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•• الفجر – تون�ص – خا�ص

يف  الأول،  اجل��زء  م��ن  حلقة  اآخ��ر  ال��ي��وم  التون�سيون  ي���وّدع  اأن  يفرت�ض 
اللزوم،  اأك��ر من  ال��ذي طال  ال��وزاري  التحوير  اعتقادنا، من م�سل�سل 
واأ�سبح ال�ستمرار يف متطيط اأحداثه مماّل، بل م�سدر تهديد مبا�سر 
حلا�سر بلدهم وم�ستقبلها. فقد ك�سف رئي�ض احلكومة التون�سية املوؤقتة 
حمادي اجلبايل اأم�ض اجلمعة لالأحزاب ال�سيا�سية عن ت�سكيلة حكومته 
الوزارية املتكونة من عدد من الكفاءات، يف انتظار ما �ستف�سي اإليه اآخر 
املفاو�سات ب�ساأن مبادرته التي يتم�سك بامل�سي قدما فيها رغم املعار�سة 
ال�سديدة حلركة النه�سة وحزب املوؤمتر على اأن يعلن اليوم ال�سبت عن 

نتيجة امل�ساورات مع هذه الأطراف.
�سيا�سي حول  اتفاق  ع��دم وج��ود  اإىل  اأ���س��ار اخلمي�ض  وك��ان اجلبايل قد 

مبادرته بت�سكيل حكومة كفاءات وطنية غري متحزبة، حمّمال الأحزاب 
اإنه �سيك�سف عن  اأو جناح مبادرته. وقال انه  ال�سيا�سية م�سوؤولية ف�سل 

جناح اأو ف�سل دعوته لت�سكيل حكومة تكنوقراط اليوم ال�سبت. 
من جهة اخرى يبدو اأّن نريان ال�سراعات بداأت تلتهم البيت الداخلي 

حلركة النه�سة الإ�سالمية احلاكمة يف تون�ض.
الغنو�سي،  را�سد  رئي�سها  وحت��دي��دا  احل��رك��ة،  بني  املعلن  ال�سراع  فبعد 
وحمادي اجلبايل اأمينها العام ورئي�ض احلكومة حول طبيعة احلكومة 
اجلديدة املرتقبة وهل تكون �سيا�سية كما يريدها را�سد اأم تكنوقراطية 
ال��دور جاء على نائب رئي�ض احلركة املحامي  اأّن  كما قّرر اجلبايل ،ها 
يف  الإ���س��الم��ي��ة  للحركة  التاريخّية  ال��وج��وه  واح���د  م���ورو،  الفتاح  عبد 
تون�ض، ليطلق النار على رئي�سه الغنو�سي وليقول فيه ما مل يقله مالك 

يف اخلمرة.

اغلب  امل��ت��ف��ردة واخل��ارج��ة يف  م���ورو مبواقفه  الفتاح  ع��رف عبد  ول��ئ��ن 
الأحيان عن �سرب النه�سة، فانه ل احد كان يتوّقع مثل هذه الت�سريحات 
يف وقت ت�سهد فيه احلركة، التي طاملا تباهت بوحدتها ومتا�سك �سّفها، 
احد  الن�سقاق  يكون  اأن  امل��راق��ب��ون  ي�ستبعد  ل  وا�سحا  ارت��ب��اك��ا  ت�سهد 

نتائجه م�ستقبال.
حّدة املواق������ف وو�سوح الته����ام ل جتع����ل من ت�سريح����ات م���ورو جمّرد 
ني�ران �سديق��ة، واإّن�����ا دللة على اأّن كاأ�ض البع�ض قد فا�ست يف حركة 
النه�س����ة، واأّن الأل�س���ن بداأت تنطل��ق احتجاج����ا عل��ى املركزّي����ة القاتلة.

فقد ن�سر موقع ماريان الفرن�سي حوارا مع نائب رئي�ض حركة النه�سة 
را�سد  النه�سة  رئي�ض حركة  انه يجب على  فيه  اأك��د  م��ورو  الفتاح  عبد 

الغنو�سي مغادرة احلزب لأنه قاد البالد اإىل الهاوية.
 )التفا�سيل �ض11(

   

نخبة من كبار االأطباء واجلراحني االماراتيني و�شركائهم 
يعاجلون قلوب الفقراء مببادرة اإماراتية مبتكرة

•• ابوظبي-وام:

ك��ب��ار الط��ب��اء واجل���راح���ني الم��ارات��ي��ني و�سركائهم  اأج����رى نخبة م��ن 
لغنياء  عالجية  وت��داخ��الت  جراحية  عمليات  والفرن�سيني  امل�سريني 
من مر�سى القلب وذلك باجر مايل ومن ثم تربعوا باتعابهم وجهدهم 
لعالج قلوب الفقراء وذلك مببادرة اماراتية اجتماعية مبتكرة من رواد 
العمليات  قيمة  دف��ع  على  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��ق��وم  الجتماعيني.  الع��م��ال 
الالزمة  واجل��راح��ي��ة  ال��دوائ��ي��ة  امل�ستلزمات  و���س��راء  للفقراء  اجلراحية 
من ريع العمليات التي جترى لالغنياء يف نوذج ان�ساين هو الول من 
نوعه.  وقد اطلق الفكرة جراح القلب الماراتي الدكتور عادل ال�سامري 
المارات  مركز  رئي�ض  العاملية  الفقراء  اطباء  ملبادرة  التنفيذي  الرئي�ض 
والوقائية  واجلراحية  العالجية  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  بهدف  للقلب 
للفقراء يف خمتلف دول العامل.                               )التفا�سيل �ض2(     

قطع احلركة املرورية عن 
�شارع اخلليج العربي �شاعتني غدًا

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي قطع احلركة  امل���رور وال���دوري���ات يف �سرطة  اأع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة 
�ساعتني من  العربي يف الجت��اه��ني لفرتة  ���س��ارع اخلليج  ع��ن  امل��روري��ة 
العا�سرة �سباحا وحتى الثانية ع�سرا ظهرا وذلك غدا الأحد تزامنا مع 
الدويل  الدفاع  الدورة احلادية ع�سرة ملعر�ض وموؤمتر  افتتاح فعاليات 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  تنطلق  وال��ت��ي   2013 اآيدك�ض 
21 فرباير اجل��اري. واأك��د املقدم جمال �سامل  17 اإىل  يف الفرتة من 
وال��دوري��ات يف  امل��رور  العامة مبديرية  العالقات  ق�سم  رئي�ض  العامري 
)التفا�سيل  ابوظبي.  م��رور  جاهزية  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 

�ليوم.. يتّوج �جلبايل �أو ي�ستقيل..!

الرجل الثاين يف النه�شة يفتح النار على الغنو�شي ويطالبه بالرحيل!!

مئات اآالف العراقيني يتظاهرون �شد املالكي
•• بغداد-وكاالت:

مظاهرات  عراقية  وحمافظات  م��دن  ع��دة  يف  انطلقت 
يف  العراقيني  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  فيها  ���س��ارك  حا�سدة 
ب�سيا�سات  للتنديد  ���س��ربا  ب��غ��داد  �سعار  حملت  جمعة 

رئي�ض الوزراء نوري املالكي.
واأعلنت اللجان ال�سعبية امل�سرفة على تنظيم املظاهرات 
يف الأنبار والفلوجة و�سالح الدين و�سامراء وكركوك 
املظاهرات  نقل  اإرج��اء  بغداد  مبدينة  واأحياء  واملو�سل 
ا�ستجابة  ام�����ض اجل��م��ع��ة  ب��ب��غ��داد  الأع��ظ��م��ي��ة  اإىل ح��ي 
ملنا�سدات من هيئة علماء امل�سلمني وموؤمتر العلماء يف 

�سامراء ومفتي العراق رافع الرفاعي بعدم التوجه اإىل 
بغداد والقت�سار على اإقامة �سالة اجلمعة واملظاهرات 

يف حمافظات واأحياء ال�سنة.
بغداد  اأحياء  من  عدد  يف  العراقية  ال�سلطات  وفر�ست 
اإجراءات اأمن م�سددة وعند مداخلها يف الطرق املرتبطة 
باملحافظات الأخرى ومنعت دخول اأي �سخ�ض قادم اإىل 
العا�سمة من هذه املحافظات ما مل يربز هوية تعريف 

وبطاقة �سكن تدلل على اأنه من �سكان بغداد اأ�سال.
والكرامة يف  العزة  �ساحة  على  الآلف  ع�سرات  وتوافد 
جمعة  �سالة  لأداء  الأنبار  مبحافظة  الرمادي  مدينة 

موحدة حملت �سعار بغداد �سربا.

الفجر........    05:32            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:19  
الع�صاء......   07:49

فل�سطينيون ينقلون احد اجلرحى من موقع ال�ستباكات بال�سفة )رويرتز(

مظاهرات �سخمة يف مدينة الرمادي احتجاجا على �سيا�سات املالكي ) ا ف ب(

املر�سى والر�سع ميوتون يف حلب نتيجة �سعف المكانيات الطبية  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

للثورة  ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  ق����ال����ت 
ق�سفت  النظام  ق��وات  اإن  ال�سورية 
ام�����ض م��ن��اط��ق ع���دة يف ري���ف حلب 
بلدة  وك��ذل��ك  وم����ارع،  منبج  بينها 
اأدى  مم��ا  ح��م�����ض،  ب��ري��ف  الغنطو 

اإىل �سقوط عدد من اجلرحى. 
واأفادت �سبكة �سام بوقوع ا�ستباكات 
وقوات  احل���ر  اجل��ي�����ض  ب��ني  عنيفة 
ال��ع��زي��زي��ة بحلب  ال��ن��ظ��ام يف ح���ي 
كما  الكهرباء،  ع��ب��ارة  م��ن  بالقرب 
العنيف  ال��ق�����س��ف  ب��ت��ج��دد  اأف������ادت 
ب���امل���دف���ع���ي���ة ال���ث���ق���ي���ل���ة وراج����م����ات 
ال�سواريخ على مدينة داريا بريف 
الع�سكرية  ال���ق���ط���ع  م����ن  دم�������س���ق 

املحيطة باملدينة.
التن�سيق  جل��ان  قالت  جانبها،  من 
ال�سوري  النظام  ق��وات  اإن  املحلية 
�ساروخني  ال��ل��ي��ل  خ���الل  اأط��ل��ق��ت 
 155 اللواء  �سكود من  من ط��راز 
ب��ل��دة ال��ن��ا���س��ري��ة ب��ري��ف دم�سق  يف 
باجتاه �سمال �سرق البالد، واأ�ساف 
اأر�ض  اأر�ض  اأن �ساروخي  نا�سطون 
���س��ق��ط��ا ع��ل��ى م��دي��ن��ة دارة ع���زة يف 

حلب.
اإنهم  ����س���وري���ا  يف  ال����ث����وار  وي���ق���ول 

ع��ل��ى ك��ت��ي��ب��ة ال�����س��ه��وة، وه����ي اأه���م 
لقوات  اجل������وي  ال����دف����اع  ق����واع����د 
النظام يف ريف درعا، و�سيطر اأي�سا 
ال�������س���دادي يف ريف  ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة 
احل�سكة التي ت�سهد معارك �سارية 

منذ اأيام.
القيادة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
احلر  ال�����س��وري  للجي�ض  ال�سرقية 
اإن وح������دات من  ل��ي��ل��ى  اأب�����و  ع��م��ر 
املعار�سة ت�سم مقاتلني من جبهة 
على  �سيطرتها  ت��ف��ر���ض  ال��ن�����س��رة 
ب��ع��د اق��ت��ح��ام جممعات  ال�����س��دادي 
واملخابرات  ال���دول���ة  لأم����ن  ت��اب��ع��ة 

الع�سكرية.
حلقوق  ال�سوري  للمر�سد  ووف��ق��ا 
ال�ستباكات،  ت��ل��ك  ف����اإن  الإن�����س��ان 
اأمام  ���س��ي��ارات  تفجري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
مراكز اأمنية، اأوقعت ثالثني قتيال 
اإىل مائة  اإ���س��اف��ة  امل��ع��ار���س��ة،  م��ن 
واجلي�ض  امل���خ���اب���رات  م���ن  ع��ن�����س��ر 

النظامي.
ال�سيا�سية  الهيئة  توا�سل  �سيا�سيا 
الوطني  ل��الئ��ت��الف  ال���س��ت�����س��اري��ة 
ال�سورية  واملعار�سة  الثورة  لقوى 
بالقاهرة  مقرها  يف  اجتماعاتها 
لبحث مبادرة جديدة ب�ساأن اإيجاد 

حل �سيا�سي لإنهاء الأزمة.

مفعول  تبطل  البحرين 
قنبلة على ج�شر امللك فهد 

•• املنامة-وام:

ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اع���ل���ن���ت 
ف���ري���ق  ان  ال����ب����ح����ري����ن  يف 
ب��وح��دة مكافحة  امل��ت��ف��ج��رات 
اإبطال  م���ن  الإره������اب مت��ك��ن 
م��ف��ع��ول ق��ن��ب��ل��ة ت���زن حوايل 
على  و���س��ع��ت  ك��ي��ل��وغ��رام   2
ج�سر امللك فهد. ومن ناحية 
اخرى لقي احد رجال المن 
ان  بعد  م�سرعه  بالبحرين 

تعر�ض لعمل اإرهابي.

ق�سف بحلب وحم�ص و�حلر يتقدم يف �حل�سكة 

الثوار يوؤكدون قدرتهم على فر�ض حظر جوي يف بع�ض املناطق

تظاهر�ت للتيار �لإ�سالمي يف ميد�ن �لنه�سة 

املعار�شة تطارد مر�شي من االحتادية اإىل ق�شر القبة 
•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن معار�سون م�سريون عن تنظيم مظاهرة مليونية 
اأم�����ام ق�����س��ر ال��ق��ب��ة ال��رئ��ا���س��ي ���س��م��ال ال���ق���اه���رة. وينقل 
القبة  ق�سر  اإىل  احتجاجاتهم  الأوىل  للمرة  املعار�سون 
الحتادية  ق�سر  اأم��ام  تظاهراتهم  تنظيم  اعتادوا  حيث 
الرئا�سي يف حي م�سر اجلديدة بالقاهرة، يف حني �سارك 
اأمام  املليونية  امل��ظ��اه��رة  يف  امل�سلمني  الإخ����وان  جماعة 

جامعة القاهرة حتت �سعار معاً �سد العنف.
القبة  ب��اب ق�سر  باإغالق  وق��ام احلر�ض اجلمهوري  ه��ذا 
لأفراد  ت��ام  غياب  و�سط  احلديدية  باملتاري�ض  الرئي�سي 

الأمن با�ستثناء عدد من جنود احلر�ض اجلمهوري يعلون 
اأبراج الأمن على جنبات �سور الق�سر. 

الع�سرات  يتعدى  ل  قليل  عدد  تواجد  نف�سه  الوقت  ويف 
للم�ساركة  الق�سر  حم��ي��ط  يف  والأط���ف���ال  ال�����س��ب��اب  م��ن 
وائتالفاً  38 حركة  لها  دع��ت  التي  ك�ض ملك  يف جمعه 
اعرتا�ساً  القبة عقب �سالة اجلمعة،  اأمام ق�سر  �سبابياً 
وا�ستكماًل  مر�سي  حممد  الرئي�ض  ق����رارات  على  منها 
امل�ساركة يف  الإنقاذ  رف�ست جبهة  فيما  الثورة،  لأه��داف 
اأمام  املوجودة  املتاري�ض احلديدية  اأمام  املليونية. وظلوا 
بابه الرئي�سي، كما رددوا الهتافات �سد جماعة الإخوان 
امل�����س��ل��م��ني وال��رئ��ي�����ض م��ر���س��ي وامل��ط��ال��ب��ة ب���اإق���ال���ة وزير 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

فل�سطينياً   150 من  نحو  اأ�سيب 
جي�ض  ب���ر����س���ا����ض  الأق���������ل،  ع���ل���ى 
الحتالل املطاطي والغاز اخلانق، 
خ������الل م�������س���ريات ت�����س��ام��ن��ي��ة يف 
ال�����س��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة م����ع الأ�����س����رى 
�سجون  يف  ال��ط��ع��ام  ع��ن  امل�سربني 
ونظمت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الح���ت���الل 
اأم���ام �سجن ع��وف��ر ق��رب رام اهلل . 
يف  الأ���س��رى  مع  ت�سامنية  م�سرية 

جمعة �سميت بك�سر ال�سمت.
واأكدت م�سادر طبية اإ�سابة 156 
واإغماء،  اختناق  ب��ح��الت  �سخ�سا 
اإلقاء جنود الحتالل قنابل  جّراء 
لتفريق  ل���ل���دم���وع  امل�����س��ي��ل  ال���غ���از 
العرية  واط��الق��ه��م  املتظاهرين، 
املطاطية. واو�سحت ان ق�سما من 
هوؤلء ا�سيبوا بجروح و�سفتها ما 

بني طفيفة ومتو�سطة.
الفل�سطينيني  م���ن  امل���ئ���ات  وك����ان 
املنطقة  ام�����ض اىل  ���س��ب��اح  و���س��ل��وا 
رام  ق���رب  ع��وف��ر  ملع�سكر  امل��ح��اذي��ة 

هناك  اجل��م��ع��ة  ���س��الة  لداء   ، اهلل 
ت��ن��ظ��م يف  �سعبية  ���س��م��ن حت��رك��ات 
انحاء الرا�سي الفل�سطينية ن�سرة 

لالأ�سرى امل�سربني. 
م�سوؤول  ق����ال  اخ����ر  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ال�سجون  يف  يوجد  اإن��ه  اإ�سرائيلي، 
تزوير  مت  اأ�����س����رى  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ي�ستبعد  مل  ف���ي���م���ا  ه����وي����ات����ه����م، 
م�سوؤول اأمني احتمال وجود اأ�سرى 
الإ�سرائيلية،  بال�سجون  جمهولني 

بينما عرب �سجانون عن ا�ستغرابهم 
اليهودي،  الأ���س��رتايل  انتحار  م��ن 
بن زيغيري، امللقب ب� ال�سجني اأك�ض 

بالرغم من مراقبة زنزانته.
الإ�سرائيلي،  اجلي�ض  اإذاعة  ونقلت 
رفيع  م�����س��وؤول ق�سائي  ع��ن  ام�����ض 
اإنه �سوف نت�سرف  امل�ستوى، قوله 
ب��ال��ط��ري��ق��ة ن��ف�����س��ه��ا م����ع اأ����س���رى 
اأمن  اأن  اعتقدنا  ح��ال  يف  اآخ��ري��ن 

الدولة ي�ستوجب ذلك.

اأ���س��ل��ح��ة م�سادة  ع��ل��ى  ي�����س��ي��ط��رون 
م���ن فر�ض  ل���ل���ط���ائ���رات مت��ك��ن��ه��م 
املناطق.  ب��ع�����ض  يف  ج����وي  ح��ظ��ر 
وق���د ت���زاي���دت يف الآون�����ة الأخ����رية 
وترية اإ�سقاط طائرات النظام من 
املناطق  يف  �سيما  ل  ال���ث���وار،  ق��ب��ل 

ال�سمالية من البالد.

واأع����ل����ن اجل��ي�����ض ال�������س���وري احلر 
طائرتني  اأ�سقط  اأن��ه  الأول  اأم�����ض 
حربيتني يف ريف اإدلب، كما �سيطر 
يف  الع�سكرية  ال�سهوة  كتيبة  على 
ال�سدادي  ب��ل��دة  وع��ل��ى  درع���ا  ري���ف 

مبحافظة احل�سكة.
اإن اجل��ي�����ض احلر  وق���ال ن��ا���س��ط��ون 

اأ���س��ق��ط ط��ائ��رة م��ن ط���راز م��ي��غ يف 
طائرة  اأ�سقط  كما  �سيخون،  خ��ان 
م��ن ن���وع ���س��وخ��وي يف ري���ف حماة 
�سماء  ا�ستهدافها يف  بعد  ال�سمايل 
ب����اإدل����ب، ومتكن  ال��ن��ع��م��ان  م���ع���رة 

الثوار من اأ�سر اأحد الطيارين.
�سيطرته  احل��ر  اجلي�ض  اأعلن  كما 

�سلطات �لحتالل تزور هويات معتقلني 

ع�شرات اجلرحى يف احتجاجات ال�شفة الداعمة للأ�شرى
بلغاريا تر�شخ لل�شغوط اال�شرائيلية 

وتطرد ثلثة نواب من حما�ض 
•• �صوفيا-ا.ف.ب:

طرد ثالثة نواب فل�سطينيني من حركة حما�ض �سباح اجلمعة من بلغاريا 
اثناء قيامهم بزيارة غري م�سبوقة لهذا البلد الع�سو يف الحتاد الوروبي، 
يف خطوة راأت فيها احلركة ان�سياعا لل�سغوط ال�سرائيلية وطالبت �سوفيا 

بالعتذار الفوري عنها.
و�سرح حممد ابو عا�سي رئي�ض احدى املنظمات غري احلكومية ان عنا�سر 
التي  الفنادق  البلغارية دخلوا �سباح اجلمعة اىل غرف  من اجهزة المن 
نزل فيها النواب الثالثة ونقلوهم اىل املطار. وغادر النواب �سوفيا باجتاه 

ا�سطنبول عند ال�ساعة 10،00 )08،00 ت غ(.
يحملون  وه��م  فرباير  �سباط   13 يف  �سوفيا  اىل  الثالثة  ال��ن��واب  وو�سل 
ت��اأ���س��ريات دخ���ول مل��دة �سهر، ب��دع��وة م��ن م��رك��ز درا���س��ات ال�����س��رق الو�سط 

للم�ساركة يف موؤمتر حول ال�سرق الو�سط اجلمعة يف العا�سمة البلغارية.
اربعة فل�سطينيني  البلغارية يف بيان بعد ذلك ان  واو�سحت ال�ستخبارات 
بينهم النواب الثالثة ابعدوا لنهم ي�سكلون تهديدا جديا لالمن القومي.
وا�سافت ال�ستخبارات ان اجراءات ادارية اجبارية فر�ست عليهم، مو�سحة 
اب��و عا�سي ان النواب  ال��ب��الد ام�����ض اجل��م��ع��ة. وق���ال حممد  ان��ه��م غ����ادروا 
تلقوا امرا خطيا من وكالة المن الوطني مبغادرة بلغاريا فورا، مو�سحا 
قوي  �سيا�سي  �سغط  ب�سبب  الرحيل  عليهم  ان  ابلغوهم  الم��ن  رج��ال  ان 
متار�سه ا�سرائيل على بلغاريا. ويف غزة، دانت حكومة حما�ض التي ت�سيطر 
لل�سغوط  ان�سياع  الم��ر  ان  نوابها، معتربة  القطاع طرد ثالثة من  على 
ال�سهيونية. وقالت حكومة حما�ض يف بيان للمتحدث با�سمها طاهر النونو 
انها تعرب عن احتجاجها لدى احلكومة البلغارية جراء قيام عنا�سر امنها 

باقتحام مقر اقامة الوفد الربملاين الفل�سطيني وترحيلهم.
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اإعلن الفرق اجلامعية العربية الفائزة يف م�شابقة التحكيم التجاري الدويل
اأف�سل نوعية مل�ستويات التعليم والتدريب القانوين لطالبها.

من جهته اأو�سح الدكتورعبداهلل اخلطيب رئي�ض وحدة التدريب بكلية 
القانون بجامعة الإمارات م�سرف عام فريق اجلامعة يف امل�سابقة انه مت 
تدريب الفريق با�سراف مكتب حماماة يف دبي وبالتعاون مع الربنامج 
القانونية  ال��درا���س��ات  وم��رك��ز  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ان��ون  لتطوير  الم��ري��ك��ي 

الدولية بجامعة بيت�سربغ المريكية.
من ناحيته اأ�سار الدكتور ليف درادكة ا�ستاذ القانون التجاري امل�سارك يف 
ق�سم القانون اخلا�ض بكلية قانون بجامعة المارات اإىل اأنه مت تخ�سي�ض 
اليام الثالثة الوىل للور�ض التي حتاكي ما يجري من ترافع ومناق�سة 
يف جل�سات التحكيم اأمام هيئة من ثالثة حمكمني بينما خ�س�ض يومان 
للم�سابقة ل�سقل مهارات الطلبة امل�ساركني يف جمالت البحث والكتابة 

والرتافع واملدافعة القانونية يف جمال التحكيم التجاري الدويل. 

�سفوية  مرافعة  باف�سل  خ��وري  دي��ان��ا  ال�سعودية  الطالبة  ف��ازت  بينما 
ال�سام�سي عميد  بكلمة للربوف�سور جا�سم  وبداأ احلفل  للمدعى عليه. 
اإىل  كلية القانون بجامعة الم��ارات هناأ فيها الفرق الفائزة .. م�سريا 
اهمية امل�سابقة التي تعترب خطوة حت�سريية نحو م�ساركة هذه الفرق 
اجلامعية العربية يف امل�سابقة الرئي�سية العاملية التي �ستعقد يف العا�سمة 
النم�ساوية يف الفرتة من 20 اإىل 28 مار�ض القادم حتت ا�سم م�سابقة 

وليام �سي للتحكيم التجاري الدويل الذي اطلق امل�سابقة.
اإىل  فيها  ا���س��اروا  كلمات مماثلة  الخ��ري��ن  امل�سئولني  م��ن  ع��دد  وال��ق��ى 
العاملية  الطالبية  ال��ف��رق  م��ع  التناف�ض  اأهمية  واإىل  امل�سابقة  اأه���داف 
لال�ستفادة من اخلربات املتاحة لتح�سني م�ستواهم يف جمال التحكيم 
التجاري .. كما القت الطالبة الإماراتية امل عبد اللطيف كلمة با�سم 
 35 من  اأك��ر  عملية  ور�سة  �سبقتها  التي  امل�سابقة  يف  �سارك  فريقها. 

طالبا وطالبة من طالب كليات احلقوق والقانون يف جامعة البحرين 
وجامعة الإمارات العربية املتحدة واجلامعة الأردنية وكلية دار احلكمة 
قابو�ض  ال�سلطان  وجامعة  بغداد  وجامعة  ال�سعودية  العربية  باململكة 

وكلية العلوم القانونية وال�سيا�سية والجتماعية بتون�ض.
المريكية  بطر�سبريج  جامعة  من  امل�سئولني  من  ع��دد  ال���دورة  ح�سر 
على  الدوليني  املحكمني  من  ع��دد  ا�سرف  بينما  المريكية  وال�سفارة 
التدريب  ور���س��ة  اث��ن��اء  ا�ستعانت  ال��ت��ي  الطالبية  ال��ف��رق  ب��ني  التحكيم 
جمال  يف  العملية  التدريبات  بع�ض  لتقدمي  جامعاتهم  م��ن  با�ساتذة 
بناء  امل�سابقة متت  ا�ست�سافة  ان  ال�سام�سي  التحكيم. وقال الربوف�سور 
التعليم  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�سيخ  على توجيهات معايل 
مدير  النعيمي  را���س��د  علي  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 
اجلامعة ويف اإطار حر�ض كلية القانون يف جامعة الإمارات على حتقيق 

•• اأبوظبي-وام:

فندق  يف  الول  اأم�����ض  م�ساء  الم����ارات  بجامعة  ال��ق��ان��ون  كلية  نظمت 
الفائزة  العربية  اجلامعية  الطالبية  للفرق  تكرمي  بيت�ض حفل  روتانا 
يف  ال��دويل  التجاري  للتحكيم  التمهيدية  للم�سابقة  الثالثة  ال��دورة  يف 
البحرين  بالتعاون مع غرفة  الكلية  ا�ست�سافتها  التي  الو�سط  ال�سرق 
لت�سوية املنازعات. وفاز فريق طالبات كلية دار احلكمة باململكة العربية 
يف  ف��از  بينما  اأي���ام  خم�سة  ا�ستمرت  ال��ت��ي  امل�سابقة  ب��ج��ائ��زة  ال�سعودية 
باف�سل  الم���ارات  جامعة  فريق  للم�سابقة  النهائية  ن�سف  الت�سفيات 

ورقة مرافعة مدعي.
كما فاز الفريق العراقي باف�سل مذكرة مدعى عليه اأما اأف�سل مرافعة 
�سفوية للمدعي فقد كانت منا�سفة بني الفريقني التون�سي والبحريني 

نخبة من كبار االأطباء واجلراحني االماراتيني و�شركائهم يعاجلون قلوب الفقراء مببادرة اماراتية مبتكرة
•• ابوظبي-وام:

ك��ب��ار الطباء  ن��خ��ب��ة م���ن  اأج�����رى 
واجل����������راح����������ني الم�������ارات�������ي�������ني 
و�سركائهم امل�سريني والفرن�سيني 
ع���م���ل���ي���ات ج���راح���ي���ة وت����داخ����الت 
مر�سى  م����ن  لغ���ن���ي���اء  ع���الج���ي���ة 
القلب وذلك باجر مايل ومن ثم 
لعالج  باتعابهم وجهدهم  تربعوا 
مببادرة  وذل�����ك  ال���ف���ق���راء  ق���ل���وب 
من  مبتكرة  اجتماعية  ام��ارات��ي��ة 
 . الج���ت���م���اع���ي���ني  الع����م����ال  رواد 
وتقوم هذه املبادرة على دفع قيمة 
العمليات اجلراحية للفقراء و�سراء 
واجلراحية  الدوائية  امل�ستلزمات 
التي  العمليات  ري��ع  م��ن  ال��الزم��ة 
جترى لالغنياء يف نوذج ان�ساين 
ن��وع��ه. وق���د اطلق  ه��و الول م��ن 
الماراتي  ال��ق��ل��ب  ج����راح  ال��ف��ك��رة 
الرئي�ض  ال�سامري  ع��ادل  الدكتور 
الفقراء  اط��ب��اء  مل��ب��ادرة  التنفيذي 
ال��ع��امل��ي��ة رئ��ي�����ض م��رك��ز الم�����ارات 
اف�سل  ت����ق����دمي  ب����ه����دف  ل��ل��ق��ل��ب 
واجلراحية  العالجية  اخل��دم��ات 
والوقائية للفقراء يف خمتلف دول 
اجور  ت�سخري  خ���الل  م��ن  ال��ع��امل 
الطباء من عالج الغنياء كزكاة 
ال�سحي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
وال���ت���ربع ب��ه��ا ع��ل��ى ���س��ك��ل عمليات 
بها  يقومون  وك�سوفات  جراحية 

للفئات  وال��وق��ائ��ي��ة  واجل���راح���ي���ة 
وامل�سنني  الط����ف����ال  م���ن  امل����ع����وزة 
الطبية  ال����ق����واف����ل  خ������الل  م�����ن 
العيادات  وبا�ستخدام  التطوعية 
اف�سل  وف����ق  امل���ج���ه���زة  امل��ت��ح��رك��ة 
املعايري العاملية وان اطباء الفقراء 
من  �سي�ساعفون  الطبية  والفرق 
 2013 ع��ام  يف  الدولية  الربامج 
ع����دد ممكن  اك����رب  ل��ل��و���س��ول اىل 
لعالجهم.  وامل�سنني  الطفال  من 
الفقراء  اط���ب���اء  م����ب����ادرة  وت����اأت����ي 
ا�ستكمال حلملة العطاء الن�سانية 
العاملية والتي ا�ستطاعت ان ت�سل 
للماليني  الن�����س��ان��ي��ة  ب��ر���س��ال��ت��ه��ا 
من الب�سر وقدت نوذجا يحتذى 
التطوعي  ال��ع��م��ل  جم����ال  يف  ب���ه 
المارات  من  انطالقا  والن�ساين 
وم�������ن ث�����م امل�����غ�����رب وال�����������س�����ودان 
وك���ي���ن���ي���ا وال�������س���وم���ال وارت����ريي����ا 
ولبنان  والردن  و�سوريا  وهاييتي 
وم�سر.  وت��ن��زان��ي��ا  وان��دون��ي�����س��ي��ا 
مبادرة  ان  اىل  ال�����س����ارة  وجت����در 
اطباء الفقراء هي احدى مبادرات 
والتي  الجتماعيني  العمال  رواد 
تهدف اىل متكني ال�سباب من رواد 
الع��م��ال يف امل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 
التنمية الجتماعية والقت�سادية 
امل�ستدامة من خالل تبني م�ساريع 
اقت�سادية  ج��دوى  ذات  اجتماعية 

ت�ساهم يف خدمة املجتمع. 

املحتاجني. واكد  جمانا للمر�سى 
�سهاب  الماراتي عبداهلل  الدكتور 
وع�سو  القلب  ام��را���ض  ا�ست�ساري 
بادر  انه  الفقراء  اطباء  مبادرة  يف 
الطبي  ال��ف��ري��ق  اىل  ب��الن�����س��م��ام 
فر�سة  من  يقدمه  ملا  واجل��راح��ي 
خدمة  يف  ال��ف��ع��ال��ة  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
ال��ف��ئ��ات امل���ع���وزة م��ن خ���الل فكرة 
ومتويلها  ب��راجم��ه��ا  يف  م��ب��ت��ك��رة 
الذاتي والتي لقت جناحا كبريا يف 
وا�سار  الوىل.  الت�سغيلية  املرحلة 
اىل ان الفريق الطبي واجلراحي 
الطباء  ك���ب���ار  م���ن  ن��خ��ب��ة  ي�����س��م 

ال��ب��اه��ظ��ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات وال���ع���الج او 
التاأمني  نظام  يف  امل�سمولني  غري 
ال�سحي من ذوي الدخل املحدود. 
اولفري  الفرن�سي  الربف�سور  وقال 
القلب  م���رك���ز  رئ���ي�������ض  ج���اك���دي���ن 
الفرن�سي  ل���ي���ون  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 
اطباء  م���ب���ادرة  يف  م��وؤ���س�����ض  ع�سو 
مر�سى  من  الع�سرات  ان  الفقراء 
ال��ق��ل��ب الغ���ن���ي���اء وامل��ق��ت��دري��ن يف 
الم��ارات وم�سر وال�سودان بادروا 
يتمتع  ملا  الربنامج  يف  بالت�سجيل 
ب����ه ال���ف���ري���ق ال���ط���ب���ي الم����ارات����ي 
امل�������س���ري ال���ف���رن�������س���ي م����ن خربة 

ال�سيخ عبداهلل املطلق بجواز خروج 
الزكاة لالأطباء على �سكل عمليات 
بها  يقومون  وك�سوفات  جراحية 
املحتاجني  ل��ل��م��ر���س��ى  اهلل  ل��وج��ه 
واج��������ازت ال���ف���ت���وى ل��ل��ط��ب��ي��ب اأن 
ي��ج��ع��ل ال��ع��م��ل��ي��ات وال��ك�����س��ف من 
الطباء  ان  واك���د  ال���زك���اة.  �سمن 
خالل  من  �سيعملون  واجل��راح��ني 
ال�سراكة مع املراكز التخ�س�س�سية 
اخلا�سة واحلكومية بالتن�سيق مع 
وزارات ال�سحة يف الدول ال�سقيقة 
املراكز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال�سديقة 
التطوعية التي تعمل حتت مظلة 

امل�ست�سفيات  ابرز  من  واجلراحني 
اجلامعية ومن املخت�سني يف طب 
البدء يف  وان��ه مت  القلب  وجراحة 
دول  ث��الث  يف  التجريبية  املرحلة 
وال�سودان  وم�����س��ر  الم�����ارات  ه��ي 
وال���ت���ي لق����ت جن���اح���ا ك���ب���ريا من 
واملقتدرين  الغنياء  ع��الج  خ��الل 
م�����ن م����ر�����س����ى ال����ق����ل����ب ب���ر����س���وم 
يف  املتبعة  الن��ظ��م��ة  ح�سب  مالية 
امل�ست�سفيات اخلا�سة او احلكومية 
ال��ت��ربع بها لعالج قلوب  وم��ن ث��م 
ال����ف����ق����راء وامل����ع����وزي����ني م����ن غري 
التكاليف  تغطية  على  ال��ق��ادري��ن 

وا����س���ع���ة و���س��م��ع��ة مم���ي���زة يف طب 
وجراحة القلب املفتوح وبالخ�ض 
تقنيات جراحات املناظري والربوت 
والذي ميكنهم من ال�ستفادة من 
اخلربات العاملية بدون احلاجة اىل 
ال�سفر للخارج والذي يرتتب عليه 
اىل  ا�سافة  العالج  تكاليف  تقليل 
م�ساهمة املقتدرين يف عالج قلوب 
اقبال  هناك  ان  واو�سح  الفقراء. 
واجلراحني  الط���ب���اء  م���ن  ك��ب��ريا 
يف  للم�ساركة  ال���دول  خمتلف  م��ن 
ال��ربن��ام��ج خ�����س��و���س��ا ب��ع��د فتوى 
ع�سو هيئة كبار العلماء ال�سعودية 

وا�سار  للتطوع.  ال��ع��رب��ي  الحت���اد 
م�ست�سفيات  اع��ت��م��اد  مت  ان���ه  اىل 
القلب  عمليات  لج���راء  حكومية 
م�ست�سفيات  واع���ت���م���اد  ل��ل��ف��ق��راء 
القلب  ع��م��ل��ي��ات  خ��ا���س��ة لج�����راء 
ل���ل���ف���ق���راء يف ك����ل م����ن الم�������ارات 
املرحلة  يف  وال���������س����ودان  وم�������س���ر 
املجال  ات��اح��ة  تتم  ان  على  الوىل 
احلكومية  امل�ست�سفيات  من  ملزيد 
واخل��ا���س��ة يف ال��ع��دي��د م��ن الدول 
يف املرحلة الثانية. وقال ان اطباء 
خدماتهم  ���س��ي��ق��دم��ون  ال���ف���ق���راء 
والعالجية  الت�سخي�سية  املجانية 

قطع احلركة املرورية عن �شارع اخلليج العربي �شاعتني

الداخلية تكرم املوؤ�ش�شات وال�شركات الداعمة ل�شندوق الفرج

تخريج 24 �شابطًا بدورتني تخ�ش�شيتني يف كلية ال�شرطة

بحث تعزيز التعاون بني االإمارات 
واأندوني�شيا يف جمال مكافحة املخدرات

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي قطع  اأعلنت مديرية املرور والدوريات يف �سرطة 
الجتاهني  يف  العربي  اخلليج  �سارع  عن  املرورية  احلركة 
ع�سرا  الثانية  وحتى  �سباحا  العا�سرة  من  �ساعتني  لفرتة 
ظهرا وذلك غدا الأحد تزامنا مع افتتاح فعاليات الدورة 
اآيدك�ض  ال���دويل  ال��دف��اع  احل��ادي��ة ع�سرة ملعر�ض وم��وؤمت��ر 
2013 والتي تنطلق يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض 
21 فرباير اجل��اري. واأك��د املقدم  17 اإىل  يف الفرتة من 
ج��م��ال ���س��امل ال��ع��ام��ري رئ��ي�����ض ق�����س��م ال��ع��الق��ات العامة 
مب��دي��ري��ة امل���رور وال���دوري���ات يف ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 

اأبوظبي جاهزية مرور ابوظبي لالإ�سهام يف تنظيم حركة 
..لفتا   2013 اآيدك�ض  افتتاح  خالل  وان�سيابيتها  امل��رور 
اإىل اأن���ه مت و���س��ع ط���رق ب��دي��ل��ة يف ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي وهي 
ال�سيخ را�سد و�سارع املرور. ودعا  ال�سيخ زايد و�سارع  �سارع 
بالأنظمة  اللتزام  �سرورة  اإىل  املركبات  قائدي  العامري 
اأثناء  واحلذر  احليطة  وتوخي  املرور  واإر�سادات  وتعليمات 
القيادة جلعل الطرق بيئة اآمنة وخالية من احلوادث نظرا 
الأماكن  يف  خا�سة  امل��روري��ة  الزدح���ام���ات  بع�ض  حل���دوث 
ت�ساحب  التي  الع�سكرية  العرو�ض  منطقة  من  القريبة 
معر�ض اآيدك�ض ..كما دعاهم اإىل عدم اإيقاف املركبة ب�سكل 

ع�سوائي حتى ل يت�سببون يف عرقلة حركة ال�سري. 

•• ابوظبي-وام:

وزارة  املتحدة ممثلة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بحثت 
ال��داخ��ل��ي��ة ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق وتبادل 
اجلمهورية  مع  املخدرات  مكافحة  جمال  يف  املعلومات 
الأندوني�سية ممثلة يف ال�سرطة الوطنية الأندوني�سية. 
عبداهلل  �سعيد  العقيد  عقده  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة  عام  مدير  ال�سويدي 
الحت���ادي���ة مب��ق��ر ال������وزارة م���ع اأرم������ان دي���ب���اري مدير 

الوطنية  ال�����س��رط��ة  يف  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  ع���ام 
الأندوني�سية والوفد املرافق له الذي قام بزيارة للدولة 
ا���س��ت��غ��رق��ت ي��وم��ني . واط��ل��ع ال��وف��د ع��ل��ى ج��ه��ود وزارة 
الداخلية يف مكافحة املخدرات وتقرير التعاون الدويل 
وتبادل املعلومات مع جميع اأجهزة مكافحة املخدرات يف 
خمتلف دول العامل. ومت خالل الجتماع التاأكيد على 
ال�ستمرار يف تبادل املعلومات وتعزيز التعاون امل�سرتك 
ما  يف  ال�ساعة  م��دار  وعلى  ف��وري  ب�سكل  اجلانبني  بني 

يتعلق مبكافحة املخدرات.

•• اأبوظبي -وام:
خلريباين  ن���ا����س���ر  ال����ل����واء  ك�����رم 
النعيمي الأمني العام ملكتب �سمو 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 
اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ال��داخ��ل��ي��ة 
����س���ن���دوق ال���ف���رج ال���ت���اب���ع ل�����وزارة 
الداعمة  امل��وؤ���س�����س��ات  ال��داخ��ل��ي��ة 
جمل�ض  واأع���������س����اء  ل���ل�������س���ن���دوق 
اإدارت�������ه ال�����س��اب��ق وامل�����س��اه��م��ني يف 
 2012 حملة �سهر رم�سان لعام 
العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  العاملني  م��ن 
اللواء  وث��م��ن  اأب��وظ��ب��ي.  ل�سرطة 
النعيمي خالل احلفل الذي اأقيم 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  مب��ق��ر 
املكرمني يف دعم  ج��ه��ود  اأب��وظ��ب��ي 
ال�������س���ن���دوق يف حت��ق��ي��ق اأه����داف����ه 
التكرمي  و����س���م���ل  الإن���������س����ان����ي����ة. 
دعم  يف  امل�������س���اه���م���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
الهالل  م�سرف  وه��ي  ال�سندوق 
للتاأمني  الإ�سالمية  دب��ي  و�سركة 
زايد  وموؤ�س�سة  للعقارات  والوليد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن 

وموؤ�س�سة  والإن�����س��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
وموؤ�س�سة  ت���ك���ات���ف  الإم�������������ارات 
الق�سر  و���������س��������وؤون  الأوق���������������اف 
وم�ست�سفى  للديكور  والرميحي 
ال��ع��امل��ي. ك��م��ا ث��م��ن اللواء  ج��ه��اد 
جمل�ض  اأع�����س��اء  ج��ه��ود  النعيمي 

تكرميه  خ����الل  ال�����س��اب��ق  الإدارة 
العو�سي  ���س��ال��ح  ال��ع��م��ي��د حم��م��د 
والعقيد  بالعمى  حم��م��د  و���س��امل 
والعقيد  ال�����س��ب��ل��ي  ���س��ع��ي��د  خ��ل��ف 
ح��م��د خ��م��ي�����ض ال���ظ���اه���ري و16 
العامة  الإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن 

اخلا�سة  وامل�����ه�����ام  ل���ل���ح���را����س���ات 
واإدارة  العا�سمة  ومديرية �سرطة 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال��ت��ح��ري��ات 
واإدارة ال�سرطة املجتمعية ب�سرطة 
حملة  يف  �ساهموا  الذين  اأبوظبي 
 2012 ل���ل���ع���ام  رم�������س���ان  ���س��ه��ر 

واأعرب  ال�����س��ن��دوق.  نظمها  ال��ت��ي 
املكرمون عن �سكرهم ملجل�ض اإدارة 
التكرمي  الفرج على هذا  �سندوق 
على  الدائم  حر�سهم  ..موؤكدين 
اأهدافه  دعم ال�سندوق يف حتقيق 

النبيلة.

و�سهد  احلفل العقيد �سيف علي 
الكتبي، مدير عام كلية ال�سرطة؛ 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  امل��ق��دم  بح�سور 
م���دي���ر معهد  اخل����زمي����ي؛  ع���ل���ي 
ت�����دري�����ب ال���������س����ب����اط، وم����دي����رو 
الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام و�سباط 

الكلية ومعهد التدريب.
ال��ك��ت��ب��ي يف كلمة  ال��ع��ق��ي��د  واأك�����د 
الداخلية  وزارة  ح����ر�����ض  ل������ه، 
الب�سرية  ك���وادره���ا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

•• اأبوظبي-الفجر:

بتخريج  ال�سرطة  كلية  احتفلت 
دورت�����������ي حت���ل���ي���ل ال�������س���ي���ا����س���ات 
وال��ن�����س��و���ض ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، وفن 
الت�سال والتعامل مع ال�سكاوى، 
تدريب  م��ع��ه��د  نظمهما  ال��ل��ت��ني 
ال�سباط بكلية ال�سرطة مب�ساركة 
24 �سابطاً من خمتلف قطاعات 

وزارة الداخلية.

املواكبة  التدريبية  �سمن اخلطة 
للتطورات الراهنة، 

القيادة  توجيهات  جت�ّسد  وال��ت��ي 
باملنظومة  بالهتمام  ال�سرطية 
و�سقل   وت����اأه����ي����ل  ال���ت���دري���ب���ي���ة؛ 
الداخلية  وزارة  �سباط  م��ه��ارات 
اأجل  م��ن  ك��اف��ة؛  ال�سبل  وتهيئة 
خمتلف  يف  ال����ت����م����ي����ز  حت���ق���ي���ق 

جمالت العمل ال�سرطي.
ال�سباط  ج��م��ي��ع  ال��ك��ت��ب��ي  وح����ّث 

ع��ل��ى ال����س���ت���ف���ادة م���ن ال������دورات 
التدريب  م��ع��ه��د  ي��ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 
مبهامهم  القيام  م��ن  لتمكينهم 

ومواجهة التحديات.
 واأو�سح اأن دورة حتليل ال�سيا�سات 
والن�سو�ض الت�سريعية تهدف اإىل  
امل�ساركني  تنمية معارف وقدرات 
الأ�سا�سية؛  وامل��ف��اه��ي��م  ب��امل��ب��ادئ 
والن�سو�ض  ال�سيا�سات  لتحليل 

الت�سريعية

اأما دورة فن الت�سال والتعامل   
مع ال�سكاوى فرتكز على متكني 
امل�����س��ارك��ني م��ن ال��ت��ع��رف اإىل فن 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية  الت�����س��ال، 
�سرعة  يف  ي�سهم  مب��ا  ال�����س��ك��اوى؛ 
خدمات  وتقدمي  الأعمال،  اإجناز 

متميزة يف هذا املجال.
ت���وزي���ع  مت  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
ال�������������س������ه������ادات ع�����ل�����ى خ���ري���ج���ي 

الدورتني.



03

اأخبـار الإمـارات
السبت -    16   فبراير    2013 م    -    العـدد   10717
Saturday   16   February    2013  -  Issue No   10717

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

�لعني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

�ل�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقويني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
ر��ص �خليمة 

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

�لفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

�ل�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

�لعني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

�لعني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

�ل�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�ض  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

�م �لقوين
�سيدلية احلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
المارات                                 999 / 997

�لأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ض  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نهيان بن مبارك ي�شتقبل رئي�شة جمعية ال�شداقة الربملانية االإماراتية اليابانية
نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  يوريكو كوين على معايل  وعر�ست 
والذي  فورو�سيكي  عليه  يطلق  اليابان  يف  البيئية  للتوعوية  نوذجا 
عنها  والتخلي  البال�ستيكية  املخلفات  تدوير  يف  �سيحة  اأح��دث  ميثل 
التلوث  انبعاثات  من  تقلل  للبيئة  �سديقة  ع�سوية  مبواد  وا�ستبدالها 

وتخف�ض من معدلت الحتبا�ض احلراري.
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  اأق����ام م��ع��ايل  وق���د 
اليابانية والوفد املرافق ح�سرها اي�سا  ماأدبة غداء تكرميا للم�سئولة 
ال�سيخ حممد بن نهيان اآل نهيان وال�سيخ �سخبوط بن نهيان اآل نهيان 
الفعاليات  وبع�ض  الدولة  اليابان لدى  �سفري  كامو  يو�سيهيكو  و�سعادة 

القت�سادية. 

تر�سيخ الأمن وال�ستقرار لل�سعوب والدول من خالل املناق�سات الهادئة 
والر�سيدة لكافة الق�سايا بالطرق الت�سريعية القانونية.

واأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان خالل املقابلة على متيز 
عالقات ال�سداقة والتعاون بني دولة الإمارات العربية املتحدة واليابان 
وتنوع جمالت التعاون امل�سرتك مبا يخدم التنمية الوطنية يف البلدين 

ويعزز من معدلت نو الزدهار الوطني بهما.
من جانبها اأكدت رئي�سة جمعية ال�سداقة الربملانية الإماراتية اليابانية 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  م��ع  الوطيدة  بالعالقات  اليابان  اع��ت��زاز  على 
القيادة  ل��دى  مرموقة  مكانة  لها  الإم���ارات  اأن  اإىل  م�سرية   .. املتحدة 
واحلكومة وال�سعب الياباين حيث ينظر اجلميع هناك بتقدير لتجربة 

نهيان  ال�سيخ  ملعايل  كوين  يوريكو  �سعادة  وقدمت  التنموية.  الإم��ارات 
ال�سداقة  جمعية  ن�ساط  عن  فكرة  املقابلة  خالل  نهيان  اآل  مبارك  بن 
الربملانية الماراتية اليابانية وا�سهامها يف تعزيز العالقات بني البلدين 

ال�سديقني يف املجال الربملاين وغريه من املجالت الخرى.
البيئية  املقابلة �سورة �ساملة حول اجلهود  كما قدمت �سعادتها خالل 
التغري  بق�سايا  ال��وع��ي  زي���ادة  بغية  الياباين  املجتمع  يف  تنفذها  التي 
اأ�سبحت متثل  التي  امل�سكالت  املناخي والت�سحر والتلوث وغريها من 
اإيجاد حلول  هاج�سا ينبغي على املجتمع الدويل تكثيف اجلهود ب�ساأن 
ال�سلبية  اآثارها  تقت�سر  ل  التي  امل�سكالت  تلك  ملثل  وعالجية  توعوية 

على دولة بعينها واإنا متتد لت�سمل البيئة مبنظورها العاملي.

•• ابوظبي-وام:

اآل نهيان وزير التعليم العايل  ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والبحث العلمي بق�سره ظهر ام�ض �سعادة يوريكو كوين رئي�سة جمعية 
ال�سداقة الربملانية الماراتية اليابانية ع�سو جمل�ض النواب الياباين 

والوفد املرافق.
ومت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض جتربة البلدين يف جمال التعليم العايل 
التكنولوجية  الو�سائط  ا�ستخدام  عرب  البلدان  اح��رزه  ال��ذي  والتقدم 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل���دى الطلبة 
والطالبات. كما مت اأي�سا تبادل احلديث حول اأهمية العمل الربملاين يف 

من�شة تعريفية مبعر�ض وموؤمتر اآي�شنار 2014 يف اآيدك�ض 2013 

ت�شع �شفن دفاعية من عدة دول ت�شارك يف معر�ض نافدك�ض 2013
•• اأبوظبي-وام:

ت�سع  ام�����ض  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  و�سلت 
�سفن دفاعية زائرة من عدة دول 
الدفاع  م��ع��ر���ض  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
الذي   2013 نافدك�ض  البحري 
معر�ض  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  ي��ع��ق��د 
وتنظمه  اآيدك�ض  ال��دويل  ال��دف��اع 
�سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض 
 21 17 اإىل  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 
ف���رباي���ر اجل������اري ب��ال��ت��ع��اون مع 

القيادة العامة للقوات امل�سلحة.
و�ستعر�ض �ست من ال�سفن الدولية 
الزائرة يف معر�ض نافدك�ض الذي 
البحري  ال��ر���س��ي��ف  ع��ل��ى  ي���ق���ام 
ملركز  الرئي�سية  للمن�سة  املقابل 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
واأعرب العقيد ركن بحري نا�سر 
اليافعي املتحدث الر�سمي ملعر�ض 
الدفاع البحري نافدك�ض 2013 
ع���ن ت��رح��ي��ب��ه ب��ال�����س��ف��ن ال���زائ���رة 
نافدك�ض  ملعر�ض  الثانية  للدورة 
مهما  منربا  اليوم  اأ�سبح  وال��ذي 
ال���ب���ح���ري  الأم���������ن  يف جم��������الت 
ال�ساحلي  الأم��������ن  و����س���ن���اع���ات 

واملالحي.
نافدك�ض  معر�ض  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اأكر  م�ساركة  العام  هذا  �سي�سهد 
15 دولة  ���س��رك��ة مت��ث��ل   80 م��ن 
ح�����ول ال����ع����امل ف�����س��ال ع����ن ت�سع 
�سفن ع�سكرية زائرة من الوليات 
واإيطاليا  الأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
وفرن�سا واململكة املتحدة وباك�ستان 

بالإ�سافة ل�سفن اإماراتية.
اأن  اإىل  الر�سمي  املتحدث  ول��ف��ت 
تتنوع  الزائرة  الع�سكرية  ال�سفن 

البحرية  الأل���غ���ام  ك��ا���س��ح��ات  م��ن 
اإىل  ال�����س��واري��خ  حاملة  وال�سفن 
ق���ط���ع ب���ح���ري���ة م����ت����ع����ددة امل���ه���ام 
ال�سفن  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  ..م��ن��وه��ا 
امل�������س���ارك���ة ���س��ت�����س��ت��ع��ر���ض اأح����دث 
التقنيات املتطورة يف قطاع الدفاع 

البحري.
�سفينة  الزائرة  ال�سفن  وتت�سمن 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  ���س��ي��ن��وك 
60 قدما   : ال��ط��ول  الأم��ري��ك��ي��ة 
بالإ�سافة اإىل �سفينة ات�ض.ام.ا�ض 
وات�����ض.ام.ا���ض رام��زي من اململكة 
امل��ت��ح��دة ال��ط��ول: 52.5 م��رت و 
�سفينة لدروات الفرن�سية الطول 
كومانديت  و�سفينة  م��رتا   87  :
اليطالية  ف��ول��غ��و���س��ي  ���س��ي��غ��ال 
الطول 88.6 مرت و�سفينة بيه.

ان.ا�ض جورات الباك�ستانية.

الوطنية  اأبوظبي  �سركة  وقامت 
للمعار�ض اأدنيك باإكمال جمموعة 
موقع  ع���ل���ى  ال���ت���ح���دي���ث���ات  م�����ن 
ن��اف��دك�����ض ح��ي��ث و�سعت  م��ع��ر���ض 
بن�سبة  البحري  الر�سيف  حافة 
50 يف املائة لت�سبح بطول 450 
مرتا وذلك لتوفري م�ساحة اأكرب 
تطوير  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
ج�سر امل�ساة الذي يربط معر�سي 
اإىل  اإ���س��اف��ة  نافدك�ض  و  اآي��دك�����ض 
لتنقل  الت�سهيالت  من  جمموعة 

زوار املعر�ض البحري.
برعاية  نافدك�ض  معر�ض  ويعقد 
ال�سفن  ل��ب��ن��اء  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة 
ال��ت��ي ت��ع��ر���ض اأي�����س��ا ث���الث �سفن 
خم�س�سة للدفاع والأمن البحري 
يف جناح ميتد على م�ساحة 120 

مرتا مربعة. 

•• اأبوظبي -وام:

بجناح  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت�����س��ارك 
خا�ض للتعريف مبعر�ض وموؤمتر 
املخاطر  ودرء  ال�������دويل  الأم�������ن 
اآي�سنار 2014 - املن�سة الوحيدة 
�سوؤون  ب�سكل متكامل  التي تغطي 
ال�سالمة  وق�سايا  الوطني  الأم��ن 
منطقة  يف  واح������دة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا - 
وذلك يف فعاليات الدورة الأحدث 
م����ن م���ع���ر����ض وم�����وؤمت�����ر ال���دف���اع 
تنطلق  ال���ت���ي  اآي���دك�������ض  ال�������دويل 
خالل الفرتة ما بني 17 اىل 21 

املعر�ض وتقدمي دورة اأكرب واأف�سل 
واأكر �سمولية يف العام املقبل.

اأب����وظ����ب����ي  اآي���������س����ن����ار يف  وي�����وف�����ر 
القطاعني  م���ن  ال����ق����رار  ل�����س��ن��اع 
املفاهيم  اأح����دث  واخل���ا����ض  ال��ع��ام 
وحماية  الأم��ن��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املن�ساآت واملرافق احليوية والتاأهب 
الطوارئ  حل�����الت  وال���س��ت��ج��اب��ة 
املنظمات  ي��زود  كما  املخاطر  ودرء 
احلماية  حت��دي��د  ب�����س��ب��ل  امل��دن��ي��ة 
الطارئة  امل��خ��اط��ر  م��ن  وال��وق��اي��ة 
البيئية  ال������ك������وارث  وم����واج����ه����ة 
وال������ك������وارث ال���ن���اج���م���ة ع����ن عمل 
الإن�سان بغ�ض النظر عن حجمها 

دورة  �ست�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات 
ال��ع��ام امل��ق��ب��ل م��ن امل��ع��ر���ض وذلك 
يف ظ���ل ال���ت���غ���ريات ال���دائ���م���ة على 
الهائل  وال��ن��م��و  امل��خ��اط��ر  طبيعة 
املنطقة  يف  ال���ت���ح���ت���ي���ة  ل���ل���ب���ن���ي���ة 
 .. فيها  ال�سياحي  القطاع  وتطور 
يوفر معر�ض  وانطالقا من ذلك 
اأب��وظ��ب��ي ح��ل��ول متكاملة  اآي�����س��ن��ار 
ملوؤ�س�سات  وال�������س���الم���ة  ل����الأم����ن 
وعرب  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني 
اإطالقها حديثا يف  �سيتم  من�سات 
اإ�سافية  وفعاليات  املقبل  ال���دورة 

�ست�ساحب انعقاد املعر�ض .
وتعقد الدورة املقبلة من املعر�ض 

اأبوظبي  فرباير اجل��اري يف مركز 
الوطني للمعار�ض اأدنيك.

وق���ال م��ع��ايل ال��ل��واء ال��رك��ن عبيد 
نائب  ال���ك���ت���ب���ي  �����س����امل  احل�������ريي 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
الأمن  وموؤمتر  معر�ض  لفعاليات 
 .. اآي�سنار  امل��خ��اط��ر  ودرء  ال���دويل 
املقبل  ال��ع��ام  دورة  تت�سمن  �سوف 
وامل�����وؤمت�����ر حلول  امل���ع���ر����ض  م����ن 
خمرجات  واأح�������دث  م��ت��خ�����س�����س��ة 
الكفيلة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��م 
الأمنية  التحديات  اأبرز  مبواجهة 
مرجعية  تر�سيخ  اإىل  ن�سعى  حيث 

العام املقبل من املعر�ض واملوؤمتر.
وي���ع���د م��ع��ر���ض وم����وؤمت����ر الأم����ن 
اأبوظبي  امل��خ��اط��ر  ودرء  ال�����دويل 
الداخلية  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
اأبرز  اأح��د  للمعار�ض  ري��د  و�سركة 
الفعاليات  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  امل��ح��ط��ات 
الأم����������ن  جم����������ال  يف  ال�����ع�����امل�����ي�����ة 

وال�سالمة.
�سركة  رئي�ض  ت��و  فريدريك  وق��ال 
الأو�سط  ال�����س��رق  للمعار�ض  ري���د 
املنظمة ل� اآي�سنار 2014 يوفر لنا 
ايديك�ض  معر�ض  �سمن  وج��ودن��ا 
فر�سة للتوا�سل مع اأبرز امل�ساركني 
اأب���رز  وا���س��ت��ع��را���ض  املتخ�س�سني 

ودرجة تاأثريها.
من  حر�سا  امل�ساركة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
لفعاليات  املنظمة  العليا  اللجنة 
الدويل  الأم���ن  وم��وؤمت��ر  معر�ض 
ودرء املخاطر اآي�سنار 2014 على 
وجودها �سمن اإحدى اأهم املن�سات 
احليوية العاملية على اأر�ض اأبوظبي 
التوا�سل  فر�ض  من  ولال�ستفادة 
املتاحة  الهامة  الأعمال  وممار�سة 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  خمتلف  م��ع 
املحلية  الأع�����م�����ال  وم���وؤ����س�������س���ات 
للتعريف  وال��ع��امل��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
والتطورات  الإ����س���اف���ات  ب���اأح���دث 
املتخ�س�سة التي �ست�سهدها ن�سخة 

اأ�سرع  اح��دى  اأبوظبي  يف  واملوؤمتر 
الأ�سواق يف جمال الأم��ن القومي 
يف العامل خالل الفرتة بني الأول 
 ..  2014 اأب���ري���ل  م���ن  وال��ث��ال��ث 
ويجمع املعر�ض الهيئات وم�سرتي 
املتكاملة  وال�سالمة  الأم��ن  حلول 
والغاز  النفط  مثل  قطاعات  م��ن 
واملوانئ واملطارات والبنوك وذلك 
للتوا�سل مع اأحدث مزودي حلول 
الفعالية  ..وت�����زود  التكنولوجيا 
ال�������س���رك���ات م���ن ال���ق���ط���اع���ات ذات 
ب��ف��ر���س��ة م��ث��ال��ي��ة لعر�ض  ال�����س��ل��ة 
املحليني  امل�ساركني  لأبرز  اأعمالها 

والعامليني.

توقيع مذكرة تفاهم لتوفري جتهيزات املياه امل�شتدامة الأول م�شجد �شديق للبيئة بالدولة
•• دبي-وام:

و�سوؤون  الأوق����اف  موؤ�س�سة  وق��ع��ت 
ت��ف��اه��م مع  م��ذك��رة  ب��دب��ي  الق�سر 
قطاع  يف  العاملة  ج��روه��ى  �سركة 
املمتازة  ال�����س��ح��ي��ة  ال���ت���ج���ه���ي���زات 
لرتكيب  واحل���م���ام���ات  ل��ل��م��ط��اب��خ 
جتهيزات م�ستدامة يف اأول م�سجد 
ب���ال���دول���ة �سمن  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���س��دي��ق 
ملبادرة  الإق��ل��ي��م��ي  التطبيق  اإط����ار 
مبفهوم  املتعلقة  الأخ�سر  امل�سجد 
ا�ستهالك  والتوفري يف  ال�ستدامة 

املياه.
التاجر  خليفة  م�سجد  و���س��ي��ك��ون 
دول���ة  ن���وع���ه يف  م���ن  م�����س��ج��د  اأول 
الإمارات العربية املتحدة ومنطقة 
ال�سرق الأو���س��ط واأك��رب م�سجد يف 

الكثري من امل�ساجد.
واأعرب الري�ض عن �سعادته بالعمل 
امل�سروع  ه����ذا  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة  م���ع 
منتجات  م����ن  ت���ق���دم���ه  مل����ا  ن���ظ���را 
عالية اجلودة وتتوافق مع مفهوم 
اإجن����از  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ال���س��ت��دام��ة 
ه���ذا امل�����س��روع ال���رائ���د ال���ذي يعود 
على  والبيئة  امل�سجد  على  بالنفع 
ال���������س����واء م����ن خ�����الل م����ا حتققه 
توفري  اأوج��ه  التجهيزات من  هذه 

ملحوظة ل�ستهالك املياه .
اإبراهيم  ف��را���ض  ع��رب  م��ن ج��ان��ب��ه 
مدير ال�سركة يف الإمارات العربية 
املتحدة وعمان واإيران عن �سعادته 
تفاهم مع موؤ�س�سة  لإب��رام مذكرة 

الأوقاف و�سوؤون الق�سر .. 
ا�ستنادا  ال�سركة  اعتزام  اىل  لفتا 

دبي لدى النتهاء منه يف 2014 
ح�����س��ب م��ا ه��و م��ق��رر ل��ه ح��ي��ث مت 
و500  الف   3 لي�سع  ت�سميمه 
م�سل و�سيمتد على م�ساحة 105 

الف قدم مربعة.
باأحدث  امل�����س��ج��د  ���س��ي��ح��ظ��ى  ك��م��ا 
يف  مبا  للبيئة  ال�سديقة  التقنيات 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ل���وح���ات  ذل���ك 
واآل�����ي�����ة ت���ك���ري���ر م����ي����اه ال���و����س���وء 
ل���س��ت��خ��دام��ه��ا لأغ�����را������ض ال����ري 

وتزويد احلمامات باملياه.
وق���������ال ط����ي����ب ال����ري���������ض الأم�������ني 
و�سوؤون  الأوق�����اف  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ع��ام 
ت��ه��دف من  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  ال��ق�����س��ر 
من  ال�ستدامة  تكنولوجيا  خ��الل 
الإ�سراف  م��ن  احل��د  اإىل  ج��روه��ى 
يف ا�ستهالك املياه الذي ينت�سر يف 

معا  ال���ع���م���ل  امل�����ذك�����رة  ه������ذه  اإىل 
الوعي  الرت����ق����اء مب�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
جت��اه احل��ف��اظ على امل��ي��اه يف دولة 
تطبيق  ع����رب  وذل�������ك  الإم������������ارات 
مبادرة  م��ن  ك��ج��زء  عملية  ح��ل��ول 
جروهى ووتر كري العاملية املتعلقة 

باحلفاظ على املياه.
اأن معدل ا�ستهالك  جدير بالذكر 
يعترب  الإم���������ارات  دول�����ة  امل���ي���اه يف 
واحدا من اأعلى املعدلت يف العامل 
معدل  اأن  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر  ت�سري  اإذ 
ا�ستهالك الفرد للمياه يف المارات 
يبلغ 550 ليرت يوميا مقارنة مع 
ل�ستهالك  العاملي  الوطني  املعدل 
 250 يبلغ  وال���ذي  للمياه  ال��ف��رد 

ليرت يوميا.
ويف �سوء التوافق بني اأهداف �سركة 

ال�سركة وموؤ�س�سة الأوقاف الرامية 
اإىل تطبيق مفهوم ال�ستدامة على 
بتزويده  جروهي  �ستقوم  امل�سجد 

بحلول ل�ستدامة املياه
ذات��ي��ة الإغ���الق   ت�سمل خ��الط��ات 
املياه  ب����دف����ق  ت��ن��ظ��ي��ف  واأن����ظ����م����ة 

ل���ل���ح���م���ام���ات وذل��������ك ل���ل���ح���د من 
من  امل��ي��اه  ا�ستهالك  يف  الإ����س���راف 

قبل اآلف امل�سلني.
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قرينة حاكم ال�شارقة تفتتح قاعة اجلواهر للمنا�شبات واملوؤمترات برعاية حاكم �ل�سارقة

انطلق ت�شفيات جائزة ال�شارقة للقراآن الكرمي وال�شنة يف دورتها ال�شاد�شة ع�شرة

وزارة البيئة تنظم اجتماعا اقليميا للخرباء حول ازدهار الهائمات النباتية ال�شارة

•• ال�صارقة –الفجر:

الكرمي  ال���ق���راآن  م��وؤ���س�����س��ة  ت�سهد 
�سباح  ال�سارقة  احلكومية  وال�سنة 
وم�ساء اليوم ال�سبت ال�ساد�ض ع�سر 
ت�سفيات  ان���ط���الق  ف���رباي���ر  م���ن 
القراآن  حل��ف��ظ  ال�����س��ارق��ة  ج���ائ���زة 
ال���ك���رمي واحل����دي����ث ال�����س��ري��ف يف 
دورتها ال�ساد�سة ع�سرة حتت رعاية 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ل���الحت���اد حاكم 

ال�سارقة حفظه اهلل ورعاه .
و�ستعقد جلان التحكيم اختباراتها 
اللية  مبنطقة  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ق��ر  يف 
املتقدمني  لكافة  ال�سارقة  مبدينة 
لخ���ت���ي���ارات اجل����ائ����زة ع��ل��ى كافة 
م�ستوياتها �سواء يف جمال القراآن 
الكرمي اأو يف جمال ال�سنة النبوية 

وعلومها .
الكرمي  ال���ق���راآن  م�سابقة  و�ستعد 
اأي��ام اعتبارا من  على مدى ثالثة 
الثنني  ي��وم  وح��ت��ى  ال�سبت  ال��ي��وم 
م�سجد  يف  للذكور  �ستعقد  بحيث 
املوؤ�س�سة ومقرها ولالإناث يف مقر 

املوؤ�س�سة.
النهائي  الخ��ت��ب��ار  �سيعقد  بينما 
يوم  ال�سنة  مناف�سات  يف  ل��ل��ذك��ور 
املوؤ�س�سة  مب��ق��ر  امل��ق��ب��ل  ال��ث��الث��اء 
الختبارات  ف�ستكون  الن����اث  اأم���ا 
النهائية يومي الأربعاء واخلمي�ض 
مبقر  امل�سائية  الفرتة  يف  املقبلني 

املوؤ�س�سة.
واأك�������د ���س��ل��ط��ان م���ط���ر ب����ن دمل����وك 
القراآن  م��وؤ���س�����س��ة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
بال�سارقة  املطهرة  وال�سنة  الكرمي 
خمتلف  جلانا  �سكلت  املوؤ�س�سة  اأن 
اجلائزة  خل��دم��ة  اأع��م��ال��ه��ا  تبا�سر 
والتوا�سل مع امل�ساركني والرتقاء 
اجلائزة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ب��اأه��داف��ه��ا 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ي���رع���اه���ا  ال���ت���ي 

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
العلى  امل��ج��ل�����ض  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
لالحتاد حاكم ال�سارقة ت�سعى اإىل 
امل�ساهمة يف خدمة كتاب اهلل تعاىل 
ال��ت��ن��اف�����ض يف حفظه  ع���ن ط���ري���ق 
وامل�سابقات لأجل  ال��دورات  واإقامة 
وعلومها  ال�سنة  ن�سر  بجانب  ذلك 
وتوعية النا�ض باأهميتها ومكانتها 
الإ���س��الم��ي ف�سال عن  ال��دي��ن  يف 
ال��ع��ل��م والتعلم  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ض  ح��ث 
واإق����ام����ة امل���ح���ا����س���رات وال����ن����دوات 
وال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة م��ن خالل 

هذه اجلائزة.
اإىل اجل���ائ���زة  دمل�����وك  اب����ن  ول���ف���ت 
مب�ساركة  ال����دورة  ه��ذه  يف  حظيت 
رعاية  لتقدمي  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد 
م��ادي��ة ل��ل��ج��ائ��زة وال��ف��ائ��زي��ن وهم 
ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
وم���ي���غ���ام���ول ك����راع����ي ف�����س��ي ويف 
ال����رع����اي����ة ال�����ربون�����زي�����ة ك�����ال من 
بدبي  للمرطبات  الهلية  ال�سركة 
الكربى  واملحالت  واخلليج  واإدك��و 
الغذائية  ل����ل����م����واد  وال���ك���وي���ت���ي���ة 
اأم��ري��ك��ان��ا. واأث��ن��ى على م��ا حققته 
اجل����ائ����زة م���ن جن����اح ك��ب��ري خالل 
ال�سنوات ال�سابقة و�سهدت م�ساركة 
جم���ت���م���ع���ي���ة وط�����الب�����ي�����ة ك���ب���رية 
ق��ي��م��ه��ا ح��ر���ض �سمو  ت��رج��م��ت يف 
حاكم ال�سارقة على تاأ�سيل الهوية 

الإ�سالمية والثقافة الدينية .
موؤ�س�سة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ق����ال  و 
جائزة  اإن  وال�سنة  الكرمي  ال��ق��راآن 
ال�����س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة وزع�����ت يف اأرب����ع 
خ�س�ست  بينما  للذكور  م�ستويات 
القراآن  جائزة  اأم��ا  لالناث  فئتني 
فروع  اأرب���ع���ة  اإىل  وزع����ت  ال���ك���رمي 
الأول للقراآن الكرمي كامال بحيث 
لي��ت��ج��اوز عمر امل�����س��ارك ع��ن 22 
الثاين ع�سرون جزاء  والفرع  �سنة 
واأل بتجاوز عمر امل�سارك 17 �سنة 
والفرع الثالث ع�سرة اأجزاء بحيث 
�سنة   15 امل�سارك  عمر  ليتجاوز 
والفرع اخلام�ض والأخري خلم�سة 
للمواطنني  اأج��زاء فقط وخ�س�ض 
خ�س�ض  ف��ي��م��ا  ���س��ن��ة   13 دون  مل 
اأرب������ع م�����س��ت��وي��ات الول  ل���الن���اث 
ال��ك��رمي كامال  ال���ق���راآن  يف ح��ف��ظ 
حفظ  يف  وال��ث��اين  مفتوح  والعمر 
لتتجاوز  ب��ح��ي��ث  ج����زءا  ع�����س��رون 
ع��م��ره��ا ث��م��ان��ي��ة وع�������س���رون عاما 
ال��ث��ال��ث يف ح��ف��ظ ع�سرة  وال���ف���رع 
ثمانية  عمرها  ولي��ت��ج��اوز  اأج���زاء 
ع�سر عاما والفرع اخلام�ض خا�ض 
اأجزاء  خم�سة  حلفظ  للمواطنات 
وليتجاوز عمرها �ستة ع�سر عاما 
الت�سجيل  اأن  اإىل  ابن دملوك  ولفت 
من  ع�سر  الثامن  حتى  �سيتوا�سل 

�سهر اأكتوبر اجلاري. 

•• ال�صارقة-وام:

ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
القا�سمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
ل�سوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����س��ة 
جمل�ض  رئي�سة  بال�سارقة  الأ���س��رة 
قاعة  ال�سارقة  �سيدات  ن��ادي  اإدارة 

اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات.
املوقع  ب���اإط���الق  ���س��م��وه��ا  وق���ام���ت 
للقاعة  ال���ر����س���م���ي  الل�����ك�����رتوين 
للمجوهرات  م��ع��ر���س��ا  وت��ف��ق��دت 
ع��ل��ي��ه م�سممة  اأ���س��رف��ت  ب��ال��ق��اع��ة 
املجوهرات العاملية فرح خان علي.

القاعة  اف���ت���ت���اح  ح���ف���ل  ح�������س���رت 
�سلطان  ب���ن���ت  ب��������دور  ال�������س���ي���خ���ة 
القا�سمي نائبة رئي�سة جمل�ض اإدارة 
نادي �سيدات ال�سارقة رئي�سة هيئة 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
�سروق وال�سيخة حور بنت �سلطان 
ال�سارقة  القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة 
ل��ل��ف��ن��ون وال�����س��ي��خ��ة ع��ائ�����س��ة بنت 

ال�سارقة  �سيدات  لنادي  الثالثني 
جديد  م�سروع  ولدة  اأرى  وال��ي��وم 

له مردود كبري ويعد بالكثري .
واأع����رب����ت ���س��م��وه��ا ع���ن اأم���ل���ه���ا يف 
م�ساريع  ان�ساء  يف  العمل  موا�سلة 
متميزة ت�ساف اىل اجنازات امارة 
انتظر  ل��ق��د  ..وق����ال����ت  ال�������س���ارق���ة 
اجلمهور افتتاح هذه القاعة بفارغ 
يثبت  اليوم  الفتتاح  وهذا  ال�سرب 
اأن �سربهم �سيكافاأ بخدمة عالية 
امل�ستوى مل ترتك �ساردة ول واردة 
اإل وقد وفرتها للم�ستفيدين �سواء 
على م�ستوى الأفراح اأو املوؤمترات 
قاعة  يف   .. الأخ����رى  املنا�سبات  اأو 
اجل���واه���ر ���س��ي��ج��د ال��ع��م��ي��ل ك���ل ما 
ت�سبع  وبخدمة  اهلل  ب��اإذن  يحتاجه 

طموحاته بكل املقايي�ض .
وت��ع��د ق��اع��ة اجل���واه���ر ج��ه��ة �سبه 
نادي  اإدارة  ملجل�ض  تابعة  حكومية 
برعاية  تاأ�س�ست  ال�سارقة  �سيدات 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  من  كرمية 
لروؤيتها  جت�سيدا  ال�سارقة  حاكم 

اللجنة  ع�����س��وة  القا�سمي  حم��م��د 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  يف  ال���س��ت�����س��اري��ة 
�سلهوب  واإجن����ي  الأ����س���رة  ل�����س��وؤون 
م�سممة الأزياء �ساحبة جمموعة 
وف���رح خ��ان علي م�سممة  اإي��ت��وال 
وع�سوات  ال���ع���امل���ي���ة  امل����ج����وه����رات 
جمل�ض اإدارة نادي �سيدات ال�سارقة 

ونخبة من �سيدات املجتمع.
تقدمي  الإف����ت����ت����اح  ح���ف���ل  و����س���ه���د 
م�����ن قبل  م���و����س���ي���ق���ي���ة  ع�����رو������ض 
اأورك�����س��رتا ال�����س��رق احل���ائ���زة على 
عود  نينا  العازفة  مع  ع��دة  جوائز 
حيث عزفت الورك�سرتا جمموعة 
الغناء  لأ���س��ط��ورة  املقطوعات  م��ن 
النجوم  و�سفرية  كلثوم  اأم  العربي 

ال�سيدة فريوز.
وعربت �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
التي  كلمتها  يف  القا�سمي  حممد 
وجهتها لفريق العمل عن �سعادتها 
بالإجنازات التي حققتها املوؤ�س�سات 
بالأم�ض  ..وق�����ال�����ت  ال����ع����ام  ه�����ذا 
ح�������س���رت الح����ت����ف����ال ب���ال���ذك���رى 

منا�سبة  من�سة  ت��وف��ري  ب�����س��رورة 
الجتماعية  واملنا�سبات  لالأحداث 
وامل��وؤ���س�����س��ي��ة ح��ي��ث ت�����س��ت��م��ل على 
ق������اع������ات م�����ت�����ع�����ددة الأغ�������را��������ض 
وجم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن اخلدمات 

الفاخرة.
وتقع القاعة مقابل مطار ال�سارقة 
ال���������دويل ع���ل���ى م�������س���اح���ة ت���ع���ادل 
وت�ستوعب  م��رب��ع  م���رت   5500
ب�����س��ك��ل ع��م��ل��ي وم���ري���ح م���ا ي�سل 
من  ���س��ي��ف   3000 اإىل  ع������دده 
�سيف   2400 و  امل��ع��ار���ض  زوار 
ال��رتت��ي��ب��ات اخلا�سة  اإع�����داد  ع��ن��د 

با�ستخدام الطاولت امل�ستديرة.
ك��م��ا مي��ك��ن ت��ق�����س��ي��م ال���ق���اع���ة اإىل 
ت�ستوعب كال  اأ�سغر  قاعات  ثالث 
منها من 700 اىل 1500 �سيف 
ال�سوت  عزل  نظام  ا�ستخدام  ومع 
ا�ست�سافة  الثالث  للقاعات  ميكن 
يف  خمتلفة  وم��ن��ا���س��ب��ات  ف��ع��ال��ي��ات 

الوقت ذاته.
امل��ح��م��ود مديرة  ح���ن���ان  واأ�����س����ادت 

طاقم  ب��ج��ه��ود  كلمتها  يف  ال��ق��اع��ة 
ال��ع��م��ل ال����ذي ع��م��ل ب�����س��ك��ل دوؤوب 
لتحقق حلم القاعة التي جاءت بعد 
درا�سات علمية وعملية �ساهمت يف 
اخ��ت��ي��ار وحت��دي��د خ��دم��ات��ه��ا التي 
باعجاب  حت��ظ��ى  ان  ل��ه��ا  ت��وق��ع��ت 
كافة امل�ستفيدين منها واملرتددين 

عليها.
الوجهة  �ستكون  القاعة  ان  واأك��دت 
يف  امل��ن��ا���س��ب��ات  ل�ست�سافة  الأم��ث��ل 
توقيع  بعد  وذل��ك  ال�سارقة  اإم���ارة 
ع��ق��د ���س��راك��ة ر���س��م��ي��ة م���ع مركز 
لتوفري  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���اري  دب�����ي 
خدمات ال�سيافة جلميع املنا�سبات 
والحتفالت لدى املركز ومن اجل 
تن�سى  ت��ق��دمي جت��رب��ة ل  ���س��م��ان 
..موؤكدة ان هذه  جلميع عمالئها 
اأخ��رى نحو  ال�سراكة متثل خطوة 
�سمان التميز حلني تدريب طاقم 
التام  ل��ال���س��ت��ق��الل  ال��ق��اع��ة  ع��م��ل 
وامل��خ��ط��ط ل���ه خ���الل ���س��ن��ت��ني من 

الفتتاح.

•• دبي-وام:

غدا  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  تنظم 
القليمي  الج����ت����م����اع  الأح���������د 
ازدهار  ت��اأث��ري  ملناق�سة  ل��ل��خ��رباء 
على  ال�سارة  النباتية  الهائمات 
البحر  م���ي���اه  حت��ل��ي��ة  حم���ط���ات 
بالتعاون  املائية  الأح��ي��اء  وتربية 
حلماية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  املنظمة  م��ع 
والذي  رومب���ي  البحرية  البيئة 

ي�ستمر ملدة ثالثة اأيام.
ي���اأت���ي الإج���ت���م���اع ان���ط���الق���ا من 
ع���ل���ى حتقيق  ال����������وزارة  ح����ر�����ض 
و�سعيا  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا 
م��ن��ه��ا يف امل�������س���ارك���ة ال��ف��ع��ال��ة يف 
املحافل القليمية يف جمال تنمية 
وا�ستدامة البيئة واملحافظة على 
املنظمات  التعاون مع  ا�ستمرارية 

ع������دة حم��������اور م���ن���ه���ا م���راج���ع���ة 
املنظمة  دول  وخ��ط��ط  اجن�����ازات 
ب��ر���س��د وم��راق��ب��ة وت��خ��ف��ي��ف من 
وخا�سة  الح����م����ر  امل�����د  ازده��������ار 
منها  ال�سارة  النباتية  الهائمات 
وتطوير القدرات لر�سد والتنبوؤ 
امل����ب����ك����ر ب�����ح�����دوث ظ�����اه�����رة امل����د 
البيولوجية  ديناميكية  الح��م��ر 
لزدهار  احليوية  واليكولوجية 
وخا�سة  الح���م���ر  امل����د  وان��ت�����س��ار 
النباتية  ال��ه��ائ��م��ات  جم��م��وع��ات 
البحرية  لأح��ي��اء  اأ���س��رار  م�سببة 
البحرية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وم����وائ����ل 
احل�سابية  ال���ن���م���ذج���ة  وط�������رق 
لتخفيف  ال�����ط�����وارئ  ب����رام����ج  و 
م��ن الث����ار امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى وجود 
ال���������س����م����وم احل����ي����وي����ة لزده���������ار 
ال�سارة  ال���ن���ب���ات���ي���ة  ال���ه���ائ���م���ات 

تطوير  على  وال��ع��م��ل  القليمية 
كفاءات موظفيها.

ي�سارك يف الجتماع خرباء ووفود 
املنظمة  اع�������س���اء  دول  مي��ث��ل��ون 
اململكة العربية ال�سعودية ومملكة 
ودولة  عمان  و�سلطنة  البحرين 
وجمهورية  الكويت  ودول��ة  قطر 
ال�سالمية  واجلمهورية  العراق 
دولة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  الي���ران���ي���ة 
الم���ارات اىل جانب خ��رباء على 
م�����س��ت��وى الق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي يف 
وتخفيف  ومراقبة  ر�سد  جم��ال 
م���ن اث����ار امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى حدوث 
بال�سافة  الح���م���ر  امل���د  ظ���اه���رة 
مل�ساركة المانة العامة للمنظمة 
البيئة  حل����م����اي����ة  الق���ل���ي���م���ي���ة 

البحرية رومبي .
مناق�سة  اىل  الج��ت��م��اع  وي��ه��دف 

املائية  الح�����ي�����اء  ت���رب���ي���ة  ع���ل���ى 
البحر  امل���ي���اه  وحم���ط���ات حت��ل��ي��ة 
و�سحة  ال���ب���ح���ري���ة  والح������ي������اء 
يف  الج��ت��م��اع  و�سيختم  الن�����س��ان 
ال��ع��م��ل احلالية  حت��دي��د ف��ج��وات 
جمال  يف  امل�ستقبلية  وت��ط��ل��ع��ات 
ر����س���د وم���راق���ب���ة وت��خ��ف��ي��ف من 
اث��ار ح��دوث ظ��اه��رة امل��د الحمر 

وكذلك اعتماد التو�سيات.
املياه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  وت�������س���ارك 
عر�ض  و����س���ي���ت���م  حم�������اور  ب����ع����دة 
ن��ت��ائ��ج درا�����س����ة ال���ت���ي ق���ام���ت بها 
ال����وزارة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة 
م��ن اخل����رباء م��ن ب��ي��وت اخلربة 
الحمر  امل��د  تاأثري  ح��ول  العاملية 
للمحطات  م����ي����اه  ج�������ودة  ع���ل���ى 
تقييم  و  البحرية  املياه  التحلية 
للمد  احليوية  ال�سمية  خم��اط��ر 

ال�سرب  مياه  ج��ودة  على  الحمر 
املحالة.

نتائج  ن�سر  اأن��ه مت  بالذكر  جدير 
الدرا�سة يف جملة علمية حمكمة 
بعنوان  امل����ي����اه  ب��ت��ح��ل��ي��ة  ت���ع���ن���ى 
املياه  التجارب املختربية لتحلية 
الهائمات  �سموم  البحرية بوجود 
النباتية ال�سارة البحرية وتعترب 
نوعها  من  الأوىل  الدرا�سة  ه��ذه 
ال����ع����امل وميكن  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
البحوث  يف  كمرجع  ا�ستخدامها 
وامل�ستقبلية  احلالية  والدرا�سات 
ح��������ول ظ������اه������رة امل��������د الأح�����م�����ر 
وتاأثرياتها وكذلك عر�ض جتربة 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
ح���ول ج��ه��وده��ا يف ال��ت��وا���س��ل مع 
املعنية  واجل��ه��ات  املجتمع  اف���راد 

للتعامل مع ظاهرة املد الحمر.

مب�ساركة 123 جهة حكومية وخا�سة

القافلة الثقافية الرابعة ع�شرة حتط رحالها يف وادي �شوكة
•• وادي �صوكة –الفجر:

القافلة  فعاليات  اجل���اري   2013 ف��رباي��ر   14 اخلمي�ض  ع�سر  انطلقت 
الثقافة وال�سباب وتنمية  العام والتي تنظمها وزارة  الثقافية الأوىل لهذا 
املجتمع مبنطقة وادي �سوكة التابعة لإمارة راأ�ض اخليمة، وتخدم مناطق 
�سوكة واحلويالت ووادي ا�سفني والعجيلي ووادي القور ووادي ممدوح ، 
وت�ستمر القافلة ليومني حتت �سعار جمتمعنا اأمانة ، مب�ساركة 125 جهة 
حكومية وخا�سة، �سمن برنامج �سامل ومتنوع يجمع ما يزيد عن 120 

فعالية وخدمة متنوعة.
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  الثقافية من دعوة �ساحب  القوافل  وتنطلق مبادرة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ورعاه لتعزيز التالحم الوطني 
املجتمعي وحتقق اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية للوزارة )2013-2011( 
بامل�ساركة  مقوماتها،  وتعزيز  الوطنية  الهوية  على  املحافظة  اإىل  الرامية 

املجتمعية والتنمية الثقافية وفق جميع الو�سائل املتاحة.
القوافل  م��ب��ادرة  يف  ع�سرة  الرابعة  وترتيبها  �سوكة  وادي  قافلة  وحتظى 
الثقافة  وزي��ر  العوي�ض  حممد  بن  الرحمن  عبد  معايل  مبا�سرة  مبتابعة 
كافة  اتخاذ  املجتمع، حيث يحر�ض معاليه على �سرورة  وتنمية  وال�سباب 
للوزارة  ال�سرتاتيجية  الأه����داف  حتقق  اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  الإج�����راءات 
و�سركائها، والكفيلة باأن تنفذ فعاليات واأن�سطة القافلة وفق اأرقى املعايري 
واأف�سلها، وب�سرورة الرتكيز على الأن�سطة املجتمعية والثقافية والرتاثية 

املرتبطة باملجتمع املحلي يف موقع القافلة.
وكان من بني اأبرز ح�سور افتتاح قافلة وادي �سوكة جمهور منطقة وادي 
�سوكة واملناطق املجاورة بح�سور �سعيد م�سبح القايدي اأمري منطقة وادي 

و�سعيد وحماية والتي مت توزيعها على الطفال.
تدريبية  وور����ض  ت��وع��وي��ة  حم��ا���س��رات  القافلة  قبل  م��ا  فعاليات  و�سملت 
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  مثل  خمتلفة  موؤ�س�سات  قدمتها 
والأوقاف،  ال�سالمية  ال�سوؤون  وهيئة  وامل��ي��اه،  الكهرباء  ووزارة  ال�سباب، 
وجمعية نه�سة املراأة براأ�ض اخليمة، ومركزي كدرا ال�سحي، ووادي ا�سفني 
الثقافة  وزارة  م��وظ��ف��ي  م��ن  ون��خ��ب��ة  ال�����س��ح��ي،  املنيعي  وم��رك��ز  ال�����س��ح��ي، 

وال�سباب وتنمية املجتمع. 

جهود �ل�سركاء مقدرة
بدورها، اأ�سادت �سعادة عفراء ال�سابري الوكيل امل�ساعد للخدمات امل�ساندة 
بوزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع رئي�ض اللجنة العليا ملبادرة القوافل 
اإىل  م�سرية  واإجناحها،  القافلة  ت�سيري  يف  ال���وزارة  �سركاء  ب��دور  الثقافية 
ارتفاع عدد ال�سركاء يف قافلة وادي �سوكة اإىل 123 هيئة وموؤ�س�سة احتادية 
وحملية وخا�سة، يبذلون جهودا فعالة لإجناحها وحتقيق اأهدافها، اإ�سافة 

ملا يقدمونه من خدمات جليلة وتفاعل مثمر مع اأبناء املنطقة.
واأ�سارت �سعادة عفراء ال�سابري اإىل اأن مبادرة القوافل تركز على الأن�سطة 
املجتمعية والثقافية والرتاثية املرتبطة باملجتمع املحلي يف موقع القافلة، 
وخدمة املجتمع، من خالل الأن�سطة املقدمة التي اختريت بعناية وتت�سمن 
كافة العنا�سر املتعلقة برت�سيخ الهوية الوطنية وحتقيق اأهداف الوزارة يف 

تنمية املجتمع.
واأ�سافت �سعادتها اأن الوزارة ت�سعى من خالل قافلة وادي �سوكة الثقافية 
ومبادرة القوافل ب�سكل عام اإىل ت�سافر جهود اجلهات والوزارات والهيئات 
املجتمعية  التنمية  حتقيق  يف  اخل��ا���س��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  واملحلية  احلكومية 

�سوكة و�سعيد حممد الهنجري اأمري منطقة وادي ا�سفني ومديرو اإدارات 
املحمودي  الدكتور مراد  املجتمع والأ�ستاذ  الثقافة وال�سباب وتنمية  وزارة 
مدير اإدارة الثقافة مبنظمة اللي�سكو والأ�ستاذ الدكتور علي رحال خبري 
يف املكتب القليمي لالإي�سي�سكو بال�سارقة واملمثلون الر�سميون عن ال�سركاء 

واملوؤ�س�سات الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ض.
املو�سيقية  الع�سكرية  الفرقة  قدمته  عر�سا  القافلة  افتتاح  حفل  وت�سمن 
تابعت  كما  اخليمة،  راأ����ض  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  اخليالة  وع��ر���ض 
الفرقة الوطنية للفنون ال�سعبية التابعة لوزارة الثقافة وال�سباب وتنمية 
عبيد  ال�ساعر  وقدم  الفنية،  ولوحاتها  الرتاثية  عرو�سها  تقدمي  املجتمع 
فقدموا  النجوم  رو�سة  اأطفال  اأم��ا  ال�سعبي،  ال�سعر  فقرة من  اليليلي 

ن�سيد اإماراتي ال�سبع، وقدمت مدر�سة الرباق للتعليم ال�سا�سي والثانوي 
الأ�سا�سي  للتعليم  اليولة ون�سيد وطني، فيما قدمت مدر�سة كدرة  عر�ض 
والثانوي فقرة �سعرية وطنية، وقدمت مدر�سة �سوكة قرة م�سرية الحتاد.
كما  البولي�سية،  ال��ك��الب  ع��ر���ض  القافلة  يف  وامل�����س��ارك��ون  احل�سور  وت��اب��ع 
م��ن هيئة  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ات  ت�سجيل  وع��م��ل��ي��ات  ال��ع��رو���ض  ت��ف��ق��دوا خيمة 
الهواء وقرية  الإم��ارات للهوية، واطلعوا على �سيارة حمطة قراءة نوعية 
الألعاب الرتفيهية وخيمة الأ�سر املنتجة واملطبخ ال�سعبي والقرية الرتاثية 

والأ�ستوديو الرتاثي.
وثمن احل�سور الفحو�سات الطبية وتوزيع اأجهزة الفح�ض مب�ساركة هيئة 
اإعجابهم  اجلميع  �سجل  كما  ال�سحة،  ووزارة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل 
ال��وزارة وفعالياتها التي ت�سمنت الر�سم على  بخيمة الطفل التي وفرتها 
ال�سقر  و�سخ�سيات  كرتونية  و�سخ�سيات  وم�سابقات  حر  ومر�سم  الوجه 
لربنامج حماية وحلقات كرتونية وعر�ض �سيارة الإ�سعاف وجمالت مبدع 

باملنتج  و�سول  املجتمعية،  القيم  وتعزيز  املجتمعي  وال��رتاب��ط  والثقافية 
الثقايف يف الإمارات اإىل كل اأبناء الدولة مهما ابتعدت اأماكن �سكناهم.

فعاليات �ليوم �لأول
خيام  �سمن  املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب  الثقافة  وزارة  اأق��ام��ت  وق��د  ه��ذا 
امل�ساركة  اجل��ه��ات  ل��ع��رو���ض  اأرك���ان���ا  ت�سمنت  خ��ي��م��ة  ���س��وك��ة  وادي  ق��اف��ل��ة 
ت�ستمل على  والتي  القافلة،  برنامج  بهم �سمن  الفنية اخلا�سة  واملعار�ض 
التي يقدمها  عرو�ض اخلدمات املجتمعية والأمنية وال�سحية والتوعوية 
الإمارات  الأحمر وهيئة  الهالل  للجمهور، وهم  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
للهوية و�سرطة راأ�ض اخليمة والقيادة العامة ل�سرطة دبي ووزارة ال�سحة 
ال�سوؤون  ودائ���رة  خليفة  و�سندوق  ال�سغال  ووزارة  الإم���ارات  وموا�سالت 
واملحلية  الحت��ادي��ة  امل�ساركة  اجلهات  من  وغريها  بال�سارقة  الجتماعية 
على  كذلك  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  وا�ستملت  املنطقة.  واأه���ايل  واخل��ا���س��ة 
العجمي،  جا�سم  تقدمي  م��ن  املجتمع  يف  اجل��م��ارك  دور  بعنوان  حما�سرة 
اأما  املنيعي للتعليم الأ�سا�سي والثانوي م�سابقات ثقافية،  وقدمت مدر�سة 
امل�ست�سار املايل �سالح احلليان فقدم حما�سرة ثقافة الدخار وال�ستثمار ، 
ووا�سلت وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع تقدمي امل�سابقة الثقافية. 
التا�سعة من م�ساء  الأول وال��ذي امتد حتى  اليوم  الثاين من  الن�سف  ويف 
اخلمي�ض توا�سلت الفعاليات مع هيئة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والتي 
قدمت حما�سرة )العالقات الأ�سرية الناجحة(، وقدمت �سرطة دبي فعالية 
اأمانة(،  اأول ها�سم الوايل حما�سرة )اأنا  الثقافية، وقدم العريف  امل�سابقة 
ال�سعرية وذلك يف  اأم�سياتهم  الإم��ارات تقدمي  وا�سل طالب جامعة  فيما 

تقليد اعتمده طالب جامعة المارات.

حما�شرة حول مقومات بناء االأ�شرة امل�شلمة �شمن فعاليات جائزة راأ�ض اخليمة للقراآنبيت اخلري تقدم دعما اإغاثيا لطاقم ال�شفينة ال�شنغافورية بيناكل بل�ض 
•• دبي -وام: 

ل��ط��اق��م ال�سفينة  ب��ي��ت اخل����ري وج���ب���ات غ���ذائ���ي���ة  ق���دم���ت ج��م��ع��ي��ة 
يغطي  مب��ا  دب��ي  ���س��واط��يء  يف  العالقة  بل�ض  بيناكل  ال�سنغافورية 
الإدارة  لدعوة  ا�ستجابة  وذلك  �سهرين  ملدة  �سخ�سا   60 احتياجات 
على  للجمعية  ال�سكر  قدمت  التي  دبي  �سرطة  يف  للعمليات  العامة 
عبدالرحمن  اأن�����ض  ال��ط��ي��ار  العميد  و���س��ك��ر  ال�����س��ري��ع��ة.  ا�ستجابتها 
الإن�سانية  للجهود  دعمها  على  اجلمعية  اإدارة  املطرو�سي  ابراهيم 
والإغاثية ومبادرتها الكرمية من اأجل جندة طاقم ال�سفينة وطلب 
تخفي�ض الوجبات لتغطي احتياجات 50 �سخ�سا بعد ترحيل عدد 

من الأ�سخا�ض من طاقمها اإىل بلدهم الأ�سلي.
اأن هذه  نائب مدير عام بيت اخلري  املزروعي  �سعيد مبارك  و�سرح 
املبادرة تاأتي ان�سجاما مع �سيا�سة اجلمعية يف تقدمي العون والإغاثة 
اأو  اأر���ض الإم��ارات بغ�ض النظر عن جن�سه  لكل �ساحب حاجة على 
تاأبى قيمنا  الذين  ال�سبيل  اأو ظروفه وه��وؤلء يف حكم عابري  دينه 
العربية والإ�سالمية اإل اأن نقدم لهم العون وهذا ما درج عليه اأهل 
دب��ي ال��ك��رام من ق��دمي ال��زم��ان. واأ���س��اف نحن نعتز بالعالقة التي 
تربط اجلمعية ب�سرطة دبي وهذه املبادرة تاأتي كالتزام من اجلمعية 
كانت قد وقعته مع ق�سم الطوارئ فيها بامل�ساركة يف اأي جهد اإغاثي 

طارئ تقت�سيه الظروف . 

•• راأ�ص اخليمة -وام:

ال�سريعة  كلية  يف  املحا�سر  العجمي  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  األقى 
الأ�سرة يف  بناء  بعنوان مقومات  الربعاء حما�سرة  الكويت م�ساء  بجامعة 
الثالثة ع�سرة  ال��دورة  اإطار فعاليات  ال�سيخ زايد براأ�ض اخليمة يف  م�سجد 

من جائزة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي.
�سهد املحا�سرة ..ال�سيخ �سقر بن خالد بن حميد القا�سمي رئي�ض جمل�ض 
ادارة موؤ�س�سة را�ض اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه واحمد �سبيعان الأمني 
للقراآن  اخليمة  راأ���ض  جلائزة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض  ونائب  العام 

الكرمي ونحو 250 �سخ�سا من الأهايل واملتخ�س�سني.

اهلل  عبد  حممد  فيها  قدمه  التي  حما�سرته  يف  العجمي  الدكتور  واأك���د 
�سبيعان اإمام وخطيب يف مكتب الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 
براأ�ض اخليمة اأهمية بناء الأ�سرة على �سوابط �سرعية وفق كتاب اهلل و�سنة 
ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم والعمل على الت�سدي لكل ما من �ساأنه خلخلة 
الأ�سرة  اأ�سالع  بحقوق  التقيد  اإىل  ..داعيا  امل�سلمة  والأ�سرة  املجتمع  بناء 
امل�سلمة ل�سيما حقوق الزوجني التي ت�سمل التعامل مع الزوجة باملعروف 

والنفقة عليها وح�سن املع�سر بني الزوجني واملعاملة بالوفاء بينهما.
اإ�سباع  بجانب  الزوجني  بني  الطيبة  الع�سرة  �سرورة  على  املحا�سر  و�سدد 
تن�سئة  الرتبوي يف  اإىل قيمة اجلانب  الأ�سرة.. لفتا  ركني  العواطف بني 

الأبناء باعتبارهم جزءا حيويا من الأ�سرة وثمرتها. 
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جلنة االأطفال املحرومني من الرعاية االجتماعية بال�شارقة تعتمد 3 طلبات احت�شان
•• ال�صارقة-وام: 

الجتماعية  الرعاية  من  املحرومني  الأطفال  جلنة  ق��ررت 
ادارة حماية حقوق  2013 مبقر  لعام  الأول  يف اجتماعها 
بال�سارقة  الجتماعية  اخل��دم��ات  ل��دائ��رة  التابعة  الطفل 
اعتماد 3 طلبات احت�سان ورف�ض 6 طلبات لعدم مطابقتها 

�سروط الحت�سان.
تراأ�ض الإجتماع �سعادة اللواء حميد حممد الهديدي قائد 
�سعادة  بح�سور  اللجنة  رئي�ض  نائب  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام 
ال�سارقة  حمكمة  رئ��ي�����ض  احل��و���س��ن��ي  ع��ل��ي  ���س��امل  امل�ست�سار 
ال�سرعية و�سعادة عفاف ابراهيم املري رئي�ض دائرة اخلدمات 
الجتماعية و�سعادة العقيد طيار �سعيد بن اأحمد الطنيجي 

احت�سان حيث وافقت اللجنة على 3 طلبات وقرت رف�ض 6 
طلبات لعدم مطابقتها �سروط الحت�سان.

وا�ستعر�ست اللجنة الأعمال امل�ستجدة ومنها بع�ض احلالت 
التي حتتاج اإىل تعليم وحتتاج اإىل ا�ستثناء حلني ا�ستخراج 
وزارة  يف  العالقة  احل��الت  بع�ض  وكذلك  الر�سمية  الأوراق 
احلالت  اأح���دى  ب�سحب  الق�سائي  الأم���ر  وتنفيذ  ال�سحة 

ا�سافة اىل حالة واحدة حتتاج اإىل نقل ح�سانة.
وتهدف اللجنه اإىل تاأمني حقوق الأطفال جمهويل الأبوين 
وال��ف��ئ��ات الخ����رى م��ن الأط���ف���ال امل��ح��روم��ني م��ن الرعاية 
املحت�سنني  لالأطفال  احلقوق  جميع  وتوفري  الجتماعية 
لكي  الطبيعيه  الأ���س��ر  اأو  البديلة  احلا�سنة  الأ���س��ر  ل��دى 

يتمتعوا بحياه طبيعيه وم�ستقره .

مدير اإدارة اجلن�سية بال�سارقة 
ومقرر  الطفل  حقوق  حماية  اإدارة  مدير  اإبراهيم  واأحمد 

اللجنة. 
الجتماع  حم�سر  على  الجتماع  خ��الل  اللجنة  و�سدقت 
تنفيذ  وتابعت  عنه  ال�����س��ادرة  ال��ق��رارات  واع��ت��م��دت  ال�سابق 

التو�سيات والعمل على اإكمالها.
اجلدد  الأط��ف��ال  احت�سان  طلبات  على  اللجنة  اطلعت  كما 
الذين دخلوا دار الرعاية الجتماعية لالأطفال خالل عام 

2013 احلايل وعددهم طفالن.
الرعايه  ب��دار  املقيمني  الأط��ف��ال  اأو���س��اع  اللجنة  وناق�ست 
الجتماعيه لالأطفال والتابعة لدائرة اخلدمات الجتماعيه 
9 طلبات  وعددها  اللجنة  اىل  املقدمة  الحت�سان  وطلبات 

وزارة اخلارجية تعرث على جثة مواطن مفقود يف تايلند
•• بانكوك-وام:

العثور  انه مت  تايلند ام�ض  الدولة لدى مملكة  ال�سام�سي �سفري  �سعادة حممد على عمران  اأكد 
على جثة املواطن �سلطان ال�سحي 21 �سنة يف اإحدى �ساللت املياه بجزيرة بوكت بتايلند �سباح 

ام�ض.
�سفارة  بالتن�سيق مع  املواطن قامت  تلقيها خرب اختفاء  اإن وزارة اخلارجية وبعد  ال�سفري  وقال 

الدولة يف بانكوك بالبحث والتحري عنه وذلك بالتعاون مع ال�سلطات املحلية املخت�سة.
اإنهاء  العثور على جثته وجاري  التايلندية من  ال�سلطات  البحث والتحري متكنت  وا�ساف بعد 
الإجراءات الالزمة لنقل جثمانه اإىل ار�ض الدولة باأ�سرع وقت ممكن .. �سائلني املوىل عز وجل اأن 

يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وان يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.. انا هلل وانا اإليه راجعون .

يف بحث جديد ن�سرته جملة �لإد�رة و�ل�سرت�تيجية �لكندية

الهوية توؤكد حاجة الدول العربية اإىل تطوير قاعدتها املعرفية حول احلكومة االإلكرتونية

�أكد �سالمة �لدبو�ص �ملعدين يف كي�ص �ل�ساي

الرقابة الغذائية يوؤكد خلو اأ�شواق اأبوظبي من حلوم اخليل

لبنى القا�شمي تلتقي وزيرا من�شاويا

جمل�ض اأولياء اأمور الو�شطى يزور مدر�شة ال�شفاء احلكومية ومدر�شة ال�شيماء اخلا�شة
•• الذيد–الفجر:

الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ق��ام جمل�ض 
الو�سطى  املنطقة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
بالذيد بزيارة اإىل مدر�سة ال�سفاء 
الأ�سا�سي  للتعليم  احل���ارث���ة  ب��ن��ت 
ومدر�سة  الأوىل  احل��ل��ق��ة  ب���ن���ات 
ال�����س��ي��م��اء اخل��ا���س��ة ك��ل ع��ل��ى حدة 
وذل�����ك يف اإط������ار ب��رن��ام��ج زي�����ارات 
للعام  للمدار�ض  امليدانية  املجل�ض 
2012-2013م  ال�����درا������س�����ي 
الرتبوية  املو�سوعات  كافة  ملتابعة 
املنطقة  م��دار���ض  وطالبات  لطلبة 

الو�سطى.
�سم الوفد كال من را�سد عبد اهلل 
املحيان رئي�ض جمل�ض اأولياء اأمور 
املنطقة  يف  وال���ط���ال���ب���ات  ال��ط��ل��ب��ة 
الطنيجي  عبيد  م��وزه  و  الو�سطى 
بن  عبداهلل  حممد  املجل�ض  ع�سو 

هويدن ع�سو املجل�ض.
ا�ستقبلتهم  الأوىل  ال����زي����ارة  يف 

حيث  اخل��ا���س��ة  ال�سيماء  م��در���س��ة 
اإىل حر�ض  امل��ح��ي��ان  را����س���د  اأ����س���ار 
املجل�ض على التوا�سل مع خمتلف 
واخلا�سة  احل���ك���وم���ي���ة  امل�����دار������ض 
ك��ون كافة امل��دار���ض ج��زء اأ�سيل يف 
اأن  اإىل  ولفت  التعليمية  املنظومة 
جمل�ض ال�سارقة للتعليم واملنطقة 
على  يحثون  وال�����وزارة  التعليمية 
املتابعة وال��زي��ارات وال��وق��وف على 
ك��اف��ة ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
لتمكينها  املدار�ض ودعمها  تنفذها 
يف  الرتبوية  ر�سالته  موا�سلة  من 

خدمة الن�ضء.
وج��رى خ��الل ال��زي��ارة امل���رور على 
ف�سولها ومبانيها واللقاء بالطلبة 
واملعلمني وجى النقا�ض يف خمتلف 
و�سبل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���و����س���وع���ات 
التوا�سل  اأه���م���ي���ة  م���ع  ت��ع��زي��زه��ا 
امل��ج��ت��م��ع��ي ال����دائ����م وك����ذل����ك مع 
املنا�سط  وت��ن��ف��ي��ذ  الأم�����ور  اأول���ي���اء 

الهامة واحليوية للطلبة .

مديرة مدر�سة ال�سفاء زهرة حمد 
�سملت  ج���ول���ة  يف  وا���س��ط��ح��ب��ت��ه��م 
���س��ف��وف امل��در���س��ة واأط��ل��ع��ه��م على 

خمتلف املرافق املتاحة .

دور املعلمات يف غر�ض حب الطالبة 
احل��دي��ث عن  للتعليم كما وج��رى 
وتكامل  وامل������راأة  امل��در���س��ة  اأه��م��ي��ة 
، وحث  املجتمع  تنمية  دوره��م��ا يف 

خلدمة  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  واإع�����داده�����ن 
وط��ن��ه��ن وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ن ودع����ا اإىل 
املدر�سة يف تكرمي  اأهمية موا�سلة 
واملتميزات  امل��ت��ف��وق��ات  ال��ط��ال��ب��ات 

واأع�ساء  امل���ح���ي���ان  را����س���د  وب���ح���ث 
املجل�ض مع مدر�سة ال�سفاء خمتلف 
واملنا�سط  ال����رتب����وي����ة  اخل����ط����ط 
اأهمية  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن  الث��رائ��ي��ة 

التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  املحيان 
جهدهم  ق�سارى  ببذل  والإداري����ة 
واإك�سابهن  ال��ط��ال��ب��ات  ت��رب��ي��ة  يف 
امل������ع������ارف وامل��������ه��������ارات ال�����الزم�����ة 

وت�سجيعهن على العطاء والتفاين 
.

اأما الزيارة الثانية فقام با�ستقبال 
وف���د امل��ج��ل�����ض ���س��امل ���س��الم مدير 

•• ابوظبي- الفجر

ع��ل��م��ي ج���دي���د لهيئة  ب��ح��ث  اأك�����د 
الإم�������ارات ل��ل��ه��وي��ة ن�����س��رت��ه جملة 
الكندية  وال�سرتاتيجية  الإدارة 
موؤخراً  ال�سادر  الأخ��ري  عددها  يف 
العربية  ال���دول  يف  املا�سة  احل��اج��ة 
اإىل تطوير قاعدتها املعرفية حول 
احلكومة الإلكرتونية مبا ينعك�ض 
ع��ل��ى مم��ار���س��ات��ه��ا واأن��ظ��م��ة عملها 
الإلكرتوين  ال��ت��ح��ول  واأن  خا�سة 
اأ�سبح جزءا من احتياجات التنمية 
املتغري الذي نعي�ض فيه  يف العامل 

اليوم.
اإيالء  وي��و���س��ي ال��ب��ح��ث ب�����س��رورة 
احل���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة امل���زي���د من 
اله������ت������م������ام مل����ف����ه����وم احل����ك����وم����ة 
الإلكرتونية ال�ساملة حتى تتمكن 
من تنمية بلدانها وبناء اقت�سادات 
العامل  ل��ه��ا خم��اط��ب��ة  تتيح  اأق����وى 
بلغة امل�ستقبل ومتكنها من مراقبة 
بلدانها وهو  املفهوم يف  تطور هذا 
وي�سمن  الر�سيد  احلكم  يعزز  م��ا 
التحديات  ع��ل��ى  ب��ن��ج��اح  ال��ت��غ��ل��ب 
التي تواجه التغيري يف الإدارة على 

امل�ستوى احلكومي.

التحول نحواحلكومة الإلكرتونية 
املتكاملة.

ن�سرته  ال��ذي  البحث  وي�ستعر�ض 
الإلكرتوين  موقعها  على  الهيئة 
يف  الإلكرتونية  احلكومة  بعنوان 
ممار�سات  واق����ع  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف الدول  احل��ك��وم��ة 
ت��ت��ن��اف�����ض فيه  ال��ع��رب��ي��ة يف وق����ت 
ال�����دول الأخ������رى فيما  ح��ك��وم��ات 
الريادة  موقع  احتالل  على  بينها 
الإلكرتونية  احل��ك��وم��ة  جم���ال  يف 
الإلكرتونية  احلكومة  لدور  نظراً 
القطاع  اأداء  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ح��وري 
ال���ع���ام وحت���دي���ث خ��دم��ات��ه لتكون 
اأك������ر ك����ف����اءة وف���ع���ال���ي���ة وت����اأث����ريا 
وق���رب���اً م���ن اجل��م��ه��ور م���ن خالل 
للحكومة  خمتلفة  ن���اذج  اعتماد 

الإلكرتونية.
ويقدم البحث اإطارا عاما من �ست 
يف  العام  القطاع  لتطوير  مراحل 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ي��ب��داأ م��ن اإع���ادة 
والعمليات  الإج��������راءات  ه��ن��د���س��ة 
امل����ك����ات����ب اخل���ل���ف���ي���ة، و����س���ول  يف 
احلكومية  الأن��ظ��م��ة  ت��راب��ط  اإىل 
اإلكرتونية  خ��دم��ات  اإىل  للو�سول 
متكاملة ومتعددة القنوات ومتاحة 

بناء  ن���ح���و  احل����ك����وم����ات  ت���ت���وج���ه 
امل���واط���ن حمورها  ي��ك��ون  اأن��ظ��م��ة 
اإىل  للنظر  ت�سعى  واأن  الأ���س��ا���س��ي 
التنمية  حتقيق  واآل��ي��ات  متطلبات 
اإىل  تنظر  واأن  مواطنيها  بعيون 
موؤ�س�سات  اأنها  اعتبار  على  نف�سها 
ي�سبح  بحيث  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 
بد  املواطنون مبثابة متعاملني ل 
ت�سميم  عمليات  يف  اإ�سراكهم  من 
ت�ستهدف  التي  الأنظمة  وتطوير 

حت�سني جودة حياتهم.
اإىل جت��رب��ة دولة  ال��ب��ح��ث  وي�����س��ري 
الإم��ارات يف �سعيها لتمكني جميع 
وزارات��ه��ا وهيئاتها الحت��ادي��ة من 
�ساملة  اإلكرتونية  خدمات  تقدمي 
للجمهور لتعزيز تناف�سيتها عاملياً، 
يوؤديه  ال��ذي  ال���دور  لأهمية  نظرا 
بالن�سبة  الإل�����ك�����رتوين  ال���ت���ح���ول 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  جل��م��ي��ع 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
وال�سحية، والذي ي�سهم يف تقدمي 
ب�سكل  ل����الأف����راد  خ���دم���ات مم���ي���زة 
خ���ا����ض ول��ل��م��ج��ت��م��ع ب�����س��ك��ل ع���ام، 
ويخت�سر  ال��ن��ا���ض  ح��ي��اة  وي�����س��ه��ل 

عليهم اجلهد والوقت.
�سعيها  بحثتها  يف  الهيئة  وت��وؤك��د 

وي�سيد البحث بروؤية دولة الإمارات 
تطبيق  جمال  يف  املتحدة  العربية 
وبخطة  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
الحتادية  الإلكرتونية  احلكومة 
على  تركز  التي   2014-2012
تطوير منظومة خدمية حمورها 
اإىل  الو�سول  وت�ستهدف  املواطن، 

اأعلى م�ستويات ر�سا املتعاملني. 
دور  على  ال�سوء  البحث  وي�سلط 
الرئي�سي  للهوية  الإم����ارات  هيئة 
ودع��م م�سرية  بتعزيز  امل�ساهمة  يف 
التحول الإلكرتوين التي ت�سهدها 
اأب��رز حماور  اأحد  باعتباره  الدولة 
للهيئة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
يف  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2013-2010
جمملها اإىل امل�ساهمة يف النهو�ض 
املجتمع  ن��ح��و  الإم���������ارات  ب���دول���ة 
ال��رق��م��ي م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر بنية 
للخدمات  ومتكاملة  اآمنة  حتتية 
م�سروع  واإجن��������از  الإل����ك����رتون����ي����ة 
املوؤ�س�سات  مع  الإلكرتوين  الربط 
الدولة  م�ستوى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
الهوية  بطاقات  وتفعيل تطبيقات 
الرقمية  وال���������س����ه����ادات  ال���ذك���ي���ة 
ل��ت��ع��ري��ف ال��ه��وي��ات ال��ف��ردي��ة على 
ال�سبكات الإلكرتونية مبا ي�سهم يف 

على مدار ال�ساعة.
تركيز  اأهمية  اإىل  البحث  وي�سري 
ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة ج���ه���وده���ا على 
يف  الإلكرتونية  احلكومة  تطوير 
واملهام  واملتو�سط  الق�سري  املديني 
اأن  العربية  للحكومات  بد  التي ل 
ملواجهة  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  ت��اأخ��ذه��ا 
يف  املتغرية  التنموية  الحتياجات 

عامل اليوم.
وي��ت�����س��م��ن ال��ب��ح��ث ال���ع���دي���د من 
احلكومات  ت��ف��ي��د  ال���ت���ي  الأف����ك����ار 
ال���ب���ح���ث  جم��������ايل  يف  ال����ع����رب����ي����ة 
احلكومة  اإىل  للو�سول  والتطبيق 
وفهم  امل���ت���ك���ام���ل���ة  الإل����ك����رتون����ي����ة 
جانب  اإىل  بها،  املتعلقة  املمار�سات 
احلكومة  لثقافة  �سمولية  روؤي����ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة ودوره�����ا امل��ت��وق��ع يف 

تطوير اأداء القطاع العام.
التطبيقي  اجل������ان������ب  يف  اأم����������ا 
من  ال��ع��دي��د  ال��ب��ح��ث  في�ستعر�ض 
القرار  �سانعي  تفيد  التي  الأفكار 
امل��دراء يف �سياغة متطلبات  وكبار 
وعنا�سر التقدم يف جمال احلكومة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ل��ل��و���س��ول ب��ه��ا اإىل 

مرحلتي الن�سج والتكامل.
اأن  �����س����رورة  اإىل  ال��ب��ح��ث  وي����ن����ّوه 

•• ابوظبي - الفجر

للرقابة  اأب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  اأك������د 
ال��غ��ذائ��ي��ة خ��ل��و م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع يف 
اأي منتجات غذائية  الإم��ارة من 
حت��ت��وي ع��ل��ى حل����وم اخل���ي���ول اأو 
غ��ري مطابقة  اأ�سناف حل��وم  اأي��ة 
ل��ل��م��وا���س��ف��ات وذل���ك ب��ع��د اإج���راء 
املنتجات  ع���ل���ى  ����س���ام���ل  م�������س���ح 
اللحوم  على  املحتوية  الغذائية 
تنبيهات  ورود  ف����ور  مت  وال�����ذي 
ال�سلطات  ���س��ب��ك��ة  ع����رب  دول����ي����ة 
بال�سالمة  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
يتمتع  والتي  اإنفو�سان  الغذائية 
وجود  ح���ول  بع�سويتها  اجل��ه��از 

ل ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا ا����س���رتاط���ات 
ال���رق���اب���ة ال��غ��ذائ��ي��ة يف الإم������ارة، 
�سحب عينات  اأن��ه مت  اإىل  م�سرياً 
من منتجات غذائية حتتوي على 
من  وال��ت��اأك��د  لفح�سها  ال��ل��ح��وم 
املكونة  اللحوم  وم�سدر  طبيعة 
لها وثبت عدم وجود اأية منتجات 

حلوم خمالفة.
اأن وحدة  ع��ل��ى  ال��ري�����س��ي  و����س���دد 
ال��ل��ح��وم ت���ق���وم ب��ال��ت��ف��ت��ي�����ض على 
الطرق  ب��اأح��دث  اللحوم  متجات 
التفتي�ض  ع����امل  يف  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
الغذائي وتقوم بجولت ميدانية 
ومن�ساآت  امل���الح���م  ع��ل��ى  دوري������ة 
التجارية  امل��راك��ز  يف  اللحوم  بيع 

منافذ  ع��ل��ى  امل��ي��دان��ي��ة  املفت�سني 
البيع للتاأكد من خلوها من تلك 

املنتجات.
من جهة اأخرى اأكد الري�سي عدم 
كيميائية  �سحية  خماطر  وج��ود 
الدبو�ض  ب��ه��ا  يت�سبب  اأن  مي��ك��ن 
املعدين املوجود يف اأكيا�ض ال�ساي 
مو�سحاً  الأخ�����رى  وامل�����س��روب��ات 
الدبو�ض  منها  امل�سنوع  امل���ادة  اأن 
امل�سنوع  امل����ادة  ذات  ه��ي  امل��ع��دين 
الطهي  اأدوات  م��ن  العديد  منها 
وت��ن��اول ال��ط��ع��ام واحل��ف��ظ، ولذا 
ف����اإن امل��خ��اط��ر ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة غري 

حمتملة احلدوث.
الوجبات  اأن  ط��امل��ا  اأن���ه  واأ����س���اف 

ب��رج��ر يف بع�ض  ب��ي��ف  م��ن��ت��ج��ات 
ال�����دول الأوروب����ي����ة حت��ت��وي على 
ت�سريح  رغ������م  اخل����ي����ول  حل������وم 
بطاقتها الغذائية باحتوائها على 
حلوم البقر ما اعتربته ال�سلطات 
تدلي�ساً  الأغذية  ب�سالمة  املعنية 

قد يوؤثر على �سحة امل�ستهلكني.
الري�سي  ج�����الل  حم���م���د  وق������ال 
وخدمة  الت�������س���ال  اإدارة  م��دي��ر 
اطالع  على  اجل��ه��از  اإن  املجتمع 
والق�سايا  الأح����داث  بكافة  دائ��م 
ال���غ���ذائ���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ت��ج��د على 
ال���������س����اح����ة ال����ع����امل����ي����ة وي���ت���خ���ذ 
للتحقق من  الفورية  الإج��راءات 
اأي��ة منتجات غذائية  عدم دخ��ول 

وغريها من املنافذ بهدف �سمان 
�سالمة املنتجات.

اإدارة  ق���ام���ت  الإط��������ار  ذات  ويف 
مبخاطبة  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الت�سويقية  امل��ج��ت��م��ع��ات  اإدارات 
الكبرية يف اإمارة اأبوظبي للتحقق 
من وجود املنتجات الغذائية التي 
حول  الدولية  التقارير  يف  وردت 
اخليول  حل����وم  ع��ل��ى  اح���ت���وائ���ه���ا 
واحتمالية وجود خماطر �سحية 

على حياة امل�ستهلكني، 
املن�ساآت  تلك  م�سوؤولو  اأف��اد  حيث 
بعدم وجود منتجات البيف برجر 
����س���واء يف م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع ب���اإم���ارة 
اأب��وظ��ب��ي وه��و م��ا ع��ززت��ه جولت 

•• اأبوظبي-وام:

لبنى  ال�������س���ي���خ���ة  م����ع����ايل  ع����ق����دت 
القا�سمي وزيرة التجارة اخلارجية 
اجتماعا مبقر ال��وزارة يف اأبوظبي 
�سبيندلغر  ميخائيل  الدكتور  مع 
والدولية  الأوروبية  ال�سوؤون  وزير 
ال��ن��م�����س��اوي وال���وف���د امل���راف���ق له. 
بحث  اإىل  الج����ت����م����اع  وت�����ط�����رق 
والعالقات  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبل 
الق���ت�������س���ادي���ة وال����ت����ج����اري����ة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
اإننا  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت  وال��ن��م�����س��ا. 
ال��ع��الق��ات بني  ن���رى ن�سيج  ال��ي��وم 

املقومات  من  وال�ستفادة  اأفريقيا 
وال��ت�����س��ه��ي��الت ال���س��ت��ث��م��اري��ة التي 

تتمتع بها الإمارات.
اخلارجية  التجارة  وزي��رة  واأ�سادت 
ال�سركات  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ب��ال��دور 
النم�ساوية يف النهو�ض بالقت�ساد 
تكثيف  اإىل  ودع����ت  الإم�����ارات�����ي.. 
ال����ت����ب����ادل  ال�����ت�����ع�����اون يف جم��������ال 
موؤكدة   .. البلدين  بني  ال�سياحي 
الدور احليوي الذي يقوم به قطاع 
التبادل  ت��ع��زي��ز  اجل���وي يف  ال��ن��ق��ل 

التجاري.
التطورات  اأه��م  معاليها  وعر�ست 
التي ي�سهدها القت�ساد الإماراتي 

والتجارية  القت�سادية  عالقتها 
بامل�ستوى  م�سيدا  الإم�����ارات..  م��ع 
ال�������ذي ح��ق��ق��ت��ه ت���ل���ك ال���ع���الق���ات 
اإىل  ون��وه  املا�سية..  العقود  طيلة 
وتعزيز  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  اأه��م��ي��ة 
ال�ستثمارات امل�سرتكة يف جمالت 
.. وث��م��ن دور  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة 
الإم������ارات يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل يف 
ذلك القطاع ال�سرتاتيجي وتوقع 
م�����س��اه��م��ة ����س���رك���ات ع����دي����دة من 
النم�سا يف معر�ض جلف فود الذي 
26 فرباير  اإم��ارة دبي  ت�ست�سيفه 
اجلاري مع الرتكيز على الأغذية 
الج��ت��م��اع كال  ال��ع�����س��وي��ة. ح�سر 

يقوى  كافة  ال�سعد  على  البلدين 
كم�سئولني  يعطينا  مم��ا  وي��ت��زاي��د 
لالرتقاء  داف��ع��ا  الدولتني  كلتا  يف 
باآفاق ال�سراكة القت�سادية وزيادة 
ال�ستثمارات امل�سرتكة التي حتقق 

النفع ملواطني البلدين.
اأوجه  الزائر  ال�سيف  وناق�ست مع 
والفر�ض  ال���س��ت��ث��م��اري  ال��ت��ع��اون 
ال�ستثمارية املتاحة اأمام ال�سركات 
داعية  الإم������ارات..  يف  النم�ساوية 
تواجدها  ل���زي���ادة  ال�����س��رك��ات  ت��ل��ك 
الإم�����������ارات  يف  وا�����س����ت����ث����م����ارات����ه����ا 
الدولة  لالنطالق مبنتجاتها من 
اأو  اأ�سيا  يف  �سواء  املجاورة  للبلدان 

انطالقا من ا�سرتاتيجيات التنوع 
قطاعات  وول����وج����ه  الق���ت�������س���ادي 
جديدة وواعدة وذات قيمة م�سافة 
للدخل القومي كقطاعات الطاقة 
امل���ت���ج���ددة و����س���ن���اع���ات ال���ط���ريان 
وال�سياحة والربجميات واخلدمات 

املالية وال�سناعات الثقيلة.
اأي�������س���ا اإىل  وت����ط����رق الج����ت����م����اع 
���س��رورة ت�سمني ط��روح��ات تعزيز 
البلدين  ب���ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
بينهما  امل�سرتكة  اللجنة  اإط���ار  يف 
وال����ت����ي ���س��ت��ع��ق��د يف وق������ت لح���ق 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري. واأك����د الوزير 
لتعزيز  ب����الده  ت��ط��ل��ع  ال��ن��م�����س��اوي 

عن  امل�سوؤولة  اجلهات  متكني  نحو 
الدولة  الإل��ك��رتون��ي��ة يف  امل�����س��اري��ع 
من ال�ستفادة من البنية التحتية 
لإدارة  ال���ه���ي���ئ���ة  ت���ط���وره���ا  ال����ت����ي 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ه���وي���ة يف الإم��������ارات 
الإلكرتوين  ال��رب��ط  م�سروع  مثل 
وم�سروع  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
الهوية الرقمية الذي يوفر خدمة 
ال�سبكات  ع��ل��ى  ال���ه���وي���ات  اإث����ب����ات 
ميتد  اأن  ومي���ك���ن  الإل���ك���رتون���ي���ة 
اإىل و���س��ائ��ل الت�����س��الت الأخ���رى 
الذكية  امل���ت���ح���رك���ة  ك����ال����ه����وات����ف 
خدمة  ت����وف����ري  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
م�سداقية  وعنا�سر  الهوّية  تاأكيد 
البطاقة والتوقيع الرقمي واخلتم 

الزمني للمعامالت وهو ما ي�سيف 
عن�سرا مهما ودورا حموريا يف دعم 
م�ساريع احلكومات الإلكرتونية يف 
الدولة. وي�سري البحث اإىل اأن خطة 
احلكومة الإلكرتونية يف الإمارات 
بالكثري  ت��ك��ت��ن��ز  ث���ري���ة  ه���ي خ��ط��ة 
وب�سقف  احل�سارية  املفاهيم  م��ن 
ع���ال م��ن ال��ط��م��وح��ات ال��ت��ي تقراأ 
ب��وع��ي وح��ك��م��ة وتخاطب  ال���واق���ع 
اإىل  وت�سعى  واأم��ل،  بثقة  امل�ستقبل 
بناء اقت�ساد معريف ورقمي يف دولة 
الإمارات، �سعياً اإىل حت�سني نوعية 
وتقدمي  ك��اف��ة  مبجالتها  احل��ي��اة 
اخل����دم����ات ال���ن���وع���ي���ة وف�����ق اأرق�����ى 
وذلك  العاملية،  وال��ن��م��اذج  املعايري 

من خالل الإف��ادة من التطبيقات 
التكنولوجية املتطورة.

الإدارة  جم������ل������ة  اأن  ي�������ذك�������ر 
جملة  ه������ي  وال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
دولية  علمية  اأبحاث  تن�سر  كندية 
متخ�س�سة بالنظريات الأكادميية 
للباحثني  الإداري�������ة  وامل���م���ار����س���ات 
ال���ق���ي���ادة  وامل�����دي�����ري�����ن يف جم������ال 
ونظريات  والإدارة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
العمليات  واإدارة  ال���ت���ن���ظ���ي���م 
وال���������س����راك����ات ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 
ال�سلة  ذات  امل��ج��الت  من  وغريها 
وت�سدر  وال�سرتاتيجية،  ب��الإدارة 
على  ����س���ن���وي  رب�����ع  دوري  ب�����س��ك��ل 

النرتنت وكمطبوعة ورقية.

الغليان  لدرجة  ت�سل  املطبوخة 
ت�سبب  اأن  دون  الأواين  ت��ل��ك  يف 
العامة  ال�������س���ح���ة  ع���ل���ى  ������س�����رراً 
ف�����الأوىل ب��ال��دب��و���ض امل��ع��دين األ 

يكون ذا تاأثري �سلبي على ال�سحة 
مع التاأكيد على اأن الأوىل مراعاة 
الناجت  الفيزيائي  اخلطر  جتنب 
عن عدم تركيب الدبو�ض ب�سورة 

���س��ل��ي��م��ة ف��ي��ت��م ب��ل��ع��ه ع���ن طريق 
اخل��ط��اأ، وال��ت��ع��ام��ل ل��و اأم��ك��ن مع 
دبو�ض  على  حت��ت��وي  ل  منتجات 

معدين.

الوكيل  الكيت  جمعة  ���س��ع��ادة  م��ن 
امل�ساعد ل�سوؤون التجارة اخلارجية 

اإدارة  م���دي���ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ورا�����س����د 
وعائ�سة  احل����ك����وم����ي  الت���������س����ال 

املنظمات  اإدارة  م��دي��رة  القبي�سي 
الدولية بالوزارة .
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 
 CN 1017166-1:ار�ض امل�اأكولت - فرع 1 رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
القوة اجليدة لتجارة الجهزة الكهربائية وامليكانيكية 

 CN 1175256:ذ.م.م - فرع رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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تنويه
العدد رقم  الوطن يف  ال�سادر بجريدة  بال�سارة اىل العالن 
رقم  التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�ض   2013/1/17 بتاريخ   462
ذ.م.م.  لل�سيافة  الذيب  التجاري:  بال�سم   CN  1199027
العالن  يف  خطاأ  ورد  بانه  القت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه 

امل�سار اليه اعاله ومل تذكر التعديالت التالية:
تعديل ال�سم التجاري اىل/ الذيب لتمثيل ال�سركات وال�سحيح 

هو الذيب لل�سيافة.
بال�سافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�سابق

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
وال  العالن  ن�سر هذا  تاريخ  القت�سادية من  التنمية  دائرة 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
بهذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية - قطاع ال�سوؤون التجارية بان 
�سي  التجاري:  بال�سم   CN  1073679 رقم  التجارية  الرخ�سة 
بي ار اي المارات ذ.م.م وميلكها ال�سادة/ ذا دفلربز ذ.م.م امارات 
اجلن�سية و �سي بي ريت�سارد الي�ض منطقة حرة ذ.م.م �سلطة منطقة 

دبي للتكنولوجيا والعالم اجلن�سية.
حيث ابدى املذكورين اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ا�سم ال�سريك/�سي بي ريت�سارد الي�ض منطقة حرة ذ.م.م اىل 
�سي بي ار اي منطقة حرة ذ.م.م

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

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ريف ال�سرق للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1134223 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �سعيد بن ماجد للتجارة

رخ�سة رقم:CN 1019152 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي �سامل �سعيد الرا�سدي )%50(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف �سامل جمعه حممد الرا�سدي )%50(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عبداهلل حممد ماجد املهريي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة �سعيد بن ماجد للتجارة

SAEED BIN MAJID TRADING ESTABLISHMENT
اىل/ �سركة الحتاد اك�سرب�ض للتجارة العامة ذ.م.م

ETIHAD EXPRESS GENERAL TRADING LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة عامة )4610001(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الغذية املجففة - بالتجزئة )4721021(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات تغليف الب�سائع )8292001(

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�ساير لل�سيانة 
العامة رخ�سة رقم:CN 1065206 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عي�سى بن ا�سعيد بن مطر املن�سوري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي عبداهلل احمد الكثريي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 6.4*
تعديل عنوان / UNIT NUMBER2 من -20 اىل

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
الطبيه  الدوات  لتجارة  ال�س�����ادة/كون�سبت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العالجية رخ�سة رقم:CN 1091301 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�سم جتاري:من/كون�سبت لتجارة الدوات الطبيه العالجية
CONCEPT MEDICAL TRADING

اىل/ كون�سبت ادفان�ض خلدمات �سبكة تقنية املعلومات
CONCEPT ADVANCE INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات �سبكات تقنية املعلومات )6202005(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة معدات والجهزة الطبية - باجلمله )4659930(

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابو بدر لالحذية والبطانيات 

رخ�سة رقم:CN 1032610 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ابو بدر لالحذية والبطانيات
ABU BADR FOOTWEARS & BLANKETS

اىل/ ابو بدر لالحذية
ABU BADR FOOTWEARS

تعديل ن�ساط/حذف بيع البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف - بالتجزئة  )4751004(
تعديل ن�ساط/حذف بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة )4771906(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
والنظافة  لل�سيانة  زاندو  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1178420 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة زاندو لل�سيانة والنظافة العامة
XANADU GENERAL MAINTENANCE AND CLEANING EST

اىل/ موؤ�س�سة زاندو للنظافة العامة
ZANADU GENERAL CLEANING EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين  )8129001(
تعديل ن�ساط/حذف ال�سيانة العامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا جولدن 

هارت رخ�سة رقم:CN 1432989 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/كافترييا جولدن هارت
GOLDEN HEART CAFETERIA

اىل/ مطعم جولدن هارت
GOLDEN HEART RESTURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�ساط/حذف كافترييا )5610003(

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة علي حممد �سيف 

للمالب�ض - فرع رخ�سة رقم:CN 1120786 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/مغ�سلة علي حممد �سيف للمالب�ض - فرع

ALI MOHAMMAD SAIF LAUNDRY - BRANCH

اىل/ مغ�سلة علي حممد �سيف للمالب�ض
ALI MOHAMMAD SAIF LAUNRY

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
لال�ست�سارات  ال�سحيح  ال�س�����ادة/الطريق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�سية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1473102 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 0.3*1.6 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/الطريق ال�سحيح لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م

RIGHT WAY ENGINEERING CONSULTANCY LLC

اىل/ رايت واي لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م

RIGHT WAY ENGINEERING CONSULTANCY LLC

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا �سبي�سل 

CN 1385015:كرك على كيفك رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حليمة عبداهلل نا�سر الدفيعه امل�سعبي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف نا�سر �سيف حممد عمري املن�سوري 

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة العمري 

CN 1023955:للنقل واملقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر عامر عمر �سالح عمر )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف عامر عمر �سالح 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الجنحة 

امللكية للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1133121 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ا�سامه وديع حممد يو�سف حموده الظاهري )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف مبارك �سعيد مبارك مفلح القحطاين 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون جنم اليحر 

للرجال رخ�سة رقم:CN 1292205 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

مبخوت علي حمد غامن الكربي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

مبخوت علي حمد غامن الكربي من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 ا�سافة حممد ندمي حممد �سريف )%100( 
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ا�سرف علي لعمال النجارة امل�سلحة
 رخ�سة رقم:CN 1162440 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املوؤ�س�سة 

العربية املتحدة لدارة العقارات
 رخ�سة رقم:CN 1134861 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتبة وت�سجيالت 

املا�سة رخ�سة رقم:CN 1038544 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3.70

تعديل ا�سم جتاري:من/مكتبة وت�سجيالت املا�سة
AL MASAH SOUND RECORDING & LIBRARY

اىل/ مكتبة املا�سة
AL MASAH BOOKSHOP

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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•• العني-الفجر : 

العربية  الم�����ارات  ج��ام��ع��ة  اع��ت��م��دت 
امل���ت���ح���دة ج�����دول واأ����س���م���اء اخل����رباء 
القانونيني الدولني الذين �سي�ساركون 
القانونية  العلمية  ال��ن��دوة  اع��م��ال  يف 
الدولية حتت عنوان  املحكمةاجلنائية 
ال��دول��ي��ة ب���ني ال��ق��ان��ون وامل��م��ار���س��ة ، 
اإجنازات حتديات واآفاق  والتي �ستقام 
���س��ب��اح ال���ث���الث���اء ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر من 
الذكرى  مبنا�سبة  اجل����اري  ف��رباي��ر 
املحكمةاجلنائية  لتاأ�سي�ض  ال�سنوية 
الدولية وحتت رعاية �سعادة الدكتور 
ع��ل��ي را���س��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر جامعة 
اإطار  يف  و  املتحدة  العربية  الم���ارات 
بالهتمام  اجل��ام��ع��ة  �سيا�سة  تنفيد 
عمادة  من  ومببادرة  العلمي  بالبحث 
وبالتعاون  باجلامعة  ال��ق��ان��ون  كلية 
املحكمة  م����ع  حت���ال���ف  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 
اجلنائية الدولية ومنظمة  ت�ساموتا  

الإ�ست�سارية القانونية الأمريكية .
الربوفي�سور  ����س���ع���ادة  ب���ذل���ك  ����س���رح 
عميد  ال�سام�سي  ���س��امل  ع��ل��ي  ج��ا���س��م 
الرابطة  ادارة  جمل�ض  ع�سو  الكلية 

العاملية لكليات ومعاهد القانون.
وقال الربوفي�سور ال�سام�سي يان ابرز 
الهيئات امل�ساركة يف الندوة بال�سافة 
اىل م���دي���ر ع�����ام ج���ام���ع���ة الم�������ارات 
حمكمة ال�ستئناف باملحكمة اجلنائية 
الدولية و الربنامج الإنائي لالأمم 
الدولية  ال��ع��ف��و  وم��ن��ظ��م��ة  امل���ت���ح���دة 

واجلامعة الأمريكية.
القا�سي  معايل  م�ساركة  عن  وك�سف 
اإركي كورولو رئي�ض حمكمة  الدكتور 
اجلنائية  ب���امل���ح���ك���م���ة  ال����س���ت���ئ���ن���اف 

يف  الدكتوراه  على  احلا�سل  الدولية 
القانون الدويل من جامعة اأك�سفورد 
ال���ن���دوة ، وم�����س��ارك��ة كال  يف اع���م���ال 
ل��ي��م��ب��و من�سق  ب���اول���و  ال�����س��ي��د   : م���ن 
و  املتحدة  ل��الأمم  الإنائي  الربنامج 
دولة  يف  املتحدة  ل��الأمم  املقيم  املمثل 
الإمارات العربية املتحدة وقد ام�سى 
ال�سيد پاولو ليمبو مع منظومة الأمم 
اخلم�ض  ال�سنوات  مدى  على  املتحدة 
والع�سرين املا�سية من حياته املهني ، 
ومن امل�ساركني الدكتور ويليام وايلي 
مدير ط�ساموتا املحدودة التي ت�سرف 
على توفري التدريب يف جمال تطبيق 
ال���دويل وامل�����س��اع��دة التقنية  ال��ق��ان��ون 
والدكتور  والإن�������س���ان���ي���ة  اجل���ن���ائ���ي���ة 
عاما  ع�سر  خم�سة  خربة  لديه  وايلي 
اجلنائي  القانون  جمال  يف  كممار�ض 

الدويل والإن�ساين .
الندوة  ب��ج��ل�����س��ات  امل�������س���ارك���ني  وم����ن 
الدكتور مايكل بو�سينيك مدير ق�سم 
العفو  منظمة  يف  وال�سيا�سة  القانون 
والدكتور مايكل هو مدير   ، الدولية 
العامة  لالأمانة  وال�سيا�سة  القانون 
والدكتور   ، ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و  ملنظمة 
ويليام كراي�ض خبري العالقات الدولية 
واأ�ستاذ العلوم الجتماعية يف اجلامعة 
فيها  و�س�سيارك   ، دب��ي  يف  الأمريكية 
كذلك نخبة من اخلرباء من الإحتاد 
الأوربي والوليات املتحدة الأمريكية 
العرب  اخل��رباء  بع�ض  اإىل  بالإ�سافة 
و�ستعقد الندوة بقاعة باملبنى الهاليل 

للجامعة مبدينة العني.
واأ�ساف عميد كلية القانون �ستناق�ض 
ال�����ن�����دوة ث����الث����ة حم�������اور رئ���ي�������س���ة ، 
والخت�سا�ض  ال�سرعية  ح��ول  الأول 

الق�سائي للمحكمة اجلنائية الدولية 
املحكمة  ح�����ول  ال����ث����اين  وامل�����ح�����ور   ،
العربي  وال��وط��ن  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
واملحور الثالث والأخري حول حتالف 
يعمل  ال���دول���ي���ة  امل��ح��ك��م��ةاجل��ن��ائ��ي��ة 
عادلة  دولية  جنائية  حمكمة  لفائدة 

وفّعالة و م�ستقلة .
واأو�سح الربوفي�سور جا�سم ال�سام�سي 
�ستناق�ض  ال���ن���دوة  ان  ال���ن���دوة  رئ��ي�����ض 
ال�سرعية  الأوىل:  اجل���ل�������س���ة  يف 
للمحكمة  ال��ق�����س��ائ��ي  والخ��ت�����س��ا���ض 
�سنوات  ع�����س��ر   ، ال���دول���ي���ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
و�سع  ال��دول��ي��ة:  اجلنائية  للمحكمة 
عاملية نظام روما الأ�سا�سي، التحقيقات 
احلالية، احلالت والأحكام الق�سائية 
، املبادئ واخت�سا�ض املحكمة اجلنائية 
، دور جمل�ض الأم��ن الدويل  الدولية 
ال���ع���ام يف حتديد  وامل���دع���ي  وال������دول 
اخت�سا�ض املحكمة )الدولة الطرف، 
وت��و���س��ي��ات جم��ل�����ض الأم������ن، اإع����الن 
قبول اخت�سا�ض املحكمة، �سالحيات 
املدعي العام التلقائية( ، اجلرائم التي 
تقع حتت اخت�سا�ض املحكمة-تر�سيخ 
�سيادة القانون والنظم الق�سائية من 
التكامل-التزام  مبداأ  تطبيق  خ��الل 

الدول الأطراف: التعاون .
ويف اجلل�سة الثانية: �ستناق�ض مو�سوع 
والوطن  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
املحكمة  م��و���س��وع  �ستناق�ض  ال��ع��رب��ي 
ال��دول��ي��ة وال��ع��امل العربي  اجل��ن��ائ��ي��ة 
امل�ستقبلية  والآف����اق  التقييم  ال��ي��وم: 
العربية  ال����دول  م�����س��ارك��ة  وم��ن��اق�����س��ة 
الأ�سا�سي  روم���ا  ن��ظ��ام  م��ف��او���س��ات  يف 
التي  القانونية  التحديات  ومناق�سة 
تواجه التعاون الإقليمي مع املحكمة 

جامعة  ال��دول��ي��ة-وم��وق��ف  اجلنائية 
الدول العربية.

الرادع  الأث��ر   : �ستناق�ض اجلل�سة  كما 
واأثرها  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
ال��دول��ي��ة ويف اجلل�سة  ال��ع��دال��ة  ع��ل��ى 
املالحظات  مناق�سة  �سيتم  اخلتامية 

اخلتامية وعر�ض فيلم احل�ساب .
املحكمة  حت��ال��ف  منظمة  ان  وي��ذك��ر 
ت�سم  �سبكة  ه��ي  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
جمموعة من منظمات املجتمع املدين 
وي�����س��م ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل م��ن اأجل 
 2500 اجل��ن��ائ��ي��ةال��دول��ي��ة  املحكمة 
دول  كافة  من  حكومية  غري  منظمة 
وبالتعاون  جمتمعة  تعمل   ، ال��ع��امل 
على  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  معاملحكمة 
ونزيهة  ع���ادل���ة  امل��ح��اك��م��ة  ت��ك��ون  اأن 
العدالة  ت��ك��ون  اأن  وع��ل��ى   ، وم�ستقلة 
وا���س��ح��ة وع��امل��ي��ة وع��ل��ى ب��ن��اء قوانني 
ل�سحايا  ال���ع���دال���ة  ت����وؤم����ن  وط���ن���ي���ة 
الإن�سانية  ���س��د  واجل���رائ���م  احل����روب 
اأمانة  تاأ�س�ست  وقد   ، وجرائم احلرب 
قبل  م��ن   1995 ال��ع��ام  يف  التحالف 
غري  املنظمات  من  �سغرية  جمموعة 
بينها  فيما  تعاونت  ال��ت��ي  احلكومية 
على �سمان تاأ�سي�ض املحكمة اجلنائية 
تزايد  التاريخ  ذل��ك  ومنذ   ، الدولية 
عدد اأع�ساء التحالف ب�سكل ا�ستثنائي 
ن��اح��ي��ة �سمان  اأه����داف����ه م���ن  ون����ت 

حماكمة عادلة، نزيهة وم�ستقلة.
اأع�ساء  م��ع  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  وعملت 
اأجل  م��ن  ال�سنني  م��ر  على  التحالف 
امل��ح��اك��م م���ع جل��ن��ة املحكمة  ت��ط��وي��ر 
املرحلة  م����ن  ال����دول����ي����ة  اجل���ن���ائ���ي���ة 
موؤمتر  اإىل  ل��ل��ت��اأ���س��ي�����ض  الإع����دادي����ة 
ال��ن��ظ��ام الأ�سا�سي  اأر���س��ى  ال���ذي  روم���ا 

ولدى  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  للمحكمة 
نيويورك  م��ق��رّي��ن:  التحالف  اأم��ان��ة 
اإقليمية  مكاتب  لديها  كما  وله���اي 
ويرتاأ�ض   ، ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
با�ض،  ر.  وي���ل���ي���ام  ح���ال���ي���ا  الأم�����ان�����ة 
الحتادية  للحركة  التنفيذي  املدير 
العاملية،  ال�سيا�سة  معهد  الفدرالية، 
التحالف،  م��ن�����س��ق  ب����دور  ي��ق��وم  وه���و 
ب�سكل  ال��ت��ح��ال��ف  ع��م��ل  ي��ن��ظ��م  ك��م��ا 
ت�ساعده  توجيهية  جلنة  ر�سمي  غري 
وال�سيا�سات  الأه�����داف  حت��دي��د  ع��ل��ى 

وال�سرتاتيجيات.
ال�����دويل من  ال��ت��ح��ال��ف  دور  وع�����رف 
خ�����الل ج��م��ع��ي��ة ال�������دول الأع�������س���اء، 
بعنوان:  ق��������راراً  اع���ت���م���دت  ع���ن���دم���ا 
العرتاف بالدور التن�سيقي وت�سهيل 
دور ائتالف املنظمات غري احلكومية 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأج��ل  م��ن 
خ����الل دورت����ه����ا ال��ث��ان��ي��ة يف اأي���ل���ول-
التحالف  ويهدف   .2003 �سبتمرب 
الدويل من خالل اجلهود املت�سافرة 
وبالتعاون  الأع���������س����اء  مل���ج���م���وع���ات 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  احل��ك��وم��ات  م��ع 
روما  ن��ظ��ام  وروح  ن�����ض  ع��ل��ى:ح��م��اي��ة 
الوعي  م�����س��ت��وى  رف�����ع   ، الأ����س���ا����س���ي 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة على 
 ، والعاملي  الإقليمي  الوطني،  �سعيد 
الرتويج   ، املحكمة  عمل  ودع��م  ر�سد 
للت�سديق على تنفيذ معاهدة تاأ�سي�ض 
املحكمة، نظام روما الأ�سا�سي ، ت�سهيل 
للمنظمات  ال��ق��درات  وب��ن��اء  امل�ساركة 
غري احلكومية يف �سري عمل املحكمة 

اجلنائية الدولية .
على  موقعا  ال���دويل  التحاف  واأط��ل��ق 
ال���دويل  ل��ل��ت��وا���س��ل  الن���رتن���ت  �سبكة 

www.iccnow.org : عنوان
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  ت��اأ���س�����س��ت  وق�����د 
حمكمة  ك��اأول   2002 �سنة  الدولية 
ق��ادرة على حماكمة الأف��راد املتهمني 
واجلرائم  اجلماعية  الإب��ادة  بجرائم 
����س���د الإن�������س���ان���ي���ة وج����رائ����م احل����رب 
وج������رائ������م الع�������ت�������داء. ت���ع���م���ل ه���ذه 
املحكمةعلى اإمتام الأجهزة الق�سائية 
تقوم  اأن  ت�ستطيع  ل  فهي  امل��وج��ودة، 
املحاكم  تبد  مل  ما  الق�سائي  بدورها 
قادرة  غري  كانت  اأو  رغبتها  الوطنية 
تلك  ���س��د  الدع����اء  اأو  التحقيق  ع��ل��ى 
ال��ق�����س��اي��ا، ف��ه��ي ب���ذل���ك مت��ث��ل امل����اآل 
الأخ����ري. ف��امل�����س��وؤول��ي��ة الأول���ي���ة تتجه 
ال��دول نف�سها، كما تقت�سر قدرة  اإىل 
امل��ح��ك��م��ة ع���ل���ى ال���ن���ظ���ر يف اجل���رائ���م 
املرتكبة بعد 1 يوليو-متوز 2002، 
قانون  دخ��ل  اإن�����س��ائ��ه��ا، عندما  ت��اري��خ 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  للمحكمة  روم����ا 
اجلنائية  وامل��ح��ك��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ.  ح��ي��ز 
ت�سعى  دائمة،  دولية  منظمة  الدولية 
اإىل و�سع حد للثقافة العاملية املتمثلة 

– وهي  ال��ع��ق��وب��ة  م���ن  الإف�������الت  يف 
�سخ�ض  تقدمي  فيها  يكون  قد  ثقافة 
واحدا  �سخ�سا  لقتله  العدالة  اإىل  ما 
اأ�سهل من تقدميه لها لقتله مئه األف 
اجلنائية  ف��امل��ح��ك��م��ة  م��ث��اًل،  �سخ�ض 
الدولية هي اأول هيئة ق�سائية دولية 
حت��ظ��ى ب��ولي��ة ع��امل��ي��ة، وب��زم��ن غري 
حم�����دد، مل��ح��اك��م��ة جم���رم���ي احل���رب 
الإن�سانية  بحق  الف�سائع  ومرتكبي 

وجرائم اإبادة اجلن�ض الب�سري.
قانون  امل��وق��ع��ة على  ال���دول  ع��دد  بلغ 
 1 حتى  دول���ة   121 املحكمة  اإن�����س��اء 
ال�سنوية  ال���ذك���رى   2012 ي��ول��ي��و 
ال���ع���ا����س���رة ل���ت���اأ����س���ي�������ض امل���ح���م���ك���م���ة ، 
لنتقادات  امل��ح��ك��م��ة  ت��ع��ر���س��ت  وق����د 
م���ن ع����دد م���ن ال�����دول م��ن��ه��ا ال�سني 
وال��ه��ن��دواأم��ري��ك��ا ورو���س��ي��ا، وه���ي من 
التوقيع على  التي متتنع عن  ال��دول 

ميثاق املحكمة.
هيئة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تعد 
من  امل���ت���ح���دة،  الأمم  ع���ن  م�����س��ت��ق��ل��ة 
وق��د مت  وال��ت��م��وي��ل،  املوظيفني  حيث 

و���س��ع ات���ف���اق ب���ني امل��ن��ظ��م��ت��ني يحكم 
من  بع�سهما  م��ع  تعاطيهما  طريقة 
وق�����د فتحت  ال���ق���ان���ون���ي���ة.  ال���ن���اح���ي���ة 
حتقيقات  الدولية  املحكمةاجلنائية 
ال�سمالية  اأوغ���ن���دة  ق�����س��اي��ا:  اأرب����ع  يف 
الكونغوالدميقراطية  وج��م��ه��وري��ة 
الو�سطى  الأف��ري��ق��ي��ة  واجل��م��ه��وري��ة 
ودارفور كما اأنها اأ�سدرت 9 مذكرات 
بهما  م�سبه  اث��ن��ني  وحتتجز  اع��ت��ق��ال 

ينتظران املحاكمة.
ي���ق���ع امل���ق���ر ال���رئ���ي�������ض ل��ل��م��ح��ك��م��ة يف 
ه���ول���ن���دة، ل��ك��ن��ه��ا ق�����ادرة ع��ل��ى تنفيذ 
اإج��راءات��ه��ا يف اأي م��ك��ان. وق��د يخلط 
امل��ح��ك��م��ة اجلنائية  ب���ني  م���ا  ال��ب��ع�����ض 
الدولية  ال���ع���دل  وحم��ك��م��ة  ال��دول��ي��ة 
بع�ض  يف  اخ���ت�������س���اراً  ت���دع���ى  وال���ت���ي 
الأحيان املحكمة الدولية )وهي ذراع 
ت���اب���ع ل�����الأمم امل���ت���ح���دة ي���ه���دف حلل 
النزاعات بني الدول(، لذلك لبد من 
ق�سائيان  نظامان  اأنهما  اإىل  التنويه 
للمحكمة  ال��ع��ام  وامل��دع��ي  منف�سالن 

هو لوي�ض مورينو اوكامبو.

•• دبي-الفجر:

عن  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
اإط�����الق امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن نظام 
���س��ال��ك برتكيب  امل����روري����ة  ال��ت��ع��رف��ة 
بوابة  الأوىل  ج���دي���دت���ني،  ب��واب��ت��ني 
املمزر،  ج�سر  وبعد  قبل  وتقع  امل��م��زر 
واحدة  مرة  التعرفة  احت�ساب  و�سيتم 
عند العبور، والثانية بوابة نفق املطار 
والتي تقع عند مدخل وخمرج النفق 
من الناحية ال�سمالية، و�سيتم ت�سغيل 

البوابتني يف 15 اإبريل املقبل.
وق����ال ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر رئي�ض 
التنفيذي  وامل���دي���ر  الإدارة  جم��ل�����ض 
اإطالق  اأن  واملوا�سالت  الطرق  لهيئة 
ن��ظ��ام التعرفة  ال��ث��ال��ث��ة م��ن  امل��رح��ل��ة 
امل��روري��ة، ج��اء بعد درا���س��ات مرورية 
الأوىل  للمرحلتني  �ساملة  وميدانية 
اأكر  م��رور  بعد  وب��الأخ�����ض  والثانية 
الأخ�سر  ت�سغيل اخلط  عام على  من 
مل���رتو دب���ي، وم����رور اأك���ر م��ن ثالثة 
اأعوام على ت�سغيل اخلط الأحمر ملرتو 
دبي، واكتمال ت�سغيل �سبكة وا�سعة من 
العامة،  املوا�سالت  حافالت  خطوط 
وتطوير  ت��و���س��ع��ة  اف��ت��ت��اح  ج��ان��ب  اإىل 
اأي�سا  الدرا�سة  و�سملت  اخليل،  �سارع 
امل��روري��ة التي  النظر يف الزدح��ام��ات 
الرئي�سية  ال��ط��رق  ت�سهدها  م��ازال��ت 
البدائل واحللول  واإي��ج��اد  الإم���ارة  يف 
الدرا�سات  اأثبتت  حيث  لها،  املنا�سبة 
زمن  بتخفي�ض  جن��ح  ق��د  ���س��ال��ك  اأن 
الرحلة على �سارع ال�سيخ زايد بن�سبة 
انخف�ض  فقد   ،44% بحوايل  تقدر 
على �سبيل املثال زمن الرحلة للمرور 

املتجه �سمال على �سارع ال�سيخ زايد يف 
�ساعة الذروة امل�سائية من منطقة دبي 
التجاري  امل��رك��ز  منطقة  اإىل  م��اري��ن��ا 
من 34 دقيقة يف العام 2007 قبل 
ت�سغيل املرحلة الأوىل من �سالك اإىل 
19 دقيقة حاليا، كما جنح �سالك يف 
ا�ستغالل الطاقة ال�ستيعابية الهائلة 
تكن  مل  التي  التجاري  اخلليج  ملعرب 
حيث  ���س��ال��ك،  ت�سغيل  ق��ب��ل  م�ستغلة 
املحور  ه���ذا  ا���س��ت��غ��الل  ن�سبة  ازدادت 
 2007 ال��ع��ام  ف��ق��ط يف   30% م��ن 
كما  احل����ايل،  ال��وق��ت  يف   90% اإىل 
جن���ح ���س��ال��ك يف ت��خ��ف��ي��ف الزدح������ام 
امل����روري ع��ل��ى ج�����س��ري ال��ق��ره��ود واآل 
ج�سر  عبور  ياخذ  كان  فبينما  مكتوم 
العام  دقيقة يف   20 ح��وايل  القرهود 
اأ�سبح العبور اليوم ي�ستغرق   2007
اأقل من دقيقة. واأ�ساف يعترب حمور 
���س��ارع الحت���اد اأك��ر ال��ط��رق ازدحاما 
اإم����ارة دب��ي حيث بلغ م��وؤ���س��ر زمن  يف 
املتجه  ل���ل���م���رور   )9.98( ال���رح���ل���ة 
امل�سائية  ال���ذروة  �ساعة  خ��الل  �سمال 
���س��ارع الحت���اد م��ع �سارع  م��ن تقاطع 

امل��ط��ار وح��ت��ى ت��ق��اط��ع ���س��ارع الحتاد 
مع �سارع بغداد وهو ما يعني اأن زمن 
امل�سائية  ال��ذروة  �ساعة  الرحلة خالل 
ي��ب��ل��غ ح�����وايل ع�����س��رة اأ����س���ع���اف زمن 
ال��رح��ل��ة خ���الل ف���رتة ال��ت��دف��ق احلر 
)منت�سف الليل(، ويعترب هذا املوؤ�سر 
م��رت��ف��ع ج����داً م��ق��ارن��ة ب��امل��ع��دل العام 
ال��رح��ل��ة ع��ل��ى م�ستوى  مل��وؤ���س��ر زم���ن 
حيث   ،)1.47( يبلغ  ال���ذي  الإم����ارة 
ال��ت��ي ت�ستخدم  امل��رك��ب��ات  ي��ق��در ع���دد 
األ����ف   260 ق����راب����ة  �����س����ارع الحت�������اد 
مركبة يومياً، يف حني ان اإجمايل عدد 
الرحالت للمركبات يف الإم��ارة يقدر 
يومياً،  رح��ل��ة  م��الي��ني  ث��الث��ة  بنحو 
ت�ستخدم  التي  املركبات  ن�سبة  اأن  اأي 
�سارع الحتاد تقدر بحوايل %9 من 

يف  ت�سري  التي  املركبات  ع��دد  اإجمايل 
الإمارة.

اأنفقت  الهيئة  اأن  اإىل  الطاير  واأ���س��ار 
ق���راب���ة م��ل��ي��ار دره����م ل��ت��ط��وي��ر �سارع 
الحت���������اد م�����ن خ������الل ت���ن���ف���ي���ذ ع���دد 
م���ن ال��ت��ق��اط��ع��ات ال��ع��ل��وي��ة والأن���ف���اق 
اخلدمة  م�ستويات  اأن  اإل  الإ�سافية، 
ال��ع��امل��ي��ة يف ظل  امل��ع��اي��ري  ب��ق��ي��ت دون 
املحور  ه�����ذا  ع���ل���ى  ال���ه���ائ���ل  ال���ط���ل���ب 
الرئي�سة  ال��ط��رق  اأح���د  يعترب  ال���ذي 
اأن الزدح���ام  اأو���س��ح  يف الإم�����ارة، كما 
املروري على �سارع الحتاد يوؤثر على 
�سبكة وا�سعة من ال�سوارع يف الإمارة، 
حيث اأن ازدحامات �سارع الحتاد توؤثر 
على جميع التقاطعات الرئي�سية على 
هذا املحور مثل التقاطعات مع �سوارع 

مكتوم  واآل  وامل��ط��ار  والنهدة  اأبوهيل 
واملرقبات.

وقال �سعادة مطر الطاير اإن الدرا�سات 
اأن تركيب  اإىل  اأي�ساً  املرورية خل�ست 
ن��ظ��ام ال��ت��ع��رف��ة امل���روري���ة ع��ل��ى �سارع 
الحتاد دون الرتكيب على نفق املطار 
ازدحامات  ح���دوث  اإىل  ي����وؤدي  ���س��وف 

مرورية كبرية على نفق املطار.
اأهم  اح��د  امل��ط��ار  نفق  يعد  واأ����س���اف: 
ال�����ط�����رق ال����ت����ي ت����خ����دم م����ط����ار دب���ي 
الطريان  دائ���رة  اأن  ل�سيما  ال����دويل، 
بتنفيذ  ����س���رع���ت  ق����د  ب���دب���ي  امل������دين 
دبي  م��ط��ار  لتو�سعة  �سخم  خم��ط��ط 
ال������دويل ب��ح��ي��ث ي�����س��ب��ح ق������ادرا على 
110 ماليني  م���ن  اأك����ر  ا���س��ت��ي��ع��اب 
اأن  ع��ل��م��ا   ،2020 ال��ع��ام  يف  م�����س��اف��ر 

 2012 ال���ع���ام  امل�����س��اف��ري��ن يف  ع����دد 
م��ل��ي��ون م�سافر،   57 ق��راب��ة  ب��ل��غ  ق��د 
كونكور�ض  تد�سني  م��وؤخ��را  مت  حيث 
اأن  املرورية  الدرا�سات  4، وبينت  رقم 
الرحالت الإ�سافية املتوقع اأن تتولد 
تبلغ  ال���دويل  دب��ي  تو�سعة مطار  ع��ن 
�ساعة  خ���الل  رح��ل��ة   5500 ح���وايل 
رحلة  و8000  ال�سباحية  ال�����ذروة 
الأمر  امل�سائية،  ال���ذروة  �ساعة  خ��الل 
املرورية  الزدح��ام��ات  اأن  يعني  ال��ذي 
احلالية على نفق املطار �سوف تتفاقم 
ت��ن��ف��ي��ذ حلول  ���س��ري��ع��ا يف ح����ال ع����دم 
ل�سعوبة  ون���ظ���راً  ���س��ري��ع��ة،  م���روري���ة 
الهند�سية  الناحية  النفق من  تو�سعة 
فاإن احلل الوحيد هو ا�ستخدام نظام 
لتحويل  )���س��ال��ك(  امل��روري��ة  التعرفة 
ج��زء م��ن امل���رور اإىل ال��ط��رق البديلة 
م��ث��ل ����س���ارع ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 

وطريق دبي العابر.
الإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ���س��ع��ادة  وق���ال 
الطرق  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل����دي����ر 
ع��ددا من  الهيئة  تتبع  وامل��وا���س��الت: 
التعرفة  ن��ظ��ام  تركيب  عند  امل��ع��اي��ري 

املرورية، منها املحافظة على مكا�سب 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بخف�ض  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل����روري على حم��ور �سارع  الزدح����ام 
وكذلك  اخل���ور  وم��ع��اب��ر  زاي���د  ال�سيخ 
ت��وج��ي��ه احل��رك��ة امل���روري���ة ب��ع��ي��دا عن 
م��رك��ز امل��دي��ن��ة ب���اجت���اه ال�����س��رق قدر 
قرابة  حتويل  يتوقع  حيث  الإم��ك��ان، 
�س�����ارعي  م��������������ن  م��رك�����������������ب��ة   1500
ال�سيخ  ����س���ارع  اإىل  وب�����ريوت  الحت�����اد 
العابر،  دب��ي  زاي��د وطريق  بن  حممد 
ال�����س��ك��ان على  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ال��ن��ق��ل اجلماعي  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام 
ال�سرتاتيجي  الهيئة  هدف  لتحقيق 
اأن ت�سل ن�سبة الرحالت التي تتم  يف 
اإىل  العامة  املوا�س�����الت  خ�����الل  من 
يف العام 2020، حيث يعد   %  20
ل�سريحة  منا�سباً  خ��ي��اراً  دب���ي  م���رتو 
الو�سول  وميكن  ال�سكان،  من  وا�سعة 
يف  الطوابق  متعددة  املركبات  ملواقف 
و)الرا�سدية(  )ات�����س��الت(  حمطتي 
ال�سيخ  ����س���ارع  ا���س��ت��خ��دام  م���ن خ���الل 
على  امل�������رور  دون  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 

بوابات التعرفة.

�لنقل �جلماعي
وقال �سعادة مطر الطاير: اإىل جانب 
الطرق  هيئة  وف��رت  البديلة  الطرق 
للجمهور،  اأخ��رى  بدائل  واملو�سالت 
النقل  وم��ن��ظ��وم��ة  دب���ي  م���رتو  ت�سمل 
اإىل ت�سغيل خطوط  اإ�سافة  البحري، 
وا����س���ع���ة م����ن ح����اف����الت امل���وا����س���الت 
املناطق  م���ن   85% ت��غ��ط��ي  ال��ع��ام��ة 
دب�������ي، حيث  اإم���������ارة  يف  ال���ع���م���ران���ي���ة 
ت�������س���رّي احل�����اف�����الت رح����الت����ه����ا عرب 
اإمارة  يف  داخليا  خطا   80 م��ن  اأك��ر 
ج��ان��ب خ��ط��وط احلافالت  اإىل  دب���ي، 
ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني م��دي��ن��ة دب���ي واملدن 
الدولة،  اإم���ارات  خمتلف  يف  الرئي�سة 
التي  اأو���س��ل��ن��ي  خ��دم��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
مزودة  فخمة  حافالت  ت�سيري  ت�سمل 
املوظفني،  لنقل  الإن���رتن���ت  ب��خ��دم��ة 
اتفاقيات  موؤخرا  الهيئة  وقعت  حيث 
ال�سركات  م��ن  ع��دد  م��ع  ا�سرتاتيجية 
واملوؤ�س�سات العاملة يف اإمارة دبي تقوم 
العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  مبوجبها 
موظفيها  لنقل  حافالت  بتخ�سي�ض 

من واإىل اأماكن �سكنهم.

مب�ساركة �جلنائية و�لعفو �لدوليتني و�لربنامج �لإمنائي

جامعة االإمارات تعتمد جدول وخرباء الندوة الدولية اإجنازات وحتديات املحكمة اجلنائية الدولية

�لت�سغيل يف 15 �أبريل

هيئة الطرق املوا�شلت تطلق املرحلة الثالثة من �شالك باإ�شافة بوابتي املمزر ونفق املطار 
% من �إجمايل حركة �ملركبات يف دبي �لطاير: 260 �ألف مركبة ت�ستخدم �سارع �لحتاد يوميًا ت�سكل 9 

•• اأبوظبي-الفجر:

زار اللواء اأحمد نا�سر الري�سي، مدير عام العمليات املركزية يف القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، 
اأثر  الع�سكري،  زايد  ال�سيخ  ال�سفاء يف م�ست�سفى  �سرير  يرقد على  امل��دين؛  الدفاع  منت�سبي  اأحد 
اإخماد حريق �سب يف مركبة،  ب��اأداء واجبه مع زمالئه يف  اإ�سابته يف ح��ادث م��روري عقب القيام 

وذلك لالطمئنان اإىل �سحته .
ومتنى اللواء الري�سي ال�سفاء العاجل للم�ساب؛ والعودة اإىل عمله يف اأ�سرع وقت، وتاأتي الزيارة 
جت�سيداً ل�سرتاتيجية �سرطة اأبوظبي، وتعزيزاً للتوا�سل والتالحم بني منت�سبيها. رافق الري�سي، 
خالل الزيارة، العقيد جمعة �سامل الدهماين؛ نائب مدير عام الدفاع املدين يف اأبوظبي، واملقدم 
حممد اإبراهيم العامري؛ مدير اإدارة الطوارئ وال�سالمة العامة ب�سرطة اأبوظبي، واملقدم حمد 

�سعيد الريامي مدير مراكز الدفاع املدين يف اأبوظبي.

•• كولومبو-وام:

ب�سعادة  الدميقراطية  ال�سرتاكية  �سريالنكا  رئي�ض جمهورية  راجابك�سا  الرئي�ض ماهيندا  التقى فخامة 
عبداحلميد عبدالفتاح كاظم املال �سفري الدولة لدى كولومبو وذلك اأثناء حفل ال�ستقبال الذي اأقامه 
اللقاء  خالل  املال  ال�سفري  �سعادة  ونقل  �سريالنكا.  جلمهورية   65 ال�  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الرئي�ض 
رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ومتنيات  ..تهاين  ال�سريالنكي  الرئي�ض  لفخامة 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض  الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بدوام ال�سحة والعافية لفخامته وبا�سطراد التقدم والإزدهار حلكومة و�سعب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  وتقديره  حتياته  ال�سريالنكي  الرئي�ض  حمل  جانبه  من  ال�سديق.  �سريالنكا 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل متمنيا لدولة الإم��ارات املزيد من التقدم 

والإزدهار.

رئي�ض �شريلنكا يلتقي �شفري الدولةالري�شي يعود اأحد منت�شبي الدفاع املدين بامل�شت�شفى

•• الذيد–الفجر:

الثانوية  امل��دار���ض  طالبات  قبل  م��ن  لف��ت  ح�سور 
احلكومية واخلا�سة للم�ساركة يف مناف�سات م�سابقة 
الريا�سي  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د  ل��ن��ادي  ال�����س��ارق��ة  �سم�ض 
والتي عقدت يف مقره بالتعاون مع منطقة ال�سارقة 
للم�سابقة  الثقافية  املناف�سات  خلو�ض  التعليمية 
املواد  يف  منتقاه  اأ���س��ئ��ل��ة  ت��ط��رح جم��م��وع��ات  وال��ت��ي 
لهذا  ال�سارقة  �سم�ض  م�سابقة  ومتيزت  الدرا�سية. 
من  كبري  ع��دد  بتوافد  الثالثة  ن�سختها  ويف  ال��ع��ام 
الطالبات امل�ساركات يف امل�سابقة بعد اأن بلغن عددهن 

84 طالبة ميثلن 12 مدر�سة وهي ثانوية الإبداع 
عمارة  ام  وثانوية  القلعة  وثانوية  الرفاع  وثانوية 
وثانوية الثميد وثانوية النوف وثانوية الهالليات 
فاطمة  وث��ان��وي��ة  البيان  وث��ان��وي��ة  ال�سعلة  وث��ان��وي��ة 

الزهراء وثانوية البطائح وثانوية باحثة البادية .
واأكد خليفه عبداهلل بن هويدن رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اأن ه��دف م�سابقة  ن���ادي ال��ذي��د ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي 
�سم�ض ال�سارقة ياأتي للتاأكيد من خالل هذا احلجم 
للفتاة  املتميزة  الهوية  اإىل  طالباتنا  م�ساركة  م��ن 
الأ�سري  الفتاة  دور  وتعزيز  والعربية  الإم��ارات��ي��ة 
والرتقاء  الفتاة  م�ساركة  على  والتاأكيد  واملجتمعي 

لتبادل  منرب  وتهيئة  والتعليمي  ال��ث��ق��ايف  ب��دوره��ا 
املعلومات والأفكار .

وثمن ابن هويدن اإقبال الطالبات على امل�ساركة يف 
امل�سابقة واأعرب عن �سعادته بهذا احل�سور الالفت 
فعاليات  خ��الل  من  وا�سحا  ب��دى  ال��ذي  والتناف�ض 
التوجيه  اأق�سام  قبل  م��ن  الأ�سئلة  وط��رح  امل�سابقة 
الطالبات  وحر�ض  التعليمية  ال�سارقة  منطقة  يف 
ع��ل��ى الإج���اب���ة ب��دق��ة يف روح ج��م��اع��ي��ة ع���الوة على 
ح�سن الأجواء التي تتيح للفتيات احلرية يف اختيار 
التباري  ي��ودون  التي  والعلمية  الثقافية  املوا�سيع 

فيها .

84 طالبة من 12 مدر�شة يت�شابقن يف �شم�ض ال�شارقة بنادي الذيد
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نيويورك تاميز: تزايد �شعبية امل�شلحني االإ�شلميني يف �شوريا
•• وا�صنطن-وكاالت:

ال��ك��ات��ب الأم��ريك��ي مالكلوم  اأ���س��ار 
والأزم��������ة  احل������رب  اإىل  غ���ار����س���ي���ا 
ب�سوريا،  تع�سف  ال��ت��ي  امل��ت��ف��اق��م��ة 
الإ�سالميني  ال����ث����وار  اإن  وق������ال 
يكت�سبون �سعبية يف حلب واملناطق 
الأخرى الواقعة حتت �سيطرتهم، 
�سوريا  لتحويل  ي�سعون  قد  واإنهم 
الغرب  داع��ي��ا  اإ���س��الم��ي،  ب��ل��د  اإىل 
�سرورة  اإىل  امل��ع��ت��دل��ني  وال���ع���رب 

التدخل لإنقاذ البالد.
ال��ك��ات��ب يف م��ق��ال ن�سرته  واأو���س��ح 
تاميز  ن����ي����وي����ورك  ���س��ح��ي��ف��ة  ل����ه 
اجلي�ض  يف  ال��ث��وار  اأن  الأم��ريك��ي��ة 
ال�������س���وري احل����ر م�����س��م��م��ون على 
ال�سوري  ال��رئ��ي�����ض  ن��ظ��ام  اإ���س��ق��اط 
املطاف،  ن��ه��اي��ة  يف  الأ�����س����د  ب�����س��ار 
وا�سحة  روؤي��ة  لديهم  لي�ض  ولكنه 
ب�������س���اأن ط��ب��ي��ع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ال����ذي 

ينتظر البالد.
واأ�ساف اأن الثوار يف اجلي�ض احلر 
الذين قابلهم اأثناء زيارة له ملدينة 
ح��ل��ب ال�����س��وري��ة ل ي��ع��رف��ون �سكل 
الأ�سد،  بعد  م��ا  مرحلة  يف  النظام 
�ست�سهد  ���س��وري��ا  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ول 
اأم اأنها �ست�سبح  نظاما دميقراطيا 
�ستتحول  اأم  اإ���س��الم��ي��ة  جمهورية 

اإىل دكتاتورية اإ�سالمية؟
وق����ال اإن ال���ث���وار الإ���س��الم��ي��ني يف 
وجود  عدم  حالة  ي�ستغلون  �سوريا 

ي���وؤي���دون اجل��ي�����ض ال�����س��وري احلر، 
ول��ك��ن الإ���س��الم��ي��ني ه��م م��ن يزود 
للبقاء  ال�سروري  بالغذاء  النا�ض 

على قيد احلياة.
الغرب  اأراد  اإذا  اإن��ه  غار�سيا  وق��ال 
نظام  قيام  منع  العرب  واملعتدلون 
لنظام  خلفا  ا���س��ت��ب��دادي  اإ���س��الم��ي 
بهم  جدير  فاإنه  �سوريا،  يف  البعث 
ال��ت��ح��رك وم���د ي��د ال��ع��ون لل�سعب 
الأمل،  بارقة من  ال�سوري ومنحه 
فال�سوريون الذين قابلهم يف حلب 
�ساأنه  اأي حل من  لقبول  جاهزون 
اإىل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  احل���ي���اة  ي��ع��ي��د  اأن 
بالدهم، ما عدا احلوار مع الأ�سد.
كما اأ�سار الكاتب اإىل تقارير الأمم 
ب�����س��اأن م��ع��ان��اة الالجئني  امل��ت��ح��دة 
ال�����س��وري��ني وت���زاي���د ت��دف��ق��ه��م اإىل 
الأردن  اإىل  وخا�سة  اجل���وار،  دول 
ال�سوريني  اإن  وق�������ال  ول����ب����ن����ان، 
وبال�ستياء  ب���الإه���م���ال  ي�����س��ع��رون 
وبال�سك اإزاء تعابري القلق الغربية 

ب�ساأن �سوريا.
ث���وار  اأح�����د  اإىل  ون�����س��ب غ��ار���س��ي��ا 
ت�ساوؤله  احل���ر  ال�����س��وري  اجل��ي�����ض 
املتحدة  ال���ولي���ات  ق��ي��ام  ���س��ر  ع���ن 
ورف�سها  ل���ي���ب���ي���ا  يف  ب���ال���ت���دخ���ل 
التدخل يف �سوريا، م�سيفا اأن هذا 
الثائر قال اإن الأمريكيني يريدون 
وذلك  �سوريا،  يف  احل��رب  ا�ستمرار 
كي ل يبقى لدى الأ�سد جي�ض قوي 

ميكنه من مهاجمة اإ�سرائيل.

ت��ف��ع��ل حركة  وذل������ك ك���م���ا ك���ان���ت 
طالبان يف اأفغان�ستان، والتي رحب 
القرن  ت�سعينيات  يف  الأف��غ��ان  بها 

املا�سي.
املواطنني  اأحد  اإىل  الكاتب  ون�سب 
حالقا  ي���ع���م���ل  ك������ان  ال�������س���وري���ني 
قوله  ممتلكاته  كل  لبيع  وا�سطر 
اإن الف�سائل الإ�سالمية ال�سابة يف 
واإن  بالطحني،  النا�ض  ت��زود  حلب 
واإنهم  اخل��ب��ز،  اإىل  بحاجة  النا�ض 

ال�سوري احلر  ل��دى اجلي�ض  روؤي��ة 
وي�ستغلون  البالد،  م�ستقبل  ب�ساأن 
ك��ذل��ك ح��ال��ة ال��غ��م��و���ض وال����رتدد 
الأمريكية  ال�سيا�سة  تكتنف  التي 
اإىل فر�ض  ب�ساأن الأزم��ة، وي�سعون 
دولة اإ�سالمية خلفا لنظام الأ�سد.

الف�سائل  هذه  اأن  غار�سيا  واأو�سح 
�سعبية  تلقى  ���س��ارت  الإ���س��الم��ي��ة 
تقوم  لأنها  وا�سعة يف حلب، وذلك 
الواقعة  امل��ن��اط��ق  و���س��ب��ط  ب������اإدارة 

حتت �سيطرتها يف املدينة، وكذلك 
الجتماعية  اخل���دم���ات  ب��ت��ق��دمي 
يحتاجها  ال�����ت�����ي  ال�����������س�����روري�����ة 

الأهايل.
ه���ذه  ك����ان����ت  اإذا  ع���م���ا  وت���������س����اءل 
�سوريا  الإ���س��الم��ي��ة يف  اجل��م��اع��ات 
النا�ض  حاجات  تلبية  �سيا�سة  تتبع 
للتمكن  وب��ال��ت��ايل  وده����م،  لك�سب 
واأجندتها  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  م���ن 
الأ�سد،  �سقوط  بعد  ما  مرحلة  يف 

اأردوغان يهّدد باللجوء لل�شعب الإقرار د�شتور جديد
•• اأنقرة-يو بي اأي:

اأردوغ����ان،  ه���ّدد رئي�ض ال����وزراء ال��رتك��ي، رج��ب طيب 
لل�سعب، وال�ستفتاء على  باللجوء  برملان بالده  ام�ض، 
الربملان  داع��ي��اً  اإق���راره،  يف  ف�سل  ما  اإذا  د�ستور جديد، 
اإىل الإ�سراع بذلك خوفاً من تكرار ما يح�سل ببلدان 

ال�سرق الو�سط الأخرى.
اأردوغان،  عن  الرتكية  الأنا�سول  اأنباء  وكالة  ونقلت 
احلاكم،  والتنمية  ال��ع��دال��ة  حل���زب  اج��ت��م��اع  يف  ق��ول��ه 
طموحات  يلبي  ج��دي��د،  د�ستور  اإىل  بحاجة  تركيا  اإن 
ال�����س��ع��ب ال���ذي ي��دع��م ه���ذه اخل���ط���وة، حم���ذرا م��ن اأن 

لل�سعب  ال���ل���ج���وء  اإىل  احل���ك���وم���ة  ���س��ي��دف��ع  ال���ت���اأخ���ري 
لال�ستفتاء عليه.

ولفت اإىل اأن التاأخر بذلك، قد يهّدد البالد مبا يحدث 
التي مل تقر د�ساتريها بعد،  الأو�سط،  ال�سرق  يف دول 
�سياغة  يف  امل�ساركة  على  ق��ادر  ال�سعب  اأن  اإىل  م�سريا 

الد�ستور اجلديد يف البالد.
يعود  ال��ذي  الد�ستور احل��ايل،  اأن  اإىل  اأردوغ���ان  ولفت 
تاريخه اإىل قبل 51 عاماً فر�ض بالقوة، م�سدداً على 
�سرورة تعديل الد�ستور لرفع احلواجز التي تعرت�ض 

حريات مواطني البالد.
امل�سي  امل��ع��ار���ض يف  ال�سعب اجل��م��ه��وري  وات��ه��م ح��زب 

انتقادات  خ���الل  م��ن  ال���ب���الد،  �سمعة  ب��ت�����س��وي��ه  ق��دم��ا 
يوجهها للحكومة.

وكرر اأردوغان اتهامه للحزب، الذي يدافع عن النظام 
ي��ب��ني دواف��ع��ه لذلك،  اأن  ال��ق��ات��ل، م��ن دون  ال�����س��وري 

وتورطه باأمور م�سبوهة..
 والأمر نف�سه يتبعه احلزب يف دفاعه عن الإرهابيني، 
م�����س��ددا ع��ل��ى اأن ذل���ك ي��ث��ري ال�����س��ب��ه��ات ح���ول احلزب 
تقدمي  دون  م��ن  �سمته  يف  ا���س��ت��م��ر  اإذا  وارت��ب��اط��ات��ه، 

تو�سيحات.
واأكد اأن احلكومة عازمة على امل�سي قدماً يف و�سع حد 

لالإرهاب، واإمتام ال�سالم يف البالد.

•• عوا�صم-وكاالت:

قال برنامج الغذية العاملي التابع 
يقدر  م��ا  ان  ام�ض  املتحدة  ل��المم 
بلدة  م���ن  ف�����روا  ال���ف���ا   40 ب��ن��ح��و 
عنيفا  قتال  �سهدت  �سوريا  ب�سرق 
على مدى ثالثة ايام بني القوات 

احلكومية ومقاتلي املعار�سة.
اأعمال  ت���راق���ب  ج��م��اع��ة  وق���ال���ت 
مقاتلي  ان  ل�����روي�����رتز  ال���ع���ن���ف 
ال�سدادة  على  �سيطروا  املعار�سة 
بعد  للنفط  املنتج  �سوريا  �سرق  يف 
ال���س��ت��ب��اك��ات ال���ت���ي اأ����س���ف���رت عن 
مقتل 30 منهم و100 من جنود 

القوات ال�سورية النظامية.
املتحدثة  بري�ض  اليزابيث  وقالت 
با�سم برنامج الأغذية لل�سحفيني 
برنامج  م��ن  ف��ري��ق  زار  جنيف  يف 
اأن  وق��در  املنطقة  العاملي  الغذية 
ف���روا من  ال���ف �سخ�ض   40 ن��ح��و 

ال�سدادة اىل مدينة احل�سكة.
�سوريا  �سرق  �سمال  اأن  واأو�سحت 
عانى من اجلفاف على مدى اربع 
النتفا�سة  ان�����دلع  ق��ب��ل  ���س��ن��وات 
ع��ل��ى ح��ك��م ال��رئ��ي�����ض ب�����س��ار ال�سد 
اأدى اىل  ع���ام���ني مم���ا  ن��ح��و  م��ن��ذ 
التغذية بني  �سوء  ارتفاع معدلت 

الطفال.
واأ�سافت القتال والنزوح ل يوؤديان 
النا�ض  ه�����وؤلء  ب���وؤ����ض  ل��ت��ف��اق��م  ال 
اأر�سل  ال��ربن��ام��ج  اأن  اىل  م�����س��رية 
ح�س�سا غذائية ا�سافية للمنطقة 

هذا ال�سبوع.
وبعد ال�سيطرة على ال�سدادة يزداد 
مقاتلو املعار�سة قربا من احل�سكة 
على  احل�سكة  حم��اف��ظ��ة  عا�سمة 

بعد 45 كيلومرتا اىل ال�سمال.
ال��ن��ازح��ون اجل��دد اىل ما  وين�سم 
�سخ�ض  مليون  5ر2  بنحو  يقدر 

نزحوا داخل �سوريا يعي�ض اأغلبهم 
يف ظروف �سيئة يف مدار�ض ومبان 
وفقا  م��الج��يء  اىل  حتولت  عامة 

لرقام المم املتحدة.
املر�سد  ذك����ر  اأخ�������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
اكر  ان  الن�سان  ال�سوري حلقوق 
من مئة مدين خطفوا يف منطقة 
ادلب �سمال غرب �سوريا، مو�سحا 
انه يخ�سى ان تكون عمليات خطف 

طابعها طائفي .
جمموعات  ان  امل����ر�����س����د  وق�������ال 
م�����س��ل��ح��ة م��وال��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام قامت 
���س��ب��ع��ني رجال  ب���خ���ط���ف ح�������واىل 
اربع  وام���راأة متوجهني على منت 
حافالت �سغرية اىل مدينة ادلب، 
وق����ع قرب  ان احل�����ادث  م��و���س��ح��ا 

حاجز للقوات احلكومية.
واخل���اط���ف���ون ج�����اوؤوا م���ن قريتي 
معظم  جاء  بينما  وكفريا  الفوعة 

ل ي����زال ���س��ري��ا واط���ل���ع ع��ل��ي��ه بان 
العربية  واجلامعة  والبراهيمي 
وان توقيع هذا التفاق هو اعالن 
فوري لوقف اطالق النار، والبدء 
ب�سحب القوات من املناطق املدنية 
ب��ح�����س��ب خم��ط��ط وج�����دول زمني 
م��رف��ق ب��الت��ف��اق وم��دت��ه ثالثون 
ذكر  على  امل�سروع  ي��اأت  .ومل  يوما 
م�سري الرئي�ض ب�سار ال�سد الذي 
ت��ط��ال��ب امل���ع���ار����س���ة ب��ت��ن��ح��ي��ه عن 

ال�سلطة.
بارز  ع�سو  ق��ال  ذل���ك،  غ�سون  يف 
ال�سوري  ال��وط��ن��ي  الئ���ت���الف  يف 
املعار�ض ام�ض ان الئتالف م�ستعد 
للتفاو�ض على رحيل الرئي�ض ب�سار 
ال�سد مع اأي من اأع�ساء حكومته 
احلملة  يف  ي�����س��ارك��وا  مل  ال���ذي���ن 

ال�سارمة �سد النتفا�سة.
رئي�ض  اخل���ط���ي���ب  م����ع����اذ  وك��������ان 
الئ�����ت�����الف ق�����د اأط�����ل�����ق امل�����ب�����ادرة 
ب�سروط عامة ال�سهر املا�سي دون 
ال��ت�����س��اور م���ع الئ���ت���الف وه����و ما 
ال�سبعني.  الئتالف  اأع�ساء  فاجاأ 
وان�����ت�����ق�����دت ك���ت���ل���ة ق�����وي�����ة داخ�����ل 
الخوان  عليها  يهيمن  الئ��ت��الف 
املنظمة  -اجل���م���اع���ة  امل�����س��ل��م��ون 
املعار�سة  ���س��ف��وف  يف  ال���وح���ي���دة 
واعتربوها  امل���ب���ادرة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة- 

ا�سرارا بالثورة.
وزي����ر  ي����ج����ري  اأن  امل����ق����رر  وم������ن 
ال�����س��وري ول��ي��د املعلم  اخل��ارج��ي��ة 
مو�سكو  يف  ال�سهر  ه��ذا  حم��ادث��ات 

اأحد اأهم حلفاء �سوريا يف اخلارج.
وت����اأم����ل احل���ك���وم���ة ال���رو����س���ي���ة ان 
يزورها اخلطيب قريبا يف حماولة 
ال�سراع  يف  ان���ف���راج���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الذي  تقريبا  عامني  منذ  ال��دائ��ر 
ح�سد  اأن����ه  امل��ت��ح��دة  المم  ت��ق��در 

اأرواح نحو 70 األفا.

فاروق ال�سرع ومتثل فيه املعار�سة 
املرحلة  ق��ي��ادة  وي��ت��وىل  وال��ن��ظ��ام 

النتقالية.
وبح�سب ن�ض الوثيقة وهي بعنوان 
مقرتح اتفاق ال�سالم ال�سوري فان 
املقرتح اجلديد يدعو اىل ت�سكيل 
140 ع�سوا  ط��اول��ة احل���وار م��ن 
وع�سوين  م��ئ��ة  ان��ت��خ��اب  ي��ج��ري 
الأمم  م��ن  �سارمة  برقابة  منهم 
امل���ت���ح���دة، وي���ع���ني ب��ال��ت��زك��ي��ة 38 
واملعار�سة  ال���ن���ظ���ام  م���ن  ع�����س��وا 

واملرجعيات الدينية .
وي�����س��م��ى اع�����س��اء ط���اول���ة احل���وار 
�سيوخا  امل�������س���روع  ن�����ض  مب���وج���ب 
جمل�ض  جم���ل�������س���ه���م  وي�������س���������������م���ى 
ال�سيوخ  جمل�ض  وي��ك��ون  ال�سيوخ، 
ال�س����ورية  اجل��م��ه��وري�����������ة  ن������واة 

الثانية .
امل�سروع  ان  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واك������دت 

وع����رب امل��ر���س��د ال����ذي ي��ت��خ��ذ من 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ق���را ل���ه وي���ق���ول انه 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة وا����س���ع���ة من 
ال��ن��ا���س��ط��ني وامل�����س��ادر ال��ط��ب��ي��ة يف 
امل�ست�سفيات املدنية والع�سكرية يف 
ال��ب��الد، ع��ن تخوفه م��ن ان تكون 
طابع  ذات  ه��ذه  اخل��ط��ف  عمليات 

طائفي.
ما  املتحدة  المم  نفت  ذل���ك،  اىل 
الو�سط  ال�سرق  �سحيفة  ن�سرته 
جديدة  �سالم  خطة  وج��ود  ب�ساأن 
الدولية،  املنظمة  برعاية  ل�سوريا 
موؤكدة ان ل علم لها على الطالق 

�سراقب  ق��رى  من  خطفوا  الذين 
املر�سد،  ح�سب  وبن�ض،  و�سرمني 
وهي على التوايل قريتان �سيعيتان 

وثالث قرى �سنية.
ان جمموعة  ذك���ر  امل��ر���س��د  وك����ان 
م�سلحة قامت ام�ض الول بخطف 
اربعني مدنيا على القل غالبيتهم 
م��ن الن�ساء والط��ف��ال ك��ان��وا على 
منت حافلة يف �سمال غرب �سوريا.
واو�سح ان املخطوفني من ال�سيعة 
وم���ن ب��ل��دت��ي ال��ف��وع��ة وك��ف��ري��ا يف 
متوجهني  وكانوا  ادل��ب  حمافظة 

يف احلافلة اىل مدينة دم�سق.

كي مون واملبعوث الدويل الخ�سر 
التي  املبادرة  يدعمان  البراهيمي 
الوطني  الئتالف  رئي�ض  اطلقها 
اخلطيب  معاذ  املعار�ض  ال�سوري 
ب�سار  الرئي�ض  نظام  م��ع  للتحاور 

ال�سد.
الو�سط  ال�سرق  �سحيفة  وك��ان��ت 
ذك���رت ن��ق��ال ع��ن م�����س��ادر مطلعة 
ان المم  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة  يف 
املتحدة اعدت خطة �سالم جديدة 
طاولة  ت�سكيل  على  تن�ض  ل�سوريا 
�سيوخ  تكون مبثابة جمل�ض  ح��وار 
ال�سوري  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ي��راأ���س��ه 

مبثل هكذا مقرتح.
انه  بيان  يف  املتحدة  المم  وقالت 
املتحدة  ل���المم  ال���ع���ام  الم����ني  ل 
ب���ان ك��ي م���ون ول امل��م��ث��ل اخلا�ض 
امل�سرتك لالمم املتحدة واجلامعة 
الخ�سر  ����س���وري���ا  اىل  ال���ع���رب���ي���ة 
البراهيمي على علم بوجود هكذا 

خطة.
البراهيمي  ان  ال��ب��ي��ان  وا����س���اف 
وف���ري���ق���ه ي���وا����س���الن ال��ع��م��ل مع 
للتو�سل  املعنية  الط���راف  جميع 

اىل حل �سلمي للنزاع ال�سوري.
وذكر البيان بان المني العام بان 

�لأمم �ملتحدة تنفي وجود خطة �سالم جديدة 

فرار 40 األفًا وخطف مئة مدين يف �شوريا

تركيا ترد على قذيفة �شورية 
•• انقرة-ا ف ب:

ردت املدفعية الرتكية ام�ض على قذيفة هاون اطلقت من �سوريا و�سقطت 
على الرا�سي الرتكية بدون ان توقع �سحايا او ا�سرار، على ما افادت وكالة 
الهاون اطلقها مقاتلو  اذا كانت قذيفة  النا�سول لالنباء. ومل يعرف ما 
�سقطت يف  انها  الوكالة  واو�سحت  النظامية  القوات  او  ال�سورية  املعار�سة 
منطقة احراج يف بلدة يايالداغ مبحافظة هاتاي جنوب �سرق الواقعة على 

احلدود الرتكية ال�سورية. وردت القوات الرتكي فورا بح�سب الوكالة.
ومنذ ان قتل خم�سة مدنيني اتراك يف ت�سرين الول اكتوبر لدى �سقوط 
اي قذيفة  على  بانتظام  تركيا  ترد  ال�سورية،  الرا�سي  اطلقت من  قذيفة 
ت�سقط على ارا�سيها وقتل 14 �سخ�سا الثنني يف اعتداء ب�سيارة مفخخة 

وقع عند مركز حدودي بني تركيا و�سوريا.

مبعوث الرباعية قلق من ا�شراب معتقلني فل�شطينيني كريي يعجز عن االت�شال بلفروف
•• وا�صنطن-ا ف ب:

اقرت وزارة اخلارجية المريكية بان وزير اخلارجية جون 
كريي يعجز عن الت�سال هاتفيا بنظريه الرو�سي �سريغي 
التجربة  ال��رغ��م م��ن حم���اولت ع��دة منذ  لف���روف على 

النووية الكورية ال�سمالية.
نولند  فيكتوريا  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وتعلن 
�سباط- م��ن  الول  يف  من�سبه  ك���ريي  ت���ويل  م��ن��ذ  ي��وم��ي��ا 

فرباير الت�سالت التي يقوم بها مع نظرائه.
ال�سمالية  الكورية  النووية  التجربة  على  �ساعات  وبعد   
بوزراء  ك��ريي  ات�سل   ، وا�سنطن  بتوقيت  الث��ن��ني  م�ساء 
خ��ارج��ي��ة ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وال�����س��ني وال���ي���اب���ان وح����اول 

الت�سال بالفروف.
مو�سوع  �سوريا  ح��ول  التباحث  اي�سا  يريد  ك��ريي  وك��ان 
نولند  وا�سافت  ومو�سكو  وا�سنطن  بني  الكبري  اخل��الف 

•• رام اهلل-ا.ف.ب:

اعرب ممثل اللجنة الرباعية لعملية ال�سالم يف ال�سرق 
الو����س���ط ت����وين ب��ل��ري ع���ن ق��ل��ق��ه م���ن ت���ده���ور احلالة 
عن  م�سربني  فل�سطينيني  معتقلني  لربعة  ال�سحية 
اىل  احدهم  نقل  بعد  ال�سرائيلية  ال�سجون  الطعام يف 

امل�ست�سفى ليل اخلمي�ض اجلمعة.
ن�سخة  ت�سلمت وكالة فران�ض بر�ض  بيان  وقال بلري يف 
منه اليوم اجلمعة اإنني قلق للغاية من تدهور احلالة 
اأحدهم  ي��خ��و���ض  وال����ذي  الأرب���ع���ة  ل��ال���س��رى  ال�سحية 

الإ�سراب عن الطعام منذ ما يزيد عن مئتي يوم .
العي�ساوي ا�سرابا عن  الفل�سطيني �سامر  املعتقل  وبداأ 

الطعام منذ اكر من مئتي يوما تناول خاللها ال�سوائل وفيتنامينات. 
ا����س���اف هاروفيه  م�����س��ت�����س��ف��ى  ل��ي��ل اخل��م��ي�����ض اجل��م��ع��ة اىل  ن��ق��ل  وق����د 

اراد الوزير )كريي(  ال��رد يف الوقت احل��ايل. لقد  ان لف��روف اختار ع��دم 
 ، املنا�سبة  ه��ذه  ي�ستغل  ان  ال��ي��ه  وي��ع��ود  ال��ي��ه.  ال��ت��ح��دث 

م�سرية اىل ان فريق كريي غري متوتر رغم ذلك.
يف  بجولة  حاليا  يقوم  لف��روف  ان  املتحدثة  واو�سحت 
بيونغ  بتجربة  بريتوريا  يف  الثالثاء  ن��دد  وان��ه  افريقيا 
المن  م��ن جمل�ض  منا�سب  رد  اىل  داع��ي��ا  ال��ن��ووي��ة  يانغ 

الدويل.
ات�سالت  يرد لف��روف على  ال  لي�ض غريبا  انه  وتابعت 
يف   ، م�سافرا  يكون  عندما  اخ��رى  موا�سيع  ح��ول  دولية 
وزيرة  مع  املا�سي  العام  ح�سل  م�سابه  ح��ادث  اىل  ا�سارة 

اخلارجية ال�سابقة هيالري كلينتون.
توترا  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�سيا  بني  العالقات  وت�سهد 
ان  ال  الن�سان.  �سوريا وحقوق  ت�سمل  حول ملفات عدة 
النووي  امللف  مثل  اخ��رى  نقاط  ح��ول  يتفقان  البلدين 

اليراين وكوريا ال�سمالية.

ال�سرائيلي ب�سبب تردي حالته، كما ذكر نادي ال�سري 
الفل�سطيني.

على  ال�سابق،  يف  م���رارا  قلت  كما  بيانه  يف  بلري  وق���ال 
ل��ك��اف��ة الأ�سرى  الإن�������س���ان  اح�����رتام ح��ق��وق  ا���س��رائ��ي��ل 
وتوفري كل و�سائل الدعم وامل�ساندة الطبية ال�سرورية 

والقانونية الواجبة بح�سب املعايري الدولية .
بال�سرعة  امل�ساألة  ه��ذه  حل  على  العمل  يجب  وا���س��اف 
املطلوبة من اأجل جتنب نتيجة ماأ�ساوية قد توؤدي اإىل 

زعزعة ال�ستقرار على الأر�ض .
وا���س��اف��ة اىل ال��ع��ي�����س��اوي، ي��خ��و���ض ج��ع��ف��ر ع��ز الدين 
وطارق قعدان ا�سرابا عن الطعام من اكر من �سبعني 
ثالثني  من  اك��ر  منذ  ال�سراونة  امي��ن  واملعتقل  يوما 
يوما. واعربت المم املتحدة الربعاء عن قلقها حيال م�سري ال�سرى 

الربعة ول �سيما �سامر العي�ساوي. 

متمردو ال�شباب يعدمون رهينة كينيًا 
•• مقدي�صو-رويرتزك

قال مت�سددون �سوماليون مرتبطون بتنظيم القاعدة 
انهم اأعدموا جنديا من اجلي�ض الكيني عند منت�سف 
ليل اخلمي�ض بعد انتهاء مهلة لطالق �سراح معتقلني 

يف كينيا عن اتهامات تتعلق بالرهاب.
انهم مددوا مهلة  اأي�سا  ال�سباب  وقال متمردو حركة 
�ساعة   72 لع��دام خم�سة رهائن كينيني اخرين ملدة 
وكان املتمردون قد اعطوا كينيا يف الثالث وال�سعرين 
ا�سابيع لتحرير  الثاين مهلة ثالثة  يناير كانون  من 
افريقيا  �سرق  يف  ال��واق��ع  البلد  يف  معتقلني  مقاتلني 
تنفذ  لن  انها  وقالت  التفاو�ض  رف�ست  نريوبي  لكن 

مطلبهم.
ان  تعتقد  ل  ان��ه��ا  الكينية  امل�سلحة  ال���ق���وات  وق��ال��ت 

اأحدا من جنودها حمتجز لدى حركة ال�سباب. وقال 
لطالق  فر�سة  هناك  م��ازال��ت  ان��ه  ال�سباب  متمردو 
�سراح الرهائن الكينيني اخلم�سة ومن بينهم موظفان 

حكوميان.
وقالوا يف بيان ت�سمن ا�سم اجلندي الذي اعدم على 
للمفاو�سات  الب�����واب  امل��ج��اه��دي��ن  ف��ت��ح  م���ن  ال���رغ���م 
تعمدت  فانها  كافية  مهلة  الكينية  احلكومة  واعطاء 
لتاأمني  ك��اف��ي��ة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  يف  وف�سلت  جتاهلها 

اطالق �سراح مواطنيها.
وحتتجز كينيا ب�سعة ا�سخا�ض ي�ستبه بان لهم �سالت 
بحركة ال�سباب و�سلمت اخرين ايل اوغندا لال�ستباه 
 2010 يف  كمبال  يف  دم���وي  تفجري  يف  ت��ورط��ه��م  يف 
امل�سوؤولية  ال�سباب  واأعلنت  �سخ�سا   76 بحياة  اأودى 

عنه.
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اظهر ا�ستطالع جديد للراأي ام�ض اأن معظم الربيطانيني من كال 
العراق  غ��زو  يعار�سون  زل��وا  ما  العمرية  الفئات  وجميع  اجلن�سني 
ويعتربون اأنه مل يقدم �سوى �سفك الدماء، مبنا�سبة مرور الذكرى 

العا�سرة للغزو.
ل�سحيفة  اإم(  �سي  )اآي  موؤ�س�سة  اج��رت��ه  ال��ذي  ال�ستطالع،  ووج��د 
الغاريان ، اأن %55 من الناخبني الربيطانيني ايدوا الإقرتاح اأن 
كانت   2003 عام  العراق  حرب  �سد  لندن  �سهدتها  التي  امل�سريات 
حمقة، لعتقادهم باأنه جرى ت�سويقها ا�ستناداً اإىل ن�سرة خاطئة مل 

ت�سلم �سوى �سفك الدماء.
م�سريات  اأن  اع��ت��ربوا  الربيطانيني  الناخبني  من   28% اإن  وق��ال 
ب��اأن��ه��ا �ساهمت  ال��ع��راق ك��ان��ت خاطئة لع��ت��ق��اده��م  ل��ن��دن �سد ح��رب 

با�سقاط دكتاتورية �سدام ح�سني وجعل العامل مكاناً اأف�سل.
وا����س���اف الإ���س��ت��ط��الع اأن م���ا ي��ق��رب م���ن اث��ن��ني م��ق��اب��ل واح����د من 
غزو  عار�سوا  العمرية  الفئات  وجميع  اجلن�سني  من  الربيطانيني 
امل��ت��ح��دة، حيث  ال���ع���راق، وك��ذل��ك ���س��ك��ان ك��ل دول���ة م��ن دول اململكة 

عار�سها %65 من �سكان ويلز مقابل %22 من املوؤيدين.

جنا حاكم ولية خيرب بختونخوا امل�سطربة يف �سمال غرب باك�ستان 
التي ت�سهد موجة اعتداءات من حركة طالبان، اجلمعة من حماولة 

اغتيال، على ما افاد م�سوؤولون.
وتعر�ض موكب امري حيدر خان هوتي الذي يعادل يف من�سبه رئي�ض 
املجاورة لفغان�ستان، لعتداء  الولية ال�سرتاتيجية  وزراء حكومة 
نفذه انتحاري يف مدينة مردان على م�سافة 150 كلم عن العا�سمة 

الوطنية ا�سالم اباد.
ان  بر�ض  فران�ض  لوكالة  م��ردان  �سرطة  قائد  خ��ان  دني�سوار  و�سرح 
هجوما انتحاريا ا�ستهدف كبري وزراء ولية خيرب بختونخوا موؤكدا 

ان حاكم الولية واملقربني منهم �ساملني معافني.
ان  الكبري يف م��ردان لفران�ض بر�ض  امل��دين  امل�سوؤول  وق��ال ذك��اء اهلل 
النتحاري القى قنبلة يف اجتاه املوكب قبل ان يفجر حزامه النا�سف 

لكن مل يقتل احد �سواه .
طويل،  زمن  منذ  طالبان  عدو  بيلور  ب�سري  احلاكم  نائب  قتل  وقد 
الول  ك��ان��ون   22 الوطني يف  ع��وام��ي  ح��زب  اىل  اي�سا  ينتمي  وه��و 
دي�سمرب املا�سي يف اعتداء انتحاري تبنته حركة طالبان الباك�ستانية 

يف بي�ساور.
ويتمتع حزب عوامي العلماين ب�سعبية تاريخية بني البا�ستون الذين 
ي�سكلون اغلبية �سكان �سمال غرب باك�ستان وكذلك مقاتلي طالبان.

اب���اد ويقود  ا���س��الم  وينتمي ه��ذا احل���زب اىل الئ��ت��الف احل��اك��م يف 
حكومة خيرب بختونخوا الواقعة على م�سارف املناطق القبلية التي 

تعترب معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

قتل 6 م�سلحني يف عملية اأمنية تلت م�ساركتهم بتفجري انتحاري يف 
اإقليم داغ�ستان �سمال القوقاز الرو�سي ت�سبب مبقتل 4 عنا�سر من 
ال�سرطة واإ�سابة 6 اآخرين ونقلت وكالة الأنباء الرو�سية نوفو�ستي 
ام�ض عن وزارة الداخلية الرو�سية ان القوات الأمنية نفذت عملية 
اأ�سفر عن  اأمنية تلت تفجري انتحاري نف�سه يف �سمال داغ�ستان، ما 

مقتل 6 م�سلحني مرتبطني بالتفجري.
واأو�سحت ان قوات ال�سرطة ن�سبت كميناً للم�سلحني على مقربة من 
4 قتلى يف �سفوف العنا�سر  مكان التفجري النتخاري الذي خلف 
الأمنية و6 م�سابني، م�سرية اإىل ان اأحد امل�سلحني القتلى هو على 

الأرجح من نظم الهجوم.
ون�سف  م��رتاً  اأمتار وعمقها   4 التفجري خلف فجوة قطرها  وك��ان 
املرت وكان عنا�سر ال�سرطة امل�ستهدفني قد اأر�سلوا اإىل داغ�ستان من 
وقد  الإقليم  �سرق  كيلومرت   1800 تبعد  التي  فولوغدا  منطقة 
اأي جهة  ال��ذي مل تعلن  التفجري  التحقيق حتقيقاً يف  فتحت جلنة 
عام  ب�سكل  ال��ق��وق��از  �سمال  منطقة  وت�سهد  ب��ع��د.  عنه  م�سوؤوليتها 
والتي ت�سم اجلمهوريات امل�سطربة ال�سي�سان وداغ�ستان واأنغو�سيا، 
والقوات  ال�سرطة  ي�سنها م�سلحون �سد  التي  الهجمات  العديد من 

الحتادية وامل�سوؤولني املحليني.

عوا�صم

لندن

مو�سكو

بي�ساور

حما�ض حتتج على نوابها من بلغاريا 
•• غزة-يو بي اأي:

عربت احلكومة الفل�سطينية املقالة التي تقودها حركة حما�ض ام�ض عن 
احتجاجها لدى احلكومة البلغارية جراء قيام عنا�سر اأمنها باقتحام مقر 

اقامة الوفد الربملاين الفل�سطيني الزائر وترحيلهم.
بر�ض  يونايتد  تلقت  بيان  با�سم احلكومة، يف  الناطق  النونو،  وق��ال طاهر 
انرتنا�سونال ن�سخة منه، ندين هذا الت�سرف الذي يعك�ض حجم الن�سياع 

لل�سغوط ال�سهيونية .
البلغارية اقتحمت  اإن قوات الأمن  قالت فيه  اأ�سدرت بياناً  وكانت حما�ض 
اأن  بلغاريا، وقامت برتحيله قبل  يزور  الذي  الربملاين  اإقامة وفدها  مقر 

يكمل زيارته التي بداأت الأربعاء املا�سي، وقبل ان ينهيها بثالثة اأيام.
اأن الوفد دخل ب�سكل  اأن اقتحام املقر جاء على الرغم من  واأ�ساف البيان 

ر�سمي اىل ذاك البلد، واأجرى عدة لقاءات خالل الأيام املا�سية.
ذل��ك اإىل  وق��ال اإن الأم��ن البلغاري اأج��رب الوفد على امل��غ��ادرة ف��وراً، عازياً 

�سغوط اإ�سرائيلية.
بحر،  اأحمد  الفل�سطيني،  الت�سريعي  املجل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب  واأدان 

بدوره، عملية القتحام والرتحيل، وا�سفاً ما جرى باأنه حماقة �سيا�سية .
وقال بحر اإن ما جرى حماقة وت�سرفاً �سيا�سياً غري م�سوؤول ي�سكل ر�سوخاً 

�سافراً لل�سغوط ال�سهيونية واإهانة بالغة لل�سعب الفل�سطيني .
لنواب  املق�سود  الإ���س��اءة  عن  ال��ف��وري  لالعتذار  البلغارية  احلكومة  ودع��ا 
والد�ستورية  ال�سعبية  والثقة  الربملانية  باحل�سانة  امل�سمولني  ال�سرعية 
الفل�سطينية وحماية التفاقات واملواثيق الدولية ، وطالبها ب�اإعادة النظر 

يف �سلوكها ال�سيا�سي املتواطئ مع الحتالل ال�سهيوين .

�إ�سر�ئيل قلقة من �مل�ساحلة �لفل�سطينية

جي�ض االحتلل يتح�شب من انتفا�شة ثالثة بال�شفة

مايل جتري انتخابات رئا�شية ال�شيف املقبل

من����ذ  مال���ي  جي����ض  اأي����دي  على 
ان��������������دلع مت��������������رد ع�����������������ام 1963 

حت�����ى اليوم.
يف ���س��ي��اق اآخ������ر، اأع���ل���ن اأن���ات���ويل 
ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اإي�����س��اي��ك��ني 
رو�����ض اأوب������ورون اأك�����س��ب��ورت التي 
الرو�سية  ال�سادرات  تدير غالبية 
اأن �سركته تتباحث  من الأ�سلحة، 
م��ع ح��ك��وم��ة م���ايل ب�����س��اأن توريد 
ملواجهة  اإ�سافية،  اأ�سلحة  �سحنات 
ال����و�����س����ع الأم������ن������ي امل����������رتدي يف 

ال�سمال.

•• باماكو-وكاالت:

اأعلنت حكومة مايل اأنها �ستجري 
يوليو   7 يف  رئا�س���ية  ان��ت��خ��اب��ات 
ت�سجيع  و���س�����������ط  امل���ق���ب���ل،  مت����وز 
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م��ن 
لدعم  خط���وة  يف  ك���ريي،  ج���ون 
ال����س�������������������ت���ق���رار ب����ع����د ال���ت���دخ���ل 
فرن�سا  ق���ادت���ه  ال����ذي  ال��ع�����س��ك��ري 

�س����مال البالد..
احلركة  ط���ال���ب���ت  الأث�����ن�����اء  ويف   
بت�سكيل  اأزواد  لتحرير  الوطنية 
لتق�سي  دول����ي����ة  حت��ق��ي��ق  جل���ن���ة 
التي  العرقية  الت�سفيات  جرائم 

تتهم اجلي�ض املايل بارتكابها.
الأرا�سي مو�سى  اإدارة  وزير  واأكد 
�سينكو كوليبايل مبوؤمتر �سحفي 
اجلولة  اأن  ب��ام��اك��و  العا�سمة  يف 
الرئا�سة  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن  الأوىل 
من  الأول  الأح������د  ي����وم  ���س��ت��ع��ق��د 

يوليو متوز.
و�سيحر�ض املر�سحون على الفوز 
الأ�سوات  من   50% من  باأكر 
واإل  الأوىل،  اجل���ول���ة  يف  ل��ل��ف��وز 
ف�������س���ت���ج���رى ج����ول����ة ث���ان���ي���ة بني 
اأعلى  على  احلا�سلني  املر�سحني 
ن�سبة من الأ�سوات، كما �ستنطلق 
 21 ال��ت�����س��ري��ع��ة يف  الن��ت��خ��اب��ات 
ي���ول���ي���و مت�����وز ب���ج���ان���ب اجل���ول���ة 
الثانية من انتخابات الرئا�سة اإذا 

دعت اإليها احلاجة. 
وم�������ن ن�����ي�����وي�����ورك، ح�����ث ك����ريي 

اأمري قطر يبداأ زيارة اإىل كولومبيا 
•• بوغوتا-وام:

بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��داأ 
اأم����ري دول����ة قطر  ث����اين  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
م�ساء اأم�ض الول زيارة اىل جمهورية 

كولومبيا ت�ستغرق ثالثة ايام.
وكان اأمري قطر قد عقد اأم�ض الول 
يف العا�سمة ليما جل�سة مباحثات مع 
هوال  اأولنتا  بريو  جمهورية  رئي�ض 
تا�سو مت خاللها ا�ستعرا�ض عدد من 
ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا 
الهتمام امل�سرتك وبحث �سبل تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان اجلانبني وقعا على عدد من التفاقيات 
البلدين  التفاهم لقامة م�ساورات ثنائية بني وزارت��ي خارجية  ومذكرات 
والبحث  ال��ع��ايل  والتعليم  التعليم  وجم��ال  القانوين  امل��ج��ال  يف  وال��ت��ع��اون 
العلمي والتبادل الخباري امل�سرتك والتعاون يف جمال التعدين اىل جانب 
يف  اخلا�سة  ال�ستثمارات  ووكالة  القاب�سة  قطر  بني  ال�ستثماري  التعاون 

بريو . 

لبنان يوقف 11 �شخ�شًا بحوزتهم اأ�شلحة 
•• بريوت-يو بي اأي:

منطقة  ج��رود  يف  �سوريني   4 بينهم  �سخ�ساً   11 اللبناين  اجلي�ض  اأوق��ف 
عر�سال يف وادي البقاع �سرق لبنان املحاذية للحدود مع �سوريا وبحوزتهم 
املنت�سرة  قواته اجلي�ض  اإن  له،ام�ض  بيان  وق��ال اجلي�ض يف  وذخائر  ا�سلحة 
مبنطقة عر�سال، اوقفت 11 �سخ�ساً بينهم 4 �سوريني و�سبطت بحوزتهم 
املوؤدية اىل  الع�سكرية يف اجلرود  الأ�سلحة والذخائر والأعتدة  كميات من 

احلدود اللبنانية – ال�سورية .
املراجع  امل�����س��ب��وط��ات اىل  م��ع  امل��وق��وف��ني  ت�سليم  ان���ه مت  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 
املخت�سة، فيما ت�ستمر قوى اجلي�ض مبالحقة اخرين متورطني لتوقيفهم 

وت�سليمهم اىل الق�ساء املخت�ض .

النتقال  ع��م��ل��ي��ة  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
ال�����س��ي��ا���س��ي يف م���ايل ن��ح��و اإج����راء 
املفاو�سات مع  انتخابات وت�سريع 
املجموعات امل�سلحة غري املتطرفة 

يف �سمال البالد.
وق���ب���ي���ل حم����ادث����ات م����ع الأم�����ني 
العام لالأمم املتحدة بان كي مون 
اإن م��ايل �ستكون اأحد  ق��ال ك��ريي 
الأعمال،  ج���دول  ع��ل��ى  امل��وا���س��ي��ع 
فرن�سا  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  يف  م��ه��ن��ئ��ا 
الناجح  بالتدخل  و�سفه  ما  على 
�سمال  يف  امل�سلحني  ل�ستئ�سال 

اأخ����رى، طالبت  م���ايل. م��ن جهة 
احلركة الوطنية لتحرير اأزواد يف 
�سمال مايل بت�سكيل جلنة حتقيق 
دولية م�ستقلة لتق�سي ما ت�سفها 
التي  العرقية  الت�سفيات  بجرائم 
بارتكابها  امل����ايل  اجل��ي�����ض  ت��ت��ه��م 
ل�سيطرته  اخلا�سعة  امل��ن��اط��ق  يف 

�سمال البالد.
احلرك����ة  ع���ن  �سادر  بي����ان  وق��ال 
الدول���ي  ال��ت��ح��ق��ي�����������������ق  ه����ذا  اإن 
الإبادة  يف  اأي�سا  ينظ�����ر  اأن  يجب 
اأزواد  �س�����عب  ل��ه��ا  ت��ع��ر���ض  ال��ت��ي 

اتهام مر�شي با�شتغلل من�شبه لتوظيف جنله
الوزير، واأن كل ما ذكره من تربيرات ل يعدوا كونه 
اأن كل �سئ كما هو يف م�سر،  حماولة لإخفاء حقيقة 
�سلفه  ع��ن  يختلف  ل  م��ر���س��ي  ال��رئ��ي�����ض  اأ���س��ل��وب  واأن 
عن  نقلت،  �سحافية  تقارير  وكانت   . مبارك  ح�سني 
م�سوؤول بوزارة الطريان املدين، قوله اإن عمر مر�سي 
اإدارة البنك  ابن الرئي�ض حممد مر�سي مت تعيينه يف 
واملالحة  للمطارات  القاب�سة  لل�سركة  التابع  ال��دويل 
مار�ض-اآذار  بداية  غايته  مبوعد  ال���وزارة  يف  اجلوية 
املقبل . وتفاعلت م�ساألة تعيني جنل الرئي�ض امل�سري 
خالل ال�ساعات الأخرية، و�سرح عدد من قيادات وزارة 
الطريان املدين باأن جنل الرئي�ض تقدم للعمل �سمن 
ومقابالت  اختبارات  لهم  اأُج��ري��ت  اآخ��ري��ن  متقدمني 

اجتاز  مر�سي  حممد  عمر  واأن  لبع�سهم،  �سخ�سية 
الإجنليزية  اللغة  يجيد  لأن��ه  قبوله  ومت  الإختبارات 

والتعامل مع احلا�سب الآيل .
ورد معار�سون ملر�سي وجلماعة الإخوان امل�سلمني التي 
ينتمي لها على ما اعتربوه تربيرات ، بتوجيه ن�سائح 
عرب مواقع التوا�سل الجتماعي اإىل كل �ساب حا�سل 
اللغة  ويجيد  جيد،  بتقدير  جت��ارة  بكالوريو�ض  على 
الإجن��ل��ي��زي��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ا���س��ب الآيل مثل ابن 
الرئي�ض بالتوّجه اإىل مقر وزارة الطريان املدين يوم 
الأحد املقبل، حتى يح�سل على وظيفة مرموقة مثل 
ابن الرئي�ض براتب 38 األف جنيه )حوايل 5،600 

األف دولر( .

•• القاهرة-يو بي اأي:

امل�������س���ري حم��م��د مر�سي،  ال��رئ��ي�����ض  ن�����س��ط��اء،  ات���ه���م 
لأفراد  خا�سة  م�سالح  لتحقيق  من�سبه  با�ستغالل 
عائلته من بينها تعيني اأحد اأبنائه بوظيفة مرموقة 
ال��ن�����س��ط��اء، عرب  ��م  وت��ه��كَّ امل����دين.  ال���ط���ريان  يف وزارة 
ام�ض  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  تعليقات 
ع��ل��ى م��ا اع���ت���ربوه ت���ربي���رات ���س��اق��ه��ا وزي����ر الطريان 
امل���دين، وائ��ل امل��ع��داوي، وك��ب��ار ق��ادة ال����وزارة، لتعيني، 
عمر، جنل الرئي�ض امل�سري يف ال��وزارة مبوعد غايته 
ب��داي��ة م���ار����ض-اآذار امل��ق��ب��ل. واأك����دوا اأن���ه ل ي��وج��د اأي 
اإع��الن عن وظائف ب���وزارة ال��ط��ريان امل��دين كما ذكر 

يف هذا املكان قبل نحو 3 اأ�سابيع 
وهو  اإ�سرائيليني،  ج��ن��ود  ب��ن��ريان 
فل�سطينيني   4 ب���ني  م���ن  واح����د 
ورم�سني،  بدر�ض،  قرى  يف  قتلوا 
اجلي�ض  ب������ن������ريان  وال��������ع��������روب، 
واحد،  اأ�سبوع  خ��الل  الإ�سرائيلي 
ات���ه���ام���ات ���س��د اجلنود  اأث������ار  م���ا 
اأ�سابعهم  ب�����اأن  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني 

خفيفة على الزناد.
واأ�ساف راز، اإنه ل يوجد تغيري يف 
ال�سادرة للجنود حول  التعليمات 
اإطالق النار لتفريق متظاهرين، 
�سقط  ال��ت��ي  الأح�����داث  ه���ذه  واأن 
فيها القتلى ال� 4 ما زالت تخ�سع 
ينِف  مل  لكنه  ع�سكري،  لتحقيق 
���س��ق��ط��وا ملجرد   4 ال����  ال��ق��ت��ل��ى  اأن 
العازل  اجل������دار  م���ن  اق���رتاب���ه���م 
ال�سفة،  يف  اإ�سرائيل  تبنيه  ال��ذي 
اأو لأن اجلنود ادعوا اأنهم ا�ستبهوا 
يحمل  ك��ان  فل�سطينيا  �سابا  ب���اأن 
ب�سكل  ال���ن���ار  واأط���ل���ق���وا  ���س��الح��ا 

مت�سرع واأردوه قتيال.
واأ�ساف اأن هناك ت�سعيد ملمو�ض 
ب��اأع��م��ال ال��ع��ن��ف، ويف ق��ري��ة بيت 
مدينتي  ب���ني  )ال���واق���ع���ة  ف���ج���ار 
�سبان  يخرج  واخلليل(  حلم  بيت 
ويطلقون النار من م�سد�سات من 
م�ستوطنة  ب��اجت��اه  ي����دوي  ���س��ن��ع 
اأرا�سي  على  املقامة  عوز  ميغدال 

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

جي�ض  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  اأع�����ل�����ن 
الحتالل الإ�سرائيلي اأن املواجهات 
بني مواطنني فل�سطينيني وقوات 
اجلي�ض، وعمليات اإطالق نار �سد 
ت�ساعدت  قد  اإ�سرائيلية  اأه���داف 
بال�سفة الغربية منذ �سن عملية 
غزة،  قطاع  �سد  ال�سحاب  عامود 
هذا  اأ����س���ب���اب  اأح������د  اأن  واع����ت����رب 
اإىل  ي����وؤدي  ق��د  ال���ذي  الت�سعيد، 
اندلع انتفا�سة ثالثة، هو اإحباط 

ال�سارع الفل�سطيني.
وقال املتحدث با�سم فرقة ال�سفة 
الغربية الع�سكرية التابعة جلي�ض 
ب������اراك راز،  ال��ن��ق��ي��ب  الح����ت����الل 
انرتنا�سونال،  ب��ر���ض  ل��ي��ون��اي��ت��د 
اإن���ه م��ن��ذ �سهر ت�����س��ري��ن ال��ث��اين-

منذ  وحت��دي��دا  املا�سي..  نوفمرب 
ال�����س��ح��اب يف  ���س��ن عملية ع��ام��ود 
م��ا و�سفتها  ت�����س��اع��دت  ال��ق��ط��اع، 
يف  الفل�سطينية  ال��ع��ن��ف  ب��اأع��م��ال 

ال�سفة .
وجاءت اأقوال راز، فيما كان يقف 
املحيط  ال����ع����ازل  اجل�������دار  خ���ل���ف 
ي�سبه  ال��ذي   ، راحيل  قبة  مبوقع 
ح�سناً منيعاً، عند املدخل ال�سمايل 
ملدينة بيت حلم، وي�ساهد ع�سرات 
مبخيم  الفل�سطينيني  ال�����س��ب��ان 

ع���اي���دة ل��الج��ئ��ني، ال���واق���ع غرب 
من  ق��وة  قبالة  يتجمعون  املوقع، 
الذين  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني  اجل���ن���ود 
الغاز يف  قنابل  لإط��الق  يتاأهبون 

حماولة لتفريقهم. 
اأن هذا امل�سهد يتكرر  واأ�ساف راز 
الفل�سطينيون  وي��ل��ق��ي  ي��وم��ي��ا، 
احلارقة  وال���زج���اج���ات  احل���ج���ارة 
ي���دوي حملي  وق��ن��اب��ل م��ن �سنع 
باجتاه اجلنود وموقع قرب راحيل 

بح�سب الت�سمية اليهودية .
واأ�سار راز بيده نحو برج ع�سكري 
داخل  حم���رتق،  �سبه  اإ���س��رائ��ي��ل��ي 
خميم الالجئني، وقال اإن ال�سبان 
اإط����ارات  اأح���رق���وا  الفل�سطينيني 
حوله، وهذا الربج مل يعد ماأهول 

باجلنود منذ عدة اأ�سابيع .
يف  الإ�سرائيلية  القوة  قائد  وق��ال 
املكان بدوره، للوكالة، نحاول منع 
حدوث مواجهة مع الفل�سطينيني 
الو�سع،  احتواء  على  ونعمل  هنا، 
فاإنه  م��واج��ه��ات  ح��دث��ت  اإذا  لأن���ه 
الأمور،  �ستنتهي  كيف  نعرف  لن 
وهذا الو�سع ينتهي فقط عندما 
يغادر ال�سبان املكان ويعودون اإىل 
بيوتهم اأو اإىل داخل املخيم.. هذا 

ما يحدث يوميا هنا .
وت�����س��ع��ى ال���ق���وة ال��ع�����س��ك��ري��ة اإىل 
ب��ع��د مقتل فتى  ال��و���س��ع  اح��ت��واء 

راز  وق���ال  الفل�سطينية.  ال��ق��ري��ة 
لدينا  ال�ستخبارية  املعلومات  اإن 
تفيد باأن حما�ض حتاول دفع هذا 
وحتريك  ال�����س��ف��ة  يف  ال��ت�����س��ع��ي��د 
ال�سيطرة  اإىل  وت�سعى  مظاهرات 
لكنها  ه���ذه،  ال�سغب  اأع��م��ال  على 
ب�سبب  ذل��ك  مل حتقق جن��اح��ا يف 
ن�ساط اأجهزة الأمن الفل�سطينية، 
الإ�سرائيلي  الأم���ن���ي  وال��ن�����س��اط 

اأي�سا .
اأ�سباب   3 ه���ن���اك  اأن  واأ������س�����اف 
بال�سفة وفقا  للت�سعيد احلا�سل 
الإ�سرائيلي،  اجلي�ض  لتقييمات 
الفل�سطيني  ال�����س��ارع  اأن  واأول���ه���ا 
اأن اخلطوات  ي��رى  لأن��ه  حمبط، 
فائدة  باأية  تعود  ل  الدبلوما�سية 

للفل�سطينيني..
خ��ط��وات عملية  ف��اإن  املقابل   ويف 
الأر���ض ومثال على  حتققت على 
ت��ب��ادل الأ���س��رى مع  ذل��ك �سفقة 
األف  من  اأك��ر  وحترير  اإ�سرائيل 
اأ����س���ري ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي.. والأ�����س����رى 
بالن�سبة  ه�����ام�����ة  ق�������س���ي���ة  ه�����م 

للفل�سطينيني .
ت���ك���ون خطوة  اأن������ه رمب�����ا  وت����اب����ع 
ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب����الأمم 
لكنها  ن��اج��ح��ة،  امل��ت��ح��دة خ��ط��وة 
ال�سارع  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود  مل 

الفل�سطيني . 

الثاين  ال�������س���ب���ب  اإن  راز  وق������ال 
ل��ل��ت�����س��ع��ي��د ه���و ت�����ردي الأو�����س����اع 
والأمنية  وال�سيا�سية  الإقت�سادية 
ال�سفة،  يف  الفل�سطينيني  ل��دى 
 7 م��ّرت  اأن��ه  ه��و  الثالث  وال�سبب 
النتفا�سة  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  ���س��ن��وات 

الثانية.
ت���خ���وف من  ه���ن���اك  اأن  واأ�����س����اف 
نعترب  ل  لكننا  ث��ال��ث��ة،  انتفا�سة 
تعبري  ه��و  'ان��ت��ف��ا���س��ة'  تعبري  اأن 
���س��ح��ي��ح.. ون��ح��ن ل ن��ت��م��اث��ل مع 
هناك  ذل��ك  ورغ���م  التعبري،  ه��ذا 
توجهات �سلبية وقوى فل�سطينية 
ت��ع��م��ل ك��ل م��ا ب��و���س��ع��ه��ا م��ن اأجل 
تغيري حالة ال�ستقرار الأمني يف 
زال  ما  الإ�ستقرار  وه��ذا  ال�سفة، 
اأ�سباب  واأح���د  ال��ي��وم،  حتى  قائما 
ذل���ك ه��و اأن ه���ذا ال���س��ت��ق��رار هو 

م�سلحة فل�سطينية اأي�سا.
امل�ساحلة  م�����س��اع��ي  اأن  واع���ت���رب 
وفتح  ح��م��ا���ض  ب��ني  الفل�سطينية 
تثري  التي  التوجهات  اإح��دى  هي 
اأن  ����س���اأن���ه  م���ن  ه����ذا  ق��ل��ق��ن��ا، لأن 
الأمني  التن�س���يق  ع��ل��ى  يوؤث�����ر 
الفل�سطينيني  وب�������ني  ب���ي���ن���ن���ا 
وع����ل����ى ك����ل ا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ن���ا يف 
ال�����س��ف��ة، ك��م��ا اأن����ه ���س��ي��وؤث��ر على 
وحول  الفل�سطيني   الإق��ت�����س��اد 
القت�سادية،  الأو������س�����اع  ت�����ردي 

اإ�سرائيلي،  اأم���ن���ي  م�����س��وؤول  اأك����د 
انرتنا�سونال،  ب��ر���ض  ل��ي��ون��اي��ت��د 
الإ�سرائيلي  الأم��ن  جهاز  اأن  على 
بعدم  احل���ك���وم���ة  اأم��������ام  اأو������س�����ى 
ال�سرائب  اأم��وال  حتويل  جتميد 
بعد  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإىل 
اإ�سارة  يف   ، الفل�سطينية  اخلطوة 
دولة  بفل�سطني  الإع�����رتاف  اإىل 
الع�سوية  ك��ام��ل��ة  وغ���ري  م��راق��ب��ة 
يف الأمم املتحدة يف نهاية ت�سرين 

الثاين نوفمرب املا�سي.
�سعبية  اإن  الأمني  امل�س����وؤول  وقال 
قد  الفل�سطيني  ال�����س��ارع  يف  فتح 
ا�ستئناف  ح��ال  يف  جم��ددا  ترتفع 
امل�����ف�����او������س�����ات، ن���ت���ي���ج���ة ل����زي����ارة 
اأوباما  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�ض 
املقبل،  ال�������س���ه���ر  لإ����س�������������������رائ���ي���ل، 
تركيبة  لطبيعة  نتيجة  واأي�����س��ا 
اإ�سرائيل  يف  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة 
اإىل ت�سكيلها  التي ي�سعى نتنياهو 
اأحزاب  مب�ساركة  الثن���اء  هذه  يف 

و�سطية.
وي�سار اإىل اأن الأو�ساع الإقت�سادية 
مرتدية  الفل�سطينية  لل�سلطة 
ق��ب��ل جت��م��ي��د اإ���س��رائ��ي��ل لأم����وال 
الفل�سطينيون  ويقول  ال�سرائب، 
تِف  ال�����دول، مل  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن 
ب��ت��ع��ه��دات��ه��ا ب��ت��ح��وي��ل اأم�����وال اإىل 

ال�سلطة.

جمل�ض النواب الياباين يدين التجربة النووية الكورية ال�شمالية 
•• طوكيو-وام:

تبنى جمل�ض ال�سيوخ الياباين ام�ض قرارا يدين ب�سدة التجربة النووية الأخرية التي 
اأجرتها كوريا ال�سمالية ودعا احلكومة اليابانية اإىل بذل مزيد من اجلهود حلل الأزمة 
النووية وغريها من امل�ساكل املعلقة بني البلدينمن خالل احلوار وبنف�ض الوقت فر�ض 
التجربة  اأن  املجل�ض  اأع�ساء  باإجماع  اتخذ  ال��ذي  واعتربالقرار  العقوبات.  من  مزيد 
النووية الكورية ال�سمالية التي جرت يوم الثالثاء املا�سيتمثل حتديا للمجتمع الدويل 
وك��ان جمل�ض  الأ�سكال.  �سكل من  ب��اأي  الت�سامح معه  ا�ستفزازي م�سني لميكن  وعمل 
لل�سالم  تهديدا  التجربة  اعترب  م�سابها  ق��رارا  الول  اأم�ض  يوم  تبنى  الياباين  النواب 
الياباين  ال��وزراء  رئي�ض  توعد  القرار  على  تعليقه  العامل. ويف معر�ض  والإ�ستقرار يف 
بفر�ض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ التي بدورها اعتربتاأن ت�سديد العقوبات �سدها 

هو مبثابة اإعالن حرب . 
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اأوباما يعد بال�شفافية عن الغارات بطائرات بل طيار 
•• وا�صنطن-رويرتز:

وع���د ال��رئ��ي�����ض ب����اراك اأوب���ام���ا ب���اأن ي��ك��ون اك���ر ���س��راح��ة مع 
اجل��م��اه��ري الم��ري��ك��ي��ة ب�����س��اأن حملة ال��غ��ارات ب��ط��ائ��رات بال 
طيار التي ت�سنها ادارته و�سط انتقادات ل�ستهداف مطلوبني 
م��درج��ني ع��ل��ى ق��وائ��م الره�����اب ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة خارج 

البالد.
وتعهد اأوباما بالتعاون مع الكوجنر�ض لو�سع الية من اجل 
اتاحة مزيد من ال�سفافية ب�ساأن كيفية ادارة حرب الطائرات 
بال طيار. ويقع الرئي�ض المريكي حتت �سغط من الي�سار 
القرار  اتخاذ  لعملية  املراقبة  من  مبزيد  لل�سماح  واليمني 

لقتل اأمريكيني يف اخلارج.
لتلقي  الن��رتن��ت  ع��رب  بالفيديو  جل�سة  يف  اأوب��ام��ا  واأ���س��اف 
�سحيح  اأن��ه  اأعتقد  جوجل  برعاية  عنها  والج��اب��ة  ال�سئلة 

اأقول  حني  كلمتي  يف  املواطنون  يثق  اأن  يكفي  ل  اأن��ه  متاما 
اننا نفعل ال�سواب.

اأن  ميكن  المريكية  احلكومة  كانت  اذا  عما  �سوؤاله  ول��دى 
اأوباما  ا�ستبعد  المريكية  الرا�سي  على  مواطنا  ت�ستهدف 

هذا فيما يبدو.
وقال مل ت�ستخدم طائرة بال طيار قط �سد مواطن اأمريكي 
اأمريكية.. نحن نحرتم ولدينا جمموعة كاملة  اأرا�ض  على 
ملكافحة  بعمليات  بكيفية قيامنا  يتعلق  ال�سمانات فيما  من 

الرهاب خارج الوليات املتحدة. 
القواعد خارج الوليات املتحدة �ستختلف عن القواعد داخل 

الوليات املتحدة.
ا�ستجاب  ح��ني  املا�سي  ال�سبوع  امل�سهد  الق�سية  وت�سدرت 
لي�سمح  �سابقة  �سيا�سة  الكوجنر�ض وحاد عن  اأوباما ملطالب 
وال�سيوخ  ال���ن���واب  امل���خ���اب���رات مب��ج��ل�����س��ي  لع�����س��اء جل��ن��ت��ي 

ب���الط���الع ع��ل��ى ال�����راأي ال��ق��ان��وين ال�����س��ري يف ق��ت��ل امل�ستبه 
ب�سالتهم بالرهاب املطلوبني لدى الوليات املتحدة بغارات 

بطائرات بال طيار يف اخلارج.
جاء ال�سماح لهم بالطالع على هذه املعلومات ع�سية جل�سة 
تعيني جون  لتاأكيد  املا�سي  يوم اجلمعة  ال�سيوخ  يف جمل�ض 
املخابرات  وكالة  مدير  ملن�سب  اأوباما  اختاره  ال��ذي  برينان 
املركزية �سي.اي.ايه تفاديا لن�سوب خالف خالل ادلء برينان 
ب�سهادته. كان برينان قد اأ�سرف على ا�ستخدام طائرات بال 
طيار مزودة باأ�سلحة يف عمليات ملكافحة الرهاب يف دول مثل 

افغان�ستان وباك�ستان واليمن.
وخالل مناق�سة ال�سبوع املا�سي اقرتح بع�ض النواب ان�ساء 
ا�ستهداف  حمكمة احتادية خا�سة للطائرات بال طيار تقر 
املت�سددين امل�ستبه بهم. لكن عددا من امل�سوؤولني المريكيني 

قالوا انذاك ان من غري املرجح اتخاذ هذه اخلطوة قريبا.

•• طرابل�ص-وكاالت:

بداأت ليبيا ال�ستعدادات لإحياء الذكرى ال�سنوية الثانية 
العقيد  بنظام  اأط��اح��ت  التي  فرباير-�سباط   17 ل��ث��ورة 
الدكتور  ليبيا  عام  مفتي  وطالب  القذايف،  معمر  الراحل 
ال�سادق الغرياين املواطنني باحلفاظ على مكا�سب الثورة 

واحلديث بلغة الوطن الواحد.
ففي مدينة بنغازي خرج ال�سكان الليلة املا�سية اإىل �سوارع 
�سرارتها  انطلقت  التي  املنا�سبة  بهذه  لالحتفال  املدينة 
م���ن م��دي��ن��ت��ه��م. وات���خ���ذت ال�����س��ل��ط��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة اإج�����راءات 
كثيف  انت�سار  ومنها  الحتفالت،  لتاأمني  م�سددة  اأمنية 
واإغ����الق احل����دود مع  الرئي�سية  امل���دن  الأم����ن يف  ل��ق��وات 
الدول املجاورة. يف ال�سياق نف�سه، طالب مفتي عام ليبيا 
باحلفاظ  الليبيني  املواطنني  الغرياين  ال�سادق  الدكتور 
مع  ال��واح��د،  الوطن  بلغة  واحلديث  الثورة  مكا�سب  على 
الغرياين  واأك���د  الليبية.  ل��ل��ث��ورة  الثانية  ال��ذك��رى  ق��رب 
اأن  الأول  اأم�����ض  الليبية  الإف���ت���اء  دار  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  يف 
احلفاظ  م�سوؤولية  اجلميع  على  تفر�ض  املنا�سبة  ه��ذه 
واملال  وال��دم  الدين  بحفظ  وطالب  الثورة،  مكا�سب  على 
النظام  با�ستقرار  اإل  يكون  لن  ذلك  اأن  موؤكدا  والعر�ض، 
الليبي وباحلفاظ على وحدته، وعدم ال�سماح للمرتب�سني 
بالثورة بتحقيق اأهدافهم اأو ا�ستغالل املطالب امل�سروعة اأو 

رفع رايات م�سبوهة. وطالبهم باأن تكون اأهداف الليبيني 
و�سرعت   . التكبري  ث��ورة  ث��وار  والتعبري متثل  الهتاف  يف 
وزارة الداخلية الليبية يف تطبيق خطتها الأمنية لتاأمني 
دوري��ات م�سرتكة  ن�سر  الكربى، من خالل  الليبية  امل��دن 

بني قوات ال�سرطة واجلي�ض بجانب كتائب الثوار.
وكانت ليبيا اأعلنت الثنني املا�سي اأنه �سيتم اإغالق احلدود 
مع تون�ض وم�سر ملدة خم�سة اأيام كاإجراء اأمني قبل اإحياء 
الذكرى ال�سنوية للثورة، وقال رئي�ض الوزراء الليبي علي 
مع  الليبية  احل���دود  بعبور  لأح���د  ُي�سمح  ل��ن  اإن���ه  زي���دان 
م�سر اأو تون�ض حتى 18 فرباير-�سباط اجلاري، كاإجراء 
اأمني. ياأتي هذا بعد اأن دعت جماعات معار�سة للحكومة 
على  احتجاجا  ال�سلمي  التظاهر  اإىل  الليبيني  احلالية 
عجز احلكومة عن فر�ض الأمن يف اأنحاء البالد. ودفعت 
وال�سركات يف  ال�سفارات  الكثري من  التظاهر  اإىل  الدعوة 
ال�سهر  اأوائ���ل  ويف  الأمنية.  اإج��راءات��ه��ا  ت�سديد  اإىل  ليبيا 
انفالت  من  ليبية  اإ�سالمية  �سخ�سيات  ح��ذرت  اجل���اري، 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  لها  دعت  ت�سهده مظاهرات  قد 
يف ذكرى الثورة. وحذر حزب العدالة والبناء املقرب من 
امل�سلمني م��ن خ��ط��ورة الن�����س��ي��اق وراء  ج��م��اع��ة الإخ�����وان 
املظاهرات، موؤكدا اأنها قد تت�سبب يف اإراقة دماء الليبيني 
التخريب  لأع��م��ال  ومظلة  كغطاء  ا�ستغاللها  خ��الل  من 

والعتداء على املمتلكات العامة واخلا�سة .

•• وا�صنطن-وكاالت:

تاميز  نيويورك  �سحيفة  اأ���س��ارت 
اإ�سرتاتيجية  اإىل  الأم����ريك����ي����ة 
اأوباما  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�ض 
اأفغان�ستان،  م���ن  الن�����س��ح��اب  يف 
الرئي�سة تتمثل  العقبة  اإن  وقالت 
يف كيفية �سحن املعدات الع�سكرية 
مدار  على  تراكمت  التي  الثقيلة 

�سنوات احلرب على البالد.
عميلة  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
�سحب 34 األفا من اجلنود تعترب 
اإط��ار تخفي�ض  الأ�سهل يف  اجل��زء 
وذلك  البالد،  يف  القوات  م�ستوى 
املطارات  اإىل  اإر�سالهم  خالل  من 
وج��ع��ل��ه��م ي�������س���ريون ب���امل���ئ���ات اإىل 
التي حتلق بهم  ال��ط��ائ��رات  داخ��ل 

بدورها اإىل اأر�ض الوطن.
ت��ك��م��ن يف  امل�����س��ك��ل��ة  اأن  واأ����س���اف���ت 
الع�سكرية  امل���ع���دات  ن��ق��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
التي تراكمت على مدار اأكر من 
اأح��د ع�سر عاما من احل��رب على 
اأفغان�ستان، والتي تقدر باأكر من 
600 األف قطعة ع�سكرية وتقدر 

قيمتها بحوايل 28 مليار دولر.
يف  اأنظمة  هناك  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
وهي  الع�سكرية،  الرت�سانة  ه��ذه 
دائما ت�سكل حتديات اأثناء �سحنها 
اأنه  ال��دويل، خا�سة  امل�ستوى  على 
يتوجب �سحن هذه املعدات الثقيلة 
من خالل الطائرات، وذلك يف ظل 
تردي حال �سبكة الطرق الربية يف 
اأنحاء اأفغان�ستان، وو�سط ا�ستمرار 
مت��ت��ع ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ب��ال��ق��وة يف 

اأجزء كبرية من البالد.
الن�سحاب من  ظ��روف  اإن  وقالت 

ال�سعاب  نف�ض  تواجه  اأفغان�ستان 
والتحديات التي واجهتها احلرب 
اأن��ه ل ميكن  ذاتها، م�سيفة  بحد 
عرب  امل��ن��اف��ذ  على  ك��ث��ريا  التعويل 
ب��اك�����س��ت��ان امل���ج���اورة، وال��ت��ي �سبق 
اأع���ق���اب  يف  ال����ط����رق  اأغ���ل���ق���ت  اأن 
الطائرات  نفذتها  التي  الهجمات 
الأم��ريك��ي��ة ب��دون ط��ي��ار، وخا�سة 
جنود  مقتل  يف  ت�سببت  التي  تلك 

باك�ستانيني.
ت�ساري�ض  اإىل  اأ��������س�������ارت  ك����م����ا 
اأف���غ���ان�������س���ت���ان ال������وع������رة، وق���ال���ت 
ال����ق����وات  ت��خ��ف��ي�����ض  ع��م��ل��ي��ة  اإن 
ال��ب��الد �ستكون  والن�����س��ح��اب م��ن 
�سعبة ومكلفة، واإنها �ستكون على 

عك�ض ما جرت عليه يف العراق.

املركزية  ال��ق��ي��ادة  ل��ت��ويل  امل��ر���س��ح 
جل�سة  خ��الل  الم��ري��ك��ي  للجي�ض 
على  للت�سديق  ال�����س��ي��وخ  ملجل�ض 
اأفغانية  ق��وات  وج��ود  ان  تر�سيحه 
قوية رغم اأنه مكلف اأكر �سيكون 
م���ن جانب  ���س��ر  اأي  ���س��د  ���س��ي��اج��ا 
طالبان بعد اأطول حرب خا�ستها 

اأمريكا.
قوة  على  البقاء  اأو�سنت  واأ���س��اف 
الفغان  �سيطمئن  ح��ج��م��ا  اأك����رب 
حلفاءنا  �سيطمئن  كما  بالتاأكيد 
ل  باننا  الطل�سي  �سمال  حلف  يف 

نزال ملتزمني.
يومني من  بعد  التعليقات  ج��اءت 
باراك  المريكي  الرئي�ض  اع��الن 
اأوباما يف خطاب حالة الحتاد عن 

وقالت اإن الوليات املتحدة وجدت 
مالذا لتخزين بع�ض املعدات التي 
العراق، ومن ثم  �سحبها من  يتم 
جداول  ح�سب  �سحنها  اإىل  ي�سار 
ال�سحن عرب  زمنية معينة، ولكن 
باك�ستان يلقى �سعوبات خمتلفة.

م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، اأي������د ج����رال 
اأم��ري��ك��ي م��ر���س��ح ل��ال���س��راف على 
اأفغان�ستان  �سا�سعة ت�سمل  منطقة 
البقاء على القوات الفغانية عند 
طاقتها الق�سوى عند 352 األف 
م��ا يخالف اخلطط  وه��و  ج��ن��دي 
احلالية بتقلي�ض اعدادها بعد اأن 
يعلن حلف �سمال الطل�سي انتهاء 

احلرب العام املقبل.
وق�������ال اجل��������رال ل����وي����د اأو�����س����نت 

اأمريكي  ج��ن��دي  األ���ف   34 �سحب 
المريكية  القوات  ع��دد  ن�سف  اأو 
اأفغان�ستان  يف  ح��ال��ي��ا  ال��ع��ام��ل��ة 

تقريبا يف م�ستهل 2014.
وط���م���اأن اأوب���ام���ا الم��ري��ك��ي��ني اأن 
ال���ت���ي ل حتظى  امل��ك��ل��ف��ة  احل�����رب 
ب��ت��اأي��ي��د ���س��ع��ب��ي ان��ت��ه��ت ل��ك��ن��ه مل 
ي���ق���دم اج����اب����ة ع����ن اأ����س���ئ���ل���ة اأه����م 
ع���ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اخل������روج من 
افغان�ستان من بينها حجم القوات 
المريكية التي �ستبقى هناك بعد 
تدريب  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة   2014
الف��غ��ان وت��ق��دمي امل�����س��ورة لهم يف 

مواجهة فلول القاعدة.
القوات  اأوب��ام��ا حجم  يناق�ض  ومل 
الف��غ��ان��ي��ة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل رغ���م اأن 
للبيت البي�ض �سدر بعد  تقريرا 
انها  اىل  اأ����س���ار  الحت������اد  خ���ط���اب 
جندي  األ����ف   352 ع��ن��د  ���س��ت��ظ��ل 

حتى بداية 2015 على القل.
طالبان  اأن  م���ن  اأو�����س����نت  وح�����ذر 
�����س����ت����رتق����ب لخ�����ت�����ب�����ار ال�����ق�����وات 
الف��غ��ان��ي��ة واأ�����س����اف مي��ك��ن��ك��م اأن 
ا�سرارا  اأظ��ه��ر  ع��دو  م��ن  تتوقعوا 
يبداأ  اأن  ال���ت���ح���رك  ع��ل��ى  وق������درة 
اختبار  حم���اول���ة  يف  ج����دا  ق��ري��ب��ا 

قوات المن الفغانية.
ومبوجب اخلطط احلالية �ستقدم 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا يف 
امل�ساعدة  الطل�سي  �سمال  حلف 
امل�سلحة الفغانية  القوات  بناء  يف 
ج��ن��دي وهو  األ����ف   352 ل��ت�����س��م 
تقريبا  ح���ال���ي���ا  امل����وج����ود  ال����ع����دد 
�سيوا�سل  التي  ال��ق��وة  حجم  لكن 
اىل  �سيتقل�ض  مت��وي��ل��ه  احل��ل��ف��اء 

.2015 عام  بعد  األفا   230

جرن�ل �أمريكي يوؤيد �لإبقاء على �لقو�ت �لأفغانية

اجلزء االأ�شعب يف االن�شحاب من اأفغان�شتان 

كريي يحذر من تخفي�شات االإنفاق احلكومي 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأب���ل���غ وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الم���ري���ك���ي جون 
اأن ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات يف  ك����ريي ال��ك��وجن��ر���ض 
�سريانها  �سيبداأ  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي  الن��ف��اق 
�ستقو�ض  ال���ق���ادم  ال�����س��ه��ر  ت��ل��ق��ائ��ي  ب�����س��ك��ل 
الدبلوما�سية وال�سيا�سات المنية للوليات 
ال�سطرابات  فيه  تنت�سر  وقت  يف  املتحدة 
وافريقيا.  الو�����س����ط  ال�������س���رق  ارج������اء  يف 
والتخفي�سات الوا�سعة يف النفاق التي من 
اذار  اأول مار�ض  املقرر ان يبداأ �سريانها يف 
ميزانية  م��ن  دولر  مليار  6ر2  �ستقتطع 

التنفيذ ما مل يتو�سل  التي �ستدخل حيز 
ال��ك��وجن��ر���ض وال��رئ��ي�����ض ب���اراك اوب��ام��ا ايل 

اتفاق ملنع �سريانها.
وك��ت��ب ك���ريي ي��ق��ول ان ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات يف 
امل�����س��اع��دات الم��ن��ي��ة ق��د تت�سمن  ام����وال 
التمويل  برنامج  يف  دولر  مليون   300
ال����ع���������س����ك����ري اخل�������ارج�������ي وت��������������وؤدي ايل 
وهو  الع�سكرية  امل�����س��اع��دة  يف  تخفي�سات 
م���ا ي��ق��و���ض ال��ت��زام��ن��ا ب���اأم���ن ت��ل��ك ال���دول 
يف وق����ت م�����س��ط��رب ك���ه���ذا. وق�����ال كريي 
تلحق  ق��د  امل��ي��زان��ي��ة  تخفي�سات  ان  اي�����س��ا 
املن�سات  يف  الم���ن  تعزيز  مب�ساعي  ���س��ررا 

م�ساألة  وه���ي  الم��ري��ك��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ح�سا�سة بعد الهجوم الذي �سنه م�سلحون 
مت�سددون على البعثة المريكية يف مدينة 
املا�سي.  ايلول  �سبتمرب  الليبية يف  بنغازي 
كري�ستوفر  الم���ري���ك���ي  ال�����س��ف��ري  وق���ت���ل 
�ستيفنز وثالثة امريكيني اخرين يف ذلك 
ان المريكيني  الهجوم. وحذر كريي من 
اخلارج  ايل  ي�سافرون  او  يعي�سون  ال��ذي��ن 
يف  التخفي�سات  ب��وط��اأة  اي�سا  �سي�سعرون 
م�ساعدة  على  قدرتنا  تقيد  لنها  النفاق 
املواطنني المريكيني يف اخلارج يف اأحلك 

اأوقاتهم يف الغالب.

كوريا ال�شمالية تهّدد 
بهجوم انتقامي على اجلنوب

•• �صيول-يو بي اأي:

ت�سديده  ح��ال  يف  اجل��ن��وب  على  انتقامي  بهجوم  ام�����ض،  ال�سمالية،  ك��وري��ا  ه��ددت 
�سحيفة  ع��ن  اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة  يونهاب  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت  عليها  العقوبات 
رودونغ ، املتحدثة با�سم حزب العمال الكوري ال�سمايل احلاكم، اأن جماعة حكومة 
الدمية اجلنوبية التي تتملق اإىل الوليات املتحدة �ستتعر�ض لهجومنا الإنتقامي 
�سفننا واحلظر  العقوبات �سدنا مثل تفتي�ض  اأقدمت على خمتلف  اإذا  بال رحمة 
البحري وغريها . وقالت ال�سحيفة، اإن الوقت قد حان لأن نذّكر املتمردين باأنهم 
�سيدفعون ثمناً غالياً واأن اجلماعة اخلائنة التي ت�سعى لت�سديد العقوبات �سدنا 

لن حت�سل على �سيء �سوى تعر�سها لنهاية ماأ�ساوية .

المريكية  وال���وك���ال���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
ر�سالة  يف  ك��ريي  وكتب  الدولية.  للتنمية 
رئ��ي�����س��ة جلنة  م��ي��ك��ول�����س��ك��ي  ب����ارب����رة  ايل 
المريكي  ال�سيوخ  مبجل�ض  املخ�س�سات 
ب�سكل  �ست�سعف  احلجم  بهذا  تخفي�سات 
خطري قدرتنا على تنفيذ مهامنا احليوية 
والتنمية.  والدبلوما�سية  القومي  لالمن 
وياأتي هذا التحذير من كريي الذي توىل 
من�سبه خلفا لهيالري كلينتون قبل ع�سرة 
اأي���ام يف اع��ق��اب حت��ذي��رات ق��وي��ة م��ن وزير 
اخرين  وم�����س��وؤول��ني  بانيتا  ل��ي��ون  ال��دف��اع 
النفاق  تخفي�سات  ب�سان  اوب��ام��ا  ادارة  يف 

وليام هيغ: مقاتلو �شوريا تهديد الأوروبا  جمل�ض االأمن ميدد خلرباء عقوبات ال�شودان 

ليبيا ت�شتعد الإحياء ذكرى الثورة 

•• لندن-وكاالت:

ق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الربيطاين 
القتال  ط��ال  كلما  اإن���ه  هيغ  ول��ي��ام 
اجل���������اري ب�������س���وري���ا ب�����ني ال����ث����وار 
ب�سار  للرئي�ض  امل��وال��ي��ة  وال���ق���وات 
جيل  ت�سكيل  خماطر  زادت  الأ�سد 
املدربني  امل��ت�����س��ددي��ن  م���ن  ج��دي��د 
تهديدا  ���س��ي��م��ث��ل  ال���ق���ت���ال  ع���ل���ى 
اأخرى  اأوروب��ي��ة  ودول  لربيطانيا 
. واأ���س��اف هيغ اأن ب��الده مل تفقد 
العربية  ب��الن��ت��ف��ا���س��ات  اإمي��ان��ه��ا 
 2011 بداية  منذ  اأط��اح��ت  التي 
اإىل الآن بكل من الرئي�ض امل�سري 
والتون�سي  مبارك  ح�سني  املخلوع 
واليمني  علي  ب��ن  العابدين  زي��ن 
والعقيد  ���س��ال��ح  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي 
القذايف.  م��ع��م��ر  امل��ق��ت��ول  ال��ل��ي��ب��ي 
املق�سد  باأنها  �سوريا  و�سف  لكنه 
ل���ل���ج���ه���ادي���ني يف كل  رق�����م واح������د 
م���ك���ان يف ال���ع���امل ال���ي���وم ، وح���ذر 
اإ�سرتاتيجية  ي���ح���دد  خ���ط���اب  يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا مل��ك��اف��ح��ة الإره�����اب من 
اأن الثورة ال�سورية �ستكون احلالة 
يختطفها  لنتفا�سة  حدة  الأك��ر 

الإ�سالميون .
املعهد  يف  لل�سحفيني  هيغ  وق���ال 
امل��ل��ك��ي امل��ت��ح��د ل���ل���خ���دم���ات، وهو 
رمبا  الع�سكرية  للدرا�سات  مركز 

•• نيويورك-وكاالت:

ق���������ّرر جم���ل�������ض الأم�����������ن ال��������دويل 
فريق  ولي������ة  ب����الإج����م����اع مت���دي���د 
العقوبات  بتطبيق  املعني  اخل���رباء 
ع���ل���ى ال���������س����ودان. حم������ذرا م����ن اأن 
امل�ساعدة  ن��ق��ل  اأو  ب��ي��ع  اأو  ت���وف���ري 
قد  ال�سودان  اإىل  التقنيني  والدعم 
لدعم  احلكومة  قبل  من  ي�ستخدم 
ينتهك  ب�سكل  الع�سكرية  الطائرات 
ق��رارات جمل�ض الأم��ن ذات ال�سلة. 
القرار  ب��الإج��م��اع  املجل�ض  واأ���س��در 
تفوي�ض  ب��ت��ج��دي��د   2091 رق����م 
تراقب  اخل��������رباء  م����ن  جم���م���وع���ة 
دارفور  ب�ساأن  املفرو�سة  العقوبات 
ف���رباي���ر-  17 ح���ت���ى   2005 يف 
�سباط 2014 ودعا القرار الدويل 
جميع  اإزال���ة  اإىل  ال�����س��ودان  حكومة 
البريوقراطية  والعراقيل  القيود 
املفرو�سة على عمل فريق اخلرباء. 
اأن  امل��ج��ل�����ض ع��ن قلقه م��ن  واأع�����رب 
توريد اأو بيع اأو نقل م�ساعدة ودعم 
مبا�سر  غ��ري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  فني 
يف  احل��ك��وم��ة  ت�ستخدمه  اأن  مي��ك��ن 
يف  ت�ستخدم  ع�سكرية  طائرات  دعم 
انتهاك العقوبات املرتبطة بدارفور 
عتاد  ت���وري���د  احل��ظ��ر  ي�����س��م��ل  ول   .
ع�����س��ك��ري ل��ك��ن ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال���دول 
من  �سمان  على  احل�سول  امل�سدرة 

عندما  ل��ن��ا  ت���ه���دي���دا  مي��ث��ل��ون  ل 
لكنهم  ���س��وري��ا،  اإىل  اأول  يذهبون 
اإذا ظ��ل��وا ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة رمبا 
عاد بع�سهم وقد ازدادوا ت�سددا يف 
ال�سالح  يف  خربة  واكت�سبوا  الفكر 

واملتفجرات .
واأ�ساف موجها كالمه للم�سوؤولني 
ال�سراع  اأم���د  ط���ال  كلما  ال��رو���ض 
ت���زاي���د خ��ط��ر ه����ذا الأم�������ر، وهي 

ا�ستخدام  ب��ع��دم  ال�����س��ودان  ح��ك��وم��ة 
على  وتعليقاً  دارف���ور.  يف  الأ�سلحة 
ال�����س��وداين لدى  ذل��ك ق��ال ال�سفري 
دف��ع اهلل احل��اج علي  املتحدة  الأمم 
عثمان، اإن ذلك البند يعد افرتا�ساً 
غري �سحيح، اإذ اإن حكومة ال�سودان 
ت�ستخدم الطريان يف املهام الإدارية 
ال�سفري  واأك���د  فقط.  واللوج�ستية 
ال�����س��وداين ت��ع��اون ب���الده م��ع فريق 

�سناع  ي��غ��ف��ل��ه��ا  األ  ي��ج��ب  ن��ق��ط��ة 
، وحث  ال��ق��رار يف رو�سيا وغ��ريه��ا 
رو���س��ي��ا وال�����س��ني على دع��م جهود 
اأجل  م��ن  ال����دويل  الأم����ن  جمل�ض 
واإل  ل��ل�����س��راع،  اإىل ح��ل  ال��ت��و���س��ل 
الأ�سلحة  ا�ستخدام  خطر  واجهنا 
ال�سورية  والبيولوجية  الكيماوية 

.
خارجية  ل���������وزراء  اج���ت���م���اع  ويف 

ب��ع��د �سدور  اأن���ه ق���ال  اإل  اخل����رباء، 
ال�����س��ودان يف هذا  �سي�ستمر  ال��ق��رار، 
التعاون، ولكننا ننّب���ه اأن����ه اإذا ثب����ت 
�سل�����وع اأي ع�سو من فريق اخلرباء 
القومي  الأم��ن  يهّدد  ن�ساط  اأي  يف 
ل��ل��ب�����الد ف���ف���ي ه�����ذه احل����ال����ة يحق 
معه  التعامل  يرف�ض  اأن  لل�سودان 
ويوجب تغيريه ب�سخ�ض اآخر يعمل 
املتحدة.  الأمم  ميثاق  مبادئ  وف��ق 

اأن  املنتظر  الحت��اد الأوروب���ي من 
يعقد يف بروك�سل الأ�سبوع القادم، 
�ستحث بريطانيا الدول الأوروبية 
ال�سالح الذي  على مراجعة حظر 
�سوريا،  ع���ل���ى  الحت�������اد  ي��ف��ر���س��ه 
مار�ض-اآذار  من  الأول  يف  وينتهي 
امل���ق���ب���ل، ك����ي ي�����س��م��ح مب���زي���د من 
امل�ساعدة للمعار�سة ال�سورية التي 

ت�سعى لالإطاحة بالأ�سد.

ك��م��ا اأع������رب ق�����رار جم��ل�����ض الأم����ن 
الأفراد  بع�ض  ملوا�سلة  الأ�سف  عن 
امل���رت���ب���ط���ني ب���ح���ك���وم���ة ال�������س���ودان 
اأعمال  ارتكاب  امل�سّلحة  واجلماعات 
عملية  واإع��اق��ة  املدنيني  �سد  عنف 
يعتزم  امل��ج��ل�����ض  اأن  وذك����ر  ال�����س��الم، 
ف��ر���ض ع��ق��وب��ات حم���ددة الأه����داف 
الذين  وال���ك���ي���ان���ات  الأف��������راد  ���س��د 

تنطبق عليهم املعايري املو�سوعة.



عربي ودويل

11

السبت -    16   فبراير    2013 م    -    العـدد   10717
Saturday   16   February    2013  -  Issue No   10717

•• لندن-يو بي اأي:

الدولية،  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  ���س��ّل��م��ت 
ال�سفارة الأمريكية يف لندن، عري�سة 
اإىل  توقيع موجهة  األ��ف   20 حتمل 
ال��رئ��ي�����ض ب����اراك اأوب���ام���ا حت��ث��ه على 
اخالء �سبيل مواطن �سعودي مقيم يف 
لندن حمتجز يف معتقل غوانتانامو 
منذ 11 عاماً. وقالت �سحيفة ديلي 
اك�سربي�ض ام�ض اإن �ساكر عامر )44 
عاماً(، الذي ُيعد اآخر مقيم نظامي 
بالقاعدة  حم��ت��ج��ز  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
اعُتقل  كوبا،  المريكية يف  البحرية 
غوانتانامو  اإىل  وُنقل  افغان�ستان  يف 
 2002 ف����رباي����ر  ����س���ب���اط   14 يف 

اأن عامر،  وا�سافت  للتنظيم.  القاعدة وجتنيد متطوعني  ب�سبهة متويل 
مل ُيتهم اأو ُيحاكم بارتكاب جرمية وظل حمتجزاً على الرغم من موافقة 
ال�سلطات المريكية عام 2009 على نقله اإىل بريطانيا، وزعم من خالل 
وغ��ريه من  امل��ربح  ال�سرب  ذل��ك  للتعذيب، مبا يف  تعر�ض  باأنه  حماميه 
�سروب �سوء املعاملة، اثناء احتجازه يف افغان�ستان وغوانتانامو. وا�سارت 
يف  حثت  املتحدة،  اململكة  فرع  الدولية،  العفو  منظمة  اأن  اإىل  ال�سحيفة 

حما�شرة جمموعة م�شلحة ت�شللت ملاليزيا  العفو تدعو اأوباما الإطلق حمتجز بغوانتانامو 
•• كواالملبور-وكاالت:

اأن تتفاو�ض  اأن حكومته اختارت  اأعلن رئي�ض الوزراء املاليزي جنيب رزاق 
�سلميا مع جمموعة امل�سلحني املتح�سنني يف منطقة حلاد داتو يف جزيرة 

�سباح �سرق البالد، منعا لإراقة الدماء.
وقال جنيب يف موؤمتر �سحفي ام�ض اإن قوات من اجلي�ض وال�سرطة فر�ست 
جاوؤوا  اأن��ه��م  يعتقد  م�سلحون،  فيها  يتح�سن  التي  املنطقة  على  ح�سارا 
�سفك  دون  البالد  مغادرة  اأو  ال�ست�سالم  اإىل  لدفعهم  الفلبني،  من جنوب 

للدماء.
�سليل  اأت��ب��اع  م��ن  اأن��ه��م  امل�سلحة  املجموعة  اأع�ساء  واأع��ل��ن 
املاليزية على  ال�سلطات  �سولو، فيما ت�سر  �سلطان مملكة 
واأنهم  الفلبني،  اأنهم جمموعة م�سلحة جاءت من جنوب 

حت�سنوا يف منطقة حلاد داتو.
يف  عمر  اإ�سماعيل  املاليزية  لل�سرطة  العام  املفت�ض  وق��ال 
العرتاف  يتم  ب��اأن  طالبوا  امل�سلحني  اإن  �سحفي  موؤمتر 
باجلي�ض امللكي ل�سلطنة �سولو ، وقالوا اإنهم غري مرتبطني 

باأي جمموعات م�سلحة يف الفلبني.
معروفة  مب��ط��ال��ب  ت��ق��دم��وا  امل�سلحني  اأن  ع��م��ر  واأ����س���اف 
البالد، ول تزال  اأخربناهم ب�سرورة مغادرة  لدينا، لكننا 
لبالدهم  ال��ع��ودة  على  حلملهم  معهم  ج��اري��ة  املفاو�سات 

الفلبني.  بجنوب  امل�ساكل  يف  البالد  اإقحام  يريدون  امل�سلحني  اأن  واعترب   ،
املجموعة  اأن  زاه��د حميدي  الدكتور  املاليزي  ال��دف��اع  وزي��ر  اأو���س��ح  ب��دوره 
املاليزية  اإىل الأرا�سي  ا�ستخدمت ع�سرة قوارب �سغرية للو�سول  امل�سلحة 
املاليزي  اأن اجلي�ض  الفلبني. موؤكدا  ال�سراع يف جنوب  قادمة من مناطق 
و�سوف  البالد،  اأم��ن  الدفاع عن  اإج��راءات فورية و�سرورية ل�سمان  اتخذ 

ن�سعى للتعاون مع البلدان املجاورة .
ونقلت ال�سحف املاليزية عن م�سادر حكومية القول رمبا يكون امل�سلحون 
ال�سالم  اتفاق  عن  را�سني  غري  الفلبني  جنوب  يف  مت�سددة  جماعات  من 
الذي وقع بني جبهة حترير مورو الإ�سالمية واحلكومة 

الفلبينية بو�ساطة ماليزية.
للمجموعات  ينتمون  ل  امل�سلحني  اأن  امل�����س��ادر  واأك����دت 
�سياف،  اأب���و  جماعة  ول  م���ورو  جلبهة  التابعة  امل�سلحة 

واأنهم رمبا يتبعون جلماعة اأخرى غري معروفة.
اأمنية مت�ساربة  وحتدثت ال�سحف املاليزية عن تقارير 
جهاز  يف  م�سوؤول  عن  ونقلت  الأر����ض،  على  الو�سع  عن 
ول��ك��ن��ه حتت  ال��و���س��ع متفجر  اإن  ال��ق��ول  ال���س��ت��خ��ب��ارات 
اأي ج��ه��ات ر���س��م��ي��ة حدوث  ت��وؤك��د  ل��ك��ن مل   . ال�����س��ي��ط��رة 
عمليات ع�سكرية يف املنطقة التي يتح�سن بها امل�سلحون، 
ومنعت احلواجز الع�سكرية على الطرق املوؤدية للمنطقة 

ال�سحفيني من القرتاب.

ال��ع��ري�����س��ة ال��رئ��ي�����ض اأوب����ام����ا على 
اإذا  عامر  �سبيل  لإخ���الء  التفاو�ض 
مل توجه �سده ال�سلطات المريكية 
اأو حتاكمه، وتو�سيح الظروف  تهماً 
اإىل  اعادته  خاللها  من  �ستتم  التي 

اململكة املتحدة. 
وق��ال��ت ك��ي��ت األ����ن، م��دي��رة منظمة 
املتحدة،  اململكة  الدولية فرع  العفو 
اإن ا���س��ت��م��رار اح��ت��ج��از ع��ام��ر حمرّي 
اأو  اأي���ة تهم  مت��ام��اً.. فهو ل ي��واج��ه 
حماكمة ومتت املوافقة ر�سمياً منذ 
غوانتانامو  م��ن  نقله  على  ���س��ن��وات 
املوافقة  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  واب������دت 

ر�سمياً على ا�ستعادته . 
وا�سافت األن اأن حمنة عامر تعك�ض 
ومدعاة  الإن�����س��ان  حل��ق��وق  اه��ان��ة  اأ���س��ب��ح  غوانتانامو  معتقل  اأن  حقيقة 
لل�سخرية من العدالة بالنظر اإىل فرتة احتجازه والفرتات الطويلة التي 
ام�ساها يف احلب�ض الإنفرادي وتعر�سه للتعذيب، وحان الوقت لكي يرقى 
الرئي�ض اأوب��ام��ا اإىل وع��ده ب��اغ��الق ه��ذا ال��رم��ز غ��ري ال��ق��ان��وين، وتقدمي 

املعتقلني للمحاكمة اأمام حماكم عادلة اأو الإفراج عنهم .

زميبابوي  د�شتور  على  اال�شتفتاء  موعد  مار�ض  ا�شتدعاء قائد القوات اجلوية الرتكية 16 
•• هاراري-رويرتز:

رئي�ض  ان  ام�������ض  ح��ك��وم��ي  ب���ي���ان  ق����ال 
يوم  ح��دد  موجابي  روب���رت  زميبابوي 
16 مار�ض اذار املقبل موعدا ل�ستفتاء 

�سعبي على م�سودة د�ستور جديد.
مهمة  خ��ط��وة  ال�ستفتاء  ه��ذا  ومي��ث��ل 
ن��ح��و اج����راء ان��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة لنهاء 
قبل  ت�سكلت  ائتالفية  حكومة  ولي��ة 
اأع����وام. وي��ب��دو اق���رار الد�ستور  اأرب��ع��ة 
اجلديد للبالد حم�سوما تقريبا بعد اأن 
حظي بتاأييد حزبي موجابي ومناف�سه 

ال�سركاء يف  عليه  واف��ق  ال��ذي  املقرتح 
كانون  يناير  يف  الئتالفية  احلكومة 
ال���ربمل���ان ه���ذا ال�سهر  ال���ث���اين واأق�����ره 
للحد من ال�سلطات الوا�سعة للرئي�ض 
وتعزيز موؤ�س�سات الدولة مثل جمل�ض 

الوزراء والربملان والق�ساء.
�سكال  وت�سفاجنرياي  موجابي  وك��ان 
انتخابات  بعد  �سلطة  تقا�سم  حكومة 
 2008 ع��ام  يف  نتائجها  على  متنازع 
انتخابات  اج�����راء  ع����دم  ع��ل��ى  وات��ف��ق��ا 
د���س��ت��ور جديد  اق���رار  ج��دي��دة ال بعد 

للبالد.

رئي�ض الوزراء مورجان ت�سفاجنرياي. 
و�سيمهد الد�ستور عند اقراره لجراء 
ان���ت���خ���اب���ات رئ���ا����س���ي���ة وب���رمل���ان���ي���ة قال 
ت�����س��ف��اجن��رياي ه���ذا ال���س��ب��وع ان من 
املتوقع اأن جترى يف يوليو متوز. وجاء 
يف بيان موجابي الذي �سدر ام�ض من 
املحبذ التاأكد من راأي الناخبني حول 
الد�ستور لت�سبح د�ستور  اقرار م�سودة 

زميبابوي اأو ل.
اأح��دد الن مبوجب ه��ذا العالن  ل��ذا 
يوم ال�سبت املوافق 16 مار�ض 2013 
لجراء ال�ستفتاء.   وي�سعى الد�ستور 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

بداأت  ال�سراعات  ن��ريان  اأّن  يبدو 
ت��ل��ت��ه��م ال��ب��ي��ت ال��داخ��ل��ي حلركة 
يف  احلاكمة  الإ�سالمية  النه�سة 
بني  املعلن  ال�����س��راع  فبعد  تون�ض 
را�سد  رئي�سها  وحتديدا  احلركة، 
اجلبايل  وح����م����ادي  ال���غ���ن���و����س���ي، 
ال��ع��ام ورئ��ي�����ض احلكومة  اأم��ي��ن��ه��ا 
اجلديدة  احلكومة  طبيعة  ح��ول 
كما  �سيا�سية  تكون  وهل  املرتقبة 
يريدها را�سد اأم تكنوقراطية كما 
ق���ّرر اجل��ب��ايل ،ه��ا اأّن ال���دور جاء 
على نائب رئي�ض احلركة املحامي 
عبد الفتاح م��ورو، واح��د الوجوه 
التاريخّية للحركة الإ�سالمية يف 
رئي�سه  على  النار  ليطلق  تون�ض، 
الغنو�سي وليقول فيه ما مل يقله 

مالك يف اخلمرة.
ول��ئ��ن ع����رف ع��ب��د ال��ف��ت��اح مورو 
مب���واق���ف���ه امل���ت���ف���ردة واخل����ارج����ة 
�سرب  ع����ن  الأح�����ي�����ان  اغ����ل����ب  يف 
النه�سة، فانه ل احد كان يتوّقع 
وقت  يف  الت�سريحات  ه���ذه  م��ث��ل 
طاملا  ال��ت��ي  احل���رك���ة،  ف��ي��ه  ت�سهد 
تباهت بوحدتها ومتا�سك �سّفها، 
ي�ستبعد  وا�سحا ل  ارتباكا  ت�سهد 
املراقبون اأن يكون الن�سقاق احد 

نتائجه م�ستقبال.
التهام  وو����س���وح  امل���واق���ف  ح�����ّدة 
ت�����س��ري��ح��ات مورو  ل جت��ع��ل م��ن 
جم����ّرد ن����ريان ���س��دي��ق��ة ، واإّن����ا 
قد  البع�ض  ك��اأ���ض  اأّن  على  دلل���ة 
اأّن  و  النه�سة،  ح��رك��ة  يف  فا�ست 
احتجاجا  تنطلق  ب���داأت  الأل�����س��ن 

على املركزّية القاتلة.

رئي�ض احلكومة .
الثورة يف تون�ض  باأن  واأ�سار مورو 
التون�سي  ال�سعب  ليقوم  تقم  مل 
اإىل  اأو  ال�سلفيني  اإىل  باإعطائها 
بح�سب  امل��ت��ط��رف��ني  ال��ي�����س��اري��ني 

تعبريه.
وقال نائب رئي�ض حركة النه�سة 
اأن رئي�ض احلركة را�سد الغنو�سي 
جعل من تون�ض �ساأن عائلي ، وان 
على  ينفتحون  ل  اأن��ا���ض  �سيطرة 
ال����واق����ع وع���ل���ى احل����داث����ة يعترب 

كارثة. 
ب��ت��ن��ظ��ي��م موؤمتر  م����ورو  وط���ال���ب 
ل��ل��ح��رك��ة و ذلك  ل���ل���ع���ادة  خ�����ارق 
احلزب  �سيا�سة  يف  النظر  لإع���ادة 
اإىل  البالد  التي حملت احل��زب و 

الهاوية  بح�سب تعبريه.
ك��م��ا اّت���ه���م م�����ورو رئ��ي�����ض حركة 

فقد ن�سر موقع ماريان الفرن�سي 
ح������وارا م���ع ن���ائ���ب رئ��ي�����ض حركة 
اأكد  م���ورو  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  النه�سة 
حركة  رئي�ض  على  يجب  ان��ه  فيه 
مغادرة  الغنو�سي  را�سد  النه�سة 
احل�������زب لأن�������ه ق�����اد ال����ب����الد اإىل 

الهاوية.
حركة  رئ���ي�������ض  ن����ائ����ب  وط�����ال�����ب 
النه�سة با�ستقالة رئي�ض احلركة 
را�سد الغنو�سي من رئا�سة احلركة 
و ذلك لتحقيق الأمن الجتماعي 

للبالد  بح�سب تعبريه. 
األهم رئي�ض  باأنه من  وق��ال م��ورو 
احلكومة حمادي اجلبايل بتكوين 
حكومة تكنوقراط م�سريا اإىل اأن 
وج��وده يف جمل�ض احلكماء الذي 
هو  احلكومة  رئي�ض  بتكوينه  قام 
اأك����رب ب��ره��ان ع��ل��ى دع��م��ه ملقرتح 

ال��ع��ل��م��ان��ي��ني م���ن تون�ض   ب���خ���روج 
تون�ض  م��ن  ج��زء  ب��اأن��ه��م  مو�سحا 
اأي�سا قائال : من يكون يف احلكم 

يجب اأن يكون مثل رب العائلة .

امل��ع��ار���س��ة ط��ي��ل��ة ع�����س��ري��ن �سنة 
النا�ض  ي��ن�����س��ى  ح��ت��ى  اأي  اأخ�����رى، 
اأخطاءها، ويربز جيل جديد قادر 

على ربط الإ�سالم باحلداثة.

�ستغادر  النه�سة  اأّن  م���ورو  واأّك���د 
امل��ق��ب��ل��ة لّن  احل���ك���م يف الأ����س���ه���ر 
يريد  ي��ع��د  مل  التون�سي  ال�سعب 
يف  �ستبقى  اأّن��ه��ا  ون��وّق��ع  النه�سة 

بالنغالق  واأع�����س��اءه��ا  النه�سة 
ال���ف���ك���ري وع������دم الن���ف���ت���اح على 
واأ�ساف مورو،  الأخرى  الثقافات 
ق�سته  ما  اأّن  امل�سدر،  ذات  ح�سب 
دليل  خ���ري  احل���ك���م  ال��ن��ه�����س��ة يف 
على انه ل يكفي اأن تكون م�سلما 
اأّن���ه  اإىل  م�����س��ريا  ال��ن��ا���ض  لتحكم 
كان  اإن  الغنو�سي  اأي���ام  منذ  ���س��األ 
ي�ستطيع التجول بني التون�سيني 
الأخري  ه���ذا  اّن  اإل  ح��م��اي��ة  دون 
باأنه ل ي�ستطيع ذلك لأّنه  اأجابه 
يخاف من النا�ض، فرد عليه مورو 
وبكل  ذلك  ا�ستطيع  اإنني  بالقول 
حرية وكل من يلتقيني يلقي علّي 

التحية مبت�سما.
اللوز  م��ورو قول احلبيب  وانتقد 
ال�سبت  اح��ت��ج��اج��ي��ة  م��ظ��اه��رة  يف 
الفرن�سية  ال�سفارة  اأم���ام  املا�سي 

•• اأنقرة-يو بي اأي:

ا�ستدعي قائد القوات اجلوية الرتكية ال�سابق، اأركني جال�سني، 
ام�ض، اإىل ق�سر العدل يف اأنقرة، اأخذ اإفادته يف ق�سية الإطاحة 
بحكومة جنم الدين اأربكان الإ�سالمية يف 28 �سباط فرباير 

العام 1997.
واأفادت وكالة اأنباء الأنا�سول الرتكية اأنه يف اإطار التحقيقات 
اأول  ال��ف��ري��ق  ا���س��ت��دع��ي   ،1997 ���س��ب��اط   28 ان��ق��الب  ح���ول 
بالعا�سمة  ال��ع��ديل  الق�سر  اإىل  ج��ال���س��ني،  اأرك����ني  امل��ت��ق��اع��د 

الرتكية، لال�ستماع اإىل اإفادته.
الرتكية،  للجمهورية  ال�54  باحلكومة  اأط��اح  النقالب  وكان 
باأعلى  ال��ف��ائ��ز   ، ال��رف��اه  ح��زب��ي  ب��ني  بالتحالف  ت��ك��ون��ت  ال��ت��ي 

1995، بزعامة جنم  الأ�سوات يف النتخابات الربملانية عام 
فيما  ت�سيلر  تان�سو  بزعامة  القومي  الطريق  و  اأربكان،  الدين 

عرف بالنقالب الأبي�ض .
�سكوى  ي���ول،  اأق  ي��ون�����ض  امل��ح��ام��ي،  ب��ت��ق��دمي  الق�سية  وب����داأت 
للنائب العام الرتكي يف اإبريل  ني�سان 2011، يقول فيها اإن 
النقالب املذكور، يندرج �سمن اأحكام املادة 312 من القانون 
اجلنائي الرتكي، التي تن�ض على اأن الإطاحة بحكومة تركية، 

اأو اإعاقتها عن اأداء عملها، يعترب جرمية.
وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك، ب����داأت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف ال��ب��الد التحقيق 
ب��ال��ق�����س��ي��ة، م��ن��ذ ذل���ك احل����ني، وا���س��ت��دع��ت ع����دداً م��ن الرتب 
تلك  يف  ع�سكرية  منا�سب  ت��ول��ت  ال��ت��ي  املختلفة،  الع�سكرية 

احلقبة الزمنية.

دعاه �إىل �ل�ستقالة و�تهمه بتحويل �حلركة �إىل �ساأن عائلي

الرجل الثاين يف النه�شة يفتح النار على الغنو�شي..!!

نهاية �جلزء �لأول من م�سل�سل �لتحوير 

اليوم.. يتّوج اجلبايل اأو ي�شتقيل..!

عبد الفتاح مورو يخرج عن ال�سرب

���س��ي��ا���س��ي وط���ن���ي م��ف��ت��وح��ة على 
وامل�ستقلة  احل��زب��ي��ة  ال�سخ�سيات 
ت�ستند اإىل قاعدة نيابية و�سيا�سية 

و�سعبية وا�سعة.
التكتل  ح�������زب  اأن  واع�������ت�������ربوا 
العمل  اأج�����ل  م���ن  ال���دمي���ق���راط���ي 
هذا  يف  اأ�سا�سيا  �سريكا  واحل��ري��ات 

التوافق.
با�سم  الر�سمي  الناطق  اأّك���د  وق��د 
العمل  اج�����ل  م����ن  ال��ت��ك��ت��ل  ح�����زب 
اّن احلزب  بنور  واحلريات حممد 
�سد  م�سروع  اأي  �سمن  يكون  ل��ن 

اجتاه مبادرة رئي�ض احلكومة.
وا���س��اف ب��ن��ور اّن���ه مل ي��ع��د هناك 
اإع�����ادة ت�سكيل  ب��ل ه��ن��اك  ت��روي��ك��ا 
رئي�ض  من  بقرار  �سيا�سية  خارطة 

احلكومة حمادي اجلبايل.
وقال اإن املواقف النهائية لالأحزاب 
يرحمها  لن  تاريخية  مواقف  هي 
التاريخ اإذا جّرت البالد اإىل طريق 
مبادرة  اّن  اإىل  م�����س��ريا  م�����س��دود، 
اجلبايل هي الأم��ل الوحيد الذي 
يعي�سه التون�سيون اليوم فمن غري 
الأطراف  بع�ض  تغ�ض  اأن  املعقول 

النظر عن هذا الأمل.

�سخ�ض  تكليف  رئي�ض اجلمهورية 
اجلديدة،  احلكومة  بت�سكيل  اآخ��ر 
املتعلق  ال��ق��ان��ون  اإىل  ب��ال���س��ت��ن��اد 
لل�سلطات  امل�����وؤق�����ت  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م 

العمومية.
اأم�������ض م�����س��در م���ن رئا�سة  واأّك������د 
احلكومة اأنه يف �سورة التوافق قد 
تنظم اليوم ال�سبت ندوة �سحفية 
اجل��ب��ايل خطابا  ح��م��ادي  يلقي  اأو 
اجلديدة  حكومته  ع��ن  فيه  يعلن 
اأّم���ا يف ���س��ورة م��ا مل ي��ت��ّم التفاق 
رئي�ض  اإىل  �سيتوّجه  اجلبايل  ف��اّن 

اجلمهورية لتقدمي ا�ستقالته. 
اأفعال  ردود  ت��ت��وا���س��ل  الأث���ن���اء  يف 
ال���ف���اع���ل���ني ال�������س���ي���ا����س���ي���ني ح���ول 
م�ستقبل مبادرة اجلبايل واملوقف 

منها.
ل منا�ص من �لتو�فق

الحت����اد  راأى  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  ويف 
ائتالف  وه�����و  ت���ون�������ض  اأج������ل  م����ن 
م����ن حركة  ك����ال  ي���ج���م���ع  ح����زب����ي 
،وامل�سار  ،واجلمهوري  تون�ض  نداء 
الدميقراطي،  ال��وط��ن��ي  ،وال��ع��م��ل 
تون�ض  اأن  الي�ساري،  وال�سرتاكي 
مت���ر ب��و���س��ع دق��ي��ق وخ��ط��ري واأن 
التوافق  اإىل  ح���اج���ة  يف  ال����ب����الد 
الوطني باعتبار التغيري احلا�سل 
بعد6 فيفري م�سيفا اأن  املطلوب 
و�سيغة  للتوافق  حلول  اإيجاد  هو 
جديدة للحكم والقطع مع تداخل 
واملحا�س�سة  وال����دول����ة  احل�����زب 

احلزبية.
وق���������ال ال����ط����ي����ب ال����ب����ك����و�����ض عن 
حتييد  اأن  ت���ون�������ض  ن������داء  ح���رك���ة 
مطلب  ه�����و  ال���������س����ي����ادة  وزارات 
م���ل���ح مل ت����رتاج����ع ع���ن���ه ال���ق���وى 
الدميقراطية، م�سيفا اأن املطالبة 
اإقرار  بحكومة كفاءات وطنية هو 

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

التون�سيون  ي������وّدع  اأن  ي��ف��رت���ض 

ال����ي����وم اآخ�������ر ح���ل���ق���ة م����ن اجل����زء 
م�سل�سل  م��ن  اعتقادنا،  يف  الأول، 
التحوير الوزاري الذي طال اأكر 
يف  ال�ستمرار  واأ�سبح  اللزوم،  من 
متطيط اأحداثه مماّل، بل م�سدر 
بلدهم  م��ب��ا���س��ر حل��ا���س��ر  ت��ه��دي��د 

وم�ستقبلها.
�لتتويج مقابل �ل�ستقالة

احلكومة  رئ���ي�������ض  ك�������س���ف  ف���ق���د 
التون�سية املوؤقتة حمادي اجلبايل 
اأم�ض اجلمعة لالأحزاب ال�سيا�سية 
ال���وزاري���ة  ح��ك��وم��ت��ه  ت�سكيلة  ع���ن 
الكفاءات،  م��ن  ع��دد  م��ن  املتكونة 
اآخر  اإل��ي��ه  �ستف�سي  م��ا  انتظار  يف 
امل��ف��او���س��ات ب�����س��اأن م��ب��ادرت��ه التي 
رغم  فيها  قدما  بامل�سي  يتم�سك 
املعار�سة ال�سديدة حلركة النه�سة 
وحزب املوؤمتر على اأن يعلن اليوم 
مع  امل�����س��اورات  نتيجة  ع��ن  ال�سبت 

هذه الأطراف.
اأ���س��ار اخلمي�ض  وك��ان اجلبايل قد 
اإىل عدم وجود اتفاق �سيا�سي حول 
كفاءات  حكومة  بت�سكيل  مبادرته 
وط��ن��ي��ة غ���ري م��ت��ح��زب��ة، حمّمال 
م�سوؤولية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأح������زاب 

ف�سل اأو جناح مبادرته. 
اإن���ه �سيك�سف ع��ن جناح  ان��ه  وق���ال 
حكومة  لت�سكيل  دع��وت��ه  ف�سل  اأو 

تكنوقراط اليوم ال�سبت. 
جناح  حظوظ  اأن  اجلبايل  و�سرح 
ه���ذه امل���ب���ادرة ره���ني ال����ردود التي 
ال�سيا�سية  الأح��زاب  �سيتلقاها من 
ح���ال عدم  ان���ه يف  ب�����س��اأن��ه��ا، مبينا 
الإج����م����اع ع��ل��ي��ه��ا ���س��ي��ق��رتح على 

بف�سل الرتويكا احلاكمة يف جميع 
املجالت و عجزها  عن حتقيق اأّي 
هدف، منها الإعالن عن التحوير 

الوزاري طيلة اأ�سهر.
تن�سيقّية  ع�سو  دع��ت  جهتها  م��ن 
واأمينة  تون�ض  اأج���ل  م��ن  الحت���اد 
مّية  اجل����م����ه����وري  احل�������زب  ع������ام 
حكومة  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  اجل���ري���ب���ي 
كفاءات  ف��ي��ه��ا  ���س��ي��ا���س��ي��ة  م�����س��غ��رة 
ال�سيادة  وزارات  حياد  م��ع  وطنية 
وذلك يف �سورة عدم التوافق على 
حمادي  احل��ك��وم��ة  رئي�ض  م��ب��ادرة 

اجلبايل. 
واأكدت مّية اجلريبي اأنه ل ميكن 
خارج  تت�سكل  اأن  احل��ك��وم��ة  ل��ه��ذه 
املجل�ض التاأ�سي�سي وقالت اإن �سعب 
ويتوق  العنف  �سد  موحد  تون�ض 
ال�سرعية يف  اإط��ار  التغيري يف  اإىل 
التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�ض  اإط��ار 

لكن بت�سور جديد.
وقال زعيم حزب املبادرة املمثل يف 
املجل�ض التاأ�سي�سي والوزير الأ�سبق 
�ساند  ح���زب���ه  اإن  م���رج���ان،  ك���م���ال 
م��ب��ادرة رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة احلايل 
حكومة  لت�سكيل  اجلبايل  حمادي 
تكنوقراط، موؤكدا �سرورة تو�سيع 
احلوار و العمل على الو�سول اإىل 

اتفاق وطني مع كل الأطراف .
مرجان  كمال  ت�سريحات  وج��اءت 
اإثر لقاء جمعه مع رئي�ض احلكومة 

حمادي اجلبايل. 
الّرّد  اأن��ه مت  كمال مرجان  و�سرح 
ب��الإي��ج��اب ع��ل��ى  ر���س��ال��ة اجلبايل 
بخ�سو�ض مقرتحات حزبه ب�سان 
حكومة تكنوقراط م�سيفا اأنه مت 
اقرتاح عدد  من الأ�سماء لإداريني 
راف�سا  متخ�س�سني،  وتكنوقراط 

الك�سف عن هذه الأ�سماء.

واأكد اأّن الزلزال الذي اأ�ساب البالد 
املنا�سل �سكري بلعيد  بعد اغتيال 
بالنفجار  ي��ه��دد  ال���ذي  وال��و���س��ع 
ال�سبب  اأخ��رى هو  اإىل  من حلظة 
التكتل  ح��زب  جعل  ال��ذي  الوحيد 
منذ  احلكومة  رئي�ض  قرار  ي�ساند 
الدقائق الأوىل حتى اّنه مل ياأخذ 

الوقت للتفكري.
املعار�سة  الأح���زاب  كل  بنور  ودع��ا 
نف�سها  تعترب  اأن  اجل��ب��ايل  مل��ب��ادرة 
ت���رتك  وان  ال�������س���ع���ب  خ����دم����ة  يف 
امل�����س��ال��ح احل��زب��ي��ة وتبتعد  ج��ان��ب��ا 
حالة  لّن  وامل��زاي��دات  الت�سنج  عن 
ال����وزارات  تعي�سها  ال��ت��ي  الن��ت��ظ��ار 
وامل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة وع���امل 
تطاق  تعد  مل  تون�ض  يف  الأع��م��ال 
وت���������س����ر ب����الق����ت���������س����اد ال���وط���ن���ي 

ومب�سالح املواطنني.
من �سيخلف �جلبايل؟

وق���ب���ل احل�����س��م ال���ن���ه���ائ���ي،  ب����داأت 
ب��ور���س��ة ال��ت��ك��ه��ن��ات  يف م��ا يخ�ّض 
ال�سخ�سية التي �ستخلف اجلبايل 
رئا�سة  م���ن  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه  ����س���ورة  يف 

احلكومة.
م�سادر  اأك�����دت  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 

من جهته، اأكد رئي�ض حزب العمل 
م�ساندة حزبه  رم�����س��ان   ب��ن  علي 
ال��ك��ام��ل مل��ب��ادرة ح��م��ادي اجلبايل 
ت�سكيل حكومة تكنوقراط موؤكدا 
اأن حمادي اجلبايل متم�سك بهذه 
املبادرة .و اأ�ساف علي بن رم�سان 
حمادي  ل���ق���رار  م�������س���ان���دون  اإن���ن���ا 
اجل���ب���ايل لق��ت��ن��اع��ن��ا ب���اأن���ه متجه 
فائدة  ل  و  ال�سحيح  امل�����س��ار  نحو 

من اإطالة الوقت.
 اأّما حركة النه�سة، فقد جاء على 
موقف  اأن  قيادييها  جميع  ل�سان 
تكوين  ووا���س��ح يف  واح��د  النه�سة 
وا�سع  وط���ن���ي  ائ����ت����الف  ح���ك���وم���ة 
ت�سم �سخ�سيات �سيا�سية حزبية و 

�سخ�سيات م�ستقلة.
واأكدوا اأن انفراد حمادي اجلبايل 
به  الل������ت������زام  ي���ع���ن���ي  ب�����ق�����راره ل 
تعود  ال�سرعية  اأن  على  م�سّددين 
دون  التاأ�سي�سي  الوطني  للمجل�ض 

غريه.
وي��رّج��ح اأن ع���ددا ه��ام��ا م��ن نواب 
الوطني  املجل�ض  يف  النه�سة  كتلة 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ي���رف�������س���ون م���ب���ادرة 
احلكومة  رئي�ض  اجلبايل  حمادي 
بحكومة  ال���ق���ب���ول  ي��ج��ع��ل  ،مّم������ا 

التكنوقراط اأمرا م�ستحيال.
نهاية �لرتويكا

وم�������ن ت�����داع�����ي�����ات ال����س���ط���ف���اف 
امل���وق���ف م���ن مبادرة  ال��ن��اج��م ع���ن 
الرتويكا  انهيار  اجلبايل،  حمادي 
القدمية  ���س��ي��غ��ت��ه��ا  يف  احل���اك���م���ة 
ر���س��م��ّي��ا، وان��ق��ط��اع حبل ال���وّد بني 
حزب  تاأييد  بعد  وذل��ك  مكّوناتها، 
ال��ت��ك��ت��ل ب��رئ��ا���س��ة م�����س��ط��ف��ى بن 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ج��ع��ف��ر 
رئي�ض  مبادرة  تاأييده  التاأ�سي�سي، 
يف  �سريكيه  عك�ض  على  احلكومة 

م��ق��رب��ة م���ن ح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة اأن  
العري�ض  ع��ل��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
ووزي�����������ر ال����ن����ق����ل ع����ب����د ال����ك����رمي 
ال��ل��ط��ي��ف املكي  ال����ه����اروين وع��ب��د 
وزير ال�سحة) الأخريان يح�سبان 
ال�����س��ق��ور يف احلركة(  ع��ل��ى ج��ن��اح 
م��ن اب���رز الأ���س��م��اء امل��ر���ّس��ح��ة من 
النه�سة  لتن�سيبهم  طرف حركة 
حلمادي  ب��دل  احل��ك��وم��ة  برئا�سة 

اجلبايل.
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  ع�سو  اأّن  غ��ري 
ال��ن��ه�����س��ة حم��م��د قلوي،  حل��رك��ة 
ق��ال اأم�����ض ، اأن���ه يف ���س��ورة تقدمي 
رئا�سة  م���ن  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه  اجل���ب���ايل 
النه�سة  ح���رك���ة  ف�����اإن  احل���ك���وم���ة 
�ستقوم بتزكيته من جديد، وذلك 
ال���ذي �ستفرزه  ال��ق��رار  ان��ت��ظ��ار  يف 

مداولت جمل�ض ال�سورى.
الرد  يف  الأ����س���ل  اأن  ق��ل��وي  واأّك�����د 
يكون بعد اجتماع جمل�ض ال�سورى 
اليوم ومناق�سة وجهات النظر بني 
وموؤ�س�سات  اجلبايل  حمادي  ق��رار 
يقبل  اأن  ف��اإم��ا  التنفيذي  امل��ك��ت��ب 
رئ��ي�����ض احل���ك���وم���ة م���ق���رتح حزب 
يطالب  ال������ذي  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة 

احلكم النه�سة واملوؤمتر.
وق��د اأك���د اأم�����ض ال��ق��ي��ادي يف حزب 
حكومة  يف  امل��ال��ي��ة  ووزي����ر  التكتل 
الفخفاخ،  اإليا�ض  اجلبايل  حمادي 
اأن احلزب �سُيغادر احلكومة اإن مل 
تتم ال�ستجابة ل�سروطه من قبل 

حركة النه�سة.
اإذاعي  ت�سريح  يف  الفخفاخ  وق��ال 
ع���ق���ب اج���ت���م���اع ج���م���ع وف������دا من 
ال��ت��ك��ت��ل ب��وف��د م��ن ال��ن��ه�����س��ة، اأنه 
حول  توافق  اإىل  التو�سل  يتم  مل 
بت�سكيل  احلكومة  رئي�ض  م��ب��ادرة 

حكومة كفاءات وطنية.
واأو�سح اإليا�ض الفخفاخ اأن التكتل 
مبادرة  دع��م  يف  مبوقفه  متم�سك 
للخروج  احل�����ل  واأن  اجل�����ب�����ايل  
تفعيل  ه��و  ال�سيا�سية  الأزم���ة  م��ن 

املبادرة.
النه�سة  ح���رك���ة  اأح������زاب  وك���ان���ت 
اجلمهورية  اأج����ل  م��ن  امل���وؤمت���ر  و 
وح�����رك�����ة وف�������اء وك���ت���ل���ة احل���ري���ة 
التكتل،  والكرامة ويف غياب حزب 
ق���د اأك������دت اث����ر اج��ت��م��اع ل���ه���م  يف 
املرحلة احلالية  اأن  بيان م�سرتك 
ائتالف  ح��ك��وم��ة  وج����ود  تقت�سى 

اجلبايل يوا�سل الت�ساور حتى اللحظة الخرية
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ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/15
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2429  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد انعام لت ابو طاهر اجلن�سية: بنغالدي�ض مدعى عليه: حممد 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  والبال�سرت  ال�سباغ  لعمال  ديدار 
م�ستحقات عمالية   املطلوب اعالنه/حممد ديدار لعمال ال�سباغ والبال�سرت 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/03
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/237  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ مهند عبدالفتاح حافظ الفداوي اجلن�سية: الردن مدعى عليه: موؤ�س�سة 
الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  التجارية  للو�ساطة  الطرياوي  حممد 
للو�ساطة  الطرياوي  حممد  موؤ�س�سة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  التجارية 
لنظر  موعدا   2013/2/24 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الثالثة  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى، 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل 
اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/3

قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3652  عم جز- م ع- ب- اأظ

موؤ�س�سة  عليه:  مدعى  باك�ستان  اجلن�سية:  رحمن  لل  رحمن  زيور   مدعي/ 
الكتمال للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الكتمال  موؤ�س�سة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3638  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ كفايت اهلل احم علي اجلن�سية: بنغالدي�ض مدعى عليه: ال�سيف والغمد 
عمالية    م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  
املطلوب اعالنه ال�سيف والغمد للمقاولت  العامة اجلن�سية: المارات   عنوانه: 
بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�ساعة  املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/2/03
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/333  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ افرين اكا�سيو كالنو اجلن�سية: الفلبني مدعى عليه: ال�سريع لتجميل 
املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  الرا�سي 
اعالنه/  ال�سريع لتجميل الرا�سي اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر حيث 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/20
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  مول  مزيد  العمالية 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/22  عم كل- م ع- ب- اأظ

بيت  موؤ�س�سة  عليه:  مدعى  اجلن�سية:اجلزائر   اول�سب  عبدالكرمي  مدعي/ 
الهند�سة لالن�ساء والتعمري اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  والتعمري  لالن�ساء  الهند�سة  بيت  اعالنه/موؤ�س�سة  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة مبدينة حممد بن زايد  مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 224و2013/225  عم جز- م ع- ب- اأظ

العامل  �سم�ض  ح�سني  مزمل   -2 عبداحلي   را�سد  هارون  حممد  مدعيان/1- 
اجلن�سية: بنغالي�ض  مدعى عليه: �سرق اجلبانة للمقاولت العامة اجلن�سية: 
اعالنه/�سرق اجلبانة  املطلوب  الدعوى: م�ستحقات عمالية  المارات مو�سوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/2/20 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 

2013/2/12
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/79  عم جز- م ع- ب- اأظ

العمردي  وادي  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�سية:  �سينغ  هازارا  �سينغ  ناريندرا  مدعي/ 
للمقاولت وال�سيانة العامة ذ م م وميثلها بالويندر �سينغ �سنجارا �سينغ هندي اجلن�سية  
العمردي  وادي  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   :
للمقاولت وال�سيانة العامة ذ م م وميثلها بالويندر �سينغ �سنجارا �سينغ هندي اجلن�سية: 
المارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
العمالية مدينة حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3629  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ قادر �سلطان حممد مريا�سا اجلن�سية: الهند مدعى عليه: �سركة اطل�ض 
الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكه  للخ�سار 
ذ.م.م  والفواكه  للخ�سار  اطل�ض  �سركة  اعالنه/  املطلوب  عمالية    م�ستحقات 
فرع ابوظبي اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/2/24 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
بوا�سطة  او  العمالية �سخ�سيا  املحكمة  الكائنة   - ابوظبي البتدائية  ب� حمكمة 
عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل 

2013/2/03
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/424  عم كل- م ع- ب- اأظ

المارات  ا�سرت  عليه:  مدعى  م�سر  اجلن�سية:  جمعة  حم�سن  ح�سن  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  لالأعمال 
م�ستحقات عمالية   املطلوب اعالنه/  ا�سرت المارات لالأعمال اللكرتوميكانيكية 
ذ.م.م اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  - مزيد مول  زايد  بن  الكائنة مبدينة حممد   - البتدائية 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل 
اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/27
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/529  عم كل- م ع- ب- اأظ

كوكا�ض  عليه:  مدعى  الفلبني  اجلن�سية:  كانال�ض  توازون  جينري  مدعي/ 
م�ستحقات عمالية    الدعوى:  المارات مو�سوع  اجلن�سية:  والتعهدات  للديكور 
عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  والتعهدات  للديكور  اعالنه/كوكا�ض  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
وكيل معتمد وعليك  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  زايد مزيد مول  بن  مبدينة حممد 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2848  عم جز- م ع- ب- اأظ

�سا�ض  عليه:  مدعى  باك�ستان  اجلن�سية:  ر�سيد  حممد  حممود  �ساهد  مدعي/ 
احلمرانية للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/�سا�ض احلمرانية للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�سر حيث ان املدعي  عنوانه: 
يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/03
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/128  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ اح�سن علي حممد رفيق اجلن�سية: باك�ستان  مدعى عليه: عادل �سيف 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  البالط  لعمال  اجلابري 
اجلن�سية:  البالط  لعمال  اجلابري  �سيف  عادل  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/27
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 5و2013/4  عم جز- م ع- ب- اأظ

موىل   حمروم  علي  2-جهاد  عبداللطيف  ليت  ح�سني  كمال  مدعيان/1- 
اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الع�سفورة  عليه:  مدعى  بنغالي�ض  اجلن�سية: 
الع�سفورة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 

2013/2/13
قلم املحكمة                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  53/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�ستاأنف  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  البوادي  هرم   : امل�ستاأنف 
عليه:ابو الكالم ابو طاهر اجلن�سية: بنغالدي�ض مو�سوع ال�ستئناف : الغاء 
احلكم امل�ستاأنف املطلوب اعالنه/ابوالكالم ابو طاهر اجلن�سية: بنغالدي�ض   
العنوان: بالن�سر  مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
2012/2516 عم جز- م ع - ب- اأظ    وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  �سباحا   9.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   2013/2/25
الوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: و�ي �م �م و�ي �ستار للتجارة �لعامة )�ص. ذ.م.م(  
عبدالكرمي  احمد  بناية ملك   204 رقم  العنوان: مكتب   622499 الرخ�سة:  رقم 
القيد  رق��م  ذات م�سئولية حم��دودة  القانوين:  ال�سكل  دي��رة   نايف-  ال��زرع��وين- 
بانهاب�سدد  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن   1041527 التجاري:  بال�سجل 
الغاء الرتخي�ض اخلا�ض بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات 

والنظم املتبعة يف الدائرة .
وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية القت�سادية بدبي من 
Suggest_compalin@dubaided. الل��ك��رتوين   الربيد  خالل 
يوما   )15( وذلك خالل  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة  معه  gov.ae مرفقا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/114 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
على  الت�سديق  وطلب  الم����ارات    اجلن�سية:  الكعبي  �سعيد  علي  �سيف  نا�سر 
�نرتنت  )�سولف  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�سمن  حم���رر  يف  ال��ت��وق��ي��ع 
كافيه   ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
وال�سناعة بعجمان اىل/ابراهيم عبيد  التجارة  وامل�سجل لدى غرفة   )40583(
حارب خمي�ض ال�سام�سي اجلن�سية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                         

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2012/1091 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

عا�سف  حممد  ال�سيد:  الم��ارات  اجلن�سية:  ال�سمري  عمر  �سلطان  عبدالعزيز 
حمرر  يف  التوقيع  على  الت�سديق  وطلب  باك�ستان  اجلن�سية:  �ساجهري  حممد 
لتجارة  )تــامي  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف  وت�سفية  ���س��راك��ة  ع��ق��د  ف�سخ   : يت�سمن 
�لديزل/ذ.م.م  ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
ليكن  بعجمان   وال�سناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�سجل   )53686( امللف  رق��م 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                         

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/116 ك.ع.غ

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/موزة   تقدم ايل 
�سوريا  اجلن�سية:  الك�سيح  عبدالعفو  خالد  ال�سيد:  الم��ارات  اجلن�سية:  عي�سى  حممد 
)تال  التجاري  ال���س��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�سديق  وطلب 
لتجارة مو�د �لبناء /ذ.م.م  ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حتت رقم امللف )63861( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل: حممد 
احمد عبد نزال اجلن�سية: الردن حميد علي حممد ح�سني العقربي �سويدي اجلن�سية: 
المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                         

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/115 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

يو�سف احمد حممد ماجد احلمادي اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق على 
التوقيع يف حمرر يت�سمن : تنازل يف ال�سم التجاري )�سكري ملقاولت �لبناء 
( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )26495( 
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل/وليد جمعه مبارك جمعه 
املهريي اجلن�سية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                         

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  /اىل  �لعامري   حممد  �سعيد  /مرفت  تقدمت 
ا�سمها  تغيري  بطلب  التوثيقات  ق�سم  البتدائية  ابوظبي 
به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  مريه(   فمن  اىل)  ) مرفت(  من 
ن�سر  تاريخ  باملحكمة خالل 30 يوما من  املذكور  الق�سم  اىل 

العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/214    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�سيد/جنم الدين ا�سغر علي هندي اجلن�سية يرغب 
الدوات  لتجارة  العري�ض  موؤ�س�سة  يف/   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
احلديدية مبوجب رخ�سة برقم )114751( وذلك اىل ال�سيدة/ يامينه حنيد �سيفي هندية 

اجلن�سية. تعديالت اخرى.
�سان  ل�سنة 1991م يف  رق��م )22(  القانون الحت��ادي  3 من  امل��ادة )16( فقره  لن�ض  وعمال 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي 

طلب اعرتا�ض لدى الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل  
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16    

  اعــــــــــالن  
رقم املرجع :2013/213    

اماراتي  م���ريزا-  علي  اب��راه��ي��م  ال�سيد/حممدعلي  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك لل�سيد/ 
زونري انور انور احمد خان- باك�ستاين اجلن�سية يف )كافيترييا مدينة جده( رخ�سة 
رقم )543933( وعمال لن�ض املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( 
وانه  للعلم  الع��الن  ن�سر هذا  اقت�سى  العدل.  فقد  الكاتب  �سان  ل�سنة 1991م يف 
�سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

 مكتب الكاتب العدل  
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات



•• طوكيو-وام: 

تراجعت الأ�سهم اليابانية يف �سوق طوكيو عند اإغالق نهاية الأ�سبوع اليوم متاأثرة 
الدولر  اأم��ام  انخفا�ض قيمته  بيع الني وبالتايل عدم  ب�سكل رئي�ض بتوقف موجة 
املركزية  امل�سارف  وحكام  مالية  وزراء  اإجتماعات  نتائج  امل�ستثمرون  ينتظر  حيث 

ملجموعة الع�سرين يف نهاية الأ�سبوع يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو.
1.1 باملائة عن  اأو  45 ر133 نقطة  التكنولوجي منخف�سا  واأغلق موؤ�سر نيكاي 
يوم اأم�ض الول فيما تراجع موؤ�سر توبك�ض الذي يعرب عن جميع الأ�سهم املدرجة 
يف �سوق طوكيو اإىل 942 نقطة اأو 1.3 باملائة وبلغ عدد الأ�سهم املتداولة ام�ض 4 
مليارت و 514 مليون �سهم. ولوحظ منذ بداية التعامالت ح�سول �سغط بيع يف 
ال�سوق بعد ارتفاع طفيف يف قيمة الني وخا�سة اأمام اليورو نتيجة بيانات اأ�سواأ من 

املتوقع لإجمايل الناجت القومي الأوروبي عن الربع الأخري لعام 2012.
اإ�سافية للني بعد تقرير  اأكر بعد مكا�سب  املوؤ�سر  وقبل انتهاء التعامالت تراجع 
حملي ياباين باأن تو�سريو موتو نائب حاكم امل�سرف املركزي �سابقا هو يف طليعة 
املر�سحني ملركز حاكم امل�سرف املركزي. وعلى �سعيد العمالت اأغلقت �سوق طوكيو 
على قيمة 47 ر92 ين اأمام الدولر حيث تاأثرت العملة اليابانية بنف�ض العوامل 
طوكيو  �سوق  ويف  ين   123.7 قيمة  اليورو  و�سجل  الأ�سهم  لنخفا�ض  اأدت  التي 

لل�سلع كان �سعر برميل اخلام 78 ر113 دولر.
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•• مدريد-رويرتز:

كلف م�ستثمرون اأجانب يف م�سروعات للطاقة املتجددة يف ا�سبانيا حمامني باعداد دعاوى ق�سائية دولية حمتملة �سد احلكومة ال�سبانية 
ب�سبب قواعد جديدة يقولون انها تخالف تعاقداتهم.

17 مليار دولر يف  13 مليار يورو  اأ�سول تتجاوز قيمتها  الدعاوي لكن �سناديق دولية متتلك  التي �ستطالب بها تلك  املبالغ  ومل تت�سح 
م�سروعات الطاقةاملتجددة يف ا�سبانيا وتقول ان احلكومة تراجعت عن �سروط هذه ال�ستثمارات.

ووافق الربملان ال�سباين على قانون يخف�ض الدعم احلكومي لتقنيات الطاقة البديلة مرتاجعا عن جهوده لت�سجيع الطاقة النظيفة.
وقالت �سركة الن اند اوفري ل�ست�سارات القانون التجاري الدويل لرويرتز انها متثل جمموعة من امل�ستثمرين يف حمطات للطاقة ال�سم�سية 

املركزة فيما يتعلق بامكانية رفع دعاوى حتت مظلة معاهدة ميثاق الطاقة الدولية.
وقال لوي�ض كري�سبو المني العام لحتاد الطاقة ال�سم�سية احلرارية يف ا�سبانيا لرويرتز ان م�ستثمرين من الوليات املتحدة واليابان من 

بني اأولئك الذين ي�سعون لرفع دعاوى.

م�شتثمرون اأجانب ي�شتعدون ملقا�شاة اإ�شبانيا

املال والأعمال

را�شد بن فهد يفتتح ور�شة اإمداد امليكانيكية يف دبي

لبنان على موعد مع اأول عملية تنقيب عن النفط يف نهاية عام 2015 

تراجع االأ�شهم اليابانية يف �شوق طوكيو 

•• دبي-الفجر:

افتتح معايل الدكتور را�سد اأحمد بن فهد، وزير البيئة 
واملياه، يوم اخلمي�ض ور�سة اإمداد امليكانيكية املتكاملة 
اإماراتي كمرحلة  درهم  12 مليون  تكلفتها  والبالغة 
اجلديدة،  ال�سيانة  ور�سة  عمل  نطاق  وي�ستند  اوىل. 
وهي اإحدى كربى املرافق من نوعها يف دولة الإمارات 
املركبات على اختالف  واملتخ�س�سة ب�سيانة واإ�سالح 
اأنواعها وبالأخ�ض �ساحنات جمع النقايات، اإىل اعتماد 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة ل�����س��م��ان ت��ق��دمي اأف�سل 
املبنية  ال�سيانة،  ور�سة  ت�ساهم  اأن  ويتوقع  اخلدمات. 
على م�ساحة 30،000 مرت مربع يف جنوب منطقة 
النفقات  م��ن  احل��د  يف   ، ج��اف��زا  ال�سناعية  علي  جبل 
املركبات  اأ�سطول  ل�سيانة   25% مبعدل  الإجمالية 
200 مركبة،  اأك��ر من  ، واملكّون من  التابع لإم��داد 
ال�ستثمار  قيمة  ا�سرتداد  اإمكانية  لل�سركة  يتيح  مما 

يف وقت ق�سري.
ب��اأح��دث تقنيات  امل���زودة  ال��ور���س��ة اجل��دي��دة،  و�ستوفر 
املتكاملة  اخلدمات  اأف�سل  ال�سيانة،  واأدوات  ومعدات 
ال�سمكرة  خدمات  فيها  مبا  اإم��داد  مركبات  لأ�سطول 
لكافة  وغريها  الإط���ارات  و�سيانة  واللحام  وال��ده��ان 
اأنواع املركبات ال�سغرية واملتو�سطة والثقيلة. و�ست�سم 

لغ�سل  خم�س�سة  مرافق  اأرب��ع  اأي�ساً  ال�سيانة  ور�سة 
املركبات مت ت�سميمها خ�سي�ساً مبا ين�سجم مع اأعلى 
املعايري واأف�سل املمار�سات البيئية، ل �سّيما فيما يتعلق 
اإمداد  وك�سفت  املياه.  ا�ستخدام  واإع��ادة  تدوير  باإعادة 
عن خطط تو�سيع ور�سة ال�سيانة يف امل�ستقبل ل�سمان 

ال�ستفادة بال�سكل الأمثل من امل�ساحة الكلية.
قال  اجل��دي��دة،  ال�سيانة  ور���س��ة  افتتاح  على  وتعليقاً 
ج��م��ال ع��ب��داهلل ل���وت���اه، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 
اإجنازاً  املتكاملة  اإم��داد : ميثل افتتاح ور�سة ال�سيانة 
بالتميز  احلافلة  املهنية  م�سريتنا  اإىل  ُي�ساف  هاماً 
ن��ت��ي��ج��ة اجل���ه���ود احلثيثة  وال����ري����ادة وال���ت���ي ج�����اءت 
وتطوير  املوؤ�س�سية  الإمكانات  لتعزيز  اجل��اد  وال�سعي 
الكفاءات الب�سرية لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة 
اأهمية  ل��ع��م��الئ��ن��ا احل��ال��ي��ني وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ني. وت���اأت���ي 
�ساأنها  رائ��دة من  الور�سة اجلديدة من كونها مبادرة 
احل���د م��ن ن��ف��ق��ات ���س��ي��ان��ة اأ���س��ط��ول امل��رك��ب��ات التابع 
وهو  العمل،  عن  التوقف  زم��ن  تخفي�ض  مع  لإم���داد 
م�ستويات  حت�سن  على  اإيجابية  ب�سورة  �سينعك�ض  ما 
اخلطوة  هذه  وتاأتي  الت�سغيلية.  والكفاءة  الإنتاجية 
منهجية  باعتماد  اإم���داد  يف  التزامنا  جم���دداً  لتوؤكد 
املتطورة  التقنيات  اأح���دث  يف  لال�ستثمار  ا�ستباقية 
اإيجابي  بدور  تقوم  التي  احلديثة  املمار�سات  واأف�سل 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ت��ع��زي��ز اإم��ك��ان��ات��ن��ا امل��وؤ���س�����س��ي��ة لتقدمي 
التي  ال�سرتاتيجية  اخلدمات  من  متكاملة  حمفظة 
قطاع  �سمن  لعمالئنا  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
من  املُثلى  ال�ستفادة  موا�سلة  ونعتزم  امل��راف��ق.  اإدارة 
املتقدمة واملفاهيم اجلديدة  التكنولوجية  البتكارات 
لتوفري حلول اإدارة املرافق املتكاملة التي حتقق تاأثري 
امل�ستدامة  التنمية  عجلة  دف��ع  على  وف���وري  مبا�سر 

�سمن املجتمع املحلي. 
وت�ستخدم ور�سة ال�سيانة تطبيقات كمبيوتر متطورة 
تاريخ  على  احلفاظ  مع  الت�سغيلية  العمليات  لأمتتة 
ل لكافة اأعمال ال�سيانة والإ�سالح املنجزة على  مف�سّ
اأو املركبات، ف�ساًل عن �ساعات العمل  اأَي من املعدات 
واملواد امل�ستخدمة. واكت�سبت �سركة اإمداد �سمعة قوية 
وتنفيذ  ت��ب��ّن��ي  رائ����دة يف  ج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  املنطقة  يف 
الرائدة يف جمال  املمار�سات  واأف�سل  التقنيات  اأحدث 
اإدارة املرافق. وتعتمد ال�سركة معدات �سديقة للبيئة 
وتويل اهتماماً خا�ساً بتحقيق ال�ستدامة �سمن كافة 
بتقدمي  اأي�ساً  ال�سركة  وتقوم  الت�سغيلية.  عملياتها 
اإعادة  جمال  يف  و�سركائها  لعمالئها  تدريبية  دورات 
خا�سة  جمانية  ح��اوي��ات  توفري  جانب  اإىل  ال��ت��دوي��ر 
اإعادة  امل�ساريع املختارة لت�سهيل عمليات  �سمن بع�ض 

التدوير وخدمات اإدارة وجمع النفايات.

�شعر �شلة خامات االأوبك ي�شل
 اإىل 114.67 دوالر للربميل

•• فيينا-وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط الوبك ام�ض ان �سعر �سلة خاماتها ال�12 و�سل يوم ام�ض اىل 114.67 دولر 
التي تعد مرجعا يف  اوبك  �سلة  114.94 دولر للربميل. وت�سم  بلغ  الذي  ب�سعر يوم الربعاء  للربميل مقارنة 
م�ستوى �سيا�سة النتاج 12 نوعا وهي خام �سحارى اجلزائري واليراين الثقيل و الب�سرة العراقي وخام الت�سدير 
الكويتي وخام ال�سدر الليبي وخام بوين النيجريي واخلام البحري القطري واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي وخام 

مربان الماراتي واخلام الفنزويلي مرياي و جريا�سول النغويل و اورينت الكوادوري.

••  القاهرة-وكاالت:

موديز  الئتماين  الت�سنيف  وكالة  خف�ست 
الت�سنيف الئتماين خلم�سة بنوك م�سرية 
الت�سنيف  ت��خ��ف��ي�����ض  ع���ل���ى  ي���وم���ني  ب���ع���د 

الئتماين للحكومة امل�سرية.
الئتمان  وك����ال����ة  ق������ررت  ال���ت���ي  وال���ب���ن���وك 
الأهلي  ال��ب��ن��ك  ه���ي:  ت�سنيفها  ت��خ��ف��ي�����ض 
امل�سري وبنك م�سر وبنك القاهرة والبنك 

التجاري الدويل وبنك الإ�سكندرية.
ب��ال��ن�����س��ب��ة لبنك  اأن������ه  واأو�����س����ح����ت م����ودي����ز 
القاهرة  وبنك  وبنك م�سر  امل�سري  الأهلي 
خف�ست  فاإنها  للدولة-  مملوكة  -والثالثة 
قائم  ككيان  منها  لكل  الئ��ت��م��اين  تقييمها 
م��ن )بي  ب��دل   )2 اأي  اأي  )���س��ي  اإىل  ب��ذات��ه 
لودائع  تقديرها  ال��وك��ال��ة  وخف�ست   .)3
على  املحلية  بالعملة  الثالثة  البنوك  ه��ذه 
من  ب����دل   )3 )ب����ي  اإىل  ال���ط���وي���ل  الأج������ل 
لودائع  تقديرها  كذلك  وخف�ست  )بي2(. 
)�سي  اإىل  الأجنبية  بالعملة  ال��ب��ن��وك  ه��ذه 
اأي اأي 1( بدل من )بي3(. وقالت اإن هذه 
لحتمال  املراجعة  قيد  �ستبقى  الت�سنيفات 

اإجراء تخفي�ض اآخر لها.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال����دويل، 
قالت موديز اإنها خف�ست تقييمه الئتماين 
)بي2(،  )بي3( من  اإىل  بذاته  قائم  ككيان 
بالعملة  البنك  ل��ودائ��ع  تقديرها  وخف�ست 
املحلية على الأجل الطويل اإىل )بي3( من 

)بي2(.
البنك  ل��ودائ��ع  ت��ق��دي��ره��ا  ك��ذل��ك  وخف�ست 
من   )1 اأي  اأي  )�سي  اإىل  الأجنبية  بالعملة 
)بي 3(، وقالت اإن هذه الت�سنيفات �ستبقى 
قيد املراجعة لحتمال اإجراء تخفي�ض اآخر 

لها.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��ن��ك الإ����س���ك���ن���دري���ة، قالت 
له  الئتماين  تقييمها  خف�ست  اإنها  موديز 
ككيان قائم بذاته اإىل )بي 3( من )بي2(، 
ل����ودائ����ع ه����ذا البنك  ت��ق��دي��ره��ا  وخ��ف�����س��ت 
اإىل  ال��ط��وي��ل  الأج���ل  على  املحلية  بالعملة 
)�سي اأي اأي 1( من )بي3(، وخف�ست كذلك 
الأجنبية  بالعملة  البنك  ل��ودائ��ع  تقديرها 

اإىل )�سي اأي اأي 1( من )بي 3(.
قيد  �ستبقى  الت�سنيفات  ه���ذه  اإن  وق��ال��ت 
املراجعة لحتمال اإجراء تخفي�ض اآخر لها.

الئتمانية  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات  ت��خ��ف��ي�����ض  وج����اء 
موديز  خف�ض  اأع��ق��اب  يف  اخلم�سة  للبنوك 
ل�����س��ن��دات حلكومة  الئ���ت���م���اين  ال��ت�����س��ن��ي��ف 
 12 يف   )3 )بي  اإىل   )2 امل�سرية من )بي 

من ال�سهر اجلاري. 
الت�سنيف  تخف�ض  ق��د  اإن��ه��ا  حينها  وق��ال��ت 
ب�ساأن  ���س��ك��وك  اإىل  م�����س��رية  اأخ�������رى،  م����رة 

على قر�ض من  على احل�سول  ق��درة م�سر 
القت�سادي  والأث���ر  ال��دويل  النقد  �سندوق 
ال�سيا�سية  ال�سطرابات  جلولة جديدة من 
التي ت�سهدها البالد. جتدر الإ�سارة اإىل اأن 
احلكومة امل�سرية اأرجاأت يف دي�سمرب-كانون 
اتفاق  النهائي على  الت�سديق  املا�سي  الأول 
النقد  ���س��ن��دوق  م��ن  ق��ر���ض  على  للح�سول 

بقيمة 4.8مليارات دولر، ب�سبب ا�سطرابات 
�سيا�سية يف البالد يف ذلك الوقت.

ويرى مراقبون اأن اتفاقا مع �سندوق النقد 
�سيلزم القاهرة بفر�ض �سرائب جديدة على 
املواطنني وخف�ض دعم �سلع ا�ستهالكية، يف 
ظروف  بتح�سني  املطالب  فيه  تتزايد  وقت 

املعي�سة.

بعد �أيام من تخفي�ص ت�سنيف �حلكومة �مل�سرية 

موديز تخف�ض ت�شنيف خم�شة بنوك م�شرية 

•• بريوت-وام:

اأعلن وزير الطاقة اللبناين جربان با�سيل ان بالده �ستكون على 
موعد مع اأول عملية تنقيب عن النفط يف نهاية عام 2015 
الذي  الزمن  انتهاء  موؤكدا  لتبداأ مرحلة النتاج بعد 2016 

يعرف فيه لبنان بهدر الروات واهدار الطاقات .

وقال با�سيل يف موؤمتر �سحفي ام�ض اطلق خالله عملية التاأهيل 
لل�سركات الراغبة بدورات الرتاخي�ض لالأن�سطة البرتولية يف 
املياه البحرية ان لبنان متكن يف اأقل من 3 �سنوات من و�سع 
قانون ع�سري للمواد البرتولية واأ�سدر العديد من املرا�سيم 
التطبيقية وول يزال العمل متوا�سل ل�سمح كل املياه البحرية 

حتليلها بالكامل .

واأو�سح ان لبنان �سيعلن انطالق دورة الرتاخي�ض الوىل التي 
تفتح مرحلة ا�ستالم دفرت ال�سروط يف 2 مايو القادم و�سيعطي 
ال�سركات مهلة 6 اأ�سهر لتتقدم مبلفاتها ليكون توقيع العقود 
يف فرباير 2014 م�سريا اىل ان التوقعات ملرحلة ال�ستك�ساف 
اليوم  ان لبنان من  با�سيل  الوزير  واأك��د  18 �سهرا فقط.  هي 

اأ�سبح بلدا ي�سري على طريق النفط والغاز . 

اجتماع جمموعة الع�شرين 
ي�شهد خلفات ب�شاأن الني

•• مو�صكو-رويرتز:

فر�ست حرب العمالت نف�سها على اجتماع جمموعة الع�سرين يف مو�سكو 
ام�ض اذ اأبدى امل�سوؤولون املاليون يف دول املجموعة خالفات ب�ساأن �سيا�سات 

اليابان التي دفعت قيمة الني للرتاجع.
انهيار  التي ح�سدت دعما ماليا �سخما لوقف  الع�سرين  وع��ادت جمموعة 
ال�سواق يف 2009 اىل ال�سواء بعد اأ�سبوع حاولت خالله جمموعة الدول 
لكنها  العملة  ب�ساأن  موحد  موقف  اىل  التو�سل  الكربى  ال�سبع  ال�سناعية 

ف�سلت يف ذلك.
وطاملا كانت جمموعة ال�سبع مركزا للدبلوما�سية املالية. لكن التوتر بني 
اجلديد  الياباين  ال���وزراء  رئي�ض  جهود  ب�ساأن  ت�ساعد  وطوكيو  وا�سنطن 

عاما. �سينزو ابي لو�سع حد لنكما�ض ال�سعار امل�ستمر منذ 20 
واأ�سدرت جمموعة ال�سبع بيانا يوم الثالثاء يجدد التاأكيد على التزامها 
طويل المد برتك حتديد اأ�سعار ال�سرف لقوى ال�سوق غري اأن هذا التعبري 

عن الوحدة �سرعان ما تداعى ب�سبب انتقادات غري ر�سمية لليابان.
وتقول رو�سيا التي ت�ست�سيف الجتماع ان جمموعة الع�سرين التي ت�سمل 
ال�سواق النا�سئة الرئي�سية ومتثل 90 باملئة من القت�ساد العاملي �ستدعم 

فحوى بيان جمموعة ال�سبع حني ت�سدر بيانها اليوم ال�سبت.
�سياغة  مناق�سة  ان  �ستور�ساك  �سريجي  الرو�سي  املالية  وزي��ر  نائب  وق��ال 
ل��ن ينتقد اليابان  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ب��ي��ان  ل��ك��ن  ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ���س��ع��وب��ة  ال��ب��ي��ان 
بالتحديد. وقال لل�سحفيني ل يوجد خف�ض للعملة لغرا�ض تناف�سية.. 
ل توجد حرب عمالت.. ما يحدث هو رد فعل من ال�سوق على عملية �سنع 

قرار داخلية.

اإيربا�ض ترتاجع عن ا�شتخدام الليثيوم اأيون
•• باري�ص-رويرتز:

قالت �سركة ايربا�ض الوروبية ل�سناعة الطائرات ام�ض انها �ستتخلى عن بطاريات الليثيوم ايون وت�ستخدم بطاريات النيكل كادميوم التقليدية يف طائرة 
الركاب اجلديدة ايه350- بعد م�سكالت يف بطارية الطائرة 787 درميالير التي تنتجها �سركة بوينج.

التحقيقات  كانت  اذا  ما  ب�ساأن  تيقن  و�سط عدم  وقالت ايربا�ض انها اتخذت هذا القرار للحيلولة دون مزيد من التاأخري يف ت�سليم اأول طائرات ايه350- 
اأن ايربا�ض تدر�ض هذه اخلطوة للحد من خماطر  التنظيمية. وكانت رويرتز قد ذكرت  يف م�سكالت بطاريات بوينج �ستف�سي اىل تغيريات يف القواعد 
تطوير الطائرة وقالت متحدثة با�سم ال�سركة نريد تطوير تقنية الليثيوم ايون لكننا نتخذ هذا القرار اليوم حلماية اجلدول الزمني لدخال ايه350- 
يف اخلدمة. وكان م�سوؤولون يف ال�سناعة و�سركات التاأمني وهيئات ال�سالمة قد اأبلغوا رويرتز اأن هناك �سكوكا لدى امل�ستويات العليا يف امكانية التنبوؤ باأداء 

هذه التقنية يف الوقت الذي يعكف فيه املحققون على البحث عن اأ�سباب احلوادث التي اأدت ليقاف الطائرة بوينج 787 درميالير.
ومن بني هذه احلوادث حريق على منت طائرة 787 يف بو�سطن حني كانت على الر�ض وم�سكلة حدثت يف طائرة اأخرى يف اليابان بينما كانت يف اجلو.

ومن املقرر حاليا اأن تدخل ايه350- اخلدمة يف الن�سف الثاين من 2014 بعد اأن كان املوعد امل�ستهدف هو 2012.
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العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/61  جت جز- م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
الدين  عماد  ميثلها  والبالط  والبال�سرت  لال�سباغ  البارد  النهر  مدعي/موؤ�س�سة 
ذيب اجلن�سية: المارات مدعى عليه: �سركة �سفري �ستون لتجارة احلجر اجلن�سية: 
اعالنه/�سركة  املطلوب  درهم   12615 مببلغ  الدعوى:مطالبة  مو�سوع  المارات  
املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  احلجر  لتجارة  �ستون  �سفري 
املوافق 2013/2/17 موعدا  املحكمة يوم الحد  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة العني البتدائية - الكائنة املحكمة املركز الداري  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/561  جت كل- م ر- ب-  ع ن

رحيم  عبدالرزاق  ناجي  ابراهيم  وميثله/  اخليلي  �سامل  عبيد  مدعي/�سامل 
املزروعي  ال�ساكوب  �سامل  عبيد  عفراء  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�سية: 
اجلن�سية: المارات    مو�سوع الدعوى:مطالبة مالية 360000 درهم املطلوب 
المارات   عنوانه:  املزروعي اجلن�سية:  ال�ساكوب  �سامل  اعالنه/عفراء عبيد 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  
الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املحكمة املركز الداري  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/76  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/راهي�ستان خري حممد اجلن�سية : باك�ستان  مدعى عليه: فا�سل عو�ض 
درهم    4400 مالية   الدعوى:مطالبة  مو�سوع  ايران   اجلن�سية:  بور  جعفر 
بالن�سر   عنوانه:  ايران  اجلن�سية:  بور  جعفر  عو�ض  فا�سل  اعالنه/  املطلوب 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/3/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/127  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  المارات  مدعى  اجلن�سية:  القبي�سي  علي غامن  مبارك  مدعي/موزه 
الدعوى:مطالبة  مو�سوع  باك�ستان   اجلن�سية:  اهلل  غالم  خا�سخادي  �سم�ض 
مالية 10.000 درهم املطلوب اعالنه/ �سم�ض خا�سخادي غالم اهلل اجلن�سية: 
باك�ستان  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/20 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة   - البتدائية 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/89  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  المارات  مدعى  اجلن�سية:  القبي�سي  علي غامن  مبارك  مدعي/موزه 
جيهان حممود ب�سله اجلن�سية: م�سر مو�سوع الدعوى:مطالبة مالية مببلغ 
33053 درهم املطلوب اعالنه/جيهان حممود ب�سله اجلن�سية: م�سر  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الربعاء املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/88  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/موزه مبارك غامن القبي�سي اجلن�سية: المارات  مدعى عليه: دانتي 
تابينج ري�ض اجلن�سية: الفلبني مو�سوع الدعوى:مطالبة مالية  مببلغ  7.000 
درهم املطلوب اعالنه/دانتي تابينج ري�ض اجلن�سية: الفلبني  عنوانه: بالن�سر 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/884ت عمل-م ر- ت- ع ن(
�سده  املنفذ  بنغالدي�ض   اجلن�سية:  عبدالراب  احمد  ح�سن  التنفيذ/  طالب 
توام  م�ساريع   اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�سية:  املتحدة  توام  م�ساريع    :
املتحدة اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/717 عم جز- م ر- ب- ع 
املوافق 2013/2/21 موعدا لنظر طلب  ن  وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�ض 
العني  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
الكائنة باملر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد 

اعاله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10716 بتاريخ   2013/2/16     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/68م

العنوان:  الردن   ب���ري-  م�سطفى  حممد  جم��دي  عليه:  امل��دع��ي  اىل 
هذه  عليك  حكمت  قد   2013/2/13 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر- 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ �سلطان �سعيد �سيف 
لحكام  وفقا  املحكمة مبثابة احل�سوري  ام��ارات  حكمت  الكعبي-  بنان 
يوؤدي  بان  املدعى عليه  بالزام  والقانون...   الغراء  ال�سالمية  ال�سريعة 
الف  واربعون  �ستة  قدرها  والبالغ  الدعوى  �سند  ال�سيك  قيمة  للمدعي 
درهم والزمته مب�ساريف الدعوى.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم 

املحكمة 2013/2/14.
القا�سي/حممد كامل اجلندي    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1074  عقاري كلي                                 
اىل املدعي عيه/1- �سركة العتماد لال�ستثمار �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد رو�سن اف�سار وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�ض   قد 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
)289417 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد  9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى �سداد 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11:00 ال�ساعة   2013/3/17 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1486  جتاري كلي                                 
املدعي  ان  القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  الدولية  ادور  عيه/1-  املدعي  اىل 
اقام عليك  ال�سناعية وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�ض قد  /�سركة كيتارو 
 263566.5( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ 
2013/2/20 ال�ساعة 9:30 �ض بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  .ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2010/998  جتاري جزئي                       

اىل املدعي عليه /1-  الفار�ض لتقنية املعلومات   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/بيكو انرتنا�سيونال نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/6/5 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بيكو انرتنا�سيونال بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
يعادله  م��ا  او  امريكي  دولر  ال��ف  ع�سر  اح��د  امريكي  دولر   11.000 مبلغ  للمدعية 
متام  وحتى   2010/10/12 تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  الم��ارات��ي،  بالدرهم 
عليها  املدعى  ال��زام  مع  الدين  ا�سل  وهو  به  املق�سي  املبلغ  تتجاوز  ل  ان  علي  ال�سداد 
الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من 
اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة

بان  ال��ب��ح��ري(  النقل  )ق��ط��اع  للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
ت�سجيل  بطلب  تقدم  ق��د  الفال�سي   جمعة  عبيد  ماجد   /

ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

على كل من له اعرتا�ض على ت�سجيل هذه ال�سفينة مراجعة مكتب 
ت��اري��خ هذا  م��ن  60 يوما  اق�ساها  م��دة  دب��ي خ��الل  ال�سفن  ت�سجيل 

العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

جديد جديد عبيد 10
 ميناء الت�سجيل ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/17     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1280 جتاري كلي  ابوظبي

انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  كاموجني  دومينجو  مارجوري  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/1/30م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�سالح / بنك الحت��اد الوطني بالتايل:  حكمت املحكمة مبثابة 
درهم   250322.67 مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�����س��وري: 
وفائدة تاخريية عن ر�سيد الدين البالغ قدره 239.831.97 درهم بواقع 4% من 
والزمت  الدين  ا�سل  ان ل يجاوز  التام على  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ 
املدعى عليها بامل�سروفات ومبلغ 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا 
قابال  حكما  امل��واف��ق   بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  .�سدر  طلبات.   من  ذل��ك 

لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
رئي�س الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/17     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2362 جتاري كلي  ابوظبي

اىل املحكوم عليه/ حممد وليد �سامل  عبداهلل �سعيد الرميثي  العنوان بالن�سر 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/1/23م   امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان��ه  نعلمك 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / بنك دبي ال�سالمي بالتايل:  حكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا مقداره 
رقم  عري�سة  على  بالمر  ال�سادر  التحفظي  احلجز  وب�سحة  درهما    269.500
2012/4448 يف 2012/10/22 والزام املدعى عليه بامل�سروفات 200 درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.    .�سدر بتوقيعي وختم املحكمة 
بتاريخ املوافق  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�سلمك هذا امل�ستند.  
رئي�س الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/17     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/694 جتاري كلي  ابوظبي

اىل املحكوم عليه/ �سيف عبداهلل  خلفان عبيد العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2012/12/25م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح 
املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:   التجاري   ابوظبي  بنك   /
على  التفاقية  التاخريية  والفائدة  دره��م   611.451.50 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه 
هذا املبلغ بواقع 7% �سنويا وذلك من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2011/4/13 ومبا 
ل يجاوز ا�سل الدين وب�سحة احلجز التحفظي ال�سادر بالمر على عري�سة رقم 1038 
ل�سنة 2011 عرائ�ض م�ستعجل ابوظبي يف حدود املبلغ املق�سي به والزمت املدعى عليه 
امل�����س��روف��ات ومائتي دره���م ات��ع��اب امل��ح��ام��اة ورف�ست م��اع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.   .�سدر 
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
رئي�س الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16   
       مذكرة تبليغ  موعد جل�سة بالن�سر

     رقم الدعوى  2013/1 م�ستعجل
علي   يو�سف حممد  البناء- وميثله: حممد  ملقاولت  اع�سار  عليه:  املدعي  اىل 
حيث ان املدعى/ امل�سباح ملقاولت البناء- وميثله: حممد مر�سد عامل قد اقام 
عليكم الدعوى رقم 2013/1 م�ستعجل را�ض اخليمة وعليه يقت�سى ح�سوركم 
الثنني  يوم  �سباح  البتدائية  اخليمة  را���ض  امل�ستعجلة يف حمكمة  الدائرة  اىل 
املوافق 2013/2/25 ال�ساعة التا�سعة �سباحا لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم  من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او ار�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد، فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقكم . 
�مني �سر د�ئرة �لأمور �مل�ستعجلة
حممود �سامل عبد�هلل �لها�سمي

  حكومة  را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/215    
 ليكن معلوما للجميع بان  ال�سيد/عادل عبيد مبارك ال�سريف ال علي- اماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( اىل ال�سيد/ الطاف  ح�سني علي 
ال�سيارات( مبوجب  ل�سيانة  ال�سحراء  )ور�سة ملك  رخ�سة  اجلن�سية يف  باك�ستاين  زم��ان- 
الرخ�سة رقم )545372(.  )حيث مت تغيري ال�سكل القانوين من: �سركة اعمال اىل: �سركة 
اعمال بوكيل خدمات ودخوله وكيل  خدمات ال�سيدة/ امل رحمه زوجه احمد عمر يو�سف 
جا�سم الدوخى(  وعمال لن�ض امل��ادة )16( فقره 3 من القانون الحت��ادي رقم )22( ل�سنة 
1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق 
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك تقدمي طلب اعرتا�ض لدى الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل  
دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   

تنويه
بتاريخ   10680 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  العالن  اىل  بال�سارة 
بال�سم   )CN-1038858( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�ض   2013/1/2
التجاري: الطاوؤو�ض للدراجات الهوائية.  تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه 

ورد خطاأ يف العالن امل�سار اليه اعاله ومل تذكر التعديالت التالية: 
-حذف /ابراهيم �سلطان حممد املرزوقي- امارات

-ا�سافة/را�سد �سامل حممد عنيرب الزعابي- امارات
بال�سافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�سابق.

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: �سركة �ملجرة للعدد �حلديدية )�ص.ذ.م.م(.
ال�سكل  نايف  دي���رة-  الفهيم-  ا�سماعيل  عبدالكرمي  ملك    3 رق��م  حم��ل  ال��ع��ن��وان: 
بال�سجل  القيد  رق��م    567484 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1030836 التجاري: 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/1/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/1/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
رقم  العنوان: مكتب   ، �لدويل لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات  �ملركز  املعني 
، ديرة -  امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة  213 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
هاتف :2501521-04  فاك�ض: 2521522-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي: �ملركز �لدويل لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات ،
ال�سغرية  امل�ساريع  را�سد لتنمية  العنوان: مكتربقم 213 ملك موؤ�س�سة حممد بن   
هذا  مبوجب    04-2521522 فاك�ض:    04-2501521: هاتف   - دي��رة   ، واملتو�سطة 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  �سركة �ملجرة للعدد �حلديدية )�ص.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2013/1/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/1/13  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/926  عقاري كلي                                 
اىل املدعي عيه/1- �سركة جلوبال ريل ا�ستيت لاليجارة التمويل �ض م ب جمهول 
املدعي /كايزن ديفيلومبنت�ض )م.م.ح( وميثله: هبه علي  ان  حمل القامة مبا 
غلوم حممد باقر اهلي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليها مببلغ وقدره )5224853 درهم( وبت�سليمه ال�سيك رقم )269( وامل�سحوب 
 2009/5/14 بتاريخ  دره��م(   28626000  ( بقيمة  الوطني(  )ابوظبي  بنك  على 
املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  
2013/2/25 ال�ساعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1073  عقاري كلي                                 

اىل املدعي عيه/1- �سركة العتماد لال�ستثمار �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد رو�سن اف�سار وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�ض   قد 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
)307716 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد  9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى �سداد 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11:00 ال�ساعة   2013/3/17 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16     

 مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر    
   يف  الدعوى 2013/4  تظلم عمايل                                   

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ري�سكو  كاي�سيدو  رمييلني  ���س��ده/  املتظلم  اىل 
املتظلم /راي��ت للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م   وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر 
اهلي قد اقام عليكم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف المر 
على عري�سة رقم 2012/1467 عمايل والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2013/2/18 ال�ساعة 8:30 �ض بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10717 بتاريخ 2013/2/16     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1625  احوال نف�س م�سلمني                                   

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  نعمان   �سيف  ه��الل  في�سل  عيه/1-  املدعي  اىل 
املدعي /را�سيل جينيفري وات�سون وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر اهلي قد 
ونفقة  عدة  ونفقة  لل�سرر  بالطالق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
اولد �سامله وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  خادمة  واج��رة 
الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�ساعة 8:30 �ض بالقاعة ch1.C.13 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• لندن-رويرتز:

التعامالت  ع��ام يف  ب��وج��ه  الوروب��ي��ة  ال���س��ه��م  ا�ستقرت 
بعد  الن��ف��ا���ض  ال��ت��ق��اط  موا�سلة مرحلة  ام�����ض  امل��ب��ك��رة 

�سعود قوي يف يناير كانون الثاين.
ال�سركات  ل�سهم   300 ي��وروف��ر���س��ت  م��وؤ���س��ر  وا�ستقر 
تغري  دون  نقطة  34ر1163  عند  الكربى  الوروب��ي��ة 
 0805 ال�ساعة  بحلول  ال�سابقة  اجلل�سة  ع��ن  ي��ذك��ر 
يورو�ستوك�ض  موؤ�سر  ت��راج��ع  بينما  جرينت�ض  بتوقيت 
باملئة  1ر0  ال��ي��ورو  منطقة  يف  القيادية  لال�سهم   50
اىل 04ر2634 نقطة. وقال ايون مارك فالهو مدير 

ال�سندوق لدى كلري انف�ست مازلنا يف مرحلة التقاط 
من  كثريا  ال�سعود  ن�ستطيع  اأن��ن��ا  اأعتقد  ل  الن��ف��ا���ض. 
اأننا قد نتحرك يف نطاق �سيق  اأعتقد  امل�ستوى احلايل 
لتنقية  ماتي  �سهم جون�سون  وك��ان  مار�ض.  اأوائ��ل  حتى 
يوروفر�ست  موؤ�سر  على  اخلا�سرين  اأب��رز  من  البالتني 
اأن قالت ال�سركة انها  بعد  باملئة  5ر2  تراجع  اذ   300
مع  عقد  جتديد  يف  ف�سلها  بعد  خ�سارة  ت�سجيل  تتوقع 
اأجنلو اأمريكان. ويف اأنحاء اأوروبا فتح موؤ�سر فاينن�سال 
موؤ�سر  تراجع  بينما  م�ستقرا  الربيطاين   100 تاميز 
الملاين  داك�ض  ون��زل  باملئة  05ر0  الفرن�سي   40 ك��اك 

باملئة. 02ر0 

االأ�شهم االأوروبية تفتح م�شتقرة 

املال والأعمال

•• بروك�صيل-يو بي اأي:

اأويل،  تقدير  ، يف  يورو�ستات  الأوروبية  الإح�ساء  اأعلنت هيئة 
اأن امليزان التجاري مبنطقة اليورو �سّجل فائ�ساً بقيمة 81.8 
الأوروبي  �سّجلت دول الحت��اد  2012، فيما  ي��ورو عام  مليار 

عجزاً جتارياً بقيمة 104.6 مليارات يورو يف العام نف�سه.
وذكرت الهيئة يف تقدير اأويل ن�سرته، ام�ض، اأن امليزان التجاري 
مبنطقة اليورو �سّجل فائ�ساً بقيمة 81 ملياراً و800 مليون 
يورو عام 2012، بعد اأن كان �سّجل عجزاً بقيمة 15 ملياراً 

و700 مليون يورو يف العام ال�سابق له.
واأو�سحت اأن امليزان التجاري �سّجل فائ�ساً بقيمة 11 ملياراً 
بعد   ،2012 الأول-دي�����س��م��رب  كانون  ي��ورو يف  مليون  و700 
بلغ الفائ�ض 3 مليارات يف كانون الأول-دي�سمرب املا�سي، كما 
�سّجل فائ�ساً بقيمة 13 مليار دولر يف ت�سرين الثاين-نوفمرب 
اأن بلغ الفائ�ض 4 مليارات و900 مليون دولر  بعد   ،2012

يف ت�سرين الثاين-نوفمرب 2011.
وتراجعت ال�سادرات املعدلة مو�سمياً يف كانون الأول-دي�سمرب 
.3% والواردات   ،1.8% بن�سبة  �سهري  اأ�سا�ض  2012 على 

اأما دول الحتاد الأوروبي ف�سّجلت عجزاً جتارياً بقيمة 104 
يبلغ  ك��ان  اأن  بعد   ،2012 ع��ام  ي��ورو  مليون  و600  مليارات 

ملياراً و700 مليون يورو يف العام ال�سابق له.  162
بعد  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   700 بقيمة  جت��اري��اً  ع��ج��زاً  �سّجلت  ك��م��ا 
كانون  يف  مليون   200 بقيمة  جتارياً  عجزاً  �سجلت  كانت  اأن 

الأول-دي�سمرب املا�سي 2011.
و�سّجلت دول الإحتاد عجزاً جتارياً بقيمة مليار و900 مليون 

يورو يف ت�سرين الثاين-نوفمرب 2012 ، بعد اأن بلغ عجزها 
العام  من  عينه  ال�سعر  يف  ي��ورو  مليون  و300  مليارات   9
2011. وعرفت هذه الدول عجزاً جتارياً يف جمال الطاقة، 
وتراجعاً بفائ�ض قطاع املواد امل�سنعة يف الأ�سهر ال� 11 الأوىل 
ارتفعت  ال����دول  ه���ذه  ����س���ادرات  اأن  غ��ري   .2012 ال��ع��ام  م��ن 

كوريا  اإىل  �سيما  ل  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل  �سركائها  معظم  اإىل 
الأخرى،  ال��دول  اإىل  بالن�سبة  اأما  واليابان.  ورو�سيا  اجلنوبية 
فقد �سّجلت اإيطاليا فائ�ساً يف ميزانها التجاري مل تعرفه منذ 
11 مليون يورو، وازدادت �سادراتها بن�سبة  عام 1999، وبلغ 

تراجعت وارداتها بن�سبة 5.7%. فيما   ،3.7%

امليزان التجاري ي�شّجل فائ�شًا مبنطقة اليورو 

نذر اأزمة غذاء يف اأفريقيا الو�شطى 

البحرين تبداأ حمادثات بيع زيت الوقود 

تركيا ا�شرتت نفطًا اإيرانيًا ب�شتة مليارات دوالر

الذهب يهبط يف التعاملت االآ�شيوية 

االإ�شرتليني يرتاجع اإىل اأدنى م�شتوى 
•• لندن-رويرتز:

تراجع اجلنيه ال�سرتليني اىل اأدنى م�ستوى يف �ستة اأ�سهر ون�سف مقابل الدولر ام�ض بعد بيانات اأظهرت تراجع 
اىل  باملئة  15ر0  ال�سرتليني  وانخف�ض  الثاين.  كانون  يناير  املتوقع يف  على غري  الربيطانية  التجزئة  مبيعات 
2ر0  اىل  اليوم  خالل  خ�سائره  اليورو  وقل�ض  متوز.  يوليو   26 منذ  م�ستوياته  اأدنى  م�سجال  دولر  5470ر1 

باملئة لي�سل اىل 06ر86 بن�ض مقارنة مع 90ر85 بن�ض قبل البيانات.

•• جنيف-رويرتز:

قال برنامج الغذية العاملي التابع لالمم املتحدة ام�ض ان انعدام المن يف 
اجلاري  العام  يف  خطرية  غذائية  باأزمة  ينذر  الو�سطى  افريقيا  جمهورية 
من  �سهر  بعد  ال���ذرة  مثل  ال�سا�سية  ال�سلع  اأ���س��ع��ار  بت�ساعف  م�ست�سهدا 

التمرد.
افريقيا  الو�سط من جمهورية  الثلث  �سخ�ض يف  األ��ف   800 نحو  ويعي�ض 

الو�سطى وهي منطقة ل تزال خا�سعة ل�سيطرة حتالف �سيليكا املتمرد.
وقال الربنامج ان اأعمال النهب املنت�سرة على نطاق وا�سع قللت من النتاج 
امل��ن��زيل وخم���زون���ات الغ��ذي��ة واحل��ب��وب واحل��ي��وان��ات فيما ي��ح��ول انعدام 
المن دون ذهاب املزارعني اىل عملهم. وي�ستمد مواطنو افريقيا الو�سطى 
معظم غذائهم من زراعة احتياجاتهم واحتياجات اأ�سرهم وزراعة الفواكه 

واخل�سروات لالغرا�ض التجارية.
لوقف  اتفاقا  وقعت  باملعادن  الغنية  ال�سابقة  الفرن�سية  امل�ستعمرة  وكانت 
اطالق النار مع �سيليكا يف 11 يناير كانون الثاين بعد مترد امتد اىل قرب 

العا�سمة.
وقال برنامج الغذية انه يجب �سمان دخول امل�ساعدات الن�سانية اىل هذه 
اأن املزارعني يف اجلزء ال�سمايل من  اأزم��ة. واأ�ساف  املنطقة لتجنب حدوث 
هذه املنطقة حمرومون من م�سدر دخلهم الرئي�سي لعدم قدرتهم على نقل 

حم�سول القطن الذي ح�سدوه بالفعل اىل ال�سوق.
المن  ب�ساأن  حكومية  غري  ومنظمات  املتحدة  ل��المم  تقييم  اىل  وا�ستنادا 
الغذائية �ستنق�ض على ما يبدو يف مو�سم  امل��واد  ان  الغذائي قال الربنامج 

المطار الذي ميتد من مايو اأيار وحتى �سبتمرب اأيلول.
وكان الربنامج يقدم م�ساعدات اىل 200 األف �سخ�ض يف املنطقة اخلا�سعة 
ل�سيطرة �سيليكا قبل التمرد ويقول ان 80 األفا على القل يواجهون خطرا 

كبريا على �سعيد نق�ض الغذاء.
ي�سم خم�ض جماعات متمردة منف�سلة مترده  ال��ذي  �سيليكا  ائتالف  وب��داأ 
يف اأوائل دي�سمرب كانون الول متهما الرئي�ض فران�سوا بوزيز بنق�ض اتفاق 
�سالم اأبرم يف عام 2007 يفرت�ض اأن يوفر فر�ض عمل واأموال للمتمردين 

الذين األقوا �سالحهم.

•• ا�صطنبول-رويرتز:

ق���ال وزي����ر ال��ط��اق��ة ال��رتك��ي ت��ان��ر يلدز 
�سي.ان.بي.�سي-اي  ت��ل��ف��زي��ون  ل��ق��ن��اة 
الرتكية ام�ض ان بالده ا�سرتت ما قيمته 
�ستة مليارات دولر من النفط اخلام من 
ايران يف عام 2012 و�ستوا�سل ا�سترياد 

النفط من اجلمهورية ال�سالمية.
وخ��ف�����س��ت ت��رك��ي��ا واردات����ه����ا م���ن اخل���ام 
اليراين بعد ان �سددت الوليات املتحدة 
واأوروبا العقوبات املفرو�سة على التجارة 
مع طهران وكانت تركيا قبل ذلك تعتمد 
على اخل��ام الي��راين يف اأك��ر من ن�سف 

وارداتها من اخلام. 

•• �صنغافورة-رويرتز:

بيع  عقود  على  مفاو�سات  ب��داأت  بابكو  احلكومية  البحرين  نفط  �سركة  ان  ام�ض  النفط  قطاع  من  م�سادر  قالت 
زيت الوقود لعام 2013-2014 بطلب عالوة �سعرية ثالثة دولرات على اأ�سعار ال�سرق الو�سط يف حني اأبدى 
م�سرتون حمتملون اهتمامهم بال�سراء بخ�سم. وقالت امل�سادر ان ال�سركة عر�ست �سحنات باأحجام 40 الف طن 
2014. وع��ادة ما  2013 حتى مار�ض اذار  و60 الف طن و80 الف طن للتحميل يف الفرتة من ابريل ني�سان 
ت�سدر ال�سركة �سحنة واحدة من زيت الوقود �سهريا. ومن املنتظر ا�ستكمال املفاو�سات خالل ا�سبوع البرتول العاملي 
النفط والغاز. ومل تعرف  قطاع  يف  التجمعات  اأكرب  اأحد  وهو  اجلاري  �سباط  فرباير  يف لندن الذي يبداأ يوم 18 
الرجح  على  ابرمت  ولكنها  الوقود  لزيت   2013-2012 يف  بابكو  ابرمتها  التي  امل��دة  حم��ددة  العقود  تفا�سيل 
بخ�سم يف خانة الحاد ح�سبما قاله م�سدر يف ا�سيا وقال م�سدر يف ال�سرق الو�سط ان �سادرات بابكو من زيت الوقود 
اأو البيتومني للطرق التي من  اأن ال�سركة قد حتتاج لنتاج املزيد من ال�سفلت  قد تخف�ض يف ال�سنوات املقبلة اذ 

املقرر ان�ساوؤها قبيل مباريات كاأ�ض العامل لكرة القدم التي ت�ست�سيفها قطر عام 2022.

•• �صنغافورة-رويرتز:

ال�سيوية  التعامالت  يف  الذهب  هبط 
ام�ض متجها نحو ت�سجيل اأكرب هبوط 
ا�سبوعي منذ دي�سمرب كانون الول مع 
ت�سرره من �سعف اليورو بفعل بيانات 
منطقة  من  لالمال  خميبة  اقت�سادية 

اليورو.
الفوري  للبيع  الذهب  �سعر  وانخف�ض 
دولر  14ر1631  اىل  ب��امل��ئ��ة  2ر0 
ال�ساعة  ب��ح��ل��ول  الون�������س���ة  ل���الوق���ي���ة 
اأدنى  وه��و  جرينت�ض  بتوقيت   0130
م�����س��ت��وى ل��ه م��ن��ذ اوائ����ل ي��ن��اي��ر كانون 
الجلة  ال���ع���ق���ود  وت����راج����ع����ت  ال����ث����اين 
اىل  دولر  7ر3  ل��ل��ذه��ب  الم��ري��ك��ي��ة 

دولر لالوقية. 8ر1631 
الركود  يف  ال���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة  وان��زل��ق��ت 
ب�سكل اعمق مما كان متوقعا يف ال�سهر 
بفعل   2012 م���ن  الخ�����رية  ال��ث��الث��ة 
املنطقة..  يف  اقت�سادين  اأك��رب  انكما�ض 

املانيا وفرن�سا.

برنت م�شتقر حول 118 دوالرًا يف التعاملت االآ�شيوية
•• �صنغافورة-رويرتز:

ا�ستقرت ا�سعار العقود الجلة خلام برنت حول 118 دولرا للربميل يف التعامالت ال�سيوية ام�ض لكنها تتجه نحو ت�سجيل اأول ا�سبوع من اخل�سائر منذ منت�سف يناير كانون الثاين بعد بيانات 
خميبة لالمال من منطقة اليورو جددت القلق ب�سان م�ساكل املنطقة.

واظهرت البيانات ان منطقة اليورو انزلقت ب�سكل اأعمق يف الركود يف الربع الخري من العام املا�سي م�سجلة اأكرب تراجع ف�سلي منذ 2009 . واأظهر اأكرب اقت�سادين يف املنطقة املانيا وفرن�سا اداء 
اأ�سواأ مما كان متوقعا مما ي�سري ايل ا�ستمرار امل�ساكل.

وبحلول ال�ساعة 0430 بتوقيت جرينت�ض كان �سعر عقود برنت ت�سليم مار�ض اذار منخف�سا 5 �سنتات عند 95ر117 دولر للربميل بعد ان �سجل يف وقت �سابق م�ستوى مرتفعا بلغ 11ر118 
دولر. ويتجه خام القيا�ض الدويل ايل ت�سجيل اول خ�سارة يف خم�سة ا�سابيع. وزاد اخلام المريكي اخلفيف 6 �سنتات ايل 37ر97 دولر للربميل مو�سعا مكا�سبه على مدى ال�سبوع ايل حوايل 

البنزين. امدادات  ب�سان  مبخاوف  مدعوما  باملئة   2

ارتفاع معّدل البطالة
 يف تركيا بنوفمرب 

•• اأنقرة-يو بي اأي:

ونقلت   9.4% اإىل  زاد معّدل البطالة يف تركيا خالل ت�سرين الثاين-نوفمرب الفائت 
يف  البطالة  اأن  ام�ض،   ، ترك�ستات  الرتكي  الإح�ساء  معهد  عن  الرتكية  زم��ان  �سحيفة 
 .9.4% اإىل  �سنوي  اأ�سا�ض  على   0.3% البالد ارتفعت خالل نوفمرب الفائت بن�سبة 
القوة  وارتفعت  2.63 مليون �سخ�ض  املذكورة  بالفرتة  العمل  العاطلني عن  وبلغ عدد 
ال�سهر  يف  مليوناً   24.26 مقابل   ،2012 نوفمرب  يف  مليوناً   25.29 اإىل  العاملة 
يف   ،11.7% الزراعية  غري  بالقطاعات  البطالة  معّدل  وبلغ   2011 العام  من  نف�سه 

حني اأن معّدل البطالة بني ال�سباب بلغ %18.8 بزيادة �سنوية ن�سبتها 1.8%.

تراجع عدد االأ�شهم وقيمتها يف بور�شة بريوت 
•• بريوت-يو بي اأي:

اأظهر تقرير دوري لبور�سة بريوت، ان الأ�سهم املتداولة �سجلت بنهاية الأ�سبوع املايل 
احلايل ام�ض تراجعاً يف عددها وقيمتها قيا�ساً اىل الأ�سبوع املايل املا�سي. ومت خالل 
الأ�سبوع املايل احلايل تداول 235929 �سهماً قيمتها 2.261.324 دولراً، بينما 
كان مت خالل ال�سبوع املايل املا�سي تداول 559773 �سهما قيمتها 4.975.712 
دولراً. كما مت خالل ال�سبوع املايل احلايل تداول 82989 �سهماً ل�سركة �سوليدير، 
دولراً،  وهي من كربى �سركات العقارات يف ال�سرق الو�سط، قيمتها 1.057.177 
بقيمة  لل�سركة  �سهماً  بينما كان مت خالل الأ�سبوع املايل املا�سي تداول 182846 
خالل الأ�سبوع املايل احلايل تداول  مت  اأنه  التقرير  وذكر  دولراً.   2.339.080
59820 �سهماً لبنك عودة قيمتها 401968 دولراً، بينما كان مت خالل ال�سبوع 

دولراً.  1.710.796 قيمتها  عودة  لبنك  �سهماً  املايل املا�سي تداول 253524 
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العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1011  جت جز- م ت- ب- اأظ

اجلن�سية:  ذ.م.م  والملينيوم  احلديدية  لالن�ساءات  الن�سر  �سركة  مدعي/ 
المارات  اجلن�سية:  واخرون  الربيك  عمر  نا�سر  عليه:  مدعى  المارات   
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 62.400 درهم املطلوب اعالنه/ علي 
خالد غنام اجلن�سية: فل�سطني عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/2/20 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة 
امل�ستنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل 

2013/2/03
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1612  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
�سليبا  اليا�ض  ميثلها/روين  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  واملقاولت  للهند�سة  اللبنانية  مدعي/ 
اجلن�سية: المارات  مدعى عليه: موؤ�س�سة الفارعة الهند�سية للمقاولت العامة وميثلها/ يا�سر 
املطلوب  درهم   670.505 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  وهيب 
ن�سخة  لكم  بالن�سر)نرفق  عنوانه:  حمدد    غري  اجلن�سية:  التاجر  مهدي  حممد  اعالنه/ 
املدعي  ان  حيث  ذلك(  اردمت  ان  والتعقيب  للرد  اخلربة  وتقرير  الفرعية  ال�سمان  دعوى  من 
لنظر  موعدا   2013/2/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�سكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/928  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�س التجاري        
مدعي/ خليفة حممد �سامل �سعيد املحريبي اجلن�سية: المارات   مدعى عليه: 
�سركة التامني املتحدة اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
100.000 درهم   املطلوب اعالنه/ حممد رحمن عبداهلل مري خان اجلن�سية: 
باك�ستان عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/20 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة   - البتدائية 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/127  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف  واملوؤ�س�سات املالية        
مدعى  المارات  اجلن�سية:  اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  الظاهري  خلفان  علي  خلفان  �سامل  عليه: 
�سحة وثبوت احلجز التحفظي واداء مبلغ 402612 درهم والفائدة القانونية املطلوب 
اعالنه/ �سامل خلفان علي خلفان الظاهري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/2/25 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
اآل نهيان   الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر 
امل�ستنداتك  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 

2013/2/12
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/247  جت كل- م ت- ب- اأظ

الرقمي  العامل  عليه:  مدعى  فل�سطني  اجلن�سية:  غنيم  �سبحي  فرا�ض  مدعي/ 
لالجهزة اللكرتونية ميثلها عبداهلل ماجد ال�سام�سي اجلن�سية: المارات    مو�سوع 
الرقمي  العامل  امل�سماه  الرخ�سة  واليات  واغرا�ض  ممتلكات  كافة  ت�سليم  الدعوى: 
الرقمي  العامل  اعالنه/  املطلوب  للمدعى  عنها  والتنازل  اللكرتونية  لالجهزة 
لالجهزة اللكرتونية ميثلها عبداهلل ماجد ال�سام�سي اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
ال�ساعة 8.30  لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  املوافق 2013/2/25 موعدا لنظر 
�سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية    
امل�ستنداتك  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 

2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  649/ 2012 -�سخ�سية - م ر- �س- اأظ

عليه:ال�سيد  امل�ستاأنف  م�سر   اجلن�سية:  �سكر  �سعيد  جمدي  رنا   : امل�ستاأنف 
احلكم  الغاء   : ال�ستئناف  مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  حممد  زكريا  ي�سري 
اجلن�سية:  حممد  زكريا  ي�سري  اعالنه/ال�سيد  املطلوب  الخت�سا�ض  بعدم 
م�سر   العنوان: بالن�سر  مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف 2012/649 �سخ�سية - م 
ر-  �ض- اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/20 لذا فانت 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ستئناف 
بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك  او  الق�ساء  �سخ�سيا  الكائنة-دائرة  ابوظبي 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة 

املحددة.
                                                                              قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سية

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

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1290/ 2012 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�ستاأنف : فندق تريانون اجلن�سية: المارات    امل�ستاأنف عليه:جنالء �سحاته 
كامل  على  ا�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع  م�سر   اجلن�سية:  زعيزع  ح�سن 
مبلغ احلكم بال�سافة على تذكرة ال�سفر املقدرة 300درهم املطلوب اعالنه/

مبا  بالن�سر   العنوان:  المارات  اجلن�سية:  الفندقية  لال�ست�سارات  كود  ات�ض 
 - ع ك-   2010/245 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  ا�ستاأنف  قد  امل�ستاأنف  ان 
لذا فانت مكلف  املوافق 2013/2/18  الثنني  يوم  اأظ ب وحدد لنظره جل�سة 
باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي 
الكائنة-  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                                  قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3239 ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ مظهر احلق حممد حاجي ادم �سيخ اجلن�سية: الهند  املنفذ 
�سده : �سركة ا�سرت ا�سو�سيت تريموا مبيانتي ا�ض بيه ايه اجلن�سية: المارات      
املطلوب اعالنه:�سركة ا�سرت ا�سو�سيت تريموا مبيانتي ا�ض بيه ايه اجلن�سية: 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ   -�ض-  ع  م  عمايل-   2012/1286 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/18 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�سور 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
  يف الدعوى  رقم 2011/76 جتاري كلي  

 املدعي : بنك المارات  دبي الوطني - املدعى  عليه: جموهرات كانوار )ذ.م.م( واآخرون . بناء 
على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2012/4/16 بندبنا خبريا م�سرفيا 
يف الدعوى رقم 2011/76 جتاري كلي، ومبا انكم املدعى عليهم ) جموهرات كانوار/جموهرات 
ال�سهباء/ كانوار لالملا�ض/ كانوار للمجوهرات /رم�سي�ض ل�سياغة الذهب/ ماجنيت �سينغ /كنوار 
جيت/جرينجيت كنوار/ غورميت �سينغ( فاننا نود بان نعلمكم اننا قد حددنا يوم الربعاء املوافق 
2013/2/19 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن 
يف امارة دبي- ديرة- بور�سعيد- بناية الو�سل بزن�ض �سنرت- مقابل ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق 
رحاب روتانا- �سارع رقم  27 طابق رقم 9- مكتب رقم 902، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف  
ت��ودون تقدميها لنا للتمكن من  التي  اع��اله، واح�سار جميع الوراق وامل�ستندات  املوعد املحدد 
اأداء مهمتنا وتزويدنا بكافة الوراق وامل�ستندات املقدمة اىل هيئة املحكمة من طرفكم يف ملف 

الدعوى، هذا ويعترب عدم الرد مبثابة موافقة على احل�سور يف املود املحدد  اعاله.
اخلبري امل�سريف/عمار حممد الن�سر     

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية

العدد  10717 بتاريخ   2013/2/16     
  يف الدعوى رقم 2012/1773 جتاري كلي ال�سارقة

ل�سناعة  مي�سوري  �سركة  �سد:  الوطني  اخليمة  را���ض  بنك   : م��ن  امل��رف��وع��ة   
الذهب واخرون   وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ ح�سني الها�سمي يف الدعوى 
�سايل�سمو  وال�����س��ي��د/  ال��ذه��ب  ة  ل�سناع  مي�سورى  /���س��رك��ة  ال�����س��ادة  م��ن  اع���اله 
هندجادر وال�سيد/ مانوج كومار موهيال حل�سور اجتماع اخلربة املزمع عقد 
يوم الحد املوافق 2013/2/17 يف متام ال�ساعة 7.00 م�ساًء وذلك مبكتبنا بدبي 
بنف�ض  لوتاه  بناية  امل�سرية  القن�سلية  الوليد بجانب  بن  �سارع خالد  دب��ي   بر 
البناية براند اند لي�ض الطابق الثالث مكتب رقم 308 الرجاء احل�سور يف املو 
فان  احل�سور  تخلفكم عن  حالة  ويف  م�ستندات  منكم من  وتقدمي  املحدد  عد 

اخلربة �سوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ستندات.
اخلبري امل�سريف: ح�سني �سامل الها�سمي

اعالن اجتماع خربة

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ حممد اعظم  فقد  
م������رح������وم اح�����م�����د رح����م����ان    
اجلن�سية   -ب����ن����غ����الدي���������ض 
رق�����م   ������س�����ف�����ره  ج������������واز    -
يجده  م���ن    )469502(
بتليفون رقم  الت�سال  عليه 

.055/8522363

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
حممد  ح���������س����ني  ج������اك������ري 
بنغالدي�ض   - م�����س��ط��ف��ى  
رقم   �سفره  اجلن�سية- جواز 
)1716035(   من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

.055/9532148

فقدان جواز �سفرت
لوردي�ض  امل����دع����و/  ف���ق���د  
الفلبني   - ب��ني   فلوري�ض 
اجلن�سية- جواز �سفره رقم  
)0752088(   �سادر من 
عليه  ي��ج��ده  م��ن  الفلبني 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

.050/5454508

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
������س�����خ�����اوات حم����م����د ب����الل 
ح�����������س�����ني- ب����ن����ج����الدي���������ض 
�سفره  ج������واز  اجل���ن�������س���ي���ة-  
رقم  )946880(   �سادر 
يجده  م��ن  بنجالدي�ض  م��ن 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

.050/9333543

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
�سوروج   حممد  عبداملكيت 
اجلن�سية-   ����س���ريلن���ك���ا   -
ج�����������������واز ��������س�������ف�������ره رق�������م  
�سادر     )1564820(
م���ن ���س��ريلن��ك��ا م���ن يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/4713293.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �سافى بالياليل 
ك�����وت�����ي    - هندي  حم���م���د 
�سفره  ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة- 
رقم  )0592027( فعلى 
ت�سليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
او  �سرطة  م��رك��ز  اق���رب  اىل 

ال�سفارة  الهندية م�سكوراً.

فقدان جواز �سفرت
تريوني�ض  امل����دع����و/  ف���ق���د  
�سيجا كيفياليو    - اأثيوبيا 
رقم   �سفره  اجلن�سية- جواز 
من  )1683023(�سادر 
اأث��ي��وب��ي��ا     م��ن ي��ج��ده عليه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

.050/6643131

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جنوانه موفق 
جربائيل عتي�سا  -العراق 
�سفره  -  ج��واز  اجلن�سية  
  )1199135( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

.050/6680915

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   
را�سي عويد للمقاولت وال�سيانة العامة

البتدائية  ابوظبي  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  مبوجب 
بتاريخ 2013/1/30 يف الدعوى رقم 2012/2491 جتاري كلي 
ابوظبي فقد حكمت املحكمة بحل وت�سفية �سركة را�سي عويد 
اخلبري  تعيني  مت  وقد  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاولت 
حما�سبون  القمة  مكتب   - الها�سمي  �سامل  ح�سني  احل�سابي/ 
قانونيون كم�سفي ق�سائي وقد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
مطالبة  او  اعرتا�ض  اي  لدية  من  وعلى  ال�سركة  بانحالل 
التقدم اىل امل�سفي الق�سائي يف مكتبه الكائن بابوظبي �سارع 
حمدان ت 026766166 ف 026766566 �ض.ب:128190 ابوظبي 
يف  وذلك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا 

غ�سون 45 يوما من تاريخ ن�ض هذا العالن.
�مل�سفي �لق�سائي
ح�سني �سامل �لها�سمي

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :04 /2011/10 املودعة حتت رقم :  163266 
با�س��م :  فخر الدين هولدجنز )�ض م ح(

وعنوانه : �ض ب 121423، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة                        
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
و�سف العالمة    : هي عبارة عن كلمة skin couture  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود

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

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  16  فرباير 2013 العدد 10717

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :01 /2011/11 املودعة حتت رقم :  164643 
با�س��م :  فخر الدين هولدجنز )�ض م ح(

وعنوانه : �ض ب 121423، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة                        
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
و�سف العالمة    : هي عبارة عن كلمة Shalis  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود 

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

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواىال�سبت  16  فرباير 2013 العدد 10717

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :04 /2011/10 املودعة حتت رقم :  163267 
با�س��م :  فخر الدين هولدجنز )�ض م ح(

وعنوانه : �ض ب 121423، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة                        
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
وفوقعها  الأ���س��ود  وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة    ROYAL كلمة  عن  عبارة  هي   : العالمة     و�سف 
يوجد �سكل تاج باللون الأ�سود وحتتها مكتوب كلمة DESIGN  باللغة الالتينيةن وباللون الأبي�ض داخل 

م�ستطيل باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  16  فرباير 2013 العدد 10717

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :04 /2011/10 املودعة حتت رقم :  163268 
با�س��م :  فخر الدين هولدجنز )�ض م ح(

وعنوانه : �ض ب 121423، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة                        
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
و�سف العالمة    : هي عبارة عن كلمة reve  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود وفوقها �سكل مثلث 
مفتوح من الأ�سفل وباللون الأ�سود وحتتها مكتوب كلمة collection  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون 

الأ�سود.
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  16  فرباير 2013 العدد 10717

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2011/10/24 املودعة حتت رقم :  164312 
با�س��م : : �سركة جلف فوت وير املحدودة )ذ م م(

وعنوانه: �ض ب 3374، عجمان، الإمارات العربية املتحدة                          
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض
الواق�عة بالفئة   : 25

�سكل  يوجد  وفوقها  الأ�سود  وباللون  الالتينية  باللغة  ruyi مكتوبة  كلمة  عبارة عن  : هي  العالمة  و�سف 
م�سابه حليوان الباندا باللون الأ�سود.

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

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  16  فرباير 2013 العدد 10717

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :01 /2011/11 املودعة حتت رقم :  164641 
با�س��م :  فخر الدين هولدجنز )�ض م ح(

وعنوانه : �ض ب 121423، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة                        
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
و�سف العالمة    : هي عبارة عن كلمة ZUBEDAH  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود

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

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  16  فرباير 2013 العدد 10717

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :01 /2011/11 املودعة حتت رقم :  164642 
با�س��م :  فخر الدين هولدجنز )�ض م ح(

وعنوانه : �ض ب 121423، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة                        
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
و�سف العالمة    : هي عبارة عن كلمة Vivace  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود  ويوجد فوقها 
دائرة �سبه مغلقة باللون الأ�سود مع م�سننات يف اإطارها الداخلي باللون الأ�سود، ويوجد داخل الدائرة احلرف 

الأبجدي الالتيني V مكتوب لللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  16  فرباير 2013 العدد 10717

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
MOON : بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

بتاريخ :2011/7/20م املودعة حتت رقم : 160155 
با�سم:بيبي �سيتي ذ.م.م    

وعنوان:حمل ملك احمد حممد بالقيزي ديرة البطني �ض.ب:42134   
 وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

الف�ساتني  واملت�سمنة  املالب�ض  والقدم  الراأ�ض  اردي��ة  واولدي  رجايل وحرميي  انواعها  بكل  اجلاهزة  املالب�ض 
واجلاكيتات والبنطلونات الف�سفا�سة والبنطلونات والقم�سان والتنورات والبدل والقم�سان التائية واملالب�ض 
ال�سدرية الفوقية وال�سرتات واملالب�ض املحبوكة وربطات العنق واملعاطف وحمالة البنطلون واملالب�ض املحكمة 
واأرواب  ال��راأ���ض  واغطية  الريا�سية  والقبعات  القبعات  الريا�سية  املالب�ض  وبالخ�ض  املالب�ض  والبيجامات 
احلمامات والحزمة الريا�سية واجل��وارب واجل��وارب املانعة للعرق واجل��وارب الطويلة واجل��وارب الق�سرية 
والردية  وال�سورتات  والرب��ط��ة  املعرقة  والكنزات  التعرق  وقم�سان  التحتية  والقم�سان  ال�سيقة  واملالب�ض 
ال�سروالية )مالب�ض( والقفازات )ا�سافة للملب�ض( وبدلت الرك�ض الكاملة للفرق الريا�سية وبدلت التدريب 

والحذية واربطة الراأ�ض والربطة املا�سة للعرق.
الواقعة بالفئة :25

ملونة  �سا�سة  على  تقع  البي�ض  باللون  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   MOON كلمة  العالمه:هي  و�سف 
باللون ال�سفر .

ال�سرتاطات: .
على من لديه اعرتا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16  فرباير 2013 العدد 10717

العدد 10717 بتاريخ 2013/2/16   
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تتوا�سل يف نادي العني ال�ستعدادات ل�ست�سافة الن�سخة ال�32 من 
اإقامتها خالل  واملقرر  الطائرة  للكرة  الأندية اخلليجية  بطولة 
اللجنة  رئي�ض  واعتمد  املقبل.  مار�ض   29 اإىل   23 من  الفرتة 
غامن  الطائرة  للكرة  اخلليجية  الأندية  لبطولة  املنظمة  العليا 
مبارك الهاجري رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة نادي العني لالألعاب 
وتتاألف  اخلليجية.  البطولة  جل��ان  روؤ���س��اء  اأ���س��م��اء  الريا�سية 
العليا  اللجنة  لرئي�ض  نائبا  الدرمكي  اللجان من مبارك خليفة 
النعيمي مديرا للبطولة  واإبراهيم  الكرة  املنظمة ممثال لحتاد 
وهايدن �سفاي رئي�سا للجنة املالية وامل�سرتيات والإ�سكان ومقررا 
العالقات  الإع��الم��ي��ة  للجنة  رئي�سا  امل��رازي��ق  واإ�سماعيل  للجنة 
وحيي  الأم��ن��ي��ة  للجنة  رئي�سا  العي�سائي  نا�سر  و�سعيد  العامة 
�سلطان  واأحمد  واملالعب  احلكام  للجنة  رئي�سا  البدواوي  ح�سن 

رئي�سا  حمدان  نائل  والدكتور  املوا�سالت  للجنة  رئي�سا  النعيمي 
ال�سكرتارية  للجنة  رئي�سا  عربي  �سعيد  وحممد  الطبية  للجنة 
والتن�سيق العام. واأكد الهاجري اأن ال�ستعدادات مت�سي على نحو 
اىل  م�سريا  الطائرة  للكرة  اخلليجية  البطولة  ل�ست�سافة  جيد 
ون��ادي العني  الإم���ارات ب�سورة عامة  الوا�سعة لدولة  اأن اخل��ربة 
�ست�ساعف  الدولية  البطولت  تنظيم  يف  اخل�سو�ض  وج��ه  على 
تقودنا  كبرية  جهود  لبذل  املنظمة  العليا  اللجنة  م�سوؤولية  من 
ال��ه��اج��ري البطولة  . واع��ت��رب  ال��ن��ج��اح  اأع��ل��ى م��وؤ���س��رات  لتحقيق 
املتناف�سة على لقب  الفرق  الدولة وجميع  فر�سة مثالية ملمثلي 
الكرة  ت��ط��ور  م���دى  ع��ن  للك�سف  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  ال�32  الن�سخة 
م�ستويات  تقدم  ظلت  البطولة  اأن  اإىل  لفتا  اخلليجية  الطائرة 
متطورة فنيا وتنظيميا يف كل ن�سخة متمنيا اإقامة طيبة للجميع 

يف مدينة العني. من جانبه اأكد اإبراهيم النعيمي مدير البطولة 
اأجنبي  ال�ستعانة بالعب  البطولة مينح كل فريق حق  نظام  اأن 
واحد واآخر خليجي م�سريا اإىل اأن البطولة تلعب بنظام الدوري 
والثاين من  الأول  واأن  املجموعات  واح��د خالل مرحلة  دور  من 
اأن قرعة  النهائي. يذكر  اإىل الدور ن�سف  كل جمموعة �سيتاأهل 
اللجنة  اجتماع  هام�ض  على  الكويت  يف  اأج��ري��ت  التي  البطولة 
املنظمة للكرة الطائرة بدول جمل�ض التعاون واأوقعت م�ست�سيف 
البطولة العني يف املجموعة الأوىل التي ت�سم اإىل جانبه الهالل 
�سمت  حني  يف  العماين  وال�سيب  البحريني  والن�سر  ال�سعودي 
املجموعة الثانية ممثل الدولة الثاين ال�سباب اإىل جانب حامل 
والعربي  البحريني  املحرق  البطولة  من  املا�سية  الن�سخة  لقب 

القطري وكاظمة الكويتي.

ا�شتعدادات مكثفة بنادي العني ال�شت�شافة بطولة االأندية اخلليجية للكرة الطائرة

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
راأ�ض  اإم����ارة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو 
اخليمة �سباح ام�ض ختام �سباق ن�سف ماراثون راأ�ض 
اخليمة الدويل اأحد ال�سباقات الأغنى عاملياً والذي 
األف دولر و�سارك فيه   300 يبلغ جمموع جوائزه 
اإىل  ينتمون  العامل  2700 عداء من خمتلف دول 
نحو 89 دولة ومن بينهم اأبطال العامل يف مثل هذه 

ال�سباقات.
اأن ن�سف ماراثون راأ�ض اخليمة �سنفه خرباء  علماً 
م�ستوى  على  م��اراث��ون  ن�سف  اأف�سل  ث��اين  عامليني 
اأ���س��رع ال�سباقات يف ال��ع��امل م��ن حيث  ال��ع��امل واأح���د 

الأهمية والقوة وحجم امل�ساركة.
و�سهد ن�سف ماراثون راأ�ض اخليمة هذا العام حتطيم 
ت��وق��ي��ت بالن�سبة  امل�����س��ج��ل ك��اأف�����س��ل  ال��ع��امل��ي  ال��رق��م 
ل�ساحبي املركز الثاين والثالث لفئة الن�ساء، كما اأن 
اف�سل توقيت كمركز اأول لزال م�سجل با�سم ن�سف 
 2011 م��اراث��ون راأ����ض اخليمة وال���ذي حتقق ع��ام 

للعداءة ماري كيتاين.
�سهد ن�سف املاراثون اإىل جانب �ساحب ال�سمو حاكم 
راأ�ض اخليمة ال�سيخ عمر بن �سقر القا�سمي رئي�ض 
وال�سيخ  الوطني  اخليمة  راأ����ض  بنك  اإدارة  جمل�ض 
نادي  رئ��ي�����ض  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  اأح��م��د 
ال�سيوخ  �سمو  من  وع��دد  الريا�سي  الثقايف  الرم�ض 
و�سعادة عبد العزيز عبد اهلل الزعابي ع�سو املجل�ض 
براأ�ض  واملوؤ�س�سات  الدوائر  م��دراء  ،وبع�ض  الوطني 
اأبطال  و�ساهدت  ح�سرت  غفرية  وجماهري  اخليمة 

العامل يف �سباقات العدو.
�سعود  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  قام  ال�سباق  نهاية  ويف 
باجلوائز  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��ت��ك��رمي  ال��ق��ا���س��م��ي  �سقر  ب��ن 
التكرمي  خ��الل  وراف��ق��ه  للفائزين  املر�سودة  املالية 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����ض  م���ردد  ���س��امل  ن��ا���س��ر 
ل��ل��ح��دث وغ���امن اأح��م��د غ���امن ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اللجنة 
العليا املنظمة للحدث العاملي وعارف الهرنكي ع�سو 

اللجنة العليا املنظمة املن�سق العام لل�سباق.
 28 اإىل  ال��دع��وة  وجهت  ق��د  املنظمة  اللجنة  كانت 
املاراثون  �سباق  يف  للم�ساركة  دوليني  وع��داءة  ع��داًء 
ال��رئ��ي�����س��ي، م��ا اأدى اإىل و���س��ول ع���دد امل�����س��ارك��ني يف 
ال�سباق اإىل اأكر من 2700 �سخ�ض نظراً للدعاية 
العاملية والدولية التي تروجها اللجنة املنظمة، وكذا 
الرتويج التخ�س�سي من خالل امل�ساركة يف معار�ض 

كثرية خا�سة باأحداث املارثونات.

�ل�سباق �لذهبي
دخل �سباق ن�سف ماراثون راأ�ض اخليمة العاملي دائرة 

الهتمام العاملي الكبري كونه ح�سل يف العام املا�سي 
دول   6 بجانب  ب��ذل��ك  ليكون  الذهبي  الليبل  على 
الربتغال  وه��ي  الذهبي  المتياز  ه��ذا  على  ح�سلت 
و  والهند  واإجن��ل��رتا  وكولومبيا  وت�سيكو�سلوفاكيا 

راأ�ض اخليمة.

لن�سف  بــطــاًل  كيب�سانغ  جيفري  �لكيني 
مار�ثون ر�أ�ص �خليمة للرجال

وق���د ���س��ه��د ال�����س��ب��اق ال����ذي ب��ل��غ��ت م�����س��اف��ت��ه 21 كم 
الرجال  فئة  يف  الأوىل  امل��راك��ز  على  كينية  �سيطرة 
وال�سيدات حيث فاز الكيني جيفري كيب�سانغ باملركز 
الأول للمرة الأوىل يف فئة الرجال حيث حقق زمن 
وقدره 58 دقيقة و 54 ثانية، وجاء يف املركز الثاين 
الكيني �ستانلي بيوت وحقق زمن 58 دقيقه  و 56 
جيفري  الكيني  الثالث  امل��رك��ز  يف  ج��اء  بينما  ثانية 

موتي وحقق 58 دقيقة و و58 جزء من الثانية.

مار�ثون  ن�سف  بطلة  كابو  ل�سي  �لكينية 
ر�أ�ص �خليمة للن�ساء 

كابو  ل�سي  الكينية  حققت  فقد  ال�سيدات  فئة  اأم���ا 
 6 ���س��اع��ة و  ق���دره  امل��رك��ز الأول ح��ي��ث حققت زم���ن 
دقائق و 9 ثواين ، وجاءت ثانية مواطنتها الكينية 
بري�سا جيبتو حيث حققت زمن �ساعة و6 دقائق و 
يف  وج���اءت  العاملي  ال��رق��م  حطمت  حيث  ثانية   11
جيبتو  ريتا  الكينية  اأي�ساً  مواطنتهم  الثالث  املركز 
وحققت زمن وق��دره �ساعة و 6 دقائق و 27 ثانية 
واأي�سا حطمت الرقم العاملي امل�سجل بهذا التوقيت.

�سيف �لر��سدي بطل �ملو�طنني
الدولة  ملواطني  مميزة  م�ساركة  ال�سباق  �سهد  وق��د 
املركز  ال��وط��ن��ي وق���د ج���اء يف  املنتخب  اأع�����س��اء  م��ن 
الأول �سيف الرا�سدي حيث حقق زمن وقدره �ساعة 
و 10 دقائق و 11  ثانية وجاء يف املركز الثاين بدر 
العلوي وحقق زمن قدره �ساعة و 13 دقيقة و 53 
قدره  زم��ن  وحقق  القايدي  علي  ثالثاً  وج��اء  ثانية 

�ساعة و20دقيقة و 18 ثانية.

�ملقيمني  فئة  يف  �لن�ساء  بطلة  بيلو  �إميبات 
يف �لدولة 

وقد �سهد ال�سباق م�ساركة جمموعة كبرية من فئة 
الن�ساء املقيمات بالدولة وقد جاءت يف املركز الأول 
وقدره  زم��ن  حققت  حيث  اأثيوبيا  من  بيلو  اميبات 
املركز  وج���اءت يف  ثانية    55 و  دق��ائ��ق  و15  �ساعة 

الثاين بيلين�ض يامي من اأثيوبيا اأي�سا وحققت زمن 
قدره �ساعة و 16 دقيقة و 07 ثانية وجاءت  ثالثاً 
قدره  زم��ن  وحققت  ه��ريل��ني   م���اري  اآن  الفنلندية 

�ساعة و 17 دقيقة و 11 ثانية.

جان ندونغ بطل �لرجال يف فئة �ملقيمني يف 
�لدولة 

وقد �سهد ال�سباق م�ساركة جمموعة كبرية من فئة 
الأول  املركز  وقد جاء يف  بالدولة  املقيمني  الرجال 
جان ندونغ من كينيا حيث حقق زمن وقدره �ساعة 
و 01 دقائق و 38  ثانية وجاء يف املركز الثاين جول 
اأي�سا وحقق زمن قدره �ساعة و  كيبكيني من كينيا 
اأي�سا  الكيني  ث��ال��ث��اً  ث��ان��ي��ة وج����اء    42 و  دق��ائ��ق   3
 04 و  �ساعة  ق��دره  زم��ن  جرييوت فينكانت  وحقق 

دقيقة و 07 ثانية.

فريق �سركة �سيكوين �أول �لفرق
من  كبري  لعدد  مميزة  م�ساركة  ال�سباق  �سهد  وق��د 
اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  م�ستوى  على  الفرق 
املركز  اأو خارجها، وق��د ج��اء يف  الدولة  داخ��ل  �سواء 
الأول فريق �سركة �سيكوين اخلا�سة وحقق الفريق 
31 ثانية وجاء  و  08 دقيقة  و  زمن وق��دره �ساعة 
باأبوظبي   احليوية  وامل��راف��ق  املن�ساآت  حماية  جهاز 
ب��امل��رك��ز ال���ث���اين ح��ي��ث ح��ق��ق زم���ن وق�����دره ���س��اع��ة و 
ال�سرطة  فريق  ثالثاً  ثانية وجاء   48 و  08 دقيقة 
الإماراتية وحقق زمن قدره �ساعة و 12 دقيقة 52 

ثانية.

بالن�سبة  �لفرق  �أول  �لعني  مدر�سة  فريق 
للمد�ر�ص

من  كبري  لعدد  مميزة  م�ساركة  ال�سباق  �سهد  وق��د 
، وق��د ج��اء يف املركز  امل��دار���ض  ال��ف��رق على م�ستوى 
ال��ف��ري��ق زمن  ال��ع��ني وح��ق��ق  الأول ف��ري��ق م��در���س��ة 

وقدره �ساعة و 17 دقيقة و 14 ثانية.

جو�ئز �ل�سباق
للماراثون  الرئي�سي  لل�سباق  املالية  اجل��وائ��ز  ت��وزع 
اأبطال  ب���ني  ب��ال��ت�����س��اوي  ك��ي��ل��وم��رت  وم�سافته21 
الرجال  الرجال وال�سيدات، ليح�سل كل من بطلي 
املركز  و�ساحبي  دولر،  األ���ف   15 على  وال�����س��ي��دات 
الثاين على 10 اآلف، والثالث على 7000 دولر، 
والرابع على 5000 دولر، واخلام�ض على 4000 
على  وال�سابع  دولر   3000 على  وال�ساد�ض  دولر، 

2000 دولر والثامن على 1500 دولر والتا�سع 
على 1000 دولر والعا�سر على 500 دولر .

املواطنني  م��ن  امل��اراث��ون  بطلي  م��ن  ك��ل  فيما مينح 
املركز  و�ساحبي   ، دولر   2000 و���س��ي��دات  رج���اًل 

الثاين 1500 دولر، واملركز الثالث 750 دولر.

ر�أ�ص  مار�ثون  ن�سف   : �خليمة  ر�أ�ص  حاكم 
�خليمة من جناح �إىل جناح د�ئمًا

واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
لو�سائل  ت�����س��ري��ح  راأ������ض اخل��ي��م��ة يف  اإم������ارة  ح��اك��م 
لعدائيني  الكبرية  بامل�ساركة  �سعادته  ع��ن  الأع���الم 
من خمتلف دول العامل الذين يتواجدون على اأر�ض 
�ساحبتي  ك�سر  �سموه  ا�سعد  كما   ، الإم����ارات  دول���ة 
لفئة  امل�سجل  العاملي  للرقم  والثالث  الثاين  املركز 
الن�ساء وح�سول �سباق ن�سف ماراثون راأ�ض اخليمة 
على  دول   6 اأف�سل  �سمن  الذهبي  الت�سنيف  على 
م�����س��ت��وى ال��ع��امل وال��ت��ن��ظ��ي��م ال���رائ���ع ل��ل��ح��دث وهذا 
اإم��ارة راأ���ض اخليمة  ال��ذي حتت�سنه  التجمع العاملي 
�سيحقق  اهلل  ،وب����اإذن  ال��ت��وايل  على  ال�سابعة  للمرة 
�سباق ن�سف ماراثون راأ�ض اخليمة  خالل ال�سنوات 
اأك���رب ولن  اأك���رب و�سمعة ع��امل��ي��ة  ال��ق��ادم��ة جن��اح��ات 
يرتدد يف دعمه حتى يحقق الأهداف التي اأقيم من 

اأجلها.
واأ����س���اف ���س��م��وه اإن اح��ت�����س��ان راأ�����ض اخل��ي��م��ة لهذا 
الإي��ج��اب��ي��ة لدولة  ال�����س��ورة  ال��ع��امل��ي يعك�ض  احل���دث 
الأح����داث  ا�ست�سافة  وم���دى جن��اح��ه��ا يف  الإم�����ارات 
العاملية الكربى مما يدل على قدرة الإمارات وقدرة 
�سبابها على حتقيق النجاحات املختلفة التي ت�سب 

يف تطورها يف املجال الريا�سي.
ال�سابعة  لل�سنة  يقام  احل��دث  ب��اأن  �سموه  اأو�سح  كما 
براأ�ض اخليمة وهذا بحد ذاته جناح وقد حقق ن�سف 
وم�ساركة  اأف�سل  وتنظيم  جناح  العام  هذا  ماراثون 
لل�سباق  اكرب  بدعم  �سموه  وجه  كما  كبرية  قيا�سية 
يت�سنى  حتى  اأف�سل  وتنظيم  القادمة  ال�سنة  خالل 
�سباق  لأج��ل جناح  مالديهم  كل  تقدمي  للم�ساركني 

الن�سف ماراثون

فعاليات م�ساحبة للحدث
وق����د ���س��اح��ب اإق����ام����ة ن�����س��ف امل�����اراث�����ون ع����دد من 
ال�سرطة عدد من  الفعاليات حيث عزفت مو�سيقى 
املاراثون  ق��ري��ة  اأقيمت  كما  املو�سيقية  املقطوعات 
لل�سياح للتعرف على ع��ادات دول��ة الإم���ارات ومركز 
ال�سياح  واإع��ج��اب  ا�ستح�سان  لق��ى  لالأطفال  األ��ع��اب 

واحل�سور يف ال�سباق العاملي.

وخدمات  �لرئي�سي  �لــر�عــي  �سقر  ميناء 
م�سكورة

وقد �سهد احلدث رعاية ر�سمية رئي�سية من ميناء 
�سقر لل�سنة اخلام�سة على التوايل كراعي بالتيني 
و���س��رك��ة اأدي���دا����ض ك��راع��ي ذه��ب��ي ب��الإ���س��اف��ة لبع�ض 

ال�سركات الأخرى.
ك��م��ا ���س��اح��ب احل����دث ت���ع���اون م���ع ���س��رك��ة برمييري 
ماراثون الدولية التي قامت بتنظيم احلدث العاملي 
مب�ساعدة عدد من املوؤ�س�سات ومنها : القيادة العامة 
لألعاب  الإم�����ارات  – اإحت���اد  اخليمة  راأ����ض  ل�سرطة 
اجلن�سية  اإدارة   – امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة  القوى– 
راأ�ض  – بلدية  راأ���ض اخليمة  – م�ست�سفى  والإقامة 
اخليمة – دائرة الأ�سغال واخلدمات العامة العامة.

نا�سر مردد : �حلدث �سهد جناحًا عامليًا
اأكد نا�سر �سامل مردد رئي�ض اللجنة العليا املنظمة 
اأن احلدث احلمد هلل جنح  العاملي  املاراثون  لن�سف 
بامتياز ب�سهادة اجلميع وكل ذلك بف�سل اهلل اأوًل ثم 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال��الحم��دود  الدعم  بف�سل 
�سعود بن �سقر القا�سمي حاكم الإم��ارة  الذي قدم 
والذي  الكبري  العاملي  امل��اراث��ون  ه��ذا  لنجاح  الكثري 
جنحت راأ�ض اخليمة يف تقدمي �سورة وانعكا�ض طيب 
للحدث يف نفو�ض امل�ساركني واجلمهور، وبحمد اهلل 
اأع�ساء  كل  جهود  تظافر  بف�سل  الأه���داف  حتققت 
اللجنة املنظمة الذين �سهروا م�سكورين على تقدمي 
�سورة اإيجابية للحدث كما اإن ال�سكر مو�سول لكل 
التي  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات  ولكل  الراعية  ال�سركات 
منا  فلهم  املاراثون  لنجاح  كبرية  م�ساهمات  قدمت 

كل ال�سكر والتقدير .

و�لأجمل  عاملي  جتمع  غــامن:  �أحمد  غامن 
حتطيم �لأرقام �لعاملية

العليا  اللجنة  رئي�ض  نائب  غ��امن  اأح��م��د  غ��امن  اأك��د 
احلمد  احل��دث  اأن  العاملي  املاراثون  لن�سف  املنظمة 
ل�سمو  ال��الحم��دود  الدعم  بف�سل  بامتياز  جنح  هلل 
ونائب  العهد  القا�سمي ويل  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ 
احل��اك��م ال����ذي ق���دم ال��ك��ث��ري ل��ن��ج��اح ه���ذا املاراثون 
العاملي الكبري الذي جنحت راأ�ض اخليمة يف تقدمي 
امل�ساركني  نفو�ض  يف  للحدث  طيب  وانعكا�ض  �سورة 
واجلمهور، وبحمد اهلل حتققت اليوم جمموعة من 
الأخبار ال�سعيدة وهي حتطيم الأرقام يف فئة الن�ساء 

وهذا بحد ذاته اإجناز.

ر�أ�ــص  مــار�ثــون  ن�سف   : �لهرنكي  عـــارف 
�خليمة.. حدث ريا�سي مميز

اللجنة  ع�سو  الهرنكي  اإبراهيم  ع��ارف  ال�سيد  ق��ال 
تنظيم  ي��اأت��ي   : العاملي  للحدث  ال��ع��ام  املن�سق  العليا 
ن�����س��ف م���اراث���ون راأ�����ض اخل��ي��م��ة ال��ع��امل��ي ه���ذا العام 
ال�سياحة  ا�ستثمار  ب�����س��رورة  اإمي��ان��ن��ا  منطلق  م��ن 
والريا�سة  كاأحد اخليارات التي نعول عليها نحن يف 
راأ�ض اخليمة خا�سة ويف الإمارات عامة لدفع م�سرية 
النتاجية  ال��ق��اع��دة  وت��ن��وي��ع  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
املقومات  منطلق  م��ن  ث��م  ال��وط��ن��ي،  اق��ت�����س��ادن��ا  يف 

ال�سياحية الكبرية التي تتميز بها الإمارة.
بالفعل  يبني  ال��ذي  اجلميل  احل��دث  بهذا  و�سعدت 
توؤهلنا  التي  املقومات  من  اخليمة  راأ���ض  متتلكه  ما 
واأ�سعدين   .. ال�سباقات  هذه  مثل  تنظيم  للنجاح يف 
بالفعل اإق��ب��ال ك��ل ال��ن��ا���ض ���س��واء اأه���ل الإم�����ارات اأو 
يف  وال��ت��واج��د  احل�سور  على  ال��زائ��ري��ن  اأو  املقيمني 

ن�سف املاراثون.

�ملنظمة  �للجنة  ي�سكر  �لقا�سمي  �سعود 
للحدث �لعاملي 

ت���ق���دم  ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى لالحتاد حاكم راأ�ض 
ال�سباق  نهاية  والتقدير يف  ال�سكر  بخال�ض  اخليمة 
اإىل اللجنة العليا املنظمة للحدث على اجلهود التي 
اأب��ه��ى �سورة  العاملي يف  ه��ذا احل��دث  بذلت لإخ���راج 
ون��ق��ل �سورة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سياحة  اأ���س��ه��م  ورف���ع م��ن 
وانطباع مميز يف نفو�ض جميع من �سهدوا احلدث 
العاملي. وت�سم اللجنة العليا املنظمة للحدث نا�سر 
�سامل مردد رئي�ض اللجنة العليا وغامن احمد غامن 
نائب رئي�ض اللجنة العليا وعارف اإبراهيم الهرنكي 
رئي�ض  كليتون  ونيثن  العاملي  للحدث  العام  املن�سق 
العمليات املركزية وخالد ح�سن النقبي رئي�ض اللجنة 

الإعالمية وعبد العزيز اإبراهيم عبد العزيز.

�لتغطية �لإعالمية
لدى  خا�سة  باأهمية  الإع��الم��ي��ة  التغطية  حظيت 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ن�����س��ف م���اراث���ون را�����ض اخليمة 
من  كبرية  جمموعة  احل��دث  غطى  حيث  ال���دويل، 
القنوات التيلفزيونية واملحطات الإذاعية وال�سحف 
الو�سائل  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل��ج��الت  واملحلية  العاملية 
واملواقع الإلكرتونية وجهات التوا�سل الإجتماعي .

بح�سور �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�ص �خليمة

اأحمد بن �شعود بن �شقر يتوج اأبطال ن�شف ماراثون راأ�ض اخليمة لعام 2013 
�لكيني جيفري كيب�سانغ بطاًل لن�سف مار�ثون ر�أ�ص �خليمة للرجال ول�سي كابو بطلة �لن�ساء

رئي�سها  تر�سيح  الريا�سي  الع���الم  جلنة  ق��ررت 
املكتب  ان���ت���خ���اب���ات  اب���راه���ي���م خل���و����ض  ع���ب���داهلل 
الريا�سية  لل�سحافة  الدويل  لالحتاد  التنفيذي 
بالدولة  الريا�سية  اجل��ه��ات  مبخاطبة  وق��ام��ت 
ان��ت��خ��اب��ات اجلمعية  ت��اأي��ي��ده��ا خل���و����ض  ل��ط��ل��ب 
له يف منت�سف  املقرر  الجتماع  العمومية خالل 
ابريل القادم مبدينة �سوت�سي الرو�سية . جاء ذلك 
جل�سة اللجنة الأوىل لهذا العام برئا�سة عبداهلل 
ابراهيم ويف اطار حر�سها على م�ساركة املوؤ�س�سات 

على  توجهاتها  منطلق  من  بالدولة  الريا�سية 
اع��ت��ب��ار اه��م��ي��ة ال��ت�����س��اور وال��ت��ب��ادل ب��ني اللجنة 
اللجنة  واك��دت  الريا�سية.  الوطنية  وموؤ�س�ساتنا 
لدعم  الريا�سية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  �سرورة 
تقت�سيه  م��ا  وف��ق  الم��ارات��ي��ة  ال��ري��ا���س��ة  م�سرية 
الكرة  احت��اد  برتحيب  م�سيدة  العامة  امل�سلحة 
وبالتعاون  وج���دت���ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  وال���ت���ج���اوب 
التي حتمل  براجمها  كل  اللجنة يف  ال�سادق مع 
خالل  من  الريا�سي  واقعنا  تخدم  التي  الفكار 

للجنة  التنفيذي  املكتب  اع�ساء  من  ع��دد  تر�سح 
العامل  ل���ك���اأ����ض  ال��ل��ج��ن��ة الع���الم���ي���ة  ل��ع�����س��وي��ة 
والتي  القادم  اكتوبر  اقامتها يف  املقرر  للنا�سئني 
�ستقام يف 6 مدن واعلنت اللجنة عن ا�ستعدادها 
التن�سيق مع كل الهيئات الريا�سية نظرا لهمية 
العالم الريا�سي كمفهوم ا�سبحت له �سخ�سيته 
يف املجتمع حيث تاأتي هذه الجتماعات للتعريف 
املوؤ�س�سات  مع  امل�ستقبلية  وبراجمها  بان�سطتها 

الوطنية لدعم م�سريتها. 

ت�سهد دبي الثنني املقبل انطالق مناف�سات بطولة 
�سوق دبي احلرة للتن�ض مب�ساركة كوكبة من اأقوى 
ال��ع��امل، ويف الوقت  ال�����س��ف��راء يف  ال��ك��رة  لع��ب��ات 
اأزارينكا،  فيكتوريا  اإىل  الأن��ظ��ار  فيه  تتجه  ال��ذي 
اأ�سرتاليا  لقب  وح��ام��ل��ة  الأوىل  ال��ع��امل  م�سنفة 
املفتوحة مرتني، والنجمة �سريينا ويليامز، بطلة 
ت�سري  والأومل��ب��ي��اد،  املتحدة  وال��ولي��ات  وميبلدون 
قائمة امل�ساركات يف تن�ض دبي اإىل اأن املناف�سة على 

اللقب لن تكون حكراً على هاتني النجمتني.

فقد اأثبتت الت�سيكية بيرتا كفيتوفا مراراً قدرتها 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ان��ت�����س��ارات ع��ال��ي��ة امل�����س��ت��وى، حيث 
ببطولة  وُتوجت  عاملياً،  الثاين  الت�سنيف  تبواأت 
جمهورية  ف��ري��ق  وق���ادت   ،2011 يف  ومي��ب��ل��دون 
ال��ت�����س��ي��ك لن���ت���زاع ل��ق��ب ك���اأ����ض ف��ي��د يف 2011 

و2012.
املوؤهلة  الأ�سماء  من  اإراين  �سارا  الإيطالية  وتعد 
لت�سطري مفاجاآت قوية، بعد اأن مت اختيارها العام 
املا�سي »الالعبة الأكر تطوراً يف الأداء« من قبل 

حققت  وقد  املحرتفات،  لتن�ض  الدولية  الرابطة 
 ،2012 يف  الت�سنيف  ���س��ل��م  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ق��ف��زة 
عندما انتقلت من الت�سنيف 45 اإىل 6، وجناحها 
يف الفردي قابله جناح اآخر يف الزوجي حيث قفزت 

من املركز 27 اإىل الأول عاملياً.
وقد وا�سلت الإيطالية م�سوار تاألقها هذا املو�سم 
ببلوغها نهائي بطولتي باري�ض املغلقة يف الفردي، 
باألقاب  ُت��ت��وج  اأن  قبل  ل��ل��زوج��ي  �سيدين  ون��ه��ائ��ي 

اأ�سرتاليا املفتوحة وباري�ض. 

كفيتوفا واإراين وحلم التتويج يف دولية دبي للتن�ض جلنة االإعلم الريا�شي تقرر تر�شيح رئي�شها لع�شوية املكتب التنفيذي للحتاد الدويل لل�شحافة الريا�شية

ختام كاأ�ض دبي الف�شي للبولو 
تختتم  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ مكتوم بن حممد  �سمو  رعاية  حتت 
اأ�سبوعني بنادي دبي  ا�ستمرت نحو  اليوم والتي  بطولة كاأ�ض دبي الف�سي للبولو ع�سر 
وزيدان  دري  وبن  ومهرة  وغنتوت  اأبوظبي  هي  فرق  �ستة  مب�ساركة  والفرو�سية  للبولو 
جول   9 هيجي  نات�سي  بينهم  اللعبة  يف  العامل  جن��وم  اأب��رز  من  كوكبة  ت�سم  واحلبتور 
للبولو  الذهبي  الكاأ�ض  ت�سبق  اأن��ه��ا  يف  الكاأ�ض  ه��ذه  اأهمية  وت��اأت��ي   . ج��ول   8 وف��اك��ون��دو 
الذي يعد احلدث الأهم على م�ستوى ريا�سة البولو يف ال�سرق الأو�سط والذي ينتظره 
 25 اأن ينطلق اعتبارا من  الكثريون من حمبي وع�ساق هذه الريا�سة الراقية واملزمع 
حيث  واحلبتور  ابوظبي  فريقا  اخلتام  مباراة  يف  و�سيلتقي   . مار�ض   15 وحتى  فرباير 
ي�سبقها مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع والتي جتمع فريقي غنتوت وبن دري وهو 

لقاء ل يقل فنيا عن مباراة اخلتام . 
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ال�سبت وعلى  ال��ي��وم  ال��ع��ا���س��رة م��ن ���س��ب��اح  ت��ق��ام يف 
مواجهات  بدبي  الهلي  بالنادي  الفرعية  املالعب 
�سنة   14 حتت  الفتيات  دوري  من  الثانية  اجلولة 
حتت  وذل�����ك  ���س��ن��ة،   16 حت���ت  ال��ن��ا���س��ئ��ات  ودوري 
التابعة  لل�سيدات  القدم  ا�سراف وتنظيم جلنة كرة 
احتاد  م��ع  وبالتن�سيق  ال��ري��ا���س��ي  اب��وظ��ب��ي  ملجل�ض 
الكرة وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واحتاد 

الريا�سة املدر�سية .
يف  مباريات  خم�ض  باإقامة  اليوم  مواجهات  وتفتتح 
تدريب  مركز  فريق  يلتقي  حيث   ، الفتيات  دوري 
الفجرية بفريق مركز تدريب ام القيوين ، ويواجه 
الريا�سي فريق مركز تدريب  ابوظبي  نادي  فريق 

، ويلعب فريق مركز تدريب دبي مع  را�ض اخليمة 
م��رك��ز ت��دري��ب ال�����س��ارق��ة ، يف ح��ني ي��الع��ب النادي 
اله��ل��ي مب��واج��ه��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة ف��ري��ق م��رك��ز تدريب 
ال�ستار على مواجهات  ، وي�سدل  ال�سارقة-ال�سرقية 
اجلولة الثانية بلقاء مركز تدريب عجمان وفريق 

مركز تدريب ابوظبي . 
م��رك��ز تدريب  ف��ري��ق  ي��الق��ي  ال��ن��ا���س��ئ��ات  ويف دوري 
ال�����س��ارق��ة-ال�����س��رق��ي��ة ب��ف��ري��ق م��رك��ز ت���دري���ب راأ����ض 
اخل��ي��م��ة ،وي���الع���ب ف��ري��ق م��رك��ز ت���دري���ب دب���ي مع 
فريق  يلعب  فيما   ، الريا�سي  ابوظبي  ن��ادي  فريق 
 ، عجمان  تدريب  مركز  فريق  ام��ام  الهلي  النادي 
ويواجه فريق مركز تدريب الفجرية بفريق مركز 

تدريب ال�سارقة ، وتختتم املباريات مبواجهة مركز 
تدريب ابوظبي مع فريق مركز تدريب ام القيوين 
. وي�سارك يف مناف�سات دوري الفتيات حتت 14 �سنة 
10 فرق هي ) مركز ابوظبي ، مركز دبي ، مركز 
ال�سارقة ، مركز ال�سارقة-ال�سرقية ، نادي الأهلي ، 
مركز عجمان ، مركز الفجرية ، مركز را�ض اخليمة 
، مركز ام القيوين ، نادي ابوظبي الريا�سي ( وبعدد 
مماثل من الفرق يف مناف�سات دوري النا�سئات حتت 
حتى  ال���دوري���ني  مناف�سات  مت��ت��د  ح��ي��ث  ���س��ن��ة،   16
17- مايو املقبل. وتقام امل�سابقات الكروية للفتيات 
التي  والتميز  التنمية  حم���اور  �سمن  وال��ن��ا���س��ئ��ات 
تقودها جلنة كرة القدم لل�سيدات يف خططها لدعم 

تقدمي  اىل  وال�سعي  الن�سائية  القدم  ك��رة  وتطوير 
من  الريا�سية  لل�ساحة  وامل��ب��ادرات  الربامج  اأف�سل 
اجل تو�سيع قاعدة املمار�سات لكرة القدم يف �سفوف 
الفتيات والنا�سئات وال�سيدات والعمل على تر�سيخ 
الأجيال  خمتلف  عند  الن�سائية  الكروية  الثقافة 
منتخبات  لتكوين  ال��ك��ب��ري  واحل��ر���ض  املجتمع  يف 
وط��ن��ي��ة مبختلف امل��راح��ل ال��ع��م��ري��ة ان��ط��الق��ا من 
الأهداف التي و�سعتها جلنة كرة القدم لل�سيدات يف 
النه�سة  لتحقيق  العامة  وا�سرتاتيجيتها  �سيا�ستها 
ال��ك��روي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وت��ع��زي��ز جناحات 
التجربة املميزة للفرق واملنتخبات يف ال�ستحقاقات 

اخلارجية.

•• العني- الفجر :

قال الروماين اأولريو كوزمني املدير الفني للعني 
»اإن الفوز على الظفرة 3-�سفر كان م�ستحقا اأمام 
الفوز على اجلزيرة  فريق جيد وعنيد، متكن من 
منا�سبتني،  يف  والن�سر  الأه��ل��ي  اأم���ام  يخ�سر  ومل 
واملهم اأننا لعبنا ب�سورة متوازنة يف جميع اخلطوط، 
مرمانا،  على  الت�سجيل  فر�سة  اخل�سم  ننح  ومل 
اللقاء،  جم��ري��ات  معظم  على  �سيطرتنا  وفر�سنا 
نرتجم  اأن  وا�ستطعنا  ع���دة  ف��ر���س��اً  اأوج���دن���ا  ح��ت��ى 
بع�سها اإىل اأهداف مكنتنا من الفوز على اأ�سحاب 

الأر�ض كما اأهدرنا فر�ساً �سهلة يف املباراة«.
وعرب كوزمني خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي اأعقب 
البالغة  �سعادته  ع��ن  الظفرة  اأم���ام  فريقه  م��ب��اراة 
رغبتهم  اأظهروا  »اأنهم  موؤكداً  العني،  ب��اأداء لعبي 
رائ��ع منذ  الفوز بعزمية كبرية، وم��ردود  انتزاع  يف 
بداية املواجهة وحتى نهايتها، الأمر الذي اأفرحني 

كثرياً«.
ورداً على �سوؤال حول اإن كان يعتقد باأن ح�سم اأمر 
الدوري بالن�سبة لفريقه اأ�سبح م�ساألة وقت، قال: » 
ل بالتاأكيد لأن الطريق اأمامنا ل زال طوياًل، وكرة 
القدم تتطلب عطاًء كبرياً وتركيزاً عالياً يف جميع 
املواجهات، ويبقى الأهم دائماً احرتام كل املناف�سني 
باأنه  يوؤكد  والواقع  ل�ساحلنا،  الأم��ور  نح�سم  حتى 

لدينا اأف�سلية غري اأنها لي�ست حا�سمة«.
اللعب  �سوط  بداية  الفريق مع  تراجع  �سبب  وعن 
مهماً  وك��ان  بهدفني  متقدمني  »كنا  ق��ال:  ال��ث��اين 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا اإح������داث ال����ت����وازن ال���دف���اع���ي وعدم 
الثاين، خ�سو�ساً  اللعب  �سوط  بداية  الندفاع مع 
واأن املناف�ض عمد اإىل تغيري طريقة لعبه التي بداأ 
بها امل��واج��ه��ة، وك��م��ا ذك���رت لكم ب���اأن لع��ب��ي العني 
جنحوا يف التعامل مع طريقتهم اجلديدة برتكيٍز 

عاٍل«.
وعلق على �سوؤال حول عدد النقاط التي يحتاجها 

فوز  بعد  ال����دوري  بلقب  التتويج  ل�سمان  فريقه 
اليوم، قائاًل: »ل اأفكر يف العمليات احل�سابية بقدر 
دبا  اأم���ام  املقبلة  م��ب��ارات��ن��ا  ال��ف��وز يف  ت��رك��ي��زي على 

الفجرية بالدوري«.
وعن �سبب عدم الدفع بهداف فريقه جيان اأ�سامواه 
مرهقاً  ج��اء  الالعب  »اإن  ق��ال:  اللقاء،  بداية  منذ 
بعد م�ساركته يف بطولة اأمم اأفريقيا اأخرياً، واأردت 

اإراحته حتى ل ي�ساب بالإرهاق«.
وحول الت�سريحات التي نقلتها �سحف اليوم حول 
اإمكانية رحيله وهل كانت ر�سالته موجهة لالإدارة، 
قال: » اإدارة العني دائماً حويل، ول�ست بعيداً عنهم 
كي اأوجه لهم ر�سائل عرب و�سائل الإعالم املختلفة، 
لقلته  العني  بنادي  متعلق  �سيء  اأي  لدي  كان  ولو 
والتقيهم على  لأنهم قريبني مني كثرياً  اأمامهم، 
نحو يومي، و�سبق واأن ذكرت هذا الأمر يف اأكر من 

منا�سبة«.
وع��ل��ق ع��ل��ى ���س��وؤال ح���ول ال��ُن��ق��ل��ة ال��ت��ي اأح��دث��ه��ا يف 

قال:  امل��درب��ني  اأميز  قائمة  يف  نف�سه  لي�سع  العني 
» اأي م��درب كرة ق��دم، يحتاج اإىل لعبني مميزين 
له هذا  يتوفر  واإذا مل  اأف��ك��اره،  مبقدورهم تطبيق 
الأمر من ال�سعب اأن ينجح مع اأف�سل الأندية، ويف 
اعتقادي اأن لعبي العني هم من ي�ستحقون التقدير 
والتهنئة على اأدائهم الرائع، فاإ�سماعيل اأحمد كان 
�سباح  ح��ت��ى  ال�سحية  امل�����س��اك��ل  بع�ض  م��ن  ي��ع��اين 
امل�ساركة،  على  واإ�سراره  رغبته  اأب��دى  ولكنه  اليوم 
لها يف  تعر�ض  التي  الإ�سابة  برغم  ورادوي كذلك 
وكذلك  املباراة،  زمالئه  ي�سارك  اأن  اإل  اأبى  الراأ�ض 
اأنا فخور بجميع لعبي  عمر عبدالرحمن، لذلك 
الفريق و�سعيد بعزميتهم واإ�سرارهم على حتقيق 

اأهداف النادي املرجوة«.

لور�ن بانيد: نتيجة غري جيدة 
اأكد الفرن�سي لوران بانيد مدرب الظفرة اأن فريقه 
لذلك  العني،  اأم��ام  وتركيزه  �سخ�سيته  اإىل  افتقد 

جاءت اخل�سارة بفارق كبري من الأهداف، مو�سحاً 
يتوجب  التي  الأخ��ط��اء  بع�ض  ك�سفت  املواجهة  اأن 
اأنهم  اإىل  م�سرياً  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  ت�سويبها 

الثاين والذي  ال�سوط  ا�ستعادة توازنهم يف  حاولوا 
باحل�سة  مقارنة  ك��ث��رياً  الفريق  اأداء  فيه  حت�سن 

الأوىل ولكن دون جدوى.

اليوم.. مواجهات اجلولة الثانية لدوري الفتيات والنا�شئات الكروي

�لزعيم يغرد يف �ل�سد�رة بثالثية يف �لغربية 

كوزمني: علقتي بالعني را�شخة وقوية وم�شتوى اللعبني كان جيدًا

ي�ست�سيف النادي الأهلي بداية من ال�ساعة التا�سعة �سباح 
الريا�سي  دبي  جمل�ض  ملتقى  �سمن  فعالية  ال�سبت  اليوم 
ال���ذي ينظمه املجل�ض  امل��ع��ريف اخل��ام�����ض لأن��دي��ة الإم�����ارة، 
�سنويا يف اإطار حر�سه على عملية البناء ال�سامل واملتكامل 
الأداء  يف  لي�ض  مهاراتهم  وتنمية  الإم����ارة  اأن��دي��ة  لالعبي 
على  اأي�سا  ولكن  وح�سب  وال�سالت  املالعب  يف  الريا�سي 
النا�سئني.  ال�سخ�سي والثقايف للريا�سيني  التكوين  �سعيد 
ثقافية  وفعاليات  اأن�سطة  ع��دة  اإق��ام��ة  الفعالية  و�ست�سهد 
منح  بهدف  وذل��ك  دب��ي،  اأن��دي��ة  كافة  مب�ساركة  وترفيهية 
ومفيد  ممتع  وقتا  لق�ساء  النا�سئني  للريا�سيني  الفر�سة 
م��ن خ��الل اكت�ساب م��ع��ارف وع��ل��وم ج��دي��دة والتعرف على 
املتوا�سل  النجاح  اإط��ار  ويف  خمتلفة،  مناطق  من  اأ�سدقاء 

ا�ست�ساف  قد  الو�سل  نادي  كان  العام حيث  للربنامج هذا 
الفعالية املا�سية حتت �سعار  بفداك نقتدي  و�سط م�ساركة 
نالوا  الذين  الأندية  يف  النا�سئني  لالعبني  ومميزة  فاعلة 
جمل�ض  وك���ان  الثقافية.  مواهبهم  ع��ن  للتعبري  الفر�سة 
لأندية  امل��ع��ريف  امللتقى  فعاليات  اأط��ل��ق  ق��د  الريا�سي  دب��ي 
تنمية مهارات  التوازن يف  بهدف حتقيق   2008 عام  دبي 
اأبناءنا ريا�سيا وفكريا وتربويا وجعل الأندية بيتا ثالثا بعد 
بالطمئنان  الأه��ل  فيه  ي�سعر  للريا�سيني  واملدر�سة  املنزل 
�سواء  ل��الأن��دي��ة  ال��ت��وج��ه  على  وي�سجعونهم  اأب��ن��اءه��م  على 
معارف  تعلم  اأو  اأق��ران��ه��م  م��ع  اللقاء  اأو  الريا�سة  ملمار�سة 
تفيدهم وكذلك تنمية مهاراتهم الإبداعية يف كل املجالت 

الريا�سية وغري الريا�سية. 

فعاليات امللتقى املعريف الأندية دبي تتوا�شل يف االأهلي 

رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي 
ل�سباق  اخلام�سة  الن�سخة  مناف�سات  اأم�ض  للفرو�سية  ابوظبي 
اآل نهيان للقدرة مل�سافة  ال�سيخة فاطمة بنت من�سور بن زايد 
جنال  ال�سيخة  البحرينية  الفار�سة  به  توجت  ال��ذي  كم   100
بنت �سلمان اآل خليفة على �سهوة ماجيك جلني هوربيك " من 

ا�سطبالت المارات للقدرة.
الإمارات  ا�ست�سافته ميادين  الذي   � ال�سباق  واأقيمت مناف�سات 
ال�سيخ  �سمو  من  بتوجيهات   � ال�سباق  بالوثبة  للقدرة  العاملية 
�سموه  مهرجان  من  ورعاية  بدعم  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
وهيئة  الريا�سي  ابوظبي  وجمل�ض  العربية  للخيول  العاملي 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة وطريان الإمارات والحتاد الن�سائي 
و�سا�ض  ال��ع��واين  وموؤ�س�سة  لال�ستثمار  ابوظبي  و�سركة  ال��ع��ام 
البطلة  ال��ف��ار���س��ة  تتويج  وج���اء  الأم�����ريات.  واأري����ج  لال�ستثمار 
مراحل  م����دار  ع��ل��ى  انتهجتها  ال��ت��ي  امل��ق��ن��ن��ة  ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الثاين  امل��رك��ز  الوىل  املرحلة  يف  احتلت  حيث  الرب���ع  ال�سباق 
بينما اح��ت��ل��ت يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة امل��رك��ز ال��راب��ع وت��ق��دم��ت يف 
املرحلة الثالثة للمركز الثاين وانهت املرحلة الرابعة والخرية 
لل�سباق التي اأعطيت اللون البي�ض وم�سافتها 16 كم حمتلة 
�سرعة  مبعدل  �ساعة   3.24.05 اجمايل  بزمن  الول  املركز 
وحلت  ب��ج��دارة.  لل�سباق  بطلة  لتتوج  ال�ساعة  يف  كم   29.40
الفار�سة الماراتية فاطمة املري على �سهوة اجلواد رازورباك 
بزمن  الثاين  املركز  يف  ال�سلم  �سيح  اإ�سطبالت  من  فاير  وايلد 
 29.63 اإج��م��ايل  �سرعة  مبعدل  �ساعة   3.24.20 اإج��م��ايل 
كم يف ال�ساعة وجاءت يف املركز الثالث الفار�سة الفرن�سية نينا 

لي�ساراجي على �سهوة اجلواد رازرباك وايلفري من ا�سطبالت 
 29.11 �سرعة  مبعدل  �ساعة   3.26.07 بزمن  ال�سلم  �سيح 
المارات  م��ن  فار�سة   96 ال�سباق  يف  و���س��ارك  ال�ساعة.  يف  ك��م 
وامريكا  واورب��ا  العربية  ال��دول  وبع�ض  التعاون  جمل�ض  ودول 
350 األف درهم مت توزيعها على  وبلغ اإجمايل جوائزه املالية 
جميع املت�سابقات الالتي اكملن ال�سابق اإ�سافة اإىل �سياة للفائزة 
باملركز الول. وعقب ختام ال�سباق قامت ال�سيخة فاطمة بنت 
من�سور بن زايد اآل نهيان وال�سيخ حممد بن من�سور بن زايد 
اآل نهيان ونورة ال�سويدي مديرة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
جلنة الريا�سة الن�سائية وعدنان �سلطان النعيمي مدير نادى 
ال�سيخ  �سمو  مهرجان  مديرة  �سوايا  ولرا  للفرو�سية  ابوظبي 
رئي�سة  العربية  للخيول  ال��ع��امل��ي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
ال�سباقات الن�سائية بالإحتاد الدويل ل�سباقات اخليول العربية 
ومبارك املهريي مدير هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة واإيان 
ويليمز ممثل الحتاد الدويل للفرو�سية وممثلني عن ال�سركات 

الراعية بتتويج الفائزين الثالثة الأوائل.
واأك��دت لرا �سوايا ان م�ساركة 96 فار�سة من الم��ارات ودول 
يوؤكد  وامريكا  واورب���ا  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض 
الفرو�سية  ري��ا���س��ة  ن�سر  يف  اأه��داف��ه  حتقيق  يف  ال�سباق  جن��اح 
لل�سيدات وجذب الفار�سات ملمار�سة ريا�سة الفرو�سية وهذا ما 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  اليه  ي�سعى 
بنت  ال�سيخة فاطمة  �سمو  العربية وتوجيهات  للخيول  العاملي 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�ض  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة اأم 

المارات بت�سجيع ودعم الريا�سة الن�سائية.

حل�سور  وعائالتهم  الطالبات  من  كبري  ع��دد  باقبال  واأ���س��ادت 
الربامج الرتويحية التي اقيمت على هام�ض ال�سباق يف فاطمة 
اإج��راء ال�سحب على اجلوائز املقدمة  وثبة لند والتي خاللها 
للفار�سة  التهنئة  النعيمي  �سلطان  املهرجان. وقدم عدنان  من 
الربعة  ال�سباق  مراحل  م��دار  على  بادائها  م�سيدا   .. الفائزة 
�ساعد على  ناجحا من جميع جوانبه  ال�سباق جاء  ان  واأك��د   ..
واأ�سار  وال��ل��وائ��ح.  والنظم  بالتعليمات  الفار�سات  ال��ت��زام  ذل��ك 
ريا�سة  ط��ف��رة  ي��وؤك��د  ال�سباق  يف  ف��ار���س��ة   96 م�ساركة  اأن  اىل 
هذه  يف  للم�ساركة  الفتيات  لدى  والرغبة  الن�سائية  الفرو�سية 
ال�سويدي  نورا  اأك��دت  العريقة. من جانبها  الرتاثية  الريا�سة 
ال�سيخة  �سمو  روؤي��ة وتوجيهات  ال�سباقات حتقيق  اأن مثل هذه 
فاطمة بنت مبارك والتي ت�ستهدف تفجري طاقات البداع عند 
املراتب  بلوغ  على  وم�ساعدتهن  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الفتيات 
العليا يف الريا�سات املختلفة على امل�ستويات اخلليجية والعربية 
كبريا  جناحا  حقق  ال�سباق  اأن  واأو�سحت  والعاملية.  وال�سيوية 
واأن  املناف�سات  م�ستوى  على  اأو  امل�ساركة  م�ستوى  على  ���س��واء 
فار�سة   96 الفار�سات  عد  ببلوغ  امل�ساركة  على  الكبري  القبال 
اأن  اإىل  .. م�سرية  احل��دث  يوؤكد جن��اح  العامل  ول  من خمتلف 
واحد  اأن  يف  الأه���داف  من  العديد  حتقق  ال�سباقات  ه��ذه  مثل 
وعلى راأ�سها احلفاظ على تراث الباء والجداد ورفع م�ستوى 
ريا�سة الفرو�سية عند بطالت المارات لقيادتهن اإىل من�سات 
ال�سيخة  ل�سباق  املنطمة  اللجنة  واأق���ام���ت  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ت��ت��وي��ج 
فاطمة بنت من�سور بن زايد اآل نهيان قرية اأطفال حتمل ا�سم 
لالأطفال  الرتفيهية  الأل��ع��اب  خمتلف  بها  لن��د  وثبة  فاطمة 
اأبائهم  راف��ق��وا  ���س��واء مم��ن  �سعيدة  اأوق���ات  ال��راغ��ب��ني يف ق�ساء 

من  عددهن  زاد  والذين  النه�سة  مدر�سة  من  ح�سروا  من  اأو 
الطلبة عن 50 طالبة وحر�ست ال�سيخة فاطمة بنت من�سور 
املبادرة  تلك  وت��اأت��ي  القرية.  تلك  تفق  علة  نهيان  األ  زاي��د  بن 
من اللجنة املنظمة بهدف حتويل ال�سباق اإىل اأجواء احتفالية 
�ساخبة وحتفيز الطفال على احل�سور وامل�سالركة يف احلدث 
األتقطت يف  .. واأقامت جلنة ال�سباق متحفا لأهم ال�سور التي 
هذا ال�سباق بن�سخة الكاملة ال�سابقة حيث ارتاد عليه عدد كبري 
ال�سيخ  �سمو  وح��ر���ض  اجلميلة.  ���س��وره  وتاملوا  احل�سور  م��ن 
القيام بجولة يف قرية فاطمة  اآل نهيان على  من�سور بن زايد 
وثبة لند حيث اطلع �سموه على املعرو�سات الرتاثية .. كما قام 
�سموه بجولة يف معر�ض الزميل املبدع الفنان مرهف الع�ساف 
الذي تت�سمن لقطات م�سورة رائعة عن �سباقات الفرو�سية يف 
الم��ارات .. واأعجب �سموه بال�سور وا�ساد باجلهد املبذول من 

الفنان مرهف الع�ساف.
والرتاث  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  مدير  املهريي  مبارك  واأك��د 
الأح���داث  م��ن  اأ�سبح  زاي���د  ب��ن  من�سور  بنت  فاطمة  �سباق  اأن 
�سنويا  فيه  امل�ساركات  من  الكبري  الق��ب��ال  �سوء  على  الكربى 
واأن الفار�سات من خمتلف دول العامل اأ�سبحن ينتظرن موعده 
والفوز  م�ستواهن  لتطوير  جميعا  لهم  مثالية  فر�سة  لأن���ه 
باجلوائز القيمة. واأ�سار اإىل اأنه بالن�سبة لأهم مكا�سب ال�سياحة 
الن�ساط  ال�سياح ويري  وال��رتاث فاأنه ي�سهد اقبال كبريا من 
ال�سياحي يف الوقت الذي يقام فيه ويحقق التوا�سل بني فئات 
وبالتايل  والج���داد  الب��اء  ت��راث  على  يحافظ  واأي�سا  املجتمع 
والرتاث  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  اأه��داف هيئة  اأحد  يحقق 
النهاية يف م�سلحة مهرجان  ت�سب يف  املكت�سبات  واأن كل هذه 

�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد األ نهيان العاملي للخيول العربية 
اللقب  اآل خليفة  �سلمان  بنت  ال�سيخة جنال  واأه��دت  ال�سيلة. 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الأول  وامل��رك��ز 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
واإىل دولة البحرين .. وا�سفة ال�سباق باأنه كان �سعبا يف جيع 
مراحله واأن المر الوحيد الذي �سنع الفارق لها هو التزامها 
با�سرتاتيجية املدرب والتي حر�ست على التواجد بني اخليول 
العنان للجواد يف  الثالث الأوىل واطالق  املراحل  املت�سدرة يف 
املرحلة الرابعة والأخرية واأن اجلواد التي �ساركت عليه معروف 
 3 الثالث يف  باملركز  فاز من قبل  ب�سهرة كبرية كونه  ويحظى 

بطولت �سابقة.
الفائزة  احلجاج  �سذرة  الماراتية  الفار�سة  اأعربت  جانبها  من 
باملركز الرابع يف ال�سباق عن �سعادتها باملركز الذي حققته ولو 
ان طموحها كان يهدف لتحقيق اكر من ذلك .. م�سرية اإىل اأن 
ال�سباق كان قويا واأن تعدد م�ساركاتها يف �سباقات بطولة العامل 
ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات ايفهار �ساهمت يف 

اإك�سابها اخلربة الالزمة.
وفازت الطالبات مها مبارك حمد ومرمي خالد الها�سمي ولرا 
�سمو  مهرجان  ر�سدها  التي  القيمة  اجلوائز  من  بثالث  بكور 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان وهي عبارة عن 3 جياد �سغرية 
بوين ف�سال عن بطاقة ملدة عام جماين للتدريب على مياين 

نادي اأبوظبي الريا�سي للفرو�سية.
اأحمد  اأي�سا كل من �سارة �سالح ون��ورا على وعفراء  كما فازت 
واحدة  لكل  بالن�سبة  �سنة  ملدة  التدريب  ببطاقات  ولينا حممد 

منهن على ميادين نادي اأبوظبي للفرو�سية.

بح�سور من�سور بن ز�يد 

تتويج الفار�شة البحرينية ال�شيخة جنل بنت �شلمان بطلة ل�شباق ال�شيخة فاطمة بنت من�شور بن زايد اآل نهيان للقدرة 
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ي�ست�سيف ال�ساطئ املفتوح يف اأم �سقيم 
الثالثة  اجلولة  مناف�سات  اليوم  بدبي 
م����ن ب���ط���ول���ة الإم�����������ارات ل���ل���دراج���ات 
نادي  ينظمها  ال��ت��ي   2013 امل��ائ��ي��ة 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال������دويل  دب����ي 
الريا�سي  امل���و����س���م  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
ويتناف�ض   .2013-2012 البحري 
هي  فئات  �سبع  األقاب  على  امل�ساركون 
وواقف  دقائق    10 جال�ض مبتدئني  
وجال�ض  دقيقة   12 اك�سربت  حم��دود 
دق��ي��ق��ة وواقف   15 اك�����س��ربت  ���س��ت��وك 
حمرتفني � جي بي 15 دقيقة وواقف 
نا�سئني 10 دقائق وجال�ض حمرتفني 

جي بي 20 دقيقة  .
على  الثالثة  اجلولة  مناف�سات  وتقام 
فرتتني �سباحية وم�سائية على اأن تقام 
الفعاليات  �سمن  امل�سائية  ال��ف��رتة  يف 
احلركات  فئة  يف  امل�ساركني  حم��اولت 
���س��ت��اي��ل بواقع  ف����ري  ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة 
دقيقتني لكل م�سارك. وكانت فعاليات 
الإمارات  بطولة  من  الثالثة  اجلولة 
بعد  ام�ض  ب��داأت  قد  املائية  للدراجات 
والفح�ض  الت�سجيل  اإج��راءات  اإكتمال 
ال��ف��ن��ي ع��ل��ى ال����دراج����ات امل�����س��ارك��ة يف 
للريا�سات  ال�����دويل  دب���ي  ن����ادي  م��ق��ر 
البحرية يف امليناء ال�سياحي اإىل جانب 
انعقاد الجتماع التنويري بني اللجنة 
املنظمة واملت�سابقني والذي مت خالله 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م�����س��ار ال�����س��ب��اق و�سرح 
كذلك  وال����رد  وال�����س��روط  التعليمات 
على كل ال�ستف�سارات. وجتمع بطولة 
نخبة   2013 ن�����س��خ��ة  يف  الإم��������ارات 
م��ن اأب���ط���ال ال��ع��امل مي��ث��ل��ون خمتلف 
ق���ارات ال��ع��امل م��ن ب��ل��دان ع��دي��دة هي 
والنم�سا  وفرن�سا  وال�سويد  بريطانيا 

الكويت  اإىل  اإ�سافة  واليابان  ورو�سيا 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وقطر 
اأبطال  ج���ان���ب  اإىل  ع���م���ان  و���س��ل��ط��ن��ة 
خالل  قدراتهم  اثبتوا  الذين  الدولة 
والتحول  البطولة  ه��ذه  يف  امل�ساركة 
الإمارات  اأبطال  ويدافع  العاملية.  اإىل 
ع���ن ���س��دارت��ه��م مل��ع��ظ��م ال��ف��ئ��ات حيث 
ال��ك��ث��ري من  اث��ب��ت��وا ع��ل��و كعبهم ع��ل��ي 
الأبطال العامليني امل�ساركني يف احلدث 
وخا�سة فئتي املحرتفني حيث يت�سدر 
بال�سالح  ال�ساعد خليفة خالد  بطلنا 
بي  ج��ي  حم��رتف��ني  جال�ض  مناف�سات 
م��ت��ف��وق��ا على  ن��ق��ط��ة   108 ب��ر���س��ي��د 
مناف�سه  واأب����رزه����م  امل��ن��اف�����س��ني  ب��اق��ي 
الرزاق  العبد  يو�سف  الكويتي  املبا�سر 
وال������ذي ي���اأت���ي ث��ان��ي��ا ب��ر���س��ي��د 106 
العاملي  ب��ط��ل��ن��ا  ي��ت��ط��ل��ع  ك��م��ا  ن��ق��ط��ة. 
موا�سلة  اإىل  ح��ري��ز  ب���ن  حم��م��د  امل���ر 
واق�����ف حمرتفني  ف��ئ��ة  ال�������س���دارة يف 
بر�سيد  القمة  يقف يف  ب��ي حيث  ج��ي 
108 نقطة بفارق نقطتني عن اقرب 

ريترير  ك��ي��ف��ان  ال��ن��م�����س��اوي  مناف�سيه 
املركز  ن���ق���اط ع���ن ���س��اح��ب  وخ��م�����ض 
لودوفي�ض.  كامونت  الفرن�سي  الثالث 
حممد  �سيف  العاملي  البطل  ويطمح 
املع�سم الفال�سي يف موا�سلة �سدارته 
الفوز  اأجن��ز  بعدما  الكاملة  بالعالمة 
حملقا  والثانية  الأوىل  اجلولتني  يف 
 120 ج��ام��ع��ا  ف��ي��ه��م��ا  الأول  ب��امل��رك��ز 
بطلنا  من  �سر�سة  م��ط��اردة  مع  نقطة 
العاملي را�سد عبد اهلل العوي�ض والذي 
ي��ح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ر���س��ي��د 106 
ال�ستعرا�سات  مناف�سات  ويف  نقطة. 
ي�سعى  �ستايل  ف��ر  املفتوحة  وامل��ه��ارات 
القبي�سي  ���س��امل  خ��ال��د  ال��ع��امل��ي  بطلنا 
حيث  ال��ق��م��ة  يف  ب��ع��ي��دا  التحليق  اإيل 
على  م��ت��ق��دم��ا  ن��ق��ط��ة   113 مي���ل���ك 
الذي  ال��رم��ي��ث��ي  �سعيد  اح��م��د  بطلنا 
نقطة   101 ب��ر���س��ي��د  ث���ان���ي���ا  ي����اأت����ي 
اأك���وم���ا يف املركز  ال���ي���اب���اين ج����ون  ث���م 
ويتمنى  نقطة.   99 بر�سيد  الثالث 
موا�سلة  املن�سوري  زاي��د  فهد  بطلنا 

مناف�سات  يف  اأظ���ه���ره  ال����ذي  ال���ت���األ���ق 
اجلولة الثانية التي جرت يف ابوظبي 
مبوا�سلة النت�سارات والتحليق بعيدا 
مبتدئني  ج��ال�����ض  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����س��ات  يف 
حيث يجل�ض يف املركز الثاين بر�سيد 
عن  ن��ق��ط��ة   14 ب����ف����ارق  ن��ق��ط��ة   99
ثامر  القطري  الأول  امل��رك��ز  �ساحب 
في�سل ليحمل مع زميله بطلنا احمد 
خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����س��ي ل����واء امل�����س��ارك��ة يف 
فر�سة  وت��ب��دو  الآن.  اإىل  الفئة  ه��ذه 
حممد  ج��اب��ر  ال���واع���د  ال��ع��امل��ي  بطلنا 
يف  بال�سدارة  لالنفراد  كبرية  املع�سم 
مناف�سات واقف نا�سئني بعدما �ساركه 
الفرن�سي جاكتان �سوبيلي�ض يف القمة 
منهما  لكل   113 ه��و  واح���د  بر�سيد 
يتمتع  التي  لالإمكانيات  نظرا  وذل��ك 
بينما  ال��ك��ب��رية  الإ�����س����رار  وروح  ب��ه��ا 
�ستوك  جال�ض  فئة  يف  ال�سباق  ين�سر 
اك�����س��ربت ب��ني اأب��ط��ال ال��ك��وي��ت وقطر 
الكويتي  العام  الرتتيب  يت�سدر  حيث 

حممد بوربيع بر�سيد 113 نقطة.

الطواف  يف  امل�ساركة  الت�سعة  القوارب  اليوم  انطلقت 
العربي لالإبحار ال�سراعي لبنك اإي.اأف.جي متوجهة 
للعا�سمة الإماراتية اأبوظبي من العا�سمة القطرية 
اجلولة  بالأم�ض  مياهها  على  اختتمت  التي  الدوحة 
الأوىل باإجراء ال�سباقات الق�سرية التي عززت �سدارة 
فريق بي.اأيه.اإي لالأنظمة وو�سعت فريق بنك اإي.اأف.
جي موناكو يف املركز الثاين و�سهدت تاألق فريق اأيه.

اآي.ا�ض.اأم الذي مثل مدينة دبي، وذلك بح�سوله على 
الق�سرية  ال�سباقات  جميع  يف  وال��ف��وز  الثالث  املركز 
التي اأجريت على مياه مر�سى اللوؤلوؤة يف الدوحة وقد 
1.75 نقطة  احتل الفريق هذا املركز الثالث بفارق 
عن �ساحب ملركز الثاين و 2.25 نقطة عن �ساحب 
واملناف�سات  متقاربة  النقاط  ف��اإن  ول��ذا  الأول،  املركز 

احلقيقية يف بداياتها. 
ب�سيطا  ق�سطا  ن��ال��وا  ال��ب��ح��ارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
وم�سوقة،  ق�سرية  ث��الث  �سباقات  بعد  ال��راح��ة  م��ن 
واأ���س��ب��ح��ت اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د الأط������ول يف 
م��ا ه��و حم��دد لها  اأق�����س��ر م��دة زمنية ع��ن  البطولة 
�سابقا على الرغم من م�سافتها التي تبلغ 159 ميال 
لإتفاع  ت�سري  ال��ت��ي  ال��ت��وق��ع��ات  ب�سبب  وذل���ك  ب��ح��ري��ا، 
هذه  انخف�ست  وث��م  ع��ق��دة   30 حتى  ال��ري��اح  �سرعة 
وموؤ�سرات  ارتفاعها،  على  حافظت  ولكنها  التوقعات 
هبوب رياح قوية نوعا ما ت�ساعد الفرق على الو�سول 
التي يق�سدونها. وبهذا ال�سدد قال  ب�سرعة للوجهة 
ربان فريق اأيه.اآي.ا�ض.اأم برتاند با�سيه الذي كان قد 
فاز باملركز الأول يف ال�سباقات الق�سرية التي اأجريت 
يف الدوحة يوم الثالثاء: »ل�ست متاأكدا مما اإذا كانت 
توقعات ا�ستداد �سرعة الرياح �ستكون �سحيحة، فقد 
اأو�سحت اآخر قراءات الطق�ض التي ح�سلنا عليها اإىل 
هبوب رياح ب�سرعة 17 عقدة والتي ل تزال مرتفعة 
اأن يوا�سل  ب��رت��ان��د يف  وي��اأم��ل  ال�����س��رق«،  وت��ه��ب جهة 
والنت�سار  الأم�ض  فوز  بعد  للمناف�سة  عودته  فريقه 

يف اأوىل حمطات دولة الإمارات التي ت�سم اإىل جانب 
اأبوظبي دبي وراأ���ض اخليمة. ويف املقابل قال �ساحب 
امل��رك��ز ال��ث��اين رب���ان ف��ري��ق بنك اإي.اف.ج�����ي موناكو 
ال����ذي ي��ت��ط��ل��ع اإي�����س��ا ل��ت��ع��زي��ز ت��ق��دم ف��ري��ق��ه يف هذه 
�سرعتها  ت��رتاوح  رياح  »لدينا توقعات بهوب  اجلولة: 
التحكيم  اأخ����رت جل��ن��ة  وق���د  ع��ق��دة،  و20   15 ب��ني 
اإن��ط��الق��ة ال�����س��ب��اق خ��وف��ا م���ن ان���ع���دام ال���ري���اح وقت 
العك�ض  اأ�سبح  قد  الأم��ر  اأن  يبدو  ولكن  النطالقة، 
متاما ومن املتوقع اأن تختتم هذه اجلولة يف 16 اإىل 
19 �ساعة، و�ستعتمد فيها القوارب اإما على توظيف 

ال�سراع الق�سري اأو ال�سراع الأمامي«.
ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  ي�ستعد  ومثلما 
و�سولها  ح��ني  الت�سعة  ال��ف��رق  ل�ستقبال  وال��ي��خ��وت 
التي  لأبوظبي  الو�سل  حلظة  املنظم  الفريق  يتطلع 
اح��ت�����س��ن��ت ال��ن�����س��خ��ة ال�����س��اب��ق��ة م��ن ال���ط���واف وكانت 
حمطة رئي�سة من حمطاته، وحول هذا الأمر يقول 
بعمان  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع���ام  م��دي��ر  الإ���س��م��اع��ي��ل��ي،  عي�سى 
ل��الإب��ح��ار: »ل��ق��د مت��ك��ن ال���ط���واف ال��ع��رب��ي لالإبحار 

اإي.اأف.ج��ي يف غ�سون ثالث �سنوات  ال�سراعي لبنك 
من تثبيت نف�سه على خارطة فعاليات الإبحار حول 
وم�ساركات  �سديدة  مناف�سات  من  يت�سمنه  ملا  العامل 
اجلولة  ه��ذه  مثل  لالإبحار  مثالية  واأج���واء  متنوعة 
هو  الإبحار  واإن  لأبوظبي،  الدوحة  من  تنطلق  التي 
وكتابها  �سغفها  فهو  املنطقة  ثقافة  من  اأ�سا�ض  ج��زء 
الأجداد  �سطره  تاريخ جميدا  ت��روي �سفحاته  ال��ذي 
بحروف من ذهب، وهو م�ستقبلها الذي تتطلع اإليها 
بكل اأمل وتفاوؤل وهو ما ي�سهم هذا الطواف يف القيام 
وبوجود  ك��ه��ذه  ظ���روف طبيعية  الإب��ح��ار يف  واإن  ب��ه، 
متعة  لهو  وخارجها  املنطقة  من  البحارة  من  نخبة 
حقيقية وجتربة فريدة تطور املهارات وتعد البحارة 
ل�ستقبال  ونتطلع  العاملية،  البطولت  يف  للمناف�سة 
القوارب لدى و�سولها للعا�سمة الإماراتية اأبوظبي«. 
ال�سباقات  �سعبة يف  بتجربة  قد مرت  كانت  اأن  وبعد 
متنت  م�سقط،  ب��ن��ك  ال��ري��ا  فريقها  م��ع  ال��ق�����س��رية 
الربانة الربيطانية دي كافاري اأن تكون هذه اجلولة 

مبثابة فر�سة لها وفريق للعودة من جديد. 

نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
تراث  ن���ادي  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب 
ب�سويحان  الهجن  �سباقات  مبيدان  ام�ض  الإم���ارات 
الرتاثي  الإب���ل  �سباق  م��ن  الأول  ال��ي��وم  ،مناف�سات 
الأ���س��ي��ل، ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ���س��م��و ال�سيخ 
ن���ادي تراث  ال���ذي ينظمه  ل��الإب��ل  زاي���د  ب��ن  �سلطان 
الإمارات، برعاية كرمية من �سموه ويختتم اأعماله 
اليوم . وقبيل بدء ال�سباق قام �سمو ال�سيخ �سلطان 
تفقدية  بجولة  املهرجان  راع��ي  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الإداري،  وامل���رك���ز  ب��ال�����س��ب��اق  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ق�����س��م  اإىل 
ال��ت�����س��ج��ي��ل، وق���د وجه  ���س��ري عملية  واط��م��ئ��ن ع��ل��ى 
�سموه م�سوؤويل الت�سجيل بفتح البات اأمام الراغبني 
اأم���وره���م حر�ساً  وت�����س��ه��ي��ل  ال�����س��ب��اق  ب��امل�����س��ارك��ة يف 
�سدور  اأثلج  مما  اجلميع  م�ساركة  على  �سموه   من 
لهذه  و�سكرهم  امتنانهم  عن  معربين  احلا�سرين 
وجمهور  �سموه  وتابع  �سموه.  من  الكرمية  اللفتة 

 500 مل�سافة  العنابي  باللون  بداأت  اأ�سواط  غفري9 
اأعمار ما بني  للمتناف�سني من  مرت وهو خم�س�ض 
51 عاما اإىل 70 عاما ثم  ال�سوطني الثاين باللون 
من  لالأعمار  وخ�س�ساً  بالأبي�ض  والثالث  الأخ�سر 
ثم  م��رت،   1500 مل�سافة  ع��ام��ا   50 ايل  ع��ام��ا   41
ال�سوطني الرابع بالأ�سود واخلام�ض باللون الأ�سود 
ما  يف  ع��ام��ا،   40 ايل  عاما   31 لالأعمار  وخ�س�سا 
انطلقت الأ�سواط ال�ساد�ض بالأ�سفر وال�سابع باللون 
البنف�سجي والثامن باللون الكحلي والتا�سع باللون 
البني وجميعها لالأعمار من 21 عاما اإىل 30 عاما 

مل�سافة 3000 مرت.
وكانت مدينة �سويحان قد تالقت وتاأنقت ل�ستقبال 
ت�سدرتها  ب��دي��ع��ة،  ك��رن��ف��ال��ي��ة  اأج�����واء  يف  ���س��ي��وف��ه��ا 
العرو�ض الفنية وبرامج وفعاليات القرية الرتاثية 
وفرية  اأع�����دادا  اج��ت��ذب��ت  ال��ت��ي  ال�سعبية  ب��اأ���س��واق��ه��ا 
والندية  بالقوة  املناف�سات  ومت��ي��زت  اجلمهور.  م��ن 

والتحدي حيث اأظهرت املناف�سات م�ستويات املطايا 
التي ح�سمت  الأ�سواط  بع�ض  عدا  الركيبة،  وخ��ربة 
وخربة  ملهارة  نظرا  النطالقة  بداية  مع  نتائجها 
املراكز  اأ���س��ح��اب  م��ن  املتناف�سني  م��ن  ع���دد  وت��ف��وق 

املتقدمة يف ال�سباق املا�سي .                         
املهرجان  راع��ي  �سمو  جانب  اإىل  وح�سراملناف�سات 
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  واأع�����س��اء  رئي�ض 
،ون��خ��ب��ة م��ن ك��ب��ار م��رب��ي وم���الك الإب����ل يف الدولة 
اأ�سواط �سارك فيها   9 ومنطقة اخلليج بعد اختتام 

عدد كبري من فر�سان ال�سحراء ال�سباب.  
تراثية  اأج���واء  و�سط  التناف�سية  الأ���س��واط  وانتهت 
وت��ن��اف�����ض ���س��اخ��ن ب��ني امل�����س��ارك��ني ال��ذي��ن ينتظرون 
حلظات التتويج يوم غد ال�سبت بعد اكتمال �سباقات 
ال��ي��وم ال���ث���اين، واإع�����الن ك��ام��ل ن��ت��ائ��ج ال��ف��ائ��زي��ن يف 
ال��ف��ائ��زي��ن يف مناف�سات  ت��ك��رمي  ث��م  ال�����س��ب��اق وم���ن 
املهرجان حيث تنتظرهم �سيارات دفع رباعي فاخرة 

ايل جانب املاليني من اجلوائز النقدية التي �ستوزع 
عليهم يف احتفالية �سعبية تتوج هذا العر�ض الوطني 
ال����ذي ف��اخ��رت ب��ه ���س��وي��ح��ان ع��ل��ى م����دار اأ�سبوعني 
كاملني كانت فيها ال�سيادة لفر�سان ال�سحراء.                

بطولة �ليولة يف �لقرية �لرت�ثية
نظمت اإدارة الأن�سطة يف نادي تراث الإم��ارات عدداً 
القرية  جلمهور  الرتاثية  والربامج  الفعاليات  من 
اليوم  م�ساء  انطلقت  فقد  ���س��وي��ح��ان،  يف  ال��رتاث��ي��ة 
ب��ط��ول��ة ال��ي��ول��ة ال��ت��ي ����س���ارك ف��ي��ه��ا ط���الب مراكز 
النادي كافة، كما وقدمت للجمهور فعاليات تراثية 
الرتاثية  والعرو�ض  ال�سعبية  والألعاب  كامل�سابقات 

املختلفة و�سط اأجواء الفرح والبتهاج.

�ملعر�ص �لد�ئم لإد�رة �لأن�سطة
منذ انطالق فعاليات مهرجان �سمو ال�سيخ �سلطان 

بن زايد اآل نهيان لالإبل يف �سويحان، واإدارة الأن�سطة 
ت���زال �سمن  الإم����ارات �ساهمت، ول  ت���راث  ن���ادي  يف 
القرية الرتاثية باإقامة املعر�ض الدائم الذي تقدم 
الإدارة  تنفذها  التي  والفعاليات  الأن�سطة  اأبرز  فيه 
�سويحان،  الوثبة،  »اأبوظبي،  كافة  لطالب مراكزها 
وال�سمحة  ال��ن�����س��ائ��ي  اأب���وظ���ب���ي  ال�����س��م��ح��ة،  ال���ع���ني، 

الن�سائي .
امللتقيات  اأن�����س��ط��ة  ال���دائ���م  امل��ع��ر���ض  وحت��ك��ي ���س��ور 
الربيعية وال�سيفية يف جزيرة ال�سمالية، والأن�سطة 
التي تقدم  للطالب يف مقرات مراكز النادي، اإ�سافة 
ميار�سها  التي  الريا�سات  من  ع��دد  ت��ربز  �سور  اإىل 
ال��ف��رو���س��ي��ة وال��ه��ج��ن والرماية  ك��ري��ا���س��ة  ال��ط��الب 
وريا�سة  وال��ت��ق��ال��ي��د  وال���ع���ادات  ال�سعبية  والأل���ع���اب 

املبارزة وال�سباحة، والأكالت ال�سعبية.
توثق  التي  ال�سور  تلك  اأي�ساً  املعر�ض  ي�سمله  ومما 
لرحلة القوافل الرتاثية التي �سريتها اإدارة الأن�سطة 

يف  واملقيمون  املواطنون  فيها  و�سارك  الدولة  داخ��ل 
الإمارات، ف�ساًل عن م�ساركات الأن�سطة يف عدد من 
الوطنية،   املنا�سبات  من  ع��دد  ويف  املحلية،  املعار�ض 
فعاليات  طيلة  الأن�سطة  اإدارة  ت��وزي��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والهدايا  بالنادي  التعريفية  املطبوعات  املهرجان 

املختلفة للجمهور.
�سويحان  يف  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  اأّن  ذك����ره  اجل��دي��ر 
ت�سم اأجنحة عدة منها جناح مركز زايد للدرا�سات 
للثقافة  زاي���د  ب��ن  �سلطان  مل��رك��ز  واآخ���ر  وال��ب��ح��وث، 
اأخ������رى خ�����س�����س��ت لدكاكني  واأج���ن���ح���ة  والإع��������الم، 
و�سناعة  وال��ف��ّخ��ار  كالن�سيج  الرتاثيني  احلرفيني 
العني،  وب��ي��ت  البحر  وب��ي��ت  ال�سعر  وب��ي��ت  ال��ق��وارب، 
وكذلك املقهى ال�سعبي املكان الذي ياأخذ فيه زائرو 
القرية ق�سطاً من الراحة ولتناول النخي  احلم�ض ، 
والباجالء، وتذوق بع�ض احللويات املحلية من قبل 
الن�ساء اللواتي يعملن البالليط واللقيمات للزوار.

بح�سور �سلطان بن ز�يد ويف �ليوم �لر�بع ع�سر من �ملهرجان

انطـــلق مناف�شــــات اليــــوم االأول مـــــن �شبـــاق االإبــــل الرتاثــــي

ت�ست�سيف قرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة 
الدولة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب  كاأ�ض  �سباق  اليوم 
الذي  وال��ف��رق  للفردي  كم   160 مل�سافة  للقدرة 
ي��ق��ام ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي ابوظبي 

للفرو�سية.
ب���دع���م ورع����اي����ة م���ن مهرجان  ال�����س��ب��اق  وي���ق���ام 
العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����ض  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
وه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����س��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة وط���ريان 

الإمارات والحتاد الن�سائي العام و�سركة ابوظبي 
و�سا�ض لال�ستثمار  العواين  وموؤ�س�سة  لال�ستثمار 

واأريج الأمريات.
�ساحب  ك��اأ���ض  �سباق  يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  وم��ن 
ال�سمو رئي�ض الدولة للقدرة 130 فار�سا وفار�سة 
ال��ت��ع��اون لدول  ال��دول��ة ودول جمل�ض  م��ن داخ���ل 
اأمريكا وبريطانيا وفرن�سا  العربية ومن  اخلليج 
وال�سويد  والربتغال  وا�سبانيا  وايطاليا  واأملانيا 

والرويج وهولندا واملجر والت�سيك وا�ستونيا.
كما �سي�سارك يف هذا ال�سباق 17 جوادا من خارج 
دولة المارات ومت ر�سد مبلغ مليون و500 الف 

درهم اإ�سافة اإىل 4 �سيارات للفائزين يف ال�سباق 
الفردية  باملراكز  للفائزين  �سيارات  ثالثة  منها 
ببطولة  الفائز  للفريق  و�سيارة  الأويل  الثالثة 
ال���ف���رق. واأك����د ع��دن��ان ���س��ل��ط��ان ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
ال�ستعدادات  اكتمال  للفرو�سية  ابوظبي  ن��ادى 
الالئقة  بال�سورة  واإخ��راج��ه  ال�سباق  ل�ست�سافة 
م�سريا  يحمله  ال���ذي  ال���س��م  م��ع  تتنا�سب  ال��ت��ي 
اإىل اأنه مت اأم�ض الول اإجراء الفح�ض البيطري 
كافة  امل�ساركات  والفار�سات  الفر�سان  اإعطاء  ومت 

التعليمات الفنية.
وقدم النعيمي �سرحا لكيفية احت�ساب النقاط يف 

بطولة الفرق م�سريا اإىل اأنه �سيقام ال�سباق بنظام 
الفردي والفرق حيث �سيتم احت�ساب النتائج علي 

امل�ستويني.
فر�سان  اأرب��ع��ة  اإيل  ثالثة  م��ن  فريق  ك��ل  ويتكون 
لالإ�سطبالت  ي��ج��وز  كما  خمتلفة  جن�سيات  م��ن 
فريق  من  باأكر  امل�ساركة  املتعددة  التداخل  ذات 
ل��ك��ل ف��ري��ق ق��ائ��د وي��ت��م احت�ساب  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ي 
لأف�سل  الإج��م��ايل  الزمن  بتجميع  الفرق  نتائج 
ثالثة فر�سان اأكملوا ال�سباق ومت اجتياز خيولهم 
الأخذ  يتم  التعادل  البيطري ويف حالة  الفح�ض 
الفار�ض  ي�ستغرقه  ال��ذي  الأق��ل  الزمن  بالعتبار 

الثالث يف الفرق املتعادلة.
الراعية  ال�����س��رك��ات  اإيل  ال�سكر  النعيمي  ووج���ه 
اأن�سطة  دع�����م  يف  ال���ع���دي���دة  اإ����س���ه���ام���ات���ه���م  ع���ل���ي 
ب�سكل  ال��ق��درة  و���س��ب��اق��ات  ع���ام  ب�سكل  ال��ف��رو���س��ي��ة 
خا�ض مما عك�ض ذلك الأثر الطيب وكان حافزا 
القطاعني  بني  املتكاملة  ال�سراكة  ا�ستمرار  علي 
وا�ستمرار  دعم  اجل  من  والريا�سي  القت�سادي 

هذه الريا�سة النبيلة.
وتبلغ امل�سافة الإجمالية لل�سباق 160 كم �ستقام 
6 م��راح��ل ت��ب��ل��غ م�سافة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ع��ل��ي م���دى 
بعدها  ك��م   34 الأ���س��ف��ر  امل��ح��ور  الأويل   املرحلة 

يخ�سع الفر�سان للراحة ملدة 40 دقيقة ومن ثم 
تنطلق املرحلة الثانية املحور الذهبي مل�سافة 31 
كم يعقبها فرتة راحة ملدة 40 دقيقة ثم تنطلق 
كم   26 مل�سافة  الأخ�سر  املحور   الثالثة  املرحلة 
يعقبها فرتة راحة ملدة 30 دقيقة بعدها تنطلق 
امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة امل��ح��ور ال��ب��ن��ي مل�����س��اف��ة 31 كم 
يعقبها فرتة راحة ملدة 40 دقيقة بعدها تنطلق 
املرحلة اخلام�سة  املحور الحمر  مل�سافة 22 كم 
يعقبها فرتة راحة ملدة 50 دقيقة بعدها تنطلق 
املرحلة ال�ساد�سة والخرية  املحور الأبي�ض مل�سافة 

16 كم.

انطلق مناف�شات �شباق كاأ�ض رئي�ض الدولة للقدرة بالوثبة 

قو�رب �لطو�ف �لعربي لالإبحار �ل�سر�عي لبنك �إي.�أف.جي تطلق �أ�سرعتها للريحانطلق اجلولة الثالثة من بطولة االإمارات للدراجات املائية يف دبي

ر مدتها من الدوحة الأبوظبي توقعات ب�شرعة اجلولة الثانية وِق�شَ



الفيتامني )�شي( يخفف
 نزالت الربد عند الريا�شيني

الإ�سابة  خطر  من  يقلل  �سي،  الفيتامني  تناول  اأن  جديدة  درا�سة  وج��دت 
بنزلت الربد فقط عند الذين ميار�سون الريا�سة بانتظام.

هل�سينكي  بجامعة  الباحثني  اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  وذك��رت 
وجدوا اأن تناول امل�سروبات الغنّية بالفيتامني �سي ، مثل ع�سري الربتقال، 
ل يحدث فارقاً عند قليلي احلركة لكنه يقلل من خطر الإ�سابة بنزلت 

الربد عند الريا�سيني وي�ساعدهم على ال�سفاء منها.
األف   11 ونظر الباحثون ب�سل�سلة من الدرا�سات التي �سملت ما يزيد عن 
اخل�سروات  من  بكثري  املوجود  �سي  الفيتامني  منافع  لكت�ساف  �سخ�ض، 

والفاكهة مثل الربتقال والفراولة والكيوي.
واأعطى العلماء جمموعات من املتطوعني، بينهم طالب مدار�ض، وعّداوؤون 
و�سّباحون وجنود، جرعة من الفيتامني املذكور وقيموا بعدها تاأثريها على 

�سحتهم.
الربد  بنزلت  الإ�سابة  خطر  خفف  �سي  الفيتامني  اأن  الباحثون  واكت�سف 
اأن  وتبنّي  ريا�سية.  بتمارين  يقومون  الذين  الأ�سخا�ض  عند  الن�سف  اإىل 
الريا�سيني الذين تناولوا الفيتامني تعافوا من نزلت الربد ب�سكل اأ�سرع.

م�شد�ض كوك بـ227 األف دوالر 
يف  ك��وك  جيم�ض  الكابنت  ال��ربي��ط��اين  ال��رح��ال��ة  ميتلكه  ك��ان  م�سد�ض  بيع 
اأمريكي متجاوزا  227100 دولر  ا�سرتايل   219600 دولر  مزاد مقابل 
قرنني  قبل  ا�سرتاليا  قدماه  وط��اأت  بريطاين  اأول  هو  وك��وك  التقديرات. 
النحا�سي  للم�سد�ض  البيع  قبل  التقديرات  وتراوحت  الزمان.  ون�سف من 
-الذي يرجع اىل مطلع القرن الثامن ع�سر- من 100 األف ايل 200 األف 

دولر ا�سرتايل.
وقالت كا�ساندرا هيلرب من دار مزادات لي�سكي اوك�سنز ان امل�سد�ض وهو احد 
الربيطاين  للرحالة  الباقية  النادرة  ال�سخ�سية  املتعلقات  من  قليل  عدد 
الكثري  كان هناك  قائلة  واأ�سافت  باأ�سرتاليا.  فيكتوريا  �سخ�ض يف  ا�سرتاه 

من الهتمام من نيوزيلندا اأي�سا.
وكان كوك قد و�سل اىل �ساحل اأ�سرتاليا يف اأبريل ني�سان 1770 وهو اأول 
�ساحل  خ��رائ��ط  ر�سم  ان  بعد  للقارة  ال�سرقي  ال�ساحل  اىل  ي�سل  اأوروب���ي 
الربيطاين على جزيرة  العلم  انه و�سع  قال  اب  اأغ�سط�ض  نيوزيلندا. ويف 

بو�سي�سن يف ولية كوينزلند ب�سمال اأ�سرتاليا.
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لوفاتو تر�شح غاغا
 يف )اإك�ض فاكتور( 

دميي  الأم��ريك��ي��ة،  النجمة  ر�ّسحت 
غاغا،  ل���ي���دي  ن��ظ��ريت��ه��ا  ل���وف���ات���و، 
التي  ���س��ب��ريز  ب��ري��ت��ن��ي  م��ك��ان  لتحل 
الأمريكية  الن�سخة  م��غ��ادرة  ق���ررت 
وقالت  فالكتور.  اإك�����ض  برنامج  م��ن 
اإك�سرتا  قناة  اإىل  حديث  يف  لوفاتو 
بروؤية  اأرغ�����ب  الأم���ريك���ي���ة،  يف  ت���ي 
اأنها  غري  الربنامج،  يف  غاغا  ليدي 
املو�سوع  ك���ان  اإذا  اأع��ل��م  ل  اأ���س��اف��ت 
اأركز  اأنني  ل..وتابعت  اأم  مطروحاً 
على مو�سيقاي يف هذا العام، لذلك 
وبحمالت  عديدة،  بجولت  �ساأقوم 
ت����روي����ج لأل���ب���وم���ي اجل����دي����د، غري 
يف  ب�سدة  امل�ساركة  اأود  اأ�سافت  اأنها 
العودة  مني  طلبوا  ف��اإن   ، الربنامج 
اإل����ي����ه، �����س����اأواف����ق ..وت���ع���ل���ي���ق���اً على 
اإ�سابتها بك�سر قدمها، قالت لوفاتو 
اإىل  ���س��اع��ات قليلة  ب��ع��د  اإن��ه��ا ع���ادت 
اأغ��ن��ي��ت��ه��ا اجلديدة  ت�����س��وي��ر غ���الف 
 Heart Attack ق��ل��ب��ي��ة  اأزم�������ة 
اإىل  لذهابي  �سعيدة  اأن��ا  ..واأ���س��اف��ت 
اأف�سل  كانا  لأنها  الت�سوير،  جل�سة 
جل�سة ق��م��ت ب��ه��ا، وق���د مت��ك��ن��وا من 

ت�سويري بدون اأن تظهر قدمي.

�شيارة ذاتية القيادة 
�سيارة  العريقة  الربيطانية  اأك�����س��ف��ورد  جامعة  ط���ّورت 
املاألوفة وعر�ستها  الطرق  نف�سها على  قيادة  ق��ادرة على 
�سيارات  اإنتاج  امل�سروع  خالل  من  وتاأمل  اجلمهور،  على 
تعمل بال �سائقني يف اململكة املتحدة. وقالت هيئة الإذاعة 
الربيطانية )بي بي �سي( ام�ض اإن املهند�سني والباحثني 
ال�سيارة  زّودوا  امل�سروع،  وراء  يقفون  الذين  اجلامعة  يف 
الرحالت  لت�سجيل  �سغرية  وك��ام��ريات  ال��ل��ي��زر  بتقنية 
املنتظمة لأغرا�ض الت�سوق اأو نقل الأطفال اإىل املدار�ض، 
ياأخذ  للموا�سالت  التكلفة  منخف�ض  نظام  اإنتاج  بهدف 
على عاتقه مهمة ال�سائقني. واأ�سافت اأن امل�سروع امل�سمى 
)روبوت كار( يهدف اإىل تطوير �سيارات تعمل بال �سائق 
يف اململكة املتحدة، وفقاً للربوف�سور بول نيومان من ق�سم 

العلوم الهند�سية يف جامعة اأك�سفورد.

تكت�شف حملها وتنجب يف يوم واحد
الأم��ريك��ي��ة، حني  ميت�سيغان  ولي���ة  اإم�����راأة يف  ��دم��ت  ���سُ
اكت�سفت  ال��ذي  ذات��ه  اليوم  لإجن��اب طفلتها يف  ا�سطرت 
فيه اأنها حامل. وذكر موقع اأم ليف ، اأن ليندا اأكلي 44 
عاماً ، توجهت اإىل م�ست�سفى األيجيان�ض هيلث للخ�سوع 
بفتق،  با�سابتها  �سكت  اأن  بعد  مقطعية  �سور  لفح�ض 
و�سك  وعلى  ح��ام��اًل  كانت  اأن��ه��ا  اكت�سفوا  الأط��ب��اء  ولكن 
اأكلي،  ك��اي  كيمربيل  طفلتها  ليندا  الإجن����اب..وول����دت 
اأي  ب��اون��دات   10 الطفلة  وزن  ..وك���ان  جراحية  بعملية 
مايعادل 4.5 كيلو جرام. وقالت اأكلي اإن الطفلة معجزة 
ق����ادرة على  اأن��ه��ا غ��ري  ك��ان��ت تعتقد  اأن��ه��ا  اإىل  ، م�����س��رية 
احلمل بعد ت�سخي�ض اإ�سابتها بعدوى معوية قبل �سنتني 

وخ�سوعها لعملية جراحية معقدة.

يقطـــع راأ�ض والـــده 
ذهب،  يدعى، خ�سر  الأ�سرتالية رجاًل  ال�سرطة  اعتقلت 
لقتله والده وقطع راأ�سه عندما حاول الأخري ف�ض �سجار 

بينه وبني والدته.
واأفادت �سحيفة �سيدين مورننغ هريالد الأ�سرتالية، ان 
ذهب )42 �سنة( اعتقل بعدما هاجم والده توفيق ذهب 

)69 �سنة( ف�سربه وقطع راأ�سه مبنزله يف بانك�ستاون.
واأو�سحت ان الوالد حاول التدخل اإثر �سجار بني زوجته 
ثم  قرميد  بقطع  في�سربه  يهاجمه  بالأخري  واإذ  وابنه، 
تهمة  ذه��ب  اإىل  ووج��ه��ت  راأ���س��ه.  لقطع  �سكيناً  ا�ستخدم 

القتل والإعتداء والتهجم على ال�سرطة.
ُدفعت  بال�سموع، كما  الوالدة عانت من ح��روق  ان  وُزع��م 
ابنها من  راأت زوجها يقتل على يد  �سّلم، وقد  اأعلى  من 
دون اأن تتمكن من القيام باأي �سي، فيما ذكرت ال�سرطة 
انه تواجد يف البيت عند وقوع احلادثة عدد من الأقارب 
بينهم 7 اأولد. وق��ال اأح��د الأق���ارب ان ذه��ب، يعاين من 
ب�سجنه  ق�ست  حمكمة  اأم��ام  مثل  وق��د  عقلي،  ا�سطراب 
ورف�����س��ت اإط���الق���ه مب��وج��ب غ���رام���ة ف��ي��م��ا ح���دد موعد 

ملحاكمته يف 10 ني�سان اأبريل املقبل. 

دخل ال�شجن رجل وخرج امراأة 
بعد 21 عاما خلف الق�سبان، ل جتد ربيكا هيلتون نف�سها فقط يف عامل خمتلف بل يف ج�سد خمتلف اأي�سا. فقد 
1992 بتهمة  بال�سجن مدى احلياة عام  ال�سابق روب��رت هيلتون عندما حكم عليها  كانت ربيكا هيلتون تدعى يف 
�سك�سبري  ال��روك  رئا�سة وزراء بريطانيا وظهرت فيه فرقة  تقلد فيه جون ميجور  ال��ذي  العام  وك��ان هذا  القتل. 
من  معلوم  هو  وكما  تقريبا.  بدايته  يف  والإنرتنت  الطوب  قالب  بحجم  وقتها  النقالة  الهواتف  وكانت   ، �سي�سرت 
النادر اأن يتحدث �سجني اأم�سى عقوبة مدى احلياة عن جتربته داخل ال�سجن، لكن ربيكا لديها منظور يكاد يكون 
فريدا عن احلياة، نظرا لأنها كانت �سجينة بني زنازين الرجال والن�ساء طوال عقوبة ال�سجن التي بلغت 21 �سنة، 
اأجرت خاللها عملية اإعادة حتديد موا�سفات اجلن�ض. وحتى عمليتها يف عام 2011، عندما مت حتويلها اإىل اأنثى 
بني ع�سية و�سحاها، ق�ست هيلتون �سنوات عمرها يف �سجون الرجال، رغم نظرتها اإىل نف�سها على اأنها امراأة. ولأن 
ال�سجون املختلفة لديها قواعد خمتلفة وال�سجناء كثريو احلركة، فاإن جتارب ربيكا تنوعت على نحو وا�سع داخل 
�سجون الرجال املختلفة. فاأحيانا كان ي�سمح لها بو�سع امل�ساحيق، واأحيانا اأخرى كان ل ي�سمح لها. واأحيانا كانت 
ت�سطر لرتداء مالب�ض الرجال، واأحيانا اأخرى كان باإمكانها ارتداء ما يحلو لها. وتقول ربيكا اأثناء ن�سوجي كنت 
مرتبكة جدا من جن�سي فلم اأفهمه.. ومن حيث اأتيت كان هناك الكثري من عمال املناجم ال�سابقني الذين كانوا 

يقطنون بلدتي وكان الأمر �سعبا علي، فقد كان عامل رجال. وهكذا كان يجب علي اأن اأكرب .
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ل�شـــان العا�شـــق اأعمــى 
ك�سفت درا�سة ن�سرت موؤخرا وجود تاأثري وا�سح حلالة ال�سخ�ض 
حالة  يعي�ض  ال���ذي  فال�سخ�ض  ال���ذوق،  حا�سة  على  العاطفية 
الأطعمة مقارنة  وم��ذاق  اإح�سا�سه بطعم  يقل  عاطفية جديدة 
مبن يعي�ض حالة حب قدمية اأو من ل يعي�ض حالة حب اإطالقا، 
النكهات  ك��اف��ة  لي�سمل  ميتد  ال���ذوق  حا�سة  يف  ال��رتاج��ع  وه���ذا 
احللوة واملرة، وال�سبب عائد للهرمونات. وقيل يف املثل العربي 
احلب اأعمى اأما الأملانيون فيقولون الطاهي العا�سق يزيد امللح 
يف احل�ساء ، فوقوع املرء يف احلب اأو الع�سق يطلق حالة طوارئ يف 
اجل�سم، مما يوؤدي اإىل حدوث تغريات يف الهرمونات اجل�سمية 
�سواء  النكهات  كافة  ا�ست�سعار  على  العا�سق  ق��درة  على  تنعك�ض 
اأكانت ماحلة اأو حلوة اأو حام�سة اأو مرة. وت�سطلع الهرمونات 
التمثيل  الب�سري، مثل  اأ�سا�سي يف جميع وظائف اجل�سم  بدور 
ع�سو  وي��ق��ول  ل��الإج��ه��اد.  والتعر�ض  املناعي  واجل��ه��از  الغذائي 
تلعب  هارمز  كار�سنت  الدرا�سة  اأج��رى  ال��ذي  البحثي  الفريق 
يتوقف  به  ن�سعر  ما  وكل  دورا حموريا يف اجل�سم،  الهرمونات 
عليها وعندما نقع يف حالة طوارئ مثل احلب، ترتفع م�ستويات 
اأ�سا�سيا  دورا  يلعب  اأن  ميكن  الرتفاع  وه��ذا  عديدة،  هرمونات 
التكنولوجيا  الباحثون يف مركز نقل  . وقام  التذوق  يف م�ساألة 
مبدينة برميرهافن يف �سمال اأملانيا باختبار جمموعة من 46 
وكذلك  باحلب،  ال�سعور  حديثي  و�سابات  �سبابا  �سمت  �سخ�سا 
اأفرادا واأ�سخا�سا لديهم عالقات حب منذ فرتة طويلة. وقبل 
اختبار  ي�سمى  نف�سيا  فح�سا  امل�ساركون  اجتاز  التجربة  اإج��راء 
مقيا�ض احلب العاطفي ، وو�سع هذا الختبار الأمريكيتان اإلني 
هاتفيلد و�سوزان �سبين�سر يف عام 1986 وي�سم اأ�سئلة تفح�ض 
الو�سع العاطفي للم�ساركني مثل كم مرة تفكر يف حمبوبك؟ و 

كم مرة تفتقده عندما يغيب عنك؟ .

ال�شمبانزي اأقوى ذاكرة من االإن�شان 
تذكر  يف  الفائقة  ال�سمبانزي  ق��رود  براعة  ياباين  ع��امل  اأظهر 
على  اأرق��ام  ت�سعة  لنحو  ال�سحيح  والت�سل�سل  املحددة  الأماكن 
�سا�سة حا�سوب يف اأقل من ن�سف الثانية.  ووفقا لدرا�سة لفتة 
للنظر باأن ال�سمبانزي لديه ذاكرة ت�سغيل اأ�سرع من الب�سر، فقد 
ا�ستغرق الأمر جزءا من الثانية لتذكر �سيء يحتاج من الإن�سان 
ع��دة ث��وان لتذكره. وك��ان��ت الأرق���ام ظ��اه��رة وم��وزع��ة بطريقة 
ع�سوائية على �سا�سة احلا�سوب، ومبجرد اأن �سغط ال�سمبانزي 
بثبات  ا�ستطاع  لكنه  الأرق����ام.  بقية  ُحجبت  واح��د  ال��رق��م  على 
تذكر مكان كل رقم. وقال العامل املتخ�س�ض يف القرود بجامعة 
على  امل�ستحيل  من  اإن��ه  مات�سوزاوا،  تيت�سورو  اليابانية،  كيوتو 
الب�سر اأن يقوموا بنف�ض املهمة املعرفية بهذه ال�سرعة. واأ�ساف 
الأ�ستاذ  وك��ان   . منا  اأف�سل  ت�سغيلية  ذاك��رة  لديها  القرود  هذه 
مات�سوزاوا قد اأجرى جتارب الذاكرة هذه على اأنثى �سمبانزي 
تدعى اآي، التي تعني احلب باللغة اليابانية، وابنها اأيومو، الذي 
واأ�سار  اأم��ه.  اأف�سل من  ذاك��رة  واأظهر مهارات   2000 عام  ولد 
اأن قرود ال�سمبانزي طورت هذا اجلزء  الأ�ستاذ مات�سوزاوا اإىل 
من ذاكرتها لأنها تعي�ض يف الظرف املكاين والزماين احلايل، يف 

حني يفكر الب�سر اأكر ب�ساأن املا�سي ويخططون للم�ستقبل.
وقال اإن هذه القردة ت�سطر يف الربية اأي�سا اإىل اتخاذ قرارات 
مكانية �سريعة جدا، مثل الأماكن ال�سحيحة يف �سجرة مليئة 
ب��ال��ث��م��ار ال��ن��ا���س��ج��ة وامل���وق���ع ال��دق��ي��ق ل���الأع���داء امل��ح��ت��م��ل��ني يف 

جماعات ال�سمبانزي املناف�سة.
رجل ي�سنع متثال ي�سبه متثال احلرية من ثمرات الربتقال والليمون يف مينتون على �ساطئ الريفيريا الفرن�سية. )ا ف ب(

كيت اأبتون غري مرتبطة 
قررت عار�سة الأزياء الأمريكية، 
كيت اأبتون، اأن تزف اإىل معجبيها 
مبنا�سبة  ن���ب���اأ  اأف�������س���ل  ال����ذك����ور 
ع��ي��د احل���ب، م��وؤك��دة اأن��ه��ا لي�ست 

مرتبطة عاطفياً.
عر�ستها  مبقابلة  اأب��ت��ون  وق��ال��ت 
قناة فوك�ض 2 مبقاطعة ديرتويت 
حول  �سوؤالها  عن  رداً  الأمريكية، 
اأنا يف  حبيبها جا�سنت فريلندر، 

الواقع غري مرتبطة حالياً .
واأ�سافت قررت لذلك اإم�ساء عيد 

الع�ساق يف ملبورن ، بفلوريدا.
وذكرت و�سائل اإعالم اأمريكية اأن 
ريا�سي،  وه���و لع���ب  ف���ريلن���در، 
ن�سر تغريدة يف ح�سابه على موقع 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت ، 
قال  اأب��ت��ون،  مقابلة  عر�ض  بعيد 
اأيتها  ���س��ع��ي��د  ع�����س��اق  ع��ي��د  ف��ي��ه��ا 

ال�سيدات .
حول  �سرت  �سائعات  اأن  اإىل  ي�سار 
وفريلندر،  اأب���ت���ون،  ب��ني  ع��الق��ة 
مل يوؤكدها �سوى جده يف ت�سرين 

الأول اأكتوبر املا�سي.

لفتاة  تعوي�ض  دوالر  مليني   109
جون�سون  اآن��د  جون�سون  �سركة  اأمريكية  عليا  حمكمة  اأم��رت 
�سامانثا  بتعوي�ض  لها  التابعة  �سي  ب��ي  ب��ي  ماكنيل  و���س��رك��ة 
ب�109  ووالديها  عاما،   16 الآن  العمر  من  البالغة  ركي�ض، 
ماليني دولر بعد انتكا�سة هددت حياتها من دواء اإيبوبروفني 
بدماغها وعجز  تلف  ت�سبب يف  وال��ذي  الأطفال  لآلم  امل�سكن 
من   90% ن��ح��و  و���س��ق��وط  وال��ع��م��ى  رئ��ت��ي��ه��ا  يف   20% بن�سبة 
جلدها.  وكانت �سامانثا يف ال�سابعة من عمرها عندما اأعطاها 
والداها م�سكن اإيبوبروفني خلف�ض احلمى التي اأ�سابتها بعد 
تناولها  من  الرغم  وعلى   .2003 عام  ال�سكر  بعيد  الحتفال 
اأ�سيبت  انتكا�سة،  اأي  م��ن  تعان  ومل  ال�سابق  يف  ال���دواء  لهذا 
�سامانثا هذه املرة مبا يعرف مبر�ض تق�سر الأن�سجة املتموتة 
يف  وت�سبب  متاما  عمياء  تركها  ال��ذي   ، الت�سممي  الب�سروية 
ت�ساقط معظم ب�سرتها. ووفقا ملحامي الأ�سرة اأ�سيبت �سامانثا 
اإج��راء حفر يف  ا�ستلزم من اجلراحني  الدماغ  بتلف يف  اأي�سا 
كان متو�سطا  ال�سرر  اأن  واأ�ساف  ال�سغط.  لتقليل  اجلمجمة 
اأ�سرة  وت�سبب فقط يف فقدان بالذاكرة ق�سري الأجل. وكانت 
الفتاة قد رفعت دعوى ق�سائية عام 2007 مدعية اأن �سامانثا 
املذكورة  ال�سركة  اأن  وزع��م��ت  ال���دواء  ب�سبب  بالعمى  اأ�سيبت 
ي�سبب  اأن  مي��ك��ن  ال����دواء  ب���اأن  امل�ستهلكني  حت��ذي��ر  يف  ف�سلت 
ا�ستغرقت  التي  املحاكمة  وانتهت  للحياة.  م��ه��ددة  انتكا�سات 

خم�سة اأ�سابيع الأربعاء.

التدخني  اأن حظر  اإىل  باحثون  تو�سل 
اأن  املغلقة مي��ك��ن  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن  يف 
ال�����ولدة  ي�����وؤدي اإىل خ��ف�����ض م���ع���دلت 
احلامل  امل���راأة  تدخني  وي��وؤث��ر  املبكرة. 
على اجلنني و�سحته، اإذ ميكن اأن يعيق 

نو الأجنة ويق�سر مدة احلمل..
الن�ساء غري املدخنات  التاأثري   وي�سمل 
ال�سلبي،  للتدخني  يتعر�سن  ال��ل��وات��ي 
اأي ا�ستن�ساق دخان ال�سجائر من البيئة 
املحيطة. وقام فريق بحثي بقيادة تيم 
ببلجيكا  ها�سيلت  جامعة  من  ن���اوروت 
املبكرة -وهي  اأناط الولدات  بدرا�سة 
ال����ولدة ق��ب��ل اإمت����ام الأ���س��ب��وع 37 من 
احلمل- ما بني عامي 2002 و2011، 
وه��ي ف��رتة واك��ب��ت تطبيق ق��رار حظر 
املغلقة  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن  ال��ت��دخ��ني يف 
اإذ �سمل  ال��ذي مت على ث��الث م��راح��ل، 
واأغلب  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن  ال��ب��داي��ة  يف 
الثاين  ك��ان��ون  يناير  يف  العمل  اأم��اك��ن 

يناير  يف  املطاعم  اإىل  و�سع  ثم   ،2006
ي�سمل  اأ�سبح  ثم   ،2007 الثاين  كانون 
احل��ان��ات ال��ت��ي ت��ق��دم ال��ط��ع��ام يف يناير 
الباحثون  وق��ام   .2010 الثاين  كانون 
 606877 حالت  بتحليل  البلجيكيون 
ت������رتاوح بني  ح��م��ل  ف����رتة  ب��ع��د  ولدة 
فالندر،  م��دي��ن��ة  يف  اأ���س��ب��وع��ا  و44   24
ت��راج��ع��ا يف خطر  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
بعد   3.13% ن�سبته  امل��ب��ك��رة  ال�����ولدة 
وتراجعا   2007 ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير 
بعد   2.56% ن�سبته  اآخ��ر لهذا اخلطر 

يناير كانون الثاين 2010.
وقال الباحثون يف الدرا�سة التي ن�سرت 
جورنال  ميديكال  بريتي�ض  دوري���ة  يف 
يف  تراجع  يظهر  مل  اإن��ه  اجلمعة  ام�ض 
اأو  م��ع��دلت ال���ولدة املبكرة يف الأع���وام 
ال�سهور ال�سابقة للحظر، فيما انخف�ض 
ب��ع��د تنفيذ كل  امل��ب��ك��رة  ال�����ولدة  خ��ط��ر 

مرحلة من مراحل حظر التدخني.

حظر التدخني مفيد للأجنة 

اأمومة جي�شيكا توؤثر باأعمالها
ك�سفت النجمة الأمريكية، جي�سيكا األبا، اأن اأمومتها جعلتها اأكر انتقائية لالأعمال التي تختارها. 
ونقل موقع )بيبول( الأمريكي عن األبا، قولها يف موؤمتر �سحايف يف لو�ض اأجنل�ض لإطالق فيلمها 
اجلديد الهروب من الكرة الأر�سية )Escape From Planet Earth(، كنت اأعمل 11 �سهراً 

اأنها  اإىل  اأن هذا الواقع تغرّي الآن ، م�سرية  ون�سف يف ال�سنة يف مواقع ت�سوير الأف��الم، غري 
اأ�سبحت الآن اأكر انتقائية بكثري يف الأدوار التي اأختارها .

واأ�سافت اأجلب ولدّي معي اإىل مواقع الت�سوير ، م�سرية اإىل اأن )ابنتها اأونور ماري( تلعب 
مع الأولد يف امل�ساحة املخ�س�سة لهم، وهم يبداأون بالرك�ض واإزعاج اجلميع، واإلقاء 

الطائرات الورقية على مكاتب اجلميع .
ي�سار اإىل اأن األبا لديها ابنة اأونور ماري )4 اأعوام ون�سف(، وابن هافني غارنر )�سنة 

ون�سف(.


