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20 صفحة- الثمن درهمان

�ص 02 

�ص 09

�ص 19

كاأ�ص رئي�ص الدولة ي�ستقطب نخبة الفر�سان العامليني 
وهولندا بطلة لكاأ�ص فرو�سية الأمم لقفز احلواجز

عربي ودويل

ماراثون تريي فوك�ص ابوظبي ملكافحة ال�رسطان 
يجمع تربعات باأكرث من 300 الف درهم

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

جدل مب�رس حول عالقة 
الرئا�سة باجلي�ص 

بان كي مون يزور الإمارات غدا �ضمن جولة 
ت�ضمل اأي�ضا عددا من الدول الفريقة والوروبية 

•• نيويورك-وام:

�أن  ني�سريكي  مارتن  �ملتحدة  للل�أمم  �لعام  ل�أمني  �لر�سمي  �لناطق  �أعلن 
بللزيللارة ر�سمية  يللوم غد �لأحللد  بللان كي مللون �سيقوم �عتبار�  �لعام  �لأمللني 
ق�سرية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �سمن جولة له ت�سمل �ي�سا عدد� 
من �لدول �لفريقة و�لوربية. و��سار ني�سريكي �إىل �أن زيارة �لأمني �لعام 
ل�إمار�ت �ستكون جزء� من �سل�سلة زيار�ت ر�سمية �سيقوم بها �لأمني �لعام 
�أثيوبيا و�لنم�سا و�سوي�سر� حيث  �إعتبار� من �سباح يوم �لأحد �إىل كل من 

�ملقر �لأروروبي ل�أمم �ملتحدة.
�لعا�سمة �لأثيوبية  �لعام �سي�سارك خلل�ل وجللدوده يف  بللان �لأمللني   وذكللر 
باإر�ساء  �ملعني  �لإقليمي  �لإطللار  �تفاق  على  �لتوقيع  مبر��سيم  بابا  �أدي�س 
يوم  �سيتوجه  كما  �لللدميللقللر�طلليللة  �لكونغو  جمهورية  �سرقي  يف  �للل�للسلل�م 
�لث�ثاء �لقادم �ىل �لنم�سا لإجر�ء مباحثات مع �لرئي�س هاينز في�سر وعدد 
من كبار �مل�سوؤولني �حلكوميني �ىل جانب �مل�ساركة يف �أعمال �ملنتدى �لعاملي 
�خلام�س لتحالف �حل�سار�ت �ملزمع عقده يوم �لربعاء �لقادم يف فيينا. كما 
�سيتوجه �لأمني �لعام �ىل جنيف �ملقر �لأوروبي ل�أمم �ملتحدة للم�ساركة يف 
حلقة �لنقا�س رفيعة �مل�ستوى �لتي �سيعقدها جمل�س حقوق �لإن�سان ب�ساأن 
عمل �ملجل�س يف جمال حقوق �لإن�سان ومن ثم يلقى حما�سرة يف �لذكرى 
�لعر�ق �سريجيو فيري� دي  �لعام �خلا�س يف  �لأمللني  ملقتل ممثل  �ل�سنوية 
ميلو �لذي قتل يف �نفجار مقر �لأمم �ملتحدة ببغد�د يف �أغ�سط�س 2003.

مركز الأر�ضاد اجلوية يدعو اىل عدم ارتياد البحر
•• اأبوظبي-وام:

�رتياد  عللدم  �ىل  �جلمهور  و�للللزلزل  �جلوية  ل�أر�ساد  �لوطني  �ملركز  دعللا 
�م�س حتذير�ته  له  بيان  �ملركز يف  و�كد  �ل�سديد.  ��سطر�به  ب�سبب  �لبحر 
�ل�سابقة بعدم �رتياد بحر �خلليج �لعربي وبحر عمان نظر� ل�سطر�بهما. 

   

تيتو اأ�ضغر املخالفني �ضنًا يتمتع مبكرمة 
القيادة والروح الطيبة للم�ضوؤولني

•• ال�شارقة – حم�شن را�شد 

 ، �ملخالفني  ل�ستقبال  خ�س�ست  �لتي  باخليمة  �جللللو�ز�ت  رجللال  فوجئ 
بق�سم متابعة �ملخالفني و�لأجانب مبنطقة �لعوير بل تيتو �أو ليث لطفي 
عبد �لقادر ، و�لذي يبلغ من �لعمر عامني ون�سف �لعام ، يدخل عليهم 
ويقدمه   ، �جلن�سية  م�سري  �لللقللادر  عبد  لطفي  �ملهند�س  و�لللده  يحمله 
�إليهم بقوله �أنا كفيله وجئت لأ�سلمه لكم لأنه خمالف لقو�نني �لإقامة 
ي�سفهم  كما  �مل�سياف  �لطيب  �ل�سعب  هللذ�  وكعادة   ، بالدولة  ل�أجانب 
�لو�لد لطفي، و�لبت�سامة �لتي تعلو� وجوههم عند ��ستقبالك ومغادرتك 
�لعري�سة وردو�  ملنافذ �لدولة حتى ولو كنت خمالفا، فكانت �لبت�سامة 

عليه �أنت تخالف نعم ولكن كيف به هو خمالفا ؟      )�لتفا�سيل �س3(

�لرئي�س �لتون�سي يت�سلم من �لغنو�سي قر�ر �لنه�سة بتعيني لعري�س رئي�سا للوزر�ء  )رويرتز(

الناطق با�سم هيئة الدفاع: جهة تون�سية بالتن�سيق مع اأطراف جزائرية اغتالت بلعيد 

علي لعري�ض.. من الداخلّية اإىل رئا�ضة احلكومة

الفجر........    05:28            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   04:00   
املغرب.....   06:21  
الع�صاء......   07:51

•• تون�ص-الفجر-خا�ص:

�علن ر�سمييّا يف تون�س توليّ وزير 
لعرييّ�س  علي  �حللللال  �لللد�خللليّلليللة 
مللنلل�للسللب رئللا�للسللة �حلللكللومللة خلفا 
منذ  �مل�ستقيل  �جلللبللال  حلللمللادي 
يوم �لث�ثاء 19 فيفري �جلاري 
بعد ف�سل مبادرته لت�سكيل حكومة 
بة  متحزيّ غلللري  لللة  وطلللنلللييّ كللللفللللاء�ت 
و�لتي قوبلت بالرف�س من حركة 

�لنه�سة حزب �لأغلبييّة.
وعلي لعري�س ت�سكيل حكومة يف 
ين�سيّ  ما  يوما ح�سب   15 ظللرف 
لل�سلط  لللم  �مللللنلللظيّ �للللقلللانلللون  عللللليلله 
للمجل�س  لللتللقللدميللهللا  تللونلل�للس  يف 
�لتاأ�سي�سي حليازة �لثيّقة يف جل�سة 
ة و يف �سورة عجزه عن ت�سكيل  عاميّ
�ملجل�س  ثقة  حلليللازة  �أو  �حلللكللومللة 
فاإن  دة  �ملللحللديّ ة  �مللللديّ يف  �لتاأ�سي�سي 
تعيني  يللتللوىليّ  ة  �جلمهورييّ رئي�س 

ة .  �سخ�سييّة �أخرى للقيام باملهميّ
�لللل�لللسلللورى حلركة  وكللللان جمللللل�للس 
م�ساء  �جلللتلللملللع  �لللللللذي  �لللنللهلل�للسللة 
ر �خللللتلللليللللار وزيللللر  �خللللمللليللل�لللس قلللللللريّ
�لللد�خللللليللة علللللي �لللعللريلل�للس بدي� 
�مل�ستقيل  �حلللللكللللومللللة  للللرئللليللل�لللس 
حمادي �جلبال �لذي �عتذر عن 

بن  فللوزي  �أعلن  �خللر  على �سعيد 
با�سم  �لللر�للسللمللي  �لللنللاطللق   ، مللللر�د 
�غتيال  ق�سية  يف  �للللدفلللاع  جلللنللة 
�لوطنيني  حللللزب  �للللعلللام  �لأملللللني 
�سكري  �مللللوحلللد  �لللدميللقللر�طلليللني 
�ملعطيات  بلللعللل�لللس  علللللن  بلللللللعللليلللد، 
ق�سية  بلللخللل�لللسلللو�لللس  �جللللللديلللللدة 
�أدى  مما   ، بالعيد  �سكري  �غتيال 

�إعادة تكليف من جديد.
وقد تباينت ردود فعل �ل�سيا�سيني 
ر�سميا  �لإعللل�ن  على  �لتون�سيني 
عن تكليف وزير �لد�خلية �حلال 
حركة  يف  �لللقلليللادي  لعري�س  علي 
بت�سكيل  �لإ�لللسللل�مللليلللة  �لللنللهلل�للسللة 
�جلديدة  �لللتللونلل�للسلليللة  �حللللكلللوملللة 

خلفا حلمادي �جلبال.

�إىل ن�سوب خ�ف بينه وبني بقية 
�أع�ساء هيئة �لدفاع خ�ل �لندوة 
�أم�س  علللقلللدت  �للللتلللي  �للل�للسللحللفلليللة 
�إنيّهم  �جلللمللعللة ، حلليللث قلللال ملللر�د 
�أنيّ  بتعليّة  �ل�سغط  ميار�سون عليه 
لي�س لديه �حلق قانونيا ل�إدلء 

مبثل هذه �ملعطيات.
)�لتفا�سيل �س11(

متظاهر يقفز فوق مقدمة �سيارة �سرطة يف ميد�ن �لتحرير )رويرتز(

هكذ� حول �لنظام مدينة حم�س �ىل كومة من �لأنقا�س )� ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

متلللكلللنلللت علللنلللا�لللسلللر كللتلليللبللة �مللللهلللام 
�لتابعة للجي�س �حلر يف  �خلا�سة 
�لإذ�عة  مبنى  ق�سف  مللن  دم�سق 

و�لتلفزيون يف �ساحة �لأمويني. 
و�أفاد �ملركز �لإع�مي باأن �جلي�س 
بقذ�ئف  ��ستهدف  �حلللر  �ل�سوري 
�لرئا�سي يف  �لهاون ق�سر ت�سرين 

حي �ملهاجرين.
�إن  مبا�سر  �للسللوريللا  �سبكة  وقللالللت 
مبنى  وقعت يف حميط  ��ستباكات 
�لبلدية يف خميم �لريموك جنوب 

�لعا�سمة دم�سق.
�مللللركلللز �لإعللل�ملللي بتجدد  و�أفلللللاد 
�لغوطة  علللللى  �لللعللنلليللف  �لللقلل�للسللف 
�ل�سرقية يف ريف دم�سق بالتز�من 
�للللنلللظلللام حملة  قلللللللو�ت  �لللسلللن  مللللع 
عدد�ً  طللالللت  ع�سو�ئية  �عللتللقللالت 
م�سروع  حلللللي  يف  �لأهللللللللللال  ملللللن 

�ل�سليبة يف �ل�ذقية.
وقد جتدد �لق�سف على عدد من 
�مللللدن و�لللبلللللد�ت �للل�للسللوريللة، وذلك 
غد�ة مقتل �لع�سر�ت يف تفجري�ت 

تل  يف  �أمنية  مللقللر�ت  على  �سيطر 
نا�سطون  ذكللر  باحل�سكة،  حمي�س 
�أطلقت �لنار على  �أن قو�ت �لأمن 
ب�سمال  �للللرقلللة  يف  �ملللتللظللاهللريللن 

�لب�د.
وتلل�للسللهللد �ملللنللطللقللة �لللقللريللبللة من 
��ستباكات  حلللللب  ملللطلللار  حملليللط 
ملللتلللقلللطلللعلللة بلللللني �جللللليلللل�للللس �حلللللر 

و�لنظامي.
من جانبه ذكر �لناطق �لإع�مي 
�للللثلللورة يف دم�سق  قللليلللادة  ملللجللللل�للس 
�ل�سرقية  �لغوطة  �أن  حمزة  عمر 
من  لقتحامها  حمللاولللة  �للسللهللدت 
با�ستخد�م  �لنظامية  �لقو�ت  قبل 
حديث  يف  و�أو�لللللسلللللح  �لللللدبللللابللللات، 
�حلللللر  �جللللليلللل�للللس  �أن  للللللللللجللللزيللللرة 
��ستهدف بالق�سف بقذ�ئف �لهاون 
عللللدد� ملللن �مللللبلللاين �حلللكللوملليللة يف 
عن�سر�  ع�سرين  وقتل  �لعا�سمة، 
من �ل�سبيحة يف خميم فل�سطني، 
من  �نتقاما  يعد  ذلللك  �أن  و�عترب 
جي�س �لنظام على مقتل �لع�سر�ت 
�خلمي�س يف �لنفجار�ت �لتي هزت 

�لعا�سمة دم�سق.

ع�سرات القتلى بق�سف وا�ستباكات يف عدة مدن 

احلر يق�ضف مبنى الإذاعة والتلفزيون وق�ضر الرئا�ضة بدم�ضق
مواجهات تعُم مدن ال�ضفة ن�ضرة للأ�ضرى

•• القد�ص املحتلة-وكاالت

يف  �ملللدن  مللن  و�لعديد  �ملحتلة  �لقد�س  مدينة  �سهدت 
�ل�سفة �لغربية مو�جهات مع قو�ت �لحت�ل ، �عقبت 
�ل�سرى  مع  ت�سامنا  �جلمعة،  �م�س  نظمت  م�سري�ت 
و�جللللر�ء�ت  ملمار�سات  ورفلل�للسللا  �لللطللعللام،  عللن  �مل�سربني 
�برزها  كللان  �لتي  �مل�سري�ت  خلل�ل  و��سيب  �لحللتلل�ل. 
�لذكرى  مبنا�سبة  �خلليل  مدينة  يف  نظمت  �لتي  تلك 
ع�سر�ت  �ل�سريف  �لبر�هيمي  �حلللرم  ملجزرة  �ل�سنوية 
�ملللو�طللنللني بللحللالت �خللتللنللاق جلللر�ء قللنللابللل �لللغللاز �لتي 

�طلقها �جلنود �سوب �ملتظاهرين.
�أطلقت  حيث  �خلليل،  يف  عنيفة  مللو�جللهللات  و�نللدلللعللت 
للدموع  و�مل�سيلة  �ل�سوتية  �لقنابل  �لحللتلل�ل  قلللو�ت 

�ل�سحفيني  �ملو�طنني، م�ستهدفة  �لعادمة، على  و�ملياه 
�لتي  �مل�سرية  لتغطية  منعاً  ومعد�تهم،  وكامري�تهم 
�رتكاب  منذ  �ملغلق  �ل�سهد�ء  �سارع  يف  نا�سطون  نظمها 

جمزرة �حلرم �لبر�هيمي �ل�سريف عام 1994. 
�لللتللي �سهدتها �خلللللليللل �سمن  �ملل�للس  تللظللاهللرة  وجللللاءت 
�سارع  لفتح  �ملدينة  ت�سهدها  �سعبية  حتللركللات  �سل�سلة 
�ل�سهد�ء، وت�سامنا مع �ل�سرى، وتز�منت مع �لذكرى 

�ل�سنوية لرتكاب جمزرة �حلرم �ل�سريف.
من  مئات  بني  مو�جهات  �ندلعت  �هلل،  ر�م  مدينة  ويف 
�سجن  مللدخللل  عللنللد  �لحللتلل�ل  وقللللو�ت  �لفل�سطينيني 
ع�سر  �إ�سابة خم�سة  �إىل  �أدى  ما  �هلل،  ر�م  عوفر غربي 
�خلانق،  �لغاز  قنابل  �إلقاء  �ء  جللريّ �ختناق  بحالت  �سابا 

ح�سب م�سادر طبية.

•• القاهرة-وكاالت:

من  �لآلف  علللل�للللسللللر�ت  تللللظللللاهللللر 
�لتحرير  مبللللليلللللد�ن  �ملللل�لللسلللريلللني 
عدد  يف  �لللرئلليلل�للسلليللة  وبلللاملللليلللاديلللن 
�ملل�للس مطالبني  �ملللحللافللظللات،  مللن 
�لألوف  و�سارك  �لنظام.  باإ�سقاط 
للرئي�س  �مللللنلللاوئلللة  �مللللظلللاهلللر�ت  يف 
حمللللمللللد مللللر�للللسللللي غلللللللللد�ة دعللللوتلللله 
�أحز�ب  تقول  ت�سريعية  لنتخابات 
مللعللار�للسللة �نللهللا للللن تلل�للسللارك فيها 
يقودها  ل  حللكللومللة  وجللللود  يف  �ل 

�لخو�ن �مل�سلمون.
و�لللسلللملللى �للللنللل�لللسلللطلللاء ملللظلللاهلللر�ت 
�لنظام  حملللاكلللملللة  جللمللعللة  �مللل�لللس 
يف  �لقتلى  ع�سر�ت  �سقوط  ب�سبب 
�حتجاحات منذ بدء ولية مر�سي 
ن�سطاء يف  لكن  حللزيللر�ن  يونيو  يف 
�سمو�  �ل�ساحلية  بور�سعيد  مدينة 
ملللظلللاهلللر�تلللهلللم جلللملللعلللة �لعللللتللللذ�ر 
قتل  عن  مر�سي  باعتذر  مطالبني 

حمتجني يف �ملدينة.

مللللللن جللللهللللة �خلللللللللرى يلللعلللقلللد عللللدد 
�مللللعلللار�لللسلللة يف م�سر  �أحلللللللز�ب  ملللن 
�ملوقف  لبحث  طللارئللة  �جللتللمللاعللات 
مر�سي  حممد  �لرئي�س  دعللوة  مللن 
يف  �لت�سريعية  �لنتخابات  لإجللر�ء 
27 �أبريل ني�سان �ملقبل، على �أربع 
حزير�ن،  يونيو  يف  تنتهي  مر�حل 
يللللاأتللللي هلللللذ� يف حللللني دعلللللت قلللوى 

وحركات ثورية �إىل ع�سيان مدين 
بالقاهرة �عتبار�ً من �ليوم �لأحد.

وقلللللاللللللت ملللل�للللسللللادر ملللتلللطلللابلللقلللة يف 
�أحز�ب معار�سة وجبهة �لإنقاذ �إن 
و�جلبهة،  �لأحلللز�ب  من  جمموعة 
�سيعقدون �جتماعات طارئة لبحث 
موقفهم من دعوة مر�سي لإجر�ء 

�لنتخابات �لنيابية �ملقبلة.

�ملعار�سة،  �أد�نللتللهللا  دملل�للسللق،  هلللزت 
جمموعات  �حللللكلللوملللة  و�تلللهلللملللت 

�إرهابية بتنفيذها. 
حلقوق  �ل�سورية  �ل�سبكة  ووثقت 
على  �سخ�سا   37 مقتل  �لإنلل�للسللان 
�لنظام،  �م�س بنري�ن قو�ت  �لقل 
وريفها  دمللل�لللسلللق  يف  ملللعلللظلللملللهلللم 

وحم�س.
للثورة  �للللعلللاملللة  �لللهلليللئللة  وقلللاللللت 

�حلربي  �للللطلللري�ن  �إن  �للل�للسللوريللة 
�ل�سباح  �للسللن غللللار�ت جللويللة مللنللذ 
حماة،  ريف  يف  بلد�ت  على  �لباكر 
حلليللث تلللللدور هلللنلللاك ملللعلللارك بني 
وبث  و�لنظامي،  �حلللر  �جلي�سني 
حربية  لللطللائللرة  �للسللور�  نا�سطون 
نللبللودة يف  بلللللدة كفر  وهللي تق�سف 

ريف حماة �جلنوبي.
وقال نا�سطون �سوريون �إن �جلي�س 

�لهجانة  فللرع  على  �سيطر  �حلللر 
�لع�سكري يف مدينة دير �لزور بعد 
�أ�سبوعني،  مللن  �أكلللر  د�م  حلل�للسللار 
لعملية  �للسللور�  �لللنللا�للسللطللون  وبلللث 
�لفرع،  مبنى  و�حلللرت�ق  �لقتحام 
�ملدينة  �لللنللظللام  قللللو�ت  وقلل�للسللفللت 
بعد  و�حلميدية  �حلويقة  و�أحياء 

تقدم �لثو�ر د�خل �ملدينة.
وقلللللال ملللر��لللسلللل �للسللبللكللة �لللسلللام �أبلللو 
�إن ق�سفا عنيفا  حممد �حلم�سي 
حم�س  �أحياء  ��ستهدف  باملدفعية 
ت�ساعد  �للسللهللدت  �لللتللي  �لللقللدميللة 
�أعللللمللللدة دخلللللان كللثلليللفللة، وحتلللدث 
�لبنايات  ملللن  عللللدد  تلللدملللري  علللن 
�ل�سو�ريخ  بللر�جللمللات  ق�سف  �إثلللر 
��لللسلللتلللهلللدف �لللللر�للللسللللن و�حلللللولللللة 

وتلبي�سة.
وذكللللر �أبللللو حمللمللد �حلللملل�للسللي �أن 
�لق�سري،  يف  �للسللجلللللت  ��للسللتللبللاكللات 
ق�سف  �حلللر  �جلي�س  �أن  و�أو�للسللح 
مو�قع ت�سيطرعليها كتائب تابعة 

حلزب �هلل.
�لعامة  �للللهللليلللئلللة  ذكللللللرت  وفللليلللملللا 
�حلر  �جلي�س  �أن  �ل�سورية  للثورة 

الألوف يتظاهرون �سد نظام احلكم

دعوات لع�ضيان مدين بالقاهرة اليوم 
واملعار�ضة تبحث موقفها من النتخابات 

الناتو يعتزم ابقاء اآلف اجلنود 
2014 بعد  افغان�ضتان  يف 

•• بروك�شل-ا.ف.ب:

حلف  �ن  �جلمعة  م�سوؤولون  �علن 
�بقاء  يلللعلللتلللزم  �لطللللللل�لللسلللي  �لللسلللملللال 
ملللا بلللني 8 و 12 �للللف جللنللدي يف 
�طللار مهمة تدريب ودعللم �جلي�س 
�لفللللغللللاين �للللتلللي �للسلليللطلللللقللهللا بعد 
�ن�سحاب �لقو�ت �لقتالية يف نهاية 

.2014
وبحث وزر�ء دفاع �لدول �لع�ساء 
يف �حللللللللللللف خللللللل�ل �جللللتللللمللللاع يف 
بروك�سل �حتمال ن�سر ثمانية �لف 
�ىل 12 �لف جندي يف �طار �ملهمة 
�مل�ستقبلية كما �علن �لناطق با�سم 
�لبنتاغون جورج ليتل مو�سحا �نه 
مل يتم �تخاذ �ي قر�ر بعد يف هذ� 

�ل�سدد.
�لفغاين  �للللدفلللاع  وزيللللر  وحتللللدث 
بلل�للسللم �هلل حملللملللدي علللن �لرقلللللام 

نف�سها �مام �ل�سحافيني.
�لدفاع  وزيلللللر  �لللسلللدد  جللهللتلله،  ملللن 
�لملللريكلللي للليللون بللانلليللتللا علللللى �ن 
بلللخللليلللار�ت يجري  يللتللعلللللق  �لمللللللر 
در�سها و�نه مل يتم �تخاذ �ي قر�ر 
حول حجم �ملهمة ما بعد 2014. 
�ل�سابق لو�نلله �حلديث  وقللال من 

عن �رقام حمددة.
)�لتفا�سيل �س10(

العراق  يف  �ضخمة  مظاهرات 
ت���دخ���ل ���ض��ه��ره��ا ال��ث��ال��ث 

•• بغداد-وكاالت:

تظاهر مئات �لآلف من �لعر�قيني 
يف مدن �لرمادي )غرب( و�سامر�ء 
)و�لللسلللط( و�مللللو�لللسلللل )�لللسلللملللال(، يف 
م�ستهل �ل�سهر �لثالث من �سل�سلة 
مظاهر�ت و�عت�سامات مل تنقطع 
رئي�س  �سيا�سات  علللللى  للل�حللتللجللاج 
�لوزر�ء نوري �ملالكي، و�سملت عدة 
حمافظات يف غربي �لعر�ق وو�سطه 
و�سماليه، و�لعا�سمة بغد�د. و�أقام 
�ملتظاهرون �سلو�ت جمعة موحدة 
�سخمة  حلل�للسللود  �إلللليلللهلللا  تللللو�فللللدت 
�مللللدن و�لللقللرى، جدد  مللن ع�سر�ت 
با�سم  ومتحدثون  خطباء  خ�لها 
باملطالب  متلل�للسللكللهللم  �ملللعللتلل�للسللمللني 
�لللللتللللي رفللللعللللوهللللا ملللنلللذ �أكلللللللر من 
�سهرين ويف مقدمتها �إط�ق �سر�ح 
�ملعتق�ت و�إلغاء �ملادة �لر�بعة من 
قللانللون مللكللافللحللة �لإرهللللللاب. وعرب 
�ملتظاهرون عن رف�سهم ل�سيا�سات 
�إنلللهلللا �ستجر  �ملللالللكللي �لللتللي قلللاللللو� 
موؤكدين  �أهلية،  حرب  �إىل  �لب�د 
حر�كهم  ب�سلمية  مت�سكهم  علللللى 
تر�سخ  حتى  �لعت�سام  ومو��سلة 
ومطالب  ملللطللالللبللهللم  �حللللكلللوملللة 

�ملحافظات �لأخرى.
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ماراثون تريي فوك�ض ابوظبي ملكافحة ال�ضرطان يجمع تربعات باأكرث من 300 الف درهم

وفد من بلدية مدينة اأبوظبي يطلع على اخلدمات املقدمة يف مراكز بلدية دبي

•• اأبوظبي-وام:

�لللسلللارك مللعللال �للل�للسلليللخ نللهلليللان بن 
�لتعليم  وزيللللر  نللهلليللان  �آل  ملللبلللارك 
و�ل�سيخ  �لعلمي  و�لللبللحللث  �لللعللال 
بن  خليفة  بللن  �سلطان  بللن  خليفة 
ز�يد �آل نهيان يف �ملار�ثون �ل�سنوي 
�لثامن ع�سر �لذي نظمته �م�س يف 
تريي  موؤ�س�سة  �أبوظبي  كورني�س 
خ�له  وجمعت  �لإمللللار�ت  فوك�س 
337 �لفا و533  تربعات بقيمة 
درهما من عدد من �ملوؤ�س�سات ومن 

�لفر�د.
�مللللار�ثلللون حفيدتا  �للسللارك يف  كللمللا 
مللعللال �للل�للسلليللخ نللهلليللان بللن مبارك 
�آل نهيان و�ل�سيدة جوديث فوك�س 
�ملوؤ�س�سة  مللنلل�للسللىء  �للللر�حلللل  �خلللت 
�نرتنا�سنال  فوك�س  تللريي  مديرة 
�سفري  للين  �أريلللف  و�للسللعللادة  فند 
كللللنللللد� للللللدى �للللللدوللللللة وعلللللللدد من 
جانب  �ىل  �ل�سفارة  يف  �مل�سئولني 
بلللاحلللثلللني مللللن جلللاملللعلللة �لملللللللار�ت 
�ملو�طنني  مللن  �لللفللا   18 وحللللو�ل 

�للللتلللطلللوعلللي لدى  �للللعلللملللل  �يللل�لللسلللا 
خلدمة  �ملجتمع  و�فللللر�د  �لللطلل�ب 
�لذين  �و  و�مللللحلللتلللاجلللني  �مللللر�لللسلللى 
�لطبيعية  للللللللكلللو�رث  يللتللعللر�للسللون 
وويلل�ت �حلللروب �ينما كانو� على 

وجه �لب�سيطة.
�أن �سجل �لملللار�ت حافل  و�أو�للسللح 
�لن�سانية  �ملللللو�قللللف  هلللللذه  مبلللثلللل 
ملختلف  و�للللعللل�جللليلللة  �خلللللرييللللة 
�لمر��س يف �نحاء �لعامل �نط�قا 
من دينها �حلنيف �لذي يدعو �ىل 
�للللتلللعلللاون و�لللل�لللسللل�م و�لللللوئللللام بني 

�ل�سعوب و�لدول.
�ل�سكر  ت�سريحه  خللتللام  يف  ووجللله 
فوك�س  تللللريي  يف  �مللل�للسللئللولللني  �ىل 
�جلهات  و�ىل  فللنللد  �نللرتنللا�للسللنللال 
و�ىل  للللللللللللملللللار�ثلللللون  �لللللللد�عللللللمللللللة 
جاءو�  �لللذي  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
زر�فات ووحد�نا للم�ساركة يف هذ� 

�ملارثون.
نفي�سة  �ل�سيدة  قللالللت  جهتها  مللن 
�لتنظيمية  �للللللجللنللة  رئلليلل�للسللة  طللله 
�ن هدف  للللللمللار�ثللون  �لللتللطللوعلليللة 

و�سبق �نط�ق �ملار�ثون بيع و�سر�ء 
قم�سان �ملار�ثون با�سعار رمزية ملن 
مل يتمكن من ذلك خ�ل �لفرتة 
�أبوظبي  ويف  �ملللد�ر�للس  يف  �ملا�سية 

مول و�ملارينا مول.
وبلللللللغ عللللدد �جللللهلللات �مللل�للسللاركللة يف 
مار�ثون تريي فوك�س �أبوظبي هذ� 
و4  فندقا  و15  �سركة   45 �لعام 
 50 مع  متطوع  و300  م�سارف 
�لوطني  �لللربنللامللج  مللن  متطوعا 

للتطوع �لجتماعي تكاتف«.
�لأوىل  �لللللللللللدورة  تللنللظلليللم  ومللللنللللذ 
للمار�ثون يف �أبوظبي عام 1995 
مليون   15 حللللللللو�ل  جللللمللللع  مت 
متويل  مت  كللمللا  �لآن  حللتللى  درهللللم 
�ل�سرطان  لأبللحللاث  م�سروعا   42
و�لعلوم  �لطب  كلية  مع  بالتعاون 
�للل�للسللحلليللة يف جلللاملللعلللة �لإمللللللللار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�لللفلل�للسللل يف �طللللل�ق هذ�  ويلللرجلللع 
�لذي  تللريي فوك�س  �ىل  �ملللار�ثللون 
عام  بال�سرطان  ��سابته  بعد  قللام 
على  جلللريلللا  بللالللتللنللقللل  1980م 

و�ملقيمني من خمتلف �لعمار.
و�أ�لللسلللاد مللعللال �للل�للسلليللخ نللهلليللان بن 
مبارك �آل نهيان باجلهود �خلريية 
تريي  حتقيقها  علللللى  تعمل  �لللتللي 
�جل  من  فند  �نرتنا�سنال  فوك�س 
حول  �للل�للسللرطللان  مللر�للس  مكافحة 

�لعامل.
وقال �إن هذه �مل�ساركة �لكبرية من 
�ملللو�طللنللني و�ملللقلليللمللني دللليللل على 
�لن�ساين  بالنهج  �ملجتمعي  �لوعي 
لفعل �خلري �لذي �ر�ساه �ملغفور له 
باذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لذي تلتزم 
به �لمار�ت حتت �لقيادة �حلكيمة 
�للل�للسلليللخ خليفة  �للل�للسللمللو  للل�للسللاحللب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يللد  بللن 

حفظه �هلل .
و�أكد �أن �لمار�ت ت�سجع مثل هذه 
�لللتللي �طلقها  �لنلل�للسللانلليللة  �مللللبلللادرة 
�للللللر�حلللللل تللللللريي فلللوكللل�لللس و�للللتلللي 
�كر  يف  �سنوية  تظاهرة  ��سبحت 

من ث�ثني دولة من دول �لعامل.
ت�سجع  �لملللللللار�ت  �ن  �ىل  و�أ�للللسللللار 

�ملجتمع  تلللوعللليلللة  هللللو  �ملللللللار�ثللللللون 
مبللر�للس �للل�للسللرطللان و�لللعللمللل على 
جمع  �ىل  ��للللسللللافللللة  ملللكلللافلللحلللتللله 
و�ملوؤ�س�سات  �لفللر�د  من  �لتربعات 
�لتي  �لللوطللنلليللة  �لأبلللحلللاث  لتمويل 
�لعربية  �لإمللار�ت  جامعة  جتريها 

�ملتحدة ملكافحة هذ� �ملر�س.
و�أ�سافت �ن مار�ثون تريي فوك�س 
هللو �أحلللد �أبلللرز �لأحللللد�ث �خلريية 
يوم  يف  للتربعات  جمعا  و�أكللرهللا 
.. م�سرية �ىل  �لعامل  و�حللد حللول 
م�ساركة �آلف �ملو�طنني و�ملقيمني 
يف هذ� �حلدث �لهام على م�ستوى 

�لمار�ت.
قللد �نطلق يف متام  �مللللار�ثلللون  كللان 
�ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا من نقطة 
�لعاملة  �دكللو  �سركة  �مللام  �لتجمع 
ثم  �لللكللورنلليلل�للس  م�ست�سفى  بللاجتللاه 
�لعودة �إىل نقطة �لبدء مب�ساحبة 
فرقة مو�سيقية �سمن خط �ل�سري 
�ملقرر حيث قام عدد من �ملتطوعني 
يف  �مل�ساركني  بتوجيه  و�ملتطوعات 

�ملارثون يف �سهولة وي�سر.

•• دبي-وام:

بلللللديللة مدينة  ملللن  ملللن  وفللللد  ز�ر 
�لتابع  �لللللطللللو�ر  ملللركلللز  �أبلللوظلللبلللي 
ل�إط�ع  دبللللي  بللبلللللديللة  لللبلللللديللة 
�لللبلللللديللة يف جمال  علللللى خلللللرب�ت 
�خلدمات  و�لتعرف  �ملر�كز  �إن�ساء 
يف  وذلللك  للجمهور  تقدمها  �لتي 
وع�قات  �للللتلللعلللاون  تللعللزيللز  �طللللار 
�لللل�لللسلللر�كلللة �لإ�لللسلللرت�تللليلللجللليلللة بني 
�لدولة.  يف  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات 
عبد�لرحيم  ��لللسلللملللاعللليلللل  وقللللللدم 
�سعبان مدير مركز �لطو�ر للوفد 

�لدو�ئر �ملحلية نظر� حلجم �ملهام 
ول�سخامة  بللهللا  �ملللنللاطللة  �لللكللبللرية 
يتنا�سب  و�لللذي  �لوظيفي  كادرها 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  حجم  مع 
و�مللل�للسللاريللع و�لأعلللملللال �لللتللي تقوم 
�لد�ئم  �للسللعلليللهللا  ملللن  بللهللا وكلللجلللزء 
�جلمهور  و�سول  عملية  لت�سهيل 
من  بع  �خلا�سة  �ملعام�ت  و�إنهاء 
خ�ل هذه �ملر�كز. كما مت �إط�ع 
�لوفد على �خلطة �لإ�سرت�تيجية 
�مللللر�كلللز و�نلل�للسللاء مر�كز  لللتللطللويللر 
فرعية لها يف خمتلف مناطق دبي 
بهدف تخفيف �ل�سغط على �ملبنى 

�سيف �سعيد �ملن�سوري رئي�س ق�سم 
�لللعللملل�ء وفلللار�لللس ظاهر  خلللدملللة 
�خلدمات  �سعبة  رئي�س  �ل�سمري 
�لإلكرتونية باجلهود �لتي تبذلها 
مر�كز �لبلدية و�خلدمات �ملتنوعة 
عم�ئها..  لللكللافللة  تللقللدمللهللا  �لللتللي 
�لتو��سل  دو�م  يف  �أمله  عن  معربا 
بني �لد�ئرتني ل�رتقاء مب�ستوى 
ينعك�س  مبلللا  �ملللقللدمللة  �خللللدملللات 
�لتنمية  مللل�لللسلللرية  علللللللى  �إيلللجلللابلللا 
و�لتي  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
تللخللدم كللافللة �للسللر�ئللح �ملللجللتللمللع يف 

�لدولة.

للبلدية  �لتابعة  �ملللر�كللز  عللن  ملحة 
للعم�ء  تقدمها  �لتي  و�خلدمات 
و�لإمكانيات �لتي تتيحها لرو�دها 
كل  بها  يتمتع  �لتي  و�خل�سائ�س 
لإ�ستقطاب  قابليته  ومللدى  مركز 
�لللعللملل�ء و�خلدمات  �لللعللديللد مللن 
�للللتلللي تخدم  �مللللقلللدملللة  �جلللللديللللدة 
�إىل جانب عم�ء  �لبلدية  عم�ء 
�لدو�ئر �لأخرى. و�أ�ساف �ن �فتتاح 
مر�كز للبلدية يف خمتلف مناطق 
هللامللة وكجزء  يللاأتللي كخطوة  دبللي 
ملللن �لإجللللللللر�ء�ت �لللتللي تلللوؤكلللد بها 
�لبلدية �أنها و�حدة من �أكرب و�أهم 

�لرئي�س للبلدية و�خت�سار �لوقت 
و�لللللزمللللن يف �إجنلللللللاز �مللللعلللامللل�ت. 
مر�كز  دبي  بلدية  �إن�ساء  �ن  يذكر 
�أهد�فها  يللحللقللق  لللبلللللديللة  تللابللعللة 
�لتاأكيد  �ملتمثلة يف  �ل�سرت�تيجية 
�لللللل�ملللللركلللللزيلللللة يف جمللللال  علللللللللى 
للمتعاملني  �خلللللدمللللات  تلللقلللدمي 
وحتلللقللليلللق ر�لللسلللا �مللللتلللعلللاملللللللني من 
خللل�ل �إتلللاحلللة مللر�كللز �لللبلللللديللة يف 
�لللتللابللعللة لإملللارة  �ملللنللاطللق  خمتلف 
�لإمارة  �سكان  منها  لي�ستفيد  دبي 
وفد  و�أ�لللسلللاد  �ملللنللاطللق.  خمتلف  يف 
بلدية �أبوظبي �لذى �سم ك� من 

�لأقد�م يف كند� ثم قام بذلك على 
�ساق و�حدة و�أخرى �سناعية.

وكللللللللان هللللدفلللله جلللملللع �للللتلللربعلللات 
لأبحاث �ل�سرطان على �لرغم من 
�لكبرية  بالتحديات  يعلم  كان  �أنلله 

�لتي �ستو�جهه.
يوما   143 مللللللدة  �جلللللللري  وبلللعلللد 
�لتوقف  على  جمللرب�  فوك�س  كللان 
�ل�سرطان  لنت�سار  نظر�  ذلك  عن 
�ط�ق  مت  �ن  بعد  ولكن  رئتيه  يف 

�لعامل  �للل�للسللنللوي حلللول  �ملللللار�ثللللون 
وحللللملللللللللتلللله �خللللللا�لللللسلللللة بللللاأبللللحللللاث 
�ل�سرطان �لتي ��ستمرت منذ ذلك 
�لوقت و�ىل �ليوم و�حرزت تقدما 

يف هذ� �ملجال.

تخريج 4 دورات تخ�ض�ضية بوزارة الداخلية وتقليد رتب 9 من �ضباط املالية واخلدمات
•• اأبوظبي-وام:

�لإلكرتونية  �خلللدمللات  عللام  مللديللر  �لري�سي  نا�سر  �أحللمللد  �للللللو�ء  �سهد 
ب�سرطة  �ملللركللزيللة  �لعمليات  عللام  مللديللر  �لد�خلية  بلللوز�رة  و�لإتلل�للسللالت 
�أبوظبي حفل تخريج �أربع دور�ت تخ�س�سية هي �أمن وحماية �ملعلومات 
�سي �يه �ت�س �لثانية و�لأر�سفة و�لربيد �لإلكرتوين رقم 15 ومهار�ت 
و�ملقاب�ت  و�لتعيني  �لخللتلليللار  ومللهللار�ت  �ل�سابعة  و�ملتابعة  �لإ�للسللر�ف 
للخدمات  �لعامة  بلللالإد�رة  �لتقني  �لتدريب  ق�سم  نظمها  �لتي  �لثانية 
�ل�سف  �سباط  من  كبري  عللدد  فيها  و�للسللارك  و�لتلل�للسللالت  �لإلكرتونية 
و�لأفر�د و�ملدنيني و�لعن�سر �لن�سائي يف خمتلف �أجهزة وز�رة �لد�خلية. 
كللفللاءة جميع  رفللع  �لللد�خللللليللة على  وز�رة  �لري�سي حللر�للس  �للللللو�ء  و�أكلللد 
�لعاملني يف �لوز�رة و�لرتقاء مب�ستوى �أد�ئهم وتطوير �لعمل �ل�سرطي 
وحتقيق  بالعمل  ل�رتقاء  �جلهود  م�ساعفة  �إىل  �خلريجني  د�عيا   ..

�لعقيد  �لري�سي  �للللللو�ء  وكلللرم  و�لللنللجللاح.  �لتوفيق  لهم  متمنيا  �لتميز 
�لفني تقدير� له على تقدميه  �لدعم  �إد�رة  �أحمد مري�س مدير  �س�ح 
�للو�ء  �أخللرى قلد  2012 . ومن ناحية  �أف�سل مقرتح مت تنفيذه عام 
خليل د�وود بدر�ن مدير عام �ملالية و�خلدمات ب�سرطة �أبوظبي يف مقر 
�لقيادة �لعامة لل�سرطة 9 من �سباط �ملالية و�خلدمات رتبهم �جلديدة 
�للو�ء بدر�ن  �أخللري�. وهناأ  �لذي �سدر  �لللوز�ري  بالقر�ر  �مل�سمولني  من 
 .. �لو�جب  �أد�ء  يف  جهودهم  مثمنا   .. بالرتقيات  �مل�سمولني  �ل�سباط 
موؤكد� �أن �لرتفيع ميثل د�فعا ملو��سلة �لعطاء وبذل �ملزيد من �جلهد 
�ملرفعني  �ل�سباط  ودعا  و�لأمنية.  �ل�سرطية  مل�سريتنا  تعزيز�  �لعمل  يف 
�إىل م�ساعفة �جلهود و�لعطاء و�لتفاين يف �لعمل و�حلر�س على �لإبد�ع 
�لعامة  �لقيادة  و�لبتكار و�لتميز جت�سيد� لروؤية �لقيادة و��سرت�تيجية 
ل�سرطة �أبوظبي وتعزيز م�سرية �لأمن و�ل�ستقر�ر �لذي تنعم به دولتنا 

�لفتية. 

�ضرطة اأبوظبي تعرف طلبة جامعة نيويورك مبخاطر جرائم املراهقني
•• اأبوظبي -وام: 

قدمت �سرطة �أبوظبي جمموعة من �لإر�ساد�ت �لتثقيفية 
و�لللتللوعللويللة لللطلللللبللة جللامللعللة نلليللويللورك للللللتللكللنللولللوجلليللا يف 
�أبوظبي حول �أخطار ما ي�سمى بجر�ئم �ملر�هقني . و�ألقت 
�ملقدم �خلبري مرمي قا�سم �لقحطاين رئي�سة ق�سم �لأحياء 
�جلنائية باإد�رة �لأدلة �جلنائية يف �سرطة �أبوظبي حما�سرة 
مبقر �جلامعة ركزت فيها على �لب�سمة �لور�ثية  دي. �إن. 
�ملحا�سرة  ح�سر  جتنبها.  وكيفية  �ملر�هقني  وجللر�ئللم  �أيلله 
�لأعمال  �إد�رة  كلية  يف  و�ملاج�ستري  �لللر�بللعللة  �ل�سنة  طلبة 
مرمي  �خلبري  �ملقدم  و�أكللدت  بالكلية.  �لتدري�سية  و�لهيئة 
�أهمية �لتو��سل بني �سرطة �أبوظبي و�جلامعات و�ملوؤ�س�سات 

�لعلمية ملا له من مردود �إيجابي .. لفتة �إىل حر�س �سرطة 
�أبوظبي على تفعيل هذ� �لتو��سل و�لتعاون �لذي �أثمر عن 
�تفاقيات علمية وتبادل يف �خلرب�ت يف �ملجالت �لتدريبية 
و�لعلمية. وتناولت يف �ملحا�سرة تعريف �لب�سمة �لور�ثية 
�إىل �عتمادها  بللهللا و�للسللول  �لللتللي ملللرت  �لللتللطللور  وملللر�حلللل 
�سمن �لأدلة و�أهميتها يف حتقيق �لعد�لة �جلنائية و�إثبات 
من  عللدد�  �ملحا�سرة  و��ستعر�ست  و�لللقللر�بللة.  �لن�سب  �سلة 
يف  وجنحت  �جلنائية  �لأدللللة  معها  تعاملت  �لتي  �لق�سايا 
ك�سف غمو�سها با�ستخد�م �لطرق �لعلمية خا�سة �ل ل”دي 
بتطوير  دومللا  �أبوظبي  �سرطة  �هتمام  مللوؤكللدة  �إيه”..  �إن 
�ملخترب�ت  معظم  �أهلللل  ممللا  و�لعملية  �لعلمية  �إمكاناتها 

�جلنائية يف �لإد�رة للح�سول على �لعتماد�ت �لدولية. 

تخريج 143 منت�ضبا ب�اأمن املنافذ يف �ضرطة اأبوظبي
ينا�سب  فلليللمللا  مللهللار�تللهللم  ل�سقل  وعللمللللليللة  علمية  تللدريللبللات  تلللللقللو� 
�ملحا�سرين  وكفاءة  �لللدور�ت  بانتظام  م�سيدة   .. �ملختلفة  وظائفهم 
�لعملية  حمللور  باعتباره  �لب�سري  بالعن�سر  �لهللتللمللام  يعك�س  ممللا 
�لتدريب  مديرة  وهناأت  �خلدمية.  �لقطاعات  كافة  يف  �لتطويرية 
�خلريجني وحثتهم على مو��سلة �جلهود �لتي ترتقي باأد�ء �أعمالهم 
كما ثمنت �إخ��سهم وتفاعلهم مع بر�مج �لدور�تد�عية �إياهم �إىل 
�أفلللر�د �ملجتمع  �ملقدمة جلميع  بللاخلللدمللات  للل�رتللقللاء  بللذل �جلللهللود 
وفقا لأف�سل �ملعايري �لعاملية ومو��سلة �لتميز يف �لأد�ء �ل�سرطي يف 
�لإد�ر�ت كافة. ويف نهاية �حلفل قامت مديرة فرع �لتدريب مبعهد 

�أمن �ملنافذ ب�سرطة �أبوظبي بتوزيع �ل�سهاد�ت على �مل�ساركني.

•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة  من  منت�سبا   143 �أبوظبي  ب�سرطة  �ملنافذ  �أمللن  معهد  خللرج 
�ستى  ت�سمنت  دور�ت   9 يف  �لتحقو�  و�ملللطللار�ت  �ملنافذ  �أمللن  �سرطة 
�سامل  نعيمة  �ملقدم  وقالت  �ملتخ�س�سة.  و�لأمنية  �ل�سرطية  �لعلوم 
عو�د مديرة فرع �لتدريب باملعهد �إن تدريب �ملنت�سبني ياأتي جت�سيد� 
ورفع  كللو�درهللا  تاأهيل  �إىل  �لر�مية  �أبوظبي  �سرطة  ل�سرت�تيجية 
�لتطلعات  يحقق  مبللا  �ملهنية  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  قللدر�تللهللم 
ت�سهدها  �لتي  و�ل�ستقر�ر  �لأمللن  م�سرية  على  و�ملحافظة  �ملاأمولة 
منت�سبا   143 دور�ت مب�ساركة   9 تخريج  �أنه مت  و�أ�سافت  �لدولة. 



03

اأخبـار الإمـارات
السبت -    23   فبراير    2013 م    -    العـدد   10723
Saturday   23   February    2013  -  Issue No   10723

اجتماع تن�ضيقي بني �ضوؤون ال�ضواحي والهيئة الحتادية للكهرباء واملاء
•• ال�شارقة-وام:

�جتماعا  بال�سارقة  و�لقرى  �ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئللرة  عقدت 
تن�سيقيا مع �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء ملناق�سة تعزيز 
�لكهرباء  خللدمللات  تو�سيل  بلل�للسللاأن  �مللل�للسللرتك  �لللتللعللاون  �سبل 
خليام �لعز�ء و�لتي تقام بو��سطة �لد�ئرة وذلك يف �ملناطق 
�لتابعة للهيئة �لحتادية للكهرباء يف �إمارة �ل�سارقة وتذليل 
�سامل  بن  خمي�س  �سعادة  و��ساد  ب�ساأنها.  �ملتعلقة  �ل�سعوبات 
بد�ية  و�لقرى يف  �ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئللرة  رئي�س  �ل�سويدي 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  مببادرة  �لإجتماع 
�ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن 
ب�ساأن تكليف �لد�ئرة بتوفري وترتيب �ملكان �ملنا�سب للعز�ء 

،، موؤكد� ��ستعد�د �لهيئة ملد ج�سور �لتعاون �مل�سرتك لتوفري 
خدماتها �سعيا لت�سهيل مهمة �إ�سد�ر ت�ساريح خيام �لعز�ء 
�حلكومية للمو�طنني . و��سار �لوفد �لذي �سم ليلى �سامل 
حممد  ور��سلد  �ل�سنحاين  �أحمد  مرمي  و�ملهند�سة  �لنقبي 
خمي�س و�ملهند�س �أمين حممد مو�سى �ىل �أن �لهيئة قامت 
يف �لآونة �لأخرية باإلغاء �لر�سوم �ملرتتبة على خيام �لعز�ء 
�إملللللارة �للل�للسللارقللة وذلك  �إ�لللسلللوة مبللا يعمل بلله يف  �حلللكللوملليللة 
�إنط�قا من �لقيم �جلوهرية للهيئة ب�ساأن حتمل �مل�سوؤولية 
ملتابعة  �مل�سرتكة  �للجنة  �أع�ساء  �للقاء  ح�سر   . �ملجتمعية 
�سوؤون ذوي �ملتوفني �ملو�طنني يف �إمارة �ل�سارقة وهم ناجي 
ربيعه مبارك و�ملهند�س عبد�لرحمن كرم �إبر�هيم وحممود 

�إبر�هيم �ملرزوقي.  

و�لتي جاءت �إنط�قا من مبادئ �لرت�حم و�لإح�سان. وقال 
�إد�رة �ل�سوؤون �ملالية و�لإد�ريللة بالد�ئرة  �سيف عي�سى مدير 
ورئلليلل�للس �للللللجللنللة �مللل�للسللرتكللة �ملللكلللللفللة مبللتللابللعللة �لللسلللوؤون ذوي 
با�سرت منذ �سدور  �لللد�ئللرة  �ن  �ل�سارقة  �إمللارة  �ملتوفني يف 
�ملعنية  �جلللهللات  مللع  �لإجتماعات  مللن  �سل�سلة  بعقد  �لللقللر�ر 
بالإمارة لتوفري �خلدمة بحيث بلغ عدد خيام �لعز�ء �لتي 
50 خيمة على م�ستوى مدن ومناطق �لإمارة  مت تركيبها 
�مل�سرتك و�لتكامل مع جميع  �لتعاون  �أهمية تعزيز  . و�كد 
ومنها  �لعقبات  وتذليل  �خلللدمللات  بتوفري  �ملعنية  �جلهات 
�لللهلليللئللة �لإحتلللاديلللة للللللكللهللربللاء و�ملللللاء حلليللث �إن ذللللك يخدم 
�لإحتادية  �لهيئة  وفللد  و�أ�للسللاد   . و�ملللو�طللن  �لوطن  م�سلحة 
�ساأنها  �لتي تبذل يف  �ملبادرة و�جلهود  و�ملللاء بهذه  للكهرباء 

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى تو�م                         7677444
م�ست�سفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى ر��سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى �لرب�حة                   2710000
م�ست�سفى �ملكتوم                     2221211         
م�ست�سفى �لمل                      3444010
م�ست�سفى �لو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى �لقا�سمى                 5386444
م�ست�سفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
�مل�ست�سفى �لمار�تى �لفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
�مل�ست�سفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ست�سفى �لدولية  �خلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سفاء                 6411299
�سيدلية �بن �سينا -  �لد�نا ب�ز�  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية �ملدينة                       7468424
�سيدلية �لمار�ت                    7474900
�سيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�سيدلية �ملدينة                       2240566 
�سيدلية �جلامعة                    3967335 
�سيدلية �لأحتاد                      3935619

�سيدلية �بن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية �لعني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�س�م �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سينا �لكورني�س  5726885 
�سيدلية �ل�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وفاة العلمة الألباين الأزهري وهبي �ضليمان غاوجي
•• ال�شارقة – الفجر:

تلللويف يلللوم �لربلللعلللاء ملل�للسللاء يف �للل�للسللارقللة �لللعلل�مللة �للباين 
�لزهري وهبي �سليمان غاوجي و ذلك عن 90 عاما عا�سها 
�ملرحوم يف خدمة �ل�س�م و �مل�سلمني قر�ءة و بحثا و خطابا 

و حو�ر� و دعوة.
ثللم هاجر مع  ��للسللكللودر� بالبانيا  �ملللرحللوم مبدينة  و قللد ولللد 
�بيه و عمه حممد �ىل دم�سق ، ثم �سافر �ىل �لقاهرة لكمال 
يف  تعليمه  تلقى  حيث  �ل�سريف  �لزهلللر  جامعة  يف  در��للسللتلله 

كليتي �ل�سريعة و �حلقوق و له �لعديد من �ملوؤلفات . 

وزير ال�ضحة الفل�ضطيني يوؤكد اأهمية املبادرات الإن�ضانية التي ت�ضطلع بها الإمارات على ال�ضاحة الفل�ضطينية
•• ابوظبي-وام: 

�أكد معال �لدكتور هاين عابدين 
على  �لفل�سطيني  �للل�للسللحللة  وزيللللر 
�أهللملليللة �جللللهلللود �لإنلل�للسللانلليللة �لتي 
على  �لإمللللار�ت  دوللللة  بها  ت�سطلع 
تو�جه  �لتي  �لفل�سطينية  �ل�ساحة 

ظروفا �إن�سانية �سعبة.
وقللال معاليه خ�ل زيللارة قام بها 
ملللوؤخلللر� ملللقللر �للللهللل�ل �لحلللملللر يف 
�بوظبي �إن مبادر�ت دولة �لمار�ت 
�ملعاناة  تخفيف  يف  بللقللوة  تلل�للسللاهللم 
و�سون �لكر�مة �لإن�سانية وحت�سني 
حياة �لفل�سطينيني .. م�سدد� على 
�أن �لإمار�ت قيادة و�سعبا كانت ول 
�أ�سا�سيا  ود�عللمللا  قللويللا  �سند�  تلللز�ل 

لل�سعب �لفل�سطيني.
كان يف ��ستقبال �لوزير �لفل�سطيني 
و�لللللوفللللد �ملللللر�فللللق خللللل�ل زيلللارتللله 
�حلللملللد حميد  �لحللللمللللر  للللللللهللل�ل 
�لإد�رة  رئلليلل�للس جمللللل�للس  �مللللزروعلللي 
ونعيمة عيد �ملهريي نائب �لأمني 
و�مل�ساريع  �لإغللاثللة  للل�للسللوؤون  �لللعللام 
مو�سى  �سالح  و�لللدكللتللور  بللالإنللابللة 
�لعام  �لأملللللني  �لللطللائللي ملل�للسللتلل�للسللار 
مدير  �ل�سام�سي  م�سبح  وحممد 

�مل�ساريع يف �له�ل �لأحمر.
و�أعرب معال �لوزير �لفل�سطيني 
به  تقوم  �لللذي  للدور  تقديره  عن 
�لللهلل�ل �لأحلللملللر يف توفري  هلليللئللة 
�خلدمات �ل�سرورية للفل�سطينيني 
خا�سة يف �ملجال �ل�سحي .. م�سري� 
منوذجا  قلللدملللت  �لللهلليللئللة  �أن  �إىل 
فلللريلللد� يف �للللبلللذل و�للللعلللطلللاء من 
جميع  مع  �مل�سرفة  وقفتها  خلل�ل 

قطاعات �ل�سعب �لفل�سطيني.
هاين  �لدكتور  معال  و��ستعر�س 
على  �لإن�سانية  �لأو�للسللاع  عابدين 
يف  خللا�للسللة  �لفل�سطينية  �للل�للسللاحللة 
�أنللهللا ل  �ملللجللال �ل�سحي .. مللوؤكللد� 
�مل�ساعب  من  �لكثري  تو�جه  تللز�ل 
ي�سعها  �للللتلللي  �لللعللر�قلليللل  بلل�للسللبللب 
تاأهيل  جلللهلللود  �أملللللللام  �لحلللللتللللل�ل 

�لقطاعات �حليوية يف فل�سطني.
و�أو�سح �أن تاأهيل �لقطاع �ل�سحي 
�لتي  �لللتللحللديللات  �أكلللرب  مللن  يعترب 
�إىل  .. م�سري�  بلل�ده حاليا  تو�جه 
�لللنللقلل�للس �حلللللاد �لللللذي تللعللاين منه 
�ملوؤ�س�سات �ل�سحية �لفل�سطينية يف 

�لأدوية و�ملو�د و�ملعد�ت �لطبية.
و�أ�سار �إىل �أن وز�رته ت�سرف �سنويا 
�لأدوية  لتوفري  دولر  مليون   70
مللللن نق�س  تللللعللللاين  ذلللللللك  ورغلللللللم 

�لللفللللل�للسللطلليللنلليللة خلللللفللت �أو�لللسلللاعلللا 
ماثلة  تد�عياتها  تللز�ل  ل  �إن�سانية 
�أمللللام �لللبلل�للسللطللاء و�لللفللقللر�ء �لذين 
�سبل  ملللللن  للللللللكلللثلللري  يللللحللللتللللاجللللون 
جانب  �إىل  هللذ�  و�لعناية  �لرعاية 
�خلدمية  �ملوؤ�س�سات  �أو�ساع  تللردي 
�أن  ملللوؤكلللد�   .. �إمللكللانلليللاتللهللا  و�لللسلللح 
جهد�  تبذل  �لفل�سطينية  �ل�سلطة 
يف  �حلياة  ظللروف  لتح�سني  كبري� 
وعون  دعللم  يتطلب  مما  فل�سطني 

�لأ�سقاء.
ونللللقللللل ملللعلللالللليللله رغللللبللللة بللللللل�ده يف 
�لحمر  �للللهللل�ل  هلليللئللة  ملل�للسللانللدة 
لللتللاأهلليللل �لللقللطللاع �للل�للسللحللي ومده 
بللامللل�للسللتلللللزمللات �لللطللبلليللة و�لأدويللللللة 
�ملنقذة للحياة .. موؤكد� �أن �لهيئة 
�لإن�سانية  بللر�جمللهللا  عللرب  قللدمللت 
�ل�سابقة  �لإغلللاثللليلللة  وعللمللللليللاتللهللا 

لبذل  تتطلع  �لهيئة  �أن  و�أو�لللسلللح 
وحتقيق  �جللللللهلللللود  ملللللن  �مللللللزيلللللد 
للم�ستهدفني  �إ�سافية  مكت�سبات 
خا�سة  فل�سطني  يف  خدماتها  من 
�إىل  م�سري�   .. �ل�سحي  �ملللجللال  يف 
�لعتبار  بعني  �ستنظر  �لهيئة  �أن 
ل�حتياجات �لتي تقدم بها معال 
وزيللللللر �للل�للسللحللة �لللفللللل�للسللطلليللنللي يف 
تللتللو�نللى يف  �جلللانللب �ل�سحي ولللن 
�ملوجهة  بللر�جمللهللا  �سمن  تلبيتها 
لل�ساحة �لفل�سطينية �نط�قا من 
م�سوؤوليتها �لإن�سانية جتاه �لفئات 
حت�سني  على  وتعمل  ترعاها  �لتي 

و�قعها.
�لأحمر  �للللهللل�ل  هلليللئللة  �أن  يللذكللر 
�مل�ست�سفيات  ملللن  �لللعللديللد  نللفللذت 
فل�سطني  يف  �ل�سحية  و�مللل�للسللاريللع 
تللاأكلليللد� علللللى �أهللملليللة هلللذ� �لقطاع 

�لأدويلللة  مللن  160 �سنفا  حللاد يف 
40 يف  �أن  �إىل  �ل�سرورية .. لفتا 
�ل�سرت�تيجي  �ملللخللزون  مللن  �ملللائللة 
ي�ستهلك  �لطبية  و�مللللو�د  للل�أدويللة 
 45 �أن  ونلللوه �ىل  قللطللاع غلللزة.  يف 
يف �ملللائللة مللن �لأدويلللللة �ملللتللوفللرة يف 
�ملوؤ�س�سات �ل�سحية يف ر�م �هلل تاأتي 
من �ملنظمات �لإن�سانية و�ل�سحية 
وجلللللود  �إىل  لفللللتللللا   .. �لللللدوللللليللللة 
فل�سطني  يف  �سحي  مللركللز   500
�لللللوز�رة  �خت�سا�سات  �سمن  يللقللع 
�لتي  �لأغلللو�ر  منطقة  يف  معظمها 
�لرئي�سية  �مللللدن  عللن  كللثللري�  تبعد 
جهد  �إىل  �إليها  �لو�سول  ويحتاج 
كبري ن�سبة لوعورة �لطرق وكرة 

�حلو�جز �لتي ي�سعها �لحت�ل.
�لفل�سطيني  �لللوزيللر  معال  وذكللر 
�أن �لأحد�ث �جلارية على �ل�ساحة 

مقدر�  دعما  �لفل�سطيني  لل�سعب 
مللا كلللان للله �أكلللرب �لأثللللر يف ترقية 
�خللللدملللات �لللطللبلليللة .. وقلللللال �إنللله 
يتطلع للمزيد من �لدعم و�مل�ساندة 

من �لهيئة للقطاع �ل�سحي .
�حللللمللللد حميد  �أكلللللللد  مللللن جلللانلللبللله 
�ملزروعي �أن �لأو�ساع �لإن�سانية يف 
فل�سطني تاأتي يف مقدمة �أولويات 
�لقيادة �لر�سيدة �لتي توجه د�ئما 
لل�سعب  �خلللدمللات  �أف�سل  بتقدمي 
�أنها  �إىل  ملل�للسللري�   .. �لفل�سطيني 
جتلللد �هللتللمللامللا كلللبلللري� ملللن �سمو 
نهيان  �آل  ز�يللد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
رئي�س هيئة �له�ل �لأحمر �لذي 
يتابع عن كثب جمريات �لأحد�ث 
على  �لإن�سانية  وتد�عياتها  هناك 

حياة �لأ�سقاء �لفل�سطينيني.

للفل�سطينيني  بالن�سبة  وحيويته 
م�ست�سفى  �ملثال  �سبيل  على  ومنها 
ر�م  �جلللللر�حللللي يف  ز�يللللللد  �للل�للسلليللخ 
�س�مة  �ل�سيخة  وم�ست�سفى  �هلل 
و�مل�ست�سفى  نللابللللل�للس  يف  للللللعلليللون 
�هلل  ر�م  يف  �لأردين  �لإملللللار�تلللللي 
ومركز  �خللللريي  رفللح  وم�ست�سفى 
�لندى �لطبي وم�ست�سفى طوبا�س 
�إىل  بالإ�سافة  �لغربية  �ل�سفة  يف 
�سيار�ت  مللللن  �للللعللل�لللسلللر�ت  تلللقلللدمي 
�لأحمر  �له�ل  �لإ�سعاف جلمعية 
�لفل�سطينية وعدد من �مل�ست�سفيات 
�لفل�سطينية  �ل�سحية  و�ملوؤ�س�سات 
�ل�سحية  �مل�ساريع  جانب  �إىل  هللذ� 
�ملرحلة  تللنللفلليللذهللا خللل�ل  �ملللقللرتح 
�لللقللادمللة مللنللهللا �إعلللللادة بللنللاء مركز 
�للللطلللبلللي د�خلللللللل خميم  �لللسلللعلللفلللاط 

�ل�جئني يف مدينة �لقد�س.

تيتو اأ�ضغر املخالفني �ضنا يتمتع مبكرمة القيادة والروح الطيبة للم�ضوؤولني

نادي الذيد ي�ضتقبل الأعمال وامل�ضاريع 
الإبداعية �ضمن م�ضابقة �ضم�ض ال�ضارقة 

•• الذيد –الفجر:

��ستقبلت �إد�رة نادي �لذيد �لثقايف �لريا�سي و�سمن م�سابقتها �لتي تقيمها 
حاليا �سم�س �ل�سارقة م�سابقة �مل�ساريع �لإبد�عية و�لتي تعد �إ�سافة جديدة 
و�لر�مية �إىل دعم �مل�ساريع �لإبد�عية يف �ملد�ر�س وتقدمي منفذ ت�سويق لها 
ي�سجع �لطلبة و�ملد�ر�س على �لهتمام بامل�ساريع ويعزز عمل �لطلبة يف هذ� 
�جلانب ومن �ساأن �مل�سابقة �لإبد�عية �أن تتيح لكل مدر�سة �لتقدم مب�سروع 
�إبد�عيا با�سم �ملدر�سة . و�أ�ساد خليفه عبد�هلل بن هويدن رئي�س جمل�س �إد�رة 
نادي �لذيد �لثقايف �لريا�سي مبا حققته فعاليات م�سابقة �سم�س �ل�سارقة 
�لثقافية و�لتي وجهت لطلبة �ملد�ر�س �لثانوية و�حلكومية و�خلا�سة من 
تطوير وت�سجيع �لقدر�ت �لثقافية و�لتفوق �لعلمي لدى �لطلبة من خ�ل 
�ملناف�سة �ل�سريفة و�إك�سابهم �ملزيد من �خلرب�ت و�ملهار�ت لنتقاء �ملتفوقني 

ورعايتهم.
علمياً  �ملتفوقني  �لللطلل�ب  رعللايللة  يف  �ساهمت  �مل�سابقة  �أجلللو�ء  �أن  و�أ�للسللاف 
قدر�تهم  وتللطللويللر  �أنف�سهم  يف  �لللطلل�ب  ثقة  تعزيز  بجانب  وت�سجيعهم 
�حلو�رية مع �لآخرين و تعزيز �أو��سر �لع�قة و�لتعارف بني �لطلبة من 
خمتلف �ملد�ر�س يف �إمارة �ل�سارقة و�سول �إىل �لرتقاء باملخرجات �لعلمية. 
و�أو�سح �بن هويدن �أن م�ساركات �ملد�ر�س يف �مل�سابقة لهذ� �لعام �لثالث على 
�لثانوية  �ملرحلة  مدر�سي  وحث  ت�سجيع  من  و�قعية  فرحا  �أتاحت  �لتو�ل 
نادي  بني  �ل�سر�كة  تفعيل  و  لط�بهم  �لتح�سيلي  بامل�ستوى  �هتمام  على 
و�لثقافة  و�لريا�سة  �ل�سباب  حقل  يف  �لعاملة  و�جلهات  �لريا�سي  �لثقايف 

ومنطقة �ل�سارقة �لتعليمية.
و�أ�ساد بالتعاون �لكبري بني نادي �لذيد و �للجنة �لثقافية لرعاية �ل�سباب 
�ساهم  �لتعليمية  �ل�سارقة  منطقة  �لريا�سي  �ل�سارقة  وجمل�س  و�لريا�سة 
�ملد�ر�س  �نتقاء  ومو��سلة  مميزة  �أ�سئلة  حمللاور  لإعللد�د  �جلهود  تكاتف  يف 

�لفائزة يف �لفعاليات .
�مل�ساركة من خ�ل  �مل�سابقة حققت تكام� بني �لفرق �لط�بية  �أن  وبني 
�ملبار�ة  4 طلبة يف  ي�سارك منهم  5 ط�ب  ت�سكيل فريق لكل مدر�سة من 
 2 و  �لأدبلللي  �لق�سم  مللن  2 طالبان  و  �لعا�سر  �ل�سف  مللن  مللوزعللني طالب 
طالبان من �لق�سم �لعلمي كما �أن �لفريق ي�سكل بن�سبة %60 من �لطلبة 

�ملو�طنني و%40 من �لطلبة �لو�فدين .

•• ال�شارقة – حم�شن را�شد 

�لتي  باخليمة  �جللللو�ز�ت  رجللال  فوجئ 
بق�سم   ، �ملخالفني  ل�ستقبال  خ�س�ست 
مبنطقة  و�لأجللانللب  �ملخالفني  متابعة 
�لعوير بل تيتو �أو ليث لطفي عبد �لقادر 
، و�لذي يبلغ من �لعمر عامني ون�سف 
�للللعلللام ، يللدخللل عللللليللهللم يللحللمللللله و�لللللده 
�ملللهللنللد�للس لللطللفللي عللبللد �للللقلللادر م�سري 
�أنا  بللقللوللله  �إللليللهللم  ويللقللدملله   ، �جلن�سية 
كفيله وجئت لأ�سلمه لكم لأنه خمالف 
لقو�نني �لإقللامللة للل�أجللانللب بللالللدولللة ، 
�مل�سياف  �لطيب  �ل�سعب  هللذ�  وكللعللادة 
كما ي�سفهم �لو�لد لطفي، و�لبت�سامة 
��ستقبالك  عللنللد  تللعلللللو� وجللوهللهللم  �لللتللي 
ومغادرتك ملنافذ �لدولة حتى ولو كنت 

�لعري�سة  �لبت�سامة  فكانت  خمللالللفللا، 
وردو� عليه �أنت تخالف نعم ولكن كيف 

به هو خمالفا ؟
بالدولة  �أنلله مقيم  لهم  �لو�لد  و�أو�للسللح 
منذ ثماين �سنو�ت ، ومتزوج من �سيدة 
مغربية �جلن�سية ، وكان ليث �أو تيتو كما 
وعمره  زو�جهما  بللاكللورة  هللو   ، ينادونه 
�ليوم عامان ون�سف �لعام ، ومنذ ولدته 
و��ستخر�ج �سهادة مي�ده ، مل يفكر بعد 
ذلك وحتى بلوغه �سن �لعامني ون�سف 
باإ�سافته  �إجللر�ء�تلله  ي�ستكمل  �أن   ، �لعام 
�أو جو�ز �سفر و�لدته،  على جو�ز �سفره 
�إقامته ب�سفة �سرعية  �إجللر�ء�ت  و�إمتللام 
يف �لب�د ، مكتفيا با�ستخر�ج جو�ز �سفر 
مغربي لل ليث ، ومللرت �لأيللام و�ل�سهور 
حتى �كتملت نحو 30 �سهر� ، يفرت�س 

يتم  �أن  �إقامته  و�سع  ت�سحيح  حللال  يف 
تللغللرميلله قلللرب �للللل 18 �أللللف درهلللم ، �إل 
تنفد  ل  �لتي  �لدولة  قياد�ت  مكارم  �أن 
 ، للو�لدين  �لأملللل  نللافللذة  مبثابة  كانت 
يف  �لقانون  تنفيذ  على  �لقائمني  ولأن 
هذه �حلالت يعملون وفق روح �لقانون 
ل نلل�للسلله، فللاأنللهللو� للله �إجلللر�ء�تللله و�أبلللدى 
�لو�لد ��ستعد�ده للخروج به من �لب�د 
و�لللدخللول مللرة �أخلللرى ، و�أمللهللل �سهر� 
�لأول  �أملل�للس  فللغللادر  �لللو�للسللع  لت�سحيح 
دبي  مطار  عرب   - م�سقط   - عمان  �إىل 
، وعاد لي�سيف �لإقامة على جو�ز �سفر 
ويو��سلو�   ، �للللقلللادر  عللبللد  لللطللفللي  للليللث 
حلليللاتللهللم بللل�لللسلللورة �آملللنلللة وفلللرتلللهلللا لهم 
بقو�نينها  �مل�سيافة  �لدولة  هذه  قيادو 

وم�سوؤوليها.

الهوية : الرتابط الإلكرتوين عن�ضر حموري يف حوكمة اخلدمات ور�ضا املتعاملني 
•• اأبوظبي-وام:

بللحللث علللللمللي جلللديلللد لهيئة  �أكلللللد 
�ملجلة  ن�سرته  للهوية  �لإملللللار�ت 
�لإلكرتونية  للحوكمة  �لللدوللليللة 
و�لبحوث يف عددها �ل�سادر موؤخر� 
�أهلللمللليلللة تللبللنللي �حللللكلللوملللات حول 
�ساملة  �إ�س�حية  مفاهيم  �لعامل 
و�أكللللر ر�ديللكللاللليللة لإعلللللادة هيكلة 
وبناء منظومات خدمية يف �لقطاع 
�لتكنولوجيا  علللللى  تعتمد  �لللعللام 
و�لللرت�بللط �لإلللكللرتوين ل�نتقال 
�جلمود  و�قللللع  مللن  مبجتمعاتها 

�إىل و�قع �لتقدم و�لتطور.
�إدر�ك  �لبحث على �سرورة  و�سدد 
بني  �لدقيقة  �لع�قة  �حلكومات 
تقدمها  �للللتلللي  �خللللدملللات  جلللللودة 
مللوؤ�للسلل�للسللات �لللقللطللاع �للللعلللام وبني 
ر�لللسلللا �ملللللو�طللللن وخلللا�لللسلللة يف ظل 
وتطور  �لللتللكللنللولللوجلليللة  �لللللثللللورة 
�لبيئة  �سوء  ويف  �لتقنية  �لعوملة 
و�لجتماعي  �لقت�سادي  و�لو�قع 
�لعامل  دول  خمللتلللللف  يف  �للللر�هلللن 
�لتي باتت تفر�س على �حلكومات 
و�لفعالية  �لكفاءة  موؤ�سر�ت  رفللع 
معايري  وفلللللق  �لللكلللللفللة  وخلللفللل�لللس 
�لتناف�سية �لعاملية من �أجل �سمان 
ومو�كبة  �ل�سكان  تللوقللعللات  تلبية 

تغري�تها �مل�ستمرة.
و�أ�ساد �لبحث يف هذ� �لإطار بروؤية 
قيادة دولة �لإمللار�ت بعيدة �ملدى 

و�أعلللتلللملللد �لإطللللللللار �ملللللقللللرتح على 
لتوفري  �ملتقدمة  �لهوية  �أنظمة 
�أمللنلليللة عللاللليللة ت�سمن  ملل�للسللتللويللات 
على  �ل�سخ�سية  �لللهللويللة  وحتللمللي 
كعن�سر  �لإلللكللرتونلليللة  �للل�للسللبللكللات 
لللتللطللويللر منللللاذج خدمية  رئلليلل�للسللي 
مبتكرة وبالتال متكني �لو�سول 
�إلللليلللهلللا عللللرب و�لللسلللائلللل �لتللل�لللسلللال 

�حلديثة.
تعي  �أن  �أهمية  �إىل  �لبحث  ونلللوه 
�حلكومي  و�لتميز  �جلودة  بر�مج 
�إد�رة  مللفللاهلليللم  تللللر�بللللط  �أهلللمللليلللة 
هند�سة  و�إعللللادة  �ل�ساملة  �جللللودة 
عللل�قلللات  و�إد�رة  �لإجلللللللللللللللر�ء�ت 
حت�سني  يف  وتكامليتها  �ملتعاملني 
�خلللدمللات وقلليللا�للس ر�للسللا �ملو�طن 

ور�سد �آثار �لتغيري.
و�سدد �لبحث على �أهمية �أن تتبنى 
�أ�س�سا علمية تعتمد  هذه �لرب�مج 
وتقييم  �لللتللطللبلليللقللات  فللهللم  علللللى 
و�لرتكيز  �حلللكللوملليللة  �ملللوؤ�للسلل�للسللات 

على �لنتائج بدل من �ملخرجات.
وتلل�للسللمللن �لللبللحللث ثللمللانلليللة �أبللللو�ب 
تللنللاقلل�للس تللطللور �حلللكللومللات �لتي 
تركز على �ملو�طن وكيفية هيكلة 
�خلدمة  تللقللدمي  عملية  وت�سكيل 
�لعامة بالإ�سافة �إىل نظرة عامة 
�لنا�سج  �ملفاهيمي  �لنموذج  على 
�حلكومة  وملللفلللهلللوم  للللللحللكللومللة 
�ملتو�جدة على مد�ر �لل24 �ساعة.

و��ستك�سف �لبحث دور تكنولوجيا 

و�سعيها �لدوؤوب لتطوير منظومة 
ومتقدمة  و�قعية  حكومية  عمل 
و�آمنة ترتكز على �ملو�طن وتخدم 
للدولة  �ل�سرت�تيجية  �لأهلللد�ف 
يف تللوجللهللهللا نللحللو �للل�للسللد�رة على 
�لللعللاملللي يف جملللال ر�سا  �مللل�للسللتللوى 
�لقطاع  خدمات  وفاعلية  �ملو�طن 

�لعام.
و��ستعر�س �لبحث ل �لذي ن�سر يف 
�لدولية  للمجلة  �لأخللللري  �لللعللدد 
و�لبحوث  �لإلكرتونية  للحوكمة 
تلل�للسللدر علللن مللكللتللبللة �لعلوم  �لللتللي 
�لهندي  للمركز  �لتابعة  �لوطنية 
تكنولوجيا  دور  ل  نلليللودلللهللي  يف 
و�أنظمة  و�ملللعلللللومللات  �لتلل�للسللالت 
تطوير  يف  �مللللتلللقلللدملللة  �لللللهللللويللللة 
تللر�بللطللا وفعالية  �أكلللر  حللكللومللات 
بكفاءة  تقدمي خدماتها  ت�ستطيع 

وعلى مد�ر �ل�ساعة.
ل �لذي ن�سرته هيئة  وقدم �لبحث 
علللللى موقعها  للللللهللويللة  �لإملللللللار�ت 
�لإلللللكللللرتوين �أمللل�لللس بللعللنللو�ن دور 
�لتكنولوجيا يف �لرت�بط �حلكومي 
.. �إطار مقرتح حلوكمة �خلدمات 
علللللى �مللل�للسللتللوى �لللوطللنللي ل �إطلللللار� 
مفاهيميا عاما حلوكمة �خلدمات 
علللللى �مللل�للسللتللوى �حلللكللومللي كلللللاأد�ة 
�ل�سيا�سات و�ملمار�سات يف  لتطوير 
�خلدمات  وتقدمي  تنظيم  جمللال 
بني  �حلللكللوملليللة  �لتكاملية  وبللنللاء 

موؤ�س�سات �لقطاع �لعام.

�ملللعلللللومللات و�لتللل�لللسلللالت يف دعم 
وتنميتها  �حلللللكللللومللللات  قللللللللدر�ت 
على  �للل�للسللوء  وي�سلط  وحت�سينها 
�ملعرفة  تلللطلللويلللر  �إىل  �حلللللاجللللة 
و�لتو��سل مع �ملتعاملني من �أجل 
�لتناف�سية  �مللليللز�ت  على  �حلللفللاظ 
�حلكومية  �ملللل�لللسلللوؤولللليلللات  و�أد�ء 

بفاعلية.
كللمللا نللاقلل�للس �لللبللحللث �لللعلل�قللة بني 
و�حلاجة  �ملقدمة  �خلدمة  جللودة 
درجة  لتوفري  �لدعم  تقنيات  �إىل 
كافية من �لثقة بقنو�ت �لت�سال 
لتقدمي  �إنلللل�للللسللللاوؤهللللا  يلللتلللم  �لللللتللللي 
�إطللللللار� عاما  �خللللدملللات و�قلللللرتح 

حلوكمة �خلدمات ومكوناته.
�إىل  بللحللثللهللا  يف  �للللهللليلللئلللة  ودعلللللللت 
بلللر�ملللج  تلللتلللملللحلللور  �أن  �لللللسلللللرورة 
تت�سمن  �لتي  �حلكومية  �جلللودة 
و�إعلللللادة  �للل�للسللاملللللة  �جللللللودة  �إد�رة 
هند�سة �لإجر�ء�ت و�إد�رة ع�قات 
�جلو�نب  تطوير  حول  �ملتعاملني 
�أنظمة  �لتي ميكن �لتحكم بها يف 
حتر�س  و�أن  �خللللدملللات  تلللقلللدمي 
قيا�س  على  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات 
بلل�للسللكللل دوري  �ملللتللعللاملللللني  ر�لللسلللا 
جتاه  �لأفلللعلللال  ردود  تللر�قللب  و�أن 
تطوير وحتديث �أد�ئها وعملياتها 

وخدماتها.
تقنيات  تطبيق  �أن  �لهيئة  و�أكللدت 
بعناية  و�لتللل�لللسلللالت  �ملللعلللللومللات 
عمليا  حللللل�  يللل�لللسلللكلللل  �أن  ميلللكلللن 

وم�ستوى  �لكلي  �لأد�ء  لتح�سني 
تقدمي �خلدمات يف �لقطاع �لعام 
�لللعلل�قللة بني  �أن  على  ملل�للسللددة   ..
�خلدمة  وجلللودة  �ملتعاملني  ر�للسللا 
خ�ل  من  وتعالج  تللد�ر  �أن  يجب 

�ملبادر�ت �حلكومية.
للهوية  �لإملللللللللار�ت  هلليللئللة  كلللانلللت 
قللد �أعلللللنللت �لأ�للسللبللوع �ملللا�للسللي عن 
بعنو�ن  جللديللد�  كتيبا  �إ�للسللد�رهللا 
�لإلكرتوين  �لربط  ��سرت�تيجية 
للتعريف  �حلكومية  �جلهات  مع 
�ملنبثقة عن  �أبرز م�ساريعها  باأحد 
�ل�سرت�تيجية2010- خطتها 

.2013
م�سروع  �أن  �لللهلليللئللة  و�أو�لللسلللحلللت 
�ملوؤ�س�سات  �لإلكرتوين مع  �لربط 
يهدف  �للللللدوللللللة  يف  �حللللكلللومللليلللة 
�ل�سجل  دقلللة  علللللى  �ملللحللافللظللة  �إىل 
�ل�سكاين �لذي �أجنزته �أخري� مبا 
يدعم �سناع �لقر�ر و�سبل �لتحقق 
�ملللو�طللنللني و�ملقيمني  بلليللانللات  مللن 
يف جملللال تللقللدمي �خللللدملللات من 
و�آمنة  متقدمة  تطبيقات  خلل�ل 
ومللوثللوقللة تللاأخللذ بللالعللتللبللار �أعلى 

معايري �حلماية و�ل�سرية.
يذكر �أن �ملجلة �لدولية للحوكمة 
�لإلكرتونية و�لأبحاث هي جملة 
�لعلمية  �لأبللحللاث  تن�سر  �سهرية 
�حلوكمة  جملللال  يف  �ملتخ�س�سة 
�لكمبيوتر  وعلللللوم  �لإلللكللرتونلليللة 

و�لهند�سة وتطبيقاتها. 

تيتو .. ملتزم بتعليمات المان ويربط حزام 
الوالد يحمل املخالف بعد عودتهما من عمانالمان بالطائرة اإ�ستعدادا لالإقالع
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»الطرق واملوا�ضلت« تطرح بطاقات نول مميزة مبعامل دبي 
•• دبي-الفجر: 

مميزة  بت�ساميم  نللول  بطاقات  و�ملللو��للسلل�ت  �لطرق  هيئة  طرحت 
�أبرز  ت�سميمها  يف  حتمل  �لتي  �لللزرقللاء،  �ل�سخ�سية  �لبطاقة  لفئة 
معامل �إمارة دبي كربج �لعرب ، برج خليفة، منطقة �لب�ستكية ، دو�ر 
و�ملقيمني  �لللزو�ر  تعريف  بهدف  وذلللك  �لتجاري،  و�ملركز   ، �ل�ساعة 

على �أهم �ملعامل �لتي حتت�سنها �إمارة دبي.  
و�أو�سح حممد �مل�سرب ، مدير �إد�رة �لبطاقة �ملوحدة لأنظمة �لنقل 
بقطاع خدمات �لدعم �لفني �ملوؤ�س�سي يف هيئة �لطرق و�ملو��س�ت، 
�أن �لبطاقة �ملميزة �لتي ُطرحت موؤخر�ً، تعد ذ�ت طابع خا�س كونها 
ب�سكل  �ساهمت  و�لتي   ، دبللي  �إملللارة  معامل  �أبللرز  ت�سميمها  ت�سم يف 
�أن  �إىل  �ملنطقة، لفتاً  �لأوىل يف  �ل�سياحية  �لوجهة  كبري يف جعلها 

�لأور�ق �ملطلوبة �لتي ينبغي تقدميها عند طلب بطاقة نول �ملميزة 
هي كالتال: �سورة �سخ�سية، بطاقة �لهوية، وبطاقة دفع �ئتمانية، 
www. كن �ملتعامل من زيارة �ملوقع �للكرتوين لنول بعدها يتميّ
nol.ae، و�ل�سغط على متجر نول، ثم �ختيار �لت�سميم �ملنا�سب، 
�إرفاق  و�ل�سغط للح�سول على �خلدمة وملء طلب �ل�ستمارة مع 
�لأور�ق �ملطلوبة لتتم بعدها عملية �لدفع �لإلكرتوين، و�حل�سول 
على �لبطاقة خ�ل 14 يوم عمل وتكون �ساحلة ل��ستخد�م ملدة 

خم�س �سنو�ت. 
بفئاتها  �ل�سخ�سية  �ملميزة  نول  بطاقات  �سر�ء  �أن  بذكره  و�جلدير 
�ملختلفة وت�ساميمها �ملتنوعة تتم عن طريق موقع نول �لإلكرتوين 
فقط، وتبلغ قيمة �لو�حدة منها 100 درهم �ساملة ر�سوم �لت�سميم 

ور�سوم طلب �لبطاقة �ل�سخ�سية. 

�ختيار �ملعامل جاء بناًء على مدى �أهميتها و�سهرتها �لعريقة لي�س 
نت من  فقط على م�ستوى �لدولة بل وذ�ع �سيتها يف �خلارج، ومتكيّ

��ستقطاب �لأنظار كونها متزج بني عبق �لرت�ث و�حلد�ثة. 
و�أ�ساف: �أن �لهيئة تطرح باقات خمتلفة من بطاقات نول تتما�سى 
�أجللللل منح  �أو جمتمعية، مللن  كللانللت وطللنلليللة  �للسللو�ء  �ملللنللا�للسللبللات  مللع 
بحملهم  بالتميز  �لإح�سا�س  �جلماعي  �لنقل  و�سائل  م�ستخدمي 

تاريخ �لإمارة ، 
وملل�للسللاركللة مللنللا يللف تللعللزيللز مللفللهللوم �لللهللويللة �لللوطللنلليللة، �إىل جانب 
�لنقل  و�سائل  يف  ل�ستخد�مها  نللول  بطاقات  �سر�ء  على  ت�سجيعهم 
توفري�  �لللبللحللري(،  �لنقل  �أو  �مللللرتو،  �لعامة،  )�حلللافلل�ت  �ملختلفة 

للوقت و�جلهد خ�ل دفع �أجرة �لتنقل يف دبي. 
�إىل  �لهيئة،  يف  �لنقل  لأنظمة  �ملوحدة  �لبطاقة  �إد�رة  مدير  و�أ�سار 

بلدية دبي تنظم ملتقى املتعاملني امل�ضتفيدين من خدمات ق�ضم التوعية البيئية
•• دبي-وام:

نظم ق�سم �لتوعية �لبيئية ببلدية 
�مل�ستفيدين  �ملتعاملني  ملتقى  دبي 
من خدمات �لق�سم من فئة �ملد�ر�س 
 55 بح�سور  و�خلا�سة  �حلكومية 
حكومية  مدر�سة   47 مللن  من�سقا 
وياأتي  دبلللللي.  �إملللللللارة  يف  وخلللا�لللسلللة 
بلدية  �نط�قا من حر�س  �مللتقى 
دبي على تعزيز �لتعاون مع خمتلف 
من  �مل�ستفيدين  �ملتعاملني  فللئللات 
وحت�سني  �لبيئية  �لتوعية  خدمات 
�لبيئية  �لتوعية  و�أن�سطة  خدمات 
�ل�ساعر  حللمللد�ن  �ملهند�س  و�أكلللد   .
دبي  بللبلللللديللة  �لللبلليللئللة  �إد�رة  مللديللر 
�ألللقللاهللا خ�ل  �لللتللى  كلمته  خللل�ل 
�للللبلللللللديلللة على  �مللللللللتلللقلللى حللللر�للللس 

للمد�ر�س �حلكومية  يقدمها  �لتي 
�لأكرب  �لن�سيب  متثل  و�خلللا�للسللة 
للجمهور.  خللدمللاتلله  جمللمللل  ملللن 
وذكلللللللللرت تلللفلللا�لللسللليلللل و�إجللللللللللللر�ء�ت 
للمد�ر�س  �ملللللقللللدمللللة  �خللللللدملللللات 
كخدمة  و�خلللللا�للللسللللة  �حللللكلللومللليلللة 
�ملللحللا�للسللر�ت وور�لللللس �لعمل  طلللللب 
يف  �لتثقيفية  �ملللو�د  وطلب  �لبيئية 
يف  و�مل�ساركة  �لبيئة  حماية  جمللال 
�لتي  �لبيئية  و�ملنا�سبات  �لفعاليات 
جميع  �ن  مللوؤكللدة  �لق�سم  ينظمها 
هذه �خلدمات �لتي يقدمها �لق�سم 
خدمات  هللي  و�مللللد�ر�لللس  للجمهور 
و��ستعر�ست  ر�سوم.  بدون  جمانية 
�ملتعلقة  �لإح�سائيات  �ملللر  عائ�سة 
�لق�سم  قللدمللهللا  �لللتللي  بلللاخللللدملللات 
و�خلا�سة  �حلللكللوملليللة  للللللمللد�ر�للس 

، ومن  �مللللا�لللسلللي  �للللعلللام  للللللجللمللهللور 
جهتها �أعربت نو�ل غريب �لأ�ستاذة 
�لنموذجية  �للللنلللخلللبلللة  مبلللدر�لللسلللة 
�لتوعية  لق�سم  �سكرها  للبنني عن 
�لدعم  علللللى  دبلللي  ببلدية  �لبيئية 
�لبيئية  ل�أن�سطة  يللقللدملله  �للللذي 
�ملحا�سر�ت  فيها  مبللا  �ملدر�سية  يف 
و�ملنا�سبات  �ملعار�س  يف  �أو  و�لور�س 
وخارجها  �ملدر�سة  د�خللل  �ملختلفة 
هذ�  ��ستمر�ر  يف  �أملها  عن  معربة 
ي�ستهدف  �لللللذى  �لللبللنللاء  �لللتللعللاون 
تعزيز �لوعي �لبيئي لدى �لن�سء. 
�ملللهللنللد�للس حمد�ن  قلللام  ويف �خلللتللام 
رئي�سة  �للل�للسللايللغ  و�لللسلللارة  �للل�للسللاعللر 
ببلدية  �لللبلليللئلليللة  �لللتللوعلليللة  قلل�للسللم 
و�ملن�سقني  �مللللد�ر�لللس  بللتللكللرمي  دبلللي 

�ملتعاونني مع �لق�سم. 

و�لقرت�حات  �لآر�ء  على  �لتعرف 
و�مللل�حللظللات حللول �خلللدمللات �لتي 
تللقللدمللهللا يف خمللتلللللف �مللللجلللالت .. 
�إىل  �لبيئة  �إد�رة  �سعي  �إىل  م�سري� 
توطيد �أو��سر �ل�سر�كة بينها وبني 
�مل�ستفيدين من خدماتها وت�سخري 
هلللذه �خلللدمللات و�حللل�للسللول عليها 
لتطلعات  ووفللقللا  �لللطللرق  بللاأ�للسللهللل 
مللن جانبها   . �لللعللملل�ء  وتللوقللعللات 
��ستعر�ست عائ�سة �ملر رئي�سة ق�سم 
مهام  دبي  ببلدية  �لبيئية  �لتوعية 
 .. �لبيئية  �لتوعية  ق�سم  وخدمات 
�لذي  �لرئي�س  �لهدف  بللاأن  منوهة 
�إىل حتللقلليللقلله من  �لللقلل�للسللم  يلل�للسللعللى 
خلللل�ل مللهللاملله �مللللتلللعلللددة هلللو رفع 
م�ستوى �لوعي �لبيئي لكافة �أفر�د 
�ملجتمع مو�سحة �ن خدمات �لق�سم 

�لق�سم قام بتنظيم  �ن  �إىل  م�سرية 
111 حما�سرة وور�سة عمل بيئية 
و�خلا�سة  �حلللكللوملليللة  �مللللد�ر�لللس  يف 
و298  �ألللفللني  نحو  منها  ��ستفاد 
ت�سكل هذه  حلليللث  وطللالللبللة  طللالللب 
�ملللحللا�للسللر�ت و�للللور�لللس نلل�للسللبللة 70 
�ملحا�سر�ت  �إجلللملللال  ملللن  بللاملللائللة 
�لق�سم  قلللدملللهلللا  �للللتلللي  و�للللللور�لللللس 
ملللخللتلللللف �لللسلللر�ئلللح �جللللملللهلللور عام 
قام  �لق�سم  بللاأن  ونللوهللت   .  2012
كذلك بتوزيع 7 �آلف و286 مادة 
�حلكومية  �ملللد�ر�للس  على  تثقيفية 
و�خلللللا�للللسللللة بللللللاإمللللللارة دبللللللي خللل�ل 
و�ملنا�سبات  و�ملللعللار�للس  �ملحا�سر�ت 
مان�سبته  متثل  وهللي  نظمها  �لتي 
�إجللللمللللال �مللللللو�د  بلللامللللائلللة مللللن   85
�لتثقيفية �لتي قام �لق�سم بتوزيعها 

او�سى باإلزامية ا�ستخدام حزام الأمان للركاب يف املقاعد اخللفية 

موؤمتر طب احلوادث يناق�ض 12 ورقة عمل عن اأحدث طرق معاجلة ال�ضابات

دكتور �سكر فار�س دكتورة ن�سرين ال�سعدوين دكتور امني اجلوهريدكتور طه ابراهيم دكتور حممد حداد دكتور �سفوان طه الدكتور قا�سم العوم

•• ابوظبي-الفجر:

نللاقلل�للس �لطللللبللللاء �ملللل�لللسلللاركلللون طب 
�بوظبي  عللقللد يف  �لللللذي  �حللللللو�دث 
ونظمه جمموعة م�ست�سفيات �لنور 
12 ورقللة علمية  يف �بوظبي  نحو 
تعالج  �لتي  �ل�سابات  خمتلف  عن 
يف �ق�سام �حلو�دث تناوب يف �لقائها 
�لتخ�س�سات  خمللتلللللف  يف  �طلللبلللاء 
�لطبية  خليفة  �ل�سيخ  مدينة  مللن 
يف  �لنور  م�ست�سفيات  و  �بوظبي  يف 
�لطرق  على  ركلللزت  حيث  �بللوظللبللي 
�لتعامل  يف  و�مللللتلللطلللورة  �حلللديللثللة 
يف  �نو�عها  مبختلف  �ل�سابات  مع 

�ق�سام �حلو�دث و�لطو�رئ .  
و�كد �لدكتور قا�سم �لعوم �لرئي�س 
م�ست�سفيات  ملللجللمللوعللة  �لللتللنللفلليللذي 
تطور  علللللللى  �بللللوظللللبللللي  يف  �لللللنللللور 
خللدمللات طللب �لللطللو�رئ يف �ملن�سات 
م�سري�  �بوظبي  �مللارة  يف  �ل�سحية 
�ىل �ن نظام �لتعامل مع �ل�سابات 
م�ست�سفيات  خمتلف  يف  وع�جها 
�حلكومية  �لللسلللو�ء  �بللوظللبللي  �ملللللارة 
مللتللطللور جد�  يللعللتللرب  �خلللا�للسللة  �و 
�س�مة  �لوىل  �لدرجة  وير�عي يف 
�مل�ساعفات  مللن  وحمايته  �ملري�س 
�حلللللللللو�دث  �قلللل�للللسللللام  �ن  ملللو�لللسلللحلللا 
�ملللارة  م�ست�سفيات  يف  و�للللطلللو�رئ 
�لطبية  بالكو�در  جمهزة  �بوظبي 
و�لتجهيز�ت  �جليدة   �لكفاءة  ذ�ت 

�لطبية �ملتطورة .
�طلللار  يلللاتلللي يف  �ملللللوؤمتللللر  �ن  وقلللللال 
�مل�ستمر  �لللطللبللي  �لللتللعللللليللم  بلللر�ملللج 
�ملجموعة  عللللليلله  حتلللر�لللس  �لللللللذي 
لتاحة �ملجال �مام �لكو�در �لطبية 
�لتخ�س�سات  خمتلف  يف  و�لللفللنلليللة 
�لطبية للتعرف على �حدث �لطرق 
�لتعامل  �ملللتللطللورة يف  �ل�للسللاللليللب  و 
ملللع ��للسللابللات �حللللللو�دث و�حلللللالت 
�ق�سام  يف  تللعللالللج  �للللتلللي  �ملللر�للسلليللة 

�حلو�دث و�لطو�رئ . 
و�و�للسللح �ن �هلللد�ف �ملللوؤمتللر تتمثل 
ع�ج  يف  �لللتللحللديللات  مللنللاقلل�للسللة  يف 
�ملر�سية ومعرفة  خمتلف �حلللالت 
مر�سى  علللللللى  �لللنللفلل�للسلليللة  �لثللللللللار 
�ل�سابات و تقييم فعالية �ل�سو�ئل 
مناق�سة  و  �ل�لللسلللابلللات  مللر�للسللى  يف 
ع�ج ك�سور �حلو�س و تعريف دور 
و و�سع  �ل�سابات  �ل�سعة يف ع�ج 
�لتقييم  و  �ل�للسللابللات  لع�ج  خطة 
و�ظهار  �ل�للسللابللات  لللعلل�ج  �لول 
�هللملليللة �لللعلل�ج قللبللل �لللو�للسللول �ىل 
�مل�ست�سفى و و�سف ع�ج �ل�سابات 
و��سابات  �ملعدة  و��سابات  �لع�سبية 

�لطفال . 
�جلوهري  �مللللني  �للللدكلللتلللور  وقلللللال 
قلل�للسللم جر�حة  ��للسللتلل�للسللاري ورئلليلل�للس 
�سارع  �لنور  م�ست�سفى  يف  �لطللفللال 
�ملوؤمتر  ومللديللر  �بوظبي  يف  �ملللطللار 
�ن برنامج �ملوؤمتر ��ستمل على عقد 

�ربع جل�سات مت خ�لها ��ستعر��س 
بامل�سابني  �لعناية  عن  عمل  �ور�ق 
و�نعا�س  �مللل�للسللتلل�للسللفللى  و�لللسلللول  قللبللل 
حلللللالت �ل�لللسلللابلللات �مللللرت�فلللقللله مع 
و�لع�ج  �حلللو�للس  ك�سور  و  �لللنللزف 
باملنظار يف ��سابات �ملعده و��سابات 
�لطفال و��سابات �لعني و�لخطاء 
�ملوؤدية �ىل وفيات ��سابات �حلو�دث 
و�ثارها  �لنف�سية  و�ل�للسللطللر�بللات 

على مر�سى ��سابات �حلو�دث .
و قدم �لدكتور �جلوهري حما�سرة 
��سابات  مللع  �لللتللعللامللل  كيفية  عللن 
�سو�ء  �نللو�عللهللا  مبختلف  �حلللللو�دث 
�ىل  م�سري�  �لكبار  �و  �ل�سغار  بللني 
�همية �لتعامل �ل�سليم مع �مل�سابني 
للحد من  �مل�ست�سفيات  قبل و�سول 
�لدر��سات  �ن  مو�سحا  �مل�ساعفات 
ن�سبة  �ن  �ىل  ��لللللسلللللارت  �للللعلللاملللليلللة 
�حلو�دث  ��سابات  نتيجة  �لوفيات 
 15 مللن  �لقلللل  �لعمرية  �لفئة  يف 
عاما ت�سل �ىل 10 % من �جمال 
��للسللابللات �حللللللو�دث مللا يللوؤكللد على 
�لطفال  با�سابات  �لهتمام  �همية 

�لطفال  �س�مة  على  �حلللفللاظ  يف 
وحمايتهم من خمتلف �ل�سابات . 
وحتللللدث �لللدكللتللور حمللمللد �حللللد�د 
مدينة  يف  �جللللللر�حلللللة  ��لللسللل�لللسلللاري 
�بوظبي  يف  �لطبية  خليفة  �ل�سيخ 
عن  للموؤمتر  قدمها  حما�سرة  يف 
�لللعللنللايللة �لللطللبلليللة بللامللل�للسللابللني قبل 
�ن  �ىل  ملل�للسللري�  �مل�ست�سفى  و�للسللول 
�لدر��سات ت�سري �ىل �ن %30 من 
�لوفيات �لتي حتدث للم�سابني يف 
�ىل  نقلهم  و�ثناء  �حلللو�دث  مو�قع 
منها  �لللوقللايللة  ميللكللن  �مل�ست�سفيات 
�ل�سليم  �لنقل  �همية  على  م�سدد� 
 ، �حلللو�دث  للم�سابني يف  و�ل�سريع 
م�سيد� باجلهود �لكبرية �لتي تقوم 
�ملللجللال فلللرق �ل�سعاف  بللهللا يف هلللذ� 

�لتابعة ل�سرطة �بوظبي. 
 700 �كر من  تدريب  �ىل  و��سار 
�سنو�ت  �لع�سر  خلل�ل  وفني  طبيب 
و�ل�ساليب  �لللطللرق  علللللى  �ملللا�للسلليللة 
لنقل  و�لللل�لللسلللحللليلللحلللة  �لللل�لللسللللللليلللملللة 
�ملللل�لللسلللابلللني مللللن مللللو�قللللع �حلللللللو�دث 
باح�سن  �مل�سابني  و�للسللول  ل�سمان 

�لبكرتي  �لتلوث  ن�سبة  زيلللادة  �ىل 
موؤكد� على �همية ��ستخد�م �مل�ساد 
مبكر  قللت  و  يف  للم�ساب  �حللليللوي 
�لت�سخي�س  يف  �ملللنللظللار  و��للسللتللخللد�م 
للو�سول �ىل �لت�سخي�س �لدقيق يف 

�لوقت �ملنا�سب .
وحتللللللدث �للللدكلللتلللور �لللسلللفلللو�ن عبد 
��للسللتلل�للسللاري جر�حة  �لللرحللمللن طللله 
�مللللللنلللللاظلللللري و�مللللللللديلللللللر �لللللطللللبللللي يف 
يف  �مللللطلللار  �لللسلللارع  �للللنلللور  م�ست�سفى 
�ملاظري  عللن دور جللر�حللة  �بللوظللبللي 
��لللسلللابلللات  تلل�للسللخلليلل�للس وعللللللل�ج  يف 
�ملناظري  �ن  �ىل  م�سري�  �حلللللو�دث 
لللهللا دور فعال  �لللوقللت �حلللا�للسللر  يف 
ل�سابات  �ملللبللكللر  �لللتلل�للسللخلليلل�للس  يف 
�حللللللللللو�دث و�جلللللللللر�ء �للللتلللد�خللل�ت 
عالية  بكفاءة  �ملطلوبة  �جلر�حية 
جتنب  �ىل  ��سافة  ممتازة  نتائج  و 
�مللل�للسللاعللفللات �ملللتللوقللع حللدوثللهللا بعد 
�لعمليات �جلر�حية �لتقليدية من 

خ�ل فتح �لبطن . 
�ل�سابات  ملللن  عللللدد�  و��للسللتللعللر�للس 
وع�جها  ت�سخي�سها  ميكن  �لللتللي 

وع�جها يف �لوقت �ملنا�سب. 
وحذر يف حما�سرته من �ل�سابات 
بللللني �لطللللفللللال نللتلليللجللة �حلللللللو�دث 
د�خل  لها  يتعر�سو�  �لتي  �ملختلفة 
من  �ل�سقوط  ومنها  �ملنزل  وخللارج 
�ل�سابات  ثم  �ملختلفة  �لرتفاعات 
�لناجتة عن قذف �لطفال ل�على 
قبل  من  �لهو�ء  يف  بهم  و�لم�ساك 
�ولللليلللاء �لمللللور و�لملللهلللات ، وهذه 
توؤدي  وقللد  جللد�  �سارة  �ل�سلوكيات 
�لللدمللاغ لدى  �ىل حللدوث نزيف يف 
�لطفال �ىل جانب زيادة �حتمالية 
�سقوطهم على �لر�س وعدم �لقدرة 

على �لم�ساك بهم . 
�لركاب  �للللللز�م  �هللملليللة  علللللى  و�كلللللد 
للمركبات  �خللللللفلليللة  �مللللقلللاعلللد  يف 
من  للحد  �لملللان  حلللز�م  ��ستخد�م 
�ل�لللسلللابلللات �للل�للسللديللدة عللنللد و قوع 
م�سيد�  �ملختلفة  �ملرورية  �حلللو�دث 
يف �لللوقللت ذ�تللله بللجللهللود �لللدولللة يف 
قانون  م�سروع  ��سد�ر  على  �لعمل 
حماية �لطفل �لذي يعرف بقانون 
ودميللله �للللذي مللن �للسللانلله �ن ي�سهم 

حال �ىل �مل�ست�سفيات . 
�ملدير  �بر�هيم  طه  �لدكتور  وقللدم 
عمل  ورقللة  �لنور  مل�ست�سفى  �لطبي 
عن ك�سور �حلو�س و�خر �مل�ستجد�ت 
يف �لللتللعللامللل مللعللهللا حلليللث �كلللد على 
�همية �لتدخل �جلر�حي �ملبكر من 
قلل�للسللطللرة �حللللو�لللس لتجنب  خللل�ل 
و�ل�سيطرة على  �مل�ساعفات  حدوث 
�لذي يحدث نتيجة ك�سور  �لنزيف 
ق�سطرة  �ن  �ىل  ملل�للسللري�  �حلللو�للس 
�ل�ساليب  �فلل�للسللل  ملللن  �حللللو�لللس 
�لع�جية لوقف �لنزيف �لناجت عن 

ك�سور �حلو�س . 
كللمللا قللللدم ورقلللللة عللمللل ثللانلليللة عن 
�نعا�س  �ثناء  حتدث  �لتي  �لخطاء 
در��سة  با�ستعر��س  وذلللك  �ملري�س 
�ق�سام  يف   9 يف  �جللللريللللت  علللاملللليلللة 
�حلللو�دث يف مر�كز طبية عاملية يف 
�خ�ء  يف  �لللتللاخللري  منها  �مللريللكلليللا 
و�سائل  ��ستعمال  عللدم  و  �مل�سابني 
�للللوقلللت  �لللللوريللللديللللة يف  �للللتلللغلللذيلللة 
�مل�ساد�ت  ��ستعمال  عدم  و  �ملنا�سب 
�حليوية يف �لوقت �ملنا�سب ما يوؤدي 

باملنظار كا�سابات �حلجاب �حلاجز 
و�لمعاء  و�ملعدة  و�لطحال  و�لكبد 
�ملنظار  ��للسللتللخللد�م  تللقللنلليللة  يف  مبلللا 

�جلر�حي با�سكاله �ملتنوعه . 
ن�سرين  �لللللللدكللللللتللللللورة  وحتللللللدثللللللت 
�ل�سعدون �خ�سائية �لطب �لنف�سي 
�بوظبي عن  �لنور يف  م�ست�سفى  يف 
علل�ج حلللالت �لقلق و�لكللتللئللاب ما 
بعد �حلللو�دث �ملختلفة م�سرية �ىل 
�همية ��ستخد�م �لع�ج �ملنا�سب يف 
ع�ج  �ن  مو�سحا  �ملنا�سب  �لللوقللت 
 6 بع�س �حلللالت قد ي�ستغرق من 

�سهور �ىل �سنة . 
وقدم �لدكتور �سكر فار�س �خ�سائي 
جللللر�حللللة يف ملل�للسللتلل�للسللفللى �لللللنللللور يف 
��سابات  علللن  حمللا�للسللرة  �بللوظللبللي 
�للل�للسللدر و��للسللابللات �لرئة  كلل�للسللور  و 
%90 من ��سابات  م�سري� �ىل �ن 
�ل�سدر تعالج بدون تدخل جر�حي 

     .
ويف خلللتلللام �ملللللوؤمتللللر �كللللد �لطلللبلللاء 
�مل�ساركون يف موؤمتر طب �حلو�دث 
�لز�مية  �هللملليللة  علللللى  �بللوظللبللي  يف 

�لللللركللللاب يف �مللللقلللاعلللد �خللللللفلليللة يف 
�مللللركلللبلللات علللللللى ��لللسلللتلللخلللد�م حللللز�م 
�لملللللللللان لهلللمللليلللتللله يف �حلللللللد من 
�ل�لللسلللابلللات بللللالللللذ�ت �لللل�لللسلللديلللدة يف 
�حلو�دث �ملرورية بعد جناح تطبيق 
�ملقاعد  يف  �لملللان  حللز�م  ��ستخد�م 
�لمامية ومنع �لطفال �لقل من 
�ملقعد  10 �سنو�ت من �جللو�س يف 
�دى  �لللذي  �لم  �ملركبة  �لمامي يف 
�ىل نتائج �يجابية جلهة �حلد من 
�ل�للسللابللات �للل�للسللديللدة يف �حلللللو�دث 
�ملللروريللة بللالللذ�ت يف حللال ��ستخد�م 

حز�م �لمان . 
باجلهود  �مل�ساركون  �لطباء  و��ساد 
�لللتللي تللقللوم بللهللا �لملللللار�ت حلماية 
وحمايتهم  حللقللوقللهللم  و  �لطلللفلللال 
من �ل�سابات �ملختلفة �و �لعتد�ء 
ذلللللللك �ىل  مللل�لللسلللرييلللن يف  عللللللليلللهلللم 
�ساأن  �لقانون �لحتللادي يف  م�سروع 
�لذي  ودميلله  قانون  �لطفل  حقوق 
و�فق عليه جمل�س �لللوزر�ء يف وقت 
�سابق  . وحذر �لطباء �مل�ساركون يف 
و  �لطفال  هز  ظاهرة  من  �ملوؤمتر 
ملا  معه  �للعب  �ثناء  لعلى  قذفهم 
ت�سكل هذه �ل�سلوكيات من خطورة 
على �س�مة �لطفال �لذين يكونو� 
با�سابات خطرية  عر�سة ل��سابة 
مللنللهللا نللزيللف �للللدملللاغ بلللاللللذ�ت عند 
�لطلللفلللال �لقلللللل ملللن عللللام . وقال 
�لللدويللنللي �سكرتري  �ملللان  �لللدكللتللور 
�لتعليم  بلللر�ملللج  مللنلل�للسللق  �ملللللوؤمتللللر 
�لنور  م�ست�سفى  يف  �مل�ستمر  �لطبي 
�ملوؤمتر  يف  �مل�ستهدفة  �لللفللئللات  �ن 
و�لللتللخللديللر و�ل�سعة  هللم �لطللفللال 
و�للللعللليلللون و�لعلللل�للللسللللاب و�لطللللبللللاء 
�ق�سام  يف  �لللعللاملللللون  و  �للللعلللاملللون 
�حللللو�دث و�لللطللو�رئ وغللريهللم من 
�لللطللبلليللة حلليللث مت معادلة  �لللفللئللات 
�ساعة   6.5 بنحو  �ملللوؤمتللر  �ساعات 

معتمدة.  
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�ضفارة الدولة يف لندن ت�ضدر بيانا بخ�ضو�ض الإدعاءات ب�ضاأن تعر�ض 
•• ال�شارقة-وام:ثلثة من املواطنني الربيطانيني للتعذيب على يد �ضرطة دبي 

برنامج  �لإن�سانية  للخدمات  �ل�سارقة  مبدينة  و�لوظيفي  �ملهني  �لتاأهيل  ق�سم  ينفذ 
�لتدريب �ملهني للطلبة من ذوي �لإعاقة �لذهنية يف عدد من موؤ�س�سات �ل�سارقة �ملحلية 
و�خلا�سة بهدف تنمية مهار�تهم وخرب�تهم يف عدة تخ�س�سات ودجمهم يف �حلياة �ملهنية 
مع �أقر�نهم غري �ملعاقني . و�كدت مدينة �ل�سارقة للخدمات �لإن�سانية �ن هذه �خلطوة 
تاأتي يف �طار �ل�سعي لتعزيز �جلهود و�ملبادر�ت لتحقيق دمج �لأ�سخا�س من ذوي �لإعاقة 
�إطار  . ويتم يف  �ملجتمعية  �مل�ستويات  �أف�سل  �إىل  �ملهنية و�لإرتقاء بهم  و�سمان حقوقهم 
�لتعاون �ل�سنوي بني فندق �ل�سارقة روتانا ومدينة �ل�سارقة للخدمات �لإن�سانية تدريب 
ث�ثة من طلبة �ملدينة يف تخ�س�س �خلدمات �لفندقية وهم م�سطفى جمدي وقا�سم 
حم�سن وعمر فتحي . وقال حممد علي ح�سنني مدير عام �لفندق �ن �لإد�رة حتر�س على 

متابعة �و�ساع �ملتدربني بالتن�سيق مع ق�سم �لتاأهيل و�لتدريب �ملهني يف �ملدينة . 

املحيان يوؤكد اأهمية التعاون املثمر بني اجلهات التعليمية خلدمة املدار�س
جمل�ض اأولياء اأمور املنطقة الو�ضطى يزور مدر�ضتي 

الذيد للتعليم الثانوي والربدي للتعليم الأ�ضا�ضي
جلللاء ذللللك خللل�ل زيلللللارة وفلللد جمللللل�للس �أولللليلللاء �أملللور 
�لطلبة و�لطالبات باملنقطة �لو�سطى و�سمن برنامج 

�لزيار�ت �مليد�نية للمد�ر�س لعام 2013-2014م 
و�لتي يقوم بها �ملجل�س ملتابعة �لأمور �لرتبوية لطلبة 
وطالبات مد�ر�س �ملنطقة �لو�سطى �إىل مدر�سة �لذيد 
�لأ�سا�سي  للتعليم  �لربدي  ومدر�سة  �لثانوي  للتعليم 
عبد  ر��سد  �لأوىل  �لزيارة  �سمت  حده  على  كل  بنات 
�هلل �ملحيان رئي�س �ملجل�س وعلي �سيف �لند��س �مني 

�ل�سر �لعام يف �ملجل�س 
فيما  �ملجل�س  هللويللدن ع�سو يف  بللن  عللبللد�هلل  وحممد 
�سمت �لزيارة �لثانية بجانب �ملحيان و�لند��س ع�سوة 

�ملجل�س موزه عبيد �لطنيجي.

•• الذيد –الفجر:

�أو�سح ر��سد �ملحيان رئي�س جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة 
و�لطالبات يف �ملنطقة �لو�سطى �أن �لتعاون �ملثمر بني 
وجمال�س  للتعليم  �ل�سارقة  وجمل�س  �لرتبية  وز�رة 
�أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات من �ساأنه �أن يجعل من 
عمليات �لتطوير �جلارية للمد�ر�س منوذجاً يحتذى 
�أهمية ت�سافر كافة �لأدو�ر يف خدمة  به موؤكد� على 
�لنوعية  �لنقلة  لتحقيق  �ملن�سودة  �لتعليمية  �لعملية 
�ملطلوبة يف �لنظام �لتعليمي م�سيد� �إىل �أن ما يحظى 
به �لتعليم من �هتمام بالغ من لدن قيادتنا �لر�سيدة 

يعد من �أهم مقومات �لنجاح.

منطقة اأم القيوين التعليمية تنظم مع�ضكرا لتعزيز العمل التطوعي 
•• ام القيوين-وام:

�لقيوين  �أم  ملللنلللطلللقلللة  نلللظلللملللت 
للطالبات  مللعلل�للسللكللر�  �لللتللعللللليللملليللة 

تللنللظلليللملله جللللاء للليللعللزز ملللن قيمة 
نفو�س  يف  �لللللتللللطللللوعللللي  �لللللعللللمللللل 
�لتطوعي  �لعمل  �لطالبات وربط 
للقيادة  و�لولء  للوطن  بالنتماء 
�ىل  �ملع�سكر يهدف  �ن  و��سافت   .
تنمية و��ستثمار مهار�ت �لقياد�ت 
�لللللطلللل�بلللليللللة وزيلللللللللللادة �لللللرت�بللللط 
�لط�بية  �لقياد�ت  بني  و�لتعاون 
�ل�سريفة  �مللللنلللافللل�لللسلللة  روح  وبلللللث 
و�إكلل�للسللابللهللن �للللقلللدرة علللللى حتمل 
�مل�سئولية ومهارة �تخاذ �لقر�ر�ت 
�لر�سيدة وتنمية مهار�ت وخرب�ت 
�لللللطللللالللللبللللات وتللللكللللويللللن عللل�قلللات 
و�سد�قات جديدة . و�و�سحت بان 
�لعدد  تنفيذ  على  يللركللز  �ملع�سكر 
�لطالبات  وم�ساركة  �لللور�للس  مللن 

طريقي  تلللطلللوعلللي  �لللسلللعلللار  حتللللت 
لرقي وطني قام بتنفيذ فعالياته 
طلللاللللبلللات �حللللللللقلللة �للللثلللانللليلللة من 
�لللتللعللللليللم �ل�لللسلللا�لللسلللي وطلللاللللبلللات 
�للللتلللعللللللليلللم �للللللثلللللانلللللوي مبللللد�ر�للللس 
�ملع�سكر  تنظيم  ويللاأتللي  �لملللللارة. 
وز�رة  ��سرت�تيجية  مللن  �نط�قا 
على  �حلري�سة  و�لتعليم  �لرتبية 
�ل�سامية  �لللرتبللويللة  �لقيم  غللر�للس 
�لثقايف  �لوعي  ورفع  �لطلبة  عند 
بللاأهللملليللة �للللتلللطلللوع و�للللعلللملللل على 
�يلللجلللاد قلللليللللاد�ت طلل�بلليللة و�عللللدة 
حللريلل�للسللة علللللى تلللقلللدمي �جنلللللاز�ت 
�سديقه  وقالت  م�سرقة.   وطنية 
حلللامت �بللر�هلليللم مللوجللهللة �خلدمة 
�ن  �ملع�سكر  ومللديللرة  �لجتماعية 

بهدف  �لفعاليات  يف  �لمهات  مع 
�لجتماعية  �مللللللعلللللاين  تلللرجلللملللة 
وحتويل  عللمللللليللة  مملللار�لللسلللة  �إىل 
من  �لجتماعية  و�لللقلليللم  �ملللعللاين 
�إىل ممار�سة عملية  �أفللكللار  جمللرد 
يف  و�سارك   . تنفيذية  وم�سوؤولية 
حيث  عللدة  جهات  �ملع�سكر  تنفيذ 
من  جمموعة  فعالياته  ت�سمنت 
�لن�سطة و�لفعاليات �لتي نفذتها 
�لتابعات  �لمللهللات  مللع  �لطالبات 
ملجال�س �لطالبات يف �ملد�ر�س من 
�قيمت  �لللتللي  �لعمل  ور�لللس  خلل�ل 
�لتي  �للللتلللوعلللويلللة  و�مللللحلللا�لللسلللر�ت 
فعاليات  ت�سمنت  كللمللا   . نللظللمللت 
�قللامللة مللعللر�للس ت�سمن  �ملللعلل�للسللكللر 
عللللدة �ركلللللان مللنللهللا ركللللن �ليلللللادي 

�مللللعلللطلللاء لللل�أ�لللسلللر �ملللنللتللجللة وركلللن 
�للل�للسللوق �خللللريي وركلللن يف ذ�كرة 
جمل�س  فيه  �سارك  �لللذي  �ملا�سي 
�ىل  بالإ�سافة  باملنطقة  �لمللهللات 
ركلللن �لللهلل�ل �لحللمللر �لللللذي قام 
�لعمل  باأهمية  �لطالبات  بتوعية 
على  �لقائمون  ونظم   . �لتطوعي 
فيه  للللللملل�للسللاركللني  حللفلل�  �ملع�سكر 
ثللقللافلليللة نفذها  �للسللمللل ملل�للسللابللقللات 
و�ل�سباب  �لللثللقللافللة  وز�رة  مللركللز 
مو�قف  وعر�س  �ملجتمع  وتنمية 
متثيلية وم�سابقات متنوعة حيث 
�ملللعلل�للسللكللر بتكرمي  ملللديلللرة  قللامللت 
�جلللللهللللات �ملللل�لللسلللاركلللة و�لأملللللهلللللات 
تثمينا جلللهللودهللم يف  و�لللطللالللبللات 

�جناح فعاليات �ملع�سكر.

ال�ضارقة للخدمات الإن�ضانية تنفذ برنامج التدريب املهني للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية 

بقلــوب مـوؤمنة بق�ســاء اهلل وقـدره
يتقـدم عبيــد حميــد املزروعــي رئي�س حترير جريدة الفجر

واأ�ســرة التحرير 
ب�سادق العزاء وخال�س املوا�ساة الــى

�ضعادة را�ضد بن حميد ال�ضام�ضي
 و �ضعادة علي بن حميد بن علي العوي�ض واخوانه 

وعموم اآل ال�سام�سي والعوي�س الكرام
لوفـاة املرحومة

ميثاء بنت را�ضد بن حميد ال�ضام�ضي
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان 

  { �إنا للله و�إنا �إليله ر�جعلون }

فقدان جواز �سفرت
ر�مي�س  �مللللللدعلللللو/  فللللقللللد  
كلللللللللللاركلللللللللللى     - نللليلللبلللال 
�جلن�سية- جو�ز �سفره رقم   
)3490294( فعلى من 
�ىل  ت�سليمه  برجاء  يجده 
�قلللللللرب مللللركللللز �لللسلللرطلللة �و 

�ل�سفارة نيبال م�سكور�ً.

•• لندن-وام:

عن  مللز�عللم  بخ�سو�س  بيانا  لندن  يف  �لللدولللة  �سفارة  ��للسللدرت 
تللعللر�للس ثلل�ثللة مللن �ملللو�طللنللني �لللربيللطللانلليللني للللللتللعللذيللب على 
�لعربية  �لإمللللار�ت  دوللللة  �إن  ن�سه  يلي  فيما  دبلللي..  �سرطة  يللد 
�ملتحدة على علم بالإدعاء�ت ب�ساأن تعر�س ث�ثة من �ملو�طنني 
حتقيق  وك�سف  دبللي.  �سرطة  يللد  على  للتعذيب  �لربيطانيني 
�ل�سحة. ومللع ذلك  مللن  لها  �أ�سا�س  �ملللز�عللم ل  هللذه  �أن  د�خلللللي 
�خلارجية  وز�رة  ملللع  �لللتللعللاون  دبلللي  يف  �للل�للسلللللطللات  �للسللتللو��للسللل 

�لربيطانية وترحب باإجر�ء مزيد من �لتحقيقات يف �مل�ساألة. �إن 
�ل�سلطات و�لهيئة �لق�سائية يف دبي تاأخذ �أي �دعاء�ت بالتعذيب 
و�لإ�ساءة من قبل �ل�سرطة على حممل �جلد لأن هذ� �ل�سلوك 
تورطه يف مثل هذ�  يثبت  �سخ�س  �أي  و�أن  �لقانون  يتنافى مع 
�لأعمال �سينال جز�ءه من �لعقاب وفق �لقانون. وتنظر �ملحاكم 
يف �لللوقللت �حللللال تهما بللحلليللازة �مللللخلللدر�ت لللهللا علل�قللة بهذه 
�لإدعاء�ت و�أن �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملعروفة �ستاأخذ جمر�ها يف 
�لأ�سابيع �ملقبلة. و�ستو��سل �ل�سلطات يف دبي تعاونها �لتام مع 

�ل�سفارة �لربيطانية يف �لدولة ب�ساأن هذه �لق�سية.
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اإعــــــــــالن
�ل�سلللللادة/حمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�لثقلني لت�سليح كهرباء ومكيفات �ل�سيار�ت
 رخ�سة رقم:CN 1066278 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/جي ��س 

CN 1172896:لتجميل �لرجال رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�جنحة �لمار�ت لل�سيانة �لعامة و�خلدمات 

و�لتنظيفات ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1206642 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد عبد�هلل ر��سد م�سلم �ملعمري من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد عبد�هلل ر��سد م�سلم �ملعمري من 25% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبد�هلل ر��سد م�سلم �ملعمري 

تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 2*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ��سم جتاري:من/�جنحة �لمار�ت لل�سيانة �لعامة و�خلدمات و�لتنظيفات ذ.م.م
EMIRATES WINGS GENERAL MAINTENANCE & CLEANING SERVICES LLC

�ىل/ �جنحة �لمار�ت لل�سيانة �لعامة و�خلدمات و�لتنظيفات
EMIRATES WINGS GENERAL MAINTENANCE & CLEANING SERVICES

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �لع�ن مر�جعة  له حق �لعرت��س على هذ�  فعلى كل من 
خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و 

دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
�لتموين  خلدمات  �جلبل  �ل�سلللللادة/ق�سر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�لغذ�ئي رخ�سة رقم:CN 1259815 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ج�ل �ل�سيد �بر�هيم �ل�سيد حممد �لها�سمي )%51(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حميد ��سكر �مبالت فيتيل )%24(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سم�سري كونوث بن �سيدموباريكند مويدو )%25(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حميد ��سكر �مبالت فيتيل
تعديل وكيل خدمات/حذف ج�ل �ل�سيد �بر�هيم �ل�سيد حممد �لها�سمي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 300000 
تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 0.60*1.20 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري:من/ق�سر �جلبل خلدمات �لتموين �لغذ�ئي
MOUNTAIN PALACE FOODSTUFF CATERING

�ىل/ ق�سر �جلبل خلدمات �لتموين �لغذ�ئي ذ.م.م
MOUNTAIN PALACE FOODSTUFF CATERING LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�سلللللادة/م�ح للتنجيد وزينة  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئلللرة  تعلن 
�ل�سيار�ت ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1128758 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء/من�سور علي ��سماعيلي من 25% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ��سحاق ها�سم حممودي 

تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري:من/م�ح للتنجيد وزينة �ل�سيار�ت ذ.م.م 
MALAH CAR UPHOLSTERY & ACCESSORY LLC

�ىل/ م�ح لزينة �ل�سيار�ت ذ.م.م
MALAH CAR ACCESSORY LLC

تعديل ن�ساط/حذف تنجيد مقاعد �ملركبات )4520018(
د�ئرة  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذ� �لع�ن و�ل  تاريخ  ��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خ�ل 
فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاولت  �نفينتي  �ل�سلللللادة/�بر�ج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1188951 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ماجد خمي�س عثمان �لزعابي )%51(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ز�يد �حمد عبد�لكرمي عمر جاوي 
تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 50*20 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري:من/�بر�ج �نفينتي للمقاولت �لعامة ذ.م.م
INFINTY TOWERS GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/ �بر�ج �نفينتي للديكور و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م
INFINTY TOWERS DECOR & GENERAL MAINTENANCE LLC
�سيفان  عبيد  خمي�س  ورثة  بناية  �خلالدية  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�ل�سبو�سي �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �سارع حمد�ن مكتب رقم 204 م مكتب رقم 

204م �ملالك معال �لدكتور مانع �سعيد �لعتيبة
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
�مليكانيكية  للهند�سة  �سلي�س  �ل�سلللللادة/بن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�س.ذ.م.م - فرع �بوظبي رخ�سة رقم:CN 1190988 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 6.5*6.5 �ىل 4*1

تعديل ��سم جتاري:من/بن �سلي�س للهند�سة �مليكانيكية �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي

BIN SLAES MECHANICAL ENGINEERING LLC ABU DHABI BRANCH

�ىل/ �سندباد و�ل�سلي�س للهند�سة �مليكانيكية - فرع �بوظبي 1

SINDBAD & AL SLAES MECHANICAL ENGINEERING - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�يفر�ساين للمقاولت �لعامة 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1085124 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 1*1 �ىل 0.90*3.20

تعديل ��سم جتاري:من/�يفر�ساين للمقاولت �لعامة ذ.م.م
EVER SHINE GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/ �يفر�ساين جلف لل�سيانة �لعامة ذ.م.م
EVER SHINE GULF GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/��سافة �ل�سيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خ�ل  �لقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/بقالة حممد طيب خوري 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1017184 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�سب �ل�سركاء

حممد طيب ��سماعيل ��سماعيلي من 22% �ىل %25
تعديل ن�سب �ل�سركاء

 �حمد نور ��سماعيل ��سماعيلي من 5% �ىل %24
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ��سماعيل �حمد ��سماعيل 
تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�ملزيونة للطباعة 

و�لت�سوير رخ�سة رقم:CN 1079886 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

عيد خمي�س ثاين �ملهريي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء

عيد خمي�س ثاين �ملهريي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف في�سل عبد�لكرمي حاجي حممد عبد�هلل 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
�ل�سرق  �ل�سلللللادة/مطعم ��سو�ء  �لتنمية �لقت�سادية بان  تعلن د�ئلللرة 

رخ�سة رقم:CN 1045775 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

جا�سم �حمد عبد�هلل حممد �ل�سيخ �لزعابي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب �ل�سركاء

جا�سم �حمد عبد�هلل حممد �ل�سيخ �لزعابي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد �سفري ماد�ثيل )%100( 
د�ئرة  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذ� �لع�ن و�ل  تاريخ  ��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خ�ل 
فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/مطعم �فاميا �ل�سام 

�حلديث رخ�سة رقم:CN 1035800 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة نبيل خليل �لرحال )%100(

تعديل وكيل خدمات/��سافة فا�سل حممد �سامل �لبلو�سي
تعديل وكيل خدمات/حذف �سعيد مرح �سيف �لعلوي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/ حذف حممد يا�سني �جللم 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�حللول �ملتكاملة 

CN 1172221:ل�جهزة �ملكتبية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء
علي بدر �حمد بدر من 24% �ىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
 حذف �حمد عمر �حمد علي 

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/مطبعة جلوبال �لتجارية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1046970 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�سب �ل�سركاء

عارف ��سماعيل عبا�س ��سماعيل �خلوري من 35% �ىل %41
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/ ��سافة �سما �لمار�ت �لعقارية

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جا�سم �بر�هيم يو�سف �بر�هيم �خلوري
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جمعه خمي�س مغري جابر �خليلي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/ حذف عبد�هلل �سيف علي �سليم �لنعيمي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سهيل عبد�لرحيم حممد ر�سول عبد�لغفور �لعو�سي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/كلر �ساين لل�سيانة 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1147629 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة فا�سل �سامل حممد �لعربي )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

 حذف �سعاد حممد زوجة �سهيل جمعه �لظاهري 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
 - للح�قة  لهور  �ل�سلللللادة/�سالون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

فرع  رخ�سة رقم:CN 1116360 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

�سعيد �سلطان �سيف �سلطان �لنيادي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �سعيد �سلطان �سيف �سلطان �لنيادي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف خان حممد ��سرف ف�سل ح�سني
تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ��سم جتاري:من/�سالون لهور للح�قة - فرع

LAHORE NARBERSHOP - BRANCH
�ىل/ �سالون وردة لهور للرجال

ROSE LAHORE GENTS SALON
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خ�ل  �لقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/موؤ�س�سة بن فا�سل 

CN 1110116:ملزروعي للنقل �لربي رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
 حذف �سيف مبارك فا�سل �ملزروعي 

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/حمم�سة 

CN 1153988:لبيت �جلميل رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/كهربائي 

CN 1123440:لطو�ر لل�سيار�ت رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�فتخار �حمد غ�م حممد لت�سليح 

كهرباء ومكيفات �ل�سيار�ت رخ�سة رقم:CN 1122480 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
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ويل عهد راأ�ض اخليمة يكرم عددا من الأجهزة ال�ضرطية واملتطوعني بالمارة

دعوة كافة الأفراد واملوؤ�ض�ضات الأ�ضرية العربية للم�ضاركة يف جائزة منظمة الأ�ضرة العربية

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أ�ساد �سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود 
بن �سقر �لقا�سمي ول عهد ر�أ�س 
بللدعللم و�هللتللمللام �ساحب  �خللليللمللة 
�للل�للسللمللو �للل�للسلليللخ �للسللعللود بلللن �سقر 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لللقللا�للسللمللي 
ل�أجهزة  �خللليللمللة  ر�أ�للللللس  حلللاكلللم 
�ل�سرطية �ملختلفة و�لدفاع �ملدين 
وحلللر�لللس �حلللللللدود و�مللللو�طلللنلللني يف 
�لإملللارة كل يف جمللال عمله وذلك 
تللقللديللر� وتللثللملليللنللا مللللا يللقللدمللوه يف 

و�أثلللللللنلللللللى �للللسللللمللللوه علللللللللى �لللللدعللللم 
توليه  �للللللذي  �لللكللبللري  و�لهلللتلللملللام 
�لقيادة �لر�سيدة لت�سجيع وحتفيز 
ودعم  و�خلللريي  �لتطوعي  �لعمل 
و�مل�ساركني  وبللر�جملله  موؤ�س�ساته 
�لعمل  �أن  �إىل  �سموه  م�سري�   .. به 
�للللتلللطلللوعلللي �للللسللللرف للللكلللل �إنللل�لللسلللان 
�لعالية  �ملللكللانللة  �للسللاحللبلله  ويللعللطللي 
وهللو خدمة  ووطنه  هو وجمتمعه 
ل�آخرين  �لفرد  يقدمها  �إن�سانية 
�ملحتاجني لها وهو لي�س له جمال 

حمدد بل و��سع وكبري.

�خليمة  ر�أ�للللللس  للل�للسللرطللة  �للللعلللاملللة 
�لرم�س  �لللسلللرطلللة  مبلللركلللز  ممللثلللللة 
�جلرمية  وم�سرح  �لطري�ن  وق�سم 
ومركز  �لللل�لللسلللرعلللي  �للللطلللب  قلل�للسللم 
�إد�رة  �إىل  �إ�لللسلللافلللة  �للسللعللم  �للسللرطللة 
�لللللدفللللاع �مللللللدين وحلللر�لللس �حلللللدود 
بر�أ�س �خليمة ووكيل �لنيابة وعدد 

من �ملتطوعني �ملو�طنيني.
ح�سر �لتكرمي .. �ل�سيخ �سقر بن 
حممد بن �سقر �لقا�سمي و�ل�سيخ 
بلللللن �سقر  جللللمللللال  بلللللن  �لللسلللللللطلللان 

�لقا�سمي.

و�س�مة  �أمللللللن  علللللللى  �مللللحلللافلللظلللة 
و�ل�ستجابة  �ملجتمع  �أفلللر�د  فئات 
�لللل�لللسلللريلللعلللة حلللللللللالت �للللللطلللللو�ري 

و�جلاهزية على مد�ر 24 �ساعة.
جللاء ذلللك خلل�ل تكرمي �سمو ول 
عهد ر�أ�س �خليمة لعدد من �أجهزة 
�ملدين  و�لدفاع  �ملختلفة  �ل�سرطة 
�لنيابة  ووكللليلللل  �حللللللدود  وحلللر�لللس 
وذلك  �ملو�طنني  مللن  و�ملتطوعني 
جتاه  �لبارزة  لإ�سهاماتهم  تقدير� 
�ملللجللتللمللع و�للسللرعللة �ل�للسللتللجللابللة يف 

حالت �لطو�رئ.

�سليمان  �لعقيد  �أ�للسللاد  جانبه  مللن 
حممد �لكيزي رئي�س مركز �سرطة 
بلللر�أ�لللس �خليمة  �للل�للسللامللل  �لللرملل�للس 
�ل�سمو  �ساحب  وحللر�للس  مبللبللادرة 
حاكم ر�أ�س �خليمة و�سمو ول عهد 
ر�أ�س �خليمة لتكرمي جمموعة من 
�سرطة  منت�سبي  من  �لوطن  �أبناء 
ر�أ�س �خليمة و�ملو�طنني و�لإد�ر�ت 
�لأخرى بالإمارة �لذين ي�ساهمون 
بفاعلية يف �لرتقاء ب�سمعة �لدولة 

و�ملحافظة على منجز�تها.
�لقيادة  ملللن  كللل�  �لللتللكللرمي  �للسللمللل 

•• ال�شارقة-وام:

�أمللنللاء جللائللزة منظمة  دعللا جمل�س 
�لأ�سرة �لعربية �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات 
�لوطن  ملل�للسللتللوى  علللللى  �لأ�لللسلللريلللة 
�ملللل�لللسلللاركلللة يف  �إىل  كلللافلللة  �للللعلللربلللي 
فعالياتها  تلللقلللام  �للللتلللي  �جلللللائللللزة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  برعاية من �ساحب 
بلللللن حممد  �لللسلللللللطلللان  �لللللدكللللتللللور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لللقللا�للسللمللي 
�جلائزة  وتغطي  �ل�سارقة.  حاكم 
جائزة  وهللي  ��سا�سية  حمللاور  �ستة 
و�جلائزة  �لأ�سرية  �لعام  �سخ�سية 
وم�سموع  مللللرئللللي  �لإعللللل�مللللليلللللة 
وملللللقلللللروء وجلللللائلللللزة �مللللوؤ�لللسللل�لللسلللات 
�لإجتماعية و�لثقافية و�حلكومية 
وجائزة  �ملتميزة  �لأ�للسللرة  وجللائللزة 
و�لبحثية  �لأكلللادميللليلللة  �ملللوؤ�للسلل�للسللة 
�لتي  �ملللوؤ�للسلل�للسللة  �أو  �ملللركللز  وجللائللزة 
وذوي  �مللل�للسللنللني  تللعللنللى مبلل�للسللاكللل 
ذلك  جللاء   . �خلا�سة  �لإحتياجات 
عقده  �للللللللذي  �لإجللللتللللمللللاع  خللللل�ل 
�ملجل�س �م�س �لول برئا�سة جمال 
بن عبيد �لبح رئي�س جمل�س �أمناء 
�جلللائللزة وبللحلل�للسللور �حللمللد �سبيب 
بللن هلل�ل �لللظللاهللري نللائللب رئي�س 
�ملللجللللل�للس وهللنللا �للل�للسللويللدي �لأملللني 
�ل�سائغ  وملللللريز�  للللللجللائللزة  �للللعلللام 
�لدبو�س  و�أمينة  خللادم  بن  وطللارق 
جمل�س  �ع�ساء  �لب�سطي  وعللفللر�ء 
�لأمناء . وقال جمال عبيد �لبح �ن 

وبحيث  �جلللائللزة  هللذه  م�سمار  يف 
باملوقع  �ل�لللسلللتلللملللارة  و�لللسلللع  يلللتلللم 
 . باملنظمة  �خلللا�للس  �لللللكلللرتوين 
ونوه �إىل �ن جمل�س �لأمناء ب�سدد 
متخ�س�سة  حتكيم  جلللان  ت�سكيل 
�مل�ساركات  كافة  ملناق�سة  للجائزة 
�ملقدمة متهيد� لإعتماد �لفائزين 
كافة جمللالت حمللاور �جلائزة  يف 
جمل�س  و�أعلل�للسللاء  رئي�س  قبل  مللن 

�أمناء �جلائزة .
 وذكر رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة 
قامت  �لعربية  �لأ�سرة  منظمة  �ن 
�أهللللد�ف  يت�سمن  كللتلليللب  بللطللبللاعللة 
ور�سالتها  وروؤيلللللتلللللهلللللا  �جللللللائلللللزة 
�خلا�سة  و�مللللعلللايلللري  وحملللللاورهلللللا 
متهيد�  وذلللك  �مل�ساركة  و��ستمارة 
وز�ر�ت  كافة  على  �لكتيب  لتعميم 
ومر�كز  �لجللتللمللاعلليللة  �لللل�لللسلللوؤون 
�لطفولة  ومللوؤ�للسلل�للسللات  وجللمللعلليللات 
�لوطن  يف  و�لأ�لللللسلللللرة  و�لأملللللوملللللة 
�لدول  جامعة  خلل�ل  مللن  �لعربي 
و�لقن�سليات  �للل�للسللفللار�ت  �لعربية 
�ملوؤ�س�سات  كللافللة  وعللللرب  �لللعللربلليللة 
�لإعلللل�ملللليللللة �مللللرئللليلللة و�مللللللقلللللروءة 
و�مل�سموعة يف �أرجاء �لوطن �لعربي 
ودعلللللم �خلطاب  لللتللعللزيللز  �لللكللبللري 
باجلائزة.  �خلللللا�للللس  �لإعللللل�ملللللي 
ورحب جمال بن عبيد �لبح بكافة 
�لأطروحات و�ملرئيات و�ملقرتحات 
�لللتللي مللن �للسللاأنللهللا حتللقلليللق �أهللللد�ف 
�ن �جلميع  �جلللائللزة ومللن منطلق 

ومللنللاقلل�للسللة قلل�للسللايللا تللهللم �لأ�لللسلللرة 
لق�سايا  حلول  وتقدمي  ومتا�سكها 
�أ�سرية عرب و�سائل �لإع�م وتبني 
ع�قة  ذ�ت  �جللتللمللاعلليللة  ملللبلللادر�ت 
بالتما�سك �لأ�سري وتقدمي بر�مج 
�مل�ساكل  �أ�للسللريللة حلللول  ��للسللتلل�للسللار�ت 
و�للللقللل�لللسلللايلللا �للللتلللي تلللهلللم �لأ�للللسللللرة 
�لإع�مية  �للل�للسللخلل�للسلليللة  وتلللكلللرمي 
�ساحب �لفكرة �أو �ملنفذ للربنامج 

�لإع�مي �إذ�عي مرئي”. 
وتلللتللل�لللسلللملللن جلللللائلللللزة �مللللوؤ�لللسللل�لللسلللات 
�لجتماعية و�لثقافية و�حلكومية 
تللقللوم علللللى �لتميز  مللعللايللري فللنلليللة 
تهم  �لللللتللللي  �للللقللل�لللسلللايلللا  طللللللرح  يف 
�لأ�سرة  دعم  بر�مج  وتبني  �لأ�سرة 
بر�مج  وتللخلل�للسلليلل�للس  ومتللا�للسللكللهللا 
للطفولة  وم�ساركات  وم�سروعات 
وبني  �لللللغللللد  ثللللللللروة  بلللاعلللتلللبلللارهلللا 
�سيا�سات �جتماعية �أ�سرية و��سحة 
وخمطط لها وتقدمي �ل�ست�سار�ت 
دور  باأهمية  و�لتوعوية  �لأ�للسللريللة 
يف  و�مل�ساهمة  �ملجتمع  يف  �لأ�للسللرة 
عمل موؤ�س�سات ل�إ�س�ح و�لإر�ساد 
باملنا�سط  و�لهللللتللللمللللام  �لأ�لللللسلللللري 
�ملطبوعات  خللل�ل  ملللن  �لأ�لللسلللريلللة 
و�ملنا�سط �حلرة كامل�سرح و�لندو�ت 
و�ملوؤمتر�ت و�ملحا�سر�ت و�مللتقيات 
�لأمناء تخ�سي�س  وقرر جمل�س   .
�ملللتللملليللزة ت�سمل  للل�أ�للسللرة  جلللائلللزة 
معايري �لأ�سرة �ملتما�سكة و�ملتميزة 
�لتو��سل  �أو  �مل�ساركة  جمللالت  يف 

جمل�س �لأمناء قرر �عتماد و�قر�ر 
�لللفللنلليللة �خلللا�للسللة بكافة  �ملللعللايللري 
��ستقطاب  بهدف  �جلللائللزة  حمللاور 
�أكلللللللللرب �للللسللللريللللحللللة مللللللن �لأفلللللللللللر�د 
و�ملللوؤ�للسلل�للسللات �لللعللربلليللة �لللعللاملللللة يف 
تعزيز  �للسللبلليللل  يف  �لأ�للللسللللرة  جمللللال 
ر�للسللالللة �لللعللمللل �لأ�للللسللللري �خل�ق 
�لق�سايا  مللن  للعديد  و�لللتلل�للسللدي 
م�ساحات  وتللخلل�للسلليلل�للس  �لأ�لللسلللريلللة 
و�كد   . �ل�سريف  للتناف�س  جديدة 
�للل�للسللمللو حاكم  �ن رعللايللة �للسللاحللب 
تلل�للسللكللل دعما  للللللجللائللزة  �للل�للسللارقللة 
�ملوؤ�س�سات  لللكللافللة  كللبللري�  وحلللافلللز� 
ب�سوؤون  �ملللعللنلليللني  ملللن  و�لأفلللللللللر�د 
�مل�ساركة  يف  للللللللملللبلللادرة  �لأ�لللللسلللللرة 
كافة..  فئات �جلائزة  و�ملناف�سة يف 
ملللنلللوهلللا بلللدعلللم مللنللظللمللة �لأ�للللسللللرة 
�أمناء  و�علل�للسللاء جمللللل�للس  �لللعللربلليللة 
يللعللملللللون بتجرد  �للللذيلللن  �جللللائلللزة 
و�سفافية لدعم وتعزيز �أطر �لعمل 
�لعربية  ل�أ�سرة  خدمة  �ملجتمعي 
يف  �لأوىل  �خلللللللليلللة  متلللثلللل  �لللللتللللي 
�ملتجمع . و��سار عبيد �لبح �إىل �ن 
�لت�سميم  �عتمد  �لأمللنللاء  جمل�س 
�خللللا�لللس بللا�للسللتللمللارة �مللل�للسللاركللة يف 
تت�سمن  و�للللتلللي  �جللللائلللزة  حمللللاور 
وعللنللو�نلله وهو�تفه  �مللل�للسللارك  ��للسللم 
و��سرت�طاتها  �مللل�للسللاركللة  ونللوعلليللة 
و�ملعايري  و�لأ�لللسللل�لللس  ومللعللايللريهللا 
وذلك  �جلللو�ئللز  �لعلمية يف جمللال 
�مل�ساركني  علللللى  �لللتلليلل�للسللري  بللهللدف 

�لأ�سري  �لعمل  ر�سالة  يف  �سركاء 
�لللهللادف �ىل دعم  �لعربي �خللل�ق 
ودر��سة  �لأ�سري  �لرت�بط  وتعزيز 
�لأ�سرة  تلللو�جللله  �لللتللي  �لللتللحللديللات 
�للللعلللربللليلللة و�إيلللللجلللللاد �حللللللللللول لها 
بطريقة علمية و�سفافة تتو�زن مع 
�لقيم �لعربية �ل�سامية وت�ساهم يف 
�لأمللن و�لأمللان �لأ�سري . وتغطي 
 6 �لعربية  �لأ�سرة  منظمة  جائزة 
فئات �أ�سا�سية وهي جائزة �سخ�سية 
�لعام �لأ�سرية �لتي تتيح معايريها 
�لقطاع  مللن  �سخ�سيات  ملل�للسللاركللة 
و�لتطوعي  و�خللللا�لللس  �حلللكللومللي 
وو�قعية  ميد�نية  مبادر�ت  قدمت 
طرح  يف  و�ساهمت  ل�أ�سرة  خدمة 
�يجابية  بطريقة  �أ�سرية  مبادر�ت 
وفاعلة �و قدمت بر�مج من خ�ل 
لللبللنللاء ق�سايا  �لللتللطللوع  مللنللظللومللة 
�أ�سرية ملمو�سة وتلك �لتي �ساهمت 
يف و�سع قو�نني �أو �أنظمة �أو لو�ئح 
ويف  �لأ�سري  �لتما�سك  يف  �ساهمت 
�أ�للسللريللة وحللقللقللت من  حللل م�ساكل 
بالت�سدي  �يللجللابلليللة  نللتللائللج  ذللللك 
تطوير  يف  و�أ�سهمت  �مل�ساكل  لهذه 
ذ�ت  �جتماعية  �سيا�سات  تبني  �أو 

ع�قة بالأ�سرة . 
�لإع�مية  �جلللللائللللزة  وتللتلل�للسللمللن 
مللللللرئللللللي ومللللل�لللللسلللللملللللوع ومللللللقللللللروء 
بر�مج  تللقللدمي  ت�سمل  ��للسللرت�طللات 
بالتما�سك  وخا�سة  بالأ�سرة  تهتم 
�لأ�سري و�لتمييز يف هذه �لرب�مج 

�حل�سار  حتت  و�أ�سرة  �لتعاطف  �أو 
حتلللللللت بلللقللليلللم �لللل�لللسلللرب و�للللثلللبلللات 
�أحد  و�أ�سرة فقدت  �لللذ�ت  وحتقيق 
�أو  �لأم  �أو  كللللالأب  �لأ�لللسلللرة  �أركلللللان 
�لط�ق  �أو  �لللوفللاة  ب�سبب  �لثنني 
ب�سرب  ذللللللك  و�لللسلللملللدت وحتللللللدت 
مللع ق�سايا  تتعامل  و��للسللرة  وثللبللات 
�لنحر�ف  �أو  �مللللخلللدر�ت  تللعللاطللي 
�للل�للسلللللوكللي لأحلللللد �أفلللللللر�د �لأ�لللسلللرة 
وتلللتلللغلللللللب علللللللى ذللللللك مللللن خ�ل 
يف  �ملنحرف  �أو  �ملللدمللن  ��ستقطاب 
منظومة �لأمان �لأ�سري وع�جه 
و�ملجتمعي  و�للل�للسلللللوكللي  �لللنللفلل�للسللي 
وحتويله  وهللادفللة  ثابتة  بطريقة 
�إىل عن�سر فاعل يف �ملجتمع و�أ�سرة 
رغم  متميز  جللانللب  لها  �ملهجر  يف 
�أو �سخ�سية  �لظروف �ملحيطة بها 
فللاعللل ومللوؤثللر يف تقدمي  لللهللا دور 
�ملهجر  وجللوده يف  رغللم  �مل�ساعد�ت 
�أو  �خليام  يف  تعي�س  مهجرة  و�أ�سر 

يف مناطق �إيو�ء خا�سة بال�جئني 
تعلم  �أن  �ملللحللن  رغللللم  ��للسللتللطللاعللت 
�أبللنللاءهللا وتللربلليللهللم علللللى �لأخلللل�ق 
و�لقيم �لعربية �ل�سامية . كما قرر 
جائزة  تخ�سي�س  �لأمللنللاء  جمل�س 
و�لبحثية  �لأكلللادميللليلللة  �ملللوؤ�للسلل�للسللة 
�لأكادميية  للللللمللوؤ�للسلل�للسللات  خللدمللة 
و�جلللامللعلليللة بللهللدف �إبللللللر�ز دورهلللا 
�لريادي يف دعم �لأ�سرة من خ�ل 
و�لدر��سية  �لللبللحللثلليللة  �جلللللو�نللللب 
�ن  �مل�ساركة  �جلهات  يف  وي�سرتط 
�أكادميية  علمية  مللوؤ�للسلل�للسللة  تللكللون 
ب�سكل كبري يف تخ�سي�س  �ساهمت 
خا�س  بللرنللامللج  �أو  قلل�للسللم  �أو  كللللليللة 
بالأ�سرة و�أ�سهمت يف تقدمي حلول 
و�لتحديات  �لق�سايا  مللن  لكثري 
�ملجالت  مللن  �لعديد  يف  �لأ�للسللريللة 
بللرنللامللج بحوث  �أو  بللحللث  وتللقللدمي 
متميزة يف جمال �لأ�سرة ومتا�سكها 
ذ�ت  علمية  ��ست�سار�ت  وموؤ�س�سة 

�لجتماعية  بال�سيا�سات  علل�قللة 
ل�أ�سرة. 

جائزة  �لأمللنللاء  جمل�س  وخ�س�س 
مب�ساكل  تعنى  موؤ�س�سة  �أو  ملللركللز 
�لحللللتلللليللللاجللللات  وذوي  �ملللل�لللسلللنلللني 
�خلا�سة تقدير� للدور �لذي تطلع 
�لد�عمة  �لإن�سانية  �ملوؤ�س�سات  بلله 
و�ملعززة ل�أمان �لأ�سري يف جمال 
و�مل�سنني  �ل�سيخوخة  مللوؤ�للسلل�للسللات 
وذوي �لحتياجات �خلا�سة بحيث 
تركز معايري �جلائزة على مركز �أو 
موؤ�س�سة �أو ر�بطة �ساهمت يف و�سع 
بر�مج �أو تقدمي �حللول �لفاعلة يف 
�لحتياجات  وذوي  �مل�سنني  جمال 
�خلا�سة �و �سن قو�نني وت�سريعات 
�لحتياجات  ذوي  فللئللات  حلللمللايللة 
مر�كز  �أو  دور  و�إنللل�لللسلللاء  �خلللا�للسللة 
وتنمية  حلللمللايللتللهللم  مللتللخلل�للسلل�للسللة 
هذه  دمللج  يف  و�ساهمت  مهار�تهم 

�لفئات يف �ملجتمع . 

انطلق فعاليات مهرجان الوفاء الثامن للوطن والقيادة براأ�ض اخليمة
و�لقيادة  للوطن  �لللثللامللن  �لللوفللاء  مللهللرجللان  فعاليات  �فللتللتللاح  و�سهد 
م�ساركة مد�ر�س منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية من خ�ل �وبريتات 
غنائية عن حب �لوطن قدمتها زهر�ت �ملد�ر�س ف�س� عن ق�سائد 
�سعرية قدمها �ل�ساعر عبد�هلل �لهدية بال�سافة �إىل فقر�ت متنوعه. 
وقام �ل�سيخ �أحمد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي بجولة ل�ط�ع على 

م�ساركات �جلهات �حلكومية و�خلا�سة يف �ملهرجان.
ح�سر حفل �لفتتاح .. �ل�سيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�سمي �مل�ست�سار 
�لدكتور �سعود  ر�أ�س �خليمة و�ل�سيخ  �ل�سمو حاكم  �خلا�س ل�ساحب 
بن كايد بن �لقا�سمي وعدد من �ل�سيوخ و�مل�سوؤولني ومدر�ء �لدو�ئر 
ر��س  يف  �ل�سعبية  �لفنون  جمعيات  �د�ر�ت  جمال�س  و�ع�ساء  �ملحلية 

�خليمة و�هال منطقة �سمل.

�إجنللاز�تللهللا خلل�ل و�حد  �لللوطللنللي وذللللك مللن خلل�ل قيامها بعر�س 
و�أربعني عاما منذ قيام �حتاد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يف  �سي�سهم  �ملهرجان  �أن  �إىل  للمهرجان  �لعليا  �للجنة  من�سق  ونللوه 
�إبر�ز معامل �حلياة �لتي عا�سها �لآباء و�لأجد�د يف �لبيئات �لإمار�تية 

�لأربع وهي �جلبلية و�لريفية و�ل�سحر�وية و�لبحرية.
�ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو  �ل�سمو  �أن دعم �ساحب  و�أكد 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود بن 
فعاليات  ��ستمر�ر  يف  �ساهم  �خليمة  ر�أ�للس  عهد  ول  �لقا�سمي  �سقر 
�ملهرجان لثمانية �عو�م متتالية .. م�سري� �إىل �أن دعم �لقيادة �سكل 
د�فعا كبري� للجمعية يف تقدمي فعاليات متنوعه ��سهمت يف تعريف 

ما�سي �لباء و�لجد�د لأبنائنا من خ�ل هذ� �ملهرجان.

ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�ساء  �ل�سمو  �أ�سحاب  و�إخو�نهما  �هلل  رعللاه 

�لإمار�ت.
على  �لثامن  للعام  يقام  �لللذي  ل  �ملهرجان  فعاليات  �أن  �لنو�  و�أو�للسللح 
�لتو�ل وي�ستمر حتى 2 مار�س �ملقبل ل �ست�سلط �ل�سوء على منجز�ت 
�ملجالت  �لدولة يف  ومناطق  �إمللار�ت  �سهدتها خمتلف  �لتي  �لحتللاد 

كافة.
�ملجتمع  �سر�ئح  �أمللام  �ملجال  �ستتيح  �ملهرجان  فعاليات  �أن  �إىل  ولفت 
�مل�ساركة  روح  بللث  مللع  و�لللقلليللادة  للوطن  وفللائللهللم  عللن  للتعبري  كللافللة 
�لقطاع  ومن�ساآت  و�حلكومية  �لحتللاديللة  �ملوؤ�س�سات  بللني  �ملجتمعية 
�خلا�س بالإمارة على �عتبارها من�ساآت وطنية وجزء� من �لقت�ساد 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�لول  �أم�س  م�ساء  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سهد 
�نط�ق فعاليات مهرجان �لوفاء �لثامن للوطن و�لقيادة �لتي تقام 
ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
و�لرت�ث  للفنون  �سمل  بجمعية  �خليمة  ر�أ�للس  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 

�ل�سعبي و�مل�سرح بر�أ�س �خليمة.
وقال �أحمد علي �لنو� ع�سو ومن�سق �للجنة �لعليا للمهرجان �أن هذه 
وقيادته  للوطن  و�لوفاء  �لحتللاد  لروح  وتعزيز�  وفاء  تاأتي  �لفعالية 
نهيان  �آل  ز�يللد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  برئا�سة  �لر�سيدة 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أخلليلله  �هلل  حفظه  �لللدولللة  رئي�س 

جامعة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع توتالجائزة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي تنظم ندوة حول دور املواطن واملقيم يف رد اجلميل
••راأ�ص اخليمة-وام:

حميد  بللن  �هلل  عللبللد  �ل�سيخ  �سهد 
�لللقللا�للسللمللي رئلليلل�للس مللكللتللب �ساحب 
�ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة و�ل�سيخ 
�سقر بن خالد بن حميد �لقا�سمي 
ر�أ�س  موؤ�س�سة  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
وعلومه  �لللكللرمي  للللللقللر�آن  �خليمة 
نللدوة حللول دور  �م�س �لول  م�ساء 
�جلميل  رد  يف  و�مللللقللليلللم  �ملللللو�طللللن 
�لل13  �للللللللدورة  فللعللاللليللات  �للسللمللن 
للقر�آن  �خلللليلللملللة  ر�أ�لللللللس  جلللللائللللزة 
�ملركز  يف  �أقللليلللملللت  �للللتلللي  �للللكلللرمي 

�لثقايف بر�أ�س �خليمة.
وحتللللللدث خللللل�ل هلللللذه �لللللنللللدوة .. 
�سر�ر بالهول �لف��سي مدير عام 
بللرنللامللج وطللنللي و�لللدكللتللور حممد 
د�ئرة  يف  و�خلطيب  �لو�عظ  غيث 
�لللل�لللسلللوؤون �لإ�للسلل�ملليللة و�لأوقللللللاف 
�لإمار�تى  و�للل�للسللاعللر  �للل�للسللارقللة  يف 
وقدمها  �ملللنللهللال  بللخلليللت  حمللمللد 

�لع�مي عبد�هلل ��سماعيل.
و�أكللللد �لللفلل��للسللي �أن �ملللو�طللنللة هى 
�سلوك يعك�س �لنتماء �إىل �لوطن 
�للتز�م  ملللع  �لللر�للسلليللدة  وقللليلللادتللله 
تو�فرها  يللجللب  �لللتللى  بلللامللللحلللدد�ت 

•• العني-الفجر:

�لر�ئدة،  �لوطنية  �جلامعة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمللللار�ت  جامعة  وقعت 
ن�ساطها يف  بللد�أت  و�لتي  �لطاقة  �لللر�ئللدة عاملياً يف جمللال  توتال  و�سركة 
�لدولة.  يف  �لتعليم  لتطوير  تفاهم  مذكرة  طويلة،  عقود  منذ  �لللدولللة 
�سيتم من خ�لها توفري جزء من �لأن�سطة �لتعليمية من قبل جمعية 
�أ�ساتذة توتال، وهي جمعية غري ربحية ت�سم �أكر من 270 ع�سو من 
لطلبة  ق�سرية  تدريبية  ودور�ت  وموؤمتر�ت  حما�سر�ت  يقدمون  توتال 
�جلامعة. مت توقيع �لتفاقية خ�ل �لزيارة �لتي قام بها �سعادة �سلطان 
�ملوؤ�س�سي يف �سركة توتال، و�لربوفي�سور  �ملدير للتطوير  �حلاجي، نائب 
ب�سعادة  لقائهم  خلل�ل  وذلللك  توتال  �أ�ساتذة  جمعية  من  حللد�د  �ساميون 

�لأ�ستاذ �لدكتور حممد يو�سف بني يا�س، نائب مدير �جلامعة.
�لتي متكن �سركة توتال وجمعية  �لتعاون  �أوجه  �ملذكرة خمتلف  حددت 

لطلبة  �ل�ساملة  �لتعليمية  �لتجربة  يف  �مل�ساهمة  مللن  تللوتللال  �أ�للسللاتللذة 
�جلامعة وخا�سة يف تخ�س�سات �لهند�سة و�لعلوم. حيث �سيتعرف �لطلبة 
ميكن  و�لللتللي  �ل�سركة  تقدمها  �لتي  �ملختلفة  و�لفر�س  �لأن�سطة  على 
�لندو�ت  من  �سل�سلة  على  �لتعاون  �سي�ستمل  �لدولة.  يف  منها  �ل�ستفادة 
�سيتم تنظيمها يف �حلرم �جلامعي  �لتي  �لق�سرية  �لتدريبية  و�لللدور�ت 
و�أ�ساتذة  خللرب�ء  من  نخبة  قبل  من  �ملتحدة  �لعربية  �لإملللار�ت  جلامعة 
�سركة توتال وجمعية �أ�ساتذة توتال وذلك يف �لعديد من �جلو�نب �لفنية 
و�لد�رية �خلا�سة ب�سناعة �لبرتول و�لغاز بال�سافة �إىل م�ساركة طلبة 
�جلامعة يف �ملدر�سة �ل�سيفية لتوتال وم�ساركة �أع�ساء �لتدري�س يف ندوة 
توتال للطاقة و�لتعليم. كما تعر�س �ملذكرة �أي�ساً �إمكانية توفري فر�س 
�لتدريب �لعملي للطلبة يف توتال وم�ساركة �ل�سركة يف معر�س جامعة 
خريجي  بتوظيف  �خلا�سة  �ملللجللالت  مللن  وغللريهللا  للتوظيف  �لإمللللار�ت 

�جلامعة. 

 .. �ملجتمعية  �ل�سر�ئح  كافة  لللدى 
�لوطنية  �لهوية  حمللاور  �أن  مبينا 
قبل  مللن  للوطن  �لنللتللمللاء  ت�سمل 
�أر�س  على  و�ملقيمني  �لإمار�تيني 

�لدولة على �ل�سو�ء.
ونللوه �لف��سي خلل�ل �لللنللدوة �إىل 
�أن �لنتماء و�لولء يف حالة �ملقيم 
يتمثل  �لدولة حتديد�  �أر�للس  على 
و�لأنظمة  �للللقلللو�نلللني  �حلللللرت�م  يف 

و�ل�سلوكيات �حلميدة.

حممد  �لدكتور  تناول  جانبه  من 
غلليللث مللفللهللوم رد �جلللملليللل للوطن 
مللللن خللللل�ل �مللللنلللظلللور �للللديلللنلللى .. 
�لإ�س�مى  “ديننا  �أن  مللو�للسللحللا 
و�لنتماء  �لولء  يوؤكد على غر�س 
له  �جللللمللليلللل  ورد  �لللللوطللللن  وحلللللب 
ولولة �لأمر .. م�ست�سهد� بالآيات 
�لنبوية  و�لأحلللللاديلللللث  �للللقلللر�آنللليلللة 

�ل�سريفة.
و�ألللللقللللى �للل�للسللاعللر �مللللنلللهلللال خ�ل 

�لأوىل  تناولت  ق�سيدتني  �لللنللدوة 
باإذن  له  للمغفور  �لتاريخي  �لدور 
�هلل تعاىل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه بعنو�ن رد 

�جلميل للوطن.
بعنو�ن  �لثانية  �لق�سيدة  وعك�ست 
�لإمللللللار�ت مللر�حللل �لللتللطللور �لذى 
�للسللهللدتلله ربللللوع �للللدوللللة مللنللذ قيام 
�ليوم خ�ل م�سرية  �لحتللاد حتى 

�متدت 41 عاما من �لعطاء. 

اعـــــالن فقدان جواز �سفر
فللقللد �ملللدعللو//�للسلليللف �ل�لللسللل�م ملليللزي �بلللو �سيد- 
بنغ�دي�سي �جلن�سية جو�ز �سفره رقم )0897977( 
�ل�سار من بنغ�دي�س بتاريخ 2011/11/10 �لرجاء 
�لبنغ�دي�سية  �ل�سفارة  �ىل  ي�سلمه  بان  من يجده 

�و �قرب مركز �سرطة بالدولة م�سكور�ً.

فقدان �سهادة ا�سهم  
)اىل من يهمه الأمر(

فقد �ل�سيد/ مازن حممد حممود مدوه �سهادة ��سهم 
رقم )730( لعدد 125.000 �سهم ل�سركة �خلليج للمو��سي 
م�سئولية جتاه  �دنللى  �ل�سركة  دون حتمل  للعلم  وهللذ� 

�لغري . ل�إت�سال 0508113364-0096599636622
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املعار�ضة ال�ضورية ترف�ض الأ�ضد يف اأي ت�ضوية
•• القاهرة-رويرتز:

بعد  �ل�سورية  �ملعار�سة  �أع�ساء  �تفق 
مناق�سة مبادرة مثرية للجدل طرحها 
�لوطني  �لئللتلل�ف  �أن  على  رئي�سهم 
للتفاو�س  م�ستعد  �ملعار�س  �ل�سوري 
مللن �أجلللل �لللتللو�للسللل �ىل �تللفللاق �س�م 
على  �سوريا  يف  �لللد�ئللر  �ل�سر�ع  ينهي 
طرفا  �ل�سد  ب�سار  �لرئي�س  يكون  �أل 
يف �أي ت�سوية. وجاء �جتماع �لئت�ف 
 70 �للللذي ي�سم  �ملللعللار�للس  �للل�للسللوري 
علل�للسللو� ويللحللظللى بللدعللم تللركلليللا ودول 
عربية وغربية قبل حمادثات يجريها 
�ملعلم  وليد  �ل�سوري  �خلارجية  وزيللر 
يف مو�سكو �أحد �خر �حللفاء �لجانب 
ل��سد ويف �لوقت �لذي ي�ستاأنف فيه 
�ملبعوث �لدول �لخ�سر �لبر�هيمي 

جهوده للتو�سل �ىل �تفاق.
وبلللعلللد جللللل�للسللة غلللا�لللسلللبلللة حلللتلللى وقت 
متاأخر من �لليل تعر�س فيها رئي�س 
لنتقاد�ت  �خلطيب  مللعللاذ  �لئللتلل�ف 
�ل�س�ميني  �لعللل�لللسلللاء  مللللن  حللللللادة 
و�لللللللليلللرب�لللليلللني علللللللى �لللل�لللسلللو�ء على 
�قرت�حه �جر�ء حمادثات مع حكومة 
�سموه  ملللا  علللللى  �لللنلل�للس  دون  �ل�لللسلللد 
�أهلللللد�فلللللا و��لللسلللحلللة تللبللنللى �لئلللتللل�ف 
وثيقة �سيا�سية تطالب بتنحي �ل�سد 

وحماكمته عن �ر�قة �لدماء.
�طلعت  �لتي  �لوثيقة  م�سودة  وقالت 
عليها رويرتز ومت توزيعها للمناق�سة 
�نللله يللجللب �أل يللكللون �ل�للسللد طللرفللا يف 
حماكمته  ويجب  �سيا�سية  ت�سوية  �أي 
مبا�سرة  مطالبة  تت�سمن  مل  لكنها 

حتذير من ازدياد خطر 
الإرهاب يف بريمنغهام 

•• لندن-يو بي اأي:

ر �سابط بارز يف �سرطة مدينة  حذيّ
�م�س،  �لللربيللطللانلليللة،  بللريمللنللغللهللام 
يز�ل  �لإرهللللللاب ل  تللهللديللد  �أن  مللن 
�إد�نة  �أعقاب  مرتفعاً يف �ملدينة، يف 
ملوؤ�مرة  بالتخطيط  �أ�سخا�س   3
من  �أ�سخم  باأنها  و�سفت  �إرهابية 
تفجري�ت لندن يف 7 متوز-يوليو 

.2005
�لربيطانية  �لإذ�عللة  ون�سبت هيئة 
)بللي بللي �للسللي( �إىل مللاركللو�للس بيل، 
بريمنغهام،  �سرطة  قائد  م�ساعد 
قللوللله �إن �لللتللهللديللد �لرهلللابلللي من 
بريمنغهام ل يز�ل مرتفعاً وهناك 
�أ�سخا�س يتطلعون لرتكاب �لقتل 
�جلماعي يف �سو�رع �ململكة �ملتحدة 

.
وحللللثيّ بلليللل �جلللمللهللور علللللى �إبللل�غ 
�عتناق  يف  �ل�ستباه  عند  �ل�سرطة 
�أو  �لللتللطللرف  لأفلللكلللار  �للسللخلل�للس  �أي 
بع�س  �نتقاد  ر�ف�ساً  �أ�سبابه،  دعللم 
�جلالية  �إىل  �إ�للسللارة  يف  �جلللاللليللات، 
�ملعلومات  تقا�سم  لللعللدم  �مل�سلمة، 
بلل�للسللاأن �لللتللطللرف و�علللتلللربهلللا غري 

عادلة.
للل �جلللنللائللي ل  و�أ�لللسلللاف �أن �لللتللدخيّ
ملللن قبل  د�ئللللمللللاً  يلللاأتلللي  �أن  ميللكللن 
�لللل�لللسلللرطلللة، وهللللنللللاك �للللكلللثلللري من 
�لرب�مج �لتي ميكن �أن ن�ستخل�س 
�لتطرف  مللللنلللع  �لللللللدرو�للللللس  ملللنلللهلللا 
�لأ�سخا�س  �إبلللعلللاد  يف  و�مللل�للسللاعللدة 

�مل�ستهدفني عن طرق �ل�سر .

جترى  حللتللى  وتلل�للسللتللمللر  �أعلللللى  �سلطة 
�نتخابات حتت ��سر�ف �لمم �ملتحدة 
يف �لب�د. وقال �لبر�هيمي �نه يوؤيد 
�لر�أي �لقائل بانه يجب �ن تاأتي قو�ت 
�ملتحدة  ل�مم  تابعة  �ل�س�م  حلفظ 
�ىل �سوريا كما حدث يف بلد�ن �أخرى. 
وجاء �جتماع �ملعار�سة يف �لقاهرة يف 
نف�س �ليوم �لذي �نفجرت فيه �سيارة 
ملغومة و�سط دم�سق مما �أودى بحياة 
53 �سخ�سا و�أدى �ىل �حرت�ق بع�س 
مزدحم  رئي�سي  طللريللق  يف  �للل�للسلليللار�ت 
حزب  ومقر  �لرو�سية  �ل�سفارة  قللرب 

�لبعث �حلاكم.

�سيد�  �لللبللا�للسللط  عللبللد  وقلللال  بتنحيه. 
�للل�للسلليللا�للسللي ل�ئت�ف  �ملللكللتللب  علل�للسللو 
�نتقد  12 ع�سو� و�للللذي  �ملللكللون مللن 
تبنينا  لقد  وحده  لت�سرفه  �خلطيب 
�لوثيقة �ل�سيا�سية �لتي حتدد معايري 
�ىل  �لرئي�سية  و�ل�للسللافللة  حلللو�ر.  �أي 
�مللل�للسللودة هللي بند عللن �للسللرورة تنحي 
قللوللله حذفنا  �سيد�  و�أ�للسللاف  �ل�للسللد. 
بللنللد� علللن �لللسلللرورو ملل�للسللاركللة رو�سيا 
�أن  و�أ�سفنا  حمادثات  �أي  يف  و�أمريكا 
قيادة �لئت�ف يجب م�ساورتها قبل 

�ط�ق �ي مبادرة يف �مل�ستقبل.
وملللللع ذللللللك فلللللان �للللوثللليلللقلللة �للللتلللي مت 

تخفيف  على  تنطوي  عليها  �لتللفللاق 
حلللللدة ملللو�قلللف �للسللابللقللة �أ�لللسلللرت على 
�أي  بللدء  قبل  �لرئي�س  رحيل  �للسللرورة 
مللع حللكللومللتلله. ويف موؤ�سر  حمللادثللات 
موقف  يتخذ  ز�ل  مللا  �ل�للسللد  �ن  على 
�ل�سد  �ن  �لبر�هيمي  قللال  �لتحدي 
نهاية  حتى  رئي�سا  �سيبقى  �أنلله  �أبلغه 
ير�سح  ثلللم   2014 عللللام  يف  وليلللتللله 

نف�سه لعادة �نتخابه. 
�لعربية  لللقللنللاة  �لبلللر�هللليلللملللي  وقلللللال 
�لللفلل�للسللائلليللة �لللتلللللفللزيللونلليللة �نللله يريد 
يف  تت�سكل  �نتقالية  حكومة  يللرى  �أن 
�للسللوريللا ول تللكللون ملل�للسللوؤولللة �أمللللام �أي 

ا�ضتمرار اجلدل باأمريكا حول تر�ضيح هاغل 
•• وا�شنطن-وكاالت:

طالب 15 �سيناتور� جمهوريا �لرئي�س �لأمريكي 
هاغل  لللتلل�للسللاك  تر�سيحه  ب�سحب  �أوبلللاملللا  بللللار�ك 
�ملثري  بللاخللليللار  للللللدفللاع، وو�للسللفللوه  وزيلللر  ملن�سب 
للجدل. وذلك يف ر�سالة وجهوها للبيت �لأبي�س 
ثقته  و�أبللللدى  تر�سيحه،  على  بلللدوره  �أ�للسللر  �للللذي 
بفر�س �مل�سادقة على تعيينه. وقال �ل�سيناتور�ت 
�ل�سيوخ  جمل�س  يف  �لأقلية  زعيم  ي�سمون  �لذين 
�خلدمات  جلنة  وع�سو  كورنني  جللون  �لأمللريكللي 
خ�ل  �إنللله  �إنللهللويف-  جيم�س  �ملجل�س  يف  �مل�سلحة 

عني  �أن  ي�سبق  مل  م�سى  قلللرن  ن�سف  مللن  �أكلللر 
�أكر من ث�ثة  �أو ت�سلم مهامه وكان  وزير دفاع 
�أحد  على  �مل�سادقة  تتم  مل  كما  �سده،  �سناتور�ت 
عار�سه �أكر من 11 �سوتا. وك�سفت �لر�سالة عن 
�سكوك ب�ساأن قدرة هاغل على �لقيام مب�سوؤولياته، 

بالإ�سافة �إىل قلق من ت�سريحاته حول �إير�ن.
وعربيّ  �لطلب،  رف�س  �إىل  �لأبي�س  �لبيت  و�سارع 
�أ�للسللفلله لوجود  كلللارين عللن  �ملللتللحللدث با�سمه جللاي 
�ل�سيوخ  �جلللمللهللوريللني يف جمللللل�للس  ملللن  �أعللل�لللسلللاء 
يللقللدمللون �لأملللللور �للل�للسلليللا�للسلليللة علللللى �أمللللن �لب�د 

�لقومي.

ولفت كارين �إىل �أن �ل�سيناتور �جلمهوري ريت�سارد 
�إع�ن عدد  �إىل  بالإ�سافة  �سيلبي �سيدعم هاغل، 
�ل�سلبي  مللوقللفللهللم  تغيري  عللن  �جلللمللهللوريللني  مللن 
�أنه  يعني  ممللا  مللاكللني،  جللون  وبينهم  �ملر�سح  مللن 
كاف  بعدد  �ملقبل  �لأ�سبوع  �لأرجللح  على  �سيحظى 

من �لأ�سو�ت للم�سادقة على تعيينه يف �ملن�سب.
و�أوقف �جلمهوريون �لأ�سبوع �ملا�سي تر�سيح هاغل 
�لذي ينتمي هو �أي�سا للحزب �جلمهوري، بعدما 
�نتهى �لت�سويت يف جمل�س �ل�سيوخ بح�سوله على 
58 �سوتا، يف حني �أن �لأكرية �ل�زمة لتثبيته 

يف هذ� �ملن�سب هي 60 �سوتا.

•• الريا�ص-وام:

�أجللللللرى �للسللاحللب �للل�للسللمللو �مللللللكللي �لأمللللللري �للسلللللمللان بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  �ل�سعودي  �لعهد  ول  عبد�لعزيز 
�لللريللا�للس �م�س مع  �لللدفللاع مباحثات يف  �لللللوزر�ء وزيللر 
�سمو �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين ول عهد دولة قطر 

و�لوفد �ملر�فق له. 
�لبلدين  بللني  �لثنائية  �لللعلل�قللات  �ملللبللاحللثللات  وتللنللاولللت 
و�للل�للسللعللبللني �للل�للسللقلليللقللني و�للسللبللل دعللمللهللا وتللعللزيللزهللا يف 
�ملجالت كافة بالإ�سافة �إىل بحث م�ستجد�ت �لأو�ساع 
�ساحب  وكلللان  و�لللدوللليللة.  �لإقللللليللملليللة  �ل�ساحتني  علللللى 
�للل�للسللمللو �مللللللكللي �لأمللللري مللقللرن بللن عللبللد�لللعللزيللز �لنائب 
�مل�ست�سار  �للل�للسللعللودي  �للللللوزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لللثللاين 

يف  بحث  �ل�سريفني  �حلرمني  خلللادم  �خلا�س  و�ملبعوث 
�لع�قات  قطر  دوللللة  عهد  ول  مللع  �ملل�للس  �سابق  وقللت 
�سالح  فيه  ملللا  تطويرها  و�سبل  �لبلدين  بللني  �لثنائية 
يف  مقرن  �لأمللري  و�أ�ساد  �ل�سقيقني  و�ل�سعبني  �لبلدين 
خمتلف  يف  وقطر  �ململكة  بني  بالتعاون  �للقاء  م�ستهل 
�ملجالت ومبا يحقق �مل�سالح �مل�سرتكة لل�سعبني ويعزز 
ويدعم  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  م�سرية 
خمتلف ق�سايا �لأمة �لعربية و�لإ�س�مية. وكان �سمو 
�لريا�س  �أكد يف ت�سريح له عقب و�سوله  �ل�سيخ متيم 
�م�س عمق �لرو�بط �لأخوية ومتانة �لع�قات و�لتعاون 
قيادتي  حر�س  �ىل  م�سري�  وقطر  �ململكة  بني  �لوثيق 
�لبلدين على �لت�ساور �مل�ستمر حول كل ما يهم �لبلدين 

و�لأمتني �لإ�س�مية �لعربية.

•• دم�شق-ا ف ب:

تلللللملللللم دملل�للسللق جللر�حللهللا غللللد�ة مللقللتللل �كلللر من 
ثمانني �سخ�سا يف �سل�سلة تفجري�ت تعترب �لكر 
�سوريا  يف  �لللنللز�ع  بللدء  منذ  �لعا�سمة  يف  دمللويللة 
�لأول  �م�س  �لتفجري�ت  وجللاءت  �سهر�.   23 قبل 
�لللذي وقللع بالقرب من مقر حزب  و�بللرزهللا ذ�ك 
�لبعث يف و�سط �لعا�سمة، يف يوم د�م ح�سدت فيه 
 290 حللو�ىل  �لب�د  �نحاء  كل  �لعنف يف  �عمال 
قتي�، بح�سب �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �لن�سان، 

وهي ح�سيلة يومية بني �لكرب يف �لنز�ع.
وفيما �لعنف على وتريته �لت�سعيدية يف �سوريا، 
�لللدول يف جمل�س �لمن �لذي  ي�ستمر �لنق�سام 
�ع�ن  على  �تللفللاق  �ىل  �لتو�سل  مللن  يتمكن  مل 
�سيار�ت  �ربللع  و�نفجرت  دم�سق.  تفجري�ت  حللول 
فجرها  �حللد�هللا  دم�سق،  يف  �لأول  �م�س  مفخخة 

�ملزرعة  حي  يف  �لبعث  حللزب  مقر  قللرب  �نتحاري 
و��للسللفللرت علللن مللقللتللل 61 �للسللخلل�للسللا، بلليللنللهللم 17 
عن�سر� من قو�ت �لنظام. وبني �ل�سحايا �طفال 
�مللللد�ر�لللس. كما وقللعللت ثلل�ثللة تفجري�ت  كللانللو� يف 
�خرى متز�منة تقريبا يف منطقة برزة يف �سمال 
 22 فيها  وقللتللل  �مللنلليللة  مللقللار  ��ستهدفت  دملل�للسللق 
�لنظام،  قلللو�ت  مللن  عن�سر�   19 بينهم  �سخ�سا، 
يعتمد،  �نه  يقول  �لللذي  �ل�سوري  �ملر�سد  بح�سب 
و��سعة من  �سبكة  للح�سول على معلوماته، على 

�ملندوبني و�مل�سادر �لطبية يف كل �نحاء �سوريا.
و�قلللفلللرت �لللسلللو�رع دملل�للسللق ملللن �للل�للسلليللار�ت و�ملللللارة 
وكالة  يف  �سحافية  ذكلللرت  مللا  بح�سب  �جلللمللعللة، 
وقائع  �للل�للسللوري  �لتلفزيون  وبللث  بللر�للس.  فر�ن�س 
�لتفجري�ت  �للسللهللد�ء  �رو�ح  علللللى  �لللغللائللب  �للسلل�ة 
للجرحى  و�لدعاء  دم�سق  �لتي �سربت  �لرهابية 
بال�سفاء �لعاجل عقب �س�ة �لظهر من �جلامع 

�لموي يف دم�سق. و�سدد �لئمة وخطباء �مل�ساجد 
�ن  على  �سوريا  م�ساجد  جميع  يف  �ل�س�ة  خ�ل 
ملللن هلللذه �لعلللملللال �لجر�مية  بللللريء  �ل�لللسللل�م 
�لر�سمي  �لعللل�م  ذكللر  مللا  ، بح�سب  �لللتللدمللرييللة 
�ملا�سية  �ل�سهر  خلل�ل  دم�سق  و�سهدت  �ل�سوري 
حكومية  مباين  ��ستهدفت  عللدة  تفجري  عمليات 
تللبللنللت جللبللهللة �لن�سرة  و�مللنلليللة خلل�للسللو�للسللا. وقلللد 

�ملت�سددة عدد� كبري� منها.
وت�سبب �نفجار حي �ملزرعة �م�س �لأول بتحطيم 
�ملوجودة  دملل�للسللق  �لللرو�للسلليللة يف  �للل�للسللفللارة  نلللو�فلللذ 
�ملللنللطللقللة، بللحلل�للسللب ملللا ذكللللرت وكلللللالت �لنباء  يف 
�ل�سورية  �خلللارجلليللة  وز�رة  و�تللهللمللت  �لللرو�للسلليللة. 
بالقاعدة  مرتبطة  م�سلحة  �رهابية  جمموعات 
حزب  مقر  من  بالقرب  �لتفجري  عملية  بتنفيذ 
�لللبللعللث يف �لللعللا�للسللمللة �للل�للسللوريللة و��للسللفللر عللن 60 

قتي�.

دم�ضق تلملم جراحها بعد اأكرث التفجريات دموية 

 •• عوا�شم-وكاالت:

تدر�س حكومات �لحتاد �لأوروبي 
�ملناطق  علللللى  �لللعللقللوبللات  تخفيف 
�ملعار�سة  عللللليللهللا  تلل�للسلليللطللر  �للللتلللي 
�ل�سورية مبا يف ذلك رفع �حلظر 
وبينما  �للللنلللفلللط،  ��لللسلللتلللري�د  علللللى 
�أكللللدت و��للسللنللطللن �أنللهللا تللدر�للس كل 
�إنهاء  يف  للللللملل�للسللاعللدة  �خللللليللللار�ت 
�لعنف وت�سريع �لتحول �ل�سيا�سي 
ب�سوريا من دون تقدمي م�ساعد�ت 
�ملعار�سة  �ئت�ف  يو��سل  قتالية، 
م�سعى  يف  بلللاللللقلللاهلللرة  �جللتللمللاعلله 
للتو�سل لتفاق ب�ساأن حل �سيا�سي 

ل�أزمة.
وقللللللال دبلللللللوملللا�لللسللليلللون بلللالحتلللاد 
�أملانيا  �إن  �لأول  �أملل�للس  �لأوروبلللللي 
�قرتحت مر�جعة �لعقوبات ورمبا 
�لقادمة  �لأ�لللسلللهلللر  خلللل�ل  رفللعللهللا 
عليها  ت�سيطر  �لللتللي  �ملناطق  عللن 

�ملعار�سة.
ومن �ملمكن �أن ت�سمح هذه �خلطوة 
�لتجارة  با�ستئناف  �لحتللاد  لدول 
و�إيللجللاد م�سادر  �ملللنللاطللق،  تلك  يف 
وم�ساعدتها  للمعار�سة  متللويللل 
و�حل�سول  حملي  حكم  بناء  على 
علللللللى مللل�لللسلللاعلللد�ت �إنللل�لللسلللانللليلللة، يف 
موؤثر�  منعطفا  تكون  قللد  خطوة 
للنظام  �مللللعلللار�لللسلللة  ملللو�جلللهلللة  يف 

�ل�سوري.
مف�سلة  ملللنلللاقللل�لللسلللات  جتللللر  ومل 
بللني ملل�للسللوؤول �لحتلللاد �لأوروبللللي 
بلل�للسللاأن هللللذ� �مللللو�لللسلللوع بلللعلللد، لكن 
�أنه  لللرويللرتز  �أكللللد�  دبلوما�سيني 
لي�س هناك �عرت��سات كبرية حتى 

�ملحادثات  مللن  �ملللزيللد  و�أن  �لآن، 
�ستجرى يف مار�س �آذ�ر �ملقبل.

وتلللتللل�لللسلللملللن عللللقللللوبللللات �لحتلللللللاد 
�ملفرو�سة على �سوريا حظر� على 
�للللسللللادر�ت �لللنللفللط �لللل�لللسلللوري �إىل 
�أوروبا، وهي عائد مهم من عائد�ت 
�إىل  �لأ�للسللد،  ب�سار  �لرئي�س  نللظللام 
ومنع  �للل�للسلل�ح  على  حظر  جللانللب 
�لطاقة.  قللطللاع  يف  ل��ستثمار�ت 

كما ت�سيطر على مناطق حدودية 
�ملعابر  وعلللللللى  �للسللوريللا  �للسللمللال  يف 

�حلدودية مع تركيا.
ويف و ��سنطن �أكد �لبيت �لأبي�س 
كل  تر�جع  �لأمريكية  �لإد�رة  �أن 
�إنهاء  يف  للللللملل�للسللاعللدة  �خللللليللللار�ت 
تلك  �أن  غللللري  بللل�لللسلللوريلللا،  �للللعلللنلللف 
�خليار�ت ل ت�سمل تقدمي �لدعم 

يف �جلو�نب �لقتالية.

بع�س  رفع  ي�سمح  �أن  �ملمكن  ومن 
بالبدء  للللللمللعللار�للسللة  �للللعلللقلللوبلللات 
�أوروبللللللا وهي  �إىل  �لللنللفللط  بلليللع  يف 
�مل�سرتي �لرئي�سي للخام �ل�سوري 
�أعلنت  �لتي  �لعقوبات  قبل فر�س 

يف �سبتمرب �أيلول 2011.
و�سيطرت �ملعار�سة يف وقت �سابق 
حمافظة  يف  �للل�للسللد�دي  بلدة  على 
�حل�سكة �ل�سرقية �ملنتجة للنفط، 

�لبيت  بلللا�لللسلللم  �ملللللتللللحللللدث  وقلللللللال 
�لأبللليللل�لللس جللللاي كلللللارين ملللا ز�للللت 
تقدمي  علللللللى  تللللقللللوم  �للسلليللا�للسللتللنللا 
�لقاتلة للمعار�سة،  �مل�ساعدة غري 
�إن�سانية  م�ساعد�ت  نللوفللر  ونللحللن 
لللللل�للسللعللب �للللل�للللسللللوري، ونلللعلللملللل مع 
حلفائنا لل�سغط على نظام �لأ�سد 
حتى يح�سل �ل�سعب �ل�سوري على 
وهذ�  ي�ستحقه،  �للللذي  �مل�ستقبل 

�أطر�ف غري مرغوب فيها.
�ل�سيناتور  حتلللللدث  جلللانلللبللله  مللللن 
�جللللملللهلللوري مللللاركللللو روبلللليللللو عن 
�للسللرورة �لللتللز�م بللل�ده بلللاأن تكون 
�لقيادة �ل�سورية �جلديدة م�سلحة 
�إد�رة  على  وقلللادرة  جيد�  ت�سليحا 
ب�سار  �لرئي�س  �سقوط  بعد  �لب�د 

�لأ�سد.
وقللللال روبلليللو يف مللوؤمتللر �سحفي 

�لرئي�س �لأ�سد  �مل�ستقبل من دون 
�لإد�رة  �أن  �إىل  كلللللارين  وللللفلللت   .
م�ساعدة  علللللى  تللركللز  �لأمللريكلليللة 
�ملعار�سة حتى تزد�د قوة ومتا�سكا 
ي�سرع  خيار  كل  وحتلل  وتنظيما، 
عللمللللليللة �لنللتللقللال �للل�للسلليللا�للسللي �إىل 
�للسللوريللا مللا بللعللد �لأ�للسللد �للسللرط �أل 
تد�عيات  يف  �خللليللار  ذلللك  يت�سبب 
�إىل  �لأ�سلحة  و�سول  �أو  �إقليمية 

يف  �ل�ستمر�ر  هو  �أملنا  باإ�سر�ئيل 
يتحلون  �لذين  �لفاعلني  حتديد 
م�سوؤولني  و�للسلليللكللونللون  بللالللر�للسللد 
ولكن  فح�سب  �ل�سر�ع  هللذ�  يف  ل 
�ل�سر�ع  هللللذ�  �أعللللقللللاب  يف  �أيللل�لللسلللا 
�لأكر  ي�سبحو�  حتى  ومتكينهم 
وت�سليحا  ومتلللللويللللل�  تلللنلللظللليلللملللا 
وجتهيز�، و�لقوة �لأقدر فيما بعد 

�لأ�سد على �لأر�س يف �سوريا .
وطلللاللللب بلللعلللدم تلللكلللر�ر ملللا حدث 
�مللي�سيات  بللثللت  حلليللث  للليللبلليللا  يف 
لأنه مل حتظ  �لفو�سى  �ملتناحرة 
كافية  و�حللللدة مبلل�للسللانللدة  قلللوة  �أي 
لتول زمام �ل�سيطرة بعد �سقوط 

معمر �لقذ�يف.
ملللن جلللانلللب �آخلللللر تلللو��لللسلللل �م�س 
�لئت�ف  �جلللتلللملللاع  �للللقلللاهلللرة  يف 
و�ملعار�سة  �لثورة  لقوى  �لوطني 
�تفاق  عللن  �أنللبللاء  و�للسللط  �سوريا  يف 
بني �لأع�ساء على مبد�أ �لتفاو�س 
ل�أزمة  �للسلللللمللي  حللللل  للللللتللو�للسللل 
�لأ�سد  يللكللون  �أل  علللللى  �للل�للسللوريللة 

طرفا يف �أية ت�سوية.
فاإنه وبعد جل�سة  ووفقا لرويرتز 
غللا�للسللبللة حللتللى وقلللت مللتللاأخللر من 
فيها  تللعللر�للس  �لأول  �أملل�للس  ملل�للسللاء 
�خلطيب  مللعللاذ  �لئللتلل�ف  رئي�س 
بلل�للسللاأن �قرت�حه  لنللتللقللاد�ت حلللادة 
حكومة  مللللع  حمللللادثللللات  �إجللللللللر�ء 
�لأ�سد دون �لن�س على ما �سموها 
�لئت�ف  تبنى  و��سحة،  �أهللد�فللا 
بتنحي  تللطللالللب  �سيا�سية  وثلليللقللة 
�لأ�للللسللللد وحملللاكلللملللتللله عللللن �إر�قللللللة 
�لدماء وبا�ستبعاده من �أية ت�سوية 

�سيا�سية حمتملة.

الئتالف يوا�سل اجتماعاته بالقاهرة 

اأوروبا تتجه للتخفيف ووا�ضنطن تدر�ض اخليارات ب�ضوريا 

)مرا�ضلون( تطالب اإيران باإطلق �ضحافيني
•• باري�ص-ا ف ب:

�ط�ق  فرن�سا،  ومقرها  �ل�سحافيني  حقوق  عن  للدفاع  حللدود  ب�  مر��سلون  منظمة  �علنت 
عري�سة على موقعها �للكرتوين للمطالبة باط�ق �سر�ح 58 �سحافيا و مو�طنني �سحافيني 

معتقلني حاليا ك�سجناء �سيا�سيني يف �ير�ن.
وقالت لو�سي موريون مديرة �لبحاث يف �ملنظمة خ�ل موؤمتر �سحايف يف �يللر�ن، �حد �كرب 
�سجون �لعامل، هناك 58 �سحافيا ومو�طنا �سحافيا خلف �لق�سبان حاليا ونطالب باط�ق 

�سر�حهم فور� ومن دون �سروط .
و��سافت �ن وترية �ل�ستجو�بات و�لعتقالت لل�سحافيني ما�سية يف �لرتفاع مع �لقرت�ب من 
يناير.  �لثاين  كانون   27 �ل�سود يف  بالحد  �لرئا�سية يف حزير�ن-يونيو، مذكرة  �لنتخابات 
15 �سحافيا �ير�نيا يعملون باكريتهم حل�ساب و�سائل �ع�م  ويف هذ� �ليوم، �عتقل حو�ىل 

��س�حية، بتهمة �لتعاون مع �جهزة ��ستخبار�ت غربية.

وليا عهد ال�ضعودية وقطر يبحثان 
العلقات الثنائية وم�ضتجدات الأو�ضاع

مقتل 7 من قوات 
ال�ضحوة يف العراق 

•• بغداد-يو بي اأي:

جمهولون  ملل�للسللليّللحللون  �خلللتلللطلللف 
�م�س  عللل�لللسلللكلللريلللاً،  زيلللللللاً  يلللللرتلللللدون 
�جللللملللعلللة، 7 ملللن عللنللا�للسللر قلللو�ت 
�لللل�لللسلللحلللوة جللللنللللوب قللل�لللسلللاء طلللوز 
وقامو�  �لللعللر�ق،  �سمال  خللورمللاتللو 

باإعد�مهم رمياً بالر�سا�س.
�لعر�قية  �لأنلللبلللاء  وكللالللة  ونلل�للسللبللت 
قوله  حملي  م�سدر  �ىل  �مل�ستقلة، 
زياً  تللرتللدي  م�سليّحة  جمموعة  �إن 
مدنية،  مركبات  وت�ستقل  ع�سكرياً 
هاجمت نقطة تفتي�س تابعة لقو�ت 
�حلليوة،  قلللريلللة  قللللرب  �للل�للسللحللوة 
يف  �لطوز  ق�ساء  كلم جنوب   20(

حمافظة �س�ح �لدين( .
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وا�ضنطن توؤكد التزامها بدعم ال�ضومال 
••  وا�شنطن-وكاالت:

�سرح مدير �لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية ر�جيف �ساه باأن و��سنطن 
على  مل�ساعدتهم  وقيادته،  �ل�سومال  �سعب  جانب  �إىل  بالوقوف  ملتزمة 
حتقيق �لنجاح و�ل�ستق�لية و�لعتماد على �لذ�ت �قت�ساديا. وذلك خ�ل 

لقائه م�سوؤولني �سوماليني �أثناء زيارة ق�سرية ملقدي�سو.
وقال �ساه يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع �لرئي�س �ل�سومال ح�سن �ل�سيخ 
قوية  موؤ�س�سات  بناء  يف  بامل�ساهمة  ملتزمة  �ملتحدة  �لللوليللات  �إن  حممود 
للدولة �ل�سومالية تعود بالنفع على �ل�سعب �ل�سومال، يف جمالت �ل�سحة 
و�لتعليم و�ملياه وجمالت مهمة �أخرى . و�أعلن تقدمي ع�سرين مليون دولر 
�ملو�د  �ل�سومال يف توفري �حتياجاته من  �إ�سافية لدعم  �أمريكي م�ساعدة 
�ل�سعب  �لغذ�ئية، ومو�جهة �لتحديات �لتي ت�سببها �ملجاعة حتى ي�ستعيد 
و�لوليات  �ل�سومال  بللني  �ل�سر�كة  وحللول   . عافيته  �لعظيم  �ل�سومال 
�ملتحدة ودول �أخللرى، قال �ساه �إنه مت �لتو�سل �إىل تبني �سيغة جديدة يف 
�لأمريكية  �لإد�رة  �أن  مو�سحا  بال�سومال،  �لطارئة  �حلللالت  مع  �لتعامل 
روؤية  من  �نط�قا  م�ستقب�،  �ل�سومال  �ست�ساعد  �لأخلللرى  �لعامل  ودول 
�حلكومة �ل�سومالية ويف �إطار خريطة طريق مل�ستقبل �لب�د . و�أكد �لتز�م 
�لأولوية  �إعللطللاء  خلل�ل  مللن  �جلللديللدة  �ل�سيغة  مللبللادئ  بتطبيق  و��سنطن 
لبناء �ل�سلطات �ملحلية، وموؤ�س�سات �لدولة، ودعم �لتجار و�لقطاع �خلا�س، 
ل�سمان �أن ي�سبح �ل�سومال بلد� مفتوحا على �لتجارة ويتوىل بناءه قادته 
. ومن جانبه �أكد �لرئي�س �ل�سومال �أنه بحث مع �ل�سيف �لأمريكي �سبل 
�لنتقالية،  �ملرحلة  مللن  خللروجلله  بعد  لل�سومال  �لوكالة  وم�ساعدة  دعللم 
�مل�ساعدة يف �ملرحلة �جلديدة، بالإ�سافة  �ل�سكل �لذي تاأخذه هذه  وكذلك 
و�لإجللللر�ء�ت  �جلللديللد،  �ل�سومال  مللع  �لتعامل  يف  �جلللديللدة  �ل�سيغة  �إىل 
�ل�سعب  �إللليللهللا  يحتاج  �لللتللي  و�مللل�للسللاعللد�ت  للحاجات  بال�ستجابة  �لكفيلة 
�لأمريكية  للوكالة  قللدمللت  �ل�سومالية  �حلكومة  �إن  وقلللال  �للل�للسللومللال. 
�لتي  �لق�سايا  �لتفاهم بني �جلانبني على  �أنه حدث  �ل�سيغة، موؤكد�  تلك 
بللا�للسللتللثللنللاء جو�نب  �للللللقللاء  بللحللثللت يف 
تعبري  وفللق  معاجلتها،  �ستتم  فنية 
�لللرئلليلل�للس �للل�للسللومللال. وملللن جهته، 
�ل�سومال  �لللللللوزر�ء  رئلليلل�للس  �عللتللرب 
عللبللدي فلللارح �للسللردون خلل�ل موؤمتر 
�لوكالة  مدير  مع  منف�سل  �سحفي 
�لأملللريكللليلللة للللللتللنللملليللة �للللدولللليلللة �أن 
�لوكالة  وعلللللدت  �للللتلللي  �ملللل�لللسلللاعلللد�ت 
�إيجابية  لل�سومال خطوة  بتقدميها 
ت�سكل �إ�سافة للخطوة �لتي �عرتفت 
�لأملللريكللليلللة  �لإد�رة  خللل�للللهلللا  مللللن 
مرة  لأول  �للل�للسللومللاللليللة  بللاحلللكللومللة 

منذ �أكر من ع�سرين �سنة.

تركيا،  يف  �حلللاكللم  و�لتنمية  �لعد�لة  حللزب  �أجلللر�ه  ��ستط�ع  �أظللهللر 
�لأتر�ك  باإمكان  �أن  تعترب  �لرتكي  �ل�سعب  من  �ساحقة  غالبية  �أن 
�أجر�ه  ��ستط�ع  نتائج  وبييّنت  م�ساكل.  دون  من  �لتعاي�س  و�لأكلللر�د 
 95% �أن  5500 �سخ�س،  25 مدينة، وعلى عينة من  �حلزب يف 
�لعي�س  �لأتللر�ك و�لأكللر�د  باإمكان  �أنه  �ل�سعب �لرتكي يعتقدون  من 
%6 فقط من �مل�ستطلعني  معاً من دون �ملزيد من �مل�ساكل. و�أ�سار 
�لأخرية  �مل�ساكل  و�سفو�   39% بينما   ، كللرديللة  م�ساألة  وجللود  �إىل 
ل�جتماعات  تاأييدهم  عللن   51% و�أعلللرب   . �إرهلللاب  م�ساألة  باأنها 
�لللتللي جتللري بللني ممثلني عللن �حلللكللومللة و�لللزعلليللم �مل�سجون حلزب 
غالبية  ولحظت  �أوجللل�ن.  �هلل  عبد  �ملحظور  �لكرد�ستاين  ال  �لعميّ
�مل�ستطلعني باأن حزب �ل�س�م و�لدميقر�طية �لكردي �ملعار�س غرييّ 
خطابه ويتم �لنظر �إليه �إيجابياً. ي�سار �إىل �أن وز�رة �لعدل �لرتكية، 
�سيزور  �لذي  و�لدميقر�طية  �ل�س�م  وفد حزب  و�فقت على لئحة 
�أوج�ن، وذلك يف �إطار �جلولة �لثانية من �ملفاو�سات �لتي جتريها 
مفاو�سات  �أن  �ىل  ي�سار  �لكردية.  �مل�سكلة  حلل  �لرتكية  �ل�سلطات 
جهاز  بني  وذلللك  تركيا،  يف  مللوؤخللر�ً  بللد�أت  �لكردية  �مل�سكلة  لت�سوية 
�هلل  عبد  �لكرد�ستاين  ال  �لعميّ حللزب  وزعلليللم  �لللرتكللي  �ل�ستخبار�ت 
�أوج�ن، �ملعتقل يف جزيرة �إمير�ل، �لقريبة من مدينة بور�سا، يف 

بحر مرمرة، منذ عام 1999.
 

يف  �لغرب  �إن  �لأمريكية  مونيتور  �ساين�س  كري�ستيان  �سحيفة  قالت 
له يف م�سائل  ير�ها معيقة  �لتي  رو�سيا  �إز�ء مو�قف  �أمللره  حرية من 
كما  رو�سيا  �أن  بيد  �لتبني.  ق�سية  �إىل  �ل�سورية  �لأزملللة  من  كثرية، 
من  مو�قفها  يف  تنطلق  مونيتور  �ساين�س  كري�ستيان  �سحيفة  تللرى 
ويقر  �لللبللاردة.  �حلللرب  بعد  ما  لعامل  �خت�فا جوهريا  فهم خمتلف 
�لأمريكيون �أحيانا بالهزمية عندما يدركون �أن من �مل�ستحيل عليهم 
�أن يفهمو� �لرو�س، و�ل�سو�هد على ذلك كثرية، �سو�ء يف موقف مو�سكو 
�ل�سارم من حرمان �ملو�طنني �لأمريكيني من تبني يتامى رو�س وما 
ر�فلللق ذلللك مللن خللطللاب ممعن يف مللعللاد�تلله للل�أمللريكلليللني، و��ستخد�م 
�لكرملني �ملتكرر للفيتو �سد قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة �ملتبناة من �لغرب 
حتى  �أو  �ل�سورية،  �لأزمللة  بخ�سو�س  جماعي  عمل  باتخاذ  و�خلا�سة 
ما ر�سح من عجز وزير �خلارجية �لأمريكي �جلديد جون كريي عن 
�لت�سال هاتفيا بنظريه �لرو�سي، �سريجي لفروف، طو�ل �ستة �أيام يف 
بحر �لأ�سبوع �ملا�سي بغر�س �إجر�ء حمادثات عاجلة معه ب�ساأن كوريا 
�ل�سمالية و�سوريا. ومع �أن رو�سيا لي�ست هي �لحتاد �ل�سوفياتي �ل�سابق 
�لذي كانت مو�قفه حتددها قناعات فكرية �سارمة، فاإن �لعديد من 
فللاخلللرب�ء يف  �لللغللرب.  �إز�ء  و�لغ�سب  تنتابهم �حلللرية  �للليللوم  �لللرو�للس 
�جليو�سيا�سي  بو�سعها  در�يللة  على  رو�سيا  �أن  على  ي�سددون  مو�سكو 
وتت�سرف على �سوئه، بينما يبدو �لغرب يف نظرهم مفتقر� باملرة �إىل 

�إ�سرت�تيجية متما�سكة �أو قيم متناغمة.

�سمحت �ملحكمة �لعليا يف �لهند �م�س لثنني من �لبحارة �ليطاليني 
�ل�ساحل �لهندي بالعودة  متهمني بقتل �ثنني من �ل�سيادين قبالة 
هذ�  جتللرى  �لتي  �لربملانية  �لنتخابات  يف  للت�سويت  �يطاليا  �ىل 
�أمني ع�سكري يوؤمن �سفينة  �ل�سهر. و�تهم �لثنان وهما من فريق 
�سحن من هجمات �لقر��سنة بقتل �ل�سيادين. وقال �نهما ظنا خطاأ 
�نهما قر��سنة قبالة �ساحل ولية كري�ل �جلنوبية يف فرب�ير �سباط 

من �لعام �ملا�سي مما �أثار نز�عا دبلوما�سيا بني نيودلهي وروما.
وقال ديلجيت تيتو�س �أحد حمامي �لبحارين �ليطاليني لرويرتز 
�لدميقر�طي  حقهما  ممار�سة  �لبحارين  طلب  مع  �لق�ساة  تعاطف 
و25   24 يومي  جتللري  �لتي  �لنتخابات  يف  ب�سوتيهما  �لدلء  يف 
�لذي طال  �لعليا يف حكمها  �ملحكمة  �ملا�سي قالت  و�ل�سهر  فرب�ير. 
�لبحارين  حماكمة  يف  �لللقللانللوين  �لخت�سا�س  للهند  �ن  �نللتللظللاره 
ما�سيميليانو لتوري و�سلفاتوري جريوين مما ميهد �لطريق �مام 
�ليطالية  �لهندية  �لع�قات  تدفع  �أن  ميكن  جنائية  حماكمة  بدء 

�ىل مزيد من �لتوتر.

عوا�شم

اأنقرة

نيودلهي

وا�سنطن

�ضعبية نتنياهو ترتاجع ب�ضكل كبري
•• القد�ص املحلتة-يو بي اأي:

دليّت ��ستط�عات ر�أي �أجريت يف �إ�سر�ئيل على �أن قوة كتلة �لليكود-�إ�سر�ئيل 
كبري يف حال  ب�سكل  �سترت�جع  نتنياهو،  بنيامني  �لللوزر�ء  رئي�س  بقيادة  بيتنا 
ت�سكيل  نتنياهو من  ب�سوء عدم متكن  �نتخابات عامة جديدة، وذلك  �إجللر�ء 
ن�سرته  ��ستط�ع  و�أظللهللر  �سهر.  قبل  جللرت  �لللتللي  �لنللتللخللابللات  منذ  �ئللتلل�ف 
�سحيفة معاريف �م�س �جلمعة، �إنه يف حال جرت �نتخابات جديدة، فاإن كتلة 
 31 بدل من  �لكني�ست  28 مقعد� يف  �ستح�سل على  بيتنا  �لليكود-�إ�سر�ئيل 

مقعد� ح�سلت عليها يف �نتخابات 22 كانون �لثاين-يناير �لفائت.
ووفقا ل��ستط�ع، فاإن قوة حزب يوجد م�ستقبل برئا�سة يائري لبيد، �ستزد�د 
24 مقعد�، كما �ستزد�د قوة حزب  �إىل  19 مقعد� بالنتخابات �لأخللرية  من 

�لبيت �ليهودي برئا�سة نفتال بينيت من 12 مقعد� �إىل 13.
وكذلك �ستزد�د قوة حزب �سا�س من 11 مقعد� �إىل 12، لكن قوة حزب �لعمل 
�ستنخف�س من 15 مقعد� ح�سل عليها هذ� �حلزب يف �لنتخابات �لأخرية �إىل 
11مقعد�. وجاء يف �ل�ستط�ع �أن قوة حزب مريت�س �سرتتفع من 6 �إىل 7 
مقاعد و�سيحافظ حزب يهدوت هتور�ة على مقاعده �لل 7، بينما �ستنخف�س 
قوة حزب �حلركة برئا�سة ت�سيبي ليفني من 6 �إىل 5 مقاعد. و�سرتتفع قوة 
�لأحللز�ب �لعربية �لث�ثة من 11 �إىل 12 مقعد�، و�سيح�سل كل حزب على 
4 مقاعد، بينما توقع �ل�ستط�ع �أل يتجاوز حزب كدميا ن�سبة �حل�سم. وكان 
��ستط�ع �أجري على �سبكة �لإنرتنت ون�سرته قناة �لكني�ست �لتلفزيونية توقع 
�نهيار ن�سبي لكتلة �لليكود – �إ�سر�ئيل بيتنا وح�سولها على 22 مقعد� يف حال 
جرت �نتخابات جديدة. وتوقع هذ� �ل�ستط�ع ح�سول حزب يوجد م�ستقبل 
على 30 مقعد� وحزب �لبيت �ليهودي على 15 مقعد� و�سا�س على 9 مقاعد 
و�لعمل على 13 مقعد�. وقال %28 من �مل�ستطلعني �إنهم ما ز�لو� يعتقدون 
�أن نتنياهو هو �ل�سخ�س �ملنا�سب لت�سكيل حكومة جديدة بينما قال %18 �إن 

لبيد هو �لأن�سب للقيام بهذه �ملهمة.

اأعمال العنف كابو�ض يطارد امل�ضريني

فرن�سا تعلن طرد امل�سلحني من املدينة

ارتفاع ح�ضيلة معارك غاو ومظاهرات يف موريتانيا 

على هام�س لقاء وزر�ء دفاع �لدول 
�لأطل�سي  �سمال  �لأع�ساء يف حلف 
�سنو�  �أنلللهلللم  بللربوكلل�للسللل  )�للللنلللاتلللو( 
هجوما على �مل�سلحني يف غاو )�أكرب 
 1200 تبعد  �لتي  �ل�سمال(  مدن 
باماكو.  �لللعللا�للسللمللة  عللن  كلليلللللومللرت 
وكللللللان �ملللل�لللسلللللللحلللون �لإ�لللسللل�مللليلللون 
هاجمو� جمل�س مدينة غاو ومقر 
و�أو�سح  �سابق  وقللت  يف  حمافظها 
ردت على  مالية  قللو�ت  �أن  لودريان 
هللذ� �لللهللجللوم، ومتكنت بللدعللم من 
خم�سة  قتل  من  �لفرن�سية  �لقو�ت 
�لو�سع  �أن  من �جلهاديني و�أ�ساف 
جاز  �إذ�  �لطبيعي  و�سعه  �إىل  عللاد 
و�سف �لو�سع يف مال بالطبيعي .

ودفع �جلي�س للنزول لل�سارع ليتم 
��ستفز�زه.

و�أو�للسللح فلللوؤ�د �أن علللدد� كللبللري� من 
و�سائل �لإع�م يف م�سر �سالعة يف 
�أن من  �إىل  ونللوه  �لر�هن،  �لتاأزمي 
هتفو� قبل �سهور ب�سقوط �لع�سكر 
هم من يحر�سون �لآن على تدخل 

�جلي�س.
و�عللللتللللرب �خللللبلللري �لللعلل�للسللكللري �أن 
تلل�للسللريللحللات رئلليلل�للس �لأركللللللللان مل 
�إلز�م  على  لتاأكيدها  بجديد،  تللاأت 
حدود  بحماية  للجي�س  د�للسللتللوري 
�لب�د وحفظ ��ستقر�رها �لد�خلي 
علللنلللد �سعف  �للسللعللبللهللا  ومملللتلللللللكلللات 
تدخل  �أن  �إىل  ملل�للسللري�  �للل�للسللرطللة، 
�لد�خلي  بال�ساأن  �مل�سلحة  �لقو�ت 
رئي�س  بلللطلللللللب  د�ئلللللملللللا  ملللرتلللبلللط 
�جلمهورية �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لأمني  �أكللد  جانبه،  ومللن  �مل�سلحة 
و�لعد�لة  �حللللريلللة  حلللللزب  �للللعلللام 
�أن حللزبلله يثمن  �إبللر�هلليللم  حلل�للسللني 
وتاأكيدها  �مللل�للسلللللحللة  �للللقلللو�ت  دور 
بال�سيا�سة  نف�سها  �إقحام  على عدم 

�لد�خلية.

•• عوا�شم-وكاالت:
مقتل  �م�س  �لفرن�سي  �جلي�س  �أكد 
ما بني 15 و20 من �لإ�س�ميني ، 
و�إ�سابة جنديني فرن�سيني بجروح 
طفيفة، وجرح �أربعة جنود ماليني 
يف معارك جرت �أم�س �لأول يف غاو، 

�سمال مال.
للجي�س  �لللعللللليللا  �لللقلليللادة  و�أعلللللنللت 
�لفرن�سي يف موقعها على �لإنرتنت 
مدعومة  �مللللال  �جلي�س  قلللو�ت  �أن 
من قوة �لتدخل �ل�سريع �لفرن�سية 
من  متكنت  غللازيللل  مروحيتي  مللع 
غاو.  يف  �إرهابيا   15 على  �لق�ساء 
�سيطرو�  قللد  �لإ�للسلل�ملليللون  وكللللان 
لللفللرتة وجلليللزة علللللى قلل�للسللر �لعدل 
ود�ر �لبلدية يف غاو �إثر معارك يوم 
�خلمي�س، ولكن �جلنود �ملدعومني 
من �جلي�س �لفرن�سي مل يلبثو� �أن 
طردوهم. ويف �ساأن مت�سل تظاهر 
�أم�س  �مللللالللليلللني  �لللللعللللرب  عللل�لللسلللر�ت 
للتنديد  نللو�كلل�للسللوط  يف  �خلللملليلل�للس 
�لتي  �لنلللتلللهلللاكلللات  �أ�لللسلللملللوهلللا  مبللللا 
ع�سكريون  يللقللولللون  كللمللا  يرتكبها 
�لللعللرب يف  �أفلللر�د مللن  ماليون �سد 
ملوريتانيا،  �مللللجلللاورة  ملللال  �للسللمللال 
وفللللق ملللا �أفللللللاد بللله مللر��للسللل وكالة 

فر�ن�س بر�س.
وجتلللملللع �مللللتلللظلللاهلللرون �أمللللللام مقر 
يف  للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 
من  بللدعللوة  �ملللوريللتللانلليللة  �لعا�سمة 
ودعو�   ، �ل�ستغاثة  �سرخة  حركة 
�لأمم �ملتحدة و�ملنظمات �لإن�سانية 
�أ�سموه  مللللا  وقلللللف  �إىل  �للللدولللليلللة 
يف  �لللعللرب  �سد  �لوح�سية  باملجازر 
�سمال مال. وحتدثت �حلركة عن 
�ملاليني  كللبللرية �سد  وقلللوع جملللازر 

•• القاهرة-وكاالت:

�مللللثلللار يف م�سر  يللتلل�للسللاعللد �جلللللدل 
حول �لع�قة بني �لرئي�س حممد 
ب�سكل  �لرئا�سة  وموؤ�س�سة  مر�سي 
علللام ملللع �للللقلللو�ت �مللل�للسلللللحللة، حيث 
�سهدت �لأيللام �لأخللرية ت�سريحات 
�لع�قة،  هلللذه  تللنللاولللت  و�للسللائللعللات 
كلللان �أولللهللا تللاأكلليللد رئلليلل�للس �لأركللللان 
�للللفلللريلللق �لللسلللدقلللي �للسللبللحللي على 
حللر�للس �جللليلل�للس علللللى �لللبللعللد عن 
�لوقت  يف  و��للسللتللعللد�ده  �للل�للسلليللا�للسللة 
نف�سه للعب دور ما بتوجيه �لب�د 

حال تعقد �أو�ساعها.
عللقللب ذلللللك �لللسلللرت �للسللائللعللات على 
نللطللاق و��للسللع عللن �عللتللز�م �لرئي�س 
�لفريق  �لدفاع  وزير  �إقالة  مر�سي 
وقادة  �ل�سي�سي  �لللفللتللاح  عللبللد  �أول 
نفته  مللا  وهللو  �آخللريللن،  ع�سكريني 
�أكلللدت يف  �لللتللي  �لللرئللا�للسللة  موؤ�س�سة 
بللليلللان ثللقللة �لللرئلليلل�للس و�للل�للسللعللب يف 

�لقائد �لعام للقو�ت �مل�سلحة.
�سيا�سية  و�أو�لللسلللاط  �إعللل�م  و�للسللائللل 
رئي�س  تلل�للسللريللحللات  بللللني  ربلللطلللت 

يف  �ل�سود�ء  �لب�سرة  ذوي  غري  من 
�سمال مال وخا�سة �لعرب، لكنها 
ل  وقللد حميّ �أيلللة ح�سيلة.  تللقللدم  مل 
�ملتظاهرون �جلي�س �ملال �مل�سوؤولية 
عنها. ومنذ بدء �ملو�جهات �مل�سلحة 
�حلكومة  بني  �ملا�سي  �لعام  مطلع 
�آلف  �ملالية ومعار�سيها، فرَّ مئات 
�ملللاللليللني مللن بلل�دهللم وجلللللوؤو� �إىل 
�لدفاع  وزيلللللر  وكلللللان  مللوريللتللانلليللا. 
قد  للللودريلللان  �إيلللف  جلللان  �لفرن�سي 
مدعومة  �ملالية  �لللقللو�ت  �أن  �أعلللللن 
بلللاللللقلللو�ت �لللفللرنلل�للسلليللة طلللللردت من 
�أ�سماهم باجلهاديني �لذين �حتلو� 

غاو يف �سمال مال بع�س �لوقت .
وتر�فق ذلك مع ت�سريح قائد �لقوة 

�لأركان و�سائعة �إقالة وزير �لدفاع 
ق�س�سا  حولها  و�سنعت  �ل�سي�سي 
�للسللاكللن ق�سر  ��للسللتللهللدفللت  ملللثلللرية 
�لحتلللللاديلللللة وجلللملللاعلللتللله �لإخلللللللو�ن 
�حلرية  حلللللزب  ورد   ، �مللل�للسلللللمللني 
�جلماعة  علللن  �ملللنللبللثللق  و�للللعلللد�للللة 
عرب عدد من قادته م�سيد� بوزير 
�ملوؤ�س�سة  ودور  �ل�سي�سي  �للللدفلللاع 

�لع�سكرية.
على  �ل�سلفي  �لللنللور  حلللزب  ودخلللل 
خللط هللذ� �جللللدل �لللد�ئللر و�أ�سدر 
بللليلللانلللا �أ�للللسللللاد فللليللله بللللللدور �للللقلللو�ت 

�لقو�ت  بللللاأن  ملللال  �لأفللريللقلليللة يف 
تهدف  و�لأفلللريلللقللليلللة  �لللفللرنلل�للسلليللة 
�لإ�س�ميني  �مل�سلحني  تعقب  �إىل 
و�لق�ساء عليهم، ل �إىل �حتو�ئهم. 
يف غ�سون ذلك، �أعلن وزير �لدفاع 
�لللفللرنلل�للسللي جلللان �إيلللف للللودريلللان �أن 
�ملللاللليللة مللدعللومللة بالقو�ت  �لللقللو�ت 
�ملت�سددين  قو�ت  طردت  �لفرن�سية 
�لللتللي �حللتلللللت مللديللنللة غلللاو ب�سمال 
خم�سة  وقتلت  �لوقت  بع�س  مللال 
مللنللهللم. وبلللللدوره قلللال قللائللد �لقوة 
�لقو�ت  �إن  مللللال  يف  �لأفلللريلللقللليلللة 
تهدف  و�لأفلللريلللقللليلللة  �لللفللرنلل�للسلليللة 
عليهم  و�لق�ساء  �مل�سلحني  لتعقب 
وللليلل�للس لحللتللو�ئللهللم. و�أكللللد �لوزير 

للوطن، وحذر  �مل�سلحة كدرع حاٍم 
ل�أجو�ء  مغر�سني  ��ستغ�ل  من 
�لللللر�هللللنللللة بللللالللللرتويللللج لإ�لللسلللاعلللات 
لد�خل  �للللتلللوتلللر  نلللقلللل  تلل�للسللتللهللدف 

�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية .
حللللزب  بللللليلللللان  �جتلللللللللاه  نلللفللل�لللس  ويف 
�لإ�سرت�تيجية  �أ�ستاذ  ذهللب  �لنور 
�لللعلل�للسللكللريللة �للللللللللو�ء نللبلليللل فلللللوؤ�د 
حمللللللذر� مللللن خملللطلللط كلللبلللري يتم 
�لرتويج  بللهللدف  تللنللفلليللذه مبلل�للسللر 
لأزمة م�سطنعة ل وجود لها بني 
�لع�سكرية،  و�ملللوؤ�للسلل�للسللة  �لللرئللا�للسللة 

بريطانيا تدرب جنودًا لبنانيني 
يف دعم �ل�ستقر�ر يف لبنان حيث تت�سابك �سيا�سات �لبلد كثري� 
مللع تلك �لللتللي عللرب �حللللدود يف �للسللوريللا. ويلل�للسللار �إىل �أنللله منذ 
متز�يد  ب�سكل  متقلبا  �لو�سع  �أ�سبح  �ل�سورية  �لنتفا�سة  بدء 
�لتي  �ملفخخة  و�ل�سيار�ت  �مل�سلحة  �ل�سد�مات  �إىل  بالإ�سافة 
قتلت م�سوؤول �أمنيا يف �لعا�سمة بريوت �لعام �ملا�سي. وذكرت 
�ل�سحيفة �أن �لقو�ت �مل�سلحة �للبنانية متكنت حتى �لآن من 
من  تهديد�ت  هناك  لكن  �لنطاق،  و��سع  ��سطد�م  �أي  �حتو�ء 
�إذ�  لبنان  يف  �أهللللد�ف  مبهاجمة  �حلللر  �للل�للسللوري  �جلي�س  قبل 
�لأ�سد  ب�سار  للرئي�س  �ملوؤيدين  مقاتليه  �هلل  حزب  ي�سحب  مل 
قاعدة  �سربو�  �لللثللو�ر  �إن  �حلللر  �جلي�س  با�سم  متحدث  وقللال 
�لبقاع،  حمافظة  يف  �لهرمل  بقرية  د�ره  عقر  يف  �هلل  حلللزب 

لكن هذه �ملز�عم مل ميكن �لتثبت منها. وقالت بريطانيا �إنها 
�ستخ�س�س نحو 17.5 مليون دولر من �لعتماد�ت �لإن�سانية 
�لتي تعهدت بها لتوفري �لإغاثة للبنان وبذلك ي�سل جمموع 

ما تقدمه ل�جئني يف �لبلد نحو ث�ثني مليون دولر.
جان  �جللللر�ل  �للبناين  �جلي�س  قللائللد  لقائه  قبل  هيغ  وقلللال 
و�لأزمة  �سديد.  قلق  م�سدر  يظل  �سوريا  يف  �لو�سع  قهوجي 
�لإن�سانية �ملروعة و�إزهاق �لأرو�ح وتهديد �لأمن �لإقليمي ل 

ميكن جتاهلها �أو �لتقليل من �ساأنها .
�لقو�ت  لعبته  �للللذي  �لللهللام  �لللللدور  تللقللدر  بريطانيا  و�أ�لللسلللاف 
نعمل  �ل�سبب  ولهذ�  �ل�ستقر�ر.  حفظ  يف  �للبنانية  �مل�سلحة 

على زيادة حزمة م�ساعد�ت �لتدريب .

•• لندن-وكاالت:

تدريب  يف  �ست�ساعد  بريطانيا  �أن  �إندبندنت  �سحيفة  ن�سرت 
�متد�د  �لعام و�سط قلق متز�يد من  �ألفي جندي لبناين هذ� 

�حلرب يف �سوريا �إىل لبنان.
جاء هذ� �لإع�ن على ل�سان وزير �خلارجية �لربيطاين وليام 
هيغ �أثناء زيارته �إىل لبنان �لتي ت�ستغرق يومني و�سط مو�جهة 
�سديدة بني �جلي�س �ل�سوري �حلر وجماعة حزب �هلل �للبنانية، 
�لتي يتهمها �لثو�ر مبعاونة قو�ت �لنظام �ل�سوري. كما تعهدت 
ذلك  �للبناين، ومع  للجي�س  بالعتاد  �لدعم  بتوفري  بريطانيا 
�مل�ساعدة  بريطانيا  وتاأمل  تفا�سيل.  تقدمي  �مل�سوؤولون  رف�س 

جدل مب�ضر حول علقة الرئا�ضة باجلي�ض 

وقطع �لطرق .
�ملنزل  ربلللللة  قلللاللللت  مللللن جللهللتللهللا، 
�م  عاما وهي   33 �بر�هيم  ريهام 
من  حتلللول  �جلللمللعللة  �ن  لطفلني 
يوم للخروج و�لر�حة ليوم حب�س 

�ختياري باملنزل .
و��لللسلللافلللت بللغلل�للسللب زوجللللللي قلق 
للللللغللايللة علللللى �بللنللائللنللا للللذللللك مل 
نللعللد نللخللرج ملللن �مللللنلللزل رغلللم �نه 
م�سددة   ، �ل�سبوعية  �جازتنا  يوم 
�ثناء  قتل  حلللو�دث  وقللوع  �ن  على 
�لللتللظللاهللر�ت يللزيللد مللن خماوفها 

ويجربها على �لبقاء باملنزل.
وقللالللت ر�للسللا علللادل 27 عللامللا �ن 
�جلمعة  يوم  لل�سارع  �لنزول  عدم 
��للسللبللح ثللقللافللة �ل�لللسلللل هلللو �ننا 

��سبحنا نبقى باملنزل.
وتللللللابللللللعللللللت حمللللللا�للللللسللللللرة �للللللللغلللة 
�لجنللللليللزيللة هلللذه �لللتللي تللقلليللم يف 
�ل�ساحلية  �ل�للسللكللنللدريللة  مللديللنللة 

•• القاهرة-ا ف ب:

تلللوؤكلللد ربللللة �مللللنلللزل حلللنلللان عطية 
منزل  مللغللادرة  ��ستطيع  �عللد  مل 
يللللوم �جللللملللعلللة.. لللقللد حتللللول من 
يللللوم للللللر�حللة و�ل�للسللتللمللتللاع ليوم 
معربة   ، و�لقلق  باملخاوف  مليء 
بذلك عن موقف قطاع كبري من 
�مللل�للسللريللني مللن هلللذ� �للليللوم �لذي 
يلل�للسللهللد بللا�للسللتللمللر�ر �حلللللد�ث عنف 

د�مية.
ويللللوم �لللعللطلللللة �ل�للسللبللوعلليللة هذ� 
�مللل�للسللريللني �لللذيللن كانو�  مللل�يللني 
و�رتياد  للللللنللزهللات  يللخلل�للسلل�للسللونلله 
�لنو�دي �لريا�سية �و دور �ل�سينما 
�و �مل�سارح عادة، ��سبح يوما مليئا 
و�لدماء  و�لقتل  �لعنف  مب�ساهد 
مللللا �جلللللرب كلللثلللرييلللن مللنللهللم على 

�لبقاء يف منازلهم.
وت�سهد م�سر كل جمعة تظاهر�ت 

و�علللملللال عللنللف يف خمللتلللللف �ملدن 
مللللنللللذ نللللهللللايللللة تللل�لللسلللريلللن �لللللثللللاين 
��سدر  عللنللدمللا  �ملللا�للسللي  نللوفللمللرب 
�لع�ن  مر�سي  حممد  �لرئي�س 

�لد�ستوري.
قتلى  �سقوط  مع  �لو�سع  وتفاقم 
�لثانية  �للللذكلللرى  مللنللذ  وجللرحللى 
�لثاين  كلللانلللون  نللهللايللة  للللللثللورة يف 
ذلك  منذ  و�سقط  �ملللا�للسللي  يناير 
�حللللللني �كلللللر مللللن �للسللتللني قتي� 

معظمهم يف �يام �جلمعة.
لث�ثة  �م  وهللللي  حلللنلللان  وتلل�للسللف 
فلللر�نللل�لللس بر�س  للللوكلللاللللة  �طلللفلللال 
يبد�أ  �لللليلللوم  �ن  قللائلللللة  �جلللمللعللة 
نار  باط�ق  وينتهي  بالتظاهر�ت 

ومولوتوف وعنف ودماء .
و��سافت معربة عن �سعور عميق 
�ل�سفر  ��للسللتللطللع  مل  بلللالحلللبلللاط 
�ل�سكندرية  مدينة  يف  ل�للسللرتللي 
�لتظاهر�ت  مللللن  خلللوفلللا  �لللسلللملللال 

و�عتادت �لتنزة مع ��سدقائها يوم 
�خللللروج من  �ن  ر�حللتللهللا �جلمعة 
�ملنزل يوم �جلمعة ��سبح مغامرة 

و�لو�سول �ىل و�سط �ملدينة ��سبح 
��سبه بعملية �نتحارية.

�جلديدة  �لطبيعة  �ن  و��للسللافللت 

ليوم �جلمعة غريت ��سلوب حياتي 
وجعلتني �خرج مع ��سدقائي يوم 

�ل�سبت.

الأرجنتني حتقق بتفجري مركز يهودي 
•• بوين�ص اير�ص-رويرتز:

�أقر جمل�س �ل�سيوخ يف �لرجنتني �تفاقا مع �ير�ن لت�سكيل جلنة 
حقائق دولية للتحقيق يف حادثة تفجري مركز �جتماعي يهودي 
85 �سخ�سا. وكانت  1994 يف بوين�س �ير�س قتل فيه  يف عام 
كيفية  ب�ساأن  �ملا�سي  �ل�سهر  �لتللفللاق  �ىل  تو�سلتا  �حلكومتان 
�لق�سائية  �ل�سلطات  فيه  �تهمت  �للللذي  �لهجوم  مللع  �لتعامل 
بالتورط.  �لدفاع  وزير  منهم  �ير�نيني  م�سوؤولني  �لرجنتينية 
ونللفللت �يلللللر�ن �أي �للسلللللة لللهللا بللالللتللفللجللري. وتللرفلل�للس كللثللري من 
�جلماعات �ليهودية يف �لرجنتني ويف �خلارج �لتفاق قائلة �نه 
ي�سفي م�سد�قية على �ير�ن يف وقت تقود فيه �لوليات �ملتحدة 

جهود� لفر�س عزلة على طهر�ن ب�سبب برناجمها �لنووي.

ب�سبب انتقاده ال�سيا�سات جتاه الفل�سطينيني 
فيلم اإ�ضرائيلي بالأو�ضكار 

يزعج حكومة نتنياهو
•• القد�ص املحتلة-رويرتز:

�رتياح  بعدم  �لأو�سكار  جو�ئز  على  يناف�س  �إ�سر�ئيلي  وثائقي  فيلم  قوبل 
حمل  �إذ  نتنياهو  بنيامني  �لإ�سر�ئيلي  �للللوزر�ء  رئي�س  حكومة  جانب  من 
�نتقاد�ت لل�سيا�سة �لإ�سر�ئيلية جتاه �لفل�سطينيني. ويعر�س فيلم حر��س 
�لبو�بة مقاب�ت �أ�سبه بالعرت�فات �ملقلقة مع �ستة روؤ�ساء �سابقني جلهاز 
�لأمن �لد�خلي �لإ�سر�ئيلي )�سني بيت(. وي�سور �حت�ل �ل�سفة �لغربية 
�أنهما خطر على  46 عاما و�لتع�سب �لقومي �ليهودي على  �مل�ستمر منذ 
تللاأتللي يف وقت  يللوم �لأحلللد  �لأو�للسللكللار  �لفيلم يف  �إ�للسللر�ئلليللل. وم�ساركة  بللقللاء 
يف  ب�سعوبة  وفللاز  حمافظة  توجهات  يتبنى  �لللذي  لنتنياهو  بالن�سبة  حرج 
�لنتخابات �لتي �أجريت �ل�سهر �ملا�سي و�سهدت تقدما ملناف�سني و�سطيني 
ينادون باإعادة �إحياء �ملحادثات �ملجمدة منذ فرتة طويلة مع �لفل�سطينيني 
وهي نف�س �لدعو�ت �لتي تدعمها �لقوى �لعاملية. و�لتزم نتنياهو �لذي عادة 
ما ي�سارع لتهنئة �لإ�سر�ئيليني �لذين يحققون جناحات يف �خلارج �ل�سمت 
عن �لفيلم �لذي قال �أحد م�ساعديه �إنه مل ي�ساهده وكان رد �لفعل �ل�سادر 
�لوزر�ء  رئي�س  نائب  يعالون  مو�سيه  وقللال  فللاتللر�.  �آخللريللن  م�سوؤولني  من 
�لإ�سر�ئيلي �إن �ملقاب�ت مع رجال �ل�سني بيت �لقد�مى �لتي يتحدثون فيها 
عن �أحد�ث مثل قتل بتوجيه من �جلهاز لثنني من �أبناء غزة �عتق� بتهمة 
خطف حافلة وموؤ�مرة من قبل متطرفني يهود لتفجري مقربة �إ�س�مية 
كبرية يف �لقد�س قد �سيغت خلدمة �لرو�ية �لفل�سطينية . و�أ�ساف يعالون 
ما  �أن  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  لللر�ديللو  ت�سريح  يف  ليكود  حلللزب  ينتمي  �لللذي 
عر�س فيه عر�س باأ�سلوب من جانب و�حد متاما ولذ� فاإن �لفيلم منحاز .
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كاتب اأمريكي: �ضيا�ضة اإيران النووية غام�ضة 
•• وا�شنطن-وكاالت:

�إير�ن لدى �لأمم  �أمريكي ت�سريحات مندوب  و�سف كاتب 
بربنامج  �ملتعلقة  �ملفاو�سات  ب�ساأن  خز�عي  حممد  �ملتحدة 
باأنها  �لإيللر�نلليللة،  �لأمريكية  �لع�قة  و�آفلللاق  �لللنللووي  �إيلللر�ن 

غام�سة.
�إغللنللاتلليللو�للس يف مللقللاللله ب�سحيفة  ديللفللد  �للل�للسللحللفللي  وكللتللب 
ندوة  يف  خللز�عللي  عر�سه  �لللذي  �ملللوقللف  �أن  بو�ست  و��سنطن 
نيويورك،  يف  يللوملللللني  قبللللل  �لآ�للسلليللويللة  �جلمعية  نظمتها 
لبحث كيفية ك�سر �جلمود يف �ملفاو�سات، ميكن و�سفه بكل 
�سر�حة باأنه كان غام�ساً، فقد �أوحى باأن �لتو�سل �إىل �تفاق 
�ملبد�أ،  �أمر ميكن ت�سوره من حيث  �لنووي  حول �لربنامج 
لكنه �أبدى حذر�ً من �أن �ملناخ لي�س مو�تياً لكي يحدث ذلك 

عملياً .
�أنها متثل  �عتربو�  �لندوة  �نتقدو�  �إن من  �إغناتيو�س  وقال 

�لكاتب  �أن  غللري  �لإيللر�نلليللة.  �لدعاية  لآلللة  فر�سة  بب�ساطة 
�لذي كان يدير �لندوة ر�أى �أنها �أبانت �سيئا مهماً، وهو �أن �أياً 
من �جلانبني �لأمريكي و�لإير�ين لي�س لديه �لثقة �لكافية 

بعد لكي تتمخ�س �ملفاو�سات بينهما عن �تفاق عري�س.
�ملفاو�سلللات  جل�سلللة  من  �أ�سللللبوع  قبل  �لللنللدوة  �أُقيمللت  وقللد 
من  �ملكونللللة  �لللللدول  وجمموعللللللة  �إيللللللللللللللر�ن  بللني  �لللقللادملللللة 
ورو�سلللليا  و�أملانيلللا  وفرن�سللا  وبريطانيا  �ملتحدة  �لللوليللات 
26 فرب�ير �سباط �جلاري يف  و�ل�سني، �ملزمع عقدها يوم 

كز�خ�ستان.
�لتي  �لللنللدوة  �للسللاأل خللز�عللي يف  �أنلله عندما  �إغناتيو�س  وذكللر 
جمعته مع نائب وزير �خلارجية �لأمريكي �لأ�سبق توما�س 
على  للمو�فقة  ��ستعد�د  على  �إيللر�ن  كانت  �إذ�  عما  بيكرنغ، 
مل�ساعيها  �سقفا  يحدد  �لنووي  �لربنامج  ق�سية  حلل  �إطللار 
حاليا،  �ملخ�سبة  �ملخزونات  وت�سدير  �ليور�نيوم  لتخ�سيب 

�أجاب قائ� نعم ول ثم �سرح ما يعنيه بذلك.

ف�أن  خللز�عللي  ل�سان  على  �إغناتيو�س  ي�سيف  نعم  ملللاذ�  �أمللا 
�إير�ن م�ستعدة لأن تبدو مرنة يف م�سائل من قبيل م�ستوى 
�ملللخللزون مللنلله طللاملللا �عرتف  �للليللور�نلليللوم �ملخ�سب وحللجللم 

�لآخرون بحقها �لأ�سا�سي يف �لتخ�سيب.
�أن  �ساأنه  ذلللك يقت�سي توفر مناخ من  فلل�أن  ملللاذ� ل،  و�أمللا 
ُيف�سي �إىل �تفاق يف هذ� �ل�سدد. فامل�ساألة �إذن تكمن يف عدم 

�لثقة بني �لبلدين.
به  �أدىل  �للللذي  �لت�سريح  �إىل  �لللنللدوة  يف  خللز�عللي  وتللطللرق 
�لأ�سبوع �ملن�سرم �ملر�سد �لأعلى يف �إير�ن علي خامنئي و�أكد 

فيه على �أنه لن يتفاو�س حتت �ل�سغط.
�ملفرو�سلة على  �لعقوبات  رفللع  �أن  �لإيلللر�ين  �ملندوب  و�أفللاد   
هنللللاك  لي�س  و�أنه  للتفاو�س،  م�سلللللبقا  �سلللللرطا  ليللل�س  ب�ده 
�ملتحللللدة  �للللوليلللات  مللع  للدبلوما�سية  ميللكللن  �أحللمللر  خللط 
وجمللمللوعللللللللللللللة �لللللللللدول �للل�للسللللللللللللللت �ملللعللنلليلللللللللللة بللاملللفللاو�للسلللللللللللات �أن 

تتجللاوزه.

•• عوا�شم-وكاالت:

�م�س  �أون،  جللونللغ  كيم  �ل�سمال،  �لللكللوري  �لللزعلليللم  ز�ر 
على  و�أ�سرف �سخ�سياً  �لع�سكرية  �إحللدى وحللد�ت ب�ده 

متارين بالذخرية �حلية للقو�ت �مل�سلحة.
�لتي  �ل�سمالية  �لكورية  �ملركزية  �لأنباء  وكالة  وذكللرت 
�أن   ، يونهاب  �لكورية �جلنوبية  �لأنباء  وكالة  تر�سدها 
�ل�سعبي  �جلي�س  �مل�سرتكة يف  �لل526  �لوحدة  ز�ر  كيم 
�سملت  بالذخرية �حلية  و�أ�سرف على متارين  �لكوري، 
�لوكالة  تللقللريللر  يللذكللر  �ملللدفللعلليللة. ومل  �أنلللللو�ع  خمللتلللللف 
�ل�سمالية تاريخ �لزيارة، ولكنه ياأتي بعد يوم من ن�سرها 
�للسلل�ح �جلو  �أن كيم جللال على وحلللدة مللن  يفيد  خلللرب�ً 

و�لدفاع �مل�ساد للطائر�ت وتقدميه هد�يا.
عالياً  ن  يثميّ �إنلله  �ل�سمال  �لزعيم  عن  �لوكالة  ونقلت 
�للللللروح �لللقللتللاللليللة لللللدى �جللللنلللود و�لللسلللدد علللللى �سرورة 
مو��سلة تعزيز �جلي�س من �أجل حتقيق مبد�أ �لإكتفاء 
�ل�سيا�سة  عليها  تللقللوم  �لللتللي  �لفل�سفة  وهلللي  �للللذ�تلللي، 
ت�سري  �لزيارة  �أن  يونهاب  و�عتربت  �ل�سمالية.  �لكورية 
�لدعم  لتعزيز  �مل�ستوى  �لرفيعة  جولته  ��ستئناف  �إىل 
�لكوريني  �جلللنللود  �إن  �أيلل�للسللاً  كلليللم  وقللللال  لللله.  �ل�سعبي 
مع  رحمة  دون  من  للتعامل  �لإر�دة  لديهم  �ل�سماليني 

من يجروؤ على مهاجمة �لدولة �ل�سيوعية، من دون �أن 
�ل�سمالية رفعت حدة  �أن كوريا  �أية جهات، علماً  ي  ي�سميّ

تهديد�تها موؤخر�ً لكوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة.
مللن جللهللة �أخللللرى، قللالللت رو�للسلليللا و�للل�للسللني �ملل�للس �نهما 
�ستعار�سان �أي تدخل ع�سكري �أجنبي يف كوريا �ل�سمالية 

ب�سبب �لختبار �لنووي �لذي �أجرته موؤخر�.
�أجري  �لللذي  �لخللتللبللار  �لبلدين  خارجية  وزيلللر�  و�أد�ن 
كوريا  �سد  حتللرك  �أي  �ن  قللال  لكنهما  �ملا�سي  �ل�سبوع 
�ملتحدة.  �لمم  مبللو�فللقللة  يحظى  �أن  يجب  �ل�سمالية 
وتتمتع رو�سيا و�ل�سني بحق �لنق�س �لفيتو يف جمل�س 

�لمن باعتبارهما ع�سوين د�ئمني.
وقال وزير �خلارجية �ل�سيني يانغ جيه ت�سي يف موؤمتر 
�سحفي م�سرتك مع نظريه �لرو�سي �سريجي لفروف 
�أي جتربة  �جللر�ء  نعار�س  مو�سكو  بعد حمادثاتهما يف 
نووية يف كوريا �ل�سمالية. و�أ�ساف يجب �أن يرد جمل�س 
لكن  منا�سبة..  بطريقة  �ملتحدة  للل�مم  �لتابع  �لمللن 
يف  �ل�س�م  لتحقيق  موجها  يكون  �أن  ينبغي  �لتحرك 

�سبه �جلزيرة �لكورية.
�أنلله من  �تفقتا على  �ل�سني ورو�سيا  �ن  وقللال لفللروف 
كذريعة  �ملوقف  با�ستغ�ل  �ل�سماح  عللدم..  للغاية  �ملهم 

للتدخل �لع�سكري.

•• بروك�شل-لندن-وكاالت:

�لعودة  �لطللللل�للسللي  �حللللللف  يللعللتللزم 
�لتدريجي  �لتقلي�س  م�سروع  عن 
للقو�ت �لفغانية �عتبار� من �لعام 
2015 ويدر�س �مكان �لبقاء على 
عديد هوؤلء عند م�ستو�ه �حلال، 
نهاية  حتى  رجلللل،  �لللف   350 �ي 
��سار  ملللا  بللحلل�للسللب   ،2018 �للللعلللام 

م�سوؤولون يف �حللف �لطل�سي.
ملنا�سبة  نللفلل�للسلله  �مللل�للسللدر  و�و�لللسلللح 
مقر  يف  �لللللدفللللاع  وزر�ء  �جلللتلللملللاع 
بلد�ن  �ن  بلللروكللل�لللسلللل  يف  �حللللللللف 
�لأطل�سي تفكر جديا بالبقاء على 
عديد قللو�ت �لمللن �لفغانية عند 

.  2018 نهاية  حتى  �لفا   352
للحلف  �للللللعلللللام  �لملللللللللني  وقلللللللللال 
ر��سمو�سن  فللوغ  �نللدر�للس  �لطل�سي 
خ�ل موؤمتر �سحايف هذه �حدى 

�لفر�سيات �ملحتملة.
يف  �لطل�سي  �حللللللف  قمة  وخللل�ل 
 ،2012 مللايللو  �يللللار  �للسلليللكللاغللو يف 
مو�فقتها  �ل28  �للللللدول  �عللطللت 
تللدريللجللي لعديد  تللخللفلليلل�للس  علللللى 
�لفا   352 مللن  �لفغانية  �لللقللو�ت 
عن�سر،  و500  �لللفللا   228 �ىل 
�لعتبار تطور  ياأخذ يف  نحو  على 

�لبيئة �لمنية.
ومت �تخاذ هذ� �لقر�ر بهدف عدم 
�لتي  �لللقللو�ت  �ثللقللال ميز�نية هللذه 
قرر �حللفاء يف �لطل�سي متويلها 
نهاية  �ملقاتلة  قو�تهم  �سحب  بعد 
مت  �مليز�نية  وهللذه   .2014 �لعام 
 4،1 عللنللد   2012 يف  تللقلليلليللمللهللا 
�عللتللبللار� من  �للسللنللويللا  مللللليللار دولر 

�لوليات  وتعهدت   .2015 �لعام 
�ملتحدة �ن تاأخذ على عاتقها �كر 
�ملللبلللللغ و�جلي�س  هللللذ�  نلل�للسللف  ملللن 
مليون   500 يللتللحللمللل  �لفلللغلللاين 
 1،3 حللللو�ىل  �للسلليللرتك  ملللا  دولر، 
مليار دولر لتقا�سمها بني �لبلد�ن 
�لخللرى. وتبلغ كلفة �لبقاء على 
 2013 عللللام  رجللللل  �لللللف   352
بينها  دولر،  مللللليللار   6،5 حلللو�ىل 
�ملتحدة  �لوليات  عاتق  على   5،7
و300 مليون على عاتق �حللفاء 
�حلكومة  مللللن  مللللللليلللون  و500 
ر��سمو�سن  �بلللدى  و�ذ  �لفللغللانلليللة. 
متويل  علللللللى  �للللللقلللللدرة  يف  ثلللقلللتللله 
بعد  و�سرطي  ع�سكري  �لف   350

نللا�للسللفللة يف غرب  بللانللفللجللار علللبلللوة 
يف  )�إيلل�للسللاف(  وقللالللت  �أفغان�ستان. 
بلليللان �إن جللنللديللاً مللن �إيلل�للسللاف قتل 
نللا�للسللفللة يف جنوب  بللانللفللجللار عللبللوة 
�أية  �لللقللوة  تللذكللر  ومل  �أفغان�ستان  
�ملحدد  �ملكان  عن  �أخللرى  تفا�سيل 
�جلندي  جللنلل�للسلليللة  �أو  للل�نللفللجللار 
يف  لللل)�إيلل�للسللاف(  قتل  وقللد  �لقتيل. 
�أفللغللانلل�للسللتللان خللل�ل �لللعللام 2012 
بحو�دث  جلللنلللود   405 �للللفلللائلللت، 
�أ�سقطت  �أمنية خمتلفة و�ىل ذلك 
بريطانية،  علل�للسللكللريللة  حملللكلللملللة 
تللهللم قللتللل ملللو�طلللن �أفللللغللللاين بعد 
�إثلللنلللني ملللن م�ساة  �عللتللقللاللله، علللن 
�لربيطانية.  �مللللللكلليللة  �لللبللحللريللة 

لي�س  �لمر  �ن  �ىل  ��سار   ،2014
�لطل�سي  �حللللللف  ملل�للسللوؤوللليللة  مللن 
�لدول.  �ملجتمع  �ي�سا  بللل  وحللده 
و�و�سح �ي�سا �ن �خلطوط �لكربى 
للللللمللهللمللة �ملللقللبلللللة للللللحلللللف ملللا بعد 
�لعام 2015 �لر�مية �ىل تدريب 
�سيتم  و�ر�سادها  �لفغانية  �لقو�ت 

حتديدها يف �ل�سهر �ملقبلة .
وقد يتم �ملو�فقة عليها يف حزير�ن 
يونيو ملنا�سبة قمة م�سغرة للحلف 
�لطللللل�للسللي يللتللم �لللبللحللث حللاللليللا يف 

عقدها يف بروك�سل.
قلللتلللل جندي  �أخلللللللللرى،  مللللن جلللهلللة 
ملللن قللللو�ت �مللل�للسللاعللدة �لللدوللليللة يف 
�م�س،  )�إيلللل�للللسللللاف(،  �أفلللغلللانللل�لللسلللتلللان 

وقالت �سحيفة �لغارديان �م�س �إن 
�لك�سف  يتم  مل  �للذين  �جلنديني 
عن هويتهما لأ�سباب قانونية، كانا 
5 جنود من  �سمن جمموعة من 
يو�جهون  �مللكية  �لبحرية  م�ساة 

تهم قتل �ملو�طن �لأفغاين.
�لربيطانيني  �جلنود  �أن  و�أ�سافت 
�أمام  مللنللا�للسللد�ت  �سيقدمون   3 �للللل 
مدينة  يف  �لللعلل�للسللكللريللة  �ملللحللكللمللة 
بولفورد مبقاطعة ويلت�سري �ل�سهر 
�ملوجهة  �لللتللهللم  لإ�للسللقللاط  �ملللقللبللل، 
�للسللدهللم بقتل مللو�طللن �فللغللاين يف 
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كانو� يخدمون يف �فغان�ستان.
�لإدعاء  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و��سارت 
بياناً  �أ�سدر  �لربيطاين  �لع�سكري 
�لق�سائية  �لإجلللر�ء�ت  �أن  ذكر فيه 
�لربيطانيني  �جللللنلللديلللني  بلللحلللق 
تللللوقللللفللللت وقلللللللللرر �لإدعللللللللللللللاء عللللدم 
مو��سلة حماكمتهما �أمام حمكمة 
بللعللد ملللر�جلللعلللة جميع  علل�للسللكللريللة، 

�لأدلة بالق�سية.
�لع�سكرية  �للللل�للللسللللرطللللة  وكلللللانلللللت 
 5 �لل  �جلنود  �عتقلت  �لربيطانية 
�ملا�سي  �لأول-�كللتللوبللر  ت�سرين  يف 
بللعللد �لللعللثللور علللللى لللقللطللات فيديو 
م�سبوهة بجهاز كمبيوتر حممول 
�لق�ساء  و�أ�لللسلللدر  مللنللهللم،  للللو�حلللد 
�لع�سكري �أمر�ً �أو�خر �لعام �ملا�سي 

بحجب هوياتهم.
جندي   9000 نلللحلللو  ويللنللتلل�للسللر 
معظمهم  �فغان�ستان  يف  بريطاين 
يف ولية هلمند، ُقتل منهم 440 
جللنللديللاً مللنللذ �للللغلللزو �لللللذي قادته 

�لوليات �ملتحدة عام 2001.

مقتل جندي للحلف وتربئة جنديني بريطانيني من قتل اأفغاين

الناتو يعتزم الإبقاء على عديد القوات الأفغانية

الهند تلقت حتذيرًا من هجوم يف حيدر اأباد اأملانيا تنفي نيتها الهيمنة على اأوروبا 
•• نيودلهي-ا ف ب:

�علللللن ملل�للسللوؤول كللبللري يف �للل�للسللرطللة �لللهللنللديللة �ملل�للس �ن ��للسلل�ملليللني مت 
��ستجو�بهما �لعام �ملا�سي حتدثا عن �حتمال �سن هجوم على �حلي يف 
حيدر �باد �لذي ��ستهدفه �خلمي�س �عتد�ء مزدوج �وقع 14 قتي� و�كر 
�ثنني  نا�سطني  �ملا�سي  �لعام  �عتقلت  �ل�سرطة  وكانت  من مئة جريح. 
من جماعة �ملجاهدين �لهنود على ع�قة بتفجري �ربع عبو�ت �سعيفة 

�لقوة يف �ب-�غ�سط�س 2012 يف بوين )غرب( ما �وقع جريحا.
��ستجوبنا  نيودلهي  يف  �ل�سرطة  مفو�س  �سريفا�ستافا  �لللس.ن.  وقلللال 
نا�سطني )من جماعة �ملجاهدين �لهنود( قال �نهما ر�سد� عدة مو�قع 
يف دلهي وبومباي وحيدر �باد وبوين حت�سبا ل�سن هجوم. و�حد �ملو�قع 

�لتي ذكرت هو ديل�سوخ ناغار �لذي ��ستهدف م�ساء �خلمي�س . و�و�سح 
�باد  �ملعلومات فور� �ىل �سرطة حيدر  �ن فريقا نقل هذه  �سريفا�ستافا 
�لتي �ر�سلت لحقا عنا�سر �ىل نيودلهي لت�ستجوب بنف�سها �لنا�سطني 

�ل�س�ميني .
و�سبق �ن تبنى �مل�سلحون �لهنود يف �ملا�سي عدة �عتد�ء�ت يف �لهند.

�حباط  يف  �لمللنلليللة  �لللقللو�ت  ف�سل  ب�سان  ��سئلة  �ل�سرطة  تللو�جلله  وقللد 
�خلطط ل�سن هجمات على �ر�سها يف حني كانت على علم باخلطر.

يف  �خلمي�س  بجروح  �خرين  مئة  من  �كر  و��سيب  �سخ�سا   14 وقتل 
�لهند عندما وقع �نفجار�ن �سبه متز�منني يف حي مكتظ من �سو�حي 
حيدر �باد �ملدينة �لتي توؤوي �لعديد من �سركات تكنولوجيا �ملعلومات 

�ملتطورة من بينها مكتبا غوغل ومايكرو�سوفت.

رو�ضيا تاأمل تقدمًا يف املحادثات النووية الإيرانية 

زعيم كوريا ال�ضمالية ي�ضرف على متارين ع�ضكرية

•• برازيليا-رويرتز:

قال نائب وزير �خلارجية �لرو�سي 
على  يعول  �نلله  ريابكوف  �سريجي 
�حلللللللر�ز تلللقلللدم خللللل�ل جلللوللللة من 
�مللللحلللادثلللات �للللنلللوويلللة بلللني �يللللر�ن 
�لقادم  �ل�للسللبللوع  �لعاملية  و�لللقللوى 
و�أ�لللسلللاف �أنللله يللجللب �حلللفللاظ على 
قللوة �لللدفللع عقب �ملللحللادثللات حتى 

تظل على �لطريق �ل�سحيح.
بريطانيا  جتتمع  �أن  �ملللقللرر  ومللن 
ورو�سيا  و�ملانيا  وفرن�سا  و�ل�سني 
مفاو�سني  مع  �ملتحدة  و�لللوليللات 
�تا بقاز�خ�ستان يف  �ملا  �ير�نيني يف 
على  للتعرف  �سباط  فرب�ير   26
لتخفيف  �سبيل  هناك  كللان  �ذ�  مللا 
حدة �ملخاوف �لغربية من برنامج 

�ير�ن �لنووي.
�أن يلقي بظ�له  ويف تطور يرجح 
�لوكالة  قلللاللللت  �ملللللحللللادثللللات  علللللللى 
�ير�ن  �ن  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
بللد�أت تركيب �جهزة طرد مركزي 
تخ�سيب  حملللطلللة  يف  مللللتللللطللللورة 

�ليور�نيوم �لرئي�سية.
يكون  �أن  من  كثرية  دول  وتخ�سي 
بلللرنلللاملللج �يلللللللر�ن �لللللنللللووي جمرد 
نووية.  ��للسلللللحللة  لللتللطللويللر  �للسللتللار 
برناجمها  �ن  �يلللللللللر�ن  وتلللللقلللللول 
مثل  �سلمية  لغللر��للس  خم�س�س 
�لنظائر  و�نللتللاج  �لللكللهللربللاء  تللوللليللد 

•• هافانا-ا.ف.ب:

ر�وول كا�سرتو )76 عاما( �لذي يرجح �عادة �نتخابه رئي�سا لكوبا �لحد 
لولية ثانية مدتها خم�س �سنو�ت، كر�س حياته لق�سية �لثورة �لتي قادها 
�سقيقه فيدل قبل �ن يبد�أ �لعمل على ��س�ح كوبا مع حماية نظر�مها 

باحل�سور  يتمتع  ل  �لللذي  ر�وول  و��سبح  �ل�للسللرت�كللي. 
له  وتخلى  �سنو�ت  بخم�س  يكربه  �لذي  ل�سقيقه  �لقوي 
 ،2006 يوليو  متللوز  يف  �سحية  ل�سباب  �ل�سلطة  عللن 
�مينا عاما  2008 ثم  �سباط فرب�ير  ر�سميا يف  رئي�سا 
للحزب �ل�سيوعي �لكوبي �لذي يتمتع بح�سور كبري يف 

كوبا يف ني�سان �بريل 2011.
وي�سعى هذ� �جلر�ل �لذي يتمتع باعلى رتبة يف �جلي�س 
و�سيبلغ يف حزير�ن يونيو �لثانية و�لثمانني من �لعمر، 
�لكوبي  �لقت�سادي  �لنموذج  ل�س�ح  �سنو�ت  �ست  منذ 
�لذي كان ن�سخة من �لنظام �ل�سوفياتي يف �لثمانينات، 

ولكن مع حماية دعائم �لنظام.
�سلطة  �لللدولللة حتللت  علللللى هيمنة  �لبللقللاء  يعني  وهلللذ� 
�حلزب �حلاكم و�لو�جهات �لجتماعية �ملمثلة بقطاعات 

�ل�سحة و�لتعليم و�لثقافة.
وخا�س هذ� �جلر�ل �ملعروف بحزمه وت�سلطه كما يقول 

على  �لمللرب�للليللة  مللن  �ل�للسللو�أ  �لللعللدو  �لف�ساد  �سد  منه، معركة  �ملقربون 
حد قوله، وزج ع�سر�ت من كبار �مل�سوؤولني يف �ل�سجون وبينهم عدد من 
ب�سبب  بال�سيني  و�لللذي يو�سف  �لقامة  �ملربوع  �لللوزر�ء. ور�ول كا�سرتو 
�سكل عينيه، لي�س ثرثار�. فهو ل يحب و�سائل �لع�م، وخ�فا لخيه، 

يكتفي بقر�ءة خطبه �لق�سرية و�لدقيقة بدون �رجتال.
و�ىل جانب �ل�س�حات �لقت�سادية �لتي �طلقها من �لعمل �مل�ستقل �ىل 
على  �لر��سي  وتوزيع  �مل�سرفية  و�لقرو�س  و�لعقار�ت  �ل�سيار�ت  ��سو�ق 

ريابكوف  وقللللال  �مللل�للسللعللة.  �لللطللبلليللة 
للرب�زيل  زيللللارة  خللل�ل  للللرويلللرتز 
دميرتي  �لللللوزر�ء  رئي�س  ب�سحبة 
ميدفيديف قامت جمموعة �ل�ست 
بعمل حت�سريي جاد للجولة �لتي 
نعول  و�أ�للسللاف  �تلللا.  �ملللا  �ستعقد يف 
�جلولة  يف  �لللتللطللور�ت  بع�س  على 

�لقادمة.
�لوطيدة  ع�قاتها  رو�سيا  وو�زنت 

تلللقللللللليلللديلللا بلللللللايلللللللر�ن مللللللن خلللل�ل 
�جلمهورية  علللللى  �للل�للسللغللط  زيللللادة 
�ملخاوف  مع  لتتجاوب  �ل�س�مية 
�خلارجية  وزيللللر  وقللللال  �لللدوللليللة. 
�ليللر�ين علي �كرب �ساحلي �لذي 
ز�ر رو�سيا هذ� �ل�سبوع �ن طهر�ن 
�يجابية  خلللطلللو�ت  بلللاحلللر�ز  تلللاأملللل 
عن  �لك�سف  دون  �ملحادثات  خلل�ل 
تفا�سيل عن طبيعة هذه �خلطو�ت 

�فر�د مقابل ��ستثمارها، بد�أ تقاربا ل �سابق له مع �لكني�سة �لكاثوليكية 
�لكوبية ما �سمح بالفر�ج عن حو�ىل 130 معتق� �سيا�سيا. كما خفف 
�لثاين  كانون  منذ  بحاجة  يللعللودو�  مل  �لذين  للكوبيني  �لهجرة  قو�عد 

يناير �ملا�سي لتاأ�سرية خروج لل�سفر �ىل �خلارج.
قلللرن، منذ  قللر�بللة ن�سف  �لللدفللاع  وزيلللر  كللا�للسللرتو من�سب  ر�وول  و�للسللغللل 
نف�سه  �حللاط  وقللد   .2008 وحتى   1959 يف  �لللثللورة 
بع�سكريني بينما ي�سيطر �جلي�س على قطاعات و��سعة 

من �لقت�ساد �لكوبي.
�بريل  ني�سان  �للللذي عقد يف  �حللللزب  مللوؤمتللر  وقلللال يف 
2011 بب�ساطة، �ساطالب بان يتحقق ما �مرت به �و 

�قرتحته بالتفاق مع �لهيئات �لعليا.
بللنللاء علللللى طلبه يف كللانللون �لثاين  وقلللد و�فلللق �حللللزب 
�سنو�ت  خم�س  من  بوليتني  �حلد  على   2012 يناير 
�لوظائف �لعليا �لتي ينتخب �ساغلوها يف �لب�د وينوي 

مغادرة �ل�سلطة يف 2018.
�لظل  رجللل  لللفللرتة طويلة  بقي  كللا�للسللرتو  ر�وول  وكلللان 
وقد  �لللقللوي.  �ملللعللروف بح�سوره  �لكللرب  خ�فا لخيه 
لرئي�س  �ول  نائب  من�سبي  قللرن  ن�سف  حلللو�ىل  جمع 
�لرجل  ليلقب  �لتنفيذية(  )�ل�سلطة  �لللدولللة  جمل�س 

�لثاين و�ل�سكرتري �لثاين للحزب �ل�سيوعي �لكوبي.
وقال عنه فيدل كا�سرتو يف 2001 �نه ب� �سك �لرفيق �لذي ميلك �كرب 

�سلطة بعدي و�خلربة �لف�سل. وهو ميلك كل �ملو��سفات خل�فتي.
��سبني  فيلما  زوجللتلله  �ولد،  لربللعللة  �ب  وهللو  كللا�للسللرتو  ر�وول  فقد  وقللد 
�لب�د  يف  و�لطفل  �مللللر�أة  حقوق  عن  للدفاع  بن�ساطات  تقوم  كانت  �لتي 
ر�أ�س  على  �ملهمة  ماريي�  �بنتهما  وورثلللت   .2007 يونيو  حللزيللر�ن  يف 
�ملركز �لوطني للرتبية �جلن�سية �لذي يعمل على مكافحة �لتمييز بني 

�لرجل و�ملر�أة يف كوبا.

وحذر  يتخذها.  قللد  جللانللب  �ي  �و 
ريابكوف �لذي كان ع�سو� بالوفد 
�سابقة من  �لللرو�للسللي يف حمللادثللات 

توقع حتقيق �نفر�جة.
�لمام  �لللتللحللرك �ىل  �أوؤكلللللد  وقللللال 
�نفر�جة  حتقيق  ولي�س  و�لللتللقللدم 
لن  لكن  جللوهللريللا..  ولي�س حتللول 
�جتماع  لعقد  معنى  هللنللاك  يللكللون 

دون �مل يف �حر�ز تقدم.

راوؤول كا�ضرتو الرئي�ض اجلرنال الذي 
ي�ضلح ال�ضرتاكية الكوبية ويحافظ عليها 

•• برلني-رويرتز:

�ملل�للس بانه  طللمللاأن �لرئي�س �لمللللاين �لوروبلليللني 
�ملهيمن  �لللدور  من  للقلق  يدعو  ما  هناك  لي�س 
�لندماج  �ن  وقللال  �لقارة  برلني يف  تلعبه  �لللذي 
�أكرب  �ملللانلليللا ب�سكل  �نللتللمللاء  �للسلليللوؤدي �ىل  �لللوثلليللق 
لوروبللا بللدل من �جبار �أوروبلللا على �للللدور�ن يف 

فلك �ملانيا.
ويف خطاب هام و�سف بانه يحدد م�مح روؤيته 
للقارة حث يو�كيم جاوك وهو ق�س �سابق ونا�سط 
يف جمال حقوق �لن�سان ولد يف �ملانيا �ل�سرقية 

ما  �ىل  �لنظر  على  �ل�سعوب  �ل�سابقة  �ل�سيوعية 
هو �أبعد من �أزمة منطقة �ليورو و�ل�سطر�بات 
من  كللاحتللاد  لوروبللللا  للنظر  ودعللاهللا  �ل�سيا�سية 
�لقلق  �لقيم �مل�سرتكة. و�أ�ساف جاوك ي�ساورين 
عندما يثيللللللر دور �ملانيلللللا يف �أوروبلللا �سكوكا وريبة 
جميع  �طللمللئللن  لكنني  وتللابللع  �لللللدول.  بع�س  يف 
�أعللرف �أي  �ملو�طنني يف �لللدول �ملجاورة بانني ل 
يريد  �ملانيا  يف  �ل�سيا�سية  �لنخبة  بللني  �سخ�س 
من  �نط�قا  �لقول  ميكنني  �ملانيا.  �ر�دة  �ملل�ء 
قللنللاعللاتللي �لللر��للسللخللة �ن �ملللزيللد مللن �لنلللدملللاج يف 

�وروبا ل يعني يف �ملانيا �أوروبا �ملانية. 
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يلللنلللحلللدر علللللللي للللعلللريللل�لللس �لللللذي 
للحكومة  جلللديلللد�  رئلليلل�للسللا  علللني 
باجلنوب  مللدنللني  حمافظة  مللن 

تلللدرج يف   ، جللرجلليلل�للس  1955 مبنطقة  �سنة  مللولللود  وهلللو  �لللتللونلل�للسللي 
فقد  �لثمانينيات،  بللد�يللة  منذ  �لنه�سة  حللركللة  يف  �لقيادية  �ملنا�سب 
ر�أ�س جمل�س �سورى �حلركة من 1982 �إىل 1986، وكان ع�سو� يف 
�ملكتب �لتنفيذي للحركة ورئي�سا للمكتب �ل�سيا�سي منذ 1988 وحتى 
بالنيابة  ر�سميا  ناطقا  كللان  كما   ،1990 دي�سمرب   23 يف  �عتقاله 
ثم  �سنو�ت،  ع�سر  غيابيا  بال�سجن   1987 عللام  عليه  حكم  للحركة. 
عام  رئا�سي  بعفو  عنه  �أ�سقط  �لللذي  بللالإعللد�م  �ل�سنة  نف�س  يف  حوكم 
1988. ويف عام 1992 َمثل للمحاكمة مع قياد�ت �حلركة، و�سدر 
يف حقه حكم بال�سجن ملدة 15 �سنة ق�سى منها 14 �سنة قبل �أن يفرج 

عنه، منها ع�سرة �أعو�م يف �سجن 
�لظهور  �إىل  عللللللاد  �نللللللفللللللر�دي 
و�مللللل�للللسللللاركللللة بلللا�لللسلللم حلللركلللتللله يف 
2005 و�سمت  �أن�سئت يف  �أكتوبر للحقوق و�حلريات �لتي   18 هيئة 
-عقب  لعري�س  �سغل  وقوميني.  وليرب�ليني  وي�ساريني  �إ�س�ميني 
�لثورة �لتي �أطاحت بالرئي�س �ل�سابق زين �لعابدين بن علي- من�سب 
�ملوؤمتر  �نعقاد  غاية  �إىل  �لنه�سة  حلركة  �لتاأ�سي�سية  �لهيئة  رئي�س 
�لتا�سع يف جويلية 2012. وعقب ح�سول حركة �لنه�سة على �لأغلبية 
 2011 دي�سمرب  يف  لعري�س  �ختري  �لتاأ�سي�سي،  �ملجل�س  �نتخابات  يف 
وزير� للد�خلية يف حكومة حمادي �جلبال. علي لعري�س حا�سل على 
�أول من مدر�سة �لبحرية �لتجارية مبحافظة �سو�سة  �سهادة مهند�س 

على �ل�ساحل �لتون�سي، وهو متزوج و�أب لث�ثة �أبناء.

بان: ل مكان لل�ضتعمار يف العامل املعا�ضر 
•• نيويورك-يو بي اأي:

دعللللا �لأمللللللني �للللعلللام لللللل�أمم �مللللتلللحلللدة بللللان كي 
�إنهاء  علللللى  �لللعللمللل  �إىل  �لللللدول  �ملجتمع  ملللون 
للله يف  مللكللان  �ن ل  �للسللدد على  �للللذي  �ل�ستعمار 

عاملنا �ملعا�سر.
ويف خطابه �أمام �للجنة �خلا�سة �ملعنية بحالة 
تنفيذ �إع�ن منح �ل�ستق�ل للبلد�ن و�ل�سعوب 
�أكر  �للللدول  �ملجتمع  �ن  بللان  �أكللد  �مل�ستعمرة، 
مكان  بلللللاأن ل  ملل�للسللى  وقللللت  �أي  ملللن  �قلللتلللنلللاعلللاً 
ل��ستعمار يف �لعامل �ملعا�سر، كما �أ�سار �إىل �ن 
�لعامل مير مبرحلة �نتقالية كبرية و�أن �لهياكل 

�ملعنية  �خلا�سة  �للجنة  �لللعللام  �لأملللني  وحللث   .
للبلد�ن  �ل�ستق�ل  منح  لإع�ن  تنفيذ  بحالة 
طليعة  يف  تكون  �أن  على  �مل�ستعمرة،  و�ل�سعوب 
حتديد �إمكانيات �لتغيري وتعزيز �لأولويات يف 

عملية �نهاء �ل�ستعمار ل�سالح �جلميع.
كما دعا �للجنة �إىل و�سع نهج جديدة ومبتكرة 
يف  قللدمللاً  للم�سي  �ل�سيا�سية  �لإر�دة  لتعبئة 
�لعامة  �ن �جلمعية  �إىل  وي�سار  �أعمالها  جدول 
�أ�س�ست يف �لعام 1961 �للجنة �لتي تعمل على 
�ملر�جعة �ل�سنوية لقائمة �لأقاليم �لتي ينطبق 
تللو�للسلليللات بهذ�  تللقللدمي  �لإعللللل�ن، ويللتللم  عليها 

�لأمر.

�لقدمية �آخذة يف �لنهيار. ودعا �إىل �لعمل على 
�إنللهللاء �ل�للسللتللعللمللار وذللللك عللن طللريللق �مل�ساركة 
و�ملمثلة،  �ملللعللنلليللة  �لأطلللللللر�ف  جلللملليللع  �للللبلللنلللاءة 
بلللللالإد�رة  �لللقللائللمللة  و�للللللدول  �خلللا�للسللة  باللجنة 
و�لأقاليم �لغري �ملتمتعة باحلكم �لذ�تي. وقال 
�إقليماُ   16 هناك  �ل�ستعمار،  �إنللهللاء  جمللال  يف 
�هتمامنا،  يتطلب  �لذ�تي  باحلكم  متمتع  غري 
�حلديث  ميللكللن  ل  �لأملللللام،  �إىل  نتطلع  ونللحللن 
�ملوؤجل ل��ستعمار، فلم يعد لدينا  �لإنهاء  عن 
ترف �لنغما�س يف �لب�غة و�لطقو�س، فالعمل 
لنوع  �لللوقللت  حللان  وقللد  �أ�سا�سياً،  يعد  �مللمو�س 
جديد من �حلو�ر �ل�سامل حول �إنهاء �ل�ستعمار 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

للا يف تللونلل�للس تلللوليّ وزير  �علللللن ر�للسللمللييّ
لعرييّ�س  علللللي  �حللللللال  �للللد�خلللليّللليلللة 
خلفا  �حلللللكللللومللللة  رئللللا�للللسللللة  مللنلل�للسللب 
حللللملللادي �جللللبلللال �مللل�للسللتللقلليللل منذ 
فلليللفللري �جلاري   19 �لللثلل�ثللاء  يلللوم 
حكومة  لت�سكيل  مبادرته  ف�سل  بعد 
و�لتي  بة  متحزيّ غري  وطنييّة  كللفللاء�ت 
�لنه�سة  حركة  من  بالرف�س  قوبلت 

حزب �لأغلبييّة.
حللكللومللة يف  ت�سكيل  لللعللريلل�للس  وعلللللي 
ين�سيّ  ملللا  حلل�للسللب  يلللوملللا   15 ظللللرف 
لللم لللللل�للسلللللط يف  عللللليلله �للللقلللانلللون �مللللنلللظيّ
تون�س لتقدميها للمجل�س �لتاأ�سي�سي 
للة و يف  للقللة يف جل�سة عللاميّ �لللثيّ حللليللازة 
�حلكومة  ت�سكيل  عللن  عللجللزه  �للسللورة 
يف  �لتاأ�سي�سي  �ملجل�س  ثقة  حيازة  �أو 
ة  �جلمهورييّ رئي�س  فاإن  دة  �ملحديّ ة  �ملللديّ
�أخرى للقيام  يتوىليّ تعيني �سخ�سييّة 
�ل�سورى  جمللللل�للس  وكلللللان  لللة.   بلللامللللهلللميّ
م�ساء  �جتمع  �لللذي  �لنه�سة  حلركة 
�لد�خلية  �ختيار وزير  ر  �خلمي�س قريّ
علي لعري�س بدي� لرئي�س �حلكومة 
�مل�ستقيل حمادي �جلبال �لذي �عتذر 

عن �إعادة تكليف من جديد .
�مل�ساور�ت  تتو��سل  �أن  �ملرتقب  ومللن 
بلللللني حركة  �لأ�لللللسلللللبلللللوع  هللللللذ�  بلللقللليلللة 
�لتقليديني  وحلللللفللائللهللا  �لللنللهلل�للسللة 
ت�سكيل  و�لتكتل لإعادة  �ملوؤمتر  وهما 
�إليها حركة  حكومة جديدة �ستن�سم 
وفلللللاء �للللتلللي يلللقلللودهلللا عللبللد �لللللللروؤوف 
�ملللنلل�للسللق عللن حلللزب �ملوؤمتر  �لللعلليللادي 
باملجل�س  و�حللللريلللة  �لللكللر�مللة  وكللتلللللة 

�لتاأ�سي�سي .
�جلديد  �حلكومة  رئي�س  يعلن  وقللد 
علللللي لللعللريلل�للس علللن تللركلليللبللة وز�رتلللله 
نلللهلللايلللة �لأ�لللللسلللللبلللللوع، على  �جللللللديلللللدة 
�ملجل�س  ملل�للسللادقللة  علللللى  تللعللر�للس  �أن 
ثقة  لنيل  �ملقبل  �لأ�سبوع  �لتاأ�سي�سي 
�سوت(   109( �ملللطلللللقللة  بللالأغلللللبلليللة 
�إىل  بالن�سبة  مللتللوفللرة  �أغلللللبلليللة  وهلللي 

�لنه�سة وحلفائها .

مواقف متباينة
وحلللللول هللللذ� �لخلللتللليلللار قللللال حممد 
من  ��ستقالته  عن  تر�جع  �لللذي  عبو 

�لدميقر�طي. 
كما دعا �لحتاد كل �لقوى �ل�سيا�سية 
�إىل حو�ر وطني فوري وجامع و�سامل 
�لفرتة  لإنللللهللللاء  �للللوطلللنلللي  للللللتللو�فللق 
حول  �لنللتللقللاللليللة  للمرحلة  �لللثللانلليللة 
وتو��س�  و��للسللحللة  طللريللق  خلللارطلللة 
�أطلقها  �للللتلللي  �حلللللللو�ر  مللللبللللادرة  ملللع 
لل�سغل.  �لللتللونلل�للسللي  �للللعلللام  �لحتللللللاد 
ت  عربيّ �أن  �ملعار�سة  لأحلللز�ب  و�سبق  
عن رف�سها لدعم �حلكومة �جلديدة 
�إعللللادة تر�سيح  يف �للسللورة مللا مل يللقللع 
وز�رت  وحتللليللليلللد  �جلللللبللللال  حللللمللللادي 
�لنتخابات  مللوعللد  و�سبط  �ل�سيادة 
ر�بطات  وحللل  �لعنف  على  و�لق�ساء 

حماية �لثورة .
وكان �جلبال �أعلن يف خطاب �لود�ع 
�عتذ�ره  علللن  بللالأملل�للس  �أللللقلللاه  �لللللذي 
لللقللبللول �إعلللللادة تللكللللليللفلله، ملل�للسللري� �إىل 
�أد�ئه للمهمة نتيجة تو��سل  �سعوبة 
�لتي  بللاملللبللادرة  ولتم�سكه  �لتجاذبات 
تكنوقر�ط  حكومة  لتكوين  طرحها 

�لتي �عرت�ست عليها �لنه�سة .
لعري�س من  علي  �لقيادي  �أن  ورغللم 
�للللكلللفلللاء�ت �لللتللي تللفللتللخللر بللهللا حركة 
حتفظت  �ملللعللار�للسللة  �أنيّ  �إل  �لنه�سة، 
�لد�خلية  وز�رة  يف  �أد�ئللله  على  كثري� 
�لإخفاقات  من  �سل�سلة  بعد  �سيما  ل 
�لأملللللنللللليلللللة بللللعللللد حلللللادثلللللة �لللل�لللسلللفلللارة 
�لأمريكية وبع�س �لتجاوز�ت �لأمنية 

�لأخرى يف بع�س �ملحافظات.
ويبقى �ل�سوؤ�ل مطروحا من �سيتوىل 
متت  بعدما  �لد�خلية  وز�رة  حقيبة 
رئا�سة  �إىل  لللعللريلل�للس  علللللي  تللرقلليللة 

�لأملللانلللة �لللعللامللة حللللزب �مللللوؤمتلللر �نه 
�أو حتللفللظ على  ل �عللرت��للس لللديللهللم 
لوزير  �لنه�سة  حللركللة  تعيني  قلللر�ر 
رئا�سة  لللعللريلل�للس يف  علللللي  �لللد�خللللليللة 
يتمكن  �أن  يللجللب  وقلللللال  �حللللكلللوملللة. 
�لرئي�س �جلديد من �لإ�سر�ع بت�سكيل 
�حلكومة خ�ل يومني �أو ث�ث �أيام 

على �أق�سى تقدير.
يف حلللني �أكلللللدت زوجلللتللله �للسللاملليللة عبو 
�لتاأ�سي�سي  �لوطني  باملجل�س  �لنائبة 
�لللتللي متللر بها  �أن �ملللرحلللللة �حلللاللليللة 
للمخطط  �إمتلللللللللام  هلللللي  �حلللللكللللومللللة 
عبو  وبينت  �لنه�سة،  حلركة  �لثاين 
�لأوىل  للمرحلة  �جلبال  �ختيار  �أن 
كان متعمد� نظر� ملا تتطلبه �ملرحلة 
�لتعامل مع  مللرونللة يف  و  هللدنللة  مللن 
خمتلف �لأطياف لأن حركة �لنه�سة 
عرب  �ل�سيطرة  �أر�دت  قولها  ح�سب 
لغة �حلللو�ر حتى و�إن كللان ذلللك على 

ح�ساب حتقيق �أهد�ف �لثورة.
�لتي  �ملرحلة  هللذه  �أن  عبو  حت  وو�سيّ
�للسلليللعللني فلليللهللا علللللللي لللعللريلل�للس على 
�لقب�س  مرحلة  هللي  �حلكومة  ر�أ�لللس 
علللللى مفا�سل  �لللفللعللللليللة  و�للل�للسلليللطللرة 
�إىل  ذ�ته  �ل�سياق  يف  و�أ�سارت  �لدولة، 
�أن �لنه�سة ل متر باأزمة وهي �ساعية 
ح�سب  �لللكللامللل  خمططها  �إمتللللام  يف 
�لر�سمي  �للللنلللاطلللق  و�لللسلللرح  قلللوللللهلللا. 
حممد  �لدميقر�طي  �لتحالف  با�سم 
لعري�س  علللللي  تللعلليللني  �أن  �حللللاملللدي 
�أوىل  خطوة  يعترب  للحكومة  رئي�سا 

باجتاه حتييد وز�رة �لد�خلية.
و�أكد �أن حركة �لنه�سة �أ�سبحت �ملدة 
�إذ  �مللللنلللاورة  �سيا�سة  تعتمد  �لأخللللرية 
كانو� �أع�ساء �حلركة يعتربون تغيري 

لعري�س يف وز�رة �لد�خلية كارثة.
�أنلله بتعيني علي لعري�س على  و�أفللاد 
ر�أ�للس �حلكومة �ساعت فر�سة كبرية 
على تون�س يف تكوين حكومة كفاء�ت 

بعيدة عن �لتجاذبات �حلزبية.
وقللللال �حللللاملللدي يف �للل�للسللاق ذ�تلللله �أن 
بخ�سو�س  و��للسللحللة  لي�ست  �مللل�مللح 
وم�ستقبلها  �جلللللديللللدة  �حللللكلللوملللة 
�إىل  يللحللدد  مل  حللزبلله  �أن  �إىل  م�سري� 
تعيني  ملللن  �لللر�للسللمللي  مللوقللفلله  �لآن 
لعري�س يف �نتظار �لإع�ن عن بقية 

�حلكومة ل �سيما و�أن حركة �لنه�سة 
قبلت �سابقا �إدخال حتوير يف وز�رتي 
مت�سكت  لكنها  و�للللعلللدل،  �خلللارجلليللة 
�ملللوؤ�للسلل�للسللة �لتي  �للللد�خللللللليلللة،  بللللللوز�رة 
�ل�سيا�سية وكرت  �لتجاذبات  طالتها 

حولها �لأقاويل .
ويخ�سى معار�سون من �أن يقع تعيني 
قللليلللادي حملللافلللظ ملللن د�خلللللل حركة 

�لنه�سة على ر�أ�س وز�رة �لد�خلية. 

مر�ّسح رئا�سي..؟
تد�عيات  ومللن  متيّ�سل،  �سعيد  على 
��للسللتللقللالللة حلللملللادي �جلللللبللللال، يرى 
ك�سبت  �لنه�سة  حركة  �أنيّ  مر�قبون 
مر�سحا للرئا�سة و�ن رئي�س �حلكومة 
�مل�ستقيل حمادي �جلبال و�أمني عام 
مر�سحها  يللكللون  قللد  �لنه�سة  حللركللة 
�ملقبلة،  �لرئا�سية  �لأبرز ل�نتخابات 
م�سريين �إىل �أنه جنح حتى يف ك�سب 
�لتي  �مللللبلللادرة  بف�سل  �ملللعللار�للسللة  ثللقللة 
�أطلقها لت�سكيل حكومة تكنوقر�ط .

�لللنللهلل�للسللة لإبقاء  بللائلل�للسللة مللن حللركللة 
وز�رة �لد�خلية حتت �سيطرتها.

وقال زياد �إنيّ لعرييّ�س لي�س �ل�سخ�س 
�ملللنللا�للسللب لللتلل�للسللكلليللل حللكللومللة يف هذه 
�ملرحلة �حلرجة �لتي متر بها �لب�د 
د� �أنيّ حادثة �غتيال �سكري بلعيد  موؤكيّ
لللوز�رة �لد�خلية  لله ل ميكن  �أنيّ �أثبتت 
�أن تبقى حتت �إمرة علي لعري�س ول 
حتت �سيطرة حزب �سيا�سي هو حركة 

�لنه�سة على حديّ تعبريه.
مللللن جللهللتلله دعلللللا �لحتلللللللاد مللللن �جل 
حتييد  �إىل  �أملل�للس  لله  بيان  يف  تون�س 
حكومة  وتلل�للسللكلليللل  �للل�للسلليللادة  وز�ر�ت 
�أع�ساوؤها  حمدودة �لعدد ،ل يرت�سح 
للل�نللتللخللابللات �لللقللادمللة ،وكللذلللك حليّ 
رو�بلللللط �لللعللنللف وملليللللليلل�للسلليللاتلله ومنع 
�لآمللن �ملللو�زى من �جللل توفري مناخ 
بت�سكيل  يلل�للسللمللح  مللل�ئلللم  �نلللتلللخلللابلللي 
�لنتقال  تلللوؤملللن  تللنللفلليللذيللة  �للسلللللطللة 

تعاليق  �للللل�للللسللللورى  حلللركلللة  جمللللل�للس 
معانقة  �عللتللربهللا  مللن  بللني  متباينة 
عللللاديللللة بللللني رفللللقللللاء �للللللللللدرب، وبني 
مللن ربللطللهللا مبلللبلللادرة �جلللبللال �لتي 
و�سفتها بع�س �لأطر�ف ب �مل�سرحية 
�لتي نظمتها حركة �لنه�سة بالتفاق 
كيف  وت�ساءلو�  �حلكومة،  رئي�س  مع 
عنه  و�لتخلي  مبادرته  رف�س  مت  ملن 
يف تركيبة �حلكومة �لقادمة �أن يكون 
يف حالة من �لوفاق و�لبتهاج  مع من 

�أق�سو� �أفكاره منذ يوم فقط.
�ملر�قبني،  ح�سب  �للل�للسللور،  وتدح�س 
�عللتللقللاد �لللعللديللد ملللن �لأطللللللر�ف باأن 
وبني  �جلللبللال  بللني  ح�سلت  قطيعة 
�إلللليللله.  ويرون  ينتمي  �للللذي  �حللللزب 
حركة  زعيم  جبني  تقبيل  ده  تعميّ �أن 
�لللغللنللو�للسللي و�سط  ر��للللسللللد  �لللنللهلل�للسللة 
وم�سافحة  كللبللري  �إعللل�ملللي  حلل�للسللور 
�جلبال �لعديد من قياديي �حلركة 
وما بد� من تو��سل و�ن�سجام بينهم، 
د  يوؤكيّ �أن  �أر�د  للله  بلللاأنيّ جميعها  تلل�للسللي 
للر�أي �لعام عدم وجود �ن�سقاق د�خل 

�حلزب مثلما يت�سور �لبع�س.
وي�سري هوؤلء �إىل �أن ما مت نقله من 
تلك  �أمللام  و��سعا  �ملجال  يف�سح  �سور 
�لتاأوي�ت �لتي تعترب مبادرة �جلبال 
ن�سجت  �للسلليللا�للسلليللة  ملللللنلللللاورة  جملللللرد 
لمت�سا�س  �لنه�سة  حركة  خيوطها 
�غتيال  خلفية  على  �ل�سعب  غ�سب 

�ملعار�س �سكري بلعيد.
و�ل �لكبري �لذي يطرح �ليوم يف  و�ل�سيّ
�أنيّ هذ� �لتعيني هو بد�ية  تون�س هل 
�حلل لزمة طالت �م هو ف�سل جديد 

من �لأزمة.. ؟

�لت�سكيلة �حلكومية.
كما قال �إن �مل�سكل لي�س يف �لأ�سخا�س 
ولكن يف �ل�سيا�سات و�لإيديولوجيات 
�إىل م�سار  بللتللونلل�للس  تلل�للسللري  قلللد  �لللتللي 
�لللقلليللادي يف �لتحالف  �أخللطللر. وقلللال 
�لللدميللقللر�طللي حمللمللود �لللبللارودي �إنيّ 
علي لعري�س هو عنو�ن من عناوين 
ة  ف�سل حكومة حمادي �جلبال خا�سيّ

خ�ل �لفرتة �لأخرية.
بعد  �ملن�سب  هللذ�  توليه  �أنيّ  و�عللتللرب 
بلعيد  �سكري  �لفقيد  �غتيال  حادثة 
�لأمنية  �للللتلللجلللاوز�ت  علللديلللد  و�أمللللللام 
�سيزيد  كما  �لو�سع  م  تللاأزيّ �سيزيد من 
مللن حللالللة �لحللتللقللان و�نلللعلللد�م �لثقة 

بني �ل�سعب و�ل�سلطة �حلاكمة.
ومللللللن جلللانلللبللله �عللللتللللرب �لللللقلللليللللادي يف 
�أنيّ  �لأخلل�للسللر  زيلللاد  �ل�سعبية  �جلبهة 
�ختيار حركة �لنه�سة لعلي لعري�س 
خللل�فللة حللمللادي �جلللبللال حماولة 

قامت  �ملللعللار�للسللة  �أن  هلللللوؤلء  ويلللللرى 
بحملة دعائية �سابقة لأو�نها حلمادي 
�إليهم  بالن�سبة  بللد�  �للللذي  �جلللبللال، 
�لللبلل�د يف هذ�  وكللاأنلله وطللنللي ومنقذ 
�لب�د يف  �لذي تتخبط فيه  �لظرف 
�أزمة �سيا�سية ب�سبب طول �ملفاو�سات 

ب�ساأن �لتحوير �لوز�ري .
�ملعار�سة مثل  ة وجوه من  وكانت عديّ
ومية  )�جلللمللهللوري(  �ل�سابي  جنيب 
و�سمري  )�جلللللمللللهللللوري(  �جللللريلللبلللي 
مرزوق  وحم�سن  )�مللل�للسللار(  بالطيب 
�حلامدي  وحمللمللد  تللونلل�للس(  )نلللللد�ء 
وغريهم  �لللدميللقللر�طللي(  )�لتحالف 
�للسللانللدو� ملللبلللادرة �جلللبللال �لأخللللرية، 
يف  ت�سببت  �أنها  �لبع�س  �عتقد  �لتي 

�ن�سقاق د�خل حركة �لنه�سة .
قللليلللاد�ت د�خلللل حللركللة �لنه�سة  لللكللن 
نللفللت حلل�للسللول �نلل�للسللقللاق بلليللنللهللا وبني 
ب�سبب  �جلبال  حمادي  �لعام  �أمنيها 
ت�سكيل  يف  نظرهما  وجللهللة  �خللتلل�ف 
�لبع�س  �أن  رغم  �جلديدة،  �حلكومة 
لت�سكيل  �جلللبللال  مللبللادرة  �أن  �عتقد 
حللكللومللة تلللكلللنلللوقلللر�ط حملللايلللدة عن 
�لأحز�ب حماولة منه لفك �لرتباط 
ر��سد  �حلللللركللللة  زعللليلللم  وبلللللني  بلليللنلله 

�لغنو�سي . 
وعندما �سئل ر��سد �لغنو�سي موؤخر� 
بعد  �جلللبللال  حللمللادي  م�ستقبل  عللن 
له  �إن  قللال  �حلللكللومللة،  مللن  ��ستقالته 

م�ستقبل و�عد جد� .
قبلة مثرية للجدل

وقد �أثارت �لقبلة �لني طبعها رئي�س 
�جلبال  حمادي  �مل�ستقيل  �حلكومة 
على ر�أ�س زعيم حركة �لنه�سة ر��سد 
لجتماع  و�للسللوللله  لللللدى  �لللغللنللو�للسللي 

باك�ضتان تنفي �ضلوع اجلي�ض باأعمال طائفية 
•• ا�شالم اباد-ا ف ب:

�علنت  حمللظللورة  متطرفة  مبجموعة  للله  �سلة  �ي  نفي  �ىل  �ملل�للس  �لباك�ستاين  �جلي�س  ��سطر 
م�سوؤوليتها عن �سل�سلة من �لهجمات �لد�مية �سد �سيعة �دت �ىل مقتل �كر من مئتي �سخ�س يف 
�ل�سابيع �لخرية. ونقلت �سحيفة دون �ملحلية عن �مليجور جر�ل عا�سم باجو� كبري �ملتحدثني 
باي منظمة مت�سددة مبن  �ت�سال  لي�ست على  �مل�سلحة  �لقو�ت  �ن  لل�سحافيني  �لع�سكريني قوله 
فيها ع�سكر جنقوي  و�كد م�سوؤول ع�سكري تلك �لت�سريحات لوكالة فر�ن�س بر�س وع�سكر جنقوي 
�لباك�ستانية  طالبان  وحركة  �لقاعدة  بتنظيم  وترتبط  تطرفا  �لباك�ستانية  �جلماعات  �كر  هي 
كويتا جنوب  للبلياردو يف مدينة  وتبنت �جلماعة هجوما على �سالة  يقات�ن �جلي�س.   �للذين 
غرب باك�ستان يف 10 كانون �لثاين-يناير �دى �ىل مقتل 92 �سيعيا. كما �علنت م�سوؤوليتها عن 
هجوم يف �لول من �سباط-فرب�ير ��ستهدف �سيعة يف �سمال �لغرب و�دى �ىل مقتل 24 �سخ�سا، 

��سافة �ىل هجوم يف 16 �سباط-فرب�ير �دى �ىل مقتل 89 �سيعيا يف كويتا. 

بداية احلّل اأم قو�س جديد يف الأزمة

علي لعري�ض.. من الداخلّية اإىل رئا�ضة احلكومة

لعرّي�ض يف �ضطور

بدل من فرقة مكافحة �لإرهاب.
و�سدد �ملحامي فوزي بن مر�د على 
م�سوؤوليته  يتحمل  به  �سرح  ما  �أن 
�سخ�سيا ول يهم �أي جهة حتى هيئة 
�لدفاع قائ�: لن �أكون متعاونا مع 
قا�سي �لتحقيق لأنه مل ولن يكون 

حمل ثقة .
و�س  طريّ خللالللد  قلللال  �أملل�للس  ه  رديّ ويف 
�لد�خلية  وز�رة  بللا�للسللم  �مللللتلللحلللدث 
هو  �لتحقيق  قا�سي  �إنيّ   ، �لتون�سية 
ل  �ملخويّ �لللوحلليللدة  �للل�للسلللللطللة  وحللللده 
ق�سية  ب�ساأن  معطيات  تقدمي  لها 
ورف�س   ، بلللللعلليللد  �للسللكللري  �غلللتللليلللال 
بن  فللوزي  ت�سريحات  على  �لتعليق 
فاع عن �سكري  مر�د ع�سو هيئة �لديّ

بلعيد.
لله ل ميكنه تقدمي  �أنيّ و�أكللد طرو�س 
�أييّ معطيات يف هذ� �ل�سياق �حرت�ما 

هللللم �مللللنلللفلللذون فلللقلللط. وكللللللان �أحللللد 
�لأ�للسللخللا�للس مللن �إحلللدى �جلللهللات يف 
بلله فوزي  تللونلل�للس، ح�سب مللا �للسللرح 
�أن  بن مللر�د، قد �ت�سل به و�أخلللربه 
�أدخلللل �جلز�ئريني  �لأطللللر�ف  �أحلللد 
�لتون�سي  �لللللرت�ب  �إىل  �ملللذكللوريللن 
عملية  قبل  �لق�سرين  وليلللة  عللرب 
ببع�س  �أفللادتلله  فتاتا  و�أن  �لغتيال 
�ملعطيات �لأخرى وذلك عرب �ملوقع 
مل  لله  �أنيّ �إل  �لفاي�سبوك  �لجتماعي 

يتمكن من �لإف�ساح عنها.
 و�أ�ساف بن مر�د �أنيّ عملية �غتيال 
�سيا�سية  جهة  ور�ءهللللا  تقف  بلعيد 
و�لك�سف  �لإفلل�للسللاح  رفلل�للس  تون�سية 

عنها �لتز�ما ب�سرية �لتحقيق.
وقلللد بلللنييّ بلللن مللللر�د �أنلللله ل يللثللق يف 
�إحالة  مت  �أن  بعد  �لتحقيق  قا�سي 
�لق�سية �إىل فرقة مقاومة �لإجر�م 

•• الفجر - تون�ص- خا�ص:

�لناطق   ، ملللللر�د  بلللن  فلللللوزي  �أعلللللللن 
�لللر�للسللمللي بللا�للسللم جلللنللة �للللدفلللاع يف 
حلزب  �لعام  �لأمللني  �غتيال  ق�سية 
�ملوحد  �لدميقر�طيني  �لوطنيني 
�ملعطيات  بع�س  عن  بلعيد،  �سكري 
�غتيال  ق�سية  بخ�سو�س  �جلديدة 
�سكري بالعيد ، مما �أدى �إىل ن�سوب 
خ�ف بينه وبني بقية �أع�ساء هيئة 
�لدفاع خ�ل �لندوة �ل�سحفية �لتي 
عللقللدت �أملل�للس �جلللمللعللة ، حلليللث قال 
�ل�سغط  عليه  �إنيّهم ميار�سون  مر�د 
قانونيا  �حلللق  لديه  لي�س  �أنيّ  بتعليّة 

ل�إدلء مبثل هذه �ملعطيات.
وقد ت�سبيّث �ملحامي فوزي بن مر�د 
�لتي  �ملعطيات  على  و�أ�سريّ  مبوقفه 
�أدىل بها، وكان على و�سك �لإع�ن 

�ملللتللورطللة يف  �ل�سيا�سية  �جلللهللة  عللن 
عملية �غتيال بلعيد �إل �أن �ل�سغط 
�لذي تلقاه من بقية �أع�ساء �لهيئة 
�سوقي  �ملللحللامللني  عللملليللد  وخللا�للسللة 
�لطبيب منعه من ذلك فف�سل عدم 

�لإع�ن عنها.
�أطر�فا  �أن  مللر�د  بللن  فللوزي  وك�سف 
د�  جز�ئرية ور�ء �غتيال بلعيد، موؤكيّ
دخلو�  جلللز�ئلللريلللني   3 هلللنلللاك  �أنيّ 
من  �أيلللام   3 قبل  �لتون�سي  �للللرت�ب 
�حلللادثللة وغلللللادرو� تللونلل�للس بللعللد يوم 
تنفيذ  يف  �للل�للسللالللعللون  هلللم  و�حلللللد 
�أنه  �إىل  م�سري�  �لغللتلليللال.   عملية 
تكون �حلكومة  �أن  بال�سرورة  لي�س 
�ل�سللتخبار�ت  �أو  �جلللللز�ئللللريللللة 
لعملية  �ملللللقللللرر  هللللي  �جلللللز�ئللللريللللة 
تون�سللللللي  �لللقللر�ر  و�إمنلللا  �لغللتلليللال، 
�جلز�ئريني  و�لأ�للسللخللا�للس  بحلللللت 

�لإدلء مبزيد من  �لللوزيللر  ورفلل�للس 
بها  تعهد  �لق�سية  لن  �لتفا�سيل 
�لق�ساء ، بح�سب ما قال. لكنه وعد 
بلللاأن يللطلللللع، يف وقلللت لحلللق، �للللر�أي 
�لعام على جزء مهم من م�ب�سات 

�لق�سية .
�أن  �إىل  يلل�للسللار  �أخلللللللرى،  جللهللة  ملللن 
يكون  �أن  قلللررت  �ل�سعبية  �جلللبللهللة 
كللل يللوم �أربللعللاء مللن �لأ�للسللبللوع يوما 
حقيقة  ك�سف  يتم  حتى  ل�حتجاج 
�ل�سيا�سي  فلليللهللا  �لللقلليللادي  �غللتلليللال 
�سكري بلعيد ومعرفة �جلناة �لذين 

يقفون ور�ء هذه �جلرمية.
لللله �للللهلللملللاملللي يف  كلللملللا �أعلللللللللللن حللللميّ
 16 يللللوم  �أن  تلللللفللزيللة  تلل�للسللريللحللات 
�أربللعلليللنلليللة �ل�سهيد  يلللوم  مللار�للس هللو 
�سكري بلعيد و�سيكون يوما للتعبئة 
�جلماهريية �سد �لعنف �ل�سيا�سي. 

رو�ضيا تك�ضف عن ق�ضور يف اأداء قواتها 
•• مو�شكو-يو بي اأي:

�جلر�ل  �لللرو�للسلليللة  �مل�سليّحة  للللللقللو�ت  �لللعللامللة  �لأركللللان  هيئة  رئي�س  �أعلللللن 
�أن جولة تفتي�سية طارئة �سملت وحد�ت من  فالريي غري��سيموف، �م�س 
�لقو�ت �مل�سليّحة �لرو�سية يف و�سط وجنوب �لب�د �أ�سفرت عن �كت�ساف عدد 
من �أوجه �لق�سور يف �أد�ء �لقو�ت و�جلاهزية �لقتالية. وقال غري��سيموف 
�إن   ، نوفو�ستي  �لرو�سية  �لأنباء  وكالة  نقلتها  ت�سريحات  يف  لل�سحافيني 
هيئة �لأركان �لعامة للقو�ت �مل�سليّحة �لرو�سية �أجرت �أخري�ً حملة تفتي�سية 
�لع�سكريتني  �ملنطقتني  20 عاماً، يف  �لأوىل من نوعها منذ  فجائية، هي 
عن  �أ�سفرت  �لطارئة  �لتفتي�سية  �جلولة  �أن  و�أ�ساف  و�جلنوبية.  �ملركزية 
كانو�  �لذين  �أن  و�أو�للسللح  �لللقللو�ت  �أد�ء  �لق�سور يف  �أوجلله  عللدد من  �كت�ساف 
عرب  �لتعليمات  نقل  على  �سعيفة'  'قللدرة  �أبلللدو�  �ملناوبة  باأعمال  يقومون 
كل  يف  �ملناوبة  باأعمال  �لقائم  ف  وت�سريّ  . �ملمكننة  �ملوؤمتتة  �لإد�رة  '�أنظمة 
طاجيك�ستان  يف   201 �لع�سكرية  و�لقاعدة  �ملظ�ت  قو�ت  قيادة  مقر  من 
على نحو يفتقر �إىل �لثقة حينما تلقى �أمر�ً باإع�ن حالة �لتاأهب �لق�سوى 
�أن خريجي  �إىل ��ستنتاج  �أن �ملفت�سني خل�سو�  يف �سفوف �لقو�ت . و�أ�ساف 
�للل�للسلليللار�ت و�مللللدرعلللات، مل يتلقو�  �لللتللدريللب وخللا�للسللة مللن �سائقي  مللر�كللز 
�لتدريبات �ملنا�سبة �أو مل يتم تاأهيلهم كما ينبغي بدليل �أن بع�س �ل�سيار�ت 
تعطلت �أثناء �سريها يف �لطريق. و�أ�سار رئي�س �لأركان �إىل �أن هذه �مل�حظة 

تنطبق �أوًل على لو�ء �مل�ساة �لآلية 28 يف �ملنطقة �لع�سكرية �ملركزية

غون-هيه اأول رئي�ضة لكوريا اجلنوبية 
•• �شيول-ا ف ب:

�مر�أة  �ول  �لد�ستورية �لثنني  �ليمني  �لتي توؤدي  �ستكون بارك غون-هيه 
�لرئا�سة يف كوريا �جلنوبية يف تاريخ �لب�د وتتوج حياة �سهدت  ت�سل �ىل �سدة 
�متياز�ت وماأ�ساة يف �لوقت نف�سه. وخ�فا ل�س�فها، فان بارك تعرف جيد� �لبيت 
�لزرق، �لق�سر �لرئا�سي يف كوريا �جلنوبية، لنها عا�ست فيها �يام طفولتها قبل 
�ن تتوىل بعد �غتيال و�لدتها، دور �ل�سيدة �لوىل �ىل جانب و�لدها بارك �سانغ-
هي �لذي تر�أ�س �لب�د على مدى 18 عاما. وكانت بارك غون-هيه يف �لتا�سعة 
من �لعمر حني و�سل و�لدها �ىل �ل�سلطة يف 1961 �ثر �نق�ب ع�سكري. وحكم 
�لذي  �لرث  يللز�ل  ل  فيما   1979 يف  �غتياله  حني  �ىل  حديد  من  بيد  �لب�د 
تركه يثري �نق�ساما يف �لب�د حيث يعتربه �لبع�س مهند�س �ملعجزة �لقت�سادية 
�لبع�س  يرى  فيما   )1953-1950( �لكورية  �حلرب  بعد  �جلنوبية  �لكورية 
��خلر �نه قمع بدون هو�دة �حلريات �لعامة. ويف جهد للم�ساحلة، نددت بارك 
علنا بالقمع �لذي ح�سل يف �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات، خ�ل حملتها �لنتخابية 
قائلة �عترب �ن من �لقيم �لثابتة للدميوقر�طية هو �ن �لغاية ل ميكن �ن تربر 
�لو�سيلة يف �ل�سيا�سة . وكانت بارك غون-هيه تدر�س يف فرن�سا يف 1974 حني 
��ستدعاها و�لدها بعد مقتل و�لدتها �لتي �غتيلت بر�سا�س نا�سط موؤيد للنظام 
�ل�سيوعي �لكوري �ل�سمال وبعد خم�س �سنو�ت �غتيل و�لدها على �يدي رئي�س 

جهاز �ل�ستخبار�ت �لكورية �جلنوبية، وغادرت �لبيت �لزرق.

�ملوقوفني  و�أنيّ  �لللتللحللقلليللق  للل�للسللريللة 
هللذه �حلادثة ل ميكن  على خلفية 

�عتبارهم قتلة بلعيد.
وزيللللر  للللعلللريللل�لللس  علللللللي  �أنيّ  يللللذكللللر 
�أن  �أعلللللللللللن �خللللمللليللل�لللس  �لللللد�خللللللللليللللة 
�ملعار�س  �غللتلليللال  يف  �لللتللحللقلليللقللات 
�سكري بلعيد �لذي قتل بالر�سا�س 
و�سلت  �جللللللللللاري،  فللليلللفلللري   6 يف 

مرحلة �لإيقافات .
�ملخت�سة  �لللللفللللرق  �للللللوزيلللللر  وقللللللال 
بلللاللللوز�رة تللقللدمللت �أ�للسللو�طللا كبرية 
 ، �لإيللقللافللات  مرحلة  �لآن  وو�سلنا 
لكنه مل يذكر �سيئا عن م�ستبه بهم 

مفرت�سني �أو عددهم �أو هوياتهم.
تتو�سل  مل  �لتحقيقات  �أن  و�أ�ساف 
�لقاتل  هلللويلللة  حتلللديلللد  �إىل  بلللعلللد 
و�لأ�لللسلللبلللاب  ور�ءه  �للللتلللي  و�جلللللهللللة 

و�لدو�عي لغتيال بلعيد.

على ذّمة الناطق با�سم هيئة الدفاع

جهة تون�ضية بالتن�ضيق مع اأطراف جزائرية اغتالت بلعيد؟

عائلة بلعيد ت�ضحب التوكيل القانوين 
من ابن مراد لتهامه اأطرافًا جزائرية

�سحبت عائلة �لر�حل، �سكري بلعيد �لتوكيل �لقانوين من �ملحامي 
�أدىل بها �م�س  فوزي بن مر�د وذلك على خلفية ت�سريحاته �لتي 
�جلمعة خ�ل ندوة �سحفية و�تهم فيها �أطر�فا جز�ئرية بتوريّطها 
يف عملية �لغتيال. و�أوردت بو�بة �لإذ�عة �لتون�سية �أن �سقيق �سكري 
�أنها تهدف �إىل توتري  بلعيد قد ��ستنكر هذه �لت�سريحات و�عترب 
�لع�قات �لتون�سية �جلز�ئرية و�إبعاد �ل�سبهات عن �أطر�ف تون�سية 
متوريّطة يف عملية �لغتيال. وي�سار �إىل �أن �ملحامي فوزي بن مر�د 
كان قد �سرح يف ختام �لندوة �ل�سحفية �نه ل ع�قة لدولة �جلز�ئر 
�لعنا�سر  �أن  �لغللتلليللال،مللوؤكللد�  بعملية  �جلللز�ئللريللة  و�ل�ستخبار�ت 
�لث�ث �لتي ت�سليّلت �إىل تون�س عن طريق �جلز�ئر مل يتم �إىل حديّ 
�لآن حتديد جن�سياتها وم�سري� يف �ل�سياق ذ�ته �إىل �أن قر�ر �لغتيال 

كان قر�ر� تون�سيا بحتا كما جاء يف تقريرنا �مل�ساحب.

�ملحامي �لر�حل �سكرى بلعيد  
فوزي

 بن مر�د

�خللف و�ل�سلف

على لعري�س
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العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/127  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لقبي�سي  غامن  علي  مبارك  موزة  مدعي/ 
�سم�س خا�سخادي غ�م �هلل �جلن�سية:باك�ستان مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية 
10.000 درهم �ملطلوب �ع�نه/�سم�س خا�سخادي غ�م �هلل �جلن�سية:باك�ستان  
عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �ع�ه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/28 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور 
�يد�ع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/89  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  �لمار�ت مدعى  �جلن�سية:  �لقبي�سي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزه 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  م�سر   �جلن�سية:  ب�سله  حممود  جيهان 
م�سر  �جلن�سية:  ب�سله  حممود  �ع�نه/جيهان  �ملطلوب  درهم   33053 مببلغ 
عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �ع�ه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/28 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور 
�لبتد�ئية - �لكائنة  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/91  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لقبي�سي  غامن  علي  مبارك  مدعي/موزة 
�سم�س �لدين نو�ساد �جلن�سية: �لهند مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
10.000 درهم �ملطلوب �ع�نه/�سم�س �لدين نو�ساد �جلن�سية: �لهند عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�لثنني �ملو�فق 2013/3/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لكائنة  �لتجارية  �ملحكمة 
مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/87  جت جز- م ت- ب- اأظ

بكر  عامر  عنها  وكي�  و�ل�سالونات  �لتجميل  مر�كز  لتجهيز�ت  �لعامر  مدعي/ 
�جلن�سية:  حنون  �بر�هيم  حنون  عليه:  مدعى  �لمار�ت    : �جلن�سية  رحال  م�سطفى 
�سوريا  مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 16270 درهم   �ملطلوب �ع�نه/ حنون 
�بر�هيم حنون �جلن�سية: �سوريا   عنو�نه: بالن�سر)جتديد من �ل�سطب( حيث �ن �ملدعي 
موعد�   2013/3/4 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
بل  لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 6.00 م�ساًء �مام �لد�ئرة �لثالثة 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و 
بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/122  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لقبي�سي  غامن  علي  مبارك  مدعي/موزة 
حممد �سليم �سان مياه هولدير �جلن�سية:بنغ�دي�س مو�سوع �لدعوى: مطالبة 
هولدير  مياه  �سان  �سليم  �ع�نه/حممد  �ملطلوب  درهم   9.000 مببلغ  مالية 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�سر حيث  عنو�نه:  بنغ�دي�س   �جلن�سية: 
�ع�ه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/11 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بل حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/88  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لقبي�سي  غامن  علي  مبارك  موزة  مدعي/ 
د�نتي تابينج ري�س �جلن�سية: �لفلبني مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية  مببلغ 
�لفلبني عنو�نه:  تابينج ري�س �جلن�سية:  7.000 درهم �ملطلوب �ع�نه/د�نتي 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/2/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�لكائنة �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/92  جت جز- م ت- ب- اأظ

ورثة  وكيلة  وب�سفتها  نف�سها  عن  �لقبي�سي  غامن  علي  مبارك  موزة  مدعي/ 
مبارك علي غامن �لقبي�سي �جلن�سية: �لمار�ت مدعى عليه: �بر�هيم حممد 
�لعرنه �جلن�سية: �سوريا مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 40533 درهم 
بالن�سر  عنو�نه:  �سوريا  �جلن�سية:  �لعرنه  حممد  �بر�هيم  �ع�نه/  �ملطلوب 
)بت�سحيح �سكل �لدعوى( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �ع�ه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/11 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بل حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�سة  قبل  عليها  �مل�ستند�تك موقعا  و�سور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/218  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�سية:  ب�سر  �أل  حممد  �بر�هيم  حممد  مدعي/ 
بقيمة  عقد  ف�سخ  �لدعوى:  مو�سوع  �سوريا   �جلن�سية:  �سقر�ن  �سالح  غ�سان 
5000 درهم �ملطلوب �ع�نه/غ�سان �سالح �سقر�ن �جلن�سية: �سوريا  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/3/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�لكائنة �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ 2012/2/23    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :247/  2013   
 ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�سيد /زبري بارميال �بوبكر بارميال هندي 
�جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% يف/ بقالة عرفه 
هندي  حممد  عبد�لن�سار  �ل�سيد/  �ىل  وذلللك   )12087( برقم  رخ�سة  مبوجب 
�جلن�سية. .وعم� لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�سنة 
1991م يف �سان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف 
يتم �لت�سديق على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن 
�ملذكور  �لعدل  �لكاتب  مكتب  لللدى  طلب  تقدمي  ذلللك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب  العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10723 بتاريخ 2012/2/23    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/134   

 تقدم �ل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان:�ل�سيد/
ح�سني مللو�للسللى عللبللد�لللر�للسللول مللو�للسللى �للللللنللجللاوي �جلللنلل�للسلليللة: �لملللللار�ت وطلب 
�لت�سديق على �لتوقيع يف حمرر يت�سمن : تنازل يف �ل�سم �لتجاري )دميا�س 
ل�سيانة املباين( و�ملرخ�سة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم 
�مللف )63121( و�مل�سجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�سناعة بعجمان �ىل/ علي �حمد 
ح�سن �حمد �لعبدول �جلن�سية : �لمللار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء 

��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10723 بتاريخ 2012/2/23    

 اعـــــــالن       
م�سطفى  خورفكان:�ل�سيد/   و�لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  بللاد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نللا  �ىل  تقدم   
�لوكالة  �دنللاه مبوجب  �ملذكور�ت   �ل�سيد�ت  عبد�هلل �لمللام حممد �جلن�سية: م�سر ب�سفته وكيل 
خورفكان  مبحكمة  �لللعللدل  �لللكللاتللب  لللدى  �للل�للسللادرة   2011/187 �لت�سديق  بللرقللم  �ملللقلليللده  �لللعللامللة 
�لحتادية �لبتد�ئية بتاريخ 2011/2/15 �ل�سيدة: كرميه �لطائي �جلن�سية: �ملغرب و�ل�سيدة: هوده 
مزري �جلن�سية: �ملغرب و�ل�سيدة: �سربين بنت �حلبيب �حلربي �جلن�سية: تون�س وطلب �لت�سديق 
على �لتوقيع على حمرر يتم�سن ) تنازل( يف ح�ستهم �لبالغة كرمية 15% وهوده 15% ، �سربين 
�لتنمية  د�ئللرة  و�ملرخ�س من  �لتجاري  )الق�سر الذهبي خلدمات الفراح  (   70% يف �ل�سم 
�لقت�سادية يف مدينة خورفكان، رخ�سة مهنية رقم 617187 �ل�سادر بتاريخ 2012/1/30 يف د�ئرة 
ليكن  �لمللام حممد �جلن�سية: م�سر    �لقت�سادية بخورفكان. �ىل  /م�سطفى عبد�هلل  �لتنمية 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان  �سيقوم بالت�سديق على ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.   
الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/392  جت كل- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعى  �لمار�ت   �جلن�سية:  للتجارة  �ل�سويدي  ه�سام  موؤ�س�سة  مدعي/ 
مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لكهربائية  �لدو�ت  لتجارة  بور  بلوتو  موؤ�س�سة 
�لدو�ت  لتجارة  بور  بلوتو  �ع�نه/موؤ�س�سة  �ملطلوب  خبري  ندب  �لدعوى: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لكهربائية 
لنظر  موعد�   2013/2/25 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة 
�لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�ساعة 8.30 �سباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�سور  �لدعوى، 
بو��سطة وكيل  �و  �لد�ري �سخ�سيا  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  بل حمكمة 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10723 بتاريخ  2013/2/23      
اعالن بيع عقار بالن�سر

  يف الدعوى  رقم )2011/1397(   تنفيذ جتاري     
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري   عنو�نه: �مارة دبي- �سارع بور �سعيد - بجو�ر �ستي �سنرت   �ملنفذ �سده: 
�مارة  عنو�نه:  و�آخللللرون     �ملفرو�سة  لل�سقق  �ل�سفري  موؤ�س�سة  مالك  �ملللرزوقللي  قا�سم  علي  �بر�هيم  �سعيد 
�ل�سارقة- فندق �ل�سفري- منطقة �ل�سويهني- خلف �سارع �خلليج- خلف فندق روتانا- بجانب مطعم كر�ت�سي 
دربار بالر�ساد.   �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/27 �ل�ساعة  6.00 م�ساء على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ 
www.emiratesauction. جر�ء�ت �ملز�يدة مع �جلهة �لتي �نيط بها  ) �سركة �لمار�ت للمز�د�ت�

�ملز�يدة  قبل دخول  �ل�سا�سي  �لثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ع�ه  �ملحدد  �لتاريخ  (وذلك يف   ae
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 

و�مل�ساريف خ�ل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات: 
بناية ديرة منطقة �ملرقبات رقم �لر�س 51/34 �مل�ساحة 9728 قدم مربع �لقيمة 18000000 درهم

 م�حظة : يدفع �ملبلغ فور�ً.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية
العدد  10723 بتاريخ  2013/2/23      

اعالن بيع عقار بالن�سر
  يف الدعوى  رقم )2006/99(   تركات م�سلمني       

بناية وقف بن كامل  �ل�سارقة-�لغافية-  �مارة  �ل�سليمان عنو�نه:  �لتنفيذ: عامر حممد عبد�لعزيز  طالب 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف  �ل�سليمان   عنو�نه: متويف  �ملنفذ �سده: حممد عبد�لعزيز  �سقة رقم )101(   -
2013/2/27 �ل�ساعة  6.00 م�ساء ويف �ليام �لث�ث �لتالثة �ن �قت�سي �حلال �سيجري بيع �لعقار �ملو�سحة 
www. و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتي  �نيط بها �لبيع ) �سركة �لمار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �للكرتوين�

emiratesauction.ae (وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تامني ل يقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 

�يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خ�ل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�ساف : 
�و�ساف �لعقار:  قطعة �لر�س رقم : 858 رقم �لبلدية 375-1132  منطقة : �لرب�سا

�مل�ساحة: 1463.22 مرت مربع- �لثمن �ل�سا�سي : 4000000 درهم
 م�حظة : يدفع �ملبلغ فور�ً.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية
العدد  10723 بتاريخ  2013/2/23      

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/7 ا�سكالت عمالية

لوقف  عللمللال   2012/1827 رقللم  �لتنفيذ  يف  ��للسللكللال  �لق�سية:  مللو�للسللوع 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية  -�ملطلوب �ع�نه �مل�ست�سكل �سده/1- عرفان منور 
�سيد منور قادري �سيد جمهول حمل �لقامة. مو�سوع �لع�ن: نعلنكم 
 8.30 �ل�ساعة   2013/2/25 �ملللو�فللق  �لثللنللني  يللوم  قللد حتللددت جل�سة  بانه 
�سباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف �ل�سكال �ع�ه و�لتي يتوجب عليكم 
ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ 

�ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10723 بتاريخ  2013/2/23      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1016  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/ 1- �سركة �لهدى للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / جمال �حمد للنقل �لعام ذ.م.م وميثلها غازي عبد�حلميد �بوبكر   قد �قام 
�لدعوى �ملذكورة �ع�ه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2012/1/16 �حلكم 
�لتال: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري وقبل �لف�سل يف مو�سوع بندب  �لتمهيدي 
�خلبري �حل�سابي �ملخت�س �ساحب �لدور يف �جلدول لتكون مهمته بعد مطالعة �ور�ق 
�خل�سوم  بني  �لع�قة  طبيعة   بيان  دونها  يقدم  �ن  ع�سى  ومللا  وم�ستند�تها  �لدعوى 
�لآلت  وكذلك  عليه  للمدعى  �ملدعية  قدمتها  �لتي  �خلدمات  وبيان  مو�سوع  �سان  يف 
�لتي �جرتها لها ما تر�سد قيمة �ملدعى عليها �ن وجد وح�ساب ما �سددته �ملدعى عليه 
�ن وجد وكلفت �ملدعية بايد�ع مبلغ ثمانية �لف درهم كاأمانة للخبري. وحللددت لها 
رقم  �لقاعة  �سباحا يف   9.30 �ل�ساعة   2013/2/25 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة جل�سة 

ch2E.22 .
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ 2013/2/23     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/850  مدين جزئي           
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لكعبي  حمد�ن  �سامل  ر��سد  �سامل  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �سركة �لمار�ت ل�ت�سالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سده بان يوؤدي 
تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية   و�لفائدة  درهللم(  وقللدره )10.207.20  للمتنازع مبلغ 
�ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل  �تعاب �ملحاماة.  وحددت 
لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �ل�ساعة 8:30 �س  �ملو�فق 2013/2/24  يوم �لحد  لها جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10723 بتاريخ 2013/2/23     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1247  مدين جزئي           

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لتعبان   �سامل  عبد�لرحيم  �سامل  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �سركة �لمار�ت ل�ت�سالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سده بان يوؤدي 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�سارف  و�لر�سوم  درهم(  للمتنازع مبلغ وقدره )3717.12 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د. وحددت لها جل�سة يوم 
�لث�ثاء �ملو�فق 2013/2/26 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�سور 
. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون  �يام على �لقل  للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة 

مبثابة ح�سوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10723 بتاريخ 2013/2/23     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1203  مدين جزئي           

مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لبلو�سي  حممد  نا�سر  ح�سني  يا�سر  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
)�لللس.م.ع(  وميثله: حممود حجاج  �ملتكاملة  �لمللار�ت ل�ت�سالت  �سركة  �ملدعي /  �ن 
بان  �ملتنازع �سده  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �قام عليك  قد  �بوجريدة  عزب 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3.717.17 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لز�م �ملتنازع �سده بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2013/2/26 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  لللذ�   ch2.D.17
. ويف  �يللام على �لقللل  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10723 بتاريخ 2013/2/23     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/766  مدين جزئي           

�ىل �ملدعى عليه/1- حممود �حمد علي عبد�لرحمن بني يا�س  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �سركة �لمار�ت ل�ت�سالت �ملتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �قللام  قد  �بوجريدة  عللزب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )5080.56درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/24 �ل�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �يام على �لقل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1605ت   عام- م ر - ت  -ع ن(
�ملنفذ  بنغ�دي�س  �جلن�سية:  �ملتويف  �سليماين  نعمان  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�سده : علم جري ح�سني عبد�لرب �جلن�سية:بنغ�دي�س �ملطلوب �ع�نه:علم 
طالب  �ن  مبا  بالن�سر   عنو�نه:  �جلن�سية:بنغ�دي�س   عبد�لرب  ح�سني  جري 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2012/1248 
مد جز- م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2013/3/05 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لرئي�سي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  

لتنفيذ �ل�سند �ع�ه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1664  مد جز- م ر- ب- ع ن

بخ�س  �هلل  عليه:  مدعى  باك�ستان  �جلن�سية:  خان  مريز�  علي  نو�ز  مدعي/ 
�مان �هلل �جلن�سية: باك�ستان  مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية مبلغ 10000 
عنو�نه:  باك�ستان   �جلن�سية:  �هلل  �مان  بخ�س  �ع�نه/�هلل  �ملطلوب  درهم    
يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�لثنني �ملو�فق 2013/3/04 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بل حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملركز �لد�ري �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة 

�يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/21
قلم املحكمة املدنية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/160  جت جز- م ر- ب- ع ن

عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لنعيمي  علي  �سعيد  علي  حممد  مدعي/ 
كل باد �ساه بن مامني �سريين �جلن�سية: �فغان�ستان مو�سوع �لدعوى: ف�سخ 
عقد وكيل خدمات  �ملطلوب �ع�نه/ كل باد �ساه بن مامني �سريين �جلن�سية: 
�ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �فغان�ستان 
وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
حمكمة  بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�جلل�سة  قبل  عليها  �مل�ستند�تك موقعا  و�سور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
اعالن احلكم يف الدعوى جتاري كلي رقم 2012/514 بالن�سر

�لعنو�ن:  بخ�س      �مللام  �سهز�د  ل�ساحبه/ مدثر  عليه: مطعم عمر/  �ملدعي  �ىل 
�ملحكمة  هللذه  عليك  حكمت  قد   2013/2/11 �ملللو�فللق  بتاريخ  �نلله  نعلمك  بالن�سر- 
�سلطان/  �حمد حممد  �سالح  ل�سالح/ حممد  �ع�ه  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
باخ�ء  عليها  �ملدعي  بالز�م  غيابيا:  �للجنة  حكمت  ماجد   خالد  �ملحامي  بوكالة 
�لعني �مل�ستاأجرة �ملحددة �و�سافها بعقد �ليجار و�لكائنة بعنو�نه �ع�ه وت�سليمها 
خالية من �ل�سو�غل و�لز�مها ب�سد�د �لجرة �ملتاخرة بو�قع 1333 درهم �سهريا عن 
�لفرتة من 2011/12/1 حتى تاريخ �لخ�ء مع �ح�سار بر�ءة ذمة من �ملاء و�لكهرباء 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   يكون �حلكم �ل�سادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز 

قيمة �لدعوى  من �لف درهم �سدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/2/19.
قلم منازعات اليجارية 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          
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•• ابوظبي-وام:

جتارة  لغرفة  �لتابع  �لتجاري  و�لتحكيم  للتوفيق  �أبوظبي  مركز  ينظم 
جمل�س  لللدول  �لتجاري  �لتحكيم  مركز  مع  بالتعاون  �أبوظبي  و�سناعة 
�أبوظبي  يف  �لق�سائية  �لدر��سات  و  �لتدريب  ومعهد  �خلليجي  �لتعاون 
�ملرحلة �لثانية برنامج تاأهيل و�إعد�د �ملحكمني حول �إجر�ء�ت �إد�رة دعوى 
�لتحكيم وذلك بفندق روكو فورتيه يف �أبوظبي خ�ل �لفرتة من 24 �إىل 
28 فرب�ير �جلاري. ويهدف هذ� �لربنامج �إىل �إعد�د وتاأهيل �ملحكمني 
يف دول جمل�س �خلليج �لتعاون لدول �خلليج �لعربية للم�ساهمة يف تاأهيل 
�لكو�در للعمل يف ف�س �ملنازعات �لتجارية بطرق بديلة وكذلك �مل�ساهمة 
يف تخفيف �لأعباء عن �لق�ساء �لعادي بطرق بديلة ون�سر ثقافة �لتحكيم 
و�إلقاء  �لعربي  و  �خلليجي  �ملجتمع  يف  وتطبيقي  علمي  ب�سكل  �لتجاري 

�ل�سوء على منظومة �لتحكيم �لتجاري �لوطني يف دول جمل�س �لتعاون 
و طبيعته  بالتحكيم  �لتعريف  �إىل  �لربنامج  �خلليجي. كما يهدف هذ� 
�لقانونية و �حلد �لفا�سل بني �حلكم �لوطني و�حلكم �لدول و�لتعريف 
�للل�للسللوء على  و�إللللقلللاء  �لتحكيمية  �ملللنللظللومللة  �للللعلللادي يف  �لللقلل�للسللاء  بلللدور 
�جلو�نب �لقانونية يف �لعقود و تاأثريها يف �ملنظومة �لتحكيمية وتعزيز 
مفهوم �لتحكيم يف منازعات �ل�ستثمار و �لعقود �لدولية بالإ�سافة �إىل 
�لتعريف بالتحكيم ومر�كز �لتحكيم و قو�عد �ليون�سيرت�ل و��ستعر��س 
�ملرحلة  وتت�سمن  �ملللركللز.  هيئات  مللن  �للل�للسللادرة  �لأحللكللام  مللن  جمموعة 
�لتحكيم  طلب  �إعللللد�د  كيفية  حللول  حمللا�للسللر�ت  �لللربنللامللج  مللن  �لثانية 
و��ستيفائه للبيانات �ملقررة ورد �ملحتكم �سده على هذ� �لطلب وت�سكيل 
�لإجر�ئية  و�جلل�سة  �لتحكيم  خ�سومة  �سري  بد�ية  ثم  �لتحكيم  هيئة 
ولغة  �لتحكيم  مقر  كل من  �جلل�سات وحتديد  و�إعللد�د حما�سر  �لأوىل 

�لوقف  �لتحكيم مثل  �لتي قد تطر�أ على خ�سومة  �لتحكيم و�لعو�ر�س 
حكم  و�إ�سد�ر  و�ملد�ولة  �لتحكيم  هيئة  �أمللام  �لإثبات  و�أدلللة  �لنقطاع  �أو 
�لتحكيم. وي�سارك يف هذ� �لربنامج 40 م�ساركا من مهند�سني وخرب�ء 
�لربنامج  يف  ويحا�سر  �لتحكيم  ب�سوؤون  ومهتمني  وق�ساة  وحماميني 
�ملدير  قا�سم  �إبللر�هلليللم  جمللدي  �لللدكللتللور  بللاإ�للسللر�ف  �ملحكمني  مللن  نخبة 
�لتنفيذي ملركز �أبوظبي للتوفيق و�لتحكيم �لتجاري. و�أكد �سعادة حممد 
�لربنامج  هذ�  تنظيم  �أن  على  �أبوظبي  غرفة  عام  مدير  �ملهريي  ه�ل 
عالية  تدريبية  بللر�مللج  لتقدمي  و�ملللركللز  �لغرفة  �سيا�سة  �إطلللار  يف  يللاأتللي 
�مل�ستوى ومتقدمة لتزويد �مل�ساركني ومتكينهم من �لو�سائل �مل�ستخدمة 
�أو�ساط  يف  �لتحكيم  ثقافة  وتعزيز  �لتجارية  �ملنازعات  وت�سوية  �إد�رة  يف 
�ل�سركات  وت�سجيع  �أبللوظللبللي  �إمللللارة  يف  �لعاملة  و�ملللوؤ�للسلل�للسللات  �للل�للسللركللات 
و�ملوؤ�س�سات على �ل�ستفادة من خدمات مركز �أبوظبي للتوفيق و�لتحكيم 

�لتجاري وخربته �لو��سعة و�ملميزة يف هذ� �ملجال. وقال �ملهريي �أن مركز 
�لهادفة  �لغرفة  مبادر�ت  �أحد  هو  �لتجاري  و�لتحكيم  للتوفيق  �أبوظبي 
�أعمالهم  تطوير  يف  ي�سهم  ومبا  لأع�سائها  �لت�سهي�ت  كافة  تهيئة  �إىل 
�لتجارية و��ستقر�رها ويعمل على حل �لإ�سكالت �لناجمة عن �لع�قات 
�ملركز  وي�ستعني  �لتجاري  �لتحكيم  طريق  عن  وي�سر  بفاعلية  �لتجارية 
�ملجال  �ملتخ�س�سة يف هذ�  �لكفاء�ت  و  باأ�سحاب �خلللرب�ت  ذلك  لتحقيق 
ويقدم �ملركز خدماته يف �إطار من �خل�سو�سية و�ل�سرية و�ملحافظة على 
معلومات و�أعمال �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات. و�أ�سار مدير عام غرفة �أبوظبي 
�إىل �أن مركز �أبوظبي للتوفيق و�لتحكيم �لتجاري يعترب من �أو�ئل مر�كز 
�لتحكيم �لتي �أن�سئت باملنطقة حيث تاأ�س�س يف �لعام 1992 ليكون �أول 
مركز متخ�س�س يف حل �لنز�عات �لتجارية �لوطنية و�لدولية يف منطقة 

�خلليج �لعربي.

مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ينفذ املرحلة الثانية لربنامج تاأهيل واإعداد املحكمني 
املال والأعمال

الطرق واملوا�ضلت تاأجر 123 من حملت 
التجزئة يف حمطات مرتو دبي

•• دبي-الفجر: 

�لطرق  بهيئة  �لقطار�ت  موؤ�س�سة  �أعلنت 
و�ملللو��للسلل�ت عللن تللاأجللري )123( حم� 
مرتو  حمطات  يف  �لتجزئة  حملل�ت  مللن 
لعدد من  و�لأخ�سر  �لأحمر  دبي بخطيه 
متثل  و�لتي  �لدولة  يف  �لر�ئدة  �ل�سركات 
قللطللاعللات جتللاريللة و�قللتلل�للسللاديللة وخدمية 
خمللتلللللفللة، وبلللذللللك يللرتللفللع �إجلللملللال عدد 

�ملح�ت �ملوؤجرة �إىل 179 حمً�. 
�للل�للسلليللد علللدنلللان �حلللللمللللادي �ملدير  وقلللللال 
�لهيئة:  يف  �لقطار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي 
�حليوية  �مل�ساريع  مللن  �مل�سروع  هللذ�  ُيللعللدُّ 
��ستثمارية  و�جهة  تعك�س  �لتي  �لفريدة، 
تتمثل  متنوعة  جتارية  �أن�سطة  حتت�سن 
�ملطاعم  �لعامة مثل  �لتجزئة  يف حم�ت 
�لغذ�ئية،  �مللللو�د  بيع  و�ملللقللاهللي، وحملل�ت 
و�ملللللتللللاجللللر ملللتلللعلللددة �لللل�لللسلللللللع، وحملللل�ت 
وحم�ت  �لكتب،  بيع  وحملل�ت  �حللوى، 
و�لإلكرتونيات  و�لكماليات،  �لزهور،  بيع 
وحم�ت �لتجميل بالإ�سافة �إىل خدمات 

�أخرى مثل �لت�سالت وغريها.
�لتجزئة  و�أ�ساف: ميثل م�سروع حم�ت 
نلل�للسللاطللا جتاريا  دبللللي  يف حمللطللات مللللرتو 
و�ل�سلع  �خلللدمللات  خمتلف  بوجود  يزخر 
ملل�للسللاحللة �ملح�ت  وتللللللرت�وح  و�ملللنللتللجللات، 
مربعا  ملللللرت�   )645( �إىل   )8( بللللني 

�لن�ساط �لتجاري وموقع �ملحل يف  ح�سب 
�ملحطة. 

و�أ�لللسلللاف �حللللملللادي: متللثللل هلللذه �ملح�ت 
�لللتللجللاريللة �جلاذبة  �لللفللر�للس  �أهللللم  �أحللللد 
مه  لقطاع �لتجزئة يف �إمارة دبي مبا �ستقديّ
من �سلع وخدمات لركاب �خلطني �لأحمر 
و�لأخ�سر ل�سيما مع تز�يد �أعد�دهم ب�سكل 
�ملح�ت  هللذه  ت�سميم  مت  وقللد  م�سطرد، 
ملحطات  �لفريدة  و�لت�سميمات  لتتناغم 
�مل�ستثمرين  �حللتلليللاجللات  ولللتلللللبللي  �ملللللرتو 
�أنلله مللن �ملتوقع  و�أ�للسللحللاب �لأعللمللال، كما 
�لعاملية  �ملللاركللات  �ملح�ت  هللذه  �أن جتللذب 
�ملللعللروفللة يف خمللتلللللف �لللقللطللاعللات �لأملللر 
�لقائمة  �ل�سر�كة  ُز  و�سُيعزِّ �سيو�سع  �لللذي 
و�سركات  و�ملللو��للسلل�ت  �لللطللرق  بللني هيئة 

�لقطاع �خلا�س. 
و�أكد �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لقطار�ت: 
مت هذه �ملح�ت لتتنا�سب وممار�سة  ميّ �سُ
خمتلف �لأن�سطة �لتجارية، �لتي �ستخدم 
من  �ملللللللرتو  رو�د  مللللن  و��لللسلللعلللة  �للسللريللحللة 

مقيمني وزو�ر و�سائحني. 
وقللللال �حلللللمللللادي: يلللللعللب قللطللاع حم�ت 
�لتجزئة يف مرتو دبي دور� فاع� يف تعزيز 
بالإ�سافة  دبللي  لإملللارة  �ل�سياحي  �لللوجلله 
�سبكة  تكامل  تعزيز  يف  �لأ�سا�س  دوره  �إىل 
ل عرب و�سائل  �لنقل �جلماعي وجعل �لتنقيّ
جلميع  �لأمثل  �خليار  �لعامة  �ملو��س�ت 

�سر�ئح �ملجتمع. 
ق جناحا كبري�  د �أن هذ� �مل�سروع يحقيّ و�أكيّ
حققتها  �لللتللي  �لللنللجللاحللات،  �إىل  ُيلل�للسللاف 
ُز ثقة  وحتللقللقللهللا �إمللللللللارة دبلللللي مبللللا ُيلللللعلللللزِّ
وقدر�تها  �لإملللارة  باقت�ساد  �مل�ستثمرين 
جناح  ويعترب  �ل�ستثمارية.  و�إمكانياتها 
�ملوفقة  بامل�سرية  مرتبطا  �لتجربة  هللذه 
مل�سروع �ملرتو و�نعكا�سا لنجاح ومتيز هذ� 
�مل�سروع �حليوي لي�س على م�ستوى �لدولة 
و�ملنطقة فح�سب بل على م�ستوى �لعامل 
�أجمع و�لأثر �ليجابي، �لذي �أحدثه على 

حياة �لنا�س �ليومية.
وقعت  �لتي  �ملح�ت،  �أن  بالذكر  �جلدير 
علللقلللود� ملللع �لللهلليللئللة لللتللد�للسللني عللللدد من 

حم�ت �لتجزئة يف حمطات �ملرتو ومنها 
من بد�أ �لعمل فع� يف هذه �ملح�ت، هي 
متاجر زووم �لتابعة ل�سركة �إيبكو، مطعم 
دي  �للسللرف  �لإملللللار�ت،  �للسللر�فللة  ت�سوكينغ، 
هيلي  بيل  وحلويات  ومطعم  مقهى  جللي، 
�ملحطة،  حللل�قلللة  �للسللالللون  �إ�للللللس،  �إم  �إ�لللللس 
�سيدولية مارينا، مطعم ملتينغ مومينت 
�إل �إل �سي، �سري تي، مركز تاو�ر للطباعة 
�لقحطة  �لأعللللللمللللللال،  رجللللللال  وخلللللدملللللات 
�سب  لل�سر�فة،  �لنيل  �لللوثللائللق،  لطباعة 
دو  يا�سمني  عطور  للتجارة،  �أنللتللا  �ستوب، 
�إل �سي،  �إل  للتجارة  د�ما�س، غلوري تامي 
للتجارة  يللوو  فللور  للتجارة،  �ستيب�س  تللني 
جافلون  تيليفونيكا،  �سي،  �إل  �إل  �لعامة 
للتجارة �لعامة، �آي�س كرمي فروزي �إل �إل 
�سي، �آي غيفت�س �إل �إل �سي، مطعم ومقهى 
ومرطبات  خمبز  �سي،  �إل  �إل  كوبول  دون 
�إل  بان دو ماني�، غ�مور لين للتجارة 
�إل �سي، �لكاتر�ز، مقهى �أو ذ� ر�ن، معطم 
�سالون  مللللللووف،  ذ�  �أو  مللقللهللة  للللاوي،  بللللطيّ
كاميلز للجميل، ريل ليذر للتجارة �إل �إل 
�ح، مقهى بي �إن جي، زهور  �سي، مقهى جريّ
ل فيندر، بي�سلفانيا للتجارة �لعامة �إل �إل 
�سيب  مقهى  للتجارة،  لينز  كللولللور  �سي، 
�أيه  �إن  �سي  �آيبريي،  تي،  ببل  �سكووب  �أند 
للقرطا�سية وجتهيز�ت �ملكاتب �إل �إل �سي، 

مقهى لو بيتي، �سب و�ي ومقهى كوو.   

�لناقل  للللللطللري�ن،  �لحتلللللاد  رحللبللت 
�لعربية  �لإملللللار�ت  لللدولللة  �لللوطللنللي 
برلني،  طللللللري�ن  بللللعللللودة  �مللللتلللحلللدة، 
بالرمز  للللللطللري�ن  �للسللريللك �لحتللللاد 
و�حل�س�س، �إىل عامل �لربحية مرة 

�أخرى.
قللليلللام �سركة  �أعلللقلللاب  ذلللللك يف  جللللاء 
�لللطللري�ن �لأملللانلليللة بللالإعلل�ن �ليوم 
�حت�ساب  قللبللل  �أربللللللاح  تلل�للسللجلليللل  علللن 
 )EBIT( و�للل�للسللر�ئللب  �للللفلللو�ئلللد 
يلللورو خ�ل  مللللليللون   70.2 بللو�قللع 
 300 2012، بللزيللادة قللدرهللا  عللام 
مليون يورو مقارنة بالعامل �ملا�سي، 
مع حتقيق �أرباح �سافية بو�قع 6.8 

مليون يورو.
وبلغت عائد�ت �ل�سركة نحو 4.31 
�لف�سل يف ذلك  مليار يورو ويرجع 
�ملقاعد  �إ�للسللغللال  مللعللدل  �رتلللفلللاع  �إىل 
بنحو 1.6 نقطة لي�سل �إىل 79.8 
يف �ملللائللة. و�أكلللدت طللري�ن برلني �أن 
حتللقلليللق هللللذه �للللعلللائلللد�ت يللعللود �إىل 
عللل�قلللات �لللتللحللالللف �ملللتللملليللزة �لتي 
للطري�ن  �لحتلللللللاد  مللللع  �أبلللرملللتلللهلللا 
 219 و�أ�سهمت يف �إ�سافة �أكر من 
�للسللبللكللة طلللري�ن  �إىل  ملل�للسللافللر  �أللللللف 
�إ�سافية  علللائلللد�ت  وتللوللليللد  بلللرللللني، 

تزيد على 50 مليون يورو.
وعلللل�وة علللللى ذللللك، �أ�للسللهللم برنامج 
تتبناه  �لذي  و�حلجم  �ل�سكل  كفاءة 
طللري�ن برلني يف توفري نحو250 

مليون يورو �لعام �ملا�سي.
من  �أول  ديلل�للسللمللرب-كللانللون   19 ويف 
�لحتاد  �سركة  �أعلنت   ،2011 عام 
للللللللطلللري�ن عللللن زيلللللللادة حلل�للسللتللهللا يف 
يف   29.21 �إىل  بلللرللللني  طللللللري�ن 
�ملائة، وحر�ست �ل�سركتان منذ ذلك 
�لتعاون  �أو��سر  توطيد  على  �حلني 
لإطلللللللل�ق �للللعلللديلللد مللللن �مللللللبلللللادر�ت 
�لعائد�ت  تللعللزيللز  بللهللدف  �مللل�للسللرتكللة 
و�لرتقاء مب�ستوى �لكفاءة وخف�س 
�لنفقات. وتاأتي هذه �لنتائج �لباهرة 
بعد م�سي �أول عام كامل على �إبر�م 
للطري�ن،  �لحتللللللاد  ملللع  �للل�للسللر�كللة 
لللُتللبلل�للسللر بلللعلللودة طللللري�ن بللرلللني �إىل 
�لأوىل  للمرة  وذلللك  �لربحية  عامل 

منذ عام 2007.
رئي�س  هللللوجللللن،  جلليللملل�للس  للللب  وعللللقيّ
يف  �لتنفيذي  و�لللرئلليلل�للس  �ملللجللمللوعللة 
�لحتلللاد للللللطللري�ن، قللائللً�: تنطوي 
هللللللذه �للللنلللتلللائلللج علللللللى �للللكلللثلللري من 
بالن�سبة  �ل�سارة  و�لأخللبللار  �لب�سائر 
على  د�مللللغللللاً  دلللليلللً�  مُتلللثلللل  �إذ  للللنلللا، 

جناح ع�قة �ل�سر�كة �لتي �أبرمتها 
�ل�سركة مع طري�ن برلني.

و�أ�للللسللللاف: عللنللدمللا �أعلللللنللت �لحتللللاد 
للطري�ن عن �سر�ء ح�سة يف طري�ن 
وجلياً  و��سحاً  هدفنا  كانت  برلني، 
دعم  �إىل  �سعينا  �إذ  �لللبللد�يللة،  مللنللذ 

طللللري�ن بللرلللني يف ملل�للسللريتللهللا نحو 
�لللربللحلليللة و�إر�لللسلللاء قللو�عللد لتحالف 
�ل�سركتني،  على  بالنفع  يعود  قللوي 
�لذي  �ل�سيوف  م�يني  يخدم  مبا 
يلل�للسللافللرون مللعللنللا كللل عللللام.  و�أردف 
ع�قاتنا  تللتلل�للسللم  قللللائللللً�:  هلللوجلللن 

بطري�ن برلني باأنها �سر�كة طويلة 
�آفاق  خللو�للس  �إىل  نتطلع  �إذ  �ملللللدى، 
جللديللدة نللحللو تللعللزيللز �لللتللعللاون على 
م�ستوى عمليات �مل�سرتيات و�لإ�سناد 
�لتحتية  �للللبلللنللليلللة  يف  و�مللللل�للللسللللاركللللة 
تدريب  وبللر�مللج  �ل�سيانة  وعمليات 

�لطيارين.  وجتللدر �لإ�للسللارة �إىل �أن 
�تللفللاقلليللة �للل�للسللر�كللة بللالللرمللز �ملربمة 
�إ�سافة  يف  �أ�للسللهللمللت  �لللطللرفللني  بللني 
موزعة بني  م�سرتكة  وجهة   239
ك�  وجللهللات  �سبكة  �إىل  دولللة   77

�ل�سركتني. 

اآلف الإ�ضبان يواجهون خطر اإخلء املنازل 
 

•• مدريد-وكاالت:

يو�جه �آلف �لإ�سبان خطر �لطرد من منازلهم ب�سبب �أزمة �لرهن �لعقاري 
�لب�د  طللول  على  �حتجاجات  �أثلللار  ممللا   ،2008 عللام  منذ  تفاقمت  �لتي 
دفع  عن  �ملتخلفني  �ل�سكان  بطرد  للد�ئنني  ت�سمح  قو�نني  �سد  وعر�سها 

قرو�س �لرهن �لعقاري.
بالطرد من م�ساكنهم منذ  �إ�سباين مذكر�ت  �ألللف   350 �أكللر من  وتلقى 
مبادرة ت�سريعية �سعبية  �لإ�سباين  �لربملان  �أقر  �أ�سبوعني  وقبل   .2008
ت�ستهدف تغيري قانون �لتمويل �لعقاري بعدما �أدت زيادة حالت �لإخ�ء 
�لق�سري لل�سكان نتيجة تعرهم يف �سد�د قيمة قرو�سهم �إىل �رتفاع حالت 
�لنتحار. يذكر �أن �ملبادرة �لأخرية يف �لربملان لي�ست قانونا قاب� للتنفيذ، 
حكومة  و�فقت  وقللد  �مل�ستقبل  يف  ت�سريعية  لتعدي�ت  �أ�سا�سا  متثل  و�إمنللا 

رئي�س �لوزر�ء ماريانو ر�خوي على �إعادة �لنظر يف �لقو�نني �حلالية.
وقتا  �سياأخذ  �لربملان  من  �جلديدة  �لقو�نني  مترير  �إن  مر�قبون  ويقول 

طوي� خا�سة يف ظل �لأزمة �لتي يعاين منها قطاع �لبنوك.
لل�سكان  �لق�سري  �لإخللل�ء  عمليات  �سد  �لغا�سبة  �ملظاهر�ت  �إىل  و�ن�سم 

�حتاد�ت رجال �لإطفاء و�حتاد �لعاملني يف �سناعة �لأقفال.
�ملنازل  �أبللو�ب  �أو�مللر فتح  �لأقللفللال  �لعاملني يف �سناعة  وبعد رف�س �حتللاد 
بالقوة �جتهت �ل�سلطات �إىل رجال �لإطفاء �لذين رف�سو� �لن�سياع �أي�سا، 
و�حتج بع�سهم �سد عمليات �لإخ�ء. وقال بع�سهم �إن عملهم هو م�ساعدة 
�لبنوك على تعري�س  �ملخاطر ولي�س م�ساعدة  �لذين يو�جهون  �ملو�طنني 

�ل�سكان للمخاطر.
2008 يف  ول يز�ل يتعر�س �آلف �لإ�سبان خلطر �لإخلل�ء �لق�سري منذ 
�إىل  �لبطالة  �رتفع معدل  �لب�د حيث  تو�جهها  �قت�سادية �سعبة  ظروف 
ت�سديد  قللادريللن على  غللري  �ل�سكان  مللن  �لكثري  وتللركللت   26% مللن  �أكلللر 

قرو�س �لرهن �لعقاري ملنازل �نهارت �أ�سعارها يف �لأ�سل.
�ملنزل يف  �ملقر�س مطاردة مالك  �لبنك  وطبقا للقانون �حلللال، ي�ستطيع 
�ملحاكم �إذ� مل ي�ستوف �لبنك ��سرتجاع كامل �لقر�س حتى يف حال �حلجز 

وو�سع �ليد على �ملنزل، مما ي�ساعف �أزمة �ملالك.

•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت موؤخر� ور�سة �لأ�ساليب �حلديثة لتنمية �ل�سادر�ت �لتي نظمتها 
وز�رة �لتجارة �خلارجية �نط�قا من �إ�سرت�تيجية �لوز�رة �لهادفة لتعزيز 
خ�ل  من  و�لدولية  �لإقليمية  �لأ�للسللو�ق  يف  �لتجارية  �لللدولللة  تناف�سية 
�لأ�ساليب  باأحدث  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  لللدى  �ملعريف  �لوعي  زيللادة 
و�ملمار�سات �لدولية �ملتبعة لتنمية �ل�سادر�ت وذلك بح�سور �أكر من 30 
�مل�سدرة  و�ل�سركات  �حلكومية  و�لدو�ئر  �ملوؤ�س�سات  عن  ممثلني  م�ساركا 
�ل�سيا�سات  �إد�رة  مدير  علي  �آل  �ل�س�م  عبد  و�أكلللد  بللالللدولللة.   �لوطنية 
تطور�ت  �أن  �لللور�للسللة  �فتتاح  يف  كلمته  يف  بللالللوز�رة  �خلللارجلليللة  �لتجارية 
�لبيئة �لقللتلل�للسللاديللة �لللعللامللليللة فللر�للسللت جمللمللوعللة مللن �لللتللحللديللات جتابه 
�إ�سكاليات  يف  تتمثل  و�لتي  منها  �ل�سناعية  وبالأخ�س  دولللة  �أي  �سادر�ت 
و�أ�سار  �لعاملية.  للمو��سفات  �ل�سادر�ت  �لأد�ء و�جلودة ومطابقة  حت�سني 
�لأكرب  �لتحدي  �لعامل  �لقت�ساديون يف  �خلللرب�ء  مايعتربه  �ىل  �آل علي 

بني  متعاظمة  �أ�سبحت  و�لتي  �حلديثة  �لتقنية  فجوة  يف  يتمثل  و�لللذي 
و�أمناط  �أ�ساليب  �إل ظهور  يللوؤدي  �لنامية مما  و�لللدول  �ملتقدمة  �لللدول 
يتجاوز  �لذي  �لتكنولوجي  �ملكون  علي  تعتمد  و�خلدمات  لل�سلع  جديدة 
عن�سر  يتجاوز  ل  بينما  و�خلللدمللة  �ل�سلعة  ثمن  من  �ملائة  يف   90 ن�سبة 
�لعمل و�ملو�د �خلام ن�سبة 10 �إل 20 يف �ملائة مبا يوؤكد �حلاجة �مللحة 
للنفاذ  دولللة  �أي  قللدرة  �نتفاء  يعني  للتقنية �حلديثة لن عدم تطويرها 
�لنفتاح  ذ�ت  �لللدول  من  تعد  �لإملللار�ت  �أن  و�أ�للسللاف  �خلارجية  ل�أ�سو�ق 
�لإجمال  �ملحلي  للناجت  �لتجارة �خلارجية  ن�سبة  �لكبري حيث  �لتجاري 
بلغت 167 يف �ملائة يف عام 2011 وتعد من �أهم ع�سرين دولة م�سدرة 
يف �لعامل ومن �سمن �أهم خم�س وع�سرون دولة م�ستوردة فيما ت�ساعفت 
�للللوز�رة لتناهز  �أن�ساء  �أعلللو�م ومنذ  �للل�للسللادر�ت �لإمللار�تلليللة خلل�ل خم�سة 
114 مليار درهم ومبعدل منو 90 يف �ملائة نتيجة ل�هتمام بالأ�سو�ق 
ل�أ�سو�ق  �للل�للسللادر�ت  منللو  معدل  بلغ  حيث  �لتقليدية  غللري  �لت�سديرية 
�ملائة ول�أ�سو�ق  231 يف  �لأوربية  �ملائة ول�أ�سو�ق  588 يف  �لأمريكية 

�لتقليدية  �لأ�سيوية  بالأ�سو�ق  �لحتفاظ  مع  �ملائة  يف   104 �لإفريقية 
128يف �ملائة . و�أ�سار ل�ستمر�رية جهود �لللوز�رة و�ملرتبطة  مبعدل منو 
�لفر�سة  �إتاحة  �لإمار�تية من خ�ل  �لوطنية  �ل�سادر�ت  وزيادة  بتفعيل 
�أمام �أ�سحاب �مل�سروعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة للو�سول ل�أ�سو�ق �لعاملية 
و�مل�ساركة يف �ملعار�س �لدولية لعر�س منتجاتهم و�لتو��سل مع �ل�سركاء 
�لتجاريني. ونوه �أن وز�رة �لتجارة �خلارجية ل ت�سع حد� ل�سقف توقعاتها 
وطموحاتها يف �سوق دولية من �لتجارة �خلارجية يقدر بل 36.6 تريليون 
18 تريليون دولر. وتدعم مبادرة  �سنع يف  بنحو  دولر منها �سادر�ت 
بال�سل�سلة  ترتبط  و�لتي  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  �أطلقتها  �لتي  �لعامل 
تناول  �ل�سناعية. وقد  و�ملخرجات  �ملنتجات  �لعديد من  ل�إنتاج  �لعاملية 
�ملحا�سر �لدكتور قتيبة �لعاين يف مد�خلته عدد � من �ملحاور �لرئي�سية 
كالدور �لإمنائي للتجارة �لدولية �ل�ستعد�د لعملية �لت�سدير و�سيا�سات 
حت�سني �ل�سادر�ت. مع �إلقاء �ل�سوء على عو�مل مرت�بطة كاإن�ساء وكالت 
و�ملوؤقتة  �لد�ئمة  و�ملعار�س  �لتجارية  �ملكاتب  و�إن�ساء  �ل�سادر�ت  ترويج 

ع�مات  و�عتماد  �لت�سدير  بفر�س  �خلا�سة  �ملعلومات  جميع  و�إتللاحللة 
و�لتاأمني  �لتمويل  توفري  و  �مل�سدرة  �لللدولللة  ملنتجات  للرتويج  جتاريه 
لل�سادر�ت و�إعد�د �ل�سركة للت�سدير وعو�مل �لتحفيز �لتي ت�سمل �أهد�ف 
�ل�سركة من �لت�سدير وحت�سني �لتناف�سية و�لنفر�د بتقنية �أو منتج فريد 
من  للنفاذ  �مل�ستهدفة  �لأ�للسللو�ق  حتديد  �ل�ستثمار  على  �لعائد  وحت�سني 
�لت�سدير  عملية  يف  �لتجاري  �لذكاء  ودور  �ل�سوق  يف  �لنمو  معدل  حيث 

ودور �ملناطق �حلرة يف �لتبادل �لتجاري وجتارب �لدول �لأ�سيوية. 
ح�سر �لور�سة ممثلو �لعديد من �ملوؤ�س�سات �حلكومي و�ل�سركات �مل�سدرة 
كاملنطقة �حلرة بر�أ�س �خليمة وموؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع 
بابوظبي  �لقت�سادية  �لتنمية  ود�ئللرة  �ل�سارقة  و�سناعة  جتللارة  وغرفة 
وغرفة جتارة دبي وغرفة جتارة و�سناعة �م �لقويني وغرفة جتارة ر�أ�س 
و�سندوق  �لدو�ئية  لل�سناعات  و�خلليج  للتمور  �لفوعة  �سركة  �خليمة 
وغريها  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  ود�ئللرة  �مل�ساريع  لتطوير  خليفة 

من �جلهات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة. 

اختتام ور�ضة لتنمية ال�ضادرات نظمتها وزارة التجارة اخلارجية 

الحتاد للطريان ُترحب بعودة طريان برلني اإىل عامل الربحية
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اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1677  جت جز- م ت- ب- اأظ

طيب  حممد  يو�سف  ل�ساحبها  �ل�سيار�ت  لتاجري  �لف�سي  �ل�سهم  مدعي/ 
�حمد  �دن  عي�سى  عليه:  مدعى  �لمار�ت   �جلن�سية:  �لعبيدل  عبد�هلل 
�لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 15600 درهم   �ل�سومال   مو�سوع  �جلن�سية: 
�ملطلوب �ع�نه/عي�سى �دن �حمد �جلن�سية:  �ل�سومال   عنو�نه: بالن�سر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �ع�ه وحددت �ملحكمة يوم �لث�ثاء  �قام �لدعوى  �ن �ملدعي 
�ل�ساعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور  2013/2/26 موعد� لنظر 
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �سخ�سيا �و 
بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 

2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ 2013/2/23    
 اعـــــــالن       

 تقدم �ىل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان:�ل�سيد/  
هاين �سعيد خليفة �سليمان �لنقبي  �جلن�سية: �لمار�ت    وطلب �لت�سديق على 
�لتجاري  �ل�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر  يف  �لتوقيع 
)مطعم الراحة(  و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف مدينة خورفكان، 
�لتنمية  د�ئلللرة  يف   2009/1/19 بللتللاريللخ  �للل�للسللادر   571531 رقللم  جتللاريللة  رخ�سة 
�لقت�سادية بخورفكان. �ىل �ل�سيد/ر��سد علي حممد �ل�سيابي �لنقبي  �جلن�سية: 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان  �سيقوم  �لمللار�ت ليكن معلوما للجميع بان 
تاريخ  ��سبوعني من  �نق�ساء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�ساأن يف  بالت�سديق على ذوي 

ن�سر هذ� �لع�ن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10723 بتاريخ 2013/2/23    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :241/  2013   

�مار�تي  �ل�سعدي-  علي  علي  �حمد  /عمر  �ل�سيد  بللان  للجميع  معلوما  ليكن   
د�ليازعل  �ل�سيد/  �ىل   )%100( ح�سته  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية 
�منيتي   ( �مل�سماة  �لرخ�سة  �جلن�سية  �مار�تية  �ملللري-  �سعود  بو  خلفان  خليفه 
�ملللادة )16(  لن�س  .وعم�  رقم )611861(.   �لفللر�ح( مبوجب رخ�سة  خلدمات 
فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان �لكاتب �لعدل.  فقد 
�مل�سار  �قت�سى ن�سر هذ� �لعلل�ن للعلم و�نلله �سوف يتم �لت�سديق على �لجللر�ء 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه 

�تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك.
  الكاتب  العدل 

 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10723 بتاريخ 2013/2/23    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/136   

عجمان:�ل�سيد/ و�لت�سديقات-  �لللعللدل  �لكاتب  بلللاد�رة  �لللعللدل  �لكاتب  �نللا  �ل  تللقللدم   
�لتوقيع يف  �لت�سديق على  �لهند وطلب  بريتو �جلن�سية:  �ساجيت  �ساجيت زوجة  جلنا 
التغليف  مواد  ل�سناعة  )كونتيننتال  �لتجاري  �ل�سم  يف  تنازل   : يت�سمن  حمللرر 
و�ملرخ�سة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  والتعبئة/ذ.م.م (   
باريتو  �سجيت  �ىل/  بعجمان  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�سجل   )56813( �مللف 
في�رو د�تو ب�سري باريتو كوجنو �جلن�سية: �لهند مبو�فقة: عبد�هلل مو�سى يو�سف �ل 
مندو�س �لبلو�سي �جلن�سية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
��سبوعني من تاريخ  �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء  �سيقوم بالت�سديق على ذوي 

ن�سر هذ� �لع�ن.   
الكاتب العدل   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     

�ل�سوؤون �لجتماعية  وز�رة  و�مل�سهور من  لل�سباب  �بوظبي  يعلن م�سرح   
بالقر�ر �لوز�ري رقم 332 بتارخ 14 يونيو  2012م ومقره �مارة �بوظبي 

عن رغبته يف تغيري ��سم �مل�سرح لي�سبح ) م�سرح عيال زايد للفنون( 
فمن له حق �لعرت��س على هذ� �لتغيري �لتقدم �ىل �د�رة �جلمعيات ذ�ت 
�لنفع �لعام بوز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية بديو�ن �لوز�رة بدبي خ�ل مدة 

15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن وهذ� للعلم.
ل��ستف�سار : �د�رة م�سرح �بوظبي لل�سباب: 0505616611- 046011100

رئي�س جمل�س الإدارة
عبداهلل را�سد احلمادي

م�سرح ابوظبي لل�سباب
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  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/151جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �خلليج �لول �جلن�سية:�لمار�ت مدعى عليه: ��سماء عي�سى حميد عبد�هلل �لزعابي 
ب�سفتها �ل�سخ�سية وب�سفتها �ساحبة موؤ�س�سة مركز �لوثبة �لطبي �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع 
�لدعوى: �سحة �حلجز �لتحفظي و�د�ء مبلغ وقدره 296043.94 درهم �ملطلوب �ع�نه/��سماء 
�لوثبة  مركز  موؤ�س�سة  �ساحبة  وب�سفتها  �ل�سخ�سية  ب�سفتها  �لزعابي  عبد�هلل  حميد  عي�سى 
�لطبي �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �ع�ه وحددت 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/5 �ملو�فق  �لث�ثاء  يوم  �ملحكمة 
�آل  �لكائنة مع�سكر   - �لبتد�ئية  �بوظبي  بل حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا 

عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/71جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
حممد  منذر  بوكالة  ذ.م.م  و�حلديدية  �ملعدنية  ل�عمال  تيكنيك�س  ميتل  مدعي/ 
روبا�ست  �سركة  عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�سية:   - �جلن�سية  �ردين  �لعب�سي  �حمد 
 118797 وقدره  مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية:  للمقاولت 
درهم  �ملطلوب �ع�نه/ �سركة روبا�ست للمقاولت �جلن�سية: �لمار�ت �سركة روبا�ست 
للمقاولت �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/2/26 موعد�  �لث�ثاء  يوم  �ملحكمة  �ع�ه وحددت 
�بوظبي  بل حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  8.30 �سباحاً  �ل�ساعة  باحل�سور  فانت مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
قبل �جلل�سة  عليها  �مل�ستند�تك موقعا  بدفاعك و�سور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  121/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

حممد  �سلطان  ماجد  ملالكها  و�ل�سياحة  لل�سفر  رح�ت  موؤ�س�سة   : �مل�ستاأنف 
للتاأمني  �ل�سقر  عليه:�سركة  �مل�ستاأنف  �لمار�ت  �جلن�سية:  �ملهريي  عبد�هلل 
�مل�ستاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ل�ستئناف  مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية:  و�خرون 
مطالبة مالية 90000 درهم   �ملطلوب �ع�نه/ عبدو حممد كوتي �جلن�سية: 
�لهند   �لعنو�ن: بالن�سر  مبا �ن �مل�ستاأنف قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى 
رقم 2012/1702 جت كل-م ت- ب- �أظ    وحدد لنظره جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 
2013/2/26 لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 9.30 �سباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة 
حمكمة ��ستئناف �بوظبي �لكائنة-مع�سكر �آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�سو�ر مل�ستند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  649/ 2012 -�سخ�سية- م ر-�س- اأ ظ

�مل�ستاأنف : رنا جمدي �سعيد �سكر �جلن�سية: م�سر  �مل�ستاأنف عليه:�ل�سيد 
ي�سري زكريا حممد �جلن�سية: م�سر  مو�سوع �ل�ستئناف : �لغاء �حلكم 
بعدم �لخت�سا�س    �ملطلوب �ع�نه/ �ل�سيد ي�سري زكريا حممد �جلن�سية: 
م�سر �لعنو�ن: بالن�سر  مبا �ن �مل�ستاأنف قد ��ستاأنف 2012/649 �سخ�سية 
- م ر-�س- �أظ وحدد لنظره جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/3/04 لذ� 
فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 9.30 �سباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة 
��ستئناف �بوظبي �لكائنة-د�ئرة �لق�ساء �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�سو�ر مل�ستند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                              قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3355  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  بنغ�دي�س   �جلن�سية:  جان  �ساها  ح�سني  كمال  �ساها   مدعي/ 
مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية:  �لب��سرت  لعمال  ر�س�ن  عبد�حلميد  حممد 
ر�س�ن  عبد�حلميد  �ع�نه/حممد  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لب��سرت  لعمال 
 2013/2/26 �ملو�فق  �لث�ثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �ل�ساعة 8.30 �سباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور  موعد� لنظر 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثانية  �لد�ئرة 
و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على 

�لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/06
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/160  عم جز- م ع- ب- اأظ

�جلن�سية:  بار�هام  �سامونيل  بارمبيل  كازهاكي  توما�س  �سوجا  مدعي/ 
مو�سوع  �جلن�سية:�لمار�ت  و�لتعهد�ت  للديكور  كوكا�س  عليه:  مدعى  �لهند 
و�لتعهد�ت  للديكور  �ع�نه/كوكا�س  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى: 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �جلن�سية:�لمار�ت 
�ع�ه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/27 موعد� لنظر �لدعوى، 
بل  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ� 
بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
�مل�ستند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �سدر  �لقل.  على  �يام  بث�ثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/1/28
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3646  عم جز- م ع- ب- اأظ

�لزريقي �جلن�سية:�سوريا مدعى عليه: يورب للمعد�ت  مدعي/ ح�سن خ�سر 
�ملطلوب  �لدعوى: م�ستحقات عمالية  �لن�سائية �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع 
�ع�نه/ يورب للمعد�ت �لن�سائية �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �ع�ه وحددت �ملحكمة يوم �لث�ثاء  �قام �لدعوى  �ن �ملدعي 
�ل�ساعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور  2013/2/26 موعد� لنظر 
�لكائنة �ملحكمة  �بوظبي �لبتد�ئية -  بل حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية 
و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة 

�يام على �لقل. �سدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10723 بتاريخ   2013/2/23     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2390  جت كل-م ت- ب- اأظ

مدعي/ �سركة م�سنع فالكون لل�سقالت ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت مدعى عليه: �سركة 
ريام كوندور لل�سقالت و�للكرتوميكانيك ذ.م.م و�خرون �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع 
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 2150000 درهم مع �لفائدة 12% �ملطلوب �ع�نه/جون 
بالن�سر  عنو�نه:  �يرلند�  �جلن�سية:  �ل�سركة  يف  �ملدير  �ل�سريك  ب�سفته  و�يت  بايو�س 
�ملو�فق  �لث�ثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�ساعة 8.30 �سباحاً  2013/2/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �خلام�سة  �لد�ئرة  �مام 
�مل�ستند�تك  بدفاعك و�سور�  �يد�ع مذكرة  بو��سطة وكيل معتمد وعليك  �و  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ 

2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�لغيد�ء لعمال �ل�سري�ميك و�لب��سرت 

رخ�سة رقم:CN 1099930 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة نايف عتيق مطر ذياب �ملن�سوري )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف �سامل �سهيل �سامل �سهيل �خليلي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف و�سام �سايل �لقا�سم

تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 60*40 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري:من/�لغيد�ء لعمال �ل�سري�ميك و�لب��سرت

AL GAIDAA CERAMIC & PLASTERING WORKS
�ىل/ غر�ند ر�يت لين للنقليات �لعامة

GRAND RIGHT LINE GENERAL TRANSPORT
تعديل ن�ساط/��سافة نقليات عامة )4923011(

تعديل ن�ساط/��سافة جمع ونقل مياه �ملجاري )3811002(
تعديل ن�ساط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لب��سرت( )4330009(

�و  �لرخام  �و  �لباركية  �و  بالب�ط  �لر�سيات و�جلدر�ن  تغطية  ن�ساط/حذف  تعديل 
�ل�سري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/موؤ�س�سة 

CN 1150354:لعطف لل�سيانة �لعامة رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لع�ن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خ�ل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10723 بتاريخ 2013/2/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/خمبز �ملجاهدين 

رخ�سة رقم:CN 1109479 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لع�ن / �جمال من م�ساحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل ��سم جتاري:من/خمبز �ملجاهدين
AL MUJAHIDEEN BAKERY

�ىل/خمبز �ملودة
AL MWADA BAKERY

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

تعلن �د�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لع�مة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/11/6م �ملودعة حتت رقم : 181613 
با�سم:مرطبات جو�س بال�س    

وعنو�ن:�لعني ، منطقة �جليمي ، �جليمي مول ، �س.ب:84399 ، هاتف: 037666144 ، فاك�س:037089377   
وذلك لتميز �لب�سائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�لع�سائر م�سروبات �ساخنة وبارده �ي�س كرمي مو�د غذ�ئية .
�لو�قعة بالفئة :43

و�سف �لع�مه:�لع�مة عبارة عن كلمة جو�س باللون �لربتقال �لبي�س و�ع�ه �سكل غ�سن �سغري باللون 
�لخ�سر وحتتها مكتوب بال�س باللون �لحمر ويدنوها فري�س فروتي �ند فروتي باللون �لبي�س ويقابلها 
ويدنوها  �لخ�سر  باللون  غ�سن  �سكل   I حرف  وفوق  �لبي�س  باللون  وحدود  �لربتقال  باللون   JUICE
على  و�ل�سكل  �لبي�س  باللون   FRESH AND FRUITY ويدنوها  �لحمر  باللون   PALACE

خلفية باللون �لرمادي ويحدها من �على و��سفل لون برتقال فاحت. 
�ل�سرت�طات:  .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل وذلك خ�ل ث�ثون يوما من تاريخ هذ� �لع�ن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  فرباير 2013 العدد 10723

تعلن �د�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لع�مة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/9/5م �ملودعة حتت رقم : 178910 
با�سم:�نعام    

وعنو�ن:�لمار�ت ، دبي ، �لنهدة 2 ، بناية ب�تينيوم ، �لطابق �لعا�سر 1003،
 �س.ب:18900 ، هاتف:042344477 ، فاك�س: 042344478   

وذلك لتميز �لب�سائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
�حلبوب  من  �مل�سنوعة  و�مل�ستح�سر�ت  و�لدقيق  ��سطناعي  و�لللن  و�ل�ساغو  و�لرز  و�لكاكاو  و�ل�ساي  �لللن 
و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة ع�سل �لنحل و�لع�سل �ل�سود و�خلمرية وم�سحوق �خلبيز �مللح 

و�خلردل �خلل و�ل�سل�سات �لتو�بل �لبهار�ت و�لثلج .
�لو�قعة بالفئة :32

و�سف �لع�مه:�سكل بي�ساوي متعدد �للو�ن باللون �لخ�سر �لغامق و�لفاحت وبه زخرفة يف طريف �لبي�سه 
ومكتوب يف �لو�سط �لبي�سه كلمة �نعام باللغة �لعربية على خلفية �لذهبي �و �ل�سفر وبجانبني من �لبي�ساوي 
�ور�ق ع�سب متعدد �للو�ن متدرجة باللون �لخ�سر وحتت �ل�سكل �لبي�ساوي ب�سريط �لخ�سر �للون �لفاحت 

و�لغامق. 
�ل�سرت�طات:ل يوجد  .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل وذلك خ�ل ث�ثون يوما من تاريخ هذ� �لع�ن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  فرباير 2013 العدد 10723

تعلن �د�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لع�مة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/9/18م �ملودعة حتت رقم : 179527 
با�سم:BABYNA Baby Water بي بي نا مياه �طفال    

وعنو�ن:�لمار�ت ، دبي ، �لنهدة 2 ، بناية ب�تينيوم ، �لطابق �لعا�سر 1003،
 �س.ب:18900 ، هاتف:042344477 ، فاك�س: 042344478   

وذلك لتميز �لب�سائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
�سر�ب �ل�سعري مياه معدنية و�لغازية وغريها من �مل�سروبات م�ستخل�سة من فو�كه وع�سائر �لفو�كه و�سر�ب 

وم�ستح�سر�ت �خرى لعمل �مل�سروبات .
�لو�قعة بالفئة :32

و�سف �لع�مه:هو عبارة عن �سكل طفل ي�سحك ومل�سق بعباره بي بي نا وكلمة بي بي نا مكتوب ب�سكل �سبه 
حتت  �طفال  مياه  ومكتوب  �لقلب  ب�سورة  �سكل  بي  كلمة  يف  حللرف  �ول  ونقطة  غامق  زهللري  بلون  منف�سله 
�لع�مة  نف�س  �لنكليزية  باللغة  �لع�مة  و�مللا  �لعربية  باللغة  �لع�مة  يف  �لي�سار  جهة  من  نا  بي  بي  كلمة 
حتى   A كلمة  و�سط  يف  قلب  �سكل  ومنقو�س  �لطفل  �سورة  ونف�س  و�للون  �ل�سكل  حيث  من  �لعربية  باللغة 
يكون متنا�سق مع �لع�مة باللغة �لعربية ويف �حلرف �لخري من كلمة BABYNA يعني حرف A �سكل 
��سم  حتت  �لنكليزية  باللغة   Baby water جملة  ومكتوب  ي�سحك  طفل  كاأنه  تقريبا  متحركة  كر�سوم 

�ليمني.  جهة  من   BABYNA
�ل�سرت�طات:ل يوجد.

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل وذلك خ�ل ث�ثون يوما من تاريخ هذ� �لع�ن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  فرباير 2013 العدد 10723

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�سامل �جلابري

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51695                                  
با�سللم: �سركة مورير و ويرتز جي �م بي �ت�س �ند كو كي جي          

وعنو�نه: 120 زويغلر �سرت��سة �ستولربج 52224 ، �ملانيا �لحتادية     
و�مل�سجلة حتت رقم : ) 43298(  بتاريخ:2003/11/1

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/2/23  وحتى تاريخ :2023/2/23

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  فرباير 2013 العدد 10723

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�سامل �جلابري

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51601                                  
با�سللم: �سركة مورير و ويرتز جي �م بي �ت�س �ند كو كي جي          

وعنو�نه: 120 زويغلر �سرت��سة �ستولربج 52224 ، �ملانيا �لحتادية     
و�مل�سجلة حتت رقم : ) 41136(  بتاريخ:2003/6/29

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : 2013/2/19  وحتى تاريخ :2023/2/19

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  فرباير 2013 العدد 10723
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•• اجلزائر-يو بي اأي:

تعتزم �جلز�ئر بناء م�سفاة نفط جديدة غرب �لب�د بطاقة �إنتاج �سنوية 
ر بل 5 م�يني طن من �أنو�ع م�ستقات �لبرتول بتكلفة تقدر بل 220  تقديّ

مليار دينار حو�ل 3 مليار دولر �أمريكي .
ونقلت �إذ�عة �جلز�ئر �حلكومية �م�س عن وزير �لطاقة �جلز�ئري يو�سف 
يف  �لعابد  �سيدي  مبنطقة  قريباً  �سيبد�أ  �مل�سفاة  بناء  �إن  قوله  يو�سفي، 

ولية تيارت 300 كيلوكمرت� �سمال غرب �لعا�سمة �جلز�ئرية .
ما  �سنوياً  �خللللام  �لللبللرتول  مللن  طللن  ملل�يللني   5 �مل�سفاة  هللذه  و�ستعالج 

ويتوقع  �ل�سائل.  �لبرتول  وغللاز  و�مللللازوت  كالبنزين  مللو�د  باإنتاج  ي�سمح 
�آلف   10 توفري  و�ستمكن من   ،2017 �لعام  �لعمل  �مل�سفاة  تدخل  �أن 
وظيفة جديدة مبا�سرة وغري مبا�سرة. و�أعلن �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 
�سوناطر�ك �لوطنية، عم�ق �ل�سناعة �لنفطية �جلز�ئرية، عبد �حلميد 
زرقني، �أن �ملجمع يعتزم زيادة ��ستثمار�ته �إىل 80 مليار دولر حتى �لعام 
2017 لزيادة مو�ردها من �لغاز ورفع طاقة �لتكرير و�لبرتوكيماويات. 
�أعلنته �جلز�ئر من قبل  12 مليار دولر عما  وتزيد �ل�ستثمار�ت نحو 

وهي مورد رئي�سي للغاز �لطبيعي �إىل �أوروبا.
�لإ�ستثمار�ت  �إن  �لللغللاز يف �جلللز�ئللر  ل�سناعة  مللوؤمتللر  �أملللام  زرقللني  وقللال 

طاقة  لللزيللادة  و�لت�سويق  �لتكرير  قللطللاع  على  �أ�سا�سية  ب�سفة  �سرتكز 
ل�ستري�د  �جلللز�ئللر  وحتللتللاج  �لبرتوكيماويات.  �سناعة  وقللاعللدة  �مل�سايف 
كفاية  لعدم  �لغاز  وزيللت  �لبنزين  مثل  �ملكرر  �لللوقللود  من  كبرية  كميات 

طاقة �لتكرير بينما ينمو �لطلب �ملحلي.
ويف �لعام �ملا�سي ��سرتت �سوناطر�ك 1.3 مليون طن من �لوقود.

لبناء م�ساف جديدة،  ي�ستخدم  �ل�ستثمار�ت  من  جللزء�ً  �إن  زرقني  وقال 
مليار�ت   4 بل  تقدر  و�لغاز  �لنفط  من  �لب�د  �حتياطات  �أن  �ىل  م�سري�ً 

طن معادل نفط.
جمال   30 من  �نتقلت  �لإ�ستك�ساف  ن�ساطات  حقيبة  تو�سيع  �أن  و�أو�سح 

 ،2012 �سنة  تنقيب  و15 جمللال  57 جمللاًل  �إىل   ،2011 �سنة  بحث 
م�سري�ً �إىل �أن 79 جمال بحث مقررة يف 2014.

 2016  -  2012 للفرتة  ل��ستك�ساف  �لتوقعي  �لربنامج  �أن  و�أ�ساف 
�لثنائية  �لإرتللللد�د�ت  بخ�سو�س  مربع  كلم  �آلف   10 يللعللادل  مللا  ي�سمل 

�لأبعاد، و18 �ألف كلم مربع بخ�سو�س �لإرتد�د�ت �لث�ثية �لأبعاد.
على  �ل�سر�ئب  قيمة  �رتللفللاع  ر�سمية  بيانات  �أظللهللرت  �أخلللرى،  جهة  مللن 
�لدخل �لإجمال لأجور �جلز�ئريني بن�سبة %50 �لعام 2012، لتبلغ 
قيمتها قر�بة 600 مليار دينار حو�ل 7.7 مليار دولر �أمريكي مقارنة 

بالعام 2011.

ارتفاع ال�سرائب على الدخل لأجور اجلزائريني 50 %

اجلزائر تبني م�ضفاة نفط جديدة ب�3 مليار دولر 

املال والأعمال

�إيبوك  يف  �لتنفيذي  �لرئي�س  باول�س  �أحمد  قللال 
بايرب  ملعر�س  �ملنظمة  �جلهة  فر�نكفورت  مي�سي 
ورلد �ل�سرق �لأو�سط:  يحظى �ملعر�س يف دورته 
�لإمار�تية  �للل�للسللركللات  �أبللللرز  �جلللديللدة مبلل�للسللاركللة 
�ملكتبية  و�مل�ستلزمات  �لللورق  عامل  يف  �ملتخ�س�سة 
�ملحلية  �مللل�للسللاركللة  ت�سهد  حيث  �للللللو�رد�ت  وقللطللاع 
زيادة بن�سبة %25 مقارنة بدورة �لعام �ملا�سي .

للموؤمتر�ت  �لللللللدول  دبللللي  ملللركلللز  ويلل�للسللتلل�للسلليللف 
و�ملعار�س �لدورة �لثالثة للمعر�س �لتجاري بايرب 
ورلللد )عللامل �لللورق( �ل�سرق �لأو�سط �لللذي يعزز 
مل�ستلزمات  جتارية  من�سة  كللاأبللرز  �سريعا  مكانته 
�ملنطقة  �ملكاتب و�لقرطا�سية ومنتجات �لورق يف 
�لإمار�ت  يف  �ملنتجني  �أبللرز  �هتمام  يثري  ما  وهللو 

للم�ساركة يف �ملعر�س �لتجاري. 
حللقللق بللايللرب ورلللللد �للل�للسللرق �لأو�لللسلللط منلللو� ثابتا 
�أن  �ملنتظر  وملللن   2011 يف  دور�تلللله  �أوىل  مللنللذ 
�لدورتني  و�أ�سمل من  �أكرب  �لثالثة  �لللدورة  تكون 
�ل�سابقتني من ناحية �لنطاق و�لتمثيل. ويهدف 
�ملعر�س �إىل ��ستقد�م �ملزيد من �لأ�سماء �لبارزة يف 
�ل�سرق �لو�سط  �إىل منطقة  �لورق  عامل �سناعة 
هامة  ب�سمة  و�للسللع  يف  دبلللي  ن�سخة  جنللحللت  وقلللد 
وو��سحة يف �ل�سوق. وي�سارك يف بايرب ورلد �ل�سرق 
و�ل�سارين  �لللقللر�ر  �سانعي  �أبلللرز  �للليللوم  �لأو�للسللط 
و�لعم�ء يف �ملنطقة بهدف �لتعرف على �لفر�س 
�لورق  ل�سناعة  �ملنطقة  توفرها  �لتي  �ل�سخمة 

و�لقرطا�سية وم�ستلزمات �ملكاتب. 

للقرطا�سية  �لبارز  �ملورد  �لقرق،  وتعد قرطا�سية 
يف  بانتظام  �مل�ساركني  �أهللم  مللن  �للللورق  ومنتجات 
بللايللرب ورللللد �للل�للسللرق �لأو�لللسلللط. وتللقللدم �ل�سركة 
�ملكاتب  حلول  من  �لو��سعة  ت�سكيلتها  �لعام  هللذ� 
�ت�سالت  تكوين  �إىل  تللهللدف  كما  و�لقرطا�سية 
�أنيل ناير، ميدر  �إقليمية جديدة. و�أو�سح  �أعمال 
ي�ستقطب  قللائلل�:  �لللقللرق  قرطا�سية  يف  �لأعللمللال 
بللايللرب ورلللللد �للل�للسللرق �لأو�لللسلللط فللئللات كللبللرية من 
وبالتال  �ملنطقة  �أنحاء  من  �لتجاريني  �ل�سارين 
من  هاما  جللزء�  ت�سكل  �ملعر�س  يف  �مل�ساركة  فللاإن 

جهودنا �لت�سويقية . 
�ملميزة  �لإمللار�تلليللة  �للل�للسللركللات  قللائللمللة  كللمللا ت�سم 
�مل�ساركة يف �ملعر�س قرطا�سية فاروق �لعاملية �ملورد 
ومنتجات  قرطا�سية  �ملكاتب،  لقرطا�سية  �لبارز 
و�لأظرف  و�ملفكر�ت  �لأور�ق  ومنتجات  �ملللد�ر�للس 
و�لهو�يات. وقد حققت �ل�سركة �لإمار�تية نتائج 
مميزة من خ�ل �مل�ساركة يف بايرب ورلد �ل�سرق 
�لأو�سط يف �ملا�سي وتتطلع �إىل مزيد من �لنتائج 

�لأف�سل يف دورة 2013. 
�ل�سركات  من  جمموعة  �ملعر�س  يف  ي�سارك  كما 
تعزيز  �إىل  تلللهلللدف  �للللتلللي  �لأخللللللرى  �لإمللللار�تلللليللللة 
ح�سورها �لإقليمي يف بايرب ورلد �ل�سرق �لأو�سط 
ومن هذه �ل�سركات �إيهاو �ل�سني �لتجارية و�سركة 
�لد�نا لتجارة مو�د �لديكور و�ملريخ �نرتنا�سيونال 
�لهد�يا  و�سركة  �لفاخرة  �لأور�ق  لتجارة  و�أبريل 
للتجارة  وكلللللبلل�للس  �إنلللللفللوبلل�للس  وكللابلليللتللال  �لللفللنلليللة 

ومكتبة دبي للتوزيع و�سركة فري�ست كيد و�سركة 
 PSI و�سركة �آي �سيليكو، وقرطا�سية INPAP

للتجارة وقرطا�سية �سكولر. 
يللغللطللي بللايللرب ورلللللد �للل�للسللرق �لأو�لللسلللط قطاعات 
�ملكاتب  ملل�للسللتلللللزمللات  مللثللل  �ملللتللنللوعللة  �للل�للسللنللاعللة 
�لتهنئة  وبللطللاقللات  و�لللهللد�يللا  �ملدر�سية  و�لأدو�ت 
و�أف�م  و�أور�ق  �لتغليف  وملللو�د  �لللتللقللومي  دفللاتللر 

�ملكاتب و�أور�ق و�أف�م �ملنزل. 
ويللتللملليللز بلللايلللرب ورلللللللد بلللاإقلللبلللال كلللبلللري مللللن قبل 

مثل  �ملنطقة  دول  جميع  مللن  �لتجاريني  �للللزو�ر 
�لهايرب  وحملللللل�ت  و�مللللللوزعلللللني  �جللللملللللللة  جتلللللار 

�لقرطا�سية  وحمللل�ت  مللاركللت  و�ل�سوبر  مللاركللت 
�لهد�يا  وحملل�ت  و�ملكاتب  �لأور�ق  وم�ستلزمات 

و�ملللكللتللبللات وحمللل�ت  و�للللطلللبلللاعلللة،  �لللنلل�للسللر  ودور 
�لأطفال و�ملد�ر�س و�جلامعات وغريهم.

ينطلق يف 5 مار�س

بايرب ورلد ال�ضرق الأو�ضط  معر�ض  يف  الإماراتية  ال�ضركات  منو  % ن�ضبة   25

ال�ضركات الأجنبية يف ليبيا ملف مثقل بالتحديات 

رو�ضيا ت�ضقط جانبًا من ديون كوبا 

هبوط عجز موازنات دول اليورو 

تد�ضني منجم جديد للذهب بال�ضودان 
•• اخلرطوم-وكاالت:

تتوقع �سركة مناجم �ملغربية للتعدين �إنتاج 12 طنا من �لذهب �سنويا من منجم يف �ل�سود�ن د�سنته �أم�س �لأول.
و�أو�سحت وكالة �لأنباء �ل�سود�نية �أن �لرئي�س عمر ح�سن �لب�سري د�سن �لإنتاج يف منجم قبقبة بولية نهر �لنيل.

ومنح �ل�سود�ن رخ�سا لأكر من 85 �سركة للبحث عن �لذهب و�إنتاجه، يف �إطار �سعيه لتعزيز �إنتاجه من �ملعادن 
للح�سول على م�سادر جديدة لإير�د�ت �لدولة و�لنقد �لأجنبي لتمويل �لو�رد�ت.

و�سكلت �إير�د�ت �لنفط ما يزيد على %50 من �إير�د�ت �حلكومة حتى 2011، حينما �نف�سل �جلنوب م�ستحوذ� 
على معظم �لحتياطيات �لنفطية. وت�سعى �حلكومة لإنتاج حو�ل خم�سني طنا من �لذهب يف 2013 بقيمة ت�سل 
�إىل 2.5 مليار دولر، مما �سيجعل �ل�سود�ن ثالث �أكرب منتج للذهب يف �أفريقيا بعد جنوب �أفريقيا وغانا، ويدفعه 
�إىل م�ساف �أكرب 15 منتجا عامليا للمعدن �لنفي�س و��ستطاع �ل�سود�ن ت�سدير 41 طنا من �لذهب يف �لأحد ع�سر 
2008 على  �أحللدث منتج للذهب يف �ل�سود�ن قد ح�سلت يف  �سهر� �لأوىل من �لعام �ملا�سي وكانت �سركة مناجم 

رخ�سة للتنقيب عن �لذهب يف موقعني، �أحدهما منجم قبقبة �لذي و�سل �لآن �إىل مرحلة �لإنتاج.

•• طرابل�ص-وكاالت:

عودة  عن  موؤخر�  �لليبية  �ل�سلطات  �إعلل�ن  مع 
م�ساريع  لتنفيذ  �لأجنبية  �ل�سركات  مللن  عللدد 
عللامللني، برزت  �لللثللورة قبل  �نلللدلع  مللع  توقفت 
�ل�سركات  تللو�جلله  كللبللرية  حتللديللات  �ل�سطح  �إىل 
�أبرزها ملفات �لأمن و�لف�ساد و�لتخبط �لإد�ري 
بني  �لتعوي�سات  حجم  ب�ساأن  �خل�فات  و�إنهاء 

�لطرفني �لليبي و�لأجنبي.
�أثناء  قللال  زيللد�ن  �للللوزر�ء علي  رئي�س  �أن  يذكر 
زيللارتلله تللركلليللا يلللوم �لأربلللعلللاء �ملللا�للسللي �إن ب�ده 
نقا�س  بعد  تركية،  ل�سركات  تعوي�سات  �ستدفع 
بينه وبللني رئي�س �للللوزر�ء �لللرتكللي رجللب طيب 
�أجنبية  �للسللركللات  مللع  ليبيا  و�أبللرمللت  �أردوغلللللان. 
بقيمة  علللقلللود�  و2009   2007 عللامللي  بلللني 
مليار�ت   109 ديلللنلللار  مللللليللار   140 تللتللجللاوز 
من  �ل�سابق  �لعهد  �إبللان  ليبيا  و�سرعت   . دولر 
وتللللرية �مللل�للسللاريللع �لللتللنللمللويللة ملللع بللللروز م�سروع 
�لقذ�يف،  جنل  �لإ�س�م  �سيف  بقيادة  �لغد  ليبيا 

وهللذ� دعللا �خلللرب�ء �لآن �إىل فك �لرتللبللاط بني 
و�لتعامل  و�ل�سيا�سة  �ل�سخمة  �مل�ساريع  ملف 
ب�سفافية ومهنية مع �مل�سروعات و�لعقود. و�أكد 
�مل�سروعات  وجللدوى  �لفنية  �ل�سوؤون  عام  مدير 
عدد  رجلللوع  �سعيد  بللكللر  �أبلللو  �لتخطيط  بللللوز�رة 
و�لتون�سية  و�لنم�ساوية  �لرتكية  �ل�سركات  من 
و�لللربيللطللانلليللة �إىل ��للسللتللكللمللال ملل�للسللروعللاتللهللا يف 
مقدر�  و�ملللر�فللق،  و�ل�سحة  �لكهرباء  قطاعات 
قيمة �مل�ساريع �جلاري تنفيذها حاليا يف حدود 
عن  �سر�حة  �عللتللذر  لكنه  ديللنللار،  مليون   600
�أن  �سعيد  و�أكلللد  �للل�للسللركللات.  �أعللللد�د  عللن  �لك�سف 
�ل�سركات،  لللعللمللل  �لأكللللرب  �لللتللحللدي  �لأمللللن هللو 
به يف  باأ�س  �سوطا ل  ليبيا قطعت  �إن  قللال  لكنه 
هذ� �جلانب، موؤكد� �أنه باإمكان �ل�سركات �لعمل 
�ل�سركات  بع�س  �أن  �إىل  م�سري�  �آمللنللة،  بطريقة 
ت�ستخدم حجة �لأمن للح�سول على مزيد من 
ح�سلت  �ل�سابق  يف  �أنلله  �إىل  ولفت  �لتعوي�سات. 
�ملبا�سر،  بالتكليف  عللقللود  على  �للل�للسللركللات  هللذه 
وبالتال  �لللتللنللفلليللذ،  يف  قلل�للسللور  لللديللهللا  �إنللهللا  �أي 

معظمها غري م�ستحق للتعوي�سات. كما �عترب 
�لوطني  باملوؤمتر  و�ملر�فق  �لإ�سكان  ع�سو جلنة 
�لأمني وتعوي�س  �لو�سع  �لكرمي �جليا�س  عبد 

عودتها،  ل�ستكمال  �إ�سافية  حتديات  �ل�سركات 
موؤكد� �أنه �إىل �لوقت �حلال ل توجد معلومات 

ر�سمية عن �ل�سركات �لتي عادت فعليا للعمل .

•• عوا�شم-وكاالت:

قالت �ملفو�سية �لأوروبية �إن معظم دول منطقة �ليورو �سوف 

��ستمر�ر  رغللم  مو�زناتها  عجز  خف�س  مللن  �لللعللام  هللذ�  تتمكن 
�نكما�س �قت�ساد�تها، با�ستثناء �إ�سبانيا وفرن�سا و�لربتغال.

و�أ�سارت يف تقرير �إىل �أن �قت�ساد منطقة �ليورو �سوف ينكم�س 
�ملا�سي، لكن  �لعام  %0.6 يف  2013 من  %0.3 يف  بن�سبة 

�لناجت  مللن   2.8% �إىل  يهبط  �سوف  ملو�زناتها  �لللعللام  �لعجز 
�ملحلي �لإجمال من %3.5 يف �لعام �ملا�سي.

�إىل  تلل�للسللل  قللد  قلليللود� ملل�للسللددة  �لللليلللورو  وتلللو�جللله دول منطقة 
م�ستويات  �إىل  مو�زناتها  عجز  خف�س  يف  ف�سلت  �إذ�  �لغر�مات 

•• هافانا-رويرتز:

خ�ل زيارة رئي�س �لوزر�ء �لرو�سي دميرتي 
��ستهلها تقوم رو�سيا  �لتي  لكوبا  ميدفيديف 
650 مليون  بقيمة  بتاأجري ثماين طائر�ت 
�لباردة  �حلللرب  حقبة  �بللان  حلليفتها  دولر 
�لبالغة عدة  و�ستلغي جزء� من ديون هافانا 

مليار�ت.
�ل�سناعة  وزيللللر  ملللانلللتلللوروف  ديللنلليلل�للس  وقللللال 
�ملحادثات  علللللى هللاملل�للس  �لللرو�للسللي  و�لللتللجللارة 
�ست�سقط جانبا  �ن مو�سكو  �لرو�سية  �لكوبية 
و�لبالغ  لللرو�للسلليللا  �مل�ستحقة  كللوبللا  ديلللون  مللن 
خطة  و�للسللتللطللرح  دولر  مللللليللار   30 حجمها 
لعادة جدولة بقية �لديون على مدى ع�سر 

�سنو�ت وفقا لتفاق متهيدي.
فللو�ئللد مرت�كمة  �ن هناك  مللانللتللوروف  وقللال 
وقد  لرو�سيا  �مل�ستحقة  و�لللقللرو�للس  للديون 

�عددنا �لن �تفاقا �سي�ستويف جميع �لجر�ء�ت 
�ل�زمة.

بلل�للسللاأن ت�سوية  �لللنللهللائللي  �للللقلللر�ر  �ن  و��لللسلللاف 
�لديون �سيوقع يف نهاية �لعام �جلاري.

بتاأجري ث�ث طائر�ت  �ي�سا  رو�سيا  و�ستقوم 
طللللائللللر�ت  وثلللللللل�ث   400-96 �لللليلللو�لللسلللن 
توبوليف204-  و�ثللنللتللني  �نتونوف158- 
توقيعها  مت  �تفاقيات  مبوجب  لكوبا  �م  ��للس 
�لللكللوبللي ر�وؤول  بلللني ملليللدفلليللديللف و�لللزعلليللم 
�سور�  �لللللكللللامللللري�ت  و�للللتلللقلللطلللت  كلللا�لللسلللرتو. 
مليدفيديف وكا�سرتو وهما يتجاذبان �طر�ف 
�حللللاديللللث وديلللللة خللا�للسللة ويللبللتلل�للسللمللان خ�ل 
�لكوبي  �لللزعلليللم  رحلللب  فيما  �لللتللوقلليللع  حللفللل 
�لحتاد  وكللان  �لرو�سية  باللغة  بال�سحفيني 
وطيدة  بع�قات  يتمتعان  وكوبا  �ل�سوفيتي 
�لللللبللللاردة بلللني مو�سكو  خلللل�ل فللللرتة �حلللللرب 

و�لوليات �ملتحدة.

بريطانيا تدر�ض تعوي�ضات ملزارع املا�ضية 
•• لندن-يو بي اأي:

�لتي  �لأ�سر�ر  لتعوي�س  و�لدو�جن  �ملا�سية  ملز�ع  �ل�سرتلينية  �جلنيهات  م�يني  �لربيطانية  �لدفاع  وز�رة  دفعت 
�ء �لتحليق �ملنخف�س لطائر�تها. حلقت بها جريّ

وقالت �سحيفة )ديلي ميل( �م�س، �إن �لوز�رة دفعت 9 م�يني جنيه ��سرتليني يف �ل�سنو�ت �ل�سبع �ملا�سية يف �إطار 
تعوي�س رفعها مربو �ملو��سي. ق�سية   824

و�أ�سافت �أن �أحد مربي �لأغنام �لربيطانيني ح�سل على تعوي�س من وز�رة �لدفاع مقد�ره 2200 جنيه ��سرتليني 
بدعوى �أن �ملروحيات �لع�سكرية �أفزعت قطعان ما�سيته ب�سبب حتليقها �ملنخف�س، فيما ح�سل مزر�ع �آخر من مدينة 
ويلنغتون يف �أيار-مايو �ملا�سي على مبلغ كبري من �لللوز�رة مل ُيك�سف عن حجمه لتعوي�س �لإ�سابات �لتي حلقت 

مبا�سيته و�لأ�سر�ر �لتي حلقت ب�سياج مزرعته.
و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن مالك مزرعة لرتبية �لدو�جن يف مقاطعة �أوك�سفورد�ساير، ح�سل على تعوي�س مقد�رها 
�ء  من وز�رة �لدفاع �لربيطانية بعد �أن ��ستكى من �لأ�سر�ر �لتي حلقت مبزرعته جريّ ��سرتليني  جنيه  �ألف   44

�لتحليق �ملنخف�س للطائر�ت �لع�سكرية فوقها.
وقالت �إن مالك مزرعة للدو�جن ح�سل على تعوي�س مقد�ره 23 �ألف جنيه ��سرتليني من وز�رة �لدفاع �لربيطانية 
�ء �لتحليق �ملنخف�س للطائرت  لأن دجاجاته مل تعد قادرة على و�سع �لبي�س ب�سبب �ل�سدمة �لتي حلقت بها جريّ

�لع�سكرية.
�ء �لتحليق �ملخف�س  و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن نقابات �ملز�رعني تقوم مب�ساعدة مربي �ملا�سية و�لدو�جن �ملت�سررين جريّ

للطائر�ت �لع�سكرية، للح�سول على تعوي�سات من وز�رة �لدفاع �لربيطانية.
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عند  دبللي  �ساطئ �جلمري� يف  ي�سهد 
�للل�للسللاعللة �لللثللانلليللة و�لللنلل�للسللف ظهر 
�لريا�سية  �لتظاهرة  �نط�ق  �ليوم 
�لقو�رب  �سباق  �لللرت�ثلليللة  �لبحرية 
�لذي  قدما   22 �ملحلية  �ل�سر�عية 
ينظمه نادي دبي �لدول للريا�سات 
وفعاليات  �أن�سطة  �سمن  �لبحرية 
-2012 �ملو�سم �لريا�سي �لبحري 

.2013
بنادي  �ملللنللظللمللة  �للللللجللنللة  و�أكلللملللللللت 
�لبحرية  للللللريللا�للسللات  �لللللدول  دبلللي 
�حلدث  لنط�ق  �لتجهيز�ت  كافة 
عري�سة  مب�ساركة  �سيحظي  و�لللذي 
�لبحرية  �للللريلللا�لللسلللات  علل�للسللاق  ملللن 
وحمللبللي �للل�للسللبللاقللات �لللرت�ثلليللة من 
�ملللجللتللمللع خا�سة  �لللسلللر�ئلللح  خمللتلللللف 
�ل�سر�عية  �للللقلللو�رب  �للسللبللاقللات  و�ن 
ت�ستقطب  قللللدمللللا   22 �مللللحللللللليلللة 
�لأمر  �ل�سباب  �لبحارة  من  �لنخبة 
لدخول  لهم  �لبو�بة  يجعلها  �لللذي 
�لرت�ثية  �لبحرية  �ل�سباقات  عللامل 
�ملناف�سات  خلو�س  �لتاأهب  ثم  ومن 
�لأ�للسللعللب يف �لللفللئللات �لخللللري مثل 

43قدما و�ل�سفن  �سباقات �لقو�رب 
�ل�سر�عية �ملحلية 60 قدما.

و�سرتتفع وترية �لتناف�س يف �جلولة 
�سباق  لأنها متثل منعطف طرق يف 
لبطولة  �للللعلللام  �لللرتتلليللب  �لللسلللد�رة 
�ملحلية  �للل�للسللر�علليللة  للللللقللو�رب  دبلللي 
�لنو�خذة  �سيناف�س  22 قدما حيث 
�ملو�سم  لقب  لنيل  و�ملللل�ك  �ل�سباب 
�ساحب  �للللللقللب  علللللي  يح�سل  حلليللث 
جولت  طلللو�ل  �لأفلل�للسللل  �لت�سنيف 
�لللبللطللولللة هللللذ� �ملللو�للسللم و�للللتلللي بلغ 

عددها خم�س جولت.
ويللجللمللع �للل�للسللبللاق �لللليلللوم �أكلللللر من 
خط  عند  ت�سطف  �سوف  قاربا   60
�ل�ساعة  وقللبللل  مللبللكللر�  �لنللطلل�قللة 
�ملحدد  �مللللوعلللد  و�لللنلل�للسللف  �لللثللانلليللة 
لللبللد�يللة �للل�للسللبللاق لللرت�للسللم بللعللد ذلك 
لللوحللة تللر�ثلليللة ر�ئللعللة يف قلللللب مياه 

�خلليج وعلى �ساطئ �جلمري�.
لهذه  �لللللعللللام  �للللرتتللليلللب  ويلللتللل�لللسلللدر 
جولتني  ملللللللرور  وبللللعللللد  �للللبلللطلللوللللة 
�لقارب )زلز�ل 77( ملالكه �لنوخذة 
عمر عبد�هلل �ملرزوقي و�لذي ح�سل 

علللللى لللقللب �جللللوللللة �لللثللانلليللة فيما 
يف  �لتتويج  من�سة  �إىل  �أي�سا  �سعد 
�جلولة �لأول حمققا �ملركز �لثالث 
ومبكانه �ملحافظة على تقدمه علي 
جميع �لقو�رب �مل�ساركة و�ل�ستمر�ر 
يف �ل�سد�رة �إذ� ما متكن من مو��سلة 
�ليوم  �لللثللالللثللة  �جللللوللللة  �للللتلللاأللللق يف 
باقي �جلولت  �لتفكري يف  ثم  ومللن 

)�لر�بعة و�خلام�سة(.
ويعترب �لفوز باملركز �لأول يف �جلولة 
�لثالثة هدفا م�سروعا �أمام �جلميع 
خا�سة و�ن �لكل جاء ليحقق طموحه 
يف �ملناف�سة و�لتو�جد يف �لو�جهة مع 

�لكبار و�أبطال �ل�سباقات و�ملناف�سات 
�ليوم  �للسللبللاق  و�ن  خللا�للسللة  �ملختلفة 
قيا�سا  كللبللرية  �للسللعللوبللات  يللحللمللل  ل 
�لتو�جد  �ملمكن  ومن  �لفئات  بباقي 
�أكدته  �لكبار وهللذ� ما  �لقمة مع  يف 
و�لتي  دبللي  تقام يف  �لتي  �جلللولت 
و�ساخن  حللامللي  تناف�س  فيها  ظهر 

بني �جلميع.
�لعيال ع�سو  �سهيل  ورحب حممد 
�لللللدول  دبللللي  نلللللادي  �إد�رة  جمللللل�للس 
للللللريللا�للسللات �لللبللحللريللة ملل�للسللرف عام 
يف  بامل�ساركني  �لللرت�ثلليللة  �ل�سباقات 
بطولة  مللن  �لثالثة  �جلللولللة  �سباق 
�ملحلية  �للل�للسللر�علليللة  للللللقللو�رب  دبلللي 
22 قدما متمنيا جلميع �مل�ساركني 
وكذلك  �ملناف�سات  خلل�ل  �لتوفيق 
�إىل  تتطلع  �لللتللي  �ملللنللظللمللة  �للللللجللنللة 
مو��سلة �لنجاحات �لتي حتققت يف 

�جلولتني �لأول و�لثانية.
و�أ�للللسللللاد ملل�للسللرف �للسللبللاقللات �لللللرت�ث 
بللالللتللجللاوب �لللكللبللري و�لللللتلللز�م �لتام 
�ملنظمة  �للللللللجلللنلللة  وجللللدتلللله  �للللللللذي 
و�ل�سفن  �لللللللقللللللو�رب  لللللللل�لللسلللبلللاقلللات 

�ل�سر�عية �ملحلية من قبل �لنو�خذة 
�لأحد�ث  �مل�ساركني يف هذه  و�مل�ك 
�يجابي  ب�سكل  �نعك�س  �لللذي  �لأملللر 
علي كل �ل�سباقات و�دي �إىل حتقيق 

�لنجاح �ملطلوب .
�مل�ساركني  كللللل  �للللعللليلللال  وطللللالللللب 
و�لتقيد  بالتوجيهات  �لتام  �للتز�م 
بال�سروط �خلا�سة و�لعامة للجولة 

و�لبطولة وكذلك �لربنامج �لزمني 
�لثالثة حيث حددت  ل�سباق �جلولة 
�للللو�حلللدة موعد�  �للل�للسللاعللة  �للللللجللنللة 
لتجمع �لقو�رب يف نقطة �لنط�قة 

�لبحر  حالة  ح�سب  �ستحدد  و�لللتللي 
و�لللسلللرعلللة �لللللريللللاح ومللللن ثلللم تعطي 
�إ�سارة �لبد�ية عند �لثانية و�لن�سف 

متاما.

�أتلللت �جلللولللة �خلللاملل�للسللة مللن �للللطلللو�ف �لعربي 
كجولة  �إي.�أف.جلللللي  لبنك  �ل�سر�عي  ل�إبحار 
�أيلله.�آي.�أ�للس.�أم باجلولة  حا�سمة بعد فوز فريق 
برتر�ند  �لللربللان  بقيادة  �لللتللو�ل  على  �لللر�بللعللة 
با�سيه، وبعد ح�سول فريق بي.�أيه.�إي ل�أنظمة 
على �ملركز �خلام�سة يف هذه �جلولة، وهو �لذي 
�ملت�سدر  �أنفرد  �ملت�سدر،  مناف�سي  �أقللرب  يعترب 
فريق �أيه.�آي.��س.�م بال�سد�رة بفارق 5.75 مما 

ي�سعب �ملهمة �أمام مناف�سيه. 
و�نللتللظللرت جللملليللع �لللفللرق هلللذه �جلللولللة و�لتي 
زيغي  خليج  بللاجتللاه  �خليمة  ر�أ�لللس  مللن  تنطلق 
على  هرمز  م�سيق  تعرب  و�لتي  عمان  ب�سلطنة 
من قو�ربها وهو �أحد �أ�سهر �ملمر�ت يف �لعامل، 
و�أتلللت هللذه �جلللولللة بعد �أيلللام ق�ستها �لللفللرق يف 
ورمال  منخف�سة  �للسللو�طللئ  مبلللحلللاذ�ة  �لإبلللحلللار 
متاما  خمتلفة  مناظر  لهم  لتقدم  �سحر�وية، 
من �جلبال �ل�سمر �ل�ساهقة مل�سندم �لتي تعانق 

زرقة �لبحر �سموخها. 
�لإ�سماعيلي،  علليلل�للسللى  قللللال  �ملللنللا�للسللبللة  وبلللهلللذه 
�أن  �أود  للل�إبللحللار:  بعمان  �لفعاليات  عللام  مدير 
وحتقيقهم  �لذين   ، �أي،�أ�لللللس،�إي،�أم  فريق  �أهنئ 
�سيطرتهم  �أحكمو�  �لتو�ل  على  �لر�بع  �لفوز 
فقط،  جولتني  بقاء  مع  خا�سة  �لبطولة  على 
�للحظات  �أهللم  من  زيغي  خليج  �إىل  فالو�سول 
مناف�سًة  �جللللولت  �أكللر  فهي  �مل�سابقة  هللذه  يف 
وتتمتع مبطاهر طبيعية خ�بة تعترب �لأجمل 

على �سعيد �لريا�سة �ل�سر�عية بالعامل. 

و�أ�ساف: هذ� �ليوم مهم لأنه �جلولة �خلام�سة، 
�لطو�ف  بطولة  �أهمية  على  �أي�سا  �كللد  ولأنللله 
�إي.�أف.جللللي  لبنك  �ل�سر�عي  ل�إبحار  �لعربي 
لإظهار  مهمة  من�سة  تعترب  �أ�للسللبللحللت  و�لللتللي 
جمال وروعة �خلليج �لعربي، و�لت�سويق ل�سباق 
مبو��سفات ومقايي�س عاملية، و�لإع�ن عن ممر 
جديد يف �ل�سرق �لأو�سط لل�سباقات �ل�سر�عية.  
�أخرى  بللرتللر�نللد با�سيه مللرة  �أثللبللت فللريللق  وقللد 
كفاءته وت�سدره لبقية فرت�ت �ل�سباق، ولكنهم 
�أو�للسللكللو� يف مللرحلللللة مللن مللر�حللل �للل�للسللبللاق على 
فقد�ن هذه �ل�سد�رة ب�سبب �لتمركز غري �جليد 
و�جتاهاتها  �لللريللاح  �للسللرعللات  فيه  تتغري  �للللذي 
�أوقات �لغروب و�لإ�سر�ق، وحول هذ� �لأمر قال 
�ل�سعوبة  تكمن  جوتيري:  هللاريف  �لفريق  م�ح 
يف كونك �ملت�سدر �أول من يقع يف �حلفرة �لتي 
�إن  و�أ�للسللاف:  يتجنبها من هم خلفك بعد ذلك 
�للللزو�يلللا وم�حظة  بللرتللر�نللد جلليللد يف حتللديللد 
�لأدو�ر  نلللتلللبلللادل  ونللللحللللن  �لأخلللللللللللرى،  �لللللفللللرق 

ل��سرت�حة لنبقى متيقظني د�ئما . 
لقد عرب �لفريق م�سيق هرمز يف �لظ�م، وعند 
�ل�سرقي من  �لفجر وهم مبحاذ�ة �جلزء  بزوغ 
جعل  مما  �لللريللاح،  �ختفت  م�سندم  جزيرة  �سبه 
�لفرق �لأخرى تقرتب من �لفريق بعد �أن كان 
�لفارق ما يقارب 10 �أميال، ولعب هذ� لأمر دور� 
�أدى  �لفرق، مما  �إعللادة ترتيب مر�كز  كبري� يف 
�إىل و�نط�قة �ملناف�سة من جديد، وحول ذلك 
بنا  حلللق  عندما  �أي�سا:  �لفرن�سي  �مللل�ح  يقول 

�لآخرون، كانت خطتنا هي �لإبحار بالقرب من 
�ل�ساطئ بحثا عن �لرياح، ولكننا خفنا للحظة 
�أن ل يكون هذ� هو �لقر�ر �ل�سحيح، ولكنه كان 
وكانت  �أول،  لوجهتنا  �لللريللاح  و�خللذتللنللا  موفقا 
�أول  فاإنك  �ملقدمة  �أنللك يف  بد�ية جديدة، ومبا 
من ي�ستفيد من �لرياح �أي�سا، ولكن ظل خطر 
ولكن  قائما  �لللريللاح  معدومة  بقعة  يف  �لللوقللوع 

وحل�سن �حلظ مل يحدث . 
حتديد  يف  هذه  �جلديدة  �لبد�ية  �أ�سهمت  وقد 
نللتللائللج �جللللوللللة، فللقللد كلللان فللريللقللا �لللريللا بنك 
�لطلبة  وفلللريلللق  كلللافلللاري  دي  بللقلليللادة  ملل�للسللقللط 
�أيه.�آي.��س.�م  �لفرق بعد فريق  �أول  �لهولندي 
�لتي تخرج من �لبقعة �ملعدومة �لرياح و�لتوجه 
بللالللقللرب ملللن �للل�للسللاطللئ، و�أملللللا فلللريلللق �سيدين 
جللافللنلليلليلله علللللى ملللن قللللارب بللنللك �إي.�أف.جلللللللي 
موناكو فقد متكن تخلي�س نف�سه هذه �ملنطقة 

عن طريق �لإبحار �لبعيد عن �ل�ساطئ. 
�أيلللللله.�آي.��للللللس.�م كلللان جنم  و�إىل جللانللب فللريللق 
�إذ كان  ت�سالينج،  ديلفت  هذه �جلولة هو فريق 
فريق �لريا بنك م�سقط يت�سدر �لث�ثة فرق 
ما  ولللكللن  �ل�سباق،  مب�سار  �لياب�سة  ل�سان  عند 
تقدم  �أن  بعد  �سريعا  �لو�سع  تغري هذ�  �أن  لبث 
�لهولنديون للمركز �لثاين، ويف هذ� �ل�سياق قال 
�سبقناهم  لقد  هيم�سكريك:  كاي  �لفريق  ربللان 
�إنها طريق  ، و�أ�ساف:  يف فرد �سر�عنا �لأمامي 
فاأنا  لنا،  طويلة لغاية هنا، ولقد كانت مرهقة 
منهك �لآن، �ساآخذ ل بع�س �لطعام، و�أ�ستحم، 

و�أنام .  لقد كان ط�ب جامعة ديلفت يف �لأ�سل 
فويل،  �أل  �لللفللرنلل�للسللي  �للللطلللو�ف  يف  مت�سابقني 
�لأوىل  �ملرة  تعد هذه  لهيم�سكريك  وفقا  ولكن 
يف  �لتتويج  من�سة  على  مبللركللز  يللفللوز�  �أن  لهم 
�إبحار مل�سافات طويلة )�إبحار حميطي(،  جولة 
وجميع �أع�ساء �لفريق من �جلامعة �لهولندية 
�لت�سويق  يللدر�للس  �لللذي  هيم�سكريك  با�ستثناء 

�لريا�سي باأم�سرتد�م. 
وقد بلغت �لأع�ساب �أ�سدها عندما علق �لقارب 
خط  مللن  فقط  200م  بعد  على  �سيد  �سباك  يف 
بنك  لفريق  �أي�سا  حللدث  �لأمللر  وهللذ�  �لنهاية، 
�سيدين  بالربان  دفللع  مما  موناكو  �إي.�أف.جللللي 

للغو�س لتخلي�س قاربه من هذه �ل�سباك. 
وقد �سهد فريق بنك �إي.�أف.جي موناكو و�حد� 
من �أكر �ل�سباقات تقلبا وعلق نيل ماكدونالد 
�لعر�قيل  �لللكللثللري مللن  �أن هللنللاك  يللبللدو  قللائللً�: 
و�لفخوخ ويبدو �أننا وقعنا يف معظمها ، و�أ�ساف 
خطة،  للللديلللك  يلللكلللون  �أن  يللجللب  ملللاكلللدونلللاللللد: 
 ، �ملللطلللللوب  بال�سكل  جتللر  مل  خطتنا  وللل�أ�للسللف 
ولكنهم مل ي�ست�سلمو� بل حاربو� من جديد مما 

مكنهم من �لعودة و�حت�ل �ملركز �لثالث. 
�للللفلللرق حمللظللوظللة يف هذه  بللعلل�للس  تللكللن  ومل 
بللي.�أيلله.�إي ل�أنظمة  �جلللولللة، فقد وقللع فريق 
�لعام،  �لرتتيب  يف  �لللثللاين  �ملللركللز  يحتل  �للللذي 
�ملركز  �لذي و�سعهم يف  �لرياح �خلفيفة  يف فخ 

�ل�ساد�س على بعد 8 �أميال من �ملت�سدر. 
وقد عرب ع�سو فريق بنك �إي.�ف.جللي موناكو 

بالعودة  �سعادته  عللن  �لرحبي  نا�سر  �لعماين 
رحلة  كللانللت  فلقد  بللالللعللودة  �سعيد  �أنلللا  لللبلللللده: 
�لبد�ية،  رياح قوية يف  ��ستقبلتنا  ولقد  طويلة، 
�لللللليللل وتغريت،  �للللريلللاح يف  �خللتلللللف  ثلللم  ومللللن 

وفريقنا �سعيدون مبا حتقق �ليوم . 
لقد �حتفظ فريق �لريا بنك م�سقط �لن�سائي 
كافاري  دي  �لربيطانية  �لللربللانللة  تللقللوده  �لللذي 
مبركز من مر�كز من�سة �لتتويج قبل �أن يفقده 
يف �لأميال �لأخرية، وحول ذلك قالت كافاري: 
جولة  وكانت  �أ�سدها،  على  �ملناف�سة  كانت  لقد 
يف  ت�سببت  و�لللتللي  �لللعللديللدة  مبطباتها  �سعبة 
�إعادة  �إربللاك ترتيب �لفرق ومن ثم �ساهمت يف 

�نط�قتها من جديد . 
وحول حمالفة �حلظ لفريقها يف �خلللروج من 
�لأخري  من  تقدمنا  لقد  قالت:  �لثاين  �ملطب 
للمركز �لثاين مما يعد� �أمر� ر�ئعا، على �لرغم 
من �أنني ل �أعلم كيف حدث هذ� �لأمر بالتحديد، 
لقد توجهنا نحن و�لفريق �لهولندي ل�إبحار 
�لأخرى  �لفرق  بقيت  بينما  �ل�ساطئ  مبللحللاذ�ة 
ور�ءنا، ول �أدري من �أين ظهر �سيدين جافنييه 
على من فريقه بنك �إي.�أف.جللي موناكو وهو 
يتقدم ب�سكل �سريع بينما كنا يف حرية من �أمرنا 

ونت�ساءل كيف قام بهذ�؟ 
وقد ��ستمتعت �لبحارة �لعمانية �نت�سار �لتوبي 
�لرياح خفيفة  كانت  لقد  قائلة:  �ملناف�سة  بهذه 
بع�س  يف  ومتقلبة  �أخلللللرى،  تلللارة  وقللويللة  تللللارة، 
�لتعرف  �ل�سباح  يف  عليك  وي�سعب  �لأحلليللان، 

ومن  قارب  م�سار  وتغري  �ل�سغط،  مناطق  على 
ثم تعلق يف �إحدى هذه �ملطبات، نحن �سعيدون 
يف  جهدنا  ق�سارى  بذلنا  لقد  �لللثللاين،  باملركز 
�ملحافظة على �ملركز ولكن نظر� لتقلبات �لرياح 
ل ت�ستطيع �لتكهن مبا �ستو�جه، قدمنا �أف�سل 
ونتطلع  م�ستو�نا،  عن  ر��سون  ونحن  لدينا  ما 
نتائج  حتقيق  ونتمنى  �لللقللادمللتللني  للجولتني 

جيدة فيها .
�لللعللربللي ل�إبحار  �للللطلللو�ف  هلللذ� وتللتللنللافلل�للس يف 
فللرق متثل  ت�سع  �إي.�أف.جلللللي  لبنك  �للل�للسللر�عللي 
دول خمتلفة مثل �سلطنة عمان وميثلها فريق 
�لعمانية، وبي. �ل�سلطانية  �لنه�سة، و�لبحرية 

�أيلللللله.�إي للل�أنللظللمللة و�لللفللريللق �لللنلل�للسللائللي �لريا 
�لإملللار�ت وميثلها فريقي  ودولللة  بنك م�سقط، 
�أبللوظللبللي، و�أيللللله.�آي.��لللللس.�م، وفلللرق دوللليللة مثل 
ملللونلللاكلللو، وديلفت  �إي.�أف.جللللللللللي.  بللنللك  فلللريلللق 
ت�سالنج من هولند�، وفريق مي�سي فر�نكفورت 

�لذي ميثل �لحتاد �لأوروبي.
�لعربي  �لللطللو�ف  ي�سهم  دول  بللاأربللع  ومبللللروره 
لللل�إبلللحلللار �لللل�لللسلللر�علللي لللبللنللك �إي.�أف.جللللللللللللي يف 
حديثة  مرفقات  من  �ملنطقة  ملقومات  �لرتويج 
و�أجللللو�ء مثالية للل�إبللحللار، وكللانللت �لللقللو�رب قد 
�ل�سهر،  هللذ�  مللن  �لعا�سر  يف  �لبحرين  غلللادرت 
�أبوظبي  ثللم  ومللن  �لللدوحللة  على  بعدها  وملللرت 
وبعدها دبي، وتغاد �لآن ر�أ�س �خليمة متوجهة 
لدبا، ومنها للم�سنعة قبل �خلتام يف م�سقط يف 

�خلام�س و�لع�سرين من �ل�سهر.

قدما   40 فئة  �لتجديف  لقو�رب  �أبوظبي  �سباق  �ليوم  ينطلق 
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  برعاية  �لإمللار�ت  تر�ث  نادي  �لذي ينظمه 
بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي 
تللر�ث �لإملللار�ت وذلللك يف �إطللار �ملحافظة على �لللرت�ث �لبحري 

للدولة.
وي�سهد �ل�سباق م�ساركة 1139 بحار� على من 67 قاربا يف كل 
قارب 17 بحار� مع �ل�سكوين موزعني على �أربعة �أ�سو�ط ومل�سافة 

�أربعة �أميال بحرية يف حميط منطقة كا�سر �لأمو�ج باأبوظبي.
و�أ�ساد علي عبد�هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي ل�أن�سطة يف نادي 
ز�يد  بللن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بللدعللم  �لإمللللار�ت  تلللر�ث 

كافة  �لرت�ثية  ل�أن�سطة  �هلل  حفظه  �لللدولللة   رئي�س  نهيان  �آل 
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  ومتابعة  خا�س  ب�سكل  �لبحرية  و�لأن�سطة 
ت�سمل  �لتي  �لنادي  �أهللد�ف وبر�مج  نهيان لتحقيق  �آل  ز�يللد  بن 
�لعديد من جو�نب �حلياة �لرت�ثية و�لتقليدية �لأ�سيلة لآبائنا 

و�أجد�دنا للمحافظة على �لرت�ث �ملحلي.
�إد�رة �لأن�سطة و�ل�سباقات  �أن �للجان �لفرعية يف  جدير بالذكر 
�ل�ستعد�د�ت  ل�ستكمال  �أعمالها  كثفت  قللد  بللالللنللادي  �لبحرية 
و�إجر�ء�ت �ل�س�مة �لعامة للم�ساركني و�لعمل على حتقيق مبد�أ 
تكافوؤ �لفر�س بني �ملتناف�سني كافة وتو��سل تقدمي �لدعم لهم 

بالإمكانيات �ملتاحة.

�أغلقت �لأربعاء �ملا�سي عملية  كانت �للجنة �ملنظمة لل�سباق قد 
ت�سجيل �مل�ساركني يف �ل�سباق وعقدت �جتماعا تنويريا بح�سور 
لل�سباق  �لفنية  �ل�سروط  تو�سيح  و�لبحارة مت خ�له  �لنو�خذة 
�إجلللر�ء عملية  �مل�ساركة وكللذلللك  �لللقللو�رب  وتللوزيللع �لأللللو�ن على 

�لقرعة �خلا�سة بخط بد�ية �ل�سباق.
وخ�س�ست �للجنة �ملنظمة بناء على توجيهات �سمو رئي�س �لنادي 
للفائزين بال�سباق جو�ئز عبارة عن منوذج لقارب ذهبي ل�أو�ئل 
يف �لأ�سو�ط �لأربعة وث�ث جو�ئز مالية قيمة للفائزين �لث�ثة 
�لر�بع  من  للفائزين  �ستمنح  مالية  جو�ئز  عن  ف�س�  �لأو�ئلللل 

وحتى �ل�سابع ع�سر من �أ�سو�ط �ل�سباق �لبحري �لرت�ثي.

كامريا تراقب بيكهام يف مباراة مر�ضيليا انطلق �ضباق اأبوظبي لقوارب التجديف فئة 40 قدمًا اليوم

فريق اأيه.اآي.اأ�ض.اأم يحكم �ضيطرته على الطواف العربي للإبحار ال�ضراعي لبنك اإي.اأف.جي 

ثالثة جولت بطولة دبي 2013-2012

ال�ضراعية 22 قدما تبحر يف �ضاطئ اجلمريا اليوم
60 قاربا تتناف�س على انتزاع املراكز الأوىل والفوز باللقب

من  بيكهام  ديفيد  �لنكليزي  �لنجم  حتركات  �لفرن�سية  بلو�س  كانال  �سبكة  �سرت�سد 
�سان جرمان مع مر�سيليا يف  باري�س  �جلديد  فريقه  مبار�ة  ملعب  �ىل  و�سوله  حلظة 
قمة �لدوري �لفرن�سي لكرة �لقدم غد� �لحد لغاية تركه �مل�ستطيل �لخ�سر، من خ�ل 

كامري� خا�سة حتمل ��سم بيك كام .
وبعد غيابه عن مبار�ة �سو�سو �لخرية لعدم ��ستعادته لياقته �لبدنية �لكاملة، يتوقع 
�لعا�سمة، يف مو�جهة  فريق  �ىل  �ملو�سم  لنهاية  �ملنتقل  عاما(  بيكهام )37  ي�سارك  �ن 

مر�سيليا �ملرتقبة يف ظل ��سابة �لرب�زيلي لوكا�س مور� وجريميي مينيز.
منتخب  قائد  مل�حقة  كام  بيك  وت�ستخدم  و�لعامل،  فرن�سا  يف  �ملبار�ة  �ل�سبكة  و�ستنقل 
�نكلرت� �ل�سابق وجنم مان�س�سرت يونايتد وريال مدريد �ل�سباين من حلظة و�سوله �ىل 
ملعب بارك دي بر�ن�س لغاية دخوله �ر�س �مللعب وخ�ل �للقاء و�ستوظف �ل�سبكة 40 

كامري� ��سافية و300 تقني لتغطية �ملبار�ة بني �لغرميني.
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دبي  ملجل�س  �ل�للسللرت�تلليللجلليللة  �خلللطللة  �إطللللار  يف 
لتطوير  �ل�ساعية   2015-2011 �لريا�سي 
يطلق  �لأنللديللة،  يف  و�لفنية  �لتدريبية  �لللكللو�در 
يف  �ملللو�طللنللني  �ملللدربللني  تاأهيل  برنامج  �ملجل�س 
�لبدنية(  )�للياقة  �لبدين  �لإعللد�د  �خت�سا�س 
لكرة �لقدم، وذلك بد�ية من �ليوم �ل�سبت )23( 
فرب�ير �جلاري على �أن يتو��سل �لربنامج حتى 

نهاية �سهر دي�سمرب �ملقبل.
وياأتي قر�ر جمل�س دبي �لريا�سي باإط�ق هذه 
�ل�سيخ  �سمو  تللوجلليللهللات  مللن  �نللطلل�قللا  �للللللدورة 

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ول عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�سي �لذي كان قد 
وجه بالعمل على تطوير �ملدرب �ملو�طن، وكان 
قللر�ر بتعيني م�ساعد مللدرب مو�طن  �أ�سدر  قد 
�أندية  جللملليللع  يف  �للللقلللدم  بللكللرة  �لأول  للللللفللريللق 
�لوطنيني  للمدربني  �لفر�سة  ملنح  دبللي  �إملللارة 
مبمار�سة �لتدريب و�سقل خرب�تهم من خ�ل 
حلقة  يكونو�  و�أن  �لعامليني  �ملدربني  مع  �لعمل 
و�لللسلللل بلللني �لللل�علللبلللني �لللوطللنلليللني و�مللللدربلللني 
مهار�ت  تطوير  على  �لعمل  وكذلك   ، �لأجانب 

و خللرب�ت هلللوؤلء �ملللدربللني مللن خلل�ل زجهم يف 
متقدمة  تدريبية  عمل  وور�لللس  تللدريللب  دور�ت 
د�خل وخارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 
زيللادة معارفهم وتطوير خرب�تهم يف هذ�  �أجل 

�ملجال �ملتقدم.
قام مبخاطبة  �لريا�سي قد  دبي  وكللان جمل�س 
�أندية دبي لرت�سيح مدرب مو�طن متخ�س�س يف 
لعبة كرة �لقدم، على �أن يتم عقد �جتماع تعريفي 
للمدربني �ليوم �ل�سبت )23 فرب�ير( بالنادي 
�لأهلي، على �أن تنطلق فعاليات �لربنامج على 

مر�حل زمنية علمية وعملية ت�سم 400 �ساعة 
نللظللريللة و300  �للسللاعللة   100 بللنللحللو  مللقلل�للسللمللة 
عللمللللليللة، حلليللث يللتللم �إقلللاملللة حمللا�للسللر�ت وور�لللس 
عللمللل حلللول �لللنللظللرة �لللعللامللة لللل�إعلللد�د �لبدين 
�لفرتة  للريا�سيني وخ�سائ�س هذ� �جلانب يف 
�ملقبل، فيما  �أبللريللل  فللرب�يللر �جللللاري حتى  مللن 
�لبدنية يف  �للياقة  دورة تدريبية يف  �إقامة  يتم 
�سهر مار�س �ملقبل باإ�سر�ف حما�سر دول، على 
�أن يتم �إقامة دور�ت تخ�س�سية باإ�سر�ف مدربي 
�لإعد�د �لبدين للفرق �لأوىل باأندية دبي خ�ل 

�لفرتة من �سهر �سبتمرب �إىل نوفمرب �ملقبلني، 
�سهر  يف  دوللليللة  تدريبية  دورة  �إقللامللة  يتم  فيما 

دي�سمرب �ملقبل.
�خللللطلللة  تلللنلللفللليلللذ  �إىل  �للللللربنلللللاملللللج  ويللللللهللللللدف 
�ل�ساعية  �لريا�سي  دبي  ملجل�س  �ل�سرت�تيجية 
�خت�سا�س  يف  مللو�طللنللني  مللدربللني  تللاأهلليللل  �إىل 
�لإعلللللد�د �لللبللدين يف كلللرة �لللقللدم مللن �جلانبني 
�لنظري و�لعملي، ويف �إطار �خلطة �لتي ينفذها 
�ملجل�س على مد�ر �ملو��سم �ملا�سية وت�سهد �إقامة 
�أف�سل  بللاإ�للسللر�ف  تدريبية  ودور�ت  حمللا�للسللر�ت 

�ملللتللخلل�للسلل�للسللني يف كللافللة �ملللللجللللالت، حلليللث نظم 
�ملجل�س �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية �ملتقدمة 
من  �ملخت�سني  مللن  علللدد  فيها  حللا�للسللر  دبلللي  يف 
بينهم �ملدرب �لفرن�سي �ل�سهري غي رو ومدرب 
كوبكة  �نلللدي  �لأملللللاين  �ملنتخب  مللرمللى  حللر��للس 
�لور�س  من  وغريها   ، كابيلو  فابيو  و�لإيطال 
يف جمالت �لأكادمييات و�سلوك �ل�عبني، �إىل 
�أف�سل  ملتابعة  �ملو�طنني  �ملللدربللني  �إيللفللاد  جانب 
�لدور�ت �لتدريبية يف �لدول �لأوروبية �ملتقدمة 

كروية، مثل: ��سبانيا و�أملانيا.

الربنامج ي�سم 300 �ساعة تدريب عملي و100 �ساعة حما�سرات نظرية تتوا�سل حتى دي�سمرب املقبل

جمل�ض دبي الريا�ضي يطلق برنامج تاأهيل املدربني املواطنني يف جمال الإعداد البدين

با�سر مدرب �لعاب �لقوى �لأمريكي كنتا بيل �لبطل 
�لللعللاملللي يف �لللوثللب �لللثلل�ثللي و�لللطللويللل �ملل�للس �لول 
مهامه كللمللدرب للللعللاب �لللقللوى بللالللدولللة ملللدة ث�ث 
 2016 عللام  �سبتمرب  مللن  �لأول  يف  تنتهي  �للسللنللو�ت 
�أي بعد دورة �لألعاب �لأوملبية بريودي جانريو وقاد 

�لو�سل  �أملل�للس مبلعب  م�ساء  �مللللر�ن  بيل  كنتا  �مللللدرب 
بح�سور �مل�ست�سار �أحمد �لكمال ع�سو جمل�س �د�رة 
�ألعاب �لقوى و�ع�ساء  �لللدول رئي�س �حتاد  �لإحتللاد 
جمل�س �لد�رة و�خلبري �لدول حممد علي حممد 
 11 تللاأهللل  يف  �أ�سهم  �لللذي  كنتا  مللع  �لتعاقد  ويعد   .

هي  �سفقة   2012 لندن  �أوملبياد  يف  �مريكيا  لعبا 
�لأجنح و�لأغلى يف تاريخ �أم �لألعاب �لإمار�تية حيث 
�هلل عبا�س يف  مللن حممد عبد  كللل  تللدريللب  �سيتوىل 
يف  م�سطفى  وجا�سم  ح�سن  و�سامل  �لث�ثي  �لوثب 
�لكمال  �أحمد  �مل�ست�سار  �أعللرب  وقد  �لطويل  �لوثب 

عن �سعادته �لبالغة بالتوفيق يف �إمتام هذه �ل�سفقة 
مع �ملدرب و�لنجم �لأمريكي كنتا ملا ميثله من قيمة 
فنية يف عامل �لتدريب م�سري� �ىل �أنها �سفقة ناجحة 
بكل �ملقايي�س وقال �أن �لإحتاد �سيوفر له �ملناخ �ملنا�سب 
للعمل و�لنجاح يف مهمته �لوطنية من جانبه �أعرب 

�ملدرب �لأمريكي كينتا عن �سعادته �لبالغة بالتو�جد 
يف دبي �لتي يزورها للمرة �لأوىل و�لتعاقد مع �حتاد 
�أنللله �سيعمل بللكللل جللد خ�ل  �ألللعللاب �لللقللوى مللوؤكللد� 
يتمكن  �أن  ي�ستطيع  حتى  �ملقبلة  �لللثلل�ث  �ل�سنو�ت 
�أحد لعبيه �أو �أكر من و�سع �أقد�م يف �أوملبياد ريودي 

�ىل  حتتاج  �لقوى  �ألللعللاب  �أن  وقللال   2016 جانريو 
طاقاتهم  تتفجر  لكي  �ل�عبني  من  جاحمة  رغبة 
ومن ثم يتطور م�ستو�هم م�سري� �ىل �نه �سي�سعى مع 
رجال �لإحتاد و�ل�عبني �ىل �لو�سول �ىل �لأهد�ف 

�مل�سرتكة وحتقيق �أف�سل �لنتائج �ملمكنة. 

احتاد األعاب القوى يتعاقد مع املدرب الأمريكي كنتا بيل لثلث �ضنوات

�أ�ساد �حتاد �ألعاب �لقوى بالتعاون �ملثمر و�لبناء بينه وبني �لقيادة �لعامة 
ل�سرطة دبي مثمنا هذ� �لنهج �لذي يجب �أن يحتذى من باقي �ملوؤ�س�سات 
�لوطنية . وقال �مل�ست�سار �أحمد �لكمال ع�سو جمل�س �د�رة �لحتاد �لدول 
دبي  �سرطة  وتقدمه  ما قدمته  �أن  �لقوى  لألللعللاب  �لملللار�ت  �حتللاد  رئي�س 
عديدة  �سنو�ت  مللدى  وعلى  �لقوى  �ألللعللاب  يف  �لللدولللة  ومنتخبات  لأن�سطة 
�مل�سك�ت  مللن  �لللعللديللد  حللل  يف  ��سهمت  فللقللد  و�لإ�لللسلللادة  �لللتللقللديللر  ت�ستحق 
يف  �لتعاون  جانب  �ىل  وملليللد�ن  م�سمار  �مللعب   مع�سلة  خا�سة  للل�إحتللاد 
جمالت عديدة . ووجه �مل�ست�سار �لكمال �سكرة �ىل معال �لفريق �ساحي 
خلفان متيم �لقائد �لعام ل�سرطة دبي �لذي �أبدى توجيهاته بت�سخري كافة 
يف  دولتنا  وعلم  ��سم  ورفللع  �لوطنية  منتخباتنا  مهمة  لإجنللاح  �لإمكانيات 
جاء   . و�لدولية  و�لقارية  و�لإقليمية  و�لعربية  �خلليجية  �ملحافل  جميع 
هذ� عقب �حلفل �لذي �أقامه �حتاد �ألعاب �لقوى تثمينا لدور �د�رة �ل�سوؤون 
�لريا�سية بالإد�رة �لعامة خلدمة �ملجتمع يف �جناح بطولة �حتاد غرب �آ�سيا 
موؤخر�  �ملتحدة  �لعربية  �لإملللار�ت  دولللة  �إحت�سنتها  و�لتي  �لقوى  لألعاب 

با�ستاد نادي �سباط �سرطة دبي . 

احتاد األعاب القوى يكرم �ضركاء النجاح يف غرب اآ�ضيا 

بلتر م�ضدوم ملقتل اللعب ال�ضوري �ضليمان 
جوزيف  �ل�سوي�سري  �لللقللدم  لكرة  �للللدول  �لحتلللاد  رئي�س  بعث 
�لدين  �ل�سوري �س�ح  رئي�س �لحتللاد  �إىل  بر�سالة  �سيب ب�تر 
رم�سان، معربا فيها عن �سدمته ملقتل �ل�عب �لدول �ل�ساب 
بالقذ�ئف  هللجللوم  جلللر�ء  �خللريللن  �أربللعللة  وجلللرح  �سليمان  يو�سف 
�مل�ست�سفى  يف  �حلم�سي  �لوثبة  نللادي  مهاجم  وتللويف  دم�سق.  يف 
هللاون يف حديقة  قذيفة  �سقوط  �ثللر  �لربللعللاء  بجر�حه  متاأثر� 
�سليمان )19 عاما( يف مقتل،  �سظاياها  ��سابت  ت�سرين  فندق 
يف حني جرحت �ربعة لعبني من فريق �لنو�عري مما �دى �ىل 

�لغاء �ملبار�ة �ملقررة بني �لفريقني.
حزنا  وحللزنللت  جللد�  �سدمت  لقد  فيفا:  رئي�س  ر�سالة  يف  وجللاء 

�سديد� لدى تلقي نباأ �حلادث �ملاأ�ساوي يوم �لأربعاء و�لذي �أودى 
بحياة لعب كرة قدم �سوري وخلف �أربعة جرحى �خرين .

كرة  و�أ�للسللرة  فيفا  عللن  ونيابة  نف�سي  عللن  �أ�سالة  بلل�تللر:  وتللابللع 
�لقدم جمعاء، �أود �أن �أعرب عن خال�س تعازينا لعائلة لعب كرة 
�أفللر�د �حتاد كرة �لقدم  �لقدم �ل�ساب و�أ�سدقائه ولكم وجلميع 

�ل�سوري .
�إىل جانبهم يف هذ�  تقف  �لقدم  كللرة  �أ�سرة  �ن  و�أ�للسللاف ب�تر: 
�مل�ساب �جللل �مل �أن يكون �جلرحى �لأربعة �لآخرون يف حالة 
�لقوة و�ل�سجاعة و�ل�سفاء  �لكثري من  �أمتنى لهم  م�ستقرة كما 

�لعاجل قلوبنا معهم ومع �أ�سرهم �ي�سا .

مارادونا يرغب بح�ضور مباراة نابويل ويوفنتو�ض 
�نه يرغب باحل�سور  �رماندو مار�دونا  ك�سف �ل�سطورة �لرجنتينية دييغو 
�ىل ملللللعللب �للسللان بللاولللو ملللتللابللعللة قللمللة �للللللدوري �ليلللطلللال لللكللرة �لللقللدم بني 
يوفنتو�س ونابول �ل�سبوع �ملقبل، على رغم �سر�عه مع م�سلحة �ل�سر�ئب 

يف �يطاليا.
بح�سور  رغبته  عن  �مل�سجعني  �ىل  مفتوحة  ر�سالة  يف  �لذهبي  �لولد  وعرب 
�للقاء �ملرتقب بني �ملت�سدر وو�سيفه، يف وقت قد يو�جه فيه �ليقاف لدى 
كان  عندما  مدفوعة  غري  �سر�ئب  ب�سبب  �ليطالية  �لر��سي  �ىل  و�سوله 

لعبا مع نابول.
وقللال مللار�دونللا: �مللل �لللعللودة �ىل نابول يف �قللرب وقللت ممكن، رمبللا ملبار�ة 
يوفنتو�س لت�سنح ل فر�سة روؤية حمبوبي نابول وجمهوري �لذي ل �ن�ساه 

�بد� .
وتابع مار�دونا: هذه �ل�سنة نابول قد يحرز لقب �لدوري .
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بورو�سيا  ملل�للسللجللعللي  مللللن  ثلللل�ثللللة  تلللعلللر�لللس 
�م�س  م�ساء  للطعن  �لملللاين  مون�سنغ�دباخ 
�لأول يف �لعا�سمة �ليطالية روما قبل �ملبار�ة 
لت�سيو  م�سيفه  �ملللام  فريقهم  خ�سر  �لللتللي 
�لثاين من م�سابقة  �لللدور  �يللاب  �سفر-2 يف 

�لدوري �لوروبي يوروبا ليغ لكرة �لقدم.
وذكرت �سحيفة غازيتا ديلو �سبورت �ليطالية 
يف  ل�عتد�ء  تعر�سو�  �لث�ثة  �مل�سجعني  �ن 

وبان  �لعا�سمة،  مللن  خمتلفة  �مللاكللن  ثلل�ثللة 
حياتهم لي�ست يف خطر.

و�سافر �كر من 800 �لف م�سجع مع �لفريق 
�حت�سنها  �لتي  �ملللبللار�ة  يف  مل�ساندته  �لمللللاين 

�مللعب �لوملبي يف �لعا�سمة �ليطالية.
و�ل�سخا�س �لذين تعر�سو� للطعن هم طبيب 
يف �خلم�سني من عمره وح�سل �لعتد�ء عليه 
يف بونتي ميليفيو، و�ساب يبلغ من �لعمر 30 

�ما  عاما يف مكان قريب من �حلللادث �لول، 
بالقرب  للطعن  فتعر�ست  �لخرى  �ل�سحية 

من فندق.
�مام  حرجا  �ليطال  �لفريق  و�سع  و��سبح 
�لحتلللاد �لوروبللللي لللكللرة �لللقللدم �للللذي غرمه 
يف 30 �ل�سهر �ملا�سي مببلغ 140 �لف يورو 
�سدرت  �لللتللي  �لللعللنلل�للسللريللة  �لللهللتللافللات  ب�سبب 
عللن جللمللهللوره خللل�ل مللبللار�تلليلله مللع توتنهام 

�للل�للسلللللوفلليللنللي يف دور  �لنللكللللليللزي وملللاريلللبلللور 
�ملجموعات.

مبار�ته  يف  لت�سيو  جمهور  مللن  ق�سم  ورفلللع 
�لثاين  ت�سرين   22 يف  تللوتللنللهللام  �سيفه  مللع 
فل�سطني  عليها  كتب  يافطة  �ملا�سي  نوفمرب 
�حلرة فيما هتف ق�سم �خر جودن توتنهام �ي 
منه  ��سارة  يف  وذلك  بالملانية،  توتنهام  يهود 
�للندين  �لفريق  �لتاريخية بني  �لع�قة  �ىل 

و�جلالية �ليهودية.
وكللان �لحتلللاد �لوروبلللي غللرم لت�سيو مببلغ 
�لهتافات  بلل�للسللبللب  يللللللورو  �للللللف  200ر40 
�لعن�سرية بحق لعبي توتنهام خ�ل مبار�ة 
�لذهاب �لتي �قيمت يف لندن يف �يلول �سبتمرب 
�ملا�سي، ثم ��ساف �ليها 90 �لف يورو ب�سبب 
قيام  �ي�سا  �سهدت  �لتي  �ليللاب  لقاء  �حللد�ث 
�ملفرقعات  برمي  �ليللطللال  �لفريق  جمهور 

�لدخول  وتاأخر لعبيه يف  �مللعب  �ر�سية  �ىل 
مر�قب  ت�سليم  يف  �ي�سا  و�لتاأخر  �مللعب  �ىل 

�ملبار�ة لئحة �لفريق يف ذلك �للقاء.
وغرم لت�سيو �ي�سا مببلغ 50 �لف يورو مع 
وقف  مع  جمهور  دون  مللبللار�ة  خو�س  عقوبة 
�لتنفيذ ب�سبب �لت�سرف �لعن�سري جلمهوره 
خ�ل مبار�ته مع ماريبور على ملعب �لخري 
يف �ل�ساد�س من كانون �لول دي�سمرب �ملا�سي.

طع���ن ثلث����ة جم�ضع����ني ملون�ضن�غ���لدب�����اخ يف روم�������ا

•• الذيد -الفجر: 

باملنطقة  و�لطالبات  �لطلبة  �أملللور  �أوللليللاء  جمل�س  رئي�س  �ملحيان  ر��للسللد  �أكللد 
�سباق  فعاليات  يف  للم�ساركة  و�لأطفال  �ل�سباب  من  �ملئات  تو�فد  �أن  �لو�سطى 
�ملو�فق �لأول من مار�س  �لثالث يف �لذيد و�لللذي �سيقام يوم �جلمعة  �لطريق 
�ملقبل مب�سيئة �هلل تعاىل يدعو �إىل �لفخر و�لإعجاب باحلر�س �ل�فت من قبل 
�ملجتمع للم�ساركة و�لهتمام بالريا�سة . و�أ�سار �إىل �أن باب �مل�ساركة متاح لكافة 
و�أن  مللرت�ت  كيلو  ث�ثة  وهي  �ملخ�س�سة  �مل�سافة  لقطع  �مل�ساركة  يف  �لر�غبني 
�لدعوة موجهة لأفر�د �ملجتمع �إىل �مل�ساركة يف تلك �لتظاهرة �لريا�سية �لتي 
باأهد�ب  و�لتم�سك  لياقتهم  تعرب عن وعي �جلميع ورغبتهم يف �حلفاظ على 
ممار�سة  عن  �لللعللزوف  طابع  عليه  خيم  �لللذي  �لع�سر  هللذ�  يف  كغاية  �لريا�سة 
�لريا�سة. وقال �ملحيان �إىل �أن �ل�سباق �سينطلق حتت �سعار ) �لأ�سرة �لريا�سية 
�أ�سرة منتجة ( وذلك ترجمة ملا نود حتقيقه من �أهد�ف عليا يف متكني �ملجتمع 

من ممار�سة �لريا�سة خا�سة و�أن �ل�سباق �سيحقق �لتكافوؤ لكافة �لأعمار .
ولفت �ملحيان �أن �ل�سباق �سري�عي �أربعة م�ستويات من ع�سرة �أعو�م �إىل خم�سة 
ع�سر عاما و�مل�ستوى �لثاين من �ستة ع�سر عاما �إىل ع�سرين �أما �مل�ستوى �لثالث 
فوق  مللا  �لللر�بللع  و�مل�ستوى  �لأربللعللني  حتى  وعلل�للسللرون  و�حللد  لعام  ف�سيخ�س�س 

�لأربعني ليتم تكرمي �لأو�ئل يف كل م�ستوى .

�سباح  مللللن  �للللعلللا�لللسلللرة  يف  جتلللللري 
�للللليللللوم �لللل�لللسلللبلللت وعلللللللللى �ملللل�علللب 
�لللفللرعلليللة بللالللنللادي �لهلللللي بدبي 
ملللو�جلللهلللات �جللللوللللة �لللثللالللثللة من 
�سنة   14 حتلللت  �لللفللتلليللات  دوري 
�سنة   16 حتللت  �لنا�سئات  ودوري 
يللحللقللق جنللللاحللللات لفته  و�للللللللذي 
تقام  �للللتلللي  �للللثلللانللليلللة،  نلل�للسللخللتلله  يف 
كرة  جلنة  وتنظيم  ��للسللر�ف  حتللت 
�لللقللدم لللللل�للسلليللد�ت �لللتللابللعللة ملجل�س 
مع  وبالتن�سيق  �لريا�سي  �بوظبي 
وز�رة  مللع  وبالتعاون  �لللكللرة  �حتللاد 
�لرتبية و�لتعليم و�حتاد �لريا�سة 
�للللليللللوم خم�س  وتللللقللللام  �مللللدر�لللسللليلللة 

حيث   ، �لفتيات  دوري  يف  مباريات 
يو�جه �لنادي �لهلي فريق مركز 
ويلتقي  �خلللليلللملللة،  ر��لللللس  تلللدريلللب 
فريق مركز تدريب دبي مع فريق 
مركز تدريب �م �لقيوين وي�عب 
�لريا�سي  �بللوظللبللي  نللللادي  فللريللق 
، يف  �لفجرية  تدريب  فريق مركز 
حللني يلللللعللب فللريللق مللركللز تدريب 
تدريب  مركز  فريق  �مللام  عجمان 
وتختتم   ، �للل�للسللارقللة-�للل�للسللرقلليللة 
�للللللقللاء�ت مبللو�جللهللة فللريللق مركز 
�بلللوظلللبلللي وفلللريلللق مركز  تلللدريلللب 

تدريب �ل�سارقة . 
ويف �ملقابل تقام يف دوري �لنا�سئات 

خم�س مو�جهات جتمع بني فريق 
�لللفللجللرية وفريق  تلللدريلللب  مللركللز 
،وفريق  �لريا�سي  �بوظبي  نلللادي 
�للللنلللادي �لهلللللللي ملللع فللريللق مركز 
تدريب ر��س �خليمة، وفريق مركز 
تدريب  مركز  وفريق  دبي  تدريب 
�للل�للسللارقللة-�للل�للسللرقلليللة ، ويلللللتللقللي يف 
فلللريلللق مركز  �للللر�بلللعلللة  �مللللو�جلللهلللة 
بللفللريللق مركز  �بلللوظلللبلللي  تلللدريلللب 
تدريب �ل�سارقة، ويف �خلتام يو�جه 
�لقيوين  �م  تللدريللب  مللركللز  فللريللق 

فريق مركز تدريب عجمان. 
�للللبلللطلللولت بهدف  هلللللذه  وتللللاأتللللي 
تللو�للسلليللع قلللاعلللدة �ملللمللار�للسللات لكرة 

�للللفلللتللليلللات  �للللسللللفللللوف  �لللللللقللللللدم يف 
و�لعمل  و�للل�للسلليللد�ت  و�لللنللا�للسللئللات 
�لكروية  �لللثللقللافللة  تللر�للسلليللخ  علللللى 
�لأجيال  خمتلف  عللنللد  �لن�سائية 
�لكبري  و�حللللللر�لللللس  �مللللجلللتلللملللع  يف 
لتكوين منتخبات وطنية مبختلف 
�مللللر�حلللل �لللعللمللريللة �نللطلل�قللا من 
�لأهللللللللد�ف �للللتلللي و�للسللعللتللهللا جلنة 
�سيا�ستها  يف  لل�سيد�ت  �لقدم  كللرة 
لتحقيق  �لعامة  و��سرت�تيجيتها 
�مل�ستوى  علللللى  �لللكللرويللة  �لنه�سة 
�لتجربة  جناحات  وتعزيز  �ملحلي 
�مللللمللليلللزة للللللللفلللرق و�مللللنلللتلللخلللبلللات يف 

�ل�ستحقاقات �خلارجية.

تلللقلللرر بلليللع تلللذ�كلللر ملللبلللار�ة فريق 
و�سيفه  �لعني  بنادي  �لأول  �لكرة 
�بتد�ًء من يوم  �ل�سعودي،  �له�ل 
�لعيناوي  بللاملللتللجللر   ، �لأحلللللد  غلللد 
و�مللللللللللحللللق مبلللللللعلللب طلللحلللنلللون بن 
يكون  �أن  على  بللالللقللطللارة،  حممد 
وحتى  ع�سر�ً  �لللر�بللعللة  مللن  �لبيع 
�لللتللا�للسللعللة مللل�لللسلللاًء حتللللت �إ�للللسللللر�ف 

جمعية جماهري نادي �لعني.
ويللرتقللب �للل�للسللارع �لللريللا�للسللي قمة 
��لللسلللتلللثلللنلللائللليلللة بلللللني زعلللليللللم �للللكلللرة 
�ل�سعودي،  و�لللزعلليللم  �لإملللار�تللليلللة 

وذلك يوم �لأربعاء �ملقبل .
وبد�أت جمعية �جلماهري �لعيناوية 
�لظاهري  ر��للسللد  حممد  برئا�سة 
�مللقب بالعمدة حت�سري�تها للقمة 

مبادر�ت  خللل�ل  ملللن  �لآ�للسلليللويللة، 
ر�ئدة وغري م�سبوقة، وجملة من 
�لك�سف عنها  �لتي �سيتم  �ملفاجاآت 
ع�سية �ملبار�ة �لآ�سيوية مبدرجات 
حممد  بلللللللن  طلللللحلللللنلللللون  ملللللللللعللللب 
�لفريق  دعلللم  بللهللدف  بللالللقللطللارة، 
مللعللنللويللاً وملل�للسللانللدة �للل�عللبللني يف 
ملل�للسللهللد ر�ئللللع يللعلليللد �إىل �لأذهلللللان 
ذ�كرة �لعني 2003، �لذي ح�سل 
من  �لأوىل  �لللنلل�للسللخللة  لللقللب  علللللى 

�لبطولة �لقارية.
و�ستكون فئات �لتذ�كر على �لنحو 
�لتال :كبار �ل�سخ�سيات 1000 
�لأوىل100  �للللللللدرجة   ، درهلللم 
درهلللللللم و�للللللدرجلللللة �للللثلللانللليلللة 20 

درهماً.

•• ال�شارقة -الفجر:

نللادي �حلمرية  �إد�رة  وجه جمل�س 
خا�ساً  �للسللكللر�ً  �لللريللا�للسللي  �لللثللقللايف 
لفئة موظفي �خلدمات �لأ�سا�سية 
ملبادرة  تلبية  �لللعللمللال(   ( �لللعللامللة 
بللهللدف �لتعبري عن  لللكللم«،  »�للسللكللر�ً 
جلهودهم  و�للللتلللقلللديلللر  �لملللتلللنلللان 

وعملهم �ملتفاين يوماً بعد يوم
م�ساء  �لللنللادي  �إد�رة  �أقللامللت  وعليه 
�خلدمات  ملللوظللفللي  حلللفلللً�  �أمللل�لللس 
تكرمياً  و�لعمال  �لعامة  �لأ�سا�سية 

لدورهم �لفعال و�حليوي يف خدمة 
�لنادي وكو�دره ولعبيه وموظفيه 

و�لعناية مبر�فقه �ملختلفة .
وقام �حمد علي �لكتبي �أمني �ل�سر 
�لريا�سية  �للجنة  رئي�س  �مل�ساعد 
�ل�سام�سي  عبيد  مع�سد  يللر�فللقلله 
رئي�س جلنة �لتطوير و�لتخطيط 
بللالللنللادي تللكللرمي �لللعللمللال وتقدمي 
لعطائهم  تللقللديللر�  �للللهلللد�يلللا  لللهللم 
قال  �ملنا�سبة  هلللذه  ويف  وجللهللدهللم 
حملة  تعترب  �لكتبي  علللللي  �أحللمللد 
�للسللكللر�ً لللكللم �لللتللي �أطلللللقللهللا �ساحب 

�آل  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
بادرة  دبللي  �لللللوزر�ء حللاكللم  جمل�س 
فر�سة  فهي  �لللدولللة  يف  لنا  هللامللة 
فللئللة موظفي  ونلللتلللاأملللل  لللنللتللوقللف 
�خلللدمللات مللن �لعمال �لللذيللن من 
�ل�سكر  كللل  ي�ستحقون  �للسللك  دون 
و�لتقدير لدورهم �لهام و�حليوي 
على ما يبذلونه من جهد وعطاء 

يف �ملجتمع.
و�أ�ساف: �إن �حلمرية برئا�سة ثاين 
�لإد�رة  وجمل�س  �ل�سام�سي  عبيد 

تقدمي  على  �للللدو�م  على  حري�س 
و�لدعم  �لللتللقللديللر  �أ�لللسلللكلللال  كلللافلللة 
�لنادي  كللللو�در  حلميع  و�لتحفيز 
و�للجان  و�للللل�عللللبللللني  �للللعلللاملللللللة 
�لقيام  يف  �جلهود  تكامل  لتحقيق 
�لنبيلة  ور�سالته  �لللنللادي  بخدمة 
�حلمرية  نلللادي  �إن  �لكتبي  و�أ�للسللار 
مو��سلة   2013 عللللام  �للسلليلل�للسللهللد 
�لعناية  يف  �ملحوري  بالدور  قيامه 
و�لثقافية  �لللريللا�للسلليللة  بللرب�جملله 
�ستحقق  و�لللللتللللي  و�لجلللتلللملللاعللليلللة 

�لتقدم و�لنمو.  

اإقبال كبري من ال�سباب والأطفال للم�ساركة 

جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة باملنطقة الو�ضطى يوا�ضل ت�ضجيل الراغبني يف �ضباق الطريق الثالث

اليوم.. مواجهات اجلولة الثالثة يف دوري 
الفتيات والنا�ضئات الكروي 

مبادرة جديدة من جمعية اجلماهري قبل القمة الآ�سيوية 

تذاكر لقاء العني والهلل ال�ضعودي يف املتجر العيناوي

ن���ادي احلم����ري���ة الريا�ض���ي يقي����م حف���ًل 
ملوظف����ي اخلدم���ات والع�م���ال

ف�ي���رغ��و�ض��ون يري���د 
الحت�ف��اظ بنان��ي 

فريقه  بان  يونايتد  مان�س�سرت  �ليك�س فريغو�سون مدرب  �ل�سري  ك�سف 
بد�أ مفاو�سات لتجديد عقد �جلناح �لربتغال لوي�س ناين �لذي ينتهي 
يف حزير�ن-يونيو 2014 وقال فريغو�سون ملوقع �لنادي �لر�سمي على 
�سبكة �لنرتنت نريد �لحتفاظ بخدماته من دون �دنى �سك. ي�ستطيع 
ر�ئعة وهو ميلك موهبة كبرية وي�ستطيع تغيري  �هللد�ف  ناين ت�سجيل 

جمرى �ملبار�ة يف �ي حلظة .
وتابع يتحدث ديفيد جيل )�ملدير �لتنفيذي( مع وكيل �عمال �ل�عب 
�ن  وي�ستطيع  �ل�سا�سية  �لت�سكيلة  ثابتا يف  يريد مركز�  �ل�عب  حاليا. 

ي�سمن ذلك من خ�ل ثبات م�ستو�ه .
لللفللرتة ثلل�ثللة ��سهر ل�سابته بتمزق يف  وكلللان نللاين غللاب عللن �مللل�عللب 
ريدينغ يف  �سد  �لخللرية  فريقه  مللبللار�ة  تاألق يف  وقللد  �خللفية  �لع�سلة 
�لتمريرة  �ساحب  وكللان  هدفا  و�سجل  �ملا�سي  �لحللد  �لللكللاأ�للس  م�سابقة 
�لهدف  هرنانديز  خافيري  �ملك�سيكي  زميله  منها  �سجل  �لتي  �حلا�سمة 

�لثاين ليخرج فريقهما فائز� 1-2.
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يف الربميرليغ والكالت�سيو 

موقعتان ناريتان ل�ضيتي وت�ضيل�ضي.. واإنرت اأمام ميلن

�نه  �م�س  �ر�سني فينغر  �لفرن�سي  �ملدرب  �كد 
رغم  �ر�للسللنللال  فريقه  مللع  ملل�للسللو�ره  �سيو��سل 
�ن �لخري يقدم ��سو�أ مو�سم بقيادته منذ �ن 
وو�جه  17عاما  قبل  عليه  �ل�للسللر�ف  ��ستلم 
�ملدرب �لفرن�سي �لكثري من �لنتقاد�ت خ�ل 
�ملو�سم �حلال ب�سبب �لنتائج �ملخيبة لر�سنال، 
�ملا�سي  �ل�سبوع  �كرب  ب�سكل  �لو�سع  وتفاقم 
بللعللد خللللروج �ملللدفللعللجلليللة ملللن ملل�للسللابللقللة كاأ�س 
�نكلرت� على يد ب�كبرين روفرز من �لدرجة 

�لوىل باخل�سارة �مامه على �ر�سه �سفر-1، 
على  �لر�بطة  كاأ�س  �ي�سا  ودع  �ن  بعد  وذلللك 
باخل�سارة  �لثالثة  �لدرجة  من  بللر�دفللورد  يد 
�لوقتني  يف   1-1( �لرتجيح  برك�ت  �مامه 

�ل�سلي و�ل�سايف(.
ثم �زد�د �لو�سع حر�جة بالن�سبة لفينغر بعد 
�ن خ�سر فريقه على �ر�سه �ي�سا �مام بايرن 
1-3 يف ذهاب �لدور �لثاين  ميونيخ �لملاين 

من م�سابقة دوري �بطال �وروبا.

�لوفا�س  خللال  يللخللرج  لكي  �ر�للسللنللال  ويتجه 
ف�سل  �ن  بعد  �لللتللو�ل  على  �لثامن  للمو�سم 
بالكاأ�س  تللتللويللجلله  مللنللذ  لللقللب  �ي  �حلللللر�ز  يف 
�ملحلية عام 2005، وذلك لنه يحتل �ملركز 
 21 �خلام�س �ي�سا يف �لدوري �ملحلي بفارق 

نقطة عن مان�س�سرت يونايتد �ملت�سدر.
حتيط  �لللتللي  �ل�سلبية  �لجلللللو�ء  ورغللللم  لللكللن 
فينغر  على  ظهرت  �لتي  و�لع�سبية  بالفريق 
يف �مللللوؤمتلللر �للل�للسللحللايف بللعللد �خلللل�لللسلللارة �ملللام 

بلل�كللبللرين �ل�سبت �ملللا�للسللي لللدى �للسللوؤ�للله عن 
�سحة �لخبار �لتي تقول بانه �سيمدد عقده 
مللع �لللفللريللق لللعللامللني ��للسللافلليللني، �كلللد �ملدرب 
�لفرن�سي �لبالغ من �لعمر 63 عاما بانه لن 
يتخلى عن �لفريق �للندين لن رغبته بتول 

هذه �ملهمة ��سد من �ي وقت م�سى.
�للللليللللوم  �لللللللسلللللللوؤ�ل  علللللللللى  رد  مللللعللللر�للللس  ويف 
بالرحيل، يللفللكللر  كلللللان  �ذ�  حلللللول   �جللللملللعلللة 

�للللذي و�للسللل �ىل �ر�للسللنللال عام   �جلللاب فينغر 

1996 قادما من ناغويا غر�مبو�س �لياباين 
�ملمتاز  �للللدوري  لقب  �ىل  حينها  منذ  وقلللاده 
2004( و�لكاأ�س  ثلل�ث مللر�ت )�خللرهللا عللام 
 )2005 مللللر�ت )�خلللرهلللا يف  �ربللللع  �ملللحللللليللة 
�وروبا  �بللطللال  دوري  نهائي  �ىل  معه  وو�للسللل 
2006 خ�سر �مام بر�سلونة �ل�سباين(،  عام 

قائ�:
 �بد� )مل �فكر بالرحيل( ولو لثانية و�حدة. 
لتدريب  �ل�سر�رة )حما�سه  �ن هذه  �عتقد  ل 

�ر�سنال( لها ع�قة بالعمر .
وباندفاعك  ب�سخ�سك  تتعلق  �مل�ساألة  وتابع 
�لناجم عن حجم رغبتك بالفوز متوجها �ىل 
�ل�سحايف �لذي طرح عليه �ل�سوؤ�ل، قائ�: �ذ� 
ف�سرتى  �خللر،  �ىل  رجللل  مللن  تو�جهت معك 
عليك  �تغلب  مل  و�ذ�  عليك،  �ساتغلب  بللاين 
فلل�للسللرتى بللللاين �ريللللد فللعلل� �لللتللفللوق عليك. 
على  قادر  �نا  طاملا  يتغيلللر  لللللللن  �لمللللللللر  هذ� 

�حلركة .

فينغ���ر يوؤك���د موا�ضل����ة م�ض����واره م����ع اأر�ضن�����������ال 

•• ع�شام ال�شيد-العني:

�ل�سيخ  �للسللمللو  وحللل�لللسلللور  بلللرعلللايلللة 
�لللدكللتللور �للسلللللطللان بلللن خللللليللفللة بن 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان،  �آل  ز�يللد 
�ل�سمو رئي�س �لدولة، رئي�س �حتاد 
وبح�سور  للللللفللرو�للسلليللة،  �لإمللللللار�ت 
�لأمللرية هيا بنت �حل�سني، رئي�سة 
حرم  للفرو�سية،  �للللدول  �لحتلللاد 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�لللوزر�ء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
مدينة  يف  �نلللطلللللللقلللت  �هلل،  رعللللللاه 
�ليوم  فعاليات  �لأول  �أم�س  �لعني 
كللاأ�للس �ساحب  بطولة  مللن  �لللثللاين 
�ل�سمو رئي�س �لدولة وكاأ�س �لأمم 
فرو�سية لقفز �حلو�جز من فئة �ل 

فعالياتها  جتللري  و�لتي  جنللوم،   5
يف نادي �لعني للفرو�سية و�لرماية 

للجولف.
�لبطولة  فللعللاللليللات  حلل�للسللر  كللمللا   
�للل�للسلليللخ خللللليللفللة بللللن �للسلللللطللان بن 
ظاهر  وطللالللب  نللهلليللان،  �آل  خليفة 
�لللعللام لحتاد  �أمللني �ل�سر  �ملللهللريي 
�لإمار�ت للفرو�سية، وحممد ر��سد 
�لنا�سري �ملدير �لعام لنادي �لعني 
و�جلولف،  و�لللرمللايللة  للفرو�سية 
وحممد �لعبار رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ملرزوقي  و�للسلل�ح  �أعلللملللار،  �للسللركللة 
�لريا�سي  �أبللوظللبللي  جمل�س  ممثل 
رئي�س  نللللائللللب  مللللاكللللويللللن  وجلللللللون 
للفرو�سية وجون  �لللدول  �لحتللاد 
�حلو�جز  قفز  ق�سم  رئي�س  مللانللان 
و�جنللمللار دي فللو�للس �لأمللللني �لعام 

ل�حتاد �لدول للفرو�سية.
و�سمن �ملناف�سات �لتي جرت �أم�س 
�لأول نال �لفار�س �ل�سيخ �سخبوط 
�لتاأهل  حللق  نللهلليللان  �آل  نللهلليللان  بللن 
�لفرو�سية  �أللللعلللاب  يف  للللللملل�للسللاركللة 
فرن�سا  نورماندي  مبدينة  �لعاملية 
�متللللام  يف  جنللللاحلللله  بلللعلللد   2014
كاأ�س  مناف�سة  من  �لول  �جلولة 
�لأمم فرو�سية فئة �خلم�س جنوم 
جللللز�ء باجلو�د  نللقللاط   4 بللر�للسلليللد 
فالنتينو باليا . يذكر �ن �ملناف�سات 
�خلم�س  فئة  �لبطولت  يف  �ملوؤهلة 
جنللللوم يلللنلللال فلليللهللا �لللفللر�للسللان حق 
�أو  8 نقاط جللز�ء  �لتاأهل يف حالة 
�أقلللللل. ويلل�للسللرف علللللى تللنللظلليللم هذه 
�لبطولة �حتاد �لإمار�ت للفرو�سية 
وجمل�س �أبوظبي �لريا�سي �لد�عم 

فيها  ويلل�للسللارك  للحدث  �حلكومي 
من  وفار�سة  فار�ساً   99 من  �أكللر 
25 دولة من بينها 9 دولة عربية 
فر�سان  و�أقللللوى  �أملليللز  مللن  ونخبة 
�جللمللال جو�ئزها  ويللبلللللغ  �لللعللامل، 
برعاية  يللللورو  �ألللللف   550 �ملللاللليللة 

�إعمار ولوجنني.
وملللللن جلللهلللة �أخلللللللرى �إنلللطلللللللقلللت يف 
�لأول  �أم�س  ظهر  �لثالثة  �ل�ساعة 
من  �لأوىل  �جللللللوللللللة  فلللعلللالللليلللات 
�لتاأهيلية  للللوجنلللني  مللنللافلل�للسللات 
�للللكلللربى �للسللمللن بطولة  للللللجللائللزة 
حو�جز  علللللللى  �للللنلللجلللوم  �خللللمللل�لللس 
بارتفاع 145 �سم و�لبالغ �إجمال 
�ألللللف يورو   30 �ملللاللليللة  جللو�ئللزهللا 
مب�ساركة 36 فار�ساً، و�لتي تختتم 

�ليوم �ل�سبت.
�للللتلللي متيزت  �لللنللتللائللج  و�أ�لللسلللفلللرت 
�لفر�سان عن  �ملثري بني  بالتناف�س 
فوز �لفار�س �لرتكي عمر كار�فيلي 
�سهوة  ممتطياً  �ملناف�سة  ب�سد�رة 
م�سجً�  با�سمايند  كوينتو  �جلللو�د 
دون  ثانية   66.05 وقلللدره  زمللنللاً 
�لثاين  �مللللركلللز  يف  وحللللل  �أخللللطللللاء، 
فليبا  نلليللكللول  �لبلجيكي  �لللفللار�للس 
رو�للسلليلله دي ل فاول  �للسللهللوة  علللللى 

م�سجً� 66.07 ثانية.
رمزي  �ل�سعودي  �لللفللار�للس  ومتكن 
�لدهامي من خطف �ملركز �لثالث 
م�سجً�  كلللابلللون  �ل  �للسللهللوة  علللللى 
�ملركز  يف  وجللللاء  ثللانلليللة،   66.42
�أحمد  �للل�للسللوري  �لللفللار�للس  �للللر�بلللع 
�جلو�د  �سهوة  على  حم�سو  �سابر 
 67.20 م�سجً�   81 كوينتو�س 
ثانية، ويف �ملركز �خلام�س �لفار�س 
�لمللللللللاين هلللوجللللر وولللل�لللسلللر على 
5م�سجً�  لللليلللدي  فلللايلللن  �لللسلللهلللوة 
68.06 ثانية، ويف �ملركز �ل�ساد�س 
�لفار�س �لربيطاين جو ك�ي على 
�يكا�سون�س  دي  �ومتللللللارو  �للسللهللوة 
ويف  ثلللانللليلللة،   68.14 مللل�لللسلللجلللً� 
�ليطال  �لللفللار�للس  �ل�سابع  �ملللركللز 
علللللى �سهوة  غلللوديلللانلللو  �ميلللانلللويلللل 
ثانية،   70.17 م�سجً�  د��سيونو 
ويف �ملركز �لثامن �لفار�س �لملاين 
جورج نيفي على �سهوة  كوزماك�س 
م�سجً� 70.46 ثانية، ويف �ملركز 
�يريك  �لهولندي  �لفار�س  �لتا�سع 
جي �ر فان دير على �سهوة يف دي 
�آي جروب في�سكا م�سجً� 71.57 
�لأملاين  �لفار�س  عا�سر�ً  ثم  ثانية، 
�سهوة  علللللى  �للسللتللوملللايللر  بلللاتلللريلللك 

كاربيك م�سجً� 71.73 .

نهائيات كاأ�س �لأمم
و�لن�سف  �للل�للسللاد�للسللة  �للل�للسللاعللة  ويف 
م�ساء �أم�س �لأول �إنطلقت ت�سفيات 
كاأ�س �لأمم فرو�سية �لبالغ �إجمال 
�أللللف يورو   120 �ملللاللليللة  جللو�ئللزه 
من  �أقيمت  و�لللتللي  �إعللمللار،  برعاية 
بارتفاع  حللللو�جللللز  علللللللى  جلللوللللتلللني 

160 �سم مب�ساركة 9 فرق.
�ملناف�سات  يف  �لإملللللللللللار�ت  وملللثلللل 
�لفار�س �ل�سيخ �سخبوط بن نهيان 
�سهوة  على  نهيان  �آل  مللبللارك  بللن 
فالنتينو باليا ، و�لفار�سة �ل�سيخة 
مكتوم  �آل  �أحللللمللللد  بلللنلللت  لللطلليللفللة 
بو�فور  دو  بلليللونللتلل�للس  �للسللهللوة  علللللى 
، و�لللفللار�للس �أحللمللد �جلللنلليللبللي على 
و�لفار�س   ، دوفللللورت  با�سا  �سهوة 
�لعوي�س على �سهوة  �أحمد  حممد 
توليتا ، وتاأهلو� للمناف�سة �لنهائية 

للجولة �لثانية .
وتللللل�لللللسلللللدر تلللل�للللسللللفلللليللللات �ملللللرحلللللللللة 
�للللللفلللللريلللللق  ملللللللللن  كلللللللللل  �لأول 
و�لأملاين،  �لهولندي،و�لربيطاين، 
و�لفرن�سي، و�لقطري، و�ل�سعودي، 

بجانب �لفريق �لمار�تي.
و�لفا�سلة  �لللثللانلليللة  �ملللرحلللللة  ويف 
بفنون  وحافلة  قوية  جللاءت  و�لتي 
�لفريق  حلل�للسللم  �لللقللفللز،  ومللللهللللار�ت 
�يريك فان دير،  �لهولندي بقيادة 
�سوتر،  وفلللر�نلللك  بللوللل�للس،  و�يلللنلللك 
�أن  بعد  �للقب  ديللر  فللان  وميكاييل 
�لأخطاء  مللن  مللعللدل  �أقلللل  �سجلو� 
وقللللدره جللللز�ء و�حللللد، فلليللمللا متكن 
بللقلليللة �للللفلللر�لللسلللان مللللن جتللللللاوز كل 
�حلو�جز من دون �أخطاء. وجاء يف 
�لربيطاين،  �لفريق  �لثاين  �ملركز 
فيما حل �لفريق �لملاين يف �ملركز 

�لثالث.

تتويج �لفائزين
عللقللب خلللتلللام �لللبللطللولللة قللللام �سمو 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان بتهنئة �لفائزين 
باللقب ير�فقه جنله �ل�سيخ خليفة 
نهيان،  �آل  خليفة  بللن  �سلطان  بللن 
و�سارك يف مر��سم تتويج �لفائزين 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعبار  حممد 
عبد�جلو�د  وزيللللاد  �إعلللملللار،  �للسللركللة 
�ملدير �لتنفيذي للفرو�سية، وجون 
ملللاكلللويلللن نلللائلللب رئللليللل�لللس �لحتلللللاد 

�لدول للفرو�سية.

يفوز  �مللللحلللاجلللي  �أبللللللو  �للللل�للللسللللود�ين 
بال�سيارة

وحللر�للسللت �للللللجللنللة �ملللنللظللمللة علي 
للجمهور  قلليللمللة  هللللد�يللللا  تلللقلللدمي 
بو�قع  نقدية  �سحوبات  عن  عبارة 
ثلللللل�ث جلللللو�ئلللللز تلللبلللللللغ قللليلللملللة كل 
�ألللف درهللم بالإ�سافة  و�حللدة منها 
بو��سطة  �ل�سحب  ومت  �سيارة،  �ل 
كلللوبلللونلللات جمللانلليللة، وقللللام حممد 
�ل�سيارة  ب�سحب  �لنا�سري  ر��للسللد 
�ل�سود�ين  ن�سيب  كانت من  و�لتي 

�أبو �ملحاجي.
وتللل�لللسلللتلللملللر �للللل�للللسللللحللللوبللللات �للللليللللوم 
علللللى �للل�للسلليللارة �لللثللالللثللة و�لأخللللرية 
بالإ�سافة �إىل تذ�كر �سفر وجو�ئز 
نقدية عقب ختام �لبطولة مبا�سرة 

و�لدعوة مفتوحة.

مناف�سات �ليوم
وتنطلق مناف�سات �ليوم يف �ل�ساعة 
�لثالثة ظهر مبناف�سة حتدي �إعمار 
جو�ئزها  �إجمال  �لبالغ  لل�سرعة 
يللورو و�لللتللي تقام  �ألللف   30 �ملالية 
من جولة و�حدة مع جولة للتمايز 
على حو�جز �إرتفاعها )145( �سم 

كحد �أق�سي لبطولة �ل5 جنوم.
�لبطولة  خلللتلللام  قلللملللة  و�لللسللليلللكلللون 
بللللاجلللللائللللزة �لللللكللللربى علللللللى كلللاأ�لللس 
�لدولة  رئلليلل�للس  �للل�للسللمللو  �للسللاحللب 
لقفز �حلو�جز فئة �خلم�س جنوم 
مبللو��للسللفللات �جلللولللة �لللو�حللدة مع 
جولة للتمايز على حو�جز بارتفاع 
�إجمال  و�للللبلللاللللغ  �لللسلللم،   )160(

يورو  �ألللف   320 �ملالية  جو�ئزها 
برعاية لوجنني.

�لثالث  �لللليلللوم  مللنللافلل�للسللات  وكلللانلللت 
للللللبللطللولللة �أمللل�لللس قلللد �إنللطلللللقللت يف 
�لثانية و�لن�سف بعد �لظهر حيث 
لتجميع  �لثالثة  �ملناف�سة  �أقيمت 

�لنقاط باجلوكر على حو�جز
حق  فلللار�لللس  وللللكلللل  �للسللم   )130(
�مللل�للسللاركللة بللجللو�د و�حلللد فللقللط �أما 
جمللمللوع جللو�ئللزهللا فلليللبلللللغ )20( 
�ألللف درهللمللاً، وكللان ختام مناف�سات 
�خلام�سة  يف  �لللنللجللمللتللني  بللطللولللة 
م�ساء من جولة و�حللدة مع جولة 
للتمايز على حو�جز يبلغ �رتفاعها 
مناف�سة  وجللللو�ئللللز  �للسللم   )145(
�ألف   )115( �إىل  و�سلت  �خلللتللام 

درهم.

ملعبي  نحو  �لحلللد  غللد�  �ساخ�سة  �لنللظللار  �ستكون 
يحت�سان  �للللللللذيلللن  مللليلللاتلللز�  جللو�للسلليللبللي  و  �لحتللللللاد 
موقعتني ناريتني يف �نكلرت� و�يطاليا على �لتو�ل، 
و�لثانية  بت�سل�سي  �سيتي  مان�س�سرت  جتمع  �لوىل 

�نرت مي�ن بجاره مي�ن.
�ملر�ت  وملللن  يللونللايللتللد  مان�س�سرت  جللمللاهللري  �ستكون 
�لنادرة جد� خلف �لغرمي ت�سل�سي عندما يحل �سيفا 
على �جلار �للدود مان�س�سرت �سيتي حامل �للقب غد� 
�لدوري  من  و�لع�سرين  �ل�سابعة  �ملرحلة  يف  �لحللد 
مع  تعادله  �و  �للندين  �لللنللادي  فللوز  لن  �لنكليزي، 
�ل�سياطني  فللر�للس  �كللرب  ب�سكل  �سيعزز  �سيتيزين�س 
�حلمر با�ستعادة �للقب وتعزيز رقمه �لقيا�سي )19 
�ليوم  �لذي يخو�س  لقبا حاليا(. ويت�سدر يونايتد 
�ختبار� �سه� ن�سبيا يف �سيافة كوينز بارك رينجرز 
متذيل �لرتتيب، بفارق 12 نقطة عن جاره �سيتي، 
�ل�سابقة على �سيفه  �ملرحلة  تغلب يف  بعدما  وذلللك 
�لعنيد �يفرتون 2-�سفر، م�ستفيد� على �كمل وجه 

من �خلدمة �لتي قدمها له �ساوثمبتون بفوزه على 
حامل �للقب �سيتي 1-3.

للفريقني  �همية  �سيتي-ت�سل�سي  موقعة  وتللرتللدي 
�للذين يت�سارعان على �لو�سافة �ذ ل يف�سل بينهما 
�سوى �ربع نقاط، وقد يدخل �لول �ىل مبار�ته مع 
فريق �ملدرب �ل�سباين ر�فايل بينيتيز وهو متخلف 
لتحقيق  �ملر�سح  يونايتد  جللاره  نقطة عن   15 بفار 
كوينز  ح�ساب  على  مباريات  ت�سع  يف  �لثامن  فللوزه 
بلللارك ريللنللجللرز رغللم �فللتللقللاده خلللدمللات و�يلللن روين 
)10 �هد�ف يف �ملباريات �ل11 �لخرية �لتي �سارك 
ب�سبب  جللونللز  وفلليللل  �ملللر�للس  ب�سبب  ��للسللا�للسلليللا(  فيها 
��للسللابللة تللعللر�للس لللهللا �لثللنللني �ملللا�للسللي �ملللام ريدينغ 
�لكاأ�س  �لنهائي من م�سابقة  �لدور ثمن  )2-1( يف 
�سيو�جه  �لنهائي حيث  ربع  بلغ دورهللا  �لتي  �ملحلية 

ت�سل�سي �و ميدلزبره )درجة �وىل(.
مد�فعه  خللدمللات  ي�ستعيد  �للللذي  �سيتي  و�سي�سعى 
غاريث  �لو�سط  ولعللب  كومباين  فن�سان  �لبلجيكي 

باري بعد تعافيهما من �ل�سابة، جاهد� لكي يخرج 
�حلفاظ  �جللل  من  ت�سل�سي  مع  مو�جهته  من  فائز� 
لكن  باللقب  �لحللتللفللاظ  يف  �سئيل  �مللل  على  �ي�سا 
�للندين  �لفريق  مو�جهة  يف  �سهلة  تكون  لن  �ملهمة 
�لذي يدخل �ىل �للقاء مبعنويات مرتفعة بعد فوزه 
�ل�سابقة،  �ملللرحلللللة  يف   )1-4( �ثلتيك  ويللغللان  على 
وتاأهله �ىل ثمن �لنهائي �لكاأ�س �ملحلية على ح�ساب 
برنتفورد من �لدرجة �لثانية )4-�سفر( و�ىل ربع 
ح�ساب  على  ليغ  يللوروبللا  �لوروبللللي  �لللللدوري  نهائي 
�سبارتا بر�غ �لت�سيكي بعد �ن فاز عليه 1-�سفر ذهابا 
1-1 �يابا  خارج ملعبه وتعادل معه �م�س �خلمي�س 
�درك  �لللذي  هللاز�ر  �ديللن  �لبلجيكي  بف�سل  لندن  يف 
�لتعادل يف �لدقيقة �لثانية من �لوقت بدل �ل�سائع 

وجنب فريقه خو�س �سوطني ��سافيني.
وت�سب �لح�سائيات يف م�سلحة �سيتي �لذي مل يبق 
�مامه �سوى �لتناف�س على لقب �لكاأ�س �ملحلية حيث 
على ح�ساب  �ملا�سي  �لحللد  �لنهائي  ربللع  دورهللا  بلغ 
دوري  مللن  خللرج  �ن  بعد  )4-�سفر(  يونايتد  للليللدز 
�بطال �وروبا وكاأ�س ر�بطة �لندية �ملحرتفة، وذلك 
ملعب  �لفوز يف  يللذق طعم  �للندين مل  �لفريق  لن 
 2008 �يلول-�سبتمرب   13 منذ  �سيتيزين�س  �ل 

.)1-3(
لللكللن �لحلل�للسللائلليللات ل تللعللنللي �لللكللثللري خلل�للسللو�للسللا �ن 
ت�سل�سي �سيقاتل ب�سر��سة من �جل �لفوز لنه مهدد 
م�سابقة  �ىل  مبا�سرة  �ملوؤهل  �لثالث  �ملركز  بفقد�ن 
بخروجه  لقبها  عللن  تللنللازل  �لللتللي  �لبلللطلللال  دوري 
من �لللدور �لول، وذلللك لنه ل يتقدم �سوى بفارق 

نقطة فقط عن جاره توتنهام �لذي يختتم �ملرحلة 
�لثنني يف �سيافة �لفريق �للندين �لخر و�ست هام 

يونايتد.
وقد ت�سكل �خل�سارة �مام ت�سل�سي �ل�سربة �لقا�سية 
�كد  �لللذي  روبرتو مان�سيني  �ليطال  �سيتي  ملللدرب 
�نه م�ستعد ملعاقبة �ملتخاذلني من لعبيه، وذلك بعد 
�لد�ء �ملتو��سع �لذي قدموه يف �ملرحلة �ل�سابقة �مام 

�ساوثمبتون.
�لتخلي عن  يو�جه خطر  �لللذي  ومل يكن مان�سيني 
�لتعاقد مع مدرب  بهدف  �ملو�سم  نهاية  خدماته يف 
ريلللال مللدريللد �ل�للسللبللاين حللاللليللا �لللربتللغللال جوزيه 
يف  لعبيه  �د�ء  عن  �لطلل�ق  على  ر��سيا  مورينيو، 
بع�سهم  يق�سي  بان  توعد  وقد  �ساوثمبتون  مبار�ة 

عن �لت�سكيلة.
وقال مان�سيني ل�سحيفة مان�س�سرت �يفنينغ نيوز : 
ل �ريد �سوى �ل�عبني �جلاهزين خلو�س �ملباريات 
بالغ�سب جتاه  ��سعر  �لللدوري(.  �ملتبقية )يف  �ل12 
�لذي قدمناه  �لد�ء  وباخليبة من  �ل�عبني  بع�س 
لنه من �مل�ستحيل �للعب بالطريقة �لتي لعبنا بها 
وو��سل مل نقاتل على كل كرة. ل ميكنك �ن حتقق 
�لللفللوز د�ئللمللا مللن خللل�ل �للللللعللب �جللليللد وهللللذ� �مر 
جيدة  بطريقة  نلعب  ل  �لحيان  بع�س  يف  طبيعي. 
كل  على  تقاتل  �ن  يجب  ذلللك  حتقق  ولللكللي  ونللفللوز 
كرة، �ن تقاتل �مام فريق مناف�س يريد �ي�سا �لفوز 

باملبار�ة .
 12 �مللللدرب �ليللطللال قللائلل�: �مللامللنللا �لن  و�ردف 
�للللدوري  جلليللدة يف  نتيجة  �ن نحقق  يللجللب  ملللبلللار�ة، 

�ملمتاز، و�مامنا �ي�سا كاأ�س �نكلرت� وهناك مباريات 
�ن  يجب  �ف�سل  ب�سكل  نلعب  �ن  ويجب  بانتظارنا 
�ملو�سم  بللهللا  �نللهلليللنللا  �لللتللي  بللالللطللريللقللة  �ملللو�للسللم  ننهي 

�ملا�سي .
وعلى ملعب لوفت�س رود ، يخو�س يونايتد �ول مبار�ة 
مع  متتالية  مو�جهات   5 من  مكونة  �سل�سلة  �سمن 
�ملر�حل  يف  يو�جه  �ذ  �لهبوط،  لتجنب  ت�سارع  فرق 
�ملقبلة نوريت�س �سيتي ثم و�ست هام يونايتد وريدينغ 
و�سندرلند قبل �ن ي�ست�سيف جاره �سيتي يف موقعة 

قد تكون حا�سمة لتحديد هوية �لبطل.
�ليك�س  �ل�سكتلندي  �ل�سري  يونايتد  مللدرب  ويللدرك 
فريغو�سون �ن على لعبيه �ملحافظة على تركيزهم 
يف كل مبار�ة من �جل جتنب �سيناريو �ملو�سم �ملا�سي 
 8 بللفللارق  �للل�للسللد�رة  حللني كللان �ل�سياطني �حلمر يف 
نقاط عن �جلار �للدود �سيتي لكن �لخري جنح يف 

�ملرحلة �خلتامية من �نتز�ع �للقب.
�لتعامل مع مبار�ة  و�سدد فريغو�سون على �سرورة 

�لللذي مل يحقق �سوى فوزين  بللارك رينجرز  كوينز 
�ل�سابق  هذ� �ملو�سم رغم تعاقده مع مدرب توتنهام 
هلللاري ريلللدنلللاب، وكللاأنللهللا يف مللو�جللهللة ريلللال مدريد 
 1-1 �ل�سياطني �حلمر  �ل�سباين �لذي تعادل معه 
يف �سانتياغو برنابيو يف ذهاب �لدور �لثاين من دوري 
�بطال �وروبا، وهو �سي�ست�سيفه �يايا يف �خلام�س من 

�ل�سهر �ملقبل على ملعب �ولدتر�فورد .
ت�سميد  �ىل  �ر�سنال  ي�سعى   ، �لملللار�ت  �ستاد  وعلى 
��ستون في�  �لللفللوز على �سيفه  جللر�حلله مللن خلل�ل 

�ل�سبت.
فقد  �ن  بعد  حرجة  بفرتة  �للندين  �لفريق  وميللر 
من  بللخللروجلله   2005 مللنللذ  �لول  لقبه  �حللللر�ز  يف 
ملل�للسللابللقللة �لللكللاأ�للس �للل�للسللبللت �ملللا�للسللي علللللى يلللد �سيفه 
)�سفر-1(  �لوىل  �لللدرجللة  مللن  روفلللرز  ب�كبرين 
على  �لر�بطة  كاأ�س  م�سابقة  وودع  له  �سبق  �ن  بعد 
يد فريق �لدرجة �لثالثة بر�دفورد �سيتي )برك�ت 

�لرتجيح(. 

بح�سور �سلطان بن خليفة والأمرية هيا

كاأ�ض رئي�ض الدولة ي�ضتقطب نخبة الفر�ضان العامليني وهولندا بطلة لكاأ�ض فرو�ضية الأمم لقفز احلواجز
�سخبوط بن نهيان يتاأهل اإىل نهائي األعاب الفرو�سية العاملية يف نورماندي الفرن�سية 



اإنبات اأذن �ضناعية يف املخترب 
با�ستخد�م  �ملخترب  د�خللل  جديدة  �أذن  �إنللبللات  �إمكانية  �إىل  �لعلماء  تو�سل 
��ستخد�مها  ميكن  حي  ن�سيج  جل  وهلل�م  �لأبللعللاد  ث�ثية  حا�سوب  طابعة 
��ستخد�مها  ميكن  �ل�سناعية  �لأذن  وهللذه  �سنو�ت.  ث�ث  خ�ل  �لب�سر  يف 
�لذين  �لأطللفللال  �عللتللد�ء�ت وملئات  �أو  �أ�سيبو� يف حللو�دث  �لذين  �ملر�سى  يف 
�أو كليهما. وي�سار �إىل �أن �لطريقة �لوحيدة  يولدون بدون �إحدى �لأذنني 
يف  وت�سكيلها  وتقطيعها  �سلع  عظمة  من  قطعة  �أخللذ  هي  حاليا  �ملوثوفة 
نيويورك  يف  �لعلماء  ويللاأمللل  �جللللللد.  مللن  بقطع  تغطيتها  قبل  �أذن  قالب 
�جلر�حي،  �لتدخل  حيث  مللن  عللدو�نلليللة،  �أقللل  �جلللديللدة  �لتقنية  تكون  �أن 
للمري�س وتبدو طبيعية �أكر. فقد �بتكر �ملهند�سون �لبيولوجيون بكلية 
طب كورنيل طريقة ت�ستخدم �سور حا�سوب ث�ثية �لأبعاد ل�أذن و�سنعو� 
بعد  �سقالة مت تغطيتها  لت�سكيل  يللذوب  ليفي ل  بروتني  قو�لب كولجني 
غر�سها  قبل  �ملخترب  يف  �إنباتها  ومت  عجل.  �أذن  من  ماأخذوة  بخ�يا  ذلك 
غ�سروفها  �أنبتت  �لأذن  �أن  �لباحثون  ووجللد  �ملخترب.  فللئللر�ن  جلد  حتللت 
�لفئر�ن.  يف  غر�سه  مللن  �أ�سهر  ث�ثة  بعد  متينا  �سار  �لللذي  بها  �خلللا�للس 
وقال �لدكتور جا�سون �سبكرت موؤلف م�سرتك يف �لدر��سة و�أ�ستاذ م�ساعد 
جر�حة �لتجميل يف كلية طب كورنيل �إن �لأذن �ملهند�سة بيولوجيا �ست�ساعد 
�لأفر�د �أي�سا �لذين فقدو� جزء� �أو كل �لأذن �خلارجية يف حادث �أو نتيجة 
�أن �أف�سل وقت لغر�س �لأذن �ملهند�سة بيولوجيا يف �أي  �ل�سرطان. و�أ�ساف 
طفل �سيكون عندما يبلغ �خلام�سة �أو �ل�ساد�سة من عمره. ويف هذه �ل�سن 

% من حجمها �لبالغ. يبلغ حجم �لأذنني 80 

اأول قلم للطباعة الثلثية الأبعاد 
ح�سد م�سروع جتريبي ل�سنع قلم قادر على طباعة مناذج ث�ثية �لأبعاد 
ب�سكل فوري ما يزيد على مليون و140 �ألف دولر �أمريكي كدعم من زو�ر 
موقع كيك �ستارتر ، �ملتخ�س�س يف دعم �مل�ساريع �لنا�سئة، على �لرغم من 
�إنتاج  يف  للبدء  دولر فقط  �ألللف  �مل�سروع طلبو� ث�ثني  على  �لقائمني  �أن 
�لقلم على نحو جتللاري. وطللرح �مل�سروع قبل يومني فقط وجنح يف جذب 
�لنتباه �سريعا، خا�سة �أن هذ� �لقلم يعد �لأول من نوعه �لقادر على �سنع 
مناذج ث�ثية �لأبعاد ب�سكل فوري. وي�ستخدم �لقلم �لذي �أطلق عليه ��سم 
�ملرن )ABS( ل�سنع تلك  �لب��ستيك  )3Doodler( نوعا من   3 دودلللر 
�لث�ثية  �لطباعة  لتطبيقات  تطوير�  يعد  وهو  �لأبعاد،  �لث�ثية  �لنماذج 
موقع  على  �لقلم  وعر�س  �ل�سناعة.  جمال  يف  تتنامى  بللد�أت  �لتي  �لأبعاد 
�لللزو�ر لدعم  �أمريكيا جلذب  كيك �ستارتر ب�سعر يبد�أ من خم�سني دولر� 
�مل�سروع، �إل �أن هذ� �ل�سعر لعدد حمدود من �لنماذج، حيث ينتظر �أن يبد�أ 
�سعر �لقلم مع حقيبة من �ملو�د �ل�زمة ل�سنع �لنماذج ث�ثية �لأبعاد من 

75 دولر� �أمريكيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اآ�ضلي جود مر�ضحة ملجل�ض ال�ضيوخ 
�أ�ساد حاكم ولية كنتاكي �لأمريكية، 
�لأمريكية  باملمثلة  بي�سهري،  �ستيف 
�إنها مر�سحة  قللال  �لتي  جللود،  �آ�سلي 
جلللديلللة حمللتللملللللة للللللفللوز مبللقللعللد يف 
ونقل  �لأملللريكلللي.  �للل�للسلليللوخ  جمل�س 
ملللوقلللع بللوللليللتلليللكللو �لأملللللريكلللللي عن 
مر�سحة  جللللود  �ن  قللوللله  بلليلل�للسللهللري، 
جدية حمتملة ملو�جهة زعيم �لأقلية 
ماكونيل  ميت�س  �ل�سيوخ  جمل�س  يف 
 .2014 �لللللعللللام  يف  ملللقلللعلللده  علللللللى 
وقللللللال بلليلل�للسللهللري وهلللللو مللللن �حلللللزب 
�لللدميللقللر�طللي، �أعللتللقللد �ن كلللر�ً ما 
ز�لو� يتحدثون عن �لرت�سح ملجل�س 
�ل�سيوخ �لأمريكي، و�أعتقد �ن �آ�سلي 
�إىل  و��سار   . جدية  مر�سحة  �ستكون 
�ن جود، ُتعد لإلقاء كلمات يف �ل�سهر 
�ملقبل، مذكر�ً بانه �سبق و�ألقى كلمة 
بكانون  �أقيم يف كنتاكي  معها بحفل 
و�سلطت  �مللللا�لللسلللي.  �للللثلللاين-يلللنلللايلللر 
مر�سحة  لتكون  جود،  على  �لأ�سو�ء 
مبعقد  للفوز  �لدميقر�طي  �حلللزب 
بعد  كنتاكي  عن  �ل�سيوخ  جمل�س  يف 
حملة  جلنة  مللن  ملل�للسللوؤولللني  لقائها 
وقت  يف  �لدميقر�طية  �ل�سناتور�ت 

�سابق من هذ� �لأ�سبوع.

مل ي�ضاأ النوم باكرًا فات�ضل بال�ضرطة
مل ي�ساأ طفل �أمريكي يف �لعا�سرة من �لعمر �للتز�م مبوعد 
�إل �لت�سال  كللان منه  �أمللله، فما  للله  دتلله  �للللذي حللديّ �لللنللوم 
�أن  �م�س،  �إنرتبر�يز  وذكر موقع  عنها.  للتبليغ  بال�سرطة 
بر�ك�ستون  يف  �سنو�ت   10 �لعمر  مللن  �لبالغ  ديفي�س  د�ن 
مب�سات�سو�ستي، مل يكن يرغب يف �خللود �إىل �لنوم، ولكنه 
و�لللدتلله. وخلل�ل توجهه  �إ�للسللر�ر  ب�سبب  ذلللك  �إىل  ��سطر 
ب�سرعة حني  �أغلق  ثميّ  �لطو�رئ  برقم  �ت�سل  �إىل غرفته، 
ر�أته �أمه، ودخل �إىل �ل�سرير وما لبثت �أن �ت�سلت �ل�سرطة 
للد مللن �لللو�للسللع، وقلللد �للسللرحللت لللهللم �لو�لدة  بللاملللنللزل للللللتللاأكيّ
�بنها �حلديث  مللن  مللا ح�سل، وطلبت  عللامللاً   34 روز�ريلللو 
عن�سر  لإر�للسللال  �ل�سرطة  و��سطرت  رف�س.  ولكنه  معهم 
�أمن �إىل �ملنزل ل��ستف�سار �أكر، فطلبت منه �لو�لدة �أن 
ي�سرح لبنها عن م�سار �لت�سال بالطو�رئ من دون �سبب. 

وقالت �لأم �إنها �ستعاقب د�ن لأ�سبوعني.

درع ل�ضد قط عن الربملان
�سييّدت وز�رة �خلارجية �لربيطانية درعاً من �لب��ستيك، 
ملنع هريّ مكتب رئا�سة �حلكومة 10 د�وننغ �سرتيت �مل�سمى 
باأنها  و�سفت  خللطللوة  بللاإطللار  مبناها،  دخلللول  مللن  لري، 

دفاعية �سد مكتب رئي�س �لوزر�ء ديفيد كامريون.
وقالت �سحيفة ديلي ميل ، �م�س �إن �لهريّ لري، كان يت�سلل 
�لربيطانية  وز�رة �خلارجية  �إىل مبنى  ب�سورة منتظمة 
�ملالية  ة وزيللر �خلللز�نللة  هللريّ �ملللجللاور لد�وننغ �سرتيت مع 
�لذين  �ملوظفني  دفللع  ما  فريا،  �مل�سماة  �أوزبللللورن،  جللورج 
�قامة  �إىل  قللادت  �سكوى  لتقدمي  �حل�سا�سية  من  ُيعانون 

جد�ر عازل من �لب��ستيك ملنعهما من دخول �ملبنى.
و�أ�سافت �أن وزير �خلارجية، وليام هيغ، تدخل و�أمر باإز�لة 
م�سوؤوليه  �أن  �درك  �أن  بعد  �لعازل  �لب��ستيكي  �جلللد�ر 
ذهبو� �إىل �أق�سى �حلدود ملنع، لري وفريا، من �ل�ستمتاع 
بزيار�تهما �ملنتظمة ملبنى �لوز�رة. ون�سبت �ل�سحيفة �إىل 
�إن  قللوللله  �لربيطانية  �خلللارجلليللة  وز�رة  با�سم  متحدث 
ويبدو  كللثللري�ً  �لللللوز�رة  يلللرتدد�ن على مبنى  لري وفللريللا 
ت�ستمتع  �لعظمى من موظفينا  و�لغالبية  يحبانه  �أنهما 
بروؤيتهما، غري �أن �لبع�س ومن بينهم �لذين يعانون من 
يف  �مل�ستمر  وجودهما  من  ��ستكو�  �لقطط  من  ح�سا�سية 
مبنى �لوز�رة مما قاد �إىل �قامة حاجز ب��ستيكي ملنعهما 

من دخول مبنى �لوز�رة .

ما�ضح اأحذية يتربع ب�200 األف دولر
يرى �لكثريون �أن م�سح �لأحذية مهنة متو��سعة، لكن �أحد 
ممتهنيها يف �لوليات �ملتحدة متكن ��ستناد�ً �إىل هذ� �لعمل 
200 �ألف دولر على مدى  �لب�سيط من �لتربع باأكر من 
32 �سنة مل�ست�سفى �أطفال. وذكرت قناة د�بليو تي �أي �إي ، �أن 
يف  �لأطفال  م�ست�سفى  قرب  �لأحذية  ع  يلميّ ليك�سي،  �ألللربت 
بيت�سبورغ منذ عام 1981، وهو يتقا�سى 5 دولرت عن كليّ 
حذ�ء. و�أ�سافت �أن ليك�سي �أ�سار �إىل �أن �لكثري من �لزبائن 
يعطونه �لبق�سي�س، و�أو�سح �أن معظمهم يعطيني 6 دولر�ت 
�لذي  �لبق�سي�س  بكليّ  يتربع  �نه  ليك�سي  وقال   .7 وبع�سهم 
تربعاته  قيمة  جتللاوزت  وقللد  �مل�ست�سفى  �إىل  عليه  يح�سل 

على مدى 32 �سنة �لل200 �ألف دولر.

الفي�ضبوك يح�ضن قدارت امل�ضنني
�لتو��سل  ��ستخد�م موقع  ويتعلمون  65 عاماً  �أن �لرجال و�لن�ساء �لذين يزيد عمرهم عن  وجدت در��سة جديدة 
�لباحثني  �أن  �لأمريكي  ديل�س  �ساين�س  موقع  وذكر  و�لإدر�كلليللة.  �لعقلية  قدر�تهم  ن  تتح�سيّ  ، في�سبوك  �لجتماعي 
�لتو��سل �لجتماعي  ��ستخد�م موقع  �ل�سن على  �لكبار يف  �لر��سدين  �إذ� كان تعليم  �أريزونا بحثو� يف ما  بجامعة 

�ل�سهري في�سبوك ميكن �أن ي�ساعد على حت�سني �أد�ئهم �لإدر�كي ويجعلهم ي�سعرون يتو��سل �جتماعي �أكر.
% يف �ملهام �لتي �سممت  ن �أد�ءهم بن�سبة 25  وتبنييّ �أن هوؤلء �مل�سنني لدى تعليّمهم على ��ستخد�م �لفي�سبوك حت�سيّ
لقيا�س قدرتهم على �لر�سد �ملتو��سل و�إ�سافة �أو حذف حمتويات ذ�كرتهم �لعاملة ب�سكل �سريع وهو ما يعرف يف 
علم �لنف�س بالتحديث. وعمل �لباحثون على تدريب 14 م�سناً �إما مل ي�ستخدمو� قط �لفي�سبوك �أو ��ستخدموه �أقل 
من مرة يف �ل�سهر. وقد �أر�سد هوؤلء على �أن ي�سبحو� �أ�سدقاء على �ملوقع فقط مع جمموعتهم �لتدريبية وطلب 
منهم �أن ين�سرو� �أ�سياء على �سفحاتهم مرة على �لأقل يف �ليوم. ودربت جمموعة �أخرى موؤلفة من 14 �سخ�ساً غري 
م�ستخدم للفي�سبوك، على ��ستخد�م موقع للمذكر�ت يبقي �ملعلومات �لتي تدخل عليه �سرييّة، من دون م�ساركتها مع 
�لآخرين. وطلب من هوؤلء �إدخال �سيء و�حد على �ملوقع يومياً وقيل لل 14 �سخ�ساً �آخر �إنهم موجودين على لئحة 
�لنتظار للتدريب على في�سبوك وتبنييّ بعد متابعة م�ستويات �لوحدة و�لدعم �لجتماعي عند من �سملتهم �لدر��سة 

% مقارنة به عند بدء �لدر��سة. �أن �لذين ُعلمو� ��ستخد�م �لفي�سبوك كان �أد�وؤهم �أف�سل بن�سبة قاربت 25 
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عا�ضا وماتا ودفنا معًا
فلللارق �أملللريكلللي �حللليللاة وهلللو يف طللريللقلله لللدفللن زوجلللتللله، وقرر 
ويوم  و�لدتهم.  جانب  �إىل  و�لللدهللم  دفللن  �لفور  على  �أبناوؤهما 
�ل�سبت �ملا�سي، �رتدى نورمان هندريك�سون 94 عاماً ما ي�سفه 
نيويورك  كللمللربدج يف  وغلللادر منزله يف  �لللبللزة �جلنائزية،  بللاأنلله 
�سابق  وقللت  توفيت يف  �لللتللي  غللويللن  زوجللتلله  دفللن  �إىل  متوجهاً 
�لدفن  �إىل موقع  �ل�سيارة  و�للسللول  لللدى  ولكن  عللامللاً.   98 عللن 
كان نورمان يحت�سر قبل �أن يفارق �حلياة يف د�ر �لدفن حيث 
كان �لنا�س و�سلو� لود�ع زوجته. وقالت مديرة �لد�ر �إليز�بيث 
نيكول رو�س، لقناة دبليو �أن و�ي تي �لتابعة ل�سبكة �أن بي �سي 
كان  �إذ�  �ساألتها  للثنائي  �لكربى  �لإبنة  مريلي،  �إن  �لإخبارية، 
�حلجرة  يف  �لبع�س  بع�سهما  جانب  �إىل  و�لديها  دفللن  ممكناً 

ذ�تها، فو�فقت ومت حت�سري جثمان �لو�لد وو�سع يف تابوت.
�ملر��سم  لقاعة  �لرئي�سي  �لباب  يف  ورقللة  بتعليق  �لإبنة  وقامت 
كتبت عليها مفاجاأة! �إنه دفن مزدوج يف �أ�سلوب يحاكي �لأ�سلوب 
�ل�ساخر لو�لدها. وكان نورمان وغوين تزوجا قبل 66 عاماً بعد 
ق�سة حب وتعهد� باأليّ يفارقا بع�سهما �لبع�س. وقالت بناتهما 
�إن نورمان كان حزيناً جد�ً بعد وفاة زوجته، و�سمعنه �أكر من 

مرة يتمت كلمات حب لها ويعدها باأن ي�قيها قريباً.

ي�ضرتجع كلبته بعد 10 �ضنوات
�أمريكي مع كلبته  �سمل رجل  �لتاأم  �سنو�ت،   10 د�م  فللر�ق  بعد 
�أن  �أر  يللو  �أم  د�بللللليللو  قللنللاة  �ملللا�للسللي وذكلللرت  �لللتللي تخليّى عنها يف 
ي�ستعر�س  كللان  نيوهام�سري،  يف  نا�سو�  من  كاربنتيري  جاميي 
موقعاً �إلكرتونياً جلمعية حملية للرفق باحليو�نات وهو يفكر 
بتبنيّي كلب جديد، وقد لفت نظره كلبة تدعى جينجري عمرها 
13 �سنة من نوع با�سيت هاوند. وقد �ساأل كاربنتيري عن �لكلبة 
و�ساهد �سورها فعلم ب�سرعة �أنها نف�سها �لكلبة �لتي تخليّى عنها 
�أنه ما �إن  10 �سنو�ت حني �نف�سل عن زوجته. و�أ�سار �إىل  قبل 
�لتي  �لكلبة  ب�سرعة على  ف  تعريّ �إىل مقر �جلمعية حتى  و�سل 
ر على �لفور تبنيّيها جمدد�ً. وذكرت �جلمعية  لعقت وجهه، فقريّ

ماً يف �ل�سنيّ تبنيّى �لكلبة عام 2003. �أن ثنائياً متقديّ

جامعة تعر�ض على طلبها كوكايني 
عللر�للسللت �إحللللدى جللامللعللات �لللعللا�للسللمللة �لللربيللطللانلليللة لللنللدن على 
�إىل  تهدف  �سريرية  در��سة  �إطللار  �لكوكايني يف  ر  ط�بها خمللديّ
�لإن�سان. وقالت  �لأوىل على ج�سم  �لفئة  تاأثري خمللدر�ت  فهم 
ر�سائل  وجهت  �مللك  كلية  �إن  �م�س  �ستاند�رد  �إيفننغ  �سحيفة 
�ملللئللات مللن طلل�بللهللا تدعوهم  �إىل  �لللربيللد �لإللللكلللرتوين  عللرب 
�لكوكايني،  تعاطي  تللاأثللري  عللن  �سريرية  در��للسللة  يف  للم�ساركة 
مقابل  مللعللقللوًل  مللاللليللاً  تعوي�ساً  �ملللقللبللولللني  �لللطلل�ب  و�ستمنح 
يف  للط�ب  �أو�للسللحللت  �جلامعة  �أن  و�أ�للسللاف  فيها.  م�ساركتهم 
�لتجربة  قبل  �سياأخذون  �لباحثني  بللاأن  �لإلكرتونية  ر�سائلها 
وبعدها عينات بيولوجية من دمهم وبولهم و�سعرهم وعرقهم 
و�سائل �أفو�ههم، ملقارنتها بهدف معرفة كيف ينت�سر �لكوكايني 
وعنا�سره يف ج�سم �لإن�سان. و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �جلامعة 
�ستطلب من �لط�ب �مل�ساركني عدم ق�س �أو �سبغ �سعرهم ملدة 
ت�سل �إىل 120 يوماً خ�ل فرتة �لدر��سة، وحتقيق �لعلماء يف 

جمموعة و��سعة من �لآثار �لكوكايني على �جل�سم.
�ملطربة �لأمريكية تايلور �سويفت خ�ل ح�سورها حفل توزيع جو�ئز بريت 2013 يف لندن. )يو بي �آي(

اإ�ضقاط دعوى 
لليند�ضي �ضد بيتبول 
قرر قا�س يف نيويورك �إ�سقاط دعوى 
�ملثرية  �لأمللريكلليللة  �لنجمة  رفعتها 
للجدل ليند�ساي لوهان، �سد مغني 
�لر�ب بيتبول، ب�سبب تعر�سه لها يف 
�إحدى �أغانيه. و�أفاد موقع تي �إم زي 
حمكمة  يف  �للللفلللدر�ل  �لللقللا�للسللي  �ن 
بيتبول  �أغنية  �ن  ،�أو�للسللح  نيويورك 
يللخلل�للسللع حلماية  تللعللد علللملللً� فللنلليللاً 
بالكاد  لوهان  ��سم  �ن  كما  �لقانون، 
لوهان  زعللم  �أن  و�عترب  فيها.  يذكر 
�نللللزعللللاج عاطفي  بلللاأنلللهلللا علللانلللت ملللن 
ويف  تفاهة.  جمللرد  �لأغللنلليللة،  ب�سبب 
�أغنية �أعطني كل �سيء يقول بيتبول 
�سجنته مثل ليند�سي لوهان ، ما �أثار 
�لتي رفعت دعوى  �متعا�س �لنجمة 
تتعر�س  �لأغللنلليللة  كلمات  لأن  �للسللده 
لللهللا وتلل�للسللبللب لللهللا �للل�للسللرر، مطالبة 
وبتعوي�سات  �لأغلللنللليلللة  بللللثيّ  بلللوقلللف 
لوهان  وكلللانلللت  قلليللمللتللهللا.  مل حتللللدد 
�لقانون  مع  كثرية  م�ساكل  و�جهت 
�أمللام �ملحاكم  ما �أجربها على �ملثول 
�إدمانها على  ب�سبب  �ل�سجن  ودخول 

�لكحول.
 

ريهانا حتتفل
 بعيدها مع براون 

�حللتللفلللللت �لللنللجللمللة ريللهللانللا بللعلليللدهللا �لل25 
�ملغني  بللرفللقللة  هللللاو�ي  يف  �إجللللازة  بتم�سية 
كللريلل�للس بللللللر�ون، �لللللذي يللللرتدد �نلللله يعتزم 

�لتقدم بطلب يدها للزو�ج.
و�أفاد موقع تي �إم زي �لأمريكي، �ن ريهانا 
�أم�ست يوماً كامً� مع بر�ون على �ل�ساطئ 

يف هاو�ي، مبنا�سبة عيدها �لل25.
و��ساف �ن �لإثنني بديا مقربني جد�ً، ومل 
�ن  �إىل  ولفت  �ليوم  بع�سهما طيلة  يفارقا 
م�سادر مقربة من ريهانا �أكدت �نه يعتزم 
�لتقدم بطلب يدها للزو�ج خ�ل �إجازتهما 
يف هاو�ي وي�سار �إىل �ن ريهانا وبر�ون كانا 
�نللتللهللت بعدما  لكنها  علل�قللة،  قللبللل يف  مللن 
�عتدى عليها بال�سرب، �إليّ �ن �لأمور عادت 
وهي  مللوؤخللر�ً  يبدو  مللا  على  جماريها  �إىل 

تتخذ منحى �أكر جدية هذه �ملرة.

�حتفل عدد كبري من �مل�سريني و�لأجانب، فجر 
�ل�سم�س على وجه  �م�س �جلمعة، بظاهرة تعامد 
�لثاين مبنا�سبة  �لفرعوين رم�سي�س  �مللك  متثال 
�أبللو �سمبل  �لب�د د�خللل معبد  تتويجه ملكاً على 

مبحافظة �أ�سو�ن �أق�سى جنوب �لب�د.
و�سارع  �ل�سهد�ء  ميد�ن  بني  ما  �ملنطقة  و�سهدت 
�ل�سو�ربي مبحافظة �أ�سو�ن )�أق�سى جنوب م�سر( 
�أجللو�ء �حتفالية �ساركت  �لليل  منذ بعد منت�سف 
�ل�سعبي من  �لللرقلل�للس  فلللرق  مللن  فيها جمللمللوعللة 
حمافظات �جلنوب و�لريف و�ل�سو�حل يف م�سر، 
وفرق فنون �سعبية من فرن�سا، و�أمريكا، وتركيا، 
�سروقها  حلظة  �ل�سم�س  تعامد  بظاهرة  �حتفاًل 
على وجه متثال �مللك �لفرعوين رم�سي�س �لثاين 

د�خل قد�س �لأقد��س يف معبد �أبو �سمبل .
�إىل  �لأجانب  و�ل�سائحني  �مل�سريني  �آلف  وتوجه 
�لذي  �سمبل  �أبللو  �لأقللد��للس مبعبد  منطقة قد�س 

�ساهدو�  حيث  مللللرت�ًً،   60 نحو  جللدر�نلله  ترتفع 
�خرت�ق �أول �سعاع لل�سم�س �إحدى فتحات باملعبد 
وجه  على  دقيقة   22 ملللدة  �ل�سعاع  تعامد  حيث 
متثال �مللك رم�سي�س �لثاين )1303 – 1212 
ملوك  ثالث  هو  �لثاين  ورم�سي�س  �مللليلل�د(.  قبل 
�لفر�عنة  �مللللللوك  �أعللظللم  و�أحللللد   19 �للللل  �لأ�لللسلللرة 
عدد  ت�سييد  �سهدت  عاماً   67 �لب�د  حكم  حيث 
�مل�سرية  �لإمرب�طورية  و�ت�ساع حجم  �ملعابد  من 
�لتي �متدت �إىل دول �ل�سام وحدود �لعر�ق �سماًل 

و�ل�سود�ن وحدود �ل�سومال جنوباً.
وجه  على  �ل�سم�س  �سعاع  تعامد  ظاهرة  ر  وتتكرَّ
دليً�  كللثللريون  يعتربها  �لللتللي  �لللثللاين،  رم�سي�س 
على بر�عة �مل�سريني �لقدماء يف �لعلوم �لطبيعية 
و�لفلك، يف 22 �أكتوبر-ت�سرين �لثاين يوم مولد 
فرب�ير-�سباط   22 على  علل�وة  �لثاين  رم�سي�س 

يوم تتويجه ملكاً.

الحتفال بتعامد ال�ضم�ض على وجه رم�ضي�ض

ميغان فوك�ض..
اأف�ضل �ضديقة ل�ضلحف النينجا 

تطليّ �لنجمة �لأمريكية، ميغان فوك�س، يف فيلم جديد ل�س�حف �لنينجا �ملقاتلة، �لذي ي�سارك يف 
عملية �إنتاجه خمرج )�ملتحولون( �ل�سهري، مايكل باي.

�سنعيد ميغان  �ملر�هقة:  �ملتحولة  �لنينجا  �لإلللكللرتوين �س�حف  �إعلل�ن على موقعه  باي يف  وقللال 
فوك�س �إىل عائلتنا، معلناً بالتال �أنه �سيعمل جمدد�ً مع جنمة )�ملتحولون( �لأ�سا�سية، فوك�س، يف 

جزء جديد من �س�حف �لنينجا، �لذي ي�سارك باي يف عملية �إنتاجه.
)�ملتحولون(،  �أفلل�م  �سل�سلة  تركت  �أن  بعد  �لفر�ق،  �سنو�ت من   3 نحو  بعد  باي  فوك�س مع  وجتتمع 

نتيجة مقارنتها بني �أ�سلوب عمل باي، وحكم �لديكتاتور �لأملاين �لر�حل، �أدولف هتلر.
�لف�سلى  �لب�سرية  �ل�سديقة  �لفيلم  �ستلعب يف  فوك�س  �أن  �لأمريكي  ريبورترت(  وذكر موقع )هوليوود 

لل�س�حف، �أبريل �أونيل.
 


