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عربي ودويل

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل بالكوادور

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

جهادي عائد اإىل تون�ص يوؤكد : تون�سيات
 انخرطن يف جهاد املناكحة يف �سوريا

   

حاكم عجمان يفتتح مبنى مكتب املنامة 
التابع لدائرة البلدية والتخطيط

•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�ضو  النعيمى  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  افتتح 
البلدية  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع  امل��ن��ام��ة  ع��ج��م��ان مبنى مكتب  ح��اك��م  االع��ل��ى 
بن  را�ضد  ال�ضيخ  بح�ضور  املنامة  مدينة  فى  ام�س  �ضباح  والتخطيط 
حميد النعيمى رئي�س دائرة البلدية والتخطيط. وقام �ضاحب ال�ضمو 
حاكم عجمان فور و�ضوله باإزاحة ال�ضتار عن اللوحة التذكارية للمبنى 
بلغت  الذي  و  املنامة  البلدية والتخطيط مبدينة  دائرة  اجلديد لفرع 
تكلفته االإجمالية ثالثة ماليني درهم ونفذته ادارة امل�ضاريع فى الدائرة 
موا�ضفات  ح��ول  �ضرح  اىل  خاللها  ا�ضتمع  بجولة  �ضموه  ق��ام  ..بعدها 
املبنى وما يقدمه من خدمات �ضاملة للمتعاملني توفر عليهم الكثري 
والت�ضاريح  االقت�ضادبة  الرتاخي�س  ا���ض��دار  م��ن  وال��وق��ت  اجلهد  م��ن 
مثل  املبانى  و  العامة  ال�ضحة  خدمات  كافة  اىل  ا�ضافة  انواعها  بكافة 

التدقيق االن�ضائى و �ضهادات االجناز و غريها.      )التفا�ضيل �س5(

عبداهلل بن زايد يبحث مع الرئي�س الأثيوبي 
العالقات الثنائية والق�شايا الإقليمية والدولية امل�شرتكة

•• اأدي�س اأبابا-وام: 

جمهورية  رئي�س  ولدجيورجي�س  جريما  اآتو  الرئي�س  فخامة  ا�ضتقبل 
اأدي�س  العا�ضمة  يف  الرئا�ضة  بق�ضر  الدميقراطية  الفيدرالية  اأثيوبيا 
اأبابا ام�س االول �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 

يف ختام جولة لعدد من الدول االأفريقية �ضملت اجنوال وزامبيا.
ونقل �ضمو وزير اخلارجية حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اإىل الرئي�س االأثيوبي وحر�س �ضموه 
على منو العالقات وتطويرها بني دولة االإمارات واأثيوبيا ب�ضورة خا�ضة 

وبينها ودول القارة االأفريقية ب�ضورة عامة.  )التفا�ضيل �س2(

�ضكان يطلون من �ضرفة منزل دمر يف ق�ضف للنظام على مدينة حلب  )رويرتز(

جمل�س حقوق االن�سان يتبنى قرارا يدين ا�ستمرار االنتهاكات يف �سوريا 

ق�شف دير الزور وداريا ومعارك يف العتيبة

الفجر........    05:03            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   04:00   
املغرب.....   06:36  
الع�صاء......   08:06

ي��ع��د اآم��ن��ا ل�����ض��ي��ارات ال��ن��ظ��ام التي 
يتم ا�ضتهدافها با�ضتمرار من قبل 
اأم��ام النظام  ال��ث��وار، حيث مل يبق 
املدنية  ال���ط���ائ���رات  ط��ري��ق  ���ض��وى 

لنقل احلموالت الع�ضكرية عربه.
ت��ب��ن��ى جم��ل�����س حقوق  ويف ج��ن��ي��ف 
العمال  االخ��ري  اليوم  يف  االن�ضان 

ودع��م��ت��ه ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من 
والذي  باملجل�س  االع�����ض��اء  ال���دول 
االنتهاكات  ا�ضتمرار  ب�ضدة  يدين 
النطاق  وال���وا����ض���ع���ة  اجل�����ض��ي��م��ة 
وذلك  �ضوريا  فى  االن�ضان  حلقوق 
ال�ضوري  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  ق��ب��ل  م���ن 
ل��ه��ا والتي  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 

املنعقدة  والع�ضرين  الثانية  دورت��ه 
 41 ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ا���ض��وات  ف��ى جنيف 
دولة مقابل اعرتا�س دولة واحدة 
الت�ضويت  ع���ن  دول   5 وام���ت���ن���اع 
قدمته  ال������ذى  ال����ق����رار  م�������ض���روع 
واالردن  وق���ط���ر  امل���غ���رب  م���ن  ك���ل 
وتون�س  وال�����ض��ع��ودي��ة  واالم��������ارات 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق�ضفها  النظامي  ال��ق��وات  ج���ددت 
لعدد من اأحياء مدينة دير الزور، 
ري��ف دم�ضق، كما  داري��ا يف  وملدينة 
خا�ضت قوات اجلي�س ال�ضوري احلر 
معارك عنيفة مع قوات النظام يف 

العتيبة بالغوطة ال�ضرقية.
النظام  ق���وات  اإن  ن��ا���ض��ط��ون  وق���ال 
والعمال  احلويقة  اأح��ي��اء  ق�ضفت 
وامل���ط���ار ال���ق���دمي يف امل��دي��ن��ة مما 
اأ�ضفر عن دمار يف االأبنية واملنازل. 
ويف قرية ال�ضوال بريف دير الزور 
الرباري  اإىل  االه���ايل  معظم  ن��زح 
اإثر غارات جوية. ووفقا للنا�ضطني 
حادا  نق�ضا  يعانون  النازحني  ف��اإن 

يف مياه ال�ضرب.
متحدث  ق����ال  دم�������ض���ق،  ري����ف  ويف 
امل��ح��ل��ي يف مدينة  امل��ج��ل�����س  ب��ا���ض��م 
ال���ن���ظ���ام ج���ددت  ق�����وات  اإن  داري������ا 

ق�ضفها للمدينة.
اإ�ضعال  اإىل  ال��ق�����ض��ف  اأدى  وق����د 
حرائق يف االأبنية ال�ضكنية وتدمري 
ب��ع�����ض��ه��ا. ووف���ق���ا ل��ل��م��ت��ح��دث فاإن 
النظام  ل��ق��وات  ت��ع��زي��زات ج��دي��دة 
ان��ط��ل��ق��ت ���ض��ب��اح ام�����س م��ن مطار 
ب��دم�����ض��ق باجتاه  ال��ع�����ض��ك��ري  امل����زة 

داريا، فيما جتددت اال�ضتباكات يف 
النظام  ق��وات  حت��اول  التي  املدينة 

اقتحامها منذ قرابة اأربعة اأ�ضهر.
ويف ري����ف دم�����ض��ق ت��خ��و���س ق���وات 
القوات  �ضد  معارك  احلر  اجلي�س 
العتيبة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
بالغوطة ال�ضرقية من اأجل ا�ضتعادة 

ال�ضيطرة على خط اإمداد.
وق������د ت�����ب�����ادل ال����ن����ظ����ام ال�������ض���وري 
واملعار�ضة االتهامات ب�ضاأن اغتيال 
التلفزيون  وو�����ض����ف  ال����ب����وط����ي، 
ال��ر���ض��م��ي ال��ع��م��ل��ي��ة ب��اأن��ه��ا تفجري 
على  ال��ب��وط��ي  ا�ضتهدف  ان��ت��ح��اري 
للثورة،  املناه�ضة  مواقفه  خلفية 
املعار�ضة  يف  نا�ضطون  ات��ه��م  فيما 
ال��ن��ظ��ام ب��ت��دب��ري ال��ت��ف��ج��ري ليثري 
خم�����اوف االأغ���ل���ب���ي���ة ال�����ض��ن��ي��ة من 
وال�ضتمالة  امل��ت��ط��رف��ة،  احل���رك���ات 
نظرا  جانبه  اإىل  الكردية  االأقلية 

النتماء البوطي اإليها.
املكتب  ق������ال  اأخ���������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
اإن  الع�ضكري  للمجل�س  االإعالمي 
دم�ضق  اجلي�س احلر ق�ضف مطار 

الدويل بقذائف الهاون.
املغاوير  ق��وات  با�ضم  الناطق  وق��ال 
ب���امل���ج���ل�������س ال���ع�������ض���ك���ري ����ض���اري���ة 
امل���ط���ار مل  اإن ط���ري���ق  ال��دم�����ض��ق��ي 

ال�ضكنية  امل��ن��اط��ق  ق�����ض��ف  ت�����ض��م��ل 
واال�ضلحة  البالي�ضتية  بال�ضواريخ 
النظام  ق��وات  به  وماتقوم  الثقيلة 
املدنيني وعمليات  من مذابح �ضد 
وعمليات  ال��ت��ع�����ض��ف��ى  ل��الع��ت��ق��ال 
والق�ضف  ال���ع�������ض���وائ���ى  ال��ق�����ض��ف 
توؤدى  وال��ت��ى  للتجمعات  اجل���وى 

اىل قتل جماعى.
حقوق  جم��ل�����س  ق������رار  اأدان  ك���م���ا 
اعتماده  ج����رى  ال�����ذى  االن�������ض���ان 
ام�����س ب�����ض��دة ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ى تتم 
الطبية  امل���دن���ي���ة  امل���ن�������ض���اآت  ����ض���د 
معربا   .. وطواقمها  وامل�ضت�ضفيات 
انتهاكات  جت����اه  ال��ق��ل��ق  ب��ال��غ  ع���ن 
ت�ضهدها  ال���ت���ى  ال���ط���ف���ل  ح���ق���وق 
با�ضراك  مايتعلق  وبخا�ضة  �ضوريا 
االطفال فى النزاعات امل�ضلحة من 

قبل جميع االطراف.
امل��ج��ل�����س ع���ن االأ�ضف  ق����رار  وع���رب 
لعدم تعاون احلكومة ال�ضورية مع 
احلقائق  لتق�ضى  الدولية  اللجنة 
ع���ل���ى ������ض�����رورة ع���دم  م�������ض���ددا   ..
وحما�ضبة  ال��ع��ق��اب  م���ن  االف�����الت 
الب�ضعة  االنتهاكات  عن  امل�ضوؤولني 
والتى  �ضوريا  يف  االن�����ض��ان  حل��ق��وق 
حرب  ج���رائ���م  ك��ون��ه��ا  اىل  ت�����ض��ل 

وجرائم �ضد االن�ضانية.

املحتجون احرقوا با�ضات نقلت موؤيدي االخوان من املحافظات اىل القاهرة

عاهل االردن خالل ا�ضتقباله الرئي�س االمريكي  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

باراك  االم��ريك��ي  الرئي�س  و���ض��ل 
االردن  اىل  اجلمعة  م�ضاء  اوب��ام��ا 
امل��ح��ط��ة االأخ�������رية يف ج��ول��ت��ه يف 
ال�����ض��رق االو����ض���ط، وال��ت��ق��ى عاهل 

االردن امللك عبد اهلل.
الرئا�ضية  ال����ط����ائ����رة  وح����ط����ت 
علياء  امللكة  مطار  يف  االأم��ريك��ي��ة 
ال�ضاعة  ع����م����ان(  ج����ن����وب   35(
املحلي  ب���ال���ت���وق���ي���ت   17،45
ا�ضطف  ح���ي���ث  ت�����غ(   14،45(
حر�س ال�ضرف ال�ضتقبال الرئي�س 
ا�ضتقباله  كان يف  الذي  االمريكي 
نا�ضر  االردين  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 

جودة وعدد من امل�ضوؤولني.
اأن  اأردين  ر���ض��م��ي  م�����ض��در  وق����ال 
زيارته  خ����الل  ���ض��ي��ج��ري  اأوب����ام����ا 
مباحثات   ، يومني  ت�ضتغرق  التي 
تتناول  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مع 
يف املقام االأول االأو�ضاع املت�ضاعدة 
امللفني  اإىل  اإ���ض��اف��ة   ، ���ض��وري��ا  يف 
االإي��راين والفل�ضطيني وعدد من 
والعالقات  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا 

بني البلدين.
بارام  االمريكي  الرئي�س  واختتم 
زيارته  اجل��م��ع��ة،  ام�������س  اوب����ام����ا، 
بزيارة  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي  ل���الأرا����ض���ي 
لكني�ضة املهد رافقه خاللها وزير 

بالنيابة عن اال�ضرائيليني، اعتذر 
عن اي وفاة �ضببتها هذه االخطاء 
رئي�س  ان  م�ضيفا  العمالنية"، 
االعتذار  ق��ب��ل  اردوغ�����ان  ال�����وزراء 

با�ضم تركيا.
وقالت م�ضادر يف رئا�ضة احلكومة 
اعتذر  نتنياهو  اإن  ام�س  الرتكية 
اأردوغ���ان عن  من نظريه الرتكي 
اإ�ضرائيل  ���ض��ن��ت��ه  ال����ذي  ال��ه��ج��وم 
على �ضفينة مايف مرمرة الرتكية 
التي كانت متجهة اإىل غزة �ضمن 
اأ�ضطول احلرية يف العام 2010.

وق����ال����ت امل�������ض���ادر ل���وك���ال���ة اأن���ب���اء 
"االأنا�ضول" الرتكية اإن االعتذار 
ال���ذي ط��ال انتظاره  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي 
ج����اء خ����الل ات�����ض��ال ه��ات��ف��ي بني 

نتنياهو واأردوغان .
البحرية  با�ضرت  اخرى  جهة  من 
حركة  ت���ق���ي���ي���د  االإ�����ض����رائ����ي����ل����ي����ة 
ال�ضيادين الفل�ضطينيني يف �ضاحل 
ردا  عقابية  اإج����راءات  �ضمن  غ��زة 
على هجوم �ضاروخي من القطاع 
فل�ضطينية  جم���م���وع���ات  ت��ب��ن��ت��ه 

�ضلفية.
واأم�����������رت احل����ك����وم����ة االح����ت����الل 
البحرية  ق��وات��ه��ا  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 
مبنع مراكب ال�ضيد الفل�ضطينية 
اأميال  ث��الث��ة  م�ضافة  جت���اوز  م��ن 
بحرية يف �ضاحل القطاع اإىل اأجل 

االإحتالل يتخذ اإجراءات عقابية �سد غزة

اوباما ي�شل اىل الأردن ونتنياهو يعتذر لأردوغان

•• القاهرة-وكاالت:

متظاهرين  ب��ني  ���ض��دام��ات  ج���رت 
وع��ن��ا���ض��ر م���ن ج��م��اع��ة االخ�����وان 
امل�ضلمني بالقرب من مقر اجلماعة 
مرا�ضل  اف������اد  ك���م���ا  ال����ق����اه����رة،  يف 
اجلانبان  وت��را���ض��ق  ب��ر���س.  فران�س 
باحلجارة بالقرب من املقر يف حي 
املقطم. ومل تتدخل ال�ضرطة التي 
التظاهرة،  قبل  املبنى  ام��ام  ن�ضرت 

يف احلال.
معار�ضون  اقتحم  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
ام�س  ع�������ض���ر  امل���������ض����ري،  ل���ل���ن���ظ���ام 
ال���ق���دمي جلماعة  امل���ق���ر  اجل��م��ع��ة، 
منيل  مبنطقة  امل�ضلمني  االإخ���وان 

الرو�ضة بالقاهرة .
وق���������ال �����ض����اه����د م�����ن �����ض����ك����ان حي 
ل��ي��ون��اي��ت��د بر�س  ال���رو����ض���ة  م��ن��ي��ل 
انرتنا�ضونال اأن ع�ضرات املعار�ضني 
اقتحموا،  للنظام احلاكم يف م�ضر 
القدمي  امل��رك��زي  املقر  ام�س  ع�ضر 

اأن�ضا�س الرمل مبدينة بلبي�س، ويف 
مدينة  يف  علي  العزيز  عبد  ���ض��ارع 

الزقازيق مركز املحافظة.
امل��ع��ار���ض��ني للنظام  وك���ان ع�����ض��رات 
���ل���ه ج���م���اع���ة االإخ�������وان  ال������ذي مت���ثِّ
ام�س  ظ��ه��ر  ق��ب��ل  ب�����داأوا،  امل�ضلمني 
بالتوافد اإىل حميط املقر املركزي 
امل�ضلمني  االإخ��������������وان  جل����م����اع����ة 
ب�����ض��اح��ي��ة امل��ق��ط��م ب���ال���ق���اه���رة، يف 
بداية تظاهرة حا�ضدة حتمل �ضعار 
على  احتجاجاً  الكرامة،  رد  جمعة 
وعدد  �ضيا�ضيني  ن�����ض��ط��اء  ���س  ت��ع��رُّ
م���ن ال�����ض��ح��اف��ي��ني ل��ل�����ض��رب على 
اأيدي جمموعة من �ضباب االإخوان 

امل�ضلمني م�ضاء ال�ضبت املا�ضي.
االأمن  ق��وات  من  عنا�ضر  وفر�ضت 
ب���اآل���ي���ات خفيفة  زة  م���ع���زَّ امل���رك���زي 
اأطواقاً اأمنية مبحيط مقر جماعة 
امل�ضلمني الذي تواجد به  االإخ��وان 
االإ�ضالم  ل��ق��وى  املنتمني  م��ن  ع��دد 

ال�ضيا�ضي.

جلماعة االإخ��وان امل�ضلمني باحلي، 
حتطيم  ج�������رى  اأن���������ه  م����و�����ض����ح����اً 

حمتويات املقر وبعرثتها.
واأ�ضاف ال�ضاهد اأن قوة من عنا�ضر 
املقر  اإىل  امل���رك���زي و���ض��ل��ت  االأم����ن 
بعدما مت حتطيمه، وقامت بفر�س 
االأوراق  على  للتحفظ  اأمني  ط��وق 

واملحتويات املبعرثة.
مبحافظة  حملية  م�ضادر  وق��ال��ت 
القاهرة(  �ضرق  )�ضمال  ال�ضرقية 
اأن  ان��رتن��ا���ض��ون��ال  ب��ر���س  ليونايتد 
حم��ت��ج��ني ع��ل��ى ج��م��اع��ة االإخ�����وان 
امل�ضلمني التي متثِّل النظام احلاكم 
قاموا باقتحام مقرين للجماعة يف 

اخل���ارج���ي���ة ج�����ون ك������ريي، حيث 
الكني�ضة  داخ������ل  اوب����ام����ا  ال���ت���ق���ى 
امل�ضلمني  ال��دي��ن  م��ن رج��ال  بعدد 

وامل�ضيحيني.
ا�ضتقبال  يف  عبا�س  الرئي�س  وك��ان 
ووداع اوباما يف مدينة بيت حلم، 
�ضاعتني،  ب��ت��اأخ��ري  و���ض��ل��ه��ا،  ال��ت��ي 
امل��روح��ي��ة ب�ضبب  ب���دل  ب��ال�����ض��ي��ارة 

االحوال اجلوية الرملية.
الرئي�س  ق���ال  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
رئي�ضي  ان  ب���ي���ان  يف  االم���ري���ك���ي 

بنيامني  اال����ض���رائ���ي���ل���ي  ال��������وزراء 
ن��ت��ن��ي��اه��و وال����رتك����ي رج����ب طيب 
اردوغ�������ان حت���ادث���ا ه��ات��ف��ي��ا ام�س 
اجل��م��ع��ة وذل���ك يف حم��اول��ة فيما 
ي���ب���دو ال�����ض����الح ال����ع����الق����ات بني 

حليفي الواليات املتحدة.
اأوب��ام��ا يف البيان ال��ذي بثه  وق��ال 
اختتامه  ق��ب��ي��ل  االب��ي�����س  ال��ب��ي��ت 
الواليات  ت��ق��در  زي����ارة ال���ض��رائ��ي��ل 
املتحدة بقوة �ضراكتنا الوثيقة مع 
ك��ل م��ن ت��رك��ي��ا وا���ض��رائ��ي��ل ونويل 

العالقات  ال�ضتعادة  كبرية  اأهمية 
اأجل تعزيز  االيجابية بينهما من 

ال�ضالم واالمن باملنطقة.
ات�ضال  ي��ف��ت��ح  اأن  اأرج����و  واأ����ض���اف 
اأمام  ال��ب��اب  الزعيمني  ب��ني  ال��ي��وم 
ت���ع���اون اأك����رب يف ه���ذا امل���ج���ال ويف 
جمموعة من التحديات والفر�س 

االخرى.
يف  كبري  امريكي  م�ضوؤول  واعلن 
ا�ضارة اىل نتانياهو خالل حتادث 
االخري هاتفيا مع نظريه الرتكي 

م�����ش��رف ي���وؤك���د ع��ودت��ه �شدامات قرب مقر الإخوان امل�شلمني باملقطم واقتحام مقرها القدمي
غ���دا ب���اك�������ش���ت���ان  اىل 

•• دبي-ا.ف.ب:

ال�ضابق  الباك�ضتاين  الرئي�س  اك��د 
مقابلة  يف  اجلمعة  م�ضرف  برويز 
بر�س  فران�س  وك��ال��ة  م��ع  ح�ضرية 
انه �ضيعود االح��د اىل ب��الده حيث 
يواجه عددا من مذكرات التوقيف، 

بعد �ضبعة اعوام يف املنفى.
وك����ان ال��ق�����ض��اء ال��ب��اك�����ض��ت��اين فتح 
ال��ط��ري��ق ام���ام ه���ذه ال��ع��ودة ام�س 
ع��ن��دم��ا ك��ف��ل مل�����ض��رف ال����ذي توىل 
يف  ع�ضكري  ان��ق��الب  اث��ر  ال�ضلطة 
انه   ،2008 يف  وغادرها   1999
لدى  بكفالة  حرية  من  �ضي�ضتفيد 
�ضاأعود  م�����ض��رف  وق����ال  و����ض���ول���ه. 
باك�ضتان، )هذا موؤكد(  اىل  االحد 

باملئة.   200
وا���ض��اف ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك اعتقال 
او اي امر من هذا النوع. وا�ضاف 
بحرا  او  ج��وا  ب��را،  �ضاأعود  م�ضرف 
حتى ولو تعر�ضت حياتي للخطر، 

انه تعهد قطعته للبلد.
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خطف �شائحني ا�شرائيلي ونرويجية يف �شيناء
•• القاهرة-ا.ف.ب:

هما  �ضائحني  ام�س  خطفوا  م�ضلحني  ب��دوا  ان  امل�ضرية  ال�ضرطة  اعلنت 
ا�ضرائيلي ونروجية يف �ضحراء �ضيناء.

�ضغرية  �ضاحنة  م��ن  على  و�ضلوا  م�ضلحني  �ضتة  ان  ال�ضرطة  واو�ضحت 
منتجع  اىل  طابا  من  يتنقالن  كانا  اللذين  ال�ضائحني  �ضيارة  واعرت�ضوا 

دهب وارغموهما حتت تهديد ال�ضالح على ال�ضعود اىل من �ضاحنتهم.
من  والثالثني  احلادية  يف  نروجية  ال�ضيدة  ان  ال�ضرطة  يف  م�ضوؤول  واك��د 

العمر. وكانت ال�ضرطة ذكرت اوال انها بلجيكية.
يف  خطفا  اللذين  ال�ضائحني  اح��د  ان  الرنوجية  اخلارجية  وزارة  واك���دت 
�ضيناء امل�ضرية نروجي لكنها رف�ضت تقدمي تو�ضيحات حوله. ومل تك�ضف 

عن هويته وال اذا كان رجال او امراأة.

انقرة: القائد الع�شكري للمتمردين 
القتال بوقف  ياأمر رجاله  الأكراد 

•• ا�صطنبول-رويرتز:

ذك��������رت ق����ن����اة ���������ض��������ي.ان.ان ت���رك 
القائد  ان  ام�������س  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ال��ع�����ض��ك��ري ل��ل��م��ت��م��ردي��ن االك�����راد 
مراد كارايالن اأمر مقاتليه بوقف 
القوات  ���ض��د  ال��ق��ت��ال��ي��ة  االع����م����ال 
ال��رتك��ي��ة ا���ض��ت��ج��اب��ة ل���دع���وة زعيم 
اأوج��الن يف  امل�ضجون  العمال  حزب 
انهاء  ت�ضتهدف  �ضالم  عملية  اط��ار 

التمرد امل�ضتمر منذ 28 عاما.
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عبداهلل بن زايد يبحث مع الرئي�س الأثيوبي العالقات الثنائية والق�شايا الإقليمية والدولية امل�شرتكة

حمدان بن زايد يح�شر اأفراح الرميثي يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

ح�ضر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية م�ضاء اأم�س االول حفل 
الع�ضاء الذي اأقامه ال�ضيد اأحمد حممد خمي�س الرميثي مبنا�ضبة زفاف جنله حممد على كرمية 

ال�ضيد عبداهلل عتيق الرميثي.
زاي���د  ب���ن  نهي����ان  ال�ض���يخ  �ض���مو  اأبوظ����بي  بفن���دق االنرتك���ون��ت��ين��ن��ت��ال  اأقي���م  الذي  ح�ضر احلف������ل 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ض���ة زاي����د بن �ض��لط����ان اآل نهيان لالأعم����ال اخلريية واالإن�ضانية 
ب��دب���ي  والفن����ون  الثق����افة  هيئة  رئي����س  مكتوم  اآل  را�ض���د  بن  حم��م���د  بن  ماج���د  ال�ض��ي��خ  و�ض��مو 
وال�ض���يخ �ضلط���ان بن حمدان بن زاي���د اآل نهي���ان ومعايل اأحمد جمع���ة الزع���اب��ي نائ��ب وزي��ر �ض���وؤون 
الرئا�ض���ة وع���دد من اأ�ضح���اب املعال��ي الوزراء وكب���ار امل�ض��ئ��ولني وجم��ع من املدعوين واأقارب واأهل 

العرو�ضني.

•• اأدي�س اأبابا-وام: 

ا���ض��ت��ق��ب��ل ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س اآت����و 
رئي�س  ول��دج��ي��ورج��ي�����س  ج���ريم���ا 
الفيدرالية  اأث��ي��وب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
يف  الرئا�ضة  بق�ضر  الدميقراطية 
االول  ام�س  اأبابا  اأدي�س  العا�ضمة 
اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو 
ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة يف ختام 
االأفريقية  الدول  لعدد من  جولة 

�ضملت اجنوال وزامبيا.
ونقل �ضمو وزير اخلارجية حتيات 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
االأثيوبي  الرئي�س  اإىل  اهلل  حفظه 
وحر�س �ضموه على منو العالقات 
وت��ط��وي��ره��ا ب���ني دول����ة االإم������ارات 
ب�����ض��ورة خ��ا���ض��ة وبينها  واأث��ي��وب��ي��ا 
ب�ضورة  االأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة  ودول 

عامة.
الرئي�س  فخامة  حمل  جانبه  من 
االأثيوبي �ضموه حتياته اإىل �ضاحب 
ال�ضمو رئي�س الدولة ومتنياته له 
مبوفور ال�ضحة والعافية ولدولة 
بقيادته  املتحدة  العربية  االإمارات 
الر�ضيدة املزيد من الرقي والتقدم 

واالزدهار.
وثمن فخامة الرئي�س اآتو جريما 
ال�ضيخ  �ضمو  زيارة  ولدجيورجي�س 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان والوفد 
امل��راف��ق ل��ه ل��ب��الده ..م���وؤك���دا على 
فتح  يف  ال������زي������ارة  ه������ذه  اأه����م����ي����ة 
والتن�ضيق  للتعاون  ج��دي��دة  اآف���اق 
انها  يف  ثقته  عن  معربا  امل�ضرتك 
�ضتكون لها نتائج مثمرة يف تطوير 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي مبا 
يحقق امل�ضلحة امل�ضرتكة للبلدين 

وال�ضعبني ال�ضديقني.
ا�ضتعرا�س  ال����ل����ق����اء  خ������الل  مت 
بني  وال��ت��ع��اون  ال�ضداقة  ع��الق��ات 
البلدين وال�ضعبني و�ضبل متتينها 

ومنفتحة  مت�ضاحمة  اأم��ة  لكونها 
على العامل .

وفيما يلي ن�س مقال �ضمو ال�ضيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان ..

ب���ع���د زي����ارت����ن����ا خ������الل اال����ض���ب���وع 
اجل����اري ل��دول��ت��ني يف اف��ري��ق��ي��ا ال 
اأف�ضل  مب��ك��ان  اإخ��ت��ت��ام��ه��ا  ميكننا 
على  اإثيوبيا  .. موقع  اثيوبيا  من 
فيها  يلتقي  حيث  الطرق  مفرتق 
ال�ضرق بالغرب واجلنوب بال�ضمال 
ثقافية  بوتقة  كانت  لطاملا  والتي 
اأكرث  واإق��ت�����ض��ادي��ة .. وم���ع وج���ود 
من ثمانني جمموعة عرقية يحق 
اأمة  ل��ك��ون��ه��ا  ت��ف��خ��ر  اأن  الأث��ي��وب��ي��ا 
العامل  على  ومنفتحة  مت�ضاحمة 
.. فمن املوؤكد باأنه لي�س من قبيل 
اأبابا  اأدي�س  اأن مت اختيار  ال�ضدفة 
مقرا لالإحتاد االأفريقي ومن قبل 

ذلك منظمة الوحدة االأفريقية.
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
اإثيوبيا  م��ع  تت�ضابه  اأمثلها  ال��ت��ي 
اأنه  حيث  ال�ضابقة  اخل�ضائ�س  يف 
االمارات  دول��ة  ك��ون  وبالرغم من 
عربيا  جمتمعا  امل��ت��ح��دة  العربية 
جمتمع  ل���دي���ن���ا  ان�����ه  اإال  م�����ض��ل��م��ا 
تعي�س  ح��ي��ث  وم��ت�����ض��ام��ح  م��ن��ف��ت��ح 
خمتلف  م����ن  ����ض���ع���وب  ب����الدن����ا  يف 
�ضعائرهم  ميار�ضون  العامل  اأنحاء 
الدينية بحرية تامة يف م�ضاجدهم 

وكنائ�ضهم ومعابدهم.
العربية  االم����ارات  دول���ة  يف  لدينا 
امل��ت��ح��دة اق��ت�����ض��اد م��ف��ت��وح يدعم 
اأكرث  لدينا  حيث  احل��رة  التجارة 
من ثالثني منطقة حرة ت�ضتقطب 
رواد واأ�ضحاب االأعمال من جميع 
اأنحاء العامل لالإ�ضتثمار واالإبتكار 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
م�ضادر  ب��ت��ن��وي��ع  ن��ق��وم  وب��ي��ن��م��ا   ..
اإقت�ضادنا فاإننا ندرك قيمة كوننا 
م��رك��زا ع��امل��ي��ا ل��ل��ت��ج��ارة مب��ا يعزز 
التناف�ضية  خ����الل  م���ن  م��ك��ان��ت��ن��ا 

العاملية.
امل�����ض��رتك��ة بني  ال�����ض��م��ات  اإن ه���ذه 
ف��ر���ض��ة ممتازة  ت���وف���ر  ال��ب��ل��دي��ن 
املجاالت  يف  بلدينا  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 
ال���������ض����ي����ا�����ض����ي����ة واالإق�����ت�����������ض�����ادي�����ة 

والثقافية.
ه��ن��اك ع��الق��ات و رواب����ط وطيدة 
العربية  االإم������������ارات  دول�������ة  ب����ني 
اأكرث  واإثيوبيا حيث يقيم  املتحدة 
ال����ف اث��ي��وب��ي يف دولة  م���ن م��ائ��ة 
ويف   .. املتحدة  العربية  االإم����ارات 
التبادل  ح��ج��م  ب��ل��غ   2011 ع���ام 
التجاري بني البلدين قرابة املليار 
�ضركة  مائة  نحو  وهناك   .. دوالر 
من دولة االمارات العربية املتحدة 
م�ضجلة يف اإثيوبيا .. واأنا على ثقة 
بوجود جمال وا�ضع الإثيوبيا للعب 
دور حموري يف املنطقة ميكن من 

خالله تعزيز �ضراكتنا.
ن����ري����د لهذه  ف����اإن����ن����ا  ذل������ك  رغ������م 
ت����زداد من���وا ولذلك  ان  ال���رواب���ط 
اأوؤك������د خالل  اأن  ي�����ض��ع��دين  ف���اإن���ه 
�ضاأقوم  اأن���ن���ي  الإث��ي��وب��ي��ا  زي���ارت���ي 
واالأ�ضدقاء  للم�ضئولني  بالتاأكيد 
واإهتمام  حر�س  على  االإثيوبيني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة االم�����ارات 
بتعزيز عالقتها مع اإثيوبيا ملا فيه 

م�ضلحة البلدين.

اإث��ي��وب��ي��ا مب�����وارد طبيعية  ت��ت��م��ت��ع 
وموهوبة  �ضابة  وب��اأج��ي��ال  وف���رية 
اإ�ضتثمارية  وج��ه��ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم���ا 
دولة  االأعمال يف  الأ�ضحاب  جاذبة 
كما   .. املتحدة  العربية  االم���ارات 
اأن منو االإقت�ضاد االإثيوبي مبعدل 
 2003 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ب��امل��ائ��ة   10
املقايي�س  بكل  اإع��ج��اب  حم��ط  ه��و 
االإن�ضاءات  اأع��م��ال  اأن  اإىل  اإ�ضافة 
والتطوير يف البنى التحتية لفتت 
اأن��ظ��ار ال���زوار م��ن دول��ة االإم���ارات 
واهتمامهم  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
وخ���ا����ض���ة االح�����وا������س اجل����اف����ة و 

املطارات.
تعد البنى التحتية يف جمال النقل 
و  ال�����ض��ي��اح��ة  لتحفيز  ه��ام��ا  اأم����را 
املاليني من  االإ�ضتثمار حيث مير 
دولة  يف  امل��ط��ارات  عرب  امل�ضافرين 
�ضنويا  املتحدة  العربية  االم���ارات 
االأجواء  �ضيا�ضة  م��ن  م�ضتفيدين 
املفتوحة يف دولة االإمارات العربية 
هذه  ب��ع�����س  اأن  ورغ������م  امل���ت���ح���دة 
الرحالت تاأتي من اثيوبيا واليها 
الرحالت  زي�����ادة  اأن  ن����رى  ف��اإن��ن��ا 
�ضيعزز  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  اجل����وي����ة 

احلركة التجارية واالإ�ضتثمارية.
ويف �ضوء ذلك فاإن دولة االإمارات 
لالتفاق  ت�ضعى  امل��ت��ح��دة  العربية 

لل�ضماح  االإثيوبية  ال�ضلطات  م��ع 
لالحتاد للطريان الناقل الوطني 
رحالت  بت�ضيري  االإم����ارات  ل��دول��ة 
اإىل اأدي���������س اأب����اب����ا مم���ا ي�����ض��ه��م يف 
زيادة اأعداد امل�ضافرين من ال�ضياح 
عا�ضمتنا  واإىل  من  وامل�ضتثمرين 

اأبوظبي.
هذا النوع من التعاون االإقت�ضادي 
ي��ف��ي��د اجل��ان��ب��ني وي��ع��ت��رب مكمال 
ل���ل���ت���ع���اون ال�����ض��ي��ا���ض��ي امل���ه���م بني 

البلدين.
العربية  االإم�������������ارات  دول��������ة  اإن 
ث����اين دول�����ة عربية  امل��ت��ح��دة ه���ي 
كمراقب  ت��ن�����ض��م  اإف��ري��ق��ي��ة  غ���ري 
يف االحت����اد االأف��ري��ق��ي مم��ا يوفر 
ال��ك��ث��ري م���ن ف��ر���س ال��ت��ع��اون مبا 
ال�ضومال حيث تعترب  ذل��ك يف  يف 
اإثيوبيا واالإمارات العربية املتحدة 
لتحقيق  ت�ضعى  ال��ت��ي  ال���دول  م��ن 

االإ�ضتقرار يف ال�ضومال.
مي���ك���ن اإح��������داث ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف 
املنطقة من خالل العمل امل�ضرتك 
بني دولة االمارات العربية املتحدة 
اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  دع���ون���ا   .. واإث���ي���وب���ي���ا 
ب��ن��اء ع��الق��ات اأق���وى م��ن اأي وقت 
م�ضى بني بلدينا من اأجل اإزدهار 
منطقتنا  واإ����ض���ت���ق���رار  م��واط��ن��ي��ن��ا 

امل�ضرتكة  .

االقت�ضادية  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
وال�����ت�����ج�����اري�����ة واال�����ض����ت����ث����م����اري����ة 

وال�ضياحية.
النظر  وج����ه����ات  ت����ب����ادل  مت  ك���م���ا 
حول عدد من الق�ضايا االإقليمية 
امل�ضرتك  االهتمام  ذات  والدولية 
ال���ق���رن  وخ����ا�����ض����ة االأو��������ض�������اع يف 
وزير  �ضمو  التقى  كما  االأفريقي. 
ماريام  ه��ي��ال  م��ع��ايل  اخل���ارج���ي���ة 
اثيوبيا  وزراء  رئ��ي�����س  دي�����ض��اجل��ن 
ح����ي����ث ج�������رى ب����ح����ث ال����ع����الق����ات 
الثنائية بني البلدين و�ضبل دعمها 

وتنميتها.
عبداهلل  ال�����ض��ي��خ  ���ض��م��و  واج���ت���م���ع 
ذل��ك على  بعد  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ح���دة م���ع ك���ل م���ن م��ع��ايل برهان 
الدولة  وزي�����ر  ك��ري�����ض��ت��و���س  ج���رب 
لل�ضئون اخلارجية ومعايل ديريبا 
ال��ن��ق��ل ومعايل  ك���وم���ا ه���ي وزي�����ر 
وزير  ح�ضن  ع��ب��داهلل  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
االجتماعية  وال���������ض����وؤون  ال��ع��م��ل 
وم��ع��ايل اأت��و���ض��ف��ي��ان اأح��م��د وزير 
االقت�ضادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل���ال���ي���ة 
هذه  خ��الل  مت  حيث  واال�ضتثمار 

اللقاءات بحث �ضبل تنمية وتعزيز 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
قطاعات  ويف  ك���اف���ة  امل���ج���االت  يف 
والتجارة  واال���ض��ت��ث��م��ار  االق��ت�����ض��اد 
والعمالة  وال�����ط�����ريان  وال���ن���ق���ل 
ال�ضيخ  �ضمو  وق���ع  وق���د  وغ��ريه��ا. 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومعايل 
برهان جرب- كري�ضتو�س مذكرتي 
البلدين  ب����ني  ل���ل���ت���ع���اون  ت���ف���اه���م 
جلنة  تاأ�ضي�س  اإىل  االأوىل  تهدف 
اإىل  الثانية  تهدف  فيما  م�ضرتكة 
متكني غرفة جتارة و�ضناعة دبي 
م���ن ف��ت��ح م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل��ي ل��ه��ا يف 
عبد  ال�ضيخ  �ضمو  واأك���د  اإث��ي��وب��ي��ا. 
اهلل بن زايد اآل نهيان حر�س دولة 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  االم������ارات 
ان  مو�ضحا  اثيوبيا  م��ع  الثنائية 
خطوة  االت��ف��اق��ي��ات  على  التوقيع 
. من جهته  ال�ضدد  ه��ذا  هامة يف 
ان  كري�ضتو�س  برهان  معايل  ق��ال 
م��ذك��رت��ي ال��ت��ف��اه��م ت��ه��دف��ان اىل 
يف  للتعاون  م�ضرتكة  جلنة  ان�ضاء 
وال�ضيا�ضية  االقت�ضادية  املجاالت 
افتتاح  اإن  واأ�ضاف   . واالجتماعية 

مكتب ممثل غرفة جتارة و�ضناعة 
على  �ضي�ضاعد  اإثيوبيا  هنا يف  دبي 
والتجارة  اال�ضتثمار  ودع��م  تعزيز 
املزدهرتني بني البلدين . وقال اأن 
الغرفة �ضتكون ج�ضرا بني القطاع 

اخلا�س يف كال البلدين.

 واأك�����د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
 - وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د 
يف م��ق��ال ل�����ض��م��وه ن�����ض��رت��ه �ضحف 
اث��ي��وب��ي��ا ه��ريال��د و اأدي�����س زم���ن و 
ال��ع��ل��م - ح���ر����س واإه���ت���م���ام دول���ة 
بتعزيز  املتحدة  العربية  االم��ارات 
عالقتها مع اإثيوبيا ملا فيه م�ضلحة 
ان  اىل  �ضموه  ..م�����ض��ريا  البلدين 
ت��ت��م��ت��ع مب�����وارد طبيعية  اث��ي��وب��ي��ا 
وموهوبة  �ضابة  وب��اأج��ي��ال  وف���رية 
اإ�ضتثمارية  وج��ه��ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم���ا 
دولة  االأعمال يف  الأ�ضحاب  جاذبة 

االمارات العربية املتحدة.
اثيوبيا  كانت  لطاملا  �ضموه  وق��ال 
ومع   .. واإقت�ضادية  ثقافية  بوتقة 
اأكرث من ثمانني جمموعة  وجود 
اأن تفخر  ي��ح��ق الث��ي��وب��ي��ا  ع��رق��ي��ة 

وجمهوداتهم حمل تقدير وتكرمي اجلميع.
ووجه مدير عام املالية واخلدمات ال�ضكر والتقدير للمكرمني بح�ضور 
العميد �ضعيد �ضيف النعيمي مدير اإدارة امل�ضرتيات وامل�ضتودعات والعقيد 
وروؤ�ضاء  وامل�ضتودعات  امل�ضرتيات  اإدارة  نائب مدير  عبداهلل علي م�ضعود 

االأق�ضام وعدد من ال�ضباط.
الفئة  االهتمام على هذه  اإىل تركيز  لكم تهدف  �ضكرا  اأن مبادرة  يذكر 
خ�ضو�ضا اأن اهتمام القيادة ورعايتها ملوظفي اخلدمات االأ�ضا�ضية العامة 
تاأتي ا�ضتحقاقا ملا يبذلونه من جهد وعطاء وتعك�س هذه املبادرة �ضيا�ضة 
دولة االإم��ارات يف احرتام االإن�ضان وتكرميه بغ�س النظر عن انتماءاته 

وجن�ضيته ومن�ضبه. 

•• اأبوظبي-وام:

ب�ضرطة  واخل��دم��ات  املالية  ع��ام  مدير  ب���دران  داوود  خليل  ال��ل��واء  ثمن 
اأبوظبي املبادرة احل�ضارية واالإن�ضانية التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
حاكم دبي رعاه اهلل حتت عنوان �ضكرا لكم والتي توؤثر اإيجابا يف م�ضاعر 

العمال الذين يقدمون اخلدمات يف املوؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة.
واأك�����د ال���ل���واء ب�����دران - خ���الل ت��ك��رمي��ه 12 م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف جمال 
اخلدمات االأ�ضا�ضية باإدارة امل�ضرتيات وامل�ضتودعات - اأن عمال اخلدمات 
االأ�ضا�ضية يعتربون القلب الناب�س يف كل املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة 

�شرطة اأبوظبي تكرم 12 عامال �شمن مبادرة �شكرا لكم 

الداخلية ت�شارك يف مبادرة البيئة العاملية �شاعة الأر�س 

زرداري مينح رئي�س اأركان القوات امل�شلحة اأعلى و�شام ع�شكري يف باك�شتان

•• اأبوظبي-وام:

ت�ضارك وزارة الداخلية والقيادات 
اليوم  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ض��رط��ي��ة 
ال�����ض��ب��ت ول���ل���ع���ام اخل���ام�������س على 
ال����ت����وايل يف م����ب����ادرة احل�����د من 
�ضاعة  ال���ع���امل���ي  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري 
فعالياتها  �ضتبداأ  وال��ت��ي  االأر����س 
والن�ضف  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����ض��اع��ة  م��ن 
والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة  حتى 

م�ضاء حتت �ضعار �ضاأفعل ...

املبادرة  ه��ذه  تنفيذ  ان  الداخلية 
ال�ضرتاتيجية  جت�����ض��ي��دا  ي���اأت���ي 
اإط�������ار  ويف  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة 
2021 وروؤي���ة  االإم������ارات  روؤي����ة 
وموافقتها   2030 اأب���وظ���ب���ي 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ه���ذه ال�����وزارات 
واجل���ه���ات االحت����ادي����ة م���ن حيث 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة لبناء 
ال�ضامل  ب��ال��وع��ي  تتمتع  اأج���ي���ال 
خا�ضة يف مايتعلق بق�ضايا البيئة 
والتمكني  امل�����ض��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

اإذا فعلت اأنت .
مب�ضاركة  امل���ب���ادرة  تنظيم  وي��ت��م 
جمموعة من طلبة وطالبات عدد 
�ضيعملون  وال��ذي��ن  امل��دار���س  م��ن 
موؤثرة  ر���ض��ال��ة  الإي�����ض��ال  جميعا 
ا�ضتهالك  ت��ر���ض��ي��د  اأه��م��ي��ة  ح���ول 
ال��ط��اق��ة ل��ل��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة يف 

العامل.
نا�ضر خلريباين  ال��ل��واء  واأو���ض��ح 
النعيمي االأمني العام ملكتب �ضمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

حتديات  مواجهة  على  وال��ق��درة 
احلا�ضر وامل�ضتقبل.

وم���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر امل��ق��دم في�ضل 
الفعالية  من�ضق  ال�ضمري  حممد 
م�ضاركة  وت��وا���ض��ل  ا���ض��ت��م��رار  اأن 
الفعالية  ب��ه��ذه  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
املجتمعية  امل�������ض���وؤول���ي���ة  ي��ع��ك�����س 
الرائد  البيئي  التوعوي  وال���دور 

الذي ت�ضطلع به الوزارة.
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اأن  ي�����ذك�����ر 
�ضركائها  وجم���م���وع���ة  ان�����ض��م��ت 

اخلام�س  للعام  اال�ضرتاتيجيني 
على التوايل اإىل احلملة الرمزية 
التي اأطلقها الأول مرة ال�ضندوق 
ال����ع����امل����ي ل�������ض���ون ال���ط���ب���ي���ع���ة يف 
يف  �ضدين  اال�ضرتالية  العا�ضمة 

العام 2007 
تعبريا عن ت�ضامن ال�ضكان يف كل 
املدن امل�ضاركة ملكافحة االحتبا�س 
اأن����ح����اء  احل����������راري يف خم���ت���ل���ف 
واأمنا  البيئة  مع  ت�ضامنا  العامل 

لالأر�س.

•• ا�صالم اأباد-وام:

علي  اآ���ض��ف  الرئي�س  فخامة  منح 
زرداري رئي�س جمهورية باك�ضتان 
اأباد  اإ���ض��الم  االإ���ض��الم��ي��ة ام�����س يف 
ل�ضعادة  اإم���ت���ي���از  ن��ي�����ض��ان  و�����ض����ام 
ثاين  الركن حمد حممد  الفريق 
القوات  اأرك������ان  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
خلدماته  تقديرا  وذل��ك  امل�ضلحة 
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ض��رتك بني 
االإمارات  لدولة  امل�ضلحة  ال��ق��وات 
جلمهورية  امل�����ض��ل��ح��ة  وال�����ق�����وات 

باك�ضتان االإ�ضالمية.
وبذلك يكون �ضعادة الفريق الركن 
ح��م��د حم��م��د ث���اين ال��رم��ي��ث��ي هو 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
للرئي�س  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى 
له  �ضموهم  ومتنيات  الباك�ضتاين 

بدوام ال�ضحة والعافية.
واأعرب �ضعادة رئي�س اأركان القوات 
امل�����ض��ل��ح��ة ع����ن ����ض���ع���ادت���ه ب���زي���ارة 
االإ�ضالمية  ب��اك�����ض��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
ول���ق���ائ���ه ب��ال��رئ��ي�����س اآ�����ض����ف علي 
من  مل�ضه  م��ا  على  واأث��ن��ى  زرداري 
�ضيافة  وح�������ض���ن  ب���ال���غ���ة  ح����ف����اوة 
اأح���ي���ط ب��ه��م��ا وال���وف���د امل���راف���ق .. 
م�ضيدا يف الوقت نف�ضه بالعالقات 
يف  البلدين  بني  القائم  والتعاون 

كافة املجاالت.
�ضعادة  ال��ت��ق��ى  اأخ������رى  م���ن ج��ه��ة 

اأول �ضخ�ضية من خارج جمهورية 
على  يح�ضل  االإ�ضالمية  باك�ضتان 
يعترب  والذي  اإمتياز  ني�ضان  و�ضام 
بجمهورية  ع�ضكري  و���ض��ام  اأع��ل��ى 

باك�ضتان االإ�ضالمية.
القوات  اأرك��ان  رئي�س  �ضعادة  ونقل 
ال���ل���ق���اء حتيات  امل�����ض��ل��ح��ة خ�����الل 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
االأعلى للقوات امل�ضلحة حفظه اهلل 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ضمو  اأول  رع��اه اهلل والفريق  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 

ثاين  الركن حمد حممد  الفريق 
زيارته  اإط����ار  ال��ي��وم يف  ال��رم��ي��ث��ي 
االإ�ضالمية  باك�ضتان  جلمهورية 
كياين  ب��روي��ز  ا�ضفق  اأول  الفريق 
رئي�س اأركان اجلي�س الباك�ضتاين.

الركن  الفريق  �ضعادة  اجتمع  كما 
حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س 
اأرك�����ان ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة يف وقت 
الحق مع الفريق اأول خالد �ضميم 
امل�ضرتكة  ال���ق���وات  اأرك�����ان  رئ��ي�����س 

الباك�ضتانية.
اللذين  ال���ل���ق���اءي���ن  خ�����الل  ومت 
�ضباط  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  ح�ضرهما 
اجل���ي�������س ال���ب���اك�������ض���ت���اين وال���وف���د 
املرافق ل�ضعادته بحث �ضبل تطوير 

اآفاق  وتو�ضيع  امل�����ض��رتك  ال��ت��ع��اون 
الع�ضكري بني  التعاون  جديدة يف 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 

وجمهورية باك�ضتان االإ�ضالمية.
حمد  الركن  الفريق  �ضعادة  وك��ان 
والوفد  ال��رم��ي��ث��ي  ث����اين  حم��م��د 
اإىل جمهورية  و���ض��ل  ق��د  امل��راف��ق 
باك�ضتان ال�ضقيقة اأم�س حيث كان 
يف مقدمة م�ضتقبليه لدى و�ضوله 
ق��اع��دة ن���ور خ���ان اجل��وي��ة �ضعادة 
�ضفري  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع��ب��داهلل  عي�ضى 
و�ضعادة  ب��اك�����ض��ت��ان  ل���دى  ال���دول���ة 
�ضفارة  ل����دى  ال��ع�����ض��ك��ري  امل��ل��ح��ق 
الدولة يف باك�ضتان وعدد من كبار 

�ضباط اجلي�س الباك�ضتاين.
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امل�ضت�ضفى االماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية االأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اللواء الركن خليفة اخلييلي يطلع على مبادرات قطاع اجلن�شية والإقامة

تخريج 3 دورات متخ�ش�شة باأمن املنافذ يف �شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام:

اأمن  �ضرطة  اإدارة  مدير  امل��رر  غ�ضي�س  م�ضبح  خمي�س  العقيد  �ضهد 
ب�ضرطة  واملنافذ  االأم��ن  ل�ضوؤون  العامة  ب���االإدارة  وامل��ط��ارات  املنافذ 
منهم  منت�ضبا   41 مب�ضاركة  تخ�ض�ضية  دورات   3 تخريج  اأبوظبي 
3 م�ضاركني من جمهورية م�ضر العربية ال�ضقيقة ا�ضتمرت اأ�ضبوعا 
مبعهد اأمن املنافذ. وقال العقيد املرر اإن تدريب الكوادر ال�ضرطية يف 
�ضتى املهام االأمنية وال�ضرطية ياأتي �ضمن اأولويات القيادة ال�ضرطية 

وتعزيزا مل�ضرية االأمن واالأمان التي ي�ضهدها ربوع الوطن.
وثمن جهود املحا�ضرين وتفاعل اخلريجني مع الدورات ..الفتا اإىل 
اأبوظبي  �ضرطة  يبديه منت�ضبو  الذي  االإخال�س  اأن ذلك يدل على 

بها  يحظى  التي  اخلدمات  مب�ضتوى  لالرتقاء  اإدارات��ه��ا  خمتلف  يف 
اأفراد املجتمع. وقام العقيد املرر بتوزيع ال�ضهادات على اخلريجني 
بح�ضور العقيد مطر اأحمد حممد املهريي مدير معهد اأمن املنافذ 
داعيا امل�ضاركني اإىل بذل املزيد من اجلهود للحفاظ على ما اكت�ضبوه 

من معارف ومهارات وتطبيقها يف اأعمالهم.
اإىل  باملعهد  التدريب  فرع  عواد مديرة  �ضامل  نعيمة  املقدم  واأ�ضارت 
واملنافذ  االأم���ن  ل�����ض��وؤون  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن  منت�ضبا   38 ال��ت��ح��اق 
اأبوظبي يف ثالث دورات متخ�ض�ضة �ضملت خمتلف العلوم  ب�ضرطة 
م�ضر  جمهورية  م��ن  م�ضاركني   3 جانب  اإىل  واالأم��ن��ي��ة  ال�ضرطية 
العربية مت رفع مهاراتهم العملية مبا يتنا�ضب ومهنهم الوظيفية 

ووفقا الأف�ضل املعايري العاملية.

القطامي يح�شر لقاء نظمته اإدارة منطقة دبي التعليمية مب�شاركة مديري ومديرات املدار�س

�سمن فعاليات الربنامج التعليمي ملهرجان اأبوظبي 2013

لالأطفال من �شن 18 �شهرًا وحتى 3 �شنوات  Sensory O الأوبرا الإ�شكتلندية تقدم عر�س

الإمارات ت�شارك يف اجتماعات اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل بالكوادور

•• اأبوظبي-الفجر: 

العميق مبا  اإمي��ان��ه  م��ن  ان��ط��الق��اً 
للفنون من دور يف حياة املجتمعات، 
للتنمية  ح���اف���ز  م���ن  مت��ث��ل��ه  ومب����ا 
الثقافية،  وال��ن��ه�����ض��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ضن  يف  ت��ع��ل��ي��م��ه��ا  اأّن  م���ب���داأ  وم����ن 
مبكرة يوؤ�ض�س جليل موهوب واعد، 
ملهرجان  التعليمي  ال��ربن��ام��ج  ق��ام 
اأبوظبي 2013 وبال�ضراكة مع دار 
اأحد  بتقدمي  االإ�ضكتلندية  االأوب��را 
اأكرث العرو�س ابتكاراً لالأطفال من 
�ضن 18 �ضهراً وحتى ثالث �ضنوات 

 .SensoryO حتت عنوان

ح�ضانة  يف   5:00 ال�ضاعة  امل�ضاء 
اأبوظبي،  يف   Les Fanfans

بح�ضور جماين ومتاح للجميع. 
جدير بالذكر اأن الن�ضخة العا�ضرة 
ملهرجان اأبوظبي هذا العام تت�ضمن 
املخ�ض�ضة  الفعاليات  من  العديد 
ل��ل��ط��ف��ل واالأ������ض�����رة، و����ض���وف تقام 
الربنامج  �ضمن  التالية  الفعالية 
اأبوظبي  ع���ن���وان  حت���ت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
تنفيذها  يف  ي�����ض��ارك  وال��ت��ي  تغني 
ت�ضحبها  ب���راي���ت���ون  ج��وق��ةك��ل��ي��ة 
���ض��م��ا يف غناء  ال��رب��اع��ي��ة  اجل���وق���ة 
االأوبرا  جن��م  مب�ضاركة  االأك��اب��ي��ال، 
من  تريفل  برين  ال�ضهري  العاملي 

ع�����ر������س  ت�����������ض�����م�����ي�����م  مت  وق�������������د 
SensoryO خ�ضي�ضاً لالأطفال 
تطوير  ب���ه���دف  ال�������ض���ن،  و����ض���غ���ار 
لديهم  واللغوية  ال�ضمعية  املهارات 
ال�ضم وال�ضمع عرب  وتقوية حوا�س 
حتفيز ال�ضعور بالروائح واالإن�ضات 
واملو�ضيقى،  وال�������ض���وت  ل���الإي���ق���اع 
واإعمال املخيلة يف ت�ضكيل املرئيات، 
وال���ربن���ام���ج ع���ب���ارة ع���ن جمموعة 
يتم  و���ض��وت��ي��ة  مو�ضيقية  ع��رو���س 
اأداوؤها مبا�ضرة اأمام ال�ضغار اأو عرب 

ت�ضجيالت مو�ضيقية.
و��������ض�������وف ي�����ت�����م ت������ق������دمي ع����ر�����س 
SensoryO للمرة الثانية هذا 

•• دبي -وام: 

اأكد مديرو ومديرات مدار�س دبي 
التي  اأن عمليات التطوير ال�ضامل 
ت�ضهدها منظومة التعليم تزيدهم 
اأي���ة حتديات  اإ���ض��رارا على جت���اوز 
الو�ضول  طريق  يف  ت�ضادفهم  ق��د 
الطراز  م��ن  تعليمي  من����وذج  اإىل 
ال��دول��ة يف  ي��واك��ب منجزات  االأول 
�ضتى املجاالت وامليادين. واأو�ضحوا 
الذي عقدته  املفتوح  اللقاء  خالل 
اأم�س  التعليمية  دبي  اإدارة منطقة 

جتمع  التي  الواحد  الفريق  ب��روح 
والفنيني  وامل���ع���ل���م���ني  امل���دي���ري���ن 
ي����دخ����رون  امل�������ض���اع���دي���ن مم����ن ال 
العامة  االأه���داف  حتقيق  يف  و�ضعا 
للتطوير وم�ضلحة الطالب ولفت 
اإىل املبادرات املبدعة التي يبتكرها 
اأنها  مو�ضحا   .. امل��دار���س  م��دي��رو 
توجهات  تعزيز  يف  مبا�ضرة  ت�ضهم 
وم�ضروعاتها  ال���رتب���ي���ة  وزارة 

وبراجمها التطويرية.
تعول  ال������وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك����ر 
املميزة  اخل���������ربات  ع���ل���ى  ك����ث����ريا 

ب����ني معايل  ب��ال�����ض��ف��اف��ي��ة  ات�������ض���م 
ال��ق��ط��ام��ي وم����دي����ري وم���دي���رات 
معاليه  ا���ض��ت��م��ع  ح��ي��ث  امل����دار�����س 
اأعمال  ح���ول  امل��دي��ري��ن  اآراء  اإىل 
وطموحاتهم  اجل���اري���ة  ال��ت��ط��وي��ر 
وت��وق��ع��ات��ه��م امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة واأج�����اب 
عك�ضت  ال��ت��ي  ا�ضتف�ضاراتهم  ع��ل��ى 
ح��ر���ض��ه��م ال���ب���ال���غ ع��ل��ى االرت���ق���اء 
مب�ضتوى العملية التعليمية ودرجة 
جودتها. واأكد معايل القطامي اأن 
ما  اإىل  تقدير  بكل  تنظر  ال���وزارة 
تقدمه اإدارات املدار�س واأنها تفخر 

بن  حميد  م��ع��ايل  بح�ضور  االول 
حم���م���د ع���ب���ي���د ال���ق���ط���ام���ي وزي����ر 
اأحمد  والدكتور  والتعليم  الرتبية 
املنطقة  م���دي���ر  امل���ن�������ض���وري  ع��ي��د 
وم��ن��ى ع��ب��د اهلل ن��ائ��ب امل���دي���ر اأن 
اأجرتها  ال���ت���ي  ال���رتق���ي���ات  ح���رك���ة 
الدرا�ضي  ال���ع���ام  م��ط��ل��ع  ال�������وزارة 
اجلاري تنفيذا لتوجيهات قيادتنا 
الر�ضيدة كانت لها االأثر البالغ يف 
نفو�س جميع العاملني واملنت�ضبني 

ل�ضلك التعليم.
كان اللقاء قد �ضهد حوارا مفتوحا 

بها  يزخر  التي  العالية  والكفاءات 
خططها  لتنفيذ  الرتبوي  امليدان 
وب��راجم��ه��ا وف��ق م��ا ه��و معتمد .. 
موؤكدا اأن عطاء املديرين واملعلمني 
على وجه اخل�ضو�س من �ضاأنه اأن 
واأهدافها  ال���وزارة  تطلعات  يحقق 

اال�ضرتاتيجية.
واأ�����ض����اد م��ع��ايل ال��ق��ط��ام��ي ب�����اإدارة 
منطقة دبي التعليمية على تنظيم 
هذا اللقاء .. مثنيا التوا�ضل املميز 
وقنوات العمل املفتوحة بينها وبني 

اإدارات مدار�ضها. 

ي�ضحبه  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  وي��ل��ز 
تيم راي�س اإيفان�س، وذلك يوم 27 

م�ضرح  يف  م�ضاًء   7 ال�ضاعة  مار�س 
كلية برايتون يف اأبوظبي. 

•• كيتو االكوادور-وام:

را������ض�����د حممد  �����ض����ع����ادة  ������ض�����ارك 
الوطني  املجل�س  ع�ضو  ال�ضريقي 
ال�ضعبة  وف����د  مم��ث��ل   - االحت������ادي 
الربملانية وممثل املجموعة العربية 
يف اللجنة التنفيذية - يف االجتماع 
لالحتاد  التنفيذية  للجنة   266
ت�ضبق  ال���ت���ي  ال�������دويل  ال����ربمل����اين 
للجمعية   128 ال������دورة  اأع���م���ال 
ال��ع��م��وم��ي��ة وامل��ج��ل�����س احل���اك���م ال� 
الدويل  ال��ربمل��اين  ل��الإحت��اد   192
وحتى  اليوم  اأعمالهما  ب��دء  املقرر 
27 مار�س اجلاري يف مدينة كيتو 

باالكوادور.
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  ت��راأ���س 
اليومني  التي عقدت على مدى   -
را�ضي  ع���ب���دال���واح���د   - امل��ا���ض��ي��ني 
رئ��ي�����س االحت����اد ال��ربمل��اين الدويل 
ك��وي��ف��ا رئي�س  ف��رن��ان��دو  ب��ح�����ض��ور 
اندر�س  و  االك���������وادوري  ال����ربمل����ان 
ال��ع��ام لالحتاد  ج��ون�����ض��ون االم����ني 
الربملاين الدويل اإىل جانب �ضعادة 
عبدالرحمن علي ال�ضام�ضي االأمني 
الت�ضريعية  لل�ضئون  امل�ضاعد  العام 

والربملانية.
وناق�س االجتماع البنود املطروحة 
اللجنة  اع������م������ال  ج���������دول  ع����ل����ى 
بندا   17 ���ض��م  ال����ذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ت��ن��وع��ت ب���ني ال���ب���ن���ود االإج���رائ���ي���ة 
اأب���رزه���ا تقرير  وامل��و���ض��وع��ي��ة ك���ان 
اأن�ضطة االحتاد  ع��ن  ال��ع��ام  االم��ني 
ال����ربمل����اين ال�������دويل م���ن���ذ ال������دورة 
لالحتاد  احل��اك��م  للمجل�س   191
الربملاين الدويل والق�ضايا املتعلقة 
بالع�ضوية وامل�ضائل املالية لالحتاد 
االأمم  م���ن���ظ���م���ة  م�����ع  وال�����ت�����ع�����اون 
تنفيذ  ومتابعة  واأجهزتها  املتحدة 
الربملاين  االحت�����اد  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�ضتقبلية  واالج��ت��م��اع��ات  ال���دويل 

العامة  االأم��ان��ة  واأن�ضطة  لالحتاد 
لالحتاد الربملاين الدويل.

وق���������دم االم���������ني ال�����ع�����ام ت���ق���ري���را 
االن�ضطة  اأه�������م  ع�����ن  خم���ت�������ض���را 
وال���ربام���ج ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا االحت���اد 
ال����ربمل����اين ال�������دويل م���ن���ذ ال������دورة 
191 للمجل�س احلاكم ومن بينها 
الدميقراطية  العملية  برامج دعم 
خالل  م��ن  العربي  الربيع  دول  يف 
تقدمي م�ضاريع من �ضاأنها النهو�س 
جهود  جانب  اىل  الربملانات  بتلك 
االحتاد الربملاين الدويل يف تعزيز 
 .. الق�ضايا  امل��راأة وغريها من  دور 
نبذة عن  العام  االم��ني  اأعطى  كما 
ق��ام بها وف��د اللجنة  ال��زي��ارة التي 
االو�ضط  ال�����ض��رق  ب�����ض��وؤون  امل��ع��ن��ي��ة 
لفل�ضطني وا�ضرائيل و�ضملت زيارة 
باأع�ضاء  واالل��ت��ق��اء  غ��زة  و  اهلل  رام 
الفل�ضطيني  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 

وقيادات حركة حما�س.
را������ض�����د حممد  �����ض����ع����ادة  وت�����ق�����دم 
ل����ه -  م���داخ���ل���ة  ال�������ض���ري���ق���ي - يف 
بال�ضكر على اجلهود التي تقوم بها 
الربملاين  لالحتاد  العامة  االمانة 
ال��دويل لدعم احل��وار الفل�ضطيني 
عقد  يتم  اأن  واق���رتح  اال�ضرائيلي 
اللجنة  ب�����ني  م�������ض���رتك���ة  ج���ل�������ض���ة 
و  ال�����ض��ل��م  ال���دائ���م���ة االوىل جل��ن��ة 
املعنية  اللجنة  و  الدوليني  االم��ن 
الن  نظرا  االو�ضط  ال�ضرق  ب�ضوؤون 
باالمور  م��ع��ن��ي��ة  االأوىل  ال��ل��ج��ن��ة 
فر�ضة  �ضتمثل  ح��ي��ث  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
الربملانات حول  اآراء جميع  ل�ضماع 
الق�ضية الفل�ضطينية اال�ضرائيلية.

اللجنة  اجتماع  اىل  �ضعادته  واأ�ضار 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����الحت����اد ال���ربمل���اين 
الدويل الذي عقد اأكتوبر 2010 
بجنيف حيث قدمت اللجنة املعنية 
ال�����ض��رق االو���ض��ط تقريرا  ب�����ض��وؤون 
�ضعيفا ال يو�ضف ما يحدث يف غزة 

..وج���اء االق���رتاح ب��اأن يكون لعمل 
وا�ضحة  وق���واع���د  اآل���ي���ات  ال��ل��ج��ن��ة 
التنفيذية  اللجنة  اأع�����ض��اء  متكن 
م���ن ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة عمل 

اللجنة.
اللجنة  اج�����ت�����م�����اع  واف���������ق  وق��������د 
التنفيذية على رفع تو�ضية للدورة 
192 للمجل�س احلاكم يف االحتاد 
ع�ضوية  بقبول  ال���دويل  ال��ربمل��اين 
برملان بوتان وتو�ضية اأخرى بقبول 
طلب برملان دول امريكا الالتينية 
للربملانيني  ال���ع���امل���ي���ة  وامل���ن���ظ���م���ة 
�ضفة  على  للح�ضول  الف�ضاد  �ضد 

مراقب يف االحتاد . 
ب�ضاأن  م��ق��رتح��ا  ف��رن�����ض��ا  وق���دم���ت 
ت��ع��ل��ي��ق ع�����ض��وي��ة ب���رمل���ان���ات ال����دول 
وابادة  عرقيا  تطهريا  ت�ضهد  التي 
ج��م��اع��ي��ة وج���رائ���م ح���رب وجرائم 
���ض��د االن�����ض��ان��ي��ة وذل���ك م��ن خالل 
اال�ضا�ضي  ال��ن��ظ��ام  يف  ف��ق��رة  زي����ادة 
باملادة الرابعة اال ان اأع�ضاء اللجنة 
امل���و����ض���وع ورفعه  ت��اأج��ي��ل  ف�����ض��ل��وا 
البداء  اجليو�ضيا�ضية  للمجموعات 

راأيها حول الفقرة املقرتحة.
را������ض�����د حممد  �����ض����ع����ادة  واق���������رتح 

م�ضتديرة  م����ائ����دة  ت��ن��ظ��ي��م  اىل 
الفريق  باجتماع  خا�ضة  برملانية 
ال��رف��ي��ع امل�����ض��ت��وى يف م��ون��روف��ي��ا - 
متت  حيث  يناير   30 يف  ليبرييا 
احلوكمة  اإ���ض��اف��ة  اأهمية  مناق�ضة 
العام  االإط�������ار  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ل��الأه��داف االإمن��ائ��ي��ة مل��ا بعد العام 

.2015
ل�������ض���ع���ادة را�����ض����د حممد  وك����ان����ت 
ال�ضدد  ه��ذا  يف  مداخلة  ال�ضريقي 
رك���ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ط���رح هذا 
اجلمعية  اجتماعات  على  املو�ضوع 
الدائمة  اللجنة  ع��ل��ى  وب��االأخ�����س 
الثانية اخلا�ضة بالتنمية امل�ضتدامة 
اإدراج��ه على جدول  اإىل  باالإ�ضافة 
اأع���م���ال جل��ن��ة ال��ت��ع��اون م���ع االأمم 
ال�ضريقي  ���ض��ع��ادة  واأك����د  امل��ت��ح��دة. 
على �ضرورة اأن تعرب الربملانات عن 
���ض��اأن االأه���داف  وج��ه��ات نظرها يف 
 2015 االإمن����ائ����ي����ة مل����ا ب���ع���د ع�����ام 
يف  املقرتحة  النقا�ضات  خ��الل  م��ن 
امل�ضتدامة  والتنمية  التجارة  جلنة 
املتحدة  االأمم  التعاون مع  و جلنة 
الذي  اال���ض��ت��ب��ي��ان  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
االأمم  م��ع  بالتعاون  اأع���ده االحت���اد 

ال�ضريقي يف مداخلة له اأن ي�ضاف 
ن�س  فرن�ضا  من  املقرتحة  للفقرة 
ان  �ضريطة  وذل���ك  ك��ال��ت��ايل  ي��ك��ون 
اأح���ك���ام م���ن املحكمة  ت��ك��ون ه��ن��اك 
االمن  وجمل�س  الدولية  اجلنائية 
ا�ضتخدام هذه الفقرة  حتى ال يتم 

الأغرا�س �ضيا�ضية.
وع������ن ال����و�����ض����ع امل��������ايل ل���الحت���اد 
رئي�س  ق�����دم  ال��������دويل  ال�����ربمل�����اين 
اللجنة  عن  املنبثقة  املالية  اللجنة 
الربملاين  االحت�����اد  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اللجنة  اج��ت��م��اع  ت��ق��ري��ر  ال�����دويل 
املا�ضي  ال����ث����الث����اء  ع���ق���د  ال��������ذي 
التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء  واأب���دى 
واأو�ضوا  ع��ل��ي��ه  امل��الح��ظ��ات  ب��ع�����س 
مع  التنفيذية  اللجنة  جتتمع  ب��اأن 
اجتماع  خ���الل  اخل���ارج���ي  امل���دق���ق 
�ضبتمرب  م���ن  ال��ث��ال��ث  يف  ال��ل��ج��ن��ة 

2013 يف مقر االحتاد بجنيف.
الربملاين  وح��ول م�ضاهمة االحت��اد 
االه���������داف  ال�����������دويل يف حت���ق���ي���ق 
االمنائية ملا بعد عام 2015 ..قدم 
الربملاين  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االم����ني 
الدويل نبذة عن جهود االحتاد يف 
..م�ضريا  االه��داف  حتقيق  متابعة 

امل��ت��ح��دة. وق����ال ن���رى اأه��م��ي��ة هذا 
باأهداف  يتعلق  فيما  خا�ضة  البند 
 2015 بعد  ملا  االألفية  االإمنائية 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��اأي��ي��دن��ا مل���ا مت 
االن��ت��ه��اء م��ن��ه ب�����ض��اأن اإ���ض��اف��ة بند 
اأننا  اإال  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  احل��وك��م��ة 
احلوكمة  مبداأ  اإ�ضافة  اأي�ضا  نرى 
االق��ت�����ض��ادي��ة واأن ي��ت��م ط��رح��ه��ا يف 
لالأمم  العامة  اجلمعية  مناق�ضات 
احلوكمة  اأن  ب���اع���ت���ب���ار  امل���ت���ح���دة 
مطلبا  اأ����ض���ب���ح���ت  االق���ت�������ض���ادي���ة 
يف  العامل  ل��دول  و�ضروريا  اأ�ضا�ضيا 
ال��وق��ت ال��راه��ن يف ظ��ل م��ا ي�ضهده 
من تداعيات االأزمة املالية العاملية 
ه��ائ��ل��ة على  اآث����ار  م��ن  وم���ا خلفته 
الوطنية  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات 
ت����ارة  ال��ت��ق�����ض��ف  اإىل  ال���ت���ي جل������اأت 
وال�ضيا�ضات االنكما�ضية تارة اأخرى 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
ارتبطت بزيادة البطالة وم�ضاعب 
االئ��ت��م��ان وع��م��ل ال��ب��ن��وك . واأك���د 
اأن تت�ضمن  ال�ضريقي على �ضرورة 
اأهداف االألفية االإمنائية اجلديدة 
بدائل  توفري  اإىل  قوة  بكل  ال�ضعي 
اإدماج  يتم  بحيث  للتنمية  جديدة 
ال�ضيا�ضات  يف  االجتماعي  اجلانب 
اجلديدة  ال���دول���ي���ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
اإىل  االعتبار  بعني  النظر  يتم  واأن 
امل��ف��اه��ي��م ال��دول��ي��ة اجل���دي���دة مثل 
و�ضيا�ضات  االأخ�������ض���ر  االق���ت�������ض���اد 
بالتنمية  املرتبط  الذاتي  االعتماد 
املفاهيم  من  وغريها  االجتماعية 
احلديثة.  ال��دول��ي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
وا�ضار اىل ان تغيري بدائل التنمية 
على االأ�ضعدة الوطنية اأو يف جمال 
يتطلب  امل�ضرتك  ال��دويل  التعاون 
احلوكمة  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  االت����ف����اق 
االقت�ضاد  ان  ..موؤكدا  االقت�ضادية 
وال�ضيا�ضة جزء  ال�ضيا�ضة  جزء من 
من االقت�ضاد وكالهما يحتاج اإىل 

باالآخر.  للنهو�س  واأدوات  اآل��ي��ات 
وقدم االمني العام لالحتاد وثيقة 
امل�ضرتكة  ب���االأن�������ض���ط���ة  م��ت��ع��ل��ق��ة 
ب����ني االحت�������اد ال����ربمل����اين ال�����دويل 
الدورة  انتهاء  املتحدة منذ  واالأمم 
اكتوبر  احل��اك��م  للمجل�س   191
2013 ..كما طرح مو�ضوع طلب 
ع��ق��د ���ض��راك��ة م��ع امل��ج��ل�����س العاملي 
عمل  عن  نبذه  واأعطى  للم�ضتقبل 
املجل�س ووافقت اللجنة التنفيذية 
عليه. واأثنى �ضعادة را�ضد ال�ضريقي 
االمني  جهود  على  ل��ه  مداخلة  يف 
ال��ع��ام ل��الحت��اد م��ع ت��اأي��ي��ده فكرة 
خا�ضة  املجل�س  ه��ذا  م��ع  ال�ضراكة 
ب�ضاأن  يطرحها  التي  الق�ضايا  واأن 
البيئة  وح��م��اي��ة  وال���ط���اق���ة  امل���ن���اخ 
ال�ضالح  ون�����زع  ال���غ���ذائ���ي  واالأم������ن 
اأجندة  اأ���ض��ا���ض��ي��ة يف  ق�����ض��اي��ا  مت��ث��ل 
اأع��م��ال االحت���اد ال��ربمل��اين الدويل 
ال�����ض��راك��ة من  ..م����وؤك����دا ان ه����ذه 
دور االحت���اد يف  م��ن  تعزز  ان  �ضاأنه 
يف  االأهمية  ذات  الدولية  املنظمات 
ه���ذا ال�����ض��اأن. ك��م��ا واف��ق��ت اللجنة 
�ضوي�ضري  مقرتح  على  التنفيذية 
ملن�ضب  ال�ضاغر  اع��الن  ف��رتة  مب��د 
اأ�ضهر اىل  العام من ع�ضرة  االم��ني 
اللجنة  ناق�ضت  ..ك��م��ا  �ضهرا   15
ب�ضاأن  ت�����ض��ي��ل��ي  ق��دم��ت��ه  م��ق��رتح��ا 
ت���دوي���ر م���ق���رتح ان���ت���خ���اب االم���ني 
العام بني املجموعات اجليو�ضيا�ضية 
ولكن بعد نقا�س م�ضتفي�س قررت 
اللجنة اعادة املو�ضوع للمجموعات 
حول  راي��ه��ا  الأخ���ذ  اجليو�ضيا�ضية 
را�ضد  �ضعادة  وق��ال  التعديل.  ه��ذا 
مبادئ  هناك  ان  ال�ضريقي  حممد 
ع��ام��ة ال مي��ك��ن احل��ي��اد عنها مثل 
ارتباط م�ضاهمات الدول االع�ضاء 
االمم  ج���������دول  م�����ع  االحت����������اد  يف 
املتحدة والذي يجب ان يكون املبداأ 

ال�ضائد. 

•• اأبوظبي-وام:

واالإقامة  ل�ضوؤون اجلن�ضية  امل�ضاعد  الداخلية  وزارة  الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل  اللواء  اطلع 
 2013  -2011 املبادرات اال�ضرتاتيجية ل�ضوؤون اجلن�ضية واالإقامة واملنافذ  واملنافذ باالإنابة على 
لوزارة  ال�ضاملة  اال�ضرتاتيجية  تعزيز  اإىل  الهادفة   2016  -  2014 اال�ضرتاتيجية  وامل��ب��ادرات 
الداخلية. جاء ذلك خالل جولته التفقدية على االإدارات العامة املركزية والتي ت�ضمل االإدارة العامة 
وا�ضتمع  امل�ضاندة.  واخلدمات  للموارد  العامة  واالإدارة  واملطارات  للمنافذ  العامة  واالإدارة  للجن�ضية 
اللواء اخلييلي اإىل �ضرح موجز عن االإجنازات التي حتققت ونتائج وموؤ�ضرات االأداء اال�ضرتاتيجية 
املركزية  ال��وزارة  منهجيات  تطبيق  ب�ضرورة  ووج��ه  واملنافذ  واالإق��ام��ة  اجلن�ضية  لقطاع  والت�ضغيلية 
وا�ضتحداث منهجيات واأدلة عمل تتنا�ضب مع طبيعة عمل القطاع ..موؤكدا على ركيزتني اأ�ضا�ضيتني 
هما رفع ر�ضا املوارد الب�ضرية ور�ضا املتعاملني ..الفتا اإىل اأن م�ضاركة املعنيني من موظفني ومتعاملني 

و�ضركاء موردين باقرتاحاتهم و�ضكاواهم تعترب مدخال اأ�ضا�ضيا لتطوير مدخالت اإدارة االأداء.

تخريج 3 دورات تخ�ش�شية يف كلية ال�شرطة
•• اأبوظبي-وام:

ثالث  يف  الداخلية  وزارة  قطاعات  خمتلف  م��ن  �ضابطا   37 بتخريج  ال�ضرطة  كلية  احتفلت 
دورات تخ�ض�ضية هي مهارات تقدمي اخلدمة املتميزة والتخطيط للطوارئ واأ�ضاليب التحقيق 

واال�ضتجواب والتي نظمها معهد تدريب ال�ضباط يف قاعة االحتاد بكلية ال�ضرطة.
علي  اأحمد  الدكتور  واملقدم  ال�ضرطة  كلية  ع��ام  مدير  الكتبي  علي  �ضيف  العقيد  احلفل  ح�ضر 
اخلزميي مدير معهد تدريب ال�ضباط ومديرو االإدارات وروؤ�ضاء االأق�ضام و�ضباط الكلية ومعهد 
التدريب. واأكد العقيد الكتبي حر�س وزارة الداخلية على تطوير كوادرها الب�ضرية وفق اخلطة 
التدريبية املواكبة للتطورات الراهنة التي جت�ضد توجيهات القيادة ال�ضرطية باالهتمام باملنظومة 
معارف  تنمية  اإىل  تهدف  ال���دورات  ه��ذه  اإن  وق��ال  ال�ضباط.  مهارات  و�ضقل  وتاأهيل  التدريبية 
املتعاملني  جلمهور  املتميزة  اخلدمة  تقدمي  واأ�ضاليب  طرق  حول  امل�ضاركني  ومهارات  وق��درات 
وتنمية معارف وقدرات ومهارات امل�ضاركني حول عمليات االإنقاذ واالإخالء والتعامل مع الكوارث 

واالأزمات واحلوادث وتاأهيل امل�ضاركني يف جمال التحقيق اجلنائي وطرق اال�ضتجواب الفعال.

بلدية املنطقة الغربية تعقد الّلقاء 
الأول مع ممثلي املجتمع املحلي

•• املنطقة الغربية- الفجر

عقدت بلدية املنطقة الغربية ممثلة يف اإدارات تخطيط املنطقة وعالقات 
ال�ضكان بالبلدية بجميع املدن لقاءات وجل�ضات ت�ضاورية مع ممثلي الدوائر 
احلكومية باالإ�ضافة اإىل عمالء مراكز مت والرواّد االأوائل لال�ضتفادة من 
ور�ضالة  لروؤية  حتقيقاً  واآرائهم  جتربتهم  ا�ضتعرا�س  خالل  من  خرباتهم 
بلدية املنطقة الغربية ولتعزيز التوا�ضل بني بلدية املنطقة الغربية و�ضكان 
املجتمع املحلي وذلك بناًء على توجيهات �ضعادة م�ضبح مبارك املرر املدير 
اإىل اهمية التوا�ضل  اللقاء  العام لبلدية املنطقة الغربية باالإنابة.  و�ضدد 
التي  اخل��دم��ات  م��ن  احتياجاتهم  درا���ض��ة  و  فئاتهم  مبختلف  العمالء  م��ع 
ا�ضتطالع  و  ا�ضتف�ضارتهم  كافة  على  ال��رد  الغربية  املنطقة  بلدية  تقدمها 
انطباعهم عن اخلدمات املقدمة حالياً بهدف حت�ضينها و تطويرهاوتقوم 
البلدية بدورها باأخذ كافة املقرتحات وعر�ضها على اللجنة العليا لالإفادة 
واخذ املقرتحات وحماولة تنفيذها. يعترب لقاء البلدية مع �ضكان املنطقة 
وعالقات  املنطقة  تخطيط  الإدارات  االأ�ضا�ضية  امل��ب��ادرات  اإح���دى  الغربية 
ال�ضكان بقطاع خدمات املدن و�ضواحيها، حيث يتم اإ�ضراك املجتمع املحلي يف 
اللقاء من خالل جمموعة ممثلني عنهم بق�ضد تعريفهم مب�ضاريع البلدية 
اخل�ضو�س.   بهذا  واأف��ك��اره��م  اآرائ��ه��م  ومناق�ضة  وامل��ق��رتح��ة،  التنفيذ  قيد 
الغربية،  املنطقة  تنمية  يف  البلدية  دور  م�ضتجدات  كافة  على  واإطالعهم 
ال�ضركاء  اأن��ه��م  حيث  البلدية  خ��دم��ات  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  ومعرفة 

االأ�ضا�ضيني والداعمني الدائم لبلدية املنطقة الغربية.
التوا�ضل مع  الأوا�ضر  توثيقاً  والنقا�س مع احل�ضور  باب احل��وار  يتم فتح 
مع  اللقاء  يف  م�ضاركتهم  واأهمية  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  و  املحلي  املجتمع 
املجتمع املحلي.  وقد اأ�ضاد املجتمع املحلي بالدور الفعال مثل هذه اللقاءات 
اإىل  باالإ�ضافة  فيها  واإ���ض��راك��ه��م  البلدية  مب�ضتجدات  ال�ضكان  تعريف  يف 

التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ورفعها الأ�ضحاب القرار بالبلدية.
 ومما يجدر ذكره ان من �ضمن خطة بلدية املنطقة الغربية تعزيز التوا�ضل 
كل  يف  �ضنوي  رب��ع  ب�ضكل  اللقاءات  ه��ذه  وعقد  الغربية  املنطقة  �ضكان  مع 
مدينة من مدن املنطقة الغربية، وذلك للتوا�ضل امل�ضمرت مع جميع فئات 
باالإ�ضافة  البلدية  تقدمها  التي  كافة اخلدمات  و اطالعهم على  املجتمع 

اإىل اخلدمات التي تقدم من خالل مراكز مت باملنطقة الغربية. 
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وزير البيئة: الهدف الأ�شا�شي لالحتفال ب�شاعة الأر�س التوعية مبخاطر وتاأثريات ال�شتهالك املفرط للطاقة
قيمة  اإع��الء  اإىل  باالإ�ضافة  واال�ضتدامة  البيئة  على  احلفاظ  مفاهيم 
املتحدة.  العربية  االإم���ارات  بيئة  جتاه  االجتماعية  بامل�ضوؤولية  ال�ضعور 
وحتتفل دولة االمارات العربية اليوم مع باقي دول العامل ب�ضاعة االأر�س 
التي ينظر اإليها اليوم كاأكرب حدث بيئي عاملي يعنى باحلفاظ على البيئة 
والت�ضدي لظاهرة التغري املناخي وار�ضاء معايري اال�ضتدامة حيث يتحد 
الكهربائية  واالأجهزة  االأ�ضواء  كافة  باإطفاء  العامل  �ضكان  من  املاليني 
8:30 م�ضاء  اأو اأكرث تبداأ من ال�ضاعة  60 دقيقه  غري ال�ضرورية ملدة 
حتمل  ال��ت��وايل  على  الثانية  ولل�ضنة  بلد..  لكل  املحلي  التوقيت  ح�ضب 
فعالية �ضاعة االأر�س �ضعار توحيد النا�س حلماية كوكب االأر�س يف تاأكيد 
اأهمية العمل اجلماعي امل�ضرتك حلماية كوكب االأر�س وا�ضتدامة  على 

موارده من اأجل جيل احلا�ضر واأجيال امل�ضتقبل.

باملمار�ضات  للتوعية  يعترب مدخال مهما  اأنه  اإال  الطاقة  مل��وارد  الر�ضيد 
امل��وارد البيئية االأخ��رى واأهمية الت�ضرف باأكرب قدر من  ال�ضليمة نحو 
اأن وزارة البيئة واملياه وا�ضلت يف الفرتة  امل�ضوؤولية جتاهها م�ضريا اىل 
املا�ضية تكثيف جهودها خلف�س معدل الب�ضمة البيئية للفرد يف الدولة 
بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية وا�ضتقطاب اأكرب قدر من امل�ضاركة يف 
اجلهود الرامية لتحقيق هذا الهدف. وك�ضف معاليه عن م�ضروع النظام 
الوزراء  جمل�س  من  العتماده  حاليا  املعرو�س  االإ�ضاءة  ملعايري  الوطني 
املنزلية  االأغرا�س  الطاقة يف  ا�ضتهالك  ي�ضتهدف خف�س  وال��ذي  املوقر 
وزارة  اأن  م�ضيفا  املنازل  يف  الكهربائية  امل�ضابيح  كفاءة  رفع  طريق  عن 
البيئة واملياه تعكف يف الوقت احلايل على اإعداد م�ضروع قانون احتادي 
لرت�ضيد ا�ضتهالك املياه والطاقة. واأ�ضار معاليه كذلك اىل اعتماد عنا�ضر 

مبادرة تر�ضيد ا�ضتهالك املياه والطاقة يف املباين احلكومية التطبيقات 
2012 �ضمن  اخل�ضراء التي اأقرها املجل�س الوزاري للخدمات يف عام 
اخل�ضراء  التطبيقات  جم��ال  يف  املتميزة  االحت��ادي��ة  اجلهة  فئة  معايري 
وذلك بالتعاون مع جائزة االمارات لالأداء احلكومي املتميز واىل اعتماد 
ملكيفات  الطاقة  ا�ضتهالك  تر�ضيد  بيان  لبطاقة  االإم��ارات��ي��ة  الالئحة 
الهواء املنزلية. ويف ختام ت�ضريحه اأ�ضاد معايل الوزير بتزايد امل�ضاركات 
املجتمعية يف هذه املنا�ضبة �ضواء من قبل املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة 
اأو من قبل االأف��راد التي تعترب موؤ�ضرا لفعالية حمالت توعية املجتمع 
الب�ضمة  معدل  خف�س  اأج��ل  م��ن  اال�ضتهالك  اأمن���اط  تر�ضيد  ب�ضرورة 
اأن�ضطتنا والتي متثل الب�ضمة الكربونية اأكرث من  البيئية الناجتة عن 
ثالثة اأرباعها الفتا اىل هذه احلمالت تهدف يف املقام االأول اإىل اإر�ضاء 

•• دبي- وام:

الهدف  اأن  البيئة واملياه  اأحمد بن فهد وزير  را�ضد  الدكتور  اأكد معايل 
االأ���ض��ا���ض��ي م��ن االح��ت��ف��ال ب�ضاعة االر����س ال��ي��وم ه��و رف��ع م�ضتوى وعي 
ا�ضتهالك  م��ن  احل��د  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  وامل��م��ار���ض��ات  بال�ضلوكيات  االأف����راد 
بخطر  وتوعيتهم  عنها  الناجمة  ال�ضارة  االنبعاثات  وخف�س  الطاقة 
ب�ضرعة  التحرك  �ضرورة  حول  وا�ضحة  ر�ضالة  واإي�ضال  املناخي  التغري 
نحو التخفيف من ظاهرة التغري املناخي واحلد من تاأثرياته ال�ضلبية 
يف خمتلف املجاالت. واأ�ضاف معاليه يف ت�ضريح مبنا�ضبة احتفال وزارة 
الهدف  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن���ه  البيئية  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  وامل��ي��اه  البيئة 
وغري  امل��ف��رط  اال�ضتهالك  وت��اأث��ريات  مبخاطر  التوعية  ه��و  االأ�ضا�ضي 

الدكتورة ليلى عبد الوارث الدكتور حيدر العطيةالدكتور اظهار احلق ال�سيخ نهيان بن مبارك

ختام املوؤمتر الدويل الثاين لنق�س فيتامني )د(

% من �شكان الإمارات يعانون من نق�س فيتامني »د«  90
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

حتت رعاية معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�ضباب 
وتنمية املجتمع نظمت مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية املوؤمتر الدويل الثاين 
اجلمعة  اأم�س  له  امل�ضاحب  ال�ضحي  التاأثري  وم��دى  دال  فيتامني  لنق�س 

بفندق انرتكونتينيتال يف اأبوظبي .
وقال معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�ضباب لدى 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يوليه  ال��ذي  الكبري  اهتمام  على  امل��وؤمت��ر  افتتاحه 
الالحمدود  والدعم  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الذي يقدمه الفريق االأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�ضملحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�ضيخ  مدينة  و�ضعي  واملقيمني  للمواطنني  للجميع  ال�ضحية  للرعاية 
من  واالإ���ض��ت��ف��ادة  ال�ضحية  الرعاية  امل��ج��ال  يف  تطوير  اإىل  الطبية  خليفة 
و  الت�ضخي�س  طرق  وتنمية  امل�ضتمر  والتعليم  والعلمية  الطبية  اخل��ربات 

متابعة البحوث العلمية والتطبيقات التقنية املتوفرة يف العامل .
واأ�ضاف �ضمو ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ا�ضتغرب اأن نق�س فيتامني 
دال ذات بعد عاملي واأن نق�س الفيتامني يف االإم��ارات عالية لهذه امل�ضتوى 
هذا  لديهم  االإم���ارات  �ضكان  من   90% ن�ضبة  اأن  التقديرات  ت�ضري  حيث 
العظام  ه�ضا�ضة  مثل  ك��ث��رية  ب��اأم��را���س  ع��الق��ة  لها  اأن��ه��ا  وعلمت  النق�س 
واأمرا�س القلب وارتفاع ال�ضغط مو�ضحاً اأن هناك افتقار اإىل املعرفة من 
قبل املجتمع حول فيتامني دال ومدى تاأثريه على اجل�ضم و قلة التعر�س 

اإىل اأ�ضعة ال�ضم�س وكل هذا لها عالقة باأمناط احلياة الع�ضرية .

ي�ضببه من عدة اأمرا�س و �ضتقدم ورقة اآخرى عالقة فيتامني دال مبر�س 
اإىل عالقة فيتامني دال  اآخرى �ضتتطرق  ال�ضكري ورقة  التوحد و مر�س 

ومر�س لني العظام لدى االأطفال .
واأو�ضحت الدكتورة ليلى عبدالوارث اجلزء االآخر من املوؤمتر يتعلق بكيفية 
طرق فح�س م�ضتوى فيتامني دال وامل�ضاكل التي تواجهنا يف املخترب الطبي 
يف قيا�س ه��ذا الفيتامني الأن���ه م��ا زال ه��ن��اك اخ��ت��الف ب��ني امل��خ��ت��ربات يف 
القيا�س و من املهم اأن يتم االإتفاق على قيا�س موحد و اإعطاء نف�س االإجابة 
للمري�س لذلك هناك قليل من التفاوت يف االإجابات ب�ضبب بع�س امل�ضاكل 

التقنية و اإن �ضاء اهلل �ضتتح�ضن على مدى االأيام .
وحول مدى االإجناز الذي حققتموه من املوؤمتر االأول يف اإي�ضال ر�ضالتكم 

وتوعية املجتمع بخ�ضو�ضه 
اأنه ب�ضبب املوؤمتر االأول لنق�س فيتامني  قالت الدكتورة ليلى عبدالوارث 
ال�ضحية  الرعاية  م��زودي  و  املجتمع  قبل  اهتمام ملحوظ من  دال ح�ضل 
ثقة  بطاقة  حاملي  لكل  دال  فيتامني  نق�س  م�ضح  ادخ���ال  ومت  ل��الأف��راد 
و�ضط  العايل  دال  فيتامني  نق�س  م��دى  اإىل  انتباههم  ب�ضبب  للمواطنني 
املنتجات  دع��م  ع��دة جهات يف جم��ال  املجتمع و هناك تعاون و حت��اور بني 

الغذائية بفيتامني دال مثل منتجات احلليب والع�ضائر .
النور  مب�ضت�ضفى  الباطنية  ا�ضت�ضاري  العطية  ح��ي��در  ال��دك��ت��ور  وت��ط��رق 
باأبوظبي اإىل بحثه الذي قدمه باملوؤمتر وقال اأن نق�س فيتامني دال لدى 
ال�ضيدات املنقبات واملحجبات و ظهور الوجه واليدين و غريهن الكرميات 
فلم جند دليل على اأنه هناك فوارق ذات اأهمية مل�ضتوى اأو من�ضوب فيتامني 
دال لثالث الفئات و بالن�ضبة ملعدالت الدم الناجتة من نق�س لفيتامني دال 

ال�ضليم  الفهم  بتحديد  ال�ضحية  للرعاية  املقدمة  اجلهات  �ضموه  وطالب 
لهذا النق�س الكبري للفيتامني دال و�ضرورة تعليم وتنوير املجتمع بهذه 
ل��ك��م كونكم  وه���ذا يعترب حت���دي  ال��ت��وع��وي��ة  ب��احل��م��الت  وال��ق��ي��ام  املع�ضلة 
تعملون يف جمال الرعاية ال�ضحية مو�ضحاً ب�ضرورة حتديد الفئات التي 

لديها نق�س اأو عدم كفاية يف فيتامني دال واأعدادهم .
ورفع  العلمية  االأب��ح��اث  يف  وامل�ضاركة  ال���دويل  التعاون  م��ن  الب��د  واأ���ض��اف 
الوعى العاملي يف جمال نق�س فيتامني دال ونحن بحاجة اإىل ا�ضترياتيجية 
االأمرا�س  هذه  علل  فهم  يف  ال�ضليمة  والوقاية  ال�ضحية  للحياة  للرتويج 
على  العمل  و  بها  النا�س  وتثقيف  وتعليم  دال  فيتامني  لنق�س  امل�ضاحبة 
االإهتمام ب�ضحتهم وحثهم وت�ضجيعهم باالإلتزام بهذا املفهوم ال�ضحي داعياُ 
املوؤمتر اإىل ايجاد احللول الناجعة للم�ضكالت ال�ضحية املتعلقة بفيتامني 

دال و تبادل املعلومات الطبية وحل هذه املع�ضلة االأ�ضا�ضية .
وقالت ليلى عبدالوارث رئي�ضة ق�ضم طب املختربات مبدينة ال�ضيخ خليفة 
الطبية املوؤمتر الثاين ي�ضلط ال�ضوء على نق�س فيتامني دال وهى تعترب 
وهناك  النق�س  ن�ضبة  يف  كبري  ن�ضيب  لها  االإم���ارات  ودول��ة  عاملية  م�ضكلة 
مرتبط  فقط  لي�س  اأن  علمياً  وث��ب��ت  الفيتامني  ب��ه��ذا  االآن  كبري  اهتمام 
بالعظام وحده و منع لني العظام لالأطفال بالن�ضبة جلهاز املناعة و املر�س 

ال�ضكري و اأمرا�س اخرى قد يكون لنق�س فيتامني دال دور غري مبا�ضر .
التي  ال��ورق��ة  منها  ق�ضايا  ع��دة  على  ال�ضوء  ي�ضلط  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ���ض��اف��ت 
العباية  يلب�ضن  ال��الت��ي  لل�ضيدات  دال  فيتامني  م�ضتويات  اإىل  تعر�ضت 
واملنقبات وغريهن وورقة اأخرى تطرقت اإىل نق�س فيتامني دال وخطورته 
على ال�ضيدات يف �ضن الياأ�س و خطورته على هذه الفئة من ال�ضيدات وما 

اي�ضاً كانت متقاربة للثالثة الفئات املذكورة باالإ�ضافة اإىل الهرمون الذي 
يتح�ض�س من نق�س فيتامني دال وي�ضمى باراثمون اأي�ضاً كان بن�ضبة متقاربة 
بني ثالث الفئات و هذا يوحي على اأن يوؤخذ احلجاب على اأنه ذريعة اأولية 
لتعلق عليه �ضمعة نق�س فيتامني دال والنظر اإىل اأ�ضيار اآخرى منها الغذاء 
والن�ضاط اليومي وال�ضن و ا�ضتخدام الواقيات احلاجبة لل�ضم�س و التدخني 
و اأخذ اأدوية معينة تقلل من امت�ضا�س فيتامني دال فاأرجو اأن ال نحكم من 
خالل اللبا�س اأو احلجاب من نق�س فيتامني دال والرتيث يف هذا املو�ضوع 

و عدم انغالق على احلجاب و ال ي�ضح علمياً و ال منطقياً. 
واأ�ضاف كل تعر�س االإن�ضان لل�ضم�س وقدمت معلومات اأن فئة الرجال اأكرث 
عر�ضة لنق�س فيتامني دال من الن�ضاء مع العلم اأن الرجال اأغلب وقتهم 
باخلارج على عك�س الن�ضاء فالعامل اللبا�س قد يكون عامل م�ضاعد و لي�س 

العامل ا�ضا�ضي.
العظام  ه�ضا�ضة  وج����ود  ح��ال��ة  يف  م��ه��م��ة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  اأن  اإىل  ن���وه  و 
فال�ضيدات الالتي اأعمارهن فوق اخلم�ضني وعندهن نق�س يف فيتامني دال 
تبني اأن لديهم ه�ضا�ضة عظام اأكرث من ال�ضيدات اأقل عمر منهن ولديهن 
التاأنيثي يلعب دوراً  اأن هرمون  اأي�ضا نق�س فيتامني دال وهذا دليل على 
يف هذا املو�ضوع الأنه باإنقطاعه هو الذي ي�ضبب تاآكل العظام وقطعاً عمر 
العطية  حيدر  الدكتور  دعا  و  اأهمية.  ذو  اأ�ضبح  الياأ�س  �ضن  بعد  ال�ضيدات 
اإىل اإن�ضاء جمعيات مدنية تعنى بفيتامني دال لن�ضر الوعى و�ضط املجتمع 
يف  باملجتمع  املبا�ضر  االإحتكاك  و  االإع��الم  و�ضائل  يف  النق�س  اأ�ضباب  ون�ضر 
املدار�س واجلامعات و يف الفعاليات لرت�ضيخ اآلية الوعي املجتمعي و العمل 

على تقليل من نق�س فيتامني دال و�ضط اأفراد املجتمع .

يف يوم الأم موارد للتمويل تكرم 15 �شائقة مبوؤ�ش�شة تاك�شي دبي

طبية �شرطة اأبوظبي تثقف املواطنني واملقيمني ب�شرطان القولون

•• دبي –الفجر:

ك���ّرم���ت جم��م��وع��ة ���ض��رك��ات م���وارد 
خم�ضة  االأرب���ع���اء  ع�ضر   ، للتمويل 
موؤ�ض�ضة  ك����وادر  م��ن  ���ض��ائ��ق��ة  ع�ضر 
هذا  وي��اأت��ي   ، املتميزة  دب��ي  تاك�ضي 
للتمويل  م���وارد  قبل  م��ن  التكرمي 
اإطار  يف  املوؤ�ض�ضة  مع  وبالتن�ضيق   ،
حفل  يف   ، اإالم  ب��ي��وم  االح���ت���ف���االت 
تاك�ضي  م��وؤ���ض�����ض��ة  م��ب��ن��ى  يف  اأق���ي���م 
املحي�ضنة  منطقة  يف  الرئي�س  دبي 
، ب��ح�����ض��ور ف��اط��م��ة ب��ن ف��ه��د نائب 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���وارد 
الب�ضرية ب� موارد للتمويل و حممد 
يو�ضف مدير اإدارة عمليات وت�ضغيل 
تاك�ضي  م��وؤ���ض�����ض��ة  يف  اال����ض���ط���ول 

املوؤ�ض�ضة لالرتقاء باأداء �ضائقيها.
االحتفال  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ�����ض����اف 
ب�����امل�����راأة م����ن م���ن���ظ���ور اإ����ض���الم���ي ، 
الطيبة  املنا�ضبات  ن�ضتغل  يجعلنا 
التي توالت موؤخرا واخلا�ضة باملراأة 
، ك� يوم املراأة العاملي قبل اأيام ، ويوم 
اإىل  ، الفتا  21 مار�س  املوافق  االأم 
اأن االإ�ضالم كرم املراأة اأعظم تكرمي 
، عندما اأخرب الوالدين باأن ح�ضن 
وزاد   ، اجل��ن��ة  ي��دخ��ل  البنت  تربية 
ب��ت��ك��رمي��ه��ن ع��ن��دم��ا ت�����ض��ب��ح امل�����راأة 
اأي�ضا  ، فوجب علينا تكرميهن  اأّما 
م�ضداقا لقول الر�ضول الكرمي )ال 
اإىل  م�ضريا   ، ك���رمي(  اإال  يكرمهن 
التي مت تكرميهن  النماذج  اأن تلك 
دبي  تاك�ضي  موؤ�ض�ضة  �ضائقات  م��ن 

دب��ي وع���دد م��ن امل��وظ��ف��ني م��ن كال 
الطرفني.

النعيمي  م�����ض��ب��ح  حم���م���د  واأك��������د 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة �ضركات 
حر�س  ع���ل���ى   ، ل��ل��ت��م��وي��ل  م�������وارد 
املبادرات  وط��رح  البتكار  املجموعة 
املوؤ�ض�ضات  ك���اف���ة  م���ع  وال���ت���وا����ض���ل 
يف  موظفيها  ل��ت��ك��رمي  املجتمعية، 
م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ا���ض��ب��ات ال��ت��ي تدخل 
نفو�ضهن  ع��ل��ى  وال��ب��ه��ج��ة  ال��ف��رح��ة 
ر�ضائهن،  م�����ض��ت��وى  م���ن  وت���رف���ع   ،
انتهجت  املجموعة  اأن  اإىل  م�ضريا 
ه���ذا ال��ن��ه��ج م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا العام 
2006، الفتا اإىل اأن تكرمي اليوم 
جاء وفقا لرت�ضيح موؤ�ض�ضة تاك�ضي 
و�ضعتها  ثابتة  معايري  ح�ضب  دب��ي 

مكانة  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  ح���ر����ض���ن   ،
اج��ت��م��اع��ي��ة ، واإي���ج���اد م�����ض��در رزق 
تعيل به عائلتهن واأبناءهن ، موؤكدا 
ع��ل��ى اأن ه���ذا ال��ت��ك��رمي م���ا ه���و اإال 
املجتمع  م��ن  وتقدير  حتية  ر�ضالة 
بالدور الفّعال للعن�ضر الن�ضائي ملا 
تقدمن من جهد وعطاء يف العمل 

.
اأح��م��د احلمادي   : ق���ال  م��ن جهته 
تاك�ضي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر 
جمموعة  ن�����ض��ك��ر  ب����االن����اب����ة،  دب�����ي 
هذه  على  للتمويل  م���وارد  �ضركات 
املبادرة الطيبة والتي تدخل �ضمن 
املجتمعية  امل�������ض���وؤول���ي���ة  م����ب����ادرات 
اأف�ضل  م����ن   15 ع�����دد  واخ����ت����ي����ار 
�ضائقات املوؤ�ض�ضة لتكرميهن يف هذا 

•• ابوظبي-وام:

الطبية  اخل���دم���ات  اإدارة  ع��رف��ت 
ب�������ض���رط���ة اأب����وظ����ب����ي امل���واط���ن���ني 
مر�س  م�����ض��ب��ب��ات  اإىل  وامل��ق��ي��م��ني 
�ضرطان القولون وامل�ضتقيم وطرق 
اإجراء  على  وحثتهم  منه  الوقاية 
الفحو�س الطبية الالزمة للك�ضف 
ال�ضفاء  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ض��اع��دة  امل��ب��ك��ر 
التي  ال�ضيئة  ال�ضلوكيات  وجتنب 
قد ت�ضبب املر�س ون�ضحتهم باتباع 

نظام غذائي �ضحي ومتوازن.
وتوىل فريق من اخلدمات الطبية 
باملر�س من خالل  االأف��راد  توعية 
ت�ضرح  وكتيبات  حما�ضرات  حزمة 
ف�ضال  امل��ر���س  وم�ضببات  ال��وق��اي��ة 
ع����ن جم�������ض���م ����ض���خ���م ع���ل���ى �ضكل 
املارينا مول  اأقيم يف مركز  قولون 
التي مير  املراحل  ي�ضرح  باأبوظبي 

بها املر�س.
اأطلقت  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رط��ة  وك���ان���ت 
ح���م���ل���ة ال�����وق�����اي�����ة م�����ن ����ض���رط���ان 
ت�ضتمر  والتي  وامل�ضتقيم  القولون 
حتى نهاية ال�ضهر اجلاري وت�ضمل 
اأبوظبي  اإم��������ارة  م���ن���اط���ق  ج��م��ي��ع 
للفعاليات  ب��رن��ام��ج  وف����ق  وذل�����ك 

ال����ت����ي مي����ر ب���ه���ا وع���رف���ه���م طرق 
ومفهوم  مب�ضط  باأ�ضلوب  الوقاية 
م�ضتوى  حت�����ض��ني  م����ن  مي��ك��ن��ه��م 
التثقيف ال�ضحي لديهم ..م�ضيفا 
اأن اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ت�����ض��ه��م يف 
ال�ضحي  التثقيف  دائ����رة  تو�ضيع 
على نحو يعزز جمهودات اجلهات 
ير�ضخ  ما  وهو  ال�ضاأن  بهذا  املعنية 
�ضراكة �ضرطة اأبوظبي مع املجتمع 
وميكنها من توعيتهم يف جماالت 

خمتلفة منها اجلانب ال�ضحي.
املارينا  وعلى �ضعيد فعالية مركز 
مول ..فقد توافد رواد املركز على 
جم�����ض��م ال��ق��ول��ون ال�����ض��خ��م الذي 
للتعرف  الطبية  ن�ضبته اخلدمات 
اإىل املر�س وا�ضتمعوا اإىل �ضرح من 
الطبية  للخدمات  الطبي  ال��ك��ادر 
مفيدة  طبية  ن�ضائح  ق���دم  ال���ذي 

ب�ضاأن الوقاية من املر�س.
واأكد الدكتور �ضامح حممد فخري 
ا���ض��ت�����ض��اري اجل���ه���از ال��ه�����ض��م��ي يف 
اخلدمات الطبية ب�ضرطة اأبوظبي 
ملكافحة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ض��و 
اتباع  اأه��م��ي��ة  ال���ق���ول���ون  ���ض��رط��ان 
الف�ضلى  ال��وق��اي��ة  ط���رق  االأف������راد 
اأن  �ضالمتهم م�ضيفا  حفاظا على 

وموؤ�ض�ضة  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  يف 
اأبوظبي  وبلدية  االأ�ضرية  التنمية 
الغربية  واملنطقة  العني  ومدينة 
حيث �ضتكون الفعاليات يف البوادي 

مول.
يف  التوعية  حم��ا���ض��رات  ت��ق��ام  كما 
اأبوظبي  ل�ضرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
العني  و���ض��رط��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
ال�ضرطة  منت�ضبي  ل��ف��ائ��دة  وذل���ك 
والداخلية وتثقيفهم يف مو�ضوعات 

�ضرطان القولون وامل�ضتقيم.
اأهمية  الطبية  اخل��دم��ات  واأك����دت 
ال��ك�����ض��ف امل��ب��ك��ر ع���ن امل���ر����س من 
ال��ف��ح��و���س الطبية  اإج����راء  خ���الل 
التي تكون بخ�ضوع االأفراد الذين 
 40 م��ن  العمرية  امل��رح��ل��ة  ه��م يف 
اإىل 75عاما ذكورا اأواإناثا لتنظري 
ال��ق��ول��ون مب��ع��دل م��رة واح���دة كل 
يف  ال�����دم  ف��ح�����س  اأو  ���ض��ن��وات   10

الرباز مرة كل �ضنتني.
الطنيجي  ج��ا���ض��م  ال��ع��ق��ي��د  وق����ال 
يف  الطبية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
احلملة  فريق  اإن  اأبوظبي  �ضرطة 
�ضرح للجمهور عن طريق جم�ضم 
املارينا  يف  اأق��ي��م  ل��ل��ق��ول��ون  �ضخم 
م���ول ع��ن ن�����ض��وء امل��ر���س واملراحل 

بالغ  اهتماما  يلقى  اجل��ان��ب  ه��ذا 
التي  احلملة  فعاليات  يف  االأهمية 
القولون  �ضرطان  تعرفهم مبر�س 

وامل�ضتقيم وخماطره.
املبكر  الك�ضف  على  االأف����راد  وح��ث 
ق����ائ����ال اإن�������ه اإج���������راء ف���ح�������س عن 
�ضاأنها  م��ن  اأورام  اأو  ت��غ��ي��ريات  اأي 
التحول اإىل �ضرطان يف االأ�ضخا�س 
عليهم  التظهر  ال��ذي��ن  االأ���ض��ح��اء 
اأعرا�س املر�س مو�ضحا اأن الك�ضف 
املبكر ل�ضرطان القولون وامل�ضتقيم 
يعني البحث عن االأورام احلميدة 
اللحميات التي قد توؤدي لتغيريات 
اأن تتحول  �ضرطانية واإزالتها قبل 

اإىل اأورام �ضرطانية.
الطبيب  مبناق�ضة  االأف���راد  ون�ضح 
واو�ضى  الك�ضف  ط��رق  اختيار  عن 
ب��ال��ف��ح�����س ب��امل��ن��ظ��ار ن���ظ���را الأن���ه 
الوقت  يف  وع���الج���ي  ت�����ض��خ��ي�����ض��ي 
الزوائد  اإزال�����ة  ط��ري��ق  ع��ن  نف�ضه 
ال��ل��ح��م��ي��ة وال��ت��ي ق��د ت��ت��ح��ول اإىل 
خالل  ت��رك��ت  اإذا  �ضرطانية  اأورام 

فرتة متو�ضطها 10 �ضنوات.
ثالث  ���ض��ب��ب  ال�����ض��رط��ان  اأن  وب���ني 
ويعد  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  للوفيات 
ال�ضرطانات  من  القولون  �ضرطان 

مو�ضحا  االإم����������ارة  يف  ال�������ض���ائ���ع���ة 
الأ�ضباب  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يحتل  اأن���ه 
الرجال  ل��دى  بال�ضرطان  ال��وف��اة 
بعد �ضرطان الرئة وال�ضيدات بعد 

�ضرطان الثدي.
التي  اخل�����دم�����ات  ���ض��ع��ي��د  وع����ل����ى 
اله�ضمي  اجل��ه��از  وح��دت��ا  تقدمها 
اخل����دم����ات  اإدارة  يف  وامل����ن����اظ����ري 
اأبوظبي  �ضرطة  ملنت�ضبي  الطبية 
العيادة  اإن  ق��ال  الداخلية  ووزارة 
اجلهاز  اأمرا�س  لوحدة  اخلارجية 
اله�ضمي والكبد واملناظري يف اإدارة 
اخلدمات الطبية ب�ضرطة اأبوظبي 
تعالج احلاالت التي تعاين اأمرا�س 
احلادة  وال��ك��ب��د  اله�ضمي  اجل��ه��از 
والطفيلية  والفريو�ضية  واملزمنة 
مبا  امل�ضاحبة  امل�ضاعفات  وع��الج 
واال�ضت�ضقاء  ال��ك��ب��د  ت��ل��ي��ف  ف��ي��ه��ا 
اأحدث  با�ضتخدام  امل���ريء  ودوايل 
االأجهز الطبية املواكبة للتطورات 

العاملية.
امل����ن����اظ����ري  وح������������دة  اأن  وذك������������ر 
الت�ضخي�ضية والعالجية الأمرا�س 
ت���ق���وم بعالج  ال��ه�����ض��م��ي  اجل����ه����از 
وت�������ض���خ���ي�������س اأم������را�������س اجل���ه���از 
فوق  املوجات  با�ضتخدام  اله�ضمي 

املوؤ�ض�ضة  يف  لدورهن  تقديرا  اليوم 
تنوع  هناك  اأن  حيث  معا  واملجتمع 
موؤ�ض�ضة  يف  ال�ضائقني  جن�ضيات  يف 
 33 اإىل  وال��ذي ي�ضل  دب��ي  تاك�ضي 
املوؤ�ض�ضة  ت���ويل  ف��ل��ذل��ك   ، جن�ضية 
اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا ب��ال�����ض��ائ��ق��ني حيث 
ال�ضائقني  ر����ض���ا  ن�����ض��ب��ة  ����ض���ه���دت 
تقدما ملحوظا يف الفرتة االأخرية 

على  تعمل  ح��ي��ث  املجتمع  ���ض��رائ��ح 
خالل  من  ال�ضائقني  تاأهيل  اإع���ادة 
تدريبية  دورات  اإىل  اخ�����ض��اع��ه��م 
، ولكن يف  اأدائهم  لتطوير م�ضتوى 
العقوبة  ت�ضل  ���ض��وف  ذات���ه  ال��وق��ت 
اإىل اإنهاء خدمات ال�ضائقني الذين 
امل�ضموح  احلدود  اأخطائهم  تتجاوز 
ب�����اأن ه��ي��ئ��ة الطرق  ب���ه���ا، م�����ض��ي��ف��ا 

العام  خ��الل  م�ضتهدفاتها  وحققت 
املا�ضي بف�ضل عدد من االإجراءات 
املوؤ�ض�ضة  نفذتها  التي  والت�ضهيالت 
ال��ت��ي تعني  ال���ن���واح���ي  يف خم��ت��ل��ف 

بال�ضائقني.
واأ�ضاف اأحمد احلمادي اأن املوؤ�ض�ضة 
حت��ر���س دائ��م��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي اأرقى 
خمتلف  م��ن  لعمالئها  اخل���دم���ات 

ال�ضائقني  َت���ع���َت���ربرِ  وامل����وا�����ض����الت 
مبثابة �ضفراء لها نظرا الحتكاكهم 
خمتلف  من  اجلمهور  مع  اليومي 

�ضرائح املجتمع. 
من جانبهن ، اأعربت ال�ضائقات عن 
�ضكرهن على هذا االحتفاء واللفتة 
�ضركات  جم��م��وع��ة  م���ن  ال���ك���رمي���ة 

موارد للتمويل .

الفح�س  وبرنامج  �ضاعة   24 ملدة 
ال�ضامل الأمرا�س اجلهاز اله�ضمي 
والكبد للوقاية واالكت�ضاف املبكر.

برنامج  الوحدة  ل��دى  يتوافر  كما 
واأورام  ل���زوائ���د  امل��ب��ك��ر  ال��ف��ح�����س 
ما  يف  املنظار  طريق  عن  القولون 
مت اإدخال فح�س اجلهاز اله�ضمي 
خا�ضة االأمعاء الدقيقة عن طريق 
ت��ت��ي��ح فح�س  ال��ك��ب�����ض��ول��ة وال���ت���ي 
بتقنية  اله�ضمي  اجلهاز  وت�ضوير 
امل��ن��ظ��ار يف  ا���ض��ت��خ��دام  دون  حديثة 
بع�س احلاالت اإ�ضافة اإىل برنامج 
للطب الوقائي يف تخ�ض�س اجلهاز 
ال��ه�����ض��م��ي وال���ك���ب���د واالأم�����را������س 

خدمات  الوحدة  وتقدم  ال�ضوتية 
وربط  امل���ريء  دوايل  ورب���ط  حقن 
ال���ب���وا����ض���ري وع�������الج ق�����رح امل���ع���دة 
واالثني ع�ضر النازفة واإزالة اأورام 
اجلهاز اله�ضمي احلميدة من دون 
القنوات  ح�ضوات  واإزال����ة  ج��راح��ة 
وو�ضع  املنظار  طريق  عن  املرارية 
القنوات  ���ض��ي��ق  ل���ع���الج  دع����ام����ات 
املرارية. كما تقدم خدمات فح�س 
امل�ضببة  احل���ل���زون���ي���ة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا 
عن  ع�ضر  واالث��ن��ي  امل��ع��دة  لقرحة 
ال��ت��ن��ف�����س وف��ح�����س ع�ضر  ط���ري���ق 
ل��ل�����ض��ك��ري��ات ع���ن طريق  ال��ه�����ض��م 
املريء  حمو�ضة  وقيا�س  التنف�س 

املعدية ت�ضمل التطعيمات اخلا�ضة 
بالتهاب الكبد الفريو�ضي ب .

وقال اإن دول العامل حددت مار�س 
وتوعية  ل��ت��ع��ري��ف  ع�����ام  ك����ل  م����ن 
من  ال��ق��ول��ون  ب�ضرطان  اجل��م��ه��ور 
خالل احلمالت التي تنظمها لهذه 
الغاية م�ضيفا اأن توعية املواطنني 
القولون  ب�������ض���رط���ان  وامل���ق���ي���م���ني 
وامل�����ض��ت��ق��ي��م واالأم����را�����س االأخ����رى 
اخلدمات  اإدارة  اأول��وي��ات  اأه��م  من 
وذلك  اأبوظبي  �ضرطة  يف  الطبية 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ي��ع��زز �ضراكة  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ن��ح��و 

املوؤ�ض�ضة ال�ضرطية مع املجتمع.

�سورة جماعية للمكرمات وم�سئويل موارد للتمويل وتاك�سي دبي
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ال�شارقة ت�شت�شيف الجتماع الأول للجنة الربامج الأكادميية للجامعة الفرتا�شية الإ�شالمية البيئة واملياه ت�شارك يف اليوم العاملي للمياه
•• الرباط-وام:

مار�س   28 اإىل   26 من  الفرتة  خالل  ال�ضارقة  جامعة  ت�ضت�ضيف 
للجامعة  االأك���ادمي���ي���ة  ال���ربام���ج  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع  اجل����اري 
االف��رتا���ض��ي��ة االإ���ض��الم��ي��ة ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه احت����اد ج��ام��ع��ات العامل 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�ضالمية  للمنظمة  التابع  االإ�ضالمي 

اإي�ضي�ضكو.
وجامعة  ال�ضارقة  جامعة  عن  ممثلون  االجتماع  ه��ذه  يف  وي�ضارك 
االإمام حممد بن �ضعود االإ�ضالمية وجامعة االأزهر وجامعة تون�س 
االفرتا�ضية وجامعة القد�س املفتوحة واجلامعة االإ�ضالمية العاملية 
ماليزيا وجامعة اآزاد يف ايران والهيئة اخلريية االإ�ضالمية العاملية 

والبنك االإ�ضالمي للتنمية.

ويهدف االجتماع اإىل مناق�ضة برنامج عمل جلنة الربامج االأكادميية 
للجامعة االفرتا�ضية االإ�ضالمية ومعايري اختيار اجلامعات االأع�ضاء 
امل�ضاركة يف اإعداد هذه الربامج واملعايري العلمية والفنية التي يجب 
توافرها يف برامج اجلامعة االأكادميية والتدريبية وحتديد الربامج 
املنا�ضبة النطالق عمل اجلامعة واأ�ضاليب اإعداد الربامج االأكادميية 
امل�����ض��ت��خ��دم��ني م��ع��ه��ا وفق  ب��ع��د وت��ف��اع��ل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا لعر�ضها م��ن 
املعايري الدولية واأ�ضاليب التعاون وال�ضراكة مع اجلامعات االأع�ضاء 
وامل�ضاريع االأولية لالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي �ضيتم عقدها 

مع اجلامعات املتعاونة.
الدكتور  االجتماع  هذا  يف  االإ�ضالمي  العامل  جامعات  احتاد  وميثل 
الغريب زاهر اإ�ضماعيل مدير االأمانة العامة الحتاد جامعات العامل 

االإ�ضالمي.

•• دبي-وام:

�ضاركت وزارة البيئة واملياه ممثلة باإدارة التثقيف والتوعية يف احتفاالت 
املياه  يف  احلياة  فعالية  تنظيم  خ��الل  من   2013 للمياه  العاملي  اليوم 
مئة  من  اأكرث  بح�ضور  بدبي  اللي�ضيلي  فرع  الن�ضائية  النه�ضة  بجمعية 
طالب وطالبة من خمتلف مدار�س الدولة. وتاأتي هذه امل�ضاركة انطالقا 
..وتزامنا  البيئية  ال�ضالمة  يف  و  امل�ضتدامة  التنمية  يف  املياه  اأهمية  من 
املياه  يف  احل��ي��اة  فعالية  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر   . للمياه  العاملي  ال��ي��وم  م��ع 
الر�ضمي  االلكرتوين  املوقع  يف  م�ضجلة  ر�ضمية  كفعالية  اإ�ضافتها  متت 
م�ضاركة  ن�ضر  و�ضيتم  لليون�ضكو  التابع  للمياه  العاملي  باليوم  لالحتفال 
احتفاالت  يف  امل�ضاركة  ل��ل��دول  العاملية  القائمة  يف  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة 

املدار�س من خالل  الفعالية طلبة  ت�ضتقطب  للمياه حيث  العاملي  اليوم 
م�ضابقات  وتنظيم  امل��ي��اه  ا���ض��ت��ه��الك  برت�ضيد  متعلق  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س 
اإىل  ترفيهية تثقيفية ذات العالقة وم�ضاركة �ضخ�ضية قطرة باالإ�ضافة 
البيئي متعلقة  الوعي  ذلك مت تقدمي هدايا تثقيفية تعمل على تعزيز 
ب�ضبل املحافظة على املياه وبيان اأهمية املحافظة عليها. وبهذه املنا�ضبة 
قال عمر اآل علي مدير اإدارة التثقيف والتوعية بوزارة البيئة واملياه اأن 
م�ضاركة الوزارة تهدف اإىل ن�ضر الوعي البيئي وتر�ضيد ا�ضتهالك املوارد 
الطبيعية وبيان اأهمية املحافظة عليها وخطورة ا�ضتنزافها حيث حتر�س 
خالل  م��ن  الطبيعية  امل���وارد  على  املحافظة  مفهوم  ن�ضر  على  ال����وزارة 
تنظيم الفعاليات واملعار�س البيئية لرت�ضيد ا�ضتهالك املوارد الطبيعية 

كافة لكل فئات املجتمع.

هيثم بن �شقر القا�شمي يفتتح فعاليات املو�شم الأول لل�شالون الأدبي و الثقايف
•• ال�صارقة-الفجر:

بن  �ضقر  بن  هيثم  ال�ضيخ  اإفتتح 
���ض��ل��ط��ان ال��ق��ا���ض��م��ي ن��ائ��ب رئي�س 
بكلباء  احل�����اك�����م  ����ض���م���و  م���ك���ت���ب 
لل�ضالون  االأول  املو�ضم  فعاليات 
وال��ث��ق��ايف يف متحف بيت  االأدب����ي 
القا�ضمي  حمد  بن  �ضعيد  ال�ضيخ 
ع�ضرة  فعالياته  �ضت�ضتمر  والتي 
 31 لغاية   21 بني  للفرتة  اأي��ام 
 ،  2013 احل������ايل  م����ار�����س  م����ن 
ي��راف��ق��ه ك��ل م��ن ���ض��ع��ادة عبداهلل 
بلدية  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ي��م��اح��ي 
املظلوم  ه�����ض��ام  االأ���ض��ت��اذ  و  ك��ل��ب��اء 
بدائرة  يف  ال��ف��ن��ون  اإدارة  م��دي��ر 
ك�����ان يف  ال���ث���ق���اف���ة و االإع��������الم و 
عائ�ضة  ال�ضيدة  �ضموه  اإ�ضتقبال 
دميا�س مدير ال�ضوؤون التنفيذية 
وعدد  ال�ضارقة،  متاحف  اإدارة  يف 

من اأمناء املتاحف.
الثقايف  امل��و���ض��م  فعالية  وت�ضلط 
والثقايف  االأدب��ي  لل�ضالون  االأول 
�ضعيد  ال�����ض��ي��خ  ب��ي��ت  م��ت��ح��ف  يف 
على  ال�ضوء  القا�ضمي  حمد  ب��ن 

العديد  كذلك  �ضيقدما  -اللذين 
الأدباء  االإبداعية  االإ�ضدارات  من 
االإمارات-، واإدارة الفنون بدائرة 
بال�ضارقة،  واالع�������الم  ال��ث��ق��اف��ة 
والفنون،  ل��ل��ث��ق��اف��ة  دب���ي  وه��ي��ئ��ة 
وم����رك����ز ال�������ض���ارق���ة ل���ف���ن اخلط 

العربي والزخرفة.
يف  �ضعرية  اأ�ضبوحة  اأقيمت  وق��د 
�ضارك فيها كل من  االإفتتاح  يوم 
ال�ضحي،  هدية  ع��ب��داهلل  ال�ضاعر 
وال�ضاعرة الهنوف حممد ع�ضوة 

يف احتاد كتاب و اأدباء االإمارات. 

والثقافية  ال��ف��ك��ري��ة  االأن�����ض��ط��ة 
اإدارة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل�ضاركة،  ،واجل����ه����ات  امل���ت���اح���ف 
ن�ضر  اإىل  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وت����ه����دف 
اجلاد،  وال��ف��ك��ر  الثقافة  وت��ع��زي��ز 
وت��ع��زي��ز اأ���ض��ال��ي��ب ال��ت��وا���ض��ل بني 
اأبناء اجليل الواحد من ال�ضعراء 
وبينهم  امل��خ�����ض��رم��ني،  واالأدب������اء 
ال�������ض���ب���اب، حيث  اأج�����ي�����ال  وب�����ني 
�ضي�ضارك يف هذه الفعالية كل من 
ال�ضعبي،  لل�ضعر  ال�ضارقة  مركز 
واحت�����اد ك��ت��اب واأدب������اء االإم������ارات 

نادي  رئي�ضة  القا�ضمي  �ضلطان 
االجتماعي  الثقايف  كلباء  فتيات 
اأ�ضماء  ال�ضيخة  و�ضمو  الريا�ضي، 
القا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضقر  بنت 
رئ��ي�����ض��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة نادي 
االجتماعي  الثقايف  كلباء  فتيات 
الريا�ضي، وبح�ضور �ضمو ال�ضيخة 
ب���ن �ضلطان  ب��ن��ت ���ض��ق��ر  ف��اط��م��ة 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س نادي  ال��ق��ا���ض��م��ي - 
االجتماعي  الثقايف  كلباء  فتيات 
من  جميلة  وك��وك��ب��ة   ، الريا�ضي 
ومديرات  الفنانات  و  ال�ضاعرات 
احلكومية،  املوؤ�ض�ضات  و  املدار�س 
حيث �ضتقدم االأ�ضبوحة ال�ضاعرة 
رئي�ضة  امل��ط��ريي  ع��ب��داهلل  �ضيخة 
ال��وط��ن��ي مبركز  ال������رتاث  ق�����ض��م 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث .
يف ال�ضياق ذاته تقيم اإدارة املتاحف 
فعاليات املعر�س قوافى و حروف 
ومت تنظيم املعر�س بالتعاون مع 
اإدارة الفنون باملنطقة ال�ضرقية و 
مركز ال�ضارقة لفن اخلط العربي 
منا�ضبة  هام�س  على  الزخرفة  و 
لل�ضالون  االأول  ال��ث��ق��ايف  امل��و���ض��م 

ويف هذا ال�ضدد قالت منال عطايا 
اإدارة متاحف ال�ضارقة  مدير عام 
االأول  الثقايف  املو�ضم  تعد فعالية 
الذي  والثقايف  االأدب��ي  لل�ضالون 
متحف  يف  امل��ت��اح��ف  ادارة  تقيمه 
ب���ي���ت ال�������ض���ي���خ ���ض��ع��ي��د ب����ن حمد 
احتفالية  م���ن  ج�����زءاً  ال��ق��ا���ض��م��ي 
مبنا�ضبة  وال�����ض��ارق��ة  االإم��������ارات 
اأن  ونتوقع  لل�ضعر،  العاملي  اليوم 
ت��ك��ون ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ت��م��ي��زة جداً 
رئ���ي�������س مكتب  ن���ائ���ب  ب��ح�����ض��ور 
من  وع���دد  بكلباء،  احل��اك��م  �ضمو 
والثقافية  االأدب��ي��ة  ال�ضخ�ضيات 
ال�ضيما  االإم����������ارات  يف  ال�����ب�����ارزة 
ا�ضماء  وال�ضيخة  ه��ن��د  ال�ضيخة 
�ضي�ضيفون  الذين  من  وغريهم 
الفعالية  اإىل جو  رونقاً م�ضاعفاً 
امل��ت��م��ي��ز ببيت  ان���ع���ق���اده  وم���ك���ان 

ال�ضيخ �ضعيد القا�ضمي . 
�ضعرية  اأ�ضبوحة  �ضتقام  وكذلك 
 24 امل��واف��ق  االأح���د  ي��وم  ن�ضائية 
�ضمو  2013 حتيها  م��ار���س  م��ن 
ال�����ض��ي��خ��ة ه���ن���د ب���ن���ت ���ض��ق��ر بن 

لوحات  و���ض��ي��ت�����ض��م��ن  االأدب����������ي، 
الزخرفة واخلط العربي لفنانني 
العربية  االإم�����������ارات  دول������ة  م����ن 
بينهم  العربية،  وال���دول  املتحدة 
الفنان الت�ضكيلي واخلطاط خالد 
والفنان  علي اجلالف، اخلطاط 
االأمريي  حممد  علي  الت�ضكيلي 
ببلدية  ال�ضاد  لغة  فريق  رئي�س 
دب����ي، وال��ف��ن��ان��ون حم��م��د ف���اروق 
ن���وري ر�ضول،  احل�����داد، وحم��م��د 
ال��دوري، وح�ضام  وم�ضعب �ضامل 

واأميد  امل�������ض���ري،  ال���وه���اب  ع��ب��د 
�ضليم  رب��اين، واخلطاطة ماجدة 
م��ن م��رك��ز ال�����ض��ارق��ة لفن اخلط 
واخلطاط  وال��زخ��رف��ة،  ال��ع��رب��ي 
املحمود  حم���م���د  ع�����ب�����دال�����رزاق 
م��ن م��رك��ز ك��ل��ب��اء ل��ل��ف��ن��ون الذي 
�ضيقدم ور�ضة عن اخلط العربي، 
معر�س يت�ضمن اأدوات اخلط من 
الكتابة  االأق��الم، واحلرب، واأوراق 
م��ن م��رك��ز ال�����ض��ارق��ة لفن اخلط 

العربي والزخرفة. 

االإ�ضدارات  معر�س  �ضيقام  كما 
اخل��ا���ض��ة ب�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة هند 
القا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضقر  بنت 
،رئي�س نادي فتيات كلباء الثقايف 
و�ضمو  ال���ري���ا����ض���ي  االج���ت���م���اع���ي 
ال�����ض��ي��خ��ة اأ���ض��م��اء ب��ن��ت ���ض��ق��ر بن 
�ضلطان القا�ضمي ، رئي�ضة اللجنة 
كلباء  فتيات  ن��ادي  -يف  الثقافية 
الريا�ضي  االج��ت��م��اع��ي  ال��ث��ق��ايف 
االأدبي  ال�ضالون  فعاليات  خالل 

و الثقايف .

جائزة را�سد بن اأحمد املعال للقراآن الكرمي والثقافة اال�سالمية تك�سف عن فعالياتها خالل 2013

اجلائزة تفتح باب الت�شجيل مب�شابقة حفظ القراآن الكرمي بفئاتها اخلم�شة
•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

اأحمد  ب���ن  اع��ل��ن��ت ج���ائ���زة را����ض���د 
والثقافة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  امل��ع��ال 
اال�ضالمية، عن حزمة من الربامج 
خالل  تنظمها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
العام 2013 وذلك خالل املوؤمتر 
بح�ضور  اجلائزة  مبقر  ال�ضحفي 
�ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود املعال 
را�ضد  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
ب��ن اأح��م��د امل��ع��ال ل��ل��ق��راآن الكرمي 
و�ضعادة  اال����ض���الم���ي���ة،  وال��ث��ق��اف��ة 
االمني  يوخه  بن  اهلل  عبد  خلفان 

العام للجائزة. 
ووجه �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود 
وال��ث��ن��اء ل�ضاحب  ال�����ض��ك��ر   ، امل��ع��ال 
ب���ن را�ضد  ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ع��ود 
حاكم  االعلى  املجل�س  ع�ضو  املعال 
اأم القيوين و�ضمو ال�ضيخ را�ضد بن 
القيوين  ام  عهد  املعال ويل  �ضعود 

العطلة  يخ�س  برنامج  تنفيذ  يف 
ال�ضيفية للطلبة.

ال�ضحفي  باملوؤمتر  كلمته  وخ��الل 
ن���ي���اب���ة ع����ن جميع  ال�����ض��ك��ر  وج�����ه 
اأحمد  بن  را�ضد  بجائزة  العاملني 
والثقافة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  امل��ع��ال 
الر�ضيدة  القيادة  اىل  اال�ضالمية، 
وما توليه من دعم ال حمدود ملثل 

هذه امل�ضابقات والفعاليات. 

 م�سابقة حفظ القراآن 
الكرمي يف ن�سختها ال�ساد�سة 

م�ضتويات  خم�ضة  امل�ضابقة  وت�ضم 
القراآن  ح��ف��ظ   ، االول  امل�����ض��ت��وى 
ك��ام��ال م���ع ال��ت��ج��وي��د وال����ت����الوة ، 
ع�ضرون  حفظ  ال��ث��اين  وامل�����ض��ت��وى 
التجويد  م�����ع  م���ت���ت���ال���ي���ا  ج��������زءا 
حفظ  الثالث  وامل�ضتوى  والتالوة، 
ع�ضرة اأجزاء متتالية مع التجويده 
حفظ  الرابع  وامل�ضتوى  والتالوة، 

ومتابعتهم  املتوا�ضل  دعمهم  على 
�ضموه  اك��د  كما  للجائزة،  احلثيثة 
وما  اجلائزة  فعاليات  اهمية  على 
تقدمه خلدمة كتاب اهلل عز وجل 
�ضهر  ال��ع��ام وخا�ضة خ��الل  ط���وال 

رم�ضان املبارك.
وك�������ض���ف خ���ل���ف���ان ب����ن ي����وخ����ه عن 
م�ضابقة  وم��ن��ه��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه����م 
ن�ضختها  الكرمي يف  ال��ق��راآن  حفظ 
املحا�ضرات  وت��ن��ظ��ي��م  ال�����ض��اد���ض��ة، 
ب��ع��ن��وان كيف  ال��ع��ام��ة وع��م��ل دورة 
وتنظيم   ، ب���ال�������ض���الة؟  ت��خ�����ض��ع 
فعاليات رم�ضان اأم القيوين رحمة 
القراآن  حفظ  وم�ضابقة  وغ��ف��ران 
للمدار�س  ال��ت�����ض��ج��ي��ع��ي��ة  ال���ك���رمي 
تبداأ  وال��ت��ي  ال�ضاد�ضة  ن�ضختها  يف 
فعالياتها مع بداية العام الدرا�ضي 
منطقة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  اجل���دي���د 
بن  وق���ال  التعليمية،  القيوين  اأم 
البحث  ب�ضدد  اجل��ائ��زة  ان  ي��وخ��ه 

خم�ضة اجزاء متتالية مع التجويد 
وال����ت����الوة، واأخ�����ريا ح��ف��ظ ثالثة 
التجويد  م����ع  م��ت��ت��ال��ي��ة  اأج���������زاء 
امل�ضتوى  ي��ك��ون  اأن  على  وال��ت��الوة 
اخل����ام���������س ل���ل���م���واط���ن���ني ف���ق���ط ، 
يتجاوز  اأال  امل�����ض��اب��ق��ة  وت�����ض��رتط 
االول  امل�ضتويني  يف  املت�ضابق  عمر 
وامل�ضتوى  �ضنة   25 ع��ن  وال��ث��اين 
امل�ضتوى  �ضنة ويف   22 الثالث عن 

الرابع 18 �ضنة. 
للجائزة  ال��ع��ام  االم���ني  اع��ل��ن  كما 
عن اجلدول الزمني مل�ضابقة حفظ 
القراآن الكرمي للم�ضابقة مو�ضحا 
حتى  مم��ت��دة  الت�ضجيل  ف���رتة  ان 
الت�ضفيات  وتبداأ  القادم  اأبريل   6
 20 اىل   10 م����ن  ال���ت���م���ه���ي���دي���ة 
من  النهائية  والت�ضفيات  اب��ري��ل 
24 اىل 30 اأبريل، على اأن يكون 
املقبل،  م���اي���و   2 ال��ن��ت��ائ��ج  اع�����الن 
اه��داف م�ضابقة تتلخ�س  اأن  وقال 

والعناية  اهلل  ب��ك��ت��اب  االه��ت��م��ام  يف 
بحفظة وجتويده وتالوته، واإبراز 
وتكرمي  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ف�����ض��ل 
مراكز  وتن�ضيط  اإج��الل��ه��م  اأه��ل��ه 
والعمل  ب��االم��ارة  ال��ق��راآن  حتفيظ 
ع��ل��ى خ��ل��ق روح ال��ت��ن��اف�����س م��ا بني 
طالبها ومدر�ضيها ، ودفع النا�ضئة 
ل���الإق���ب���ال ع��ل��ى ح��ف��ظ ك���ت���اب اهلل 
وت�ضجيع اولياء االمور على تربية 

اأبنائهم على حفظ القراآن الكرمي 
املواطنني  من  احلفظة  واأختيار   ،
واالهتمام  ب��امل�����ض��اب��ق��ة  ال��ف��ائ��زي��ن 
تاأهليهم  ث��م  وم��ن  ورعايتهم  بهم 

للدخول بامل�ضابقات الدولية. 

رعاة اجلائزة
هذا وقد ح�ضر املوؤمتر ال�ضحفي، 
حميد حممد بن �ضامل ، مدير عام 

القيوين  اأم  و�ضناعة  جتارة  غرفة 
للجائزة  ال���رئ���ي�������ض���ي  ال�������ض���ري���ك 
باأم  للهوية  االم�����ارات  هيئة  وم���ن 
القيوين عبدالرزاق ر�ضيد الراعي 
املا�ضي للجائزة ومن اإذاعة القراآن 
ال�ضيد  ال���ق���ي���وي���ن،  ب������اأم  ال����ك����رمي 
االعالمي  ال�����ض��ري��ك  ال�����ض��ر���ض��اوي 
ال��رع��اة باجلهود  واأ���ض��اد   ، للجائزة 
را�ضد  جائزة  تبذلها  التي  الكبرية 

ب��ن اأح��م��د امل��ع��ال ل��ل��ق��راآن الكرمي 
اال���ض��الم��ي��ة، يف خدمة  وال��ث��ق��اف��ة 
موؤكدين  ر�ضوله،  و�ضنة  اهلل  كتاب 
تتما�ضى  وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  اجل���ائ���زة  ان 
تهدف  والتى  ا�ضرتاتيجياتهم  مع 
���ض��ري��ح��ة من  اأك�����رب  اوال خل���دم���ة 
والثقافة  وال��وع��ي  ون�ضر  املجتمع 
بديننا  يتعلق  فيما  وخا�ضة  بينهم 

احلنيف.

حاكم عجمان يفتتح مبنى مكتب املنامة التابع لدائرة البلدية والتخطيط
•• عجمان-وام:

افتتح �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمى ع�ضو املجل�س االعلى 
حاكم عجمان مبنى مكتب املنامة التابع لدائرة البلدية والتخطيط �ضباح 
رئي�س  النعيمى  حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  بح�ضور  املنامة  مدينة  فى  ام�س 
دائرة البلدية والتخطيط. وقام �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان فور و�ضوله 
باإزاحة ال�ضتار عن اللوحة التذكارية للمبنى اجلديد لفرع دائرة البلدية 
والتخطيط مبدينة املنامة و الذي بلغت تكلفته االإجمالية ثالثة ماليني 
درهم ونفذته ادارة امل�ضاريع فى الدائرة ..بعدها قام �ضموه بجولة ا�ضتمع 
�ضاملة  خدمات  من  يقدمه  وم��ا  املبنى  موا�ضفات  ح��ول  �ضرح  اىل  خاللها 
للمتعاملني توفر عليهم الكثري من اجلهد والوقت من ا�ضدار الرتاخي�س 
ال�ضحة  خدمات  كافة  اىل  ا�ضافة  انواعها  بكافة  والت�ضاريح  االقت�ضادبة 
و  غريها.  و  االجن��از  �ضهادات  و  االن�ضائى  التدقيق  مثل  املبانى  و  العامة 
�ضملت اجلولة كافة ارجاء املبنى تعرف خاللها �ضموه اإىل ما يحتويه من 
قاعات واأن�ضطة وفعاليات و الذى خ�ض�س لتقدمي اخلدمات والت�ضهيالت 
التي ت�ضهدها  ال�ضاملة  النه�ضة  ا�ضتمرارا مل�ضرية  ياأتي  املدينة كما  الأهايل 
عام  ب�ضكل  الدولة  ت�ضهدها  التى  ال�ضاملة  النه�ضة  و �ضمن  ام��ارة عجمان 
التابعة  واملناطق  املدن  لتنمية وتطوير  املتزايد ل�ضموه  اإطار االهتمام  ويف 
االقت�ضادية  الرتاخي�س  خدمات  مكاتب  اجلديد  املبنى  وي�ضم  ل��الم��ارة. 

واأكد �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان على دعمه و اهتمامه مبا تقوم به دائرة 
ال�ضاملة  للتنمية  الرئي�ضية  املكونات  اأح��د  باعتبارها  والتخطيط  البلدية 
املنوطة  باملهام  القيام  يف  احلكومي  اجل��ه��از  ق��درة  تعزيز  على  وحلر�ضها 
واإبراز  �ضواء  على حد  وامل�ضتثمرين  املواطنني  اإجن��از معامالت  ب�ضرعة  به 
الوجه احل�ضاري والطابع املعماري املتميز المارة عجمان و�ضمن الطابع 
العام الذى مييز دولة االمارات العربية املتحدة . واأو�ضح �ضموه اأن تعزيز 
املناطق  اأمر ن�ضر عليه ونوؤكده دائما خا�ضة يف  التنمية  وا�ضتكمال برامج 
ب��ه لالرتقاء  نقوم  وواج���ب  ال��ت��زام  وه��و  اىل م�ضاريع  بحاجة  الت���زال  التي 
ومن  عجمان.  ام��ارة  اأنحاء  جميع  يف  املناطق  وتنمية  اخلدمات  مب�ضتوى 
جهته قال ال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمى رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
ان تف�ضل �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان بافتتاح مبنى مكتب املنامه التابع 
املثالية  البيئة  توفري  على  �ضموه  يبديه  ال��ذي  احل��ر���س  يج�ضد  للدائرة 
ي�ضكل مرحلة جديدة وحتوال  املكتب  تاأ�ضي�س هذا  ان  و  الدائرة  للعمل يف 
نوعيا لت�ضهيل اإجناز املعامالت احلكومية من خالل نافذة ات�ضال قريبة 
منهم مما ينعك�س اإيجابا يف حتقيق املزيد من التطوير للمناخ اال�ضتثماري 
اإىل  ي�ضاف  �ضاخما  �ضرحا  يعد  املبنى  ان  اىل  اأ���ض��ار  و  االإم���ارة.  يف  املتوفر 
اإ�ضافتها  على  ال�ضمو حاكم عجمان  �ضاحب  درج  التي  الكبرية  االإجن��ازات 
اأن��ح��اء االإم����ارة وم��ا ي��رتت��ب على ذل��ك م��ن ارت��ق��اء مب�ضتوى اخلدمات  يف 
املقدمة للمواطنني واملقيمني مو�ضحا ان املبنى اجلديد يعد لبنة اأخرى يف 

ي�ضم  كما  املبانى  خ��دم��ات  اىل  ا�ضافة  والبيئه  العامة  ال�ضحة  وخ��دم��ات 
املبنى مكاتب ل�ضركاء دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وهى غرفة جتارة 
و�ضئون  االإق��ام��ة  وادارة  امل��دن��ى  للدفاع  العامة  واالدارة  عجمان  و�ضناعة 
االأجانب بعجمان وذلك و فى اإطار التعاون مع الدوائر احلكومية االأخرى. 
كما ي�ضم املبنى الذى تبلغ م�ضاحته �ضبعة االف و 557 مرتا مربعا ثالثة 
تدريب  ق��اع��ة  اىل  ا���ض��اف��ة  للموظفني  وم��ك��ات��ب  للمراجعني  مكتبا  ع�ضر 
خم�ض�ضة تقام فيها الدورات وور�س العمل للموظفني وملحق به مواقف 
بان�ضاء  حاليا  تقوم  البلدية  دائ��رة  ان  اىل  ا�ضافة  للمراجعني  خم�ض�ضة 
ور�ضة ل�ضيانة مركبات املكتب و مبنى ل�ضكن العمال . و ا�ضاد �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمى باجلهد الكبري الذى تبذله دائرة البلدية 
والتخطيط و�ضعيها الدوؤوب نحو التميز واالرتقاء بخدماتها للمتعاملني 
والت�ضهيل عليهم مما يرتك اثرا طيبا لدى كافة املتعاملني م�ضريا �ضموه 
اىل ان العمل البلدي فى امارة عجمان ي�ضري بقوة نحو حتقيق االأهداف 
وقطع  و�ضعها  مت  التى  اال�ضرتاتيجية  للخطة  وفقا  للحكومة  التنموية 
اأ�ضواطا متقدمة بانت نتاجاتها جلية يف التطورات املتالحقة التي ت�ضهدها 
اخلدمات التى تقدمها الدائرة .. معربا �ضموه عن تقديره لكافة العاملني 
واإ�ضهاماتهم بالتعاون مع �ضركائهم فى االأجهزة احلكومية حل�ضد الطاقات 
يف  ي�ضب  ه��ذا  اأن  اىل  م�ضريا  والتنمية  البناء  م�ضرية  نحو  قدما  للم�ضى 
نهاية املطاف يف بوتقة م�ضلحة املواطن وحت�ضني اخلدمات املقدمة اإليه. 

�ضل�ضلة متكاملة مل�ضاريع حتديث وتطوير املكاتب التابعة للدائرة لتتواكب 
مع متطلبات النه�ضة العمرانية ال�ضاملة ملا لذلك من دور كبري وهام قى 
2015 والتى تقوم  تنفيذ اخلطة اال�ضرتاتيجية للدائرة لالعوام 2011 
روؤيتها على ان�ضاء بيئة م�ضتدامة و بنية ع�ضرية لبناء م�ضتقبل عجمان و 
ترتكز ر�ضالتها على تطوير البنية التحتية المارة عجمان وفق منظومة 
متكاملة تراعى متطلبات البيئة و ال�ضحة وال�ضالمة و النمو االقت�ضادى 
مبا يحقق رفاهية املعي�ضة من خالل اال�ضتثمار االمثل للموارد ومبا يتوافق 
مع ا�ضرتاتيجية حكومة دولة االمارات العربة املتحدة. واو�ضح ال�ضيخ را�ضد 
بن حميد النعيمى ان دائرة بلدية عجمان و من خالل �ضعيها احلثيث نحو 
توفري  نحو  دائما  ت�ضعى  اال�ضرتاتيجية  خارطتها  و�ضمن  التميز  حتقيق 
تقدمي  املعي�ضة من خالل  رفاهية  عالية حتقق  ج��ودة  ذات  بلدية  خدمات 
خدمات متميزة و متكاملة تلبى احتياجات املتعاملني و تطوير خدماتهم 
ا�ضافة اىل توفري قنوات ات�ضال �ضهلة و�ضريعة ا�ضافة اىل تعزيز ال�ضراكات 
مع  الكرتونيا  امل��رب��وط  املبنى  ه��ذا  افتتاح  ان  اىل  م�ضريا  اال�ضرتاتيجية 
املبنى الرئي�ضى بعجمان ياأتى �ضمن هذا االطار . وفى ختام الزيارة تف�ضل 
املكتب  التذكارية مع موظفى  ال�ضور  باخذ  ال�ضمو حاكم عجمان  �ضاحب 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى عملهم . ح�ضر االفتتاح �ضعادة حمد بن 
غليطة ال�ضكرتري اخلا�س ل�ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان و عدد من مدراء 

االدارات فى دائرة البلدية والتخطيط و جمع من املدعويني. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/امل�ضرور لت�ضليح كهرباء 

ال�ضيارات رخ�ضة رقم:CN 1016068  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري:من/امل�ضرور لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات   
AL MASROOR AUTO ELECTRICAL REPAIRS

اىل/حممد روبيل لقطع غيار اجلديدة 
MOHAMMED RUBEL NEW SPARE PARTS

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات )4530001(
تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح كهرباء ال�ضيارات و�ضحن البطاريات )4520005(

تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح مكيفات هواء ال�ضيارات )4520021(
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل 
فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمل ح�ضني لت�ضليح كهرباء 
ورديرتات ال�ضيارات رخ�ضة رقم:CN 1111714 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�ضم جتاري:من/حمل ح�ضني لت�ضليح كهرباء ورديرتات ال�ضيارات   
HUSAIN AUTO ELECTRIC AND RADIATOR REPAIR SHOP

اىل/حمل ح�ضني لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات 
HUSAIN AUTO ELECTRICREPAIR SHOP

تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح مكيفات هواء ال�ضيارات )4520021(
تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح مربدات )راديرتات( املركبات وتنظيفها )4520006(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جرين للمقاوالت العامة 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1140748 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ضاحة 5*2 اىل 1*1
تعديل ا�ضم جتاري:من/جرين للمقاوالت العامة ذ.م.م   

GREEN GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/جرين لل�ضيانة وادارة العقارات ذ.م.م 
GREEM GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY MANAGEMENT LLC

تعديل ن�ضاط/حذف مقاوالت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة بيت املهر للوكاالت 

التجارية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1007784 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ضاحة 4*15 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري:من/�ضركة بيت املهر للوكاالت التجارية ذ.م.م   
MUHUR HOUSE TRADING AGENCIES COMPANT LLC

اىل/�ضركة بيت املهر للوكاالت التجارية وجتهيزات وخدمات حقول النفط ذ.م.م 
MUHUR HOUSE TRADING GAENCIES & OIL - FIELD SUPPLIES & SERVICES COMPANY LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/احللول املتكاملة لالجهزة 

املكتبية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1172221 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

 علي بدر احمد بدر من 24% اىل %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة نورة حميد را�ضد ال�ضويدي )%51(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف زايد علي حممد ح�ضن باطوق
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف احمد عمر احمد علي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الباندا لل�ضيارات 

رخ�ضة رقم:CN 1032665 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حممد احمد حممد حميد املهريي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

 حممد احمد حممد حميد املهريي من 100% اىل %0
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة جورج خميرب فا�ضل )%100(
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  االقت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مقهى رم�ضي�س 

رخ�ضة رقم:CN 1022461 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ح�ضن حاجي حممد ح�ضني الري )%100(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم احمد دروي�س عبداهلل الري
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  االقت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة جنمة 

البحر العمال الطابوق والبالط
رخ�ضة رقم:CN 1176835 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ر�ضية �ضلطانة حممد مري )%100(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضعيد را�ضد �ضعيد �ضامل املزروعي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  االقت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مرابع الباهية 

 CN 1165092:للمقاوالت وال�ضيانة العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد علي مبارك علي )%100(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف نا�ضر علي مبارك علي اللوغاين

تعديل ال�ضركاء/حذف حممد علي
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  االقت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون 

CN 1124715:را�ضد �ضيف للرجال رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

تاج املدينة للنظافة العامة
 رخ�ضة رقم:CN 1129244 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/مكتب  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخليايل للطباعة وت�ضوير امل�ضتندات - فرع
 رخ�ضة رقم:CN 1127050 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليمامة للخ�ضروات والفواكه ذ.م.م
 رخ�ضة رقم:CN 1146092 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الهياكل 

CN 1078880:الكربى للخراطة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/التن�ضيم 

CN 1099660:لل�ضتائر والتنجيد رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم وم�ضاوي 
حدوته رخ�ضة رقم:CN 1320337 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالرحمن عبدالرحيم عبداهلل اخلاجة )%100(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف خالد احمد حممد احمد �ضالح الكعبي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  االقت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الفر�ضان للخدمات 

الطبية رخ�ضة رقم:CN 1461361 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبداهلل ا�ضماعيل عبداهلل ا�ضماعيل الكمايل )%100(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف منذر خمي�س علي عبدالرحمن البلو�ضي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضيرنجي 

هوم للرعاية ال�ضحية املنزلية 
رخ�ضة رقم:CN 1199655 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
حيث  املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/وردة الهيلي لل�ضيانة العامة 

واعمال البال�ضرت رخ�ضة رقم:CN 1358356 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري:من/وردة الهيلي لل�ضيانة العامة واعمال البال�ضرت
WARDAT AL HILI GENERAL MAINTENANCE & PLASTER WORKS EST

اىل/وردة الهيلي للمقاوالت وال�ضيانة العامة
WARDAT AL HILI JENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مقاوالت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ضاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�ضرت( )4330009(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�ضاد باأن ال�ضادة/�ضركة ذا جالب اورجنايزي�ضن 
قد  اجلن�ضية(  دي)�ضنغافورية  تي  ال  اأي  تي  بي  )�ضينغابور( 
ابوظبي  اإمارة  يف  ال�ضركة  فرع  قيد  �ضطب  بطلب  تقدمت 
االجنبية  ال�ضركات  �ضجل  يف   )3672( رقم  حتت  واملقيدة 
ل�ضنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا  بالوزارة. 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�ضركات  �ضاأن  يف  1984م 
الوزاري رقم )377( ل�ضنة 2010م يف �ضاأن اعتماد دليل اجراءات 
املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق  املن�ضاآت  الرتخي�س لفروع ومكاتب 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�ضادة ا�ضحاب احلق يف االعرتا�س 
ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �ضهر 
اإدارة  االقت�ضاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�ضر  تاريخ  من 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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ا������ض�����ادت اأ������ض�����رة ك���ل���ي���ة االم���������ارات 
ال�ضيخ  بجهود معايل  للتكنولوجيا 
وزير  نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة 
التعليم  م�����ض��رية  وت��ط��وي��ر  دع���م  يف 
بالدولة  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  وب��ت��ويل معايل 
وزارة  ح��ق��ي��ب��ة  ن��ه��ي��ان  ال  م���ب���ارك 

التعليم العايل والبحث العلمي .
ت��ن��ظ��ي��م كلية  ذل������ك خ������الل  ج������اء 
عمٍل  ور�ضة  للتكنولوجيا  االإم��ارات 
التطورات  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ملناق�ضة 
اأع�ضاء  ح�ضرها  للكلية  اجل��دي��دة 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال��ت��دري�����ض��ي��ة واالإداري������ة 
ال�ضركة  م�����ن  اجل���������ودة  وخ���������رباء 
 )IPE( املتميز  ل����الأداء  ال��دول��ي��ة 
ق�����ض��م )ارق�����ا( للبحث  ومب�����ض��ارك��ة 
امل��وؤ���ض�����ض��ي و����ض���م���ان اجل������ودة وقد 
اإبراهيم  وائ����ل  االأ����ض���ت���اذ  ا���ض��ت��ه��ل��ه��ا 
االأن����ق����ر رئ���ي�������س جم��ل�����س االأم����ن����اء 
اأكد فيها على �ضرورة و�ضع  بكلمة 
ت�ضمن  وا����ض���ح���ة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
ت��ط��ب��ي��ق اأرق��������ى م���ع���اي���ري اجل�����ودة 
ت��ق��ت�����ض��ي بحد  وال���ت���م���ي���ز وال����ت����ي 
يف  العاملني  جميع  م�ضاركة  ذات��ه��ا 

�ضياغتها ومن ثم تنفيذها.
الور�ضة يف خطوة متقدمة  وجاءت 
كلية  ���ض��ج��ل��ت  االأه����م����ي����ة  وب���ال���غ���ة 
للتكنولوجيا من خاللها  االإمارات 
باجتاه  م��ل��ح��وظ��اً  ن��وع��ي��اً  ت���ط���وراً 
تعزيز امل�ضار يف ظل الروؤية اجلديدة 

ملواكبة  ت��ه��دف  وال���ت���ي  ال��ط��م��وح��ة 
التطور العلمي والتكنولوجي الذي 
انطالقاً  وذل����ك  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ض��ه��ده 
التطور  م��واك��ب��ة  ر���ض��ال��ت��ه��ا يف  م��ن 

والتحديث
م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د ال���دك���ت���ور عالء 
م�ضاركة  على  الكلية  رئي�س  ج��راد 
جميع اأع�ضاء الهيئتني التدري�ضية 
واالإداري�������������ة وك����ذل����ك ال���ط���ل���ب���ة يف 
الكلية وذلك  �ضياغة روؤية ور�ضالة 
ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وق���د ركز 
رئي�س الكلية على ا�ضتخدام التحليل 
يقوم  ال��ذي   )SWOT(الرباعي
وال�ضعف  ال��ق��وة  نقاط  ر�ضد  على 
ثم  املتاحة،  والفر�س  والتحديات 
خمتلفة  ف����رٍق  ت�����ض��ع  بت�ضكيل  ق���ام 
التدري�ضية واالإدارية  الهيئتني  من 
التحليل  ج��وان��ب  خمتلف  ملناق�ضة 
النقا�س  وب��ع��د  ب��ال��ك��ل��ي��ة  ال��رب��اع��ي 

اللجان  اأع�������ض���اء  م���ن  امل�����ض��ت��ف��ي�����س 
باملوافقة  جميعاً  خل�ضوا  لة،  امل�ضكَّ
ا�ضرتاتيجية  ع���ل���ى  ب�����االإج�����م�����اع 
ال��ت��ط��وي��ر امل��ت��وق��ع ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا هذا 
ب���اأداء  للنهو�س  االأك���ادمي���ي  ال��ع��ام 
بحيث  خ��دم��ات��ه��ا  وت��ط��وي��ر  الكلية 
املوؤ�ض�ضات  اأف�������ض���ل  م����ن  ت�����ض��ب��ح 
التعليمية الرائدة يف دولة االإمارات 
خالل  م��ن  وذل��ك  املتحدة  العربية 
اجلديدتان،  وال���ر����ض���ال���ة  ال����روؤي����ة 
كلية  ت�ضبح  اأن  ف��ي��ال��روؤي��ة:  وه��م��ا 
االإم���������ارات ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واح����دة 
يف  اخلا�ضة  اجلامعات  اأف�ضل  م��ن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
االإم���ارات  كلية  تقدم  الر�ضالة  ويف 
للتكنولوجيا خدمات عالية اجلودة 
العلمي  وال���ب���ح���ث  ال���ت���دري�������س  يف 
املعنيني ذوي  لكل  املجتمع  وخدمة 
العالقة وذلك باملواءمة مع اأف�ضل 

على  تركز  التي  العاملية  املمار�ضات 
االق��ت�����ض��اد امل��ع��ريف واال���ض��ت��ث��م��ار يف 

املوارد الب�ضرية والتكنولوجيا.
جميع  اأك������د  ال����ور�����ض����ة  خ���ت���ام  ويف 
امل�����ض��ارك��ني ع��ل��ى ����ض���رورة ب���ذل كل 
ت�ضكل  وال���ت���ي  امل��خ��ل�����ض��ة  اجل���ه���ود 
الروؤية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ع��م��ل��ي  امل���ح���ور 
والر�ضالة وذلك من خالل املتابعة 
لالإجنازات وتقييمها وتعديل امل�ضار 

وفقاً للتوجه اجلديد. 
الكلية  رئ���ي�������س  ال�����ض��ي��د  ق�����ام  ك���م���ا 
ختام  يف  ج��������راد  ال����دك����ت����ورع����الء 
اجل����ل���������ض����ات ب�������ض���ك���ر امل���������ض����ارك����ني 
التوفيق  ل��ه��م  متمنيا  وت��ك��رمي��ه��م 
دعمه  م��وؤك��دا  عملهم  يف  وال�����ض��داد 
واالإدارة  االأم����ن����اء  جم��ل�����س  ودع�����م 
والتي  املخل�ضة  جل��ه��وده��م  العليا 
لتحقيق  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ام��ل  ت�ضكل 

االأهداف والروؤية والر�ضالة.

•• دبي-وام:

ال�ضيخ من�ضور بن حممد  �ضمو  اطلع 
م�ضروعات  على  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ط���ال���ب���ات ج��ام��ع��ة زاي�����د امل�����ض��ارك��ة يف 
ال�ضنوي  وال��ف��ن��ي  ال��ث��ق��ايف  ال��ك��رن��ف��ال 
من خالل زيارته ملقر اجلامعة بدبي 

م�ضاء االربعاء املا�ضي.
و�ضول  ل��دى  �ضموه  ا�ضتقبال  يف  ك��ان 
ويل�ضون  الدكتور الري  مقر اجلامعة 
نائب مدير اجلامعة وعدد من اع�ضاء 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال��ت��دري�����ض��ي��ة و االداري������ة و 

طالبات اجلامعة.
ال�ضيخ  �ضمو  اإن  ويل�ضون  دكتور  وق��ال 
م��ن�����ض��ور ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ض����د اآل 
واأفكار  الطلبة  بجهود  اأ���ض��اد  مكتوم 
املهرجان  يف  امل�����ض��ارك��ة  م�����ض��روع��ات��ه��م 
للعام  اجل�����ام�����ع�����ة  ت���ن���ظ���م���ه  ال����������ذي 

ال��ث��ام��ن ع��ل��ى ال���ت���وايل ح��ي��ث تعر�س 
وابتكاراتهن  اف���ك���اره���ن  ال���ط���ال���ب���ات 
م�ضروعات  وكذلك  والثقافية  الفنية 
اهتماماتهن  تعك�س  متنوعة  اأع��م��ال 

ومهاراتهن يف العمل واالنتاج.
ي�ضهد  اجلامعة  مهرجان  اأن  واأ���ض��اف 
تطورا ملحوظا حيث تعد له الطالبات 
امل�����ض��روع��ات م��ن ع��ام ل��ع��ام ويحر�ضن 
ع��ل��ى اال���ض��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه��ن حيث 
اي���ج���اب���ا ع���ل���ى �ضقل  ي��ن��ع��ك�����س ذل�����ك 
واكت�ضاب اخلربات  الطلبة  �ضخ�ضيات 
اإىل  ..م�ضريا  النف�س  على  واالعتماد 
اأن هذا املهرجان ياأتي يف اإطار برامج 
اجلامعة الثقافية واأن�ضطتها املتنوعة 
الدرا�ضية  خطتها  مع  تتكامل  والتي 

واالأكادميية.
الفر�ضة  اتاحة  اىل  املهرجان  ويهدف 
للطالبات امل�ضاركات الثبات مهاراتهن 

اخلا�ضة  التجارية  امل�ضاريع  ادارة  يف 
االع���م���ال عن  ادارة  م���ه���ارات  وت��ع��زي��ز 
الدارة  ال���ط���ال���ب���ات  ت�����ض��ج��ي��ع  ط���ري���ق 
الكرنفال  ه����ذا  خ����الل  م�����ض��اري��ع��ه��ن 
وا����ض���ت���ع���را����س ال�����ق�����درات وامل�����ه�����ارات 
الطالبية االبداعية املتمثلة يف توفري 
لتطبيق  امل�ضاركات  للطالبات  فر�س 
االأكادميية  املناهج  يف  درا�ضته  يتم  ما 
.. كما تعك�س مفردات الثقافة املحلية 

وتوافقها مع االأفكار املعا�ضرة.
على  اجل���ام���ع���ة  ح���ر����س  اىل  واأ������ض�����ار 
وال��ع��م��ل��ي لطالبها  ال��ع��ل��م��ي  االإع�����داد 
من خالل براجمها املتنوعة وتطبيق 
والريادية  التعليمة  املمار�ضات  اأف�ضل 
العاملية  ال���ث���ق���اف���ات  ع��ل��ى  واالن���ف���ت���اح 
العلمية  امل��ن��ت��دي��ات  يف  وم�����ض��ارك��ت��ه��م 
والفعاليات املختلفة حيث يتم تقيمهن 
تعليميا و علميا من خالل ا�ضاتذتهن 

واملتخ�ض�ضني يف هذا ال�ضاأن.
ال�ضيخ  �ضمو  ب��زي��ارة  ويل�ضون  واأ���ض��اد 
التي  للمهرجان  حممد  ب��ن  من�ضور 
على  الطالبات  ت�ضجع  ان  �ضاأنها  م��ن 
لتحقيق  اجل����ه����ود  م����ن  امل����زي����د  ب�����ذل 

التميز.
عبيد  اأ�����ض����م����اء  ال�����دك�����ت�����ورة  وق�����ال�����ت 
الطلبة  وم�ضاندة  دع��م  مكتب  مديرة 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ج���ول���ة  ان  ب���اجل���ام���ع���ة 
من�ضور بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
�ضملت معر�س الت�ضوير الفوتوغرايف 
الطالبية  املواهب  باجنازات  اخلا�س 
يف جمال الت�ضوير اإ�ضافة اىل الركن 
ب��ن حممد  ب��ج��ائ��زة من�ضور  اخل��ا���س 
بن  وجائزة ماجد  ال�ضوئي  للت�ضوير 
قام  ..كما  لل�ضباب  االإعالمية  حممد 
�ضموه بجولة عامة يف اجلامعة �ضملت 
ق�ضم الطالب والطالبات حيث التقى 

بطلبة اجلامعة وا�ضتمع اىل ما لديهم 
من اأفكار واإجنازات.

مبادرة  �ضمل  امل��ه��رج��ان  ان  وا���ض��اف��ت 
م�ضروعات  ع��ر���س  ت�ضمنت  ج��دي��دة 
طالبات  ق���دم���ت���ه���ا  م���ت���م���ي���زة  ت���خ���رج 
تنامي  ع���ل���ى  م�����وؤك�����دة   .. اجل���ام���ع���ة 
عام  ب����داأت  ح��ي��ث  الطلبة  م�����ض��روع��ات 
م�ضروعا    35 ب�����ح�����وايل    2006
وو���ض��ل ع��دد امل�����ض��اري��ع ه��ذا ال��ع��ام اىل 

حوايل مائة م�ضروع متنوع.
من�ضقة  اخل��������وري  ���ض��ي��م��ا  واأ�������ض������ادت 
م�ضروع  ومديرة  الطالبية  االأن�ضطة 
الكرنفال بجامعة زايد بدبي بت�ضكيل 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ت�����ض��م يف 
ع�ضويتها جمل�س الطالبات واالأندية 
لدعم  ال���ط���ال���ب���ات  ������ض�����وؤون  واإدارة 
مل�ضروعاتهن  االإع������داد  يف  ال��ط��ال��ب��ات 
العام  ه���ذا  بلغت  وال��ت��ي  امل��ه��رج��ان  يف 

حوايل مائة م�ضروع متنوع وا�ضتمرت 
بال�ضاحة  يومني  م��دار  على  فعاليتها 

الرئي�ضية للحرم اجلامعي بدبي.
واأ�ضارت اإىل م�ضاركة عدد من الهيئات 
والفعاليات لدعم جهود الطالبات من 

بينها موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لتنمية 
.. كما  املتو�ضطة  و  ال�ضغرية  امل�ضاريع 
عرو�ضا  خليفة  �ضندوق  م�ضروع  قدم 
امل�ضروعات  لتنمية  امل�ضاريع  لتطوير 

ال�ضبابية.

بن  ماجد  جائزة  اأن  خ��وري  واأ�ضافت 
حممد االإعالمية لل�ضباب ت�ضارك هذا 
العام يف املهرجان من خالل التوا�ضل 
امل��ب��ا���ض��ر م���ع امل��ه��ت��م��ني ب���اجل���ائ���زة يف 

دورتها ال�ضاد�ضة.

بن  م��اج��د  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
الثقافة والفنون بدبي ي�ضت�ضيف دبي 
مار�س   23 ال�ضبت  اليوم  م�ضاء  مول 
امل��ه��رج��ان االح��ت��ف��ايل ال��ك��ب��ري الذي 
ملتالزمة  االم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ت��ق��ي��م��ه 
ملتالزمة  العاملي  اليوم  داون مبنا�ضبة 
داون وحتت �ضعار عاملي اأريد اأن اأعمل 
ج��ائ��زة حمدان  م��ن  ذهبية  وب��رع��اي��ة 
الطبية وهيئة مياه  للعلوم  را�ضد  بن 

وكهرباء دبي ومركز التعليم املبكر.
احمد  ال�ضيد  �ضونيا  ال�ضيدة  وع��ربت 
الها�ضمي رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية 
عن  للفعالية  العليا  اللجنة  ورئي�س 
لرعاية  و���ض��ك��ره��ا  ام��ت��ن��ان��ه��ا  خ��ال�����س 
قياداتنا  حر�س  على  ي��دل  م��ا  �ضموه 
على دعم هذه الفئة التي لطاملا لقيت 

الدعم من �ضموهم.
مول  ودب��ي  ومب�ضاركة  باأننا  واأ�ضافت 
يف  واأف����راد  موؤ�ض�ضات  اإىل  ب��اال���ض��اف��ة 
باليوم  �ضنويا  نحتفل  االم���ارات  دول��ة 
باإقامة  وذل��ك  داون  ملتالزمة  العاملي 
فعاليات توعية مكثفة نوجهها لكافة 

داون،  املجتمع حول متالزمة  �ضرائح 
وابراز القدرات التي حباها اهلل اياهم، 
التعريف بحقوقهم يف  باال�ضافة اىل 
وال�ضحية  التعليمية  امل��ج��االت  كافة 

والريا�ضية والرتبوية.
�ضخ�ضيات  االح��ت��ف��ال  يف  و���ض��ت�����ض��ارك 
ث����ق����اف����ي����ة واع�����الم�����ي�����ة وري����ا�����ض����ي����ة 
وم�ضاهري  وق���ي���ادي���ني  وم�������ض���وؤول���ني 
ومتطوعة  متطوعا  وخم�ضني  ومائة 
من جهات حكومية وخا�ضة خمتلفة 
وطالب وطالبات الكليات واجلامعات 

بالدولة.
الفعالية  يف  ����ض���ت�������ض���ارك  وا����ض���اف���ت 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  م��ن  جمموعة 
واخلا�ضة ومراكز واأندية تعنى بذوي 
متالزمة داون وذوي االعاقة وداعمي 
املتوقع  ، ومن  االجتماعية  امل�ضوؤولية 
ت���واج���د اك����رث م���ن ال��ف��ي م�����ض��ارك يف 
املائتي م�ضارك  امل�ضرية مع ما يقارب 
من ذوي متالزمة داون وا�ضرهم مع 
على  مقبلة  متفائلة  بب�ضمة  اجلميع 

احلياة.
وث��م��ن��ت رئ��ي�����ض��ة ج��م��ع��ي��ة االم������ارات 

ملتالزمة داون جهود الرعاة الذهبيني 
للفعالية هذا العام وهم جائزة ال�ضيخ 
الطبية  ال مكتوم  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان 
وه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي ومركز 
التعليم املبكر اجلهود اجلبارة املبذولة 
م��ن ق��ب��ل االأ���ض��خ��ا���س وع��ائ��الت ذوي 
فخرهم  عن  معربني  داون  متالزمة 
الغالية على قلوبنا  الفئة  بدعم هذه 
دعمنا  كذلك  نظهر  اأن  تريد  وانها   ،
والتي  للمجتمع  الداعمة  للجمعيات 
توفر اإمكانيات لذوي االإعاقة متكنهم 

من التعامل مع هذه التحديات.
للرعاة  ت���ق���دي���ره���ا  ع����ن  ع�����ربت  ك���م���ا 
ال����ف���������ض����ي����ني وو�������ض������ائ������ل االع���������الم 
ومتطوعني يف خدمة الفعالية وذوي 

متالزمة داون .
اإن االحتفال باليوم  واأ�ضافت قائلة : 
اأف�ضل  ه���و  داون  مل���ت���الزم���ة  ال���ع���امل���ي 
طريقة ميكن اأن يتعلم منها املجتمع 
وت�ضتفيد منه جميع �ضرائحه. اأن هذا 
اأجله  م��ن  ال��ذي  الرئي�س  ال�ضبب  ه��و 
نتمنى اأن يكون هذا االحتفال االأكرب 
واالأف�������ض���ل ع��ل��ى االإط�������الق يف دول���ة 

االإمارات العربية املتحدة« .
دعم دبي مول

ملراكز  اإع��م��ار  جمموعة  ت�ضاهم  فيما 
ال���ت�������ض���وق وم�����ن خ�����الل دب�����ي م����ول« 
امل��ح��ت�����ض��ن ل���ه���ذه االح���ت���ف���االت على 
اإط����الق ال��ع��رو���س وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
ت����ع����زز ال���ت���وا����ض���ل م����ع ال���������زوار عرب 
كافة  باهتمام  حتظي  التي  االأن�ضطة 

�ضرائح املجتمع. 
م�ضرية اىل ان دبي مول رحب بتوفري 
لل�ضنة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة  ال���ك���ام���ل  ال����دع����م 

بث  خ��الل  م��ن  ال��ت��وايل  على  الثانية 
فلم توعوي حول احلدث عرب 300 
ملدة  م��ت��وا���ض��ل  ف��ي��دي��و  ع��ر���س  �ضا�ضة 
ع�ضر  ك��ل  الفلم  يعر�س  حيث  ا�ضبوع 
 26 ب���اال����ض���اف���ة اىل ع���ر����س  دق���ائ���ق 
العاملي  ال���ي���وم  ع���ن  م��ل�����ض��ق ج�����داري 

ملتالزمة داون .
فقرات االحتفال

�ضينطلق  ال���ذي  االح��ت��ف��ال  ويت�ضمن 
باملو�ضيقى  بالبدء  ع�ضرا  الرابعة  يف 
مو�ضيقى  ف���رق���ة  م����ن  ال���رتح���ي���ب���ي���ة 
�����ض����رط����ة دب�������ي وال�����ت�����ق�����اط ال�������ض���ور 
ق�س  بعدها  االط��ف��ال  م��ع  التذكارية 
للفعالية لتنطلق  التقليدي  ال�ضريط 
داخ��ل دبي  ال�ضالل  امل�ضرية من قاعة 
مول بالطابق ال�ضفلي متجهة ل�ضاحة 

برج خليفة الربوميناد .
امني  ال�ضايف  ا�ضامة  املهند�س  وق���ال 
ال�ضر العام للجمعية م�ضرف املهرجان 
العاملي  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت�����ض��م��ن   :
اخلارجي  امل�ضرح  على  داون  ملتالزمة 
ترفيهية  عرو�س  خليفة  برج  بجانب 
من  واخ����رى  ك��ي��دزان��ي��ا  م��ن  لل�ضغار 

الرتاثية  ال��ي��ول��ه  وع���رو����س  ف��رن��زي 
املن�ضد  من  املقدمة  االنا�ضيد  وفقرة 
االم���ارات���ي ا���ض��ام��ة ال�����ض��ايف ام��ني �ضر 
الفعالية  ع��ام  وم�ضرف  اجلمعية  ع��ام 

باال�ضافة اىل عرو�س مو�ضيقى 
حمطات توعية

الفعالية حمطات  : تت�ضمن  وا�ضاف 
متالزمة  ح���ول  املجتمعية  للتوعية 
التعامل  وط������رق  وا����ض���ب���اب���ه���ا  داون 
اأ�ضبوعا  ال�ضحيح معها والتي ت�ضتمر 
كامال بداخل دبي مول مب�ضاركة ادارة 
ومتطوعي اجلمعية تبداأ من الفرتة 

مت�ضمنة  امل�����ض��اء  وح��ت��ى  ال�����ض��ب��اح��ي��ة 
املبا�ضرة  املجتمعية  بالتوعية  القيام 
مع اجلمهور والرد على ا�ضتف�ضاراتها 
اولياء  وت�ضجيع  داون  متالزمة  حول 
احلاق  اىل  داون  ذوي متالزمة  ام��ور 
بالربامج  وال���ب���دء  ب��امل��راك��ز  اب��ن��ائ��ه��م 
لتحقيق  وال���ع���الج���ي���ة  ال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة 
دجم���ه���م امل��ث��م��ر ب��امل��ج��ت��م��ع وت���وزي���ع 

املن�ضورات التوعوية والبالونات .
املجتمع  ق��ي��ادات  من  ع��دد  و�ضي�ضارك 
ورج���ال االع��م��ال وال��داع��م��ني وجنوم 
والريا�ضة  وال��ف��ن  وامل�����ض��رح  ال��ث��ق��اف��ة 

بالفعالية.
الفعالية  ت��ن��ظ��ي��م  يف  و����ض���ت�������ض���اه���م 
�ضباب  م�����ن  ت���ط���وع���ي���ة  جم����م����وع����ات 
وف��ت��ي��ات ال��وط��ن وامل��ق��ي��م��ني م��ن كال 
من اجلمعية وفريق متطوعي مركز 
ت��ن��م��ي��ة املجتمع  ل��ل��ت��ط��وع ه��ي��ئ��ة  دب���ي 
بدبي وع�ضائر جوالة جامعة ال�ضارقة 
الطموح  ال�������ض���اب  خ����ط����وات  وف����ري����ق 
وفريق فكر بادر تطوع وفريق ابداع« 
�ضت�ضارك  ك��م��ا  اأم������ل«  مل�����ض��ة  وف���ري���ق 
متطوعي  جمعية  متطوعي  بامل�ضرية 

االمارات . 

•• ال�صارقة-وام:

قرار   850 بت�ضليم  لالإ�ضكان  زاي��د  ال�ضيخ  برنامج  ق��ام 
م�ضاعدة �ضكنية �ضمن قائمة اأ�ضماء م�ضتحقي امل�ضاعدات 
ال�ضكنية االأخرية واملوزعة بني منح وقرو�س للمواطنني 
مع  بالتزامن  وذل��ك  الدولة  اإم���ارات  كافة  يف  امل�ضتحقني 
معر�س ال�ضارقة الدويل لالإ�ضكان ومواد البناء والديكور 
يقام  وال��ذي   2013 ديكوبيلد  الهند�ضية  واال�ضت�ضارات 
مركز  يف  ال��ربن��ام��ج  م��ن  بتنظيم  ح��ال��ي��ا  االأوىل  ل��ل��م��رة 
ال��ربن��ام��ج م��ن خ��الل املعر�س  ال�����ض��ارق��ة. وي��ق��دم  اك�ضبو 

مع  بالتزامن  وذلك  للم�ضتفيدين  اخلدمات  العديد من 
للمقاولني  وي��وف��ر  ال�ضكنية  امل�����ض��اع��دات  ق����رارات  ت�ضليم 
واأ�ضحاب امل�ضروعات اخلا�ضة خيارات وا�ضعة يف جماالت 

اال�ضت�ضارات الهند�ضية ومواد البناء والديكور واالأثاث.
التنفيذي  املدير  املهند�س عبداهلل خمي�س اخلدمي  واأك��د 
ملتقى  خالل  الربنامج  يف  واالإ�ضكان  الهند�ضية  لل�ضوؤون 
ال�ضركاء - الذي نظمه الربنامج مبركز اك�ضبو ال�ضارقة 
م�ضاركة  ان   - املعر�س  فعاليات  االول �ضمن  ام�س  م�ضاء 
الربنامج يف الدورة االأوىل من معر�س ديكوبيلد تهدف 
اال�ضتقرار  حتقيق  يف  ت�ضاهم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  تبني  اإىل 

تقدمي  خ��الل  م��ن  ال��ربن��ام��ج  اأه����داف  وحتقيق  ال�ضكني 
خدمات ما بعد احل�ضول على امل�ضاعدة ال�ضكنية.

واأو�ضح ان الربنامج يطرح يف املعر�س جمموعة متكاملة 
من اخلدمات للم�ضتفيدين من امل�ضاعدات ال�ضكنية وذلك 
من خالل تقدمي مناذج م�ضاكن جمانية اإىل جانب باقة 
ب�ضركات توريد  املناف�ضة تت�ضمن قائمة  االأ�ضعار  عرو�س 
مواد البناء و�ضركات االأطقم ال�ضحية والديكور واالأثاث 
قيمة  من  االإجمالية  التكلفة  تخفي�س  يف  ت�ضهم  والتي 

امل�ضكن.
وق��ع �ضمن  زاي��د لالإ�ضكان  ال�ضيخ  برنامج  ان  واأ���ض��ار اىل 

املعر�س 7 اتفاقيات �ضراكة مع موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س 
اإىل  اإجمايل عدد ال�ضراكات  ويف جماالت خمتلفة لي�ضل 
للم�ضتفيدين  مميزة  اأ�ضعار  عرو�س  تقدم  �ضراكة   100

من قرارات امل�ضاعدة ال�ضكنية.
ا�ضتغالل  اإىل  ان معر�س ديكوبيلد يهدف  واأك��د اخلدمي 
االإمكانيات ال�ضخمة التي توفرها اأ�ضواق االإمارات لقطاع 
ومتعددة  جديدة  خيارات  وتوفري  والت�ضييد  البناء  مواد 
اإيجاد  خالل  من  بالدولة  اخلا�س  القطاع  �ضركات  اأم��ام 
ال��ب��ن��اء والت�ضييد  مل��ن��ت��ج��ي وجت����ار م����واد  ف��ر���ض��ة مم��ي��زة 
من  واال�ضتفادة  اأ�ضواقها  اإىل  للولوج  ال��دول��ة  خ��ارج  م��ن 

ي�ضعى اىل منح  امل��ع��ر���س  ان  وا���ض��اف  امل��ت��اح��ة.  ال��ف��ر���س 
ظروف  يف  اإن��ت��اج��ه��ا  ع��ر���س  ف��ر���ض��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�ضناعة 
التقنيات احلديثة يف جماالت  ا�ضتثنائية وعر�س  عر�س 
اإنتاج مواد البناء والت�ضطيب واحللول الهند�ضية املبتكرة 

وتقنيات ال�ضيانة والتح�ضني.
واأ�ضار اإىل دور الهيئات احلكومية املعنية باإ�ضكان املواطنني 
اإيجاد احللول الناجحة مل�ضاكل �ضوق البناء والت�ضييد  يف 
وعقد  وبراجمها  خدماتها  خ��الل  من  امل�ضتفيدين  اأم��ام 
اإ�ضكان املواطنني  �ضراكات بني موؤ�ض�ضات وهيئات وبرامج 

وال�ضركات امل�ضاركة يف املعر�س. 

برنامج زايد لالإ�شكان ي�شلم 850 قرار م�شاعدة �شكنية ويوقع 7 اتفاقيات �شراكة يف معر�س ديكوبيلد 2013 

من�شور بن حممد بن را�شد يطلع على فعاليات املهرجان الثقايف بجامعة زايد

برعاية ماجد بن حممد وحتت �سعار اأريد اأن اأعمل 

دبي مول ي�شت�شيف املهرجان الحتفايل الكبري لليوم العاملي ملتالزمة داون بدبي

ا�سادت بعطاء نهيان ومقدم حمدان بن مبارك الداعم للتعليم العايل والبحث العلمي

ور�شة ناجحة لتطوير روؤية ور�شالة التعليم 
اجلامعي بكلية المارات للتكنولوجيا

•• ال�صارقة-وام:

احتفالية  يف  ال�ضارقة  بلدية  ت�ضارك 
���ض��اع��ة االأر��������س ال���ت���ي ي��ح��ت��ف��ل بها 
العامل يوم ال�ضبت االأخري من �ضهر 
مار�س من كل عام وذلك اإميانا منها 
على  احلفاظ  يف  الفاعلة  بامل�ضاركة 
البيئة وحماولة الق�ضاء على امل�ضاكل 
البيئية التي يواجهها كوكب االأر�س 
املجتمعية  م�ضوؤوليتها  من  انطالقا 
ا�ضتهالك  تر�ضيد  ثقافة  ولتكري�س 
اأك�ضيد  الطاقة وتقليل انبعاث ثاين 
الكربون. وقالت الدكتورة ر�ضا اأحمد 
القا�ضمي م�ضاعدة مدير عام البلدية 
ل�ضوؤون ال�ضحة والبيئة واجلودة اإن 
وا�ضعة  م�ضاركة  لها  �ضتكون  البلدية 
يف ه���ذا احل����دث ال��ب��ي��ئ��ي م��ن خالل 
البيئة  هيئة  مع  والتن�ضيق  التعاون 
وامل���ح���م���ي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وع�����دد من 
الدوائر احلكومية االأخرى امل�ضاركة 
�ضتعمل  ال��ب��ل��دي��ة  ان  اىل  ..م�����ض��رية 
يف  اخلارجية  االأن���وار  تخفي�س  على 
ال�ضوق املركزي واإغالق االأنوار غري 
ال�ضرورية يف ميدان االحتاد وميدان 
ال�������ض���اع���ة وامل���ت���ن���زه���ات واحل����دائ����ق 
ال�����ض��ك��ن��ي��ة وذل�����ك ملدة  االأح����ي����اء  يف 
الثامنة  ال�ضاعة  م��ن  اعتبارا  �ضاعة 
والن�ضف  التا�ضعة  وحتى  والن�ضف 
م�����ض��اء ال��ي��وم ال�����ض��ب��ت. واأف�����ادت باأن 
خالل  م��ن  اأي�ضا  �ضت�ضارك  البلدية 
وق�ضم  احل����دائ����ق  ف���ع���ال���ي���ات  ق�����ض��م 
امل�ضاحب  املعر�س  يف  البيئة  حماية 
يقام  ال���ذي  االأر�����س  �ضاعة  لفعالية 
بهذه  احتفاء  املائية  املجاز  بواجهة 
املنا�ضبة م�ضاء اليوم. واأكدت ان هذه 
امل�ضاركة الوا�ضعة من بلدية ال�ضارقة 
بالعمل  واهتمامها  روؤي��ت��ه��ا  تعك�س 
البيئي واحلر�س على تقدم التوعية 
املجتمع من  اأف���راد  لكافة  واالإر���ض��اد 
والتوعية  ال��ت��ث��ق��ي��ف  ت��ع��زي��ز  اأج�����ل 

البيئية.

بلدية ال�شارقة ت�شارك 
يف �شاعة الأر�س 

••ال�صارقة-الفجر:

التقى �ضعادة االأ�ضتاذ الدكتور حميد النعيمي نائب مدير 
والدكتور  االأك��ادمي��ي��ة،  لل�ضوؤون  ال�ضارقة  جامعة  جامعة 
املالية  ل��ل�����ض��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  اإ�ضماعيل  حممد 
واالإدارية يرافقهما الدكتور جنيب بن خرية م�ضاعد نائب 
ال�ضرقية،  املنطقة  يف  االأكادميية  لل�ضوؤون  اجلامعة  مدير 
بفرع اجلامعة  واالإداري��ة  االأكادميية  الهيئتني  اأع�ضاء  مع 
يف  النائبان  وبحث  منف�ضلني.  اجتماعني  يف  بخورفكان، 
كال االجتماعني �ضبل تعزيز االأداء على امل�ضتوى االأكادميي 
جامعة  حتققها  التي  العامة  النه�ضة  ليواكب  واالإداري 
كل  ا�ضتمعا  اأن  بعد  وذلك  امل�ضتويني،  على هذين  ال�ضارقة 
من  التطوير  واق���رتاح���ات  اأف��ك��ار  م��ن  ل��ع��دد  يخ�ضه  فيما 
اأع�ضاء الهيئتني.  واأكدا على اأن م�ضوؤولية التقدم امل�ضتمر 
الذي ترفع �ضعاره جامعة ال�ضارقة هي م�ضوؤولية جماعية 
يت�ضارك يف تفعيلها وتن�ضيطها كل ع�ضو من اأع�ضاء اأ�ضرة 
ذلك  يف  يت�ضاوى  عمله  موقع  ك��ان  اأينما  ال�ضارقة  جامعة 
املركز الرئي�س للجامعة يف ال�ضارقة اأو فرعيها يف املنطقة 
ال�ضرقية، كما اأكدا على �ضرورة العمل بروح الفريق الواحد 
لتحقيق الغايات املن�ضودة من االأفكار التطويرية املقرتحة 

من قبلهم لتعزيز التقدم املن�ضود، خا�ضة بعد اأن مت تعيني 
الذي  ال�ضرقية  املنطقة  يف  االأك��ادمي��ي��ة  لل�ضوؤون  امل�ضاعد 

ي�ضكل حلقة ارتباط اإ�ضافية مع االإدارة العليا للجامعة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��دك��ت��ور حم��م��د اإ���ض��م��اع��ي��ل ن��ائ��ب مدير 
متطلبات  تلبية  على  واالإداري����ة  املالية  لل�ضوؤون  اجلامعة 
الداعمة  واالأج��ه��زة  احلا�ضوبية  ال�ضبكة  مكونات  جتديد 
الذكية،  ال��درا���ض��ي��ة  وال��ق��اع��ات  الطلبة  خم��ت��ربات  يف  ل��ه��ا 
حتقق  اأن  �ضاأنها  من  جديدة  تدريبية  دورات  وا�ضتحداث 
بخورفكان  اجلامعة  بفرع  االإداري���ة  الهيئة  اأع�ضاء  طموح 
االإداري  التطوير  حتقيق  من  بالتمكن  اأمانيهم  لتحقيق 
الذي ين�ضدون.  وعقب االجتماعني اأكد د.جنيب بن خرية 
م�ضاعد نائب مدير اجلامعة لل�ضوؤون االأكادميية باأن هذين 
اأينما كانت جماالت  اللقائني يعربان عن وحدة اجلامعة 
عملها، واأن فرعي اجلامعة وكذلك فروع كليتها للمجتمع 
يف مدن املنطقة ال�ضرقية حتظى بنف�س االهتمام من قبل 
االإدارة العليا للجامعة، خ�ضو�ضا واأن اجلامعة مقبلة على 
ال�ضارقة  الثالث جلامعة  الفرع  افتتاح  م�ضروع كبري، وهو 
ال�ضمو  ف��ورا �ضاحب  اأم��ر بتنفيذه  يف دبا احل�ضن، وال��ذي 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 

االأعلى حاكم ال�ضارقة، الرئي�س االأعلى للجامعة .

بحث متطلبات تعزيز تطور العمل الأكادميي 
والإداري بفرع جامعة ال�شارقة بخورفكان 
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عبد اهلل ناجم للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية عبد اهلل ناجم 
بت�ضفية  واخلا�س  ذ.م.م  وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاوالت 
يو�ضف  �ضعد  اأمري   / امل�ضفى  يعلن   ، اأعاله  املذكورة  ال�ضركة 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�ضركة  ت�ضفية  عن 
مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة  ال�ضركة  على  حقوق 
مع امل�ضتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�ضفى ، وذلك خالل الدوام 
الر�ضمي وملدة 45 يوم من تاريخ االإعالن ، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�ضقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�ضفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�ضارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �ضقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �ضركاه – حما�ضبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

�سركة بي �سي ام �سرتي�سكون مقاولت ال�سكك احلديدية  ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية �ضركة بي �ضي 
واخلا�س  ذ.م.م  احلديدية   ال�ضكك  مقاوالت  �ضرتي�ضكون  ام 
�ضعد  اأمري   / امل�ضفى  ، يعلن  اأعاله  املذكورة  ال�ضركة  بت�ضفية 
يو�ضف عن ت�ضفية ال�ضركة املذكورة اعالة فكل من له مطالبة 
اأو حقوق على ال�ضركة املذكورة اعالة علية التقدم مبطالبته 
مع امل�ضتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�ضفى ، وذلك خالل الدوام 
الر�ضمي وملدة 45 يوم من تاريخ االإعالن ، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�ضقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�ضفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�ضارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �ضقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �ضركاه – حما�ضبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 352
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1994/10/17 وامل�ضجلة حتت رقم : 330 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/27 وحتى تاريخ: 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 347
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1994/10/17 وامل�ضجلة حتت رقم : 344 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/27 وحتى تاريخ: 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 356
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/03 وامل�ضجلة حتت رقم : 890 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/27 وحتى تاريخ: 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 341
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/03 وامل�ضجلة حتت رقم : 892 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2013/05/27  وحتى تاريخ : 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :345
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/14 وامل�ضجلة حتت رقم : 988 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/27  وحتى تاريخ : 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 343
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/14 وامل�ضجلة حتت رقم : 985 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2013/05/27  وحتى تاريخ : 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 344
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/14 وامل�ضجلة حتت رقم : 987 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2013/05/27  وحتى تاريخ : 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 342
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/14 وامل�ضجلة حتت رقم : 984 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2013/05/27  وحتى تاريخ : 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / ابوطه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :19 /2013/3م املودعة حتت رقم :  188675 
با�ض��م :املهند�س حامد م�ضعود حممودي

وعنوانه :�س.ب:181239 ، دبي ، هاتف:042952775 ، فاك�س:042956866
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ضجائر وال�ضيجار والتبغ امل�ضنع واخلام واملع�ضل ولوازم املدخنني واأعواد الثقاب
الواق�عة بالفئة   :34

و�ضف العالمة    : العالمة عبارة عن EMERALD مكتوبة بحروف التينية باللون اال�ضود على خلفية 
بي�ضاء ب�ضكل مميز.

اال�ض��رتاطات   : دون �ضروط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 53898

با�ضم : كاريرا�س ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�س 4 متبل بلي�س لندن دبليو ، �ضي2ار 2بي جي ، اجنلرتا.

بتاريخ : 19 اأبريل 2004 امل�ضجلة حتت رقم : 46475  
الفئة : 34

املنتجات : ال�ضجائر ، التبغ ، منتجات التبغ ، لوازم املدخنني ، الوالعات ، اأعواد الثقاب.
اال�ضرتاطات

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/06/22 وحتى تاريخ : 2023/06/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

EAT 10646

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :29 /2011/11 املودعة حتت رقم :  165897 
با�ض��م :  الكربى للتجارة العامة )�س ذ م م(

وعنوانه : �س . ب  :713و  دبي  � اأ ع م                        
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

البال�ضتيك، �ضحون  امل�ضنوعة من  اأدوات الطعام  الغذائية،  املواد  املنتجات وبالتحديد  جتميع جمموعة من 
وكا�ضات امل�ضنوعة من الورق، ومواد التنظيف لتمكني الزبائن من ا�ضتعرا�ضها و�ضراءها ب�ضهولة

الواق�عة بالفئة   :5 3
و�ضف العالمة    : هي عبارة عن كلمة Al Kubra  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون االأ�ضود وفوقها مكتوب 

كلمة الكربى باللغة العربية وباللون االأ�ضود.
اال�ض��رتاطات   : دون �ضرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 338
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1994/10/17 وامل�ضجلة حتت رقم : 341 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/27 وحتى تاريخ: 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 336
با�ض��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه: 6885 امل �ضرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1994/10/17 وامل�ضجلة حتت رقم : 339 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/05/27 وحتى تاريخ: 05/27/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

اإعالن جتديد 
يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرق�م: 52315
با�ض������م :   : �س التيميت هاردوير �ضوليو�ضنز �س ز م م   

وعنوان����ه :  �س ب 48913، اإمارة دبى، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�ضجلة حتت رقم:      )41852(     بتاريخ:  2003/08/17    

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف :26/ 03 / 2013

اأخ��رى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العالمات التجارية.
اال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  23  مار�س 2013 العدد 10747

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1306 جتاري كلي  

را�ضد  ال�ضيد/  ميثلها  ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية  كو�ضني  �ضركة  عليه/  املحكوم  اىل 
انه  نعلمك  بالن�ضر  العنوان  �ضاجي   �ضوريندران  بارامبو  بونا�ضي   -2 الدرعى  عبداهلل 
بتاريخ املوافق 2013/3/12م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�ضالح / �ضركة بيتا ال�ضناعية بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: بالزام 
ب��اأداء مبلغ وقدره )137.970  املدعى عليها االوىل بالت�ضامن مع املدعي عليه الثاين 
تاأخريية  فائدة  للمدعية مع  و�ضبعون درهما  وت�ضعمائة  الف  و�ضبعة وثالثون  ( مائة 
ال�ضداد  بتاريخ 2011/6/13 وحتى متام  الدعوى احلا�ضلة  تاريخ رفع  قدرها 5% منذ 
والزمتها بامل�ضاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من 
طلبات.  �ضدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/20م  حكما قابال لال�ضتئناف 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سه

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ اخ����رت علي 
باك�ضتاين   - ع���ل���ي  ب������رات 
اجلن�ضية  - جواز �ضفره رقم  
)1792791(  من يجده 
عليه االت�ضال بتليفون رقم     

 050/6205399

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ �ضونارتى بت 
اندوني�ضية   - ر���ض��و    ���ض��امل��ني 
�ضفرها  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة  
)213168(�ضادر  رق�����م 
م���ن ان��دون��ي�����ض��ي��ا  م���ن يجده 
رقم      بتليفون  االت�ضال  عليه 

 050/6670895

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ م��ان��ي��ك مياه 
ع�����ب�����دال�����ب�����اراك روب����و�����ض����ى 
ب����ن����غ����الدي���������س   - اخ�������������رت  
اجلن�ضية  - جواز �ضفره رقم  
)1477382(  من يجده 
بتليفون رقم      االت�ضال  عليه 

 055/8183232

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ �ضكينه �ضاجد 
فلبينية   - ���ض��وم��ي��ن�����ض��ي��ن��غ  
�ضفرها  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة  
)0946959(�ضادر  رق���م  
م�����ن يجده  ال���ف���ل���ب���ني   م�����ن 
رقم      بتليفون  االت�ضال  عليه 

 050/6670895

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/857 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- عائ�ضة مبارك جمعه الظاهري جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �ضركة االمارات لالت�ضاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3914.51 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2013/3/25 ال�ضاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثباة ح�ضوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          
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اأدرجت الواليات املتحدة حركة اأن�ضار الدين يف �ضمال مايل على قائمة 
االأمريكيني  املواطنني  على  وحظرت  االأجنبية،  االإره��اب��ي��ة  املنظمات 
االت�ضال بها باأي �ضورة . وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية يف بيان لها 
اإن ال��وزارة اأدرجت جماعة اأن�ضار الدين على الئحة االإره��اب مبوجب 
االأ�ضول  ك��ل  جت��م��ي��د  �ضيتم  وب��ال��ت��ايل   ،13224 ال��ت��ن��ف��ي��ذي  االأم����ر 
التنفيذي  االأم��ر  ومبوجب  االأمريكية،  الق�ضائية  لل�ضلطة  اخلا�ضعة 

مُينع على االأمريكيني التعامل مع اجلماعة املذكورة.
املرتبطة  العقوبات  اأدرج��ت على قائمة  اأن اجلماعة  اإىل  البيان  واأ�ضار 
ب�تنظيم القاعدة التي تفر�ضها االأمم املتحدة، والتي تتطلب من كافة 
اأ���ض��ول اجل��م��اع��ة، وف��ر���س حظر �ضفر على  ال���دول االأع�����ض��اء جتميد 
عنا�ضرها. كما ذكر اأن اجلماعة على �ضلة وثيقة ب�تنظيم القاعدة يف 
بالد املغرب االإ�ضالمي، واأ�ضارت اإىل م�ضاركتها عام 2012 يف اال�ضتيالء 
�ضمال مايل.  وج��او ومتبكتو  وك��ي��دال  وتي�ضاليت  اأج��ول��وك  م��دن  على 
ثاين  كانون  يناير  يف  مايل  يف  الفرن�ضي  التدخل  قبل  البيان  واأ�ضاف 
ال��واق��ع��ة حتت  امل���دن  امل��ال��ي��ون يف  امل��واط��ن��ون  2013، تعر�س  امل��ا���ض��ي 
الدين  اأن�ضار  جماعة  لقوانني  ميتثلوا  مل  ال��ذي��ن  اجلماعة  �ضيطرة 
�ضنته  ال��ذي  بالهجوم  وا�ضت�ضهد   . االإع��دام  اأو  والتعذيب  للم�ضايقات 
جماعة اأن�ضار الدين على مدينة اأجولوك يف مار�س اآذار 2012، حيث 
وكانت  اآخ��ري��ن.   30 واختطفت  مالياً  جنديا   82 اجلماعة  اأع��دم��ت 
الواليات املتحدة االأمريكية قد اأعلنت يف فرباير �ضباط املا�ضي زعيم 

جماعة اأن�ضار الدين اإياد اأغ غايل زعيما اإرهابيا.

ذكرت �ضحيفة ذي اإندبندنت ام�س اجلمعة اأن احلكومة الربيطانية 
زيارة  ت��اأ���ض��ريات  ���ض��ارم��ة الإ���ض��دار  اإج�����راءات  ب�ضدد تطبيق ح��زم��ة 
األوف  اإىل  ت�ضل  مبالغ  اإي���داع  عليهم  توجب  بعينها،  دول  ملواطني 
البالد  مغادرتهم  عند  اإليهم  ُت��رد  ك�ضمانة  االإ�ضرتلينية  اجلنيهات 
نيك  ال��وزراء  رئي�س  نائب  اإن  ال�ضحيفة  وقالت  الزيارة.  انتهاء  بعد 
كليغ �ضيك�ضف عن هذه االإجراءات التي ت�ضتوحي النمط االأ�ضرتايل 
الذي ُيلزم زوار البالد من الدول ذات املخاطر العالية اإيداع �ضمانة 
مالية ي�ضتطيعون ا�ضرتدادها عند مغادرتهم اململكة املتحدة. ومع اأن 
هيئة احلدود الربيطانية مل ت�ضع بعد قائمة باأ�ضماء تلك الدول، اإال 
اأخرى يف �ضبه القارة  اأن ت�ضمل باك�ضتان ودوال  اأن ال�ضحيفة تتوقع 
الهندية وبع�س بلدان ال�ضرق االأو�ضط. وقد تثري القائمة املنتظرة 
جداًل اإذا مل تت�ضمن دوال بي�ضاء من منظمة الكومنولث . وقد طلب 
كليغ -الذي يرتاأ�س جلنة ال�ضوؤون الداخلية مبجل�س ال��وزراء- من 
وزارة الداخلية اإدارة م�ضروع جتريبي ل�ضندات ال�ضمان بنهاية هذا 
العام. واأ�ضارت ذي اإندبندنت اإىل اأن �ضندات ال�ضمان �ضتكلف الزائر 
من دول املخاطر العالية زهاء األف جينه اإ�ضرتليني على االأقل، وقد 

يرتفع املبلغ اإىل عدة األوف من اجلنيهات.

اإىل  وجهت  اأنها  الفرن�ضية  ب��وردو  مدينة  يف  العامة  النيابة  اأعلنت 
وذلك  ال�ضعف،  ا�ضتغالل  تهمة  �ضاركوزي  نيكوال  ال�ضابق  الرئي�س 
الرئا�ضية  حلملته  م�ضروع  غ��ري  متويال  بتلقيه  حتقيقات  اإط���ار  يف 
العاملية  ل��وري��ال  جمموعة  وري��ث��ة  بيتانكور،  ليليان  م��ن   2007 يف 
بوردو  يف  العامة  النيابة  واأك��دت  التجميل.  مل�ضتح�ضرات  العمالقة 
ج��ن��وب غ��رب ب��ذل��ك م��ا ك��ان اأع��ل��ن��ه يف وق��ت �ضابق م��ن ال��ي��وم نف�ضه 
ال�ضابق، والذي  الرئي�س  الدفاع عن  املحامي تريي هريتزوغ، وكيل 
�ضاركوزي تهمة  اإىل  باالتهام. ووجهت  الطعن فورا  اأكد عزمه على 
ا�ضتغالل �ضخ�س �ضعيف بحق ال�ضيدة ليليان بيتانكور �ضولر، وهي 
اإن  بيان  العامة يف  النيابة  وق��ال��ت  ث���راء.  ال��ع��امل  ن�ضاء  اأك��رث  اإح���دى 
الق�ضاة الثالثة املكلفني هذه الق�ضية ا�ضتمعوا اإىل اأقوال �ضاركوزي 
يف التحقيق الذي فتح ب�ضبب وقائع تتعلق با�ضتغالل ال�ضعف واإ�ضاءة 
االأمانة اخلطرية واالحتيال اخلطري حيال ال�ضيدة ليليان بيتانكور 
. وق���ال حم��ام��ي ال��دف��اع ع��ن ���ض��ارك��وزي اإن االت��ه��ام اأ���ض��دره قا�ضي 
التحقيق جان مي�ضال جانتي يف ختام مواجهة �ضارك فيها اأربعة على 

االأقل من موظفي جمموعة لوريال مل�ضتح�ضرات التجميل.

عوا�صم

وا�سنطن

باري�ص

لندن

مفاو�سات ايران مع جمموعة 5+1 حققت اخرتاقا الأول مرة يف اأملاتي

�شيا�شة كازاخ�شتان ال�شلمية توؤهلها للم�شاعدة يف اإر�شاء عامل خال من العنف
•• اأملاتي-الفجر:

ب�ضاأن  امل����ف����او�����ض����ات  اإج����������راء  اإن 
ال���ربن���ام���ج ال����ن����ووي االإي�������راين يف 
اأرا�ضي  يف  اأي  حم���اي���دة  م��ن��ط��ق��ة 
االأوىل  النتائج  اأظهر  كازاخ�ضتان 
الق�ضية  ه��ذه  تاريخ  يف  م��رة  الأول 
حتديد  يف  ط����ه����ران  مت����اط����ل  مل 
م����وع����د اجل�����ول�����ة ال�����ق�����ادم�����ة من 
املفاو�ضات. واالأهم اأن املبادرة حول 
اإي��ران نف�ضها  االجتماع ج��اءت من 
ب��ه��ذه اخلطوة  ال��ق��رار  ومت ات��خ��اذ 
على الرغم من اأنه يف يونيو القادم 
جت���ري االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ض��ي��ة يف 
اإي�����ران وك����ان ب��اإم��ك��ان ط���ه���ران اأن 
لعدم  االن��ت��خ��اب��ات  ب��غ��ط��اء  تت�ضرت 
الرغبة بالدخول يف اأي اتفاقات يف 
امل�ضتقبل القريب. كل هذه االأمور 
ت�ضري اإىل اأن اإيران ت�ضعى للح�ضول 
على رفع العقوبات وعلى ا�ضتعداد 

لتلبية متطلبات جمموعة 1+5.
اختتام  ب��ع��د  االأول  ال�����ض��وؤال  وك���ان 

•• بريوت-وكاالت:

قالت م�ضادر اأمنية لبنانية اإن التوتر 
ال�ضاحلية  ط��راب��ل�����س  م��دي��ن��ة  ي�����ض��ود 
اأم�������س االأول  ���ض��ه��دت م�����ض��اء  ال���ت���ي 
قتلى  ���ض��ق��وط  اإىل  اأدت  ا���ض��ت��ب��اك��ات 
وجرحى، يف وقت حذر فيه اجلي�س 
يف  التمادي  من  املتقاتلني  اللبناين 
امل�ضادر  واأ�ضافت  باالأمن.  االإخ��الل 
وقذائف  ن��اري��ة  طلقات  اأ���ض��وات  اأن 
ت�ضمع بني احلني واالآخر منذ �ضباح 
اأن  اإىل  واأ���ض��ارت  طرابل�س.  يف  ام�س 
ال��ت��ق��اري��ر االأم��ن��ي��ة اأح�����ض��ت �ضقوط 
على  ج��ري��ح��ا  و18  ق��ت��ل��ى  ث���الث���ة 
اندلعت  اال�ضتباكات  وكانت  االأق���ل. 
تعترب  التي  باملدينة  منطقتني  بني 
اإحداها  للبنان،  الثانية  العا�ضمة 
م���وؤي���دة ل��ل��ن��ظ��ام ال�����ض��وري واأخ����رى 
توتر  اإىل  اأدى  مم���ا  ل����ه،  م���ع���ادي���ة 
ك��ب��ري يف امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ت�����ض��ه��د بني 
الفرتة واالأخرى ا�ضتباكات مماثلة. 
وحتدث �ضهود عيان عن حركة نزوح 
التما�س  خ��ط��وط  ع��ل��ى  م��ن  ت�ضجل 
�ضارع  -خ�����ض��و���ض��ا  اجل���ان���ب���ني  ب���ني 
التبانة  ب���اب  ب���ني  ال��ف��ا���ض��ل  ���ض��وري��ا 
اأبعد.  مناطق  اإىل  حم�ضن-  وجبل 
واأ�ضدر اجلي�س اللبناين -الذي عزز 
وجوده يف املدينة- بيانا قال فيه اإن 
التبانة  وب��اب  حم�ضن  جبل  منطقة 
�ضهدت م�ضاء اخلمي�س تبادل اإطالق 
ب��االأ���ض��ل��ح��ة احل��رب��ي��ة اخلفيفة  ن���ار 

بتجارة  يتعلق  العقوبات  وتخفيف 
االأخرى.  الثمينة  واملعادن  الذهب 
بلدان  ط��ب��ق��ت  ����ض���اب���ق  وق�����ت  ويف 
االحت�������اد االأوروب����������ي ح���ظ���را على 
ال���ذي  االإي�������راين  ال��ن��ف��ط  واردات 
دخ���ل ح��ي��ز ال��ن��ف��اذ اع��ت��ب��ارا م��ن 1 
دول  واأو����ض���ح���ت   .2012 ي��ول��ي��و 
االحت������اد االأوروب���������ي ع��زم��ه��ا على 
اإج���ب���ار ط��ه��ران ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ي عن 
اأجري  ك��م��ا  ال��ن��ووي��ة.  طموحاتها 
ال��ت��داب��ري �ضد  نف�س احل��زم��ة م��ن 
اإيران يف ال�ضابق من قبل وا�ضنطن 
حيث م��ن ب��داي��ة ه��ذا ال��ع��ام تطبق 
ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل احلد 
االإيرانية  للجمهورية  الدخل  من 
لوزير  ووفقا  النفط.  مبيعات  من 
خ��ارج��ي��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة جون 
ع��ق��د االجتماع  ك���ان  ف��ق��د  ك����ريي، 
يف ك��ازاخ�����ض��ت��ان م��ث��م��را. يف اإط���ار 
باري�س،  يف  ال�ضحفيني  ع��ل��ى  رده 
اإىل  اي�����ران  ذه���ب���ت  اإذا  اإن�����ه  وق�����ال 
حمادثات جادة ميكن اأن يوؤدي اإىل 

جمموعة 5+1 يف هذه املقرتحات 
اأمل��ات��ي. خالل  امل��ف��او���ض��ات يف  قبل 
امل���وؤمت���ر ال�����ض��ح��ف��ي اأ����ض���ار االأم���ني 
لالأمن  االأع���ل���ى  للمجل�س  ال���ع���ام 
جليلي  �ضعيد  االإي�����راين  ال��ق��وم��ي 
 1+5 جمموعة  اأن  اإىل  ب��االرت��ي��اح 
جاءت اإىل و�ضع املقرتحات املقدمة 
املالحظات  االعتبار  يف  االأخ��ذ  مع 
ال��ت��ي مت االإع�����الن ع��ن��ه��ا م��ن قبل 
اإيران يف اجلوالت الثالث املا�ضية. 
جمموعة  دول  ق���دم���ت  ب����دوره����ا 
عدد  تخفيف  ح��ول  عر�ضا   1+5
م����ن ال���ع���ق���وب���ات ����ض���د اإي���������ران يف 
اليورانيوم  تخ�ضيب  وق��ف  مقابل 
موقع  يف  امل��ئ��ة  يف   20 ن�ضبة  اىل 
ف��وردو. هنا قدمت دول جمموعة 
يف  الأن��ه��ا  ال��ت��ن��ازالت  بع�س   1+5
ال�ضابق قد طالبت بالوقف الكامل 
املقابل  يف  امل����وق����ع.  يف  ل���الأع���م���ال 
الوقود  بتخ�ضيب  التزمت طهران 
20 يف املئة فيما يتعلق  اىل ن�ضبة 

با�ضتخدامه لالأغرا�س الطبية.

يف  املحادثات  من  الرابعة  اجلولة 
اأملاتي هو  2013  يف  26 فرباير 
اأرا�ضي  يف  املفاو�ضات  عقدت  مل��اذا 
لي�س طرفا  بلد  اأي يف  كازاخ�ضتان 
امل�ضكلة؟  ه�����ذه  يف  و����ض���ي���ط���ا  وال 
هناك  ال�����ض��وؤال  ه��ذا  على  لالإجابة 
اإىل  اأن ن�ضري  اإج��اب��ات ويكفي  ع��دة 
�ضيا�ضة  ل��دي��ه��ا  ال���دول���ة  ه����ذه  اأن 
���ض��ل��م��ي��ة م���ع���ق���ول���ة وت���ل���ت���زم بحل 
جميع الق�ضايا بالو�ضائل ال�ضلمية  
وك�����ض��ب��ت ث���ق���ة اإي��������ران ال���ت���ي تقع 

جغرافيا بالقرب من كازاخ�ضتان.
ث��ان��ي��ا ه���ذه ال���دول���ة ت����روج مبادئ 
ا�����ض����ت����خ����دام ال����ط����اق����ة ال����ن����ووي����ة 
وت�ضارك  ال�����ض��ل��م��ي��ة  ل���الأغ���را����س 
الدولية  امل�������ض���اري���ع  يف  ب���ن�������ض���اط 
اأملاتي  يف  امل��ج��ال.  ه��ذا  املختلفة يف 
 1991 اأغ�����ض��ط�����س   29 ب���ت���اري���خ 
وقع رئي�س كازاخ�ضتان نور�ضلطان 
تاريخيا  م���ر����ض���وم���ا  ن���زارب���اي���ي���ف 
�ضيميباالتين�ضك  م��وق��ع  ب��اإغ��الق 
ل��ل��ت��ج��ارب ال��ن��ووي��ة. وع����الوة على 

ذلك مل تكتف هذه الدولة بالتخلي 
اأ�ضخم تر�ضانة نووية يف  عن رابع 
الوقت تعرتف  العامل بل يف نف�س 
اال�ضتخدام  يف  دول������ة  ك����ل  ب���ح���ق 
ولكن  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال�ضلمي 
الوكالة  وم���ب���ادئ  ل�����ض��روط  وف��ق��ا 

الدولية للطاقة الذرية. 
ترت�ضح  ذل������ك  اإىل  ب����االإ�����ض����اف����ة 
كازاخ�ضتان لع�ضوية غري دائمة يف 
جمل�س االأم��ن ال��دويل. يف الوقت 
نف�ضه اأطلقت هذه الدولة الواقعة 
يف و�ضط اآ�ضيا مبادرة اإن�ضاء البنك 
ال������دويل ل���ل���وق���ود ال����ن����ووي خالل 
النووي  ل���الأم���ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
ال��ت��ي ع��ق��دت يف ال��والي��ات املتحدة 
وامل��ه��م يف هذا   .2010 اأب��ري��ل  يف 
لديها  لي�س  كازاخ�ضتان  اأن  االأم��ر 
العامل  يف  بلد  اأي  مع  خالفات  اي 

وتلتزم ب�ضيا�ضة حفظ ال�ضالم.
اجلانب  اق���رتح  اأ���ض��ه��ر  ت�ضعة  قبل 
ركائز  خم�س  مو�ضكو  يف  االإي���راين 
للتعاون وكان من املتوقع اأن تنظر 

�ضوريا  االح��ت��ج��اج��ات يف  ب���دء  م��ن��ذ 
التوتر  اأدى  قبل عامني. وكثريا ما 
عامني  منذ  املندلعة  ال��ث��ورة  ب�ضاأن 
�ضوارع  ق��ت��ال  وق����وع  اإىل  ���ض��وري��ا  يف 
لقي  االأرب��ع��اء  وم�ضاء  طرابل�س،  يف 
واأ�ضيب  بالر�ضا�س  حتفه  �ضخ�س 
ع�ضرون اآخرون يف ا�ضتباكات هناك. 
اإىل  اأي�ضا  ال�ضوري  ال�ضراع  وام��ت��د 
اللبنانية بريوت ومناطق  العا�ضمة 
اأخ��رى، وكثريا ما تقع ا�ضتباكات يف 

املناطق احلدودية.

اليدوية  وال���ق���ن���اب���ل  وامل���ت���و����ض���ط���ة 
باالإ�ضافة اإىل اأعمال قن�س، مما اأدى 
اإىل اإ�ضابة عدد من املواطنني واأحد 
الع�ضكريني بجروح. واأ�ضاف البيان 
م�ضادر  على  ردت  اجلي�س  ق��وى  اإن 
���ض��رّيت دوريات  ال��ن��ريان ب��دق��ة، كما 
امل��ت��وت��رة وده��م��ت عدداً  يف االأح���ي���اء 
ال��ن��ار، يف حني  اأم��اك��ن مطلقي  م��ن 
الإعادة  اإ�ضافية  تعزيزات  ا�ضتقدمت 
االأمور اإىل طبيعتها. وقال اإن قيادة 
امل�ضلحة  ال��ع��ن��ا���ض��ر  حت���ذر  اجل��ي�����س 

ك���اف���ة م����ن ال���ت���م���ادي يف االإخ������الل 
اأرواح  ع��ل��ى  واالع�����ت�����داء  االأم������ن  يف 
وتوعدت   ، وممتلكاتهم  امل��واط��ن��ني 
مع  وق��وة  ح��زم  بكل  �ضتتعامل  باأنها 
اأي��ة جهة.  النار من  اإط��الق  م�ضادر 
بني  املنق�ضمتان  املنطقتان  و�ضهدت 
ال�ضوري  الرئي�س  لنظام  م��وؤي��دي��ن 
حم�ضن  ج���ب���ل  يف  االأ�������ض������د  ب�������ض���ار 
ال�ضورية  املعار�ضة  مع  ومتعاطفني 
م�ضلحة  مواجهات  التبانة،  ب��اب  يف 
وجرحى  ق��ت��ل��ى  ���ض��ق��وط  اإىل  اأدت 

ح��ل دائ���م ل��ل��ن��زاع ح��ول برناجمها 
كيمبال  داريل  وا�ضتغرب  النووي.  
مراقبة  جلمعية  التنفيذي  املدير 
م�ضتعدة  اإي����ران  اأن  م��ن  االأ���ض��ل��ح��ة 
مل���وا����ض���ل���ة امل����ح����ادث����ات رغ�����م قرب 
ايرانية  رئا�ضية  انتخابات  اج���راء 
كانت  ق��ال:  كما  ال��ق��ادم.  يونيو  يف 
طهران  اأن  منا  للكثريين  مفاجاأة 
جديدة  جولة  اإج���راء  على  وافقت 
من املفاو�ضات، رغم انه كان هناك 
متكنهم  وج��ي��ه��ة  �ضيا�ضية  اأ���ض��ب��اب 
بب�ضاطة من رف�س الدخول يف اأي 
اتفاق يف امل�ضتقبل القريب. بدوره 
اخلارجية  وزي�����ر  م�����ض��اع��د  اأ�����ض����ار 
مقابلة  يف  ت�����ض��او���ض��ي��و  م��ا  لل�ضني 
ال�ضينية  االإع��������الم  و����ض���ائ���ل  م����ع 
اأملاتي  يف  امل��ح��ادث��ات  نتائج  اأن  اإىل 
بداية  نحو  االأوىل  اخل��ط��وة  كانت 
الق�ضية  ح���ول  املقبلة  امل��ح��ادث��ات 
ال��ن��ووي��ة االإي���ران���ي���ة وال��ت��ي �ضوف 
تعود بالنفع على حل هذه امل�ضكلة 

من خالل احلوار واملفاو�ضات.

االحتالل يفر�س قيودا على امل�سلني يف االأق�سى

الف�شائل الفل�شطينية تقلل من جدوى زيارة اأوباما 

اجلي�س اللبناين يحذر امل�سلحني

توتر يف �شمال لبنان بعد ا�شتباكات دامية

اأوباما يلجاأ اىل لغة التملق يف زيارته للمنطقة
ال�ضرائيل  املتحدة  للواليات  كرئي�س  بها  يقوم  ر�ضمية  زي��ارة 
واالرا�ضي الفل�ضطينية. فعلى كل االحوال اأعلى املخاطر التي 
يفلت  �ضيء مل  وه��و  الف�ضل  تزيد على  لن  يواجهها  ان  ميكن 
تقريبا  املعا�ضرين  االمريكيني  الروؤ�ضاء  كل  به  ال�ضعور  من 
وا�ضحة  امليزة  االو�ضط.  ال�ضرق  يف  ال�ضالم  الق��رار  �ضعيهم  يف 
لرئي�س يق�ضي فرتته الرئا�ضية الثانية ولن ي�ضطر اىل خو�س 

االنتخابات جمددا انها منحة حمتملة لرتكته الرئا�ضية.
عبارات  م�ضتخدما  بحذر  اأوباما  يتحرك  الراهن  الوقت  ويف 
ملطفة و���ض��غ��ط حم��ب��ب م��ن ���ض��دي��ق خ���الل زي��ارت��ه للقد�س 
جيفري  االمريكي  ال�ضحفي  واأطلق  اال�ضبوع.  ه��ذا  اهلل  ورام 
ج��ول��دب��رج وه���و خ��ب��ري يف ���ض��وؤون ال�����ض��رق االو���ض��ط ع��ل��ى هذا 
فور  اأوب��ام��ا  ب��داأ  ال�ضحراء.  مداهنة  عملية  تعبري  اال���ض��ل��وب 

واقفني  هبوا  الذين  اجلامعة  طلبة  من  ح��اد  بت�ضفيق  قوبل 
ت�ضاحليا  م��وق��ف��ا  تبني  اىل  دع��وت��ه  ك��ان��ت  وان  ب��ه  ل��الح��ت��ف��اء 
اكرث مع الفل�ضطينيني قد قوبل بانق�ضام يف االراء خارج قاعة 

املركز.
وبعد ان تعرثت مبادرة ال�ضالم التي رعاها يف فرتته الرئا�ضية 
بزعماء  واجتمع  جديد  م�ضلك  جتربة  اأوب��ام��ا  ح��اول  االوىل 
ب�ضكل  اال�ضرائيليني  ال�ضبان  ونا�ضد  جت��اوزه��م  ب��ل  اجلانبني 
خا�س لي�ضغطوا على حكومتهم حتى ال تتخذ مواقف متعنتة 
وتقبل مببداأ الت�ضوية. وقال اأوباما املتمر�س يف ح�ضد ال�ضبان 
�ضيا�ضة اين  لكم كرجل  اأق��ول  اال�ضرائيليني  لل�ضبان  يف وطنه 
اعدكم بهذا الزعماء ال�ضيا�ضيون لن يقدموا على اي خماطرة 

اذا مل تطالب �ضعوبهم بذلك.

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

ت���راوح حديث  ب��اأمل��ك��م  اأ���ض��ع��ر  م��ن م��ف��ردات التملق اىل ع��ب��ارة 
دبلوما�ضية  يف  يخو�س  وهو  اأوباما  ب��اراك  االمريكي  الرئي�س 
ال�ضرق االو�ضط بلم�ضة �ضخ�ضية متفردة نادرا ما يظهرها على 
امل�ضرح العاملي. انه يحاول ما ميكن و�ضفه با�ضتخدام �ضحره 
اخلا�س ليخرج بنتائج خمتلطة عن عمد بالن�ضبة خل�ضومه 
دفع  على  االن  ذل��ك  ي�ضاعد  ان  وياأمل  الوطن  يف  ال�ضيا�ضيني 
الفر�س  ت��ل��ك  م��ن  ق��دم��ا يف منطقة خ��ال��ي��ة  ال�����ض��الم  ف��ر���س 
اأ�ضال. ورغم ان ال�ضكوك ال�ضائدة هي بعمق انعدام الثقة بني 
عمد  االخ��رية  اأوباما  جهود  يف  والفل�ضطينيني  اال�ضرائيليني 
الرئي�س االمريكي اىل ج�س النب�س على اي االح��وال يف اول 

بالتقرب  االرب��ع��اء  ي��وم  اأر���س مطار بن جوريون  اىل  و�ضوله 
ال��وزراء اال�ضرائيلي بنيامني نتنياهو الذي �ضعف  من رئي�س 
ال��ث��اين وي��ت��ط��ل��ع اىل  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر  ان��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  �ضيا�ضيا 

احل�ضول على دفعة من حليفته الكربى اأمريكا.
وفجاأة اأ�ضبح الرئي�س االمريكي الذي يعرف بطبعه الهاديء 
النا�س على عالقة  التب�ضط مع  يعرف عنه  ال��ذي ال  املتباعد 
اال�ضرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  يخاطب  ب��ان  ل��ه  ت�ضمح  حميمة 
با�ضمه االول بل با�ضم التدليل الذي الت�ضق به منذ طفولته 
ميت  اجل��م��ه��وري  ملناف�ضه  نتنياهو  ت��اأي��ي��د  ن�ضي  وك��اأن��ه  بيبي 
رومني يف انتخابات الرئا�ضة االمريكية التي جرت يف نوفمرب 
االأول  ام�����س  ذروت��ه��ا  اىل  ال���زي���ارة  وو���ض��ل��ت  ال��ث��اين.  ت�ضرين 
بخطاب هام القاه اأوباما يف مركز املوؤمترات يف القد�س. فهناك 

يزول  اأن  ����ض���رورة  ع��ل��ى  ال�ضعبية 
االحتالل قبل العودة ملفاو�ضات مت 

جتريبها.
املركزية  ال���ل���ج���ن���ة  ع�����ض��و  وق������ال 
حل��رك��ة ف��ت��ح ج��م��ال حم��ي�����ض��ن، اإن 
نتنياهو،  ليت�ضالح مع  اأوباما جاء 
وج��ام��ل��ه اأك���رث مم��ا ي��ج��ب، ولي�س 
من اأجل م�ضروع �ضالم يف املنطقة، 
مو�ضوع  يف  وا�ضح  غري  ك��ان  حيث 

اال�ضتيطان حتديدا.
الفل�ضطيني  الرئي�س  اإن  واأ���ض��اف 
غري  اال�ضتيطان  اأن  ل�ضيفه  اأك���د 
����ض���رع���ي وي���ع���ي���ق ح����ل ال���دول���ت���ني، 
االأ�ضا�ضية  ال��ق�����ض��اي��ا  ل���ه  و����ض���رح 
الفل�ضطيني،  ال�����ض��ع��ب  ت��ه��م  ال��ت��ي 
ومنها ق�ضايا الالجئني واالأ�ضرى 

والقد�س وغريها.
وو�ضف حمي�ضن ت�ضريحات اأوباما 
باأنها عالقات عامة ، م�ضريا اإىل اأن 
ال�ضورة �ضتت�ضح اأكرث بعد اجتماع 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ف��ر���ض��ت ���ض��رط��ة االح���ت���الل قيودا 
امل�����ض��ل��ني اىل احلرم  دخ����ول  ع��ل��ى 
�ضالة  الأداء  ال�����ض��ري��ف  ال��ق��د���ض��ي 

اجلمعة.
�ضحايف  بيان  يف  ال�ضرطة  وذك���رت 
اإال  ب��اأن��ه ل��ن ي�ضمح دخ���ول احل���رم 
للرجال من يتجاوز اعمارهم 50 
عاما فما فوق من حاملي بطاقات 
الهوية الزرقاء، يف حني لن تفر�س 

قيودا على دخول الن�ضاء.
واأ�ضارت ال�ضرطة اىل انها �ضتنت�ضر 
�ضاعات  من  اعتبارا  معززة  بقوات 
ال�����ض��ب��اح يف حم��ي��ط احل���رم واأزق���ة 
البلدة القدمية واالحياء ال�ضرقية 

من القد�س.
الف�ضائل  قللت  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
وجدوى  اأهمية  من  الفل�ضطينية 
زي����ارة ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي باراك 

الفل�ضطينية  ل���الأرا����ض���ي  اأوب���ام���ا 
تقود  اأن  م�����ض��ت��ب��ع��دة  واإ����ض���رائ���ي���ل، 
مللف  فعلي  حت��ري��ك  اإىل  حتركاته 
املفاو�ضات  وا���ض��ت��ئ��ن��اف  ال��ت�����ض��وي��ة 
الفل�ضطينيني  ب�����ني  امل����ب����ا�����ض����رة 

واالإ�ضرائيليني.
اأوب���ام���ا يف م��وؤمت��ر �ضحفي  واأك����د 
الفل�ضطيني  الرئي�س  لقائه  عقب 
تكثيف  اهلل  رام  يف  عبا�س  حممود 
اجلهود للبحث يف �ضبل العودة اإىل 
ال�ضلطة  ب��ني  املبا�ضرة  املفاو�ضات 
واتهم  واإ���ض��رائ��ي��ل،  الفل�ضطينية 
الو�ضع  ع��ن  ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة  ح��م��ا���س 

املرتدي لل�ضكان يف غزة.
اأن  ف���ت���ح  ح����رك����ة  راأت  ح����ني  ويف 
للت�ضالح  ج�����اءت  اأوب����ام����ا  زي������ارة 
االإ�ضرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  م���ع 
حركة  و�ضفت  نتنياهو،  بنيامني 
�ضدها  اأوب��ام��ا  ت�ضريحات  حما�س 
اجلبهة  ���ض��ددت  فيما  ب��ال��ع��دائ��ي��ة، 

مرة  اجتماعه  ثم  بنتنياهو  اأوباما 
اأخ����رى ب����االأخ اأب���و م����ازن، وم���ن ثم 
اخلارجية  لوزير  حتركات  �ضل�ضلة 

جون كريي .
الق�ضية  اأن  على  حمي�ضن  و���ض��دد 
الق�ضية  ت���ب���ق���ى  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 

ال�ضلم  ع���ل���ى  وت�����وؤث�����ر  ال�������ض���اخ���ن���ة 
التي  االأح�����������داث  رغ������م  ال����ع����امل����ي، 
االأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  ت�ضهدها 
العملية  يف  اخرتاقا  ا�ضتبعد  لكنه 

ال�ضيا�ضية قريبا.
ت��رى حركة حما�س  ال  من جهتها 

جديدا اأو اأي وعود حقيقية لل�ضعب 
اأوباما  تبنى  ح��ي��ث  الفل�ضطيني، 
بخ�ضو�س  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  امل���وق���ف 
مفاو�ضات مبا�ضرة دون اأي �ضروط 
اأو التزامات م�ضبقة ، وفق الناطق 

با�ضم احلركة �ضامي اأبو زهري.

فل�شطينية ت�شارع 
م�شتوطنة باأكملها 

••نابل�س-وكاالت:

مينة وي�ضرة، تارة اأمام املنزل وتارة 
خلفه، تق�ضي احلاجة اأم فايز -من 
بلدة قريوت جنوب من مدينة نابل�س 
�ضمايل ال�ضفة الغربية- ُجل يومها 
امل�ضتوطنني  منزلها من  يف حرا�ضة 
وحكاية  يحدثونه.  ال��ذي  وال��دم��ار 
م�ضتوطني  م���ع  ف���اي���ز  اأم  م���ع���ان���اة 
اجلاثمة  امل�ضتوطنة  تلك   ، عيليه 
ع���ل���ى اأر����ض���ه���ا وق������رب م���ن���زل���ه���ا، ال 
�ضبه  ���ض��ارت  ف��االع��ت��داءات  تنتهي، 
والرتويع  باالقتحام  ت��ب��داأ  يومية، 
وت��ن��ت��ه��ي ب��ال��ق��م��ع وال�����ض��رب مرورا 
ب��االح��ت��ج��از وت��دم��ري امل��م��ت��ل��ك��ات. ال 
يهم اأم فايز )65 عاما( ما اإذا كانت 
باقي  م��ث��ل  مثلها  ب��ع��ي��ده��ا  حت��ت��ف��ل 
لها هو  بالن�ضبة  ف��االأه��م  االأم��ه��ات، 
منزلها،  ح��را���ض��ة  ع��ل��ى  ت��واظ��ب  اأن 
فهي ال تقدر اأن ترتكه اأو تغيب عنه 
اعتداء  خ�ضية  ال��وق��ت  لبع�س  ول��و 
من  عملت  م��ا  ك��ل  يفقدها  مفاجئ 
اأجله. وروت اأم فايز معاناتها قائلة 
باأكملها  م�����ض��ت��وط��ن��ة  ت�����ض��ارع  اإن���ه���ا 

وم�ضتوطنني ال ميلون الهجوم .
اع��ت��داء وقع  اآخ���ر  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 
اأ�ضبوع  اأق����ل م���ن  ق��ب��ل  ك����ان  ع��ل��ي��ه��ا 
م�ضتوطنني  جمموعة  باغتها  حني 
وجنود االحتالل يف �ضاعات متاأخرة 
واأبناءها  واح��ت��ج��زوه��ا  ال��ل��ي��ل،  م��ن 
وهددوها  متوا�ضلة،  �ضاعات  اأرب���ع 
�ضطح  ع��ل��ى  للمراقبة  ب���رج  بن�ضب 
منزلها الذي تقطنه منذ ثلث قرن، 
اإث����ر ذل���ك ونقلت  ب��ن��وب��ة  اأ���ض��ب��ت  و 

للم�ضفى .

ثوار ليبيا يطالبون 
زيدان الرحيل بهدوء 

•• طرابل�س-وكاالت:

�ضيا�ضات  م�����ن  غ���ا����ض���ب���ون  خ�����ط 
حكومة ليبيا احلالية برئا�ضة علي 
زيدان على حائط مبنى الوزراء يف 
تدعو  عبارات  طرابل�س  العا�ضمة 

زيدان اإىل الرحيل بهدوء.
وت�����زام�����ن ح�������ض���ار ال���رئ���ا����ض���ة مع 
ت�ضريحات �ضاخطة اأطلقها النائب 
االأول لرئي�س املجل�س االأعلى لثوار 
اإنهم  فيها  قال  كعبار  اأ�ضامة  ليبيا 

عازمون على اإ�ضقاط احلكومة.
الع�ضو  و���ض��ف  االأول  اأم�����س  وي���وم 
عادل  ال��ث��وري  املجل�س  يف  املوؤ�ض�س 
اأ�ضبه  ب����اأن����ه  زي�������دان  ال�����رته�����وين 
ب��ال��ط��اغ��ي��ة م��ع��م��ر ال����ق����ذايف، على 
ح��د ت��ع��ب��ريه، م��وؤك��دا اأن���ه هددهم 
بجلب قوات اأجنبية غربية لفر�س 
االأم�����ن. وت�����ض��اءل ال���رته���وين عن 
الليبية  االأج�����واء  ان��ت��ه��اك  اأ���ض��ب��اب 
التج�ض�س،  ط���ائ���رات  م���ن  ي��وم��ي��ا 
زيدان  �ضيا�ضات  كافة  بقوة  راف�ضا 
التي اأرجعت اأعوان النظام ال�ضابق 
اجلديدة.  ال���دول���ة  م��ف��ا���ض��ل  اإىل 
كما ت�ضاءل الرتهوين عن احلرب 
الثورة  و����ض���د  ���ض��ده��م  ال�����ض��ن��ي��ع��ة 
ال�ضديد  ا�ضتغرابه  موؤكدا  الليبية، 
ل����ذه����اب ���ض��خ�����ض��ي��ات ل��ي��ب��ي��ة اإىل 
امل�ضاندة  لطلب  اأجنبية  دول  ع��دة 
اأن هذه  ب��ال�����ض��الح وامل�����ال، م���وؤك���دا 
اإليها  ي�����ض��ري  مل  -ال����ت����ي  ال�������دول 
القذايف،  مع  تقف  كانت  �ضراحة- 

وتعمل �ضد اإرادة ال�ضعب الليبي.

وا�شنطن ت�شيد مبحاكمة 
قرب�س لعن�شر بحزب اهلل 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اأح��د عنا�ضر ح��زب اهلل  ب��اإدان��ة حمكمة قرب�ضية  املتحدة  ال��والي��ات  رحبت 
لتوجيه  داع��ي��ة  اإ�ضرائيليني،  �ضياح  ال�ضتهداف  خمطط  يف  ا�ضلوع  بتهمة 
دون عقاب  التحرك من  على  ق���ادراً  ع��اد  ما  باأنه  احل��زب  اإىل  قوية  ر�ضالة 

داخلياً اأو يف اخلارج.
اأو�ضحت فيه  بياناً  االأمريكية  وزارة اخلارجية  با�ضم  املتحجدثة  واأ�ضدرت 
واإدانتها  املحرتف  حتقيقها  على  القرب�ضية  باحلكومة  ت�ضيد  بالدها  ان 
الناجحة يف حمكمة الأحد عنا�ضر حزب اهلل ح�ضام طالب يعقوب مبجموعة 

من التهم املرتبطة مبراقبته ن�ضاطات �ضياح اإ�ضرائيليني ال�ضتهدافهم .
واأ�ضافت نوالند انه خالل ال�ضنة املا�ضية، راأينا حزب اهلل يتورط يف ن�ضاط 
بعد  اأي   ،2012 يوليو  ال��ع��امل، ويف مت��وز  ح��ول  متزايد  ع��دائ��ي  اإره��اب��ي 
اأ�ضبوعني فقط على اعتقال يعقوب، �ضهدنا تاأثري التزام حزب اهلل باالإرهاب 

يف مدينة بورغا�س البلغارية ، حيث ا�ضتهدفت حافلة �ضياح اإ�ضرائيليني.
و�ضددت على ان حكم املحكمة القرب�ضية، ي�ضري اإىل �ضرورة حترك حلفائنا 
القاتلة  ل��الدع ه��ذه املجموعة  ال��ع��امل،  االأروب��ي��ني واحلكومات االأخ���رى يف 
وتوجيه ر�ضالة قوية اإىل حزب اهلل باأنه ما عاد قادراً على التحرك من دون 

عقاب داخلياً اأو يف اخلارج .
ليما�ضول  مدينة  يف  اعتقل  لبناين،  اأ�ضل  من  �ضويدي  وهو  يعقوب،  وك��ان 
ال�ضاحلية يف قرب�س العام املا�ضي قبل وقت ق�ضري من التفجري الذي اأودى 

بحياة خم�ضة اإ�ضرائيليني يف بلغاريا يف يوليو متوز املا�ضي.
ووجهت اإىل يعقوب 24 عاماً، اتهامات ت�ضمنت االنتماء جلماعة اإجرامية 
لقرب�س  اإ�ضرائيليني  �ضائحني  وم��غ��ادرة  و�ضول  ومواعيد  حتركات  وتتبع 

وتبيي�س االأموال وغريها، واأدين اخلمي�س ب�5 من اأ�ضل 8 تهم.
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العربي يدين تفجري دم�شق ومقتل البوطي
•• الدوحة-ا.ف.ب:

العربية  ال��دول  العام جلامعة  االم��ني  دان 
نبيل العربي ام�س باأ�ضد العبارات التفجري 
ام�س،  دم�ضق  يف  م�ضجدا  ا�ضتهدف  ال���ذي 
واودى بحياة 49 �ضخ�ضا ابرزهم العالمة 
ال�ضني املوؤيد للنظام ال�ضوري حممد �ضعيد 

رم�ضان البوطي.
التفجريات  ان هذه  بيان  العربي يف  وق��ال 
االجرامية وخا�ضة املوجهة �ضد بيوت اهلل 
العبارات،  باأ�ضد  مدانة  البيوت  هذه  ورواد 

متابعة  يف  اال�����ض����راع  ب�������ض���رورة  م��ط��ال��ب��ا 
ال���ن���ك���راء والتي  م���ق���رتف ه����ذه اجل���رمي���ة 
ال�ضوري  ال�ضعب  م��ن  االأب���ري���اء  ت�ضتهدف 

ال�ضقيق.
واع��رب العربي عن تعازيه احل��ارة لل�ضعب 
البوطي  ال�ضيخ  العالمة  بفقدان  ال�ضوري 
وال�ضحايا الذين �ضقطوا معه، �ضائال اهلل 
ان ينقذ �ضوريا واأهلها من االزمة الطاحنة 
اكرث من عامني، حتى  بها منذ  التي متر 
تتحقق تطلعات ال�ضعب ال�ضوري امل�ضروعة. 
يف  ان��ت��ح��اري  تفجري  ج��راء  البوطي  وقتل 

امل��زرع��ة يف �ضمال  م�ضجد االمي���ان يف ح��ي 
�ضعد  ال�ضوري  ال�ضحة  وزير  واف��اد  دم�ضق. 
ان  التفجري  النايف خالل تفقده م�ضابي 
عدد �ضحايا التفجري االرهابي االنتحاري 
يف جامع االميان بدم�ضق ام�س ارتفع اىل 
49 �ضهيدا، بينهم البوطي واحد احفاده.
وولد البوطي يف 1929. وهو ينتمي اىل 
قبيلة كبرية ذات ا�ضول كردية، ومعروف يف 
�ضوريا، كون خطبة اجلمعة التي كان يديل 
التلفزيون  ا�ضبوع عرب  كل  تنقل  كانت  بها 

الر�ضمي.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�ضرطة  اأن  لالنباء  الر�ضمية  االنا�ضول  وكالة  ذك��رت 
ال��رتك��ي��ة اع��ت��ق��ل��ت ام�����س ت�����ض��ع��ة اأ���ض��خ��ا���س ع��ل��ى �ضلة 
اليه  ينتمي  ال��ذي  احل��اك��م  احل��زب  مقر  على  بهجمات 

رئي�س الوزراء طيب اردوغان ووزارة العدل.
ال�ضعب  الثورية لتحرير  واأعلنت جماعة حزب اجلبهة 
يوم  اأن��ق��رة  بالعا�ضمة  وقعت  هجمات  عن  م�ضوؤوليتها 
اردوغ��ان فيها حماولة العاقة حمادثات  راأى  الثالثاء 
�ضالم ترمي النهاء حركة مترد كردية ا�ضتمرت لثالثة 
اأوج��الن الزعيم امل�ضجون حلزب  عقود. واأم��ر عبد اهلل 
ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ض��ت��اين م��ق��ات��ل��ي��ه ب��وق��ف اط����الق النار 
واالن�ضحاب من االرا�ضي الرتكية كخطوة اأوىل النهاء 

ال�ضراع الذي اأ�ضفر عن مقتل 40 األف �ضخ�س.
وكالهما  ال�ضبعينيات  يف  واحل����زب  اجل��ب��ه��ة  وت�ضكلت 
ولن  بهما  تفرقت  ال��ط��رق  لكن  ي�ضارية  اأف��ك��ارا  يتبنى 
الرتكية  ل��ل��دول��ة  قتالها  يف  امل�ضتمرة  اجل��ب��ه��ة  تك�ضب 

اجلبهة  وتتبع  تركيا.  م��ع  ال�ضالم  ت�ضوية  م��ن  الكثري 
الثورية لتحرير ال�ضعب نهجا ثوريا ومعاديا للواليات 
امل��ت��ح��دة بينما ي��رك��ز ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ض��ت��اين على 

الهوية الكردية.
12 �ضخ�ضا  الثالثاء بعد اعتقال  وج��اءت هجمات يوم 
يف  ال�ضعب  لتحرير  الثورية  للجبهة  بانتمائهم  ي�ضتبه 
ال�ضرطة  ان  تركية  اع���الم  و���ض��ائ��ل  وق��ال��ت  ا�ضطنبول. 

داهمت اأي�ضا 14 موقعا يف اأنقرة اليوم.
الثاين  ك��ان��ون  يناير  منذ  الرتكية  ال�ضرطة  واعتقلت 
اأك����رث م���ن م��ئ��ة ���ض��خ�����س ي�����ض��ت��ب��ه ب��ان��ت��م��ائ��ه��م للجبهة 

و�ضادرت اأ�ضلحة يف عمليات �ضدها.
نف�ضه  اجلبهة  م��ن  ان��ت��ح��اري  فجر  �ضباط  ف��رباي��ر  ويف 
يف  االمريكية  ال�ضفارة  مدخل  عند  اأم��ن  ح��ار���س  فقتل 
التي  ال�ضعب  لتحرير  الثورية  اجلبهة  وت�ضعى  اأن��ق��رة. 
ارهابية  بانها منظمة  وتركيا  املتحدة  الواليات  ت�ضفها 
تهاجم م�ضالح ودوال  ما  ا�ضرتاكية وكثريا  دولة  لقيام 

ت�ضفها باأنها امربيالية ا�ضتعمارية.

•• ادرار ايفوقا�س-ا.ف.ب:

ي��ط��ارد اجل��ن��ود ال��ف��رن�����ض��ي��ون يف اج����واء احل���ر ال�ضديد 
وجحيم من الغبار وال�ضخور ال�ضوداء عدوا خفيا لكنه 
ايفوقا�س يف  ادرار  املقاتلون اال�ضالميون يف  قريب، هو 

اق�ضى �ضمال مايل وعند احلدود مع اجلزائر.
وينت�ضر نحو 1200 ع�ضكري فرن�ضي مدعومني بقوات 
والت�ضاري�س  امل��ن��اخ  ال�ضعبة  املنطقة  ه��ذه  يف  ت�ضادية 
اق��ام��وا مع�ضكرا يف  وق���د  م���ايل.  ���ض��رق  ���ض��م��ال  باق�ضى 
القوات  وت��ت��ك��ون  ق��دمي��ة.  م��ال��ي��ة  ق��اع��دة  يف  تي�ضاليت 
الفرن�ضية من فريق اجلنود االجانب واملظليني ورجال 
الهند�ضة. وقامت تلك القوات بعملية تطهري بداأت يف 
يف  طويلة  �ضاعات  امل�ضرية  وا�ضتغرقت  الليل.  منت�ضف 
اآليات مدرعة على طرق غري معبدة. وحترك فريقان 
ا�ضفل  يراقب  كي  تلة  على  احدهما  ا�ضتوىل  تكتيكيان 
على  م�ضيا  ال�����وادي  مت�ضيط  عملية  وج����رت  ال�����وادي. 
االق���دام، بكل دق��ة خ��الل ثالثة اي��ام وث��الث ل��ي��ال. مل 

العدو  مع  ا�ضتباك  اي  يح�ضل  ومل  ر�ضا�ضة  اي  تطلق 
الذي يتفادى املواجهات نظرا لقلة عديده وعتاده.

من  متاما  خالية  منطقة  يف  منهجيا  اجل��ن��ود  ويتقدم 
ظل اال�ضجار بينما تتجاوز درجة احل��رارة عند الظهر 
اخل��م�����ض��ني درج����ة. وم���ع ذل���ك ي��ل��ت��زم اجل��ن��ود ال�ضمت 
من  الواقية  و�ضرتاتهم  روؤ�ضهم  على  الثقيلة  بخوذهم 
الر�ضا�س وعتادهه وخم�ضة لرتات من املياه كل منهم.

وال  ال��ط��ع��ام  م��ن  قليال  اال  النخبة  ج��ن��ود  ي��ت��ن��اول  وال 
يتكلمون كثريا وال ي�ضربون اال قليال، ويواجهون طيلة 
والغبار  ال��ذب��اب  حولهم  وي��ح��وم  ���ض��دي��دا.  ح��را  �ضاعات 
تنظيفها،  ي��ج��ب  ال��ت��ي  اال���ض��ل��ح��ة  ت�ضغيل  يعطل  ال���ذي 
من  املراقبة  �ضاعات  وت��ط��ول  نهاية  ب��ال  امل�ضي  وي��ط��ول 

على التالل حتت ال�ضم�س.
ال��ع��راء. وتظل االجواء  وي��ن��ام اجل��ن��ود على االر����س يف 
حرارة  بني  الفرق  لكن  درج��ة   15 بنحو  معتدلة  ليال 
الربد  م��ن  يرتع�س  امل��رء  يجعل  الليل  واع��ت��دال  النهار 

حتت الغطاء.

تركيا تعتقل 9 م�شتبهني بهجمات مقر احلزب احلاكم

فرن�شا تطارد عدوا خفيا يف جبال ايفوقا�س مبايل 

•• الفجر – تون�س- خا�س

ن���������ض����رت ج������ري������دة )ال���������ض����ري����ح( 
اأم�س  ال�ضادر  عددها  يف  التون�ضية 
تون�ضي  مقاتل  مع  ح��وارا  اجلمعة 
يف �ضوريا يدعى اأبو زيد اأكد فيه اأن 
يقاتلون  تون�ضي  �ضاب  األفي  قرابة 
وجبهة  احل���ّر  اجلي�س  �ضفوف  يف 
نظام  �ضد  ال�ضام  واأح���رار  الن�ضرة 
ب�����ّض��ار االأ���ض��د م��ن اأع��م��ار خمتلفة 
والعامل  والتلميذ  الطالب  منهم 

والعاطل عن العمل.
واأعلن اأب��و زي��د وج��ود ح��وايل 13 
جهاد  يف  ان��خ��رط��ن  تون�ضية  ف��ت��اة 
امل��ن��اك��ح��ة ت�����ض��رف ع��ل��ي��ه��ن ام�����راأة 
االأ�ضل  يف  ك��ان��ت  جعفر  اأم  ت��دع��ى 
تعمل راق�ضة يف قناة )غنوة( على 

حد قوله.
ال�ضاب  ذات  اق��ر  مت�ضل  �ضياق  ويف 
يف ب��رن��ام��ج ح�����واري م��ب��ا���ض��ر على 
االأول،  اأم�س  خا�ضة  تون�ضية  قناة 
االأ�ضخا�س  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��ت��ل  اأن���ه 
العدّو  غنائم من  �ضوريا وجنى  يف 
الكافر، على حّد تعبريه من عملية 
اأثار  ما  وه��و  اجل��ه��اد،  با�ضم  القتل 
ال�ضلطات  دع��وا  مراقبني  ا�ضتنكار 
للجرائم  وحماكمته  اإي��ق��اف��ه  اإىل 
وخمالفته  �ضوريا  يف  ارتكبها  التي 
من  ميثله  ومل��ا  التون�ضي  للقانون 

خطر على ال�ضباب التون�ضي. 
اأمريكا  اأن  زي�����د  اأب������و  واع�������رتف 
ال��ف�����ض��ل يف متويل  ���ض��اح��ب��ة  ه���ي 
�ضواء  �ضوريا  املقاتلة يف  اجلماعات 

كان ذلك باملال اأو ال�ضالح. 
اجل���ه���اد  ع���ل���ى  رده  يف  واأ�������ض������اف 
هذه  اأن  ال�ضهيوين،  ال��ك��ي��ان  �ضد 
اجلماعات مدعية الذود عن اأر�س 
حتارب  اأن  ت�ضتطيع  ال  االإ����ض���الم 
ميكنه  ال  اأح�������دا  واأن  اإ����ض���رائ���ي���ل 

االقرتاب منها.
�ضوريا  اإىل  العبور  طريقة  وح��ول 
قال اأبو زيد اإّن هناك خّطا مبا�ضرا 
الإر�����ض����ال امل��ج��اه��دي��ن ع���ن طريق 

ليبيا-بنغازي. 
فتوى  ����ض���درت  اإذا  ان����ه  اأّك�����د  ك��م��ا 
ت��ب��ي��ح اجل��ه��اد يف ت��ون�����س ف��اّن��ه لن 

الذين  ال�ضباب  ه���وؤالء  على  ال��ل��وم 
غّرر بهم ولكنها تلوم ال�ضلطة التي 
اإ���ض��الم��ي مل يكن  ي��ق��وده��ا ح���زب 
التون�ضيون  واأ�ضبح  ل��وع��وده  وفيا 
يف فرتة حكمه مهّددين يف حياتهم 
اإىل  م�ضرية  واقت�ضادهم  و�ضلمهم 
اأّن  تون�س بلد �ضياحي ولي�ضت بلدا 
ال�ضمود  ت�ضتطيع  ل��ك��ي  ب��رتول��ي��ا 
اأم������ام ه��ج��م��ات اجل���ه���ادي���ني التي 
التون�ضي  ال�ضعب  ف���اّن  ن��ّف��ذت  اإذا 

�ضيموت جوعا.
واأّك����دت ان��ه ك��ان م��ن امل��ف��رو���س اأّن 
يتم القب�س على ذلك ال�ضاب اأمام 

ليقول  ي�����ض��ت��درك  اأّن  ق��ب��ل  ي����رتّدد 
فاإّنهم  حماربتهم  متت  ما  اإذا  اّن��ه 
على  تعليقها  الفعل. ويف  �ضريدون 
هذا املوقف االأخري من ت�ضريحات 
قالت احلقوقية  التون�ضي  زيد  اأبو 
مهّددة  ت��ون�����س  اأّن  رج��ي��ب��ة  ن��زي��ه��ة 
تاأجيل  م����ع  ج���ه���ادي���ة  ب���ه���ج���م���ات 
رجيبة  نزيهة  واأ���ض��اف��ت  التنفيذ. 
الدولة  ومدنية  تون�س  م�ضري  اأّن 
الذي  ال�ضباب  اأح��الم  وكل  وال�ضلم 
اأ�ضبحت  ال���ث���ورة  اج����ل  م���ن  م����ات 
ال�ضلفية  �ضيوخ  بفتاوى  مرهونة 
اأّن���ه���ا ال تلقي  اجل��ه��ادي��ة. وق��ال��ت 

مقر �ضتوديو الت�ضجيل بالقناة.
من جهته اأّكد اأم�س اجلمعة اأ�ضتاذ 
القانون الد�ضتوري قي�س �ضعيد اأّن 
مقا�ضاة  التون�ضية  الدولة  باإمكان 
التون�ضي  زي��د  اأب��و  امل��دع��و  ال�ضلفي 
ل�ضنة  االإره�������������اب  ق�����ان�����ون  وف�������ق 
ة بعد اعرتافه علنا  2003 خا�ضّ
�ضوريا  يف  احل����رب  يف  مب�����ض��ارك��ت��ه 
من  جلنود  قتل  بعمليات  وقيامه 

اجلي�س ال�ضوري اأثناء املواجهات.
 يذكر اأن القانون التون�ضي يعاقب 
ع��ل��ى ج��رمي��ة و���ض��ع ال��ن��ف�����س على 
اأر�س  اإره��اب��ي��ة خ��ارج  ذم��ة جماعة 
العمومية  النيابة  وكانت  الوطن. 
فتحها  املا�ضي  ال�ضبت  اأعلنت  ق��د 
يف  ال�ضباب  جتنيد  ح��ول  لتحقيق 
املطالبات  ت��ع��ال��ت  ف��ي��م��ا   ، ���ض��وري��ا 
االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكة  على 
حما�ضبة  و  ب��اع��ت��ق��ال  ف��اي�����ض��ب��وك 
ما  على  التون�ضي  زيد  باأبي  املدعو 
يف  ارتكبها  من جرائم  به  اع��رتف 

اجلمهورية العربية ال�ضورية .
املوؤقت  ال��ت��ون�����ض��ي  ال��رئ��ي�����س  وك����ان 
املن�ضف املرزوقي قد حذر يف حوار 
اإذاعي بّث اخلمي�س من اأن االأو�ضاع 
يف �ضوريا �ضيكون لها انعكا�س �ضلبي 
يف ظل ا�ضتمرار تدفق مقاتلني من 

تون�س للقتال هناك.
التون�ضيون  يعود  اأن  وقال:نخ�ضى 
خطرا  ي�����ض��ك��ل��وا  واأن  ���ض��وري��ا  م���ن 
باأن  اإقناعهم  على بالدهم.. يجب 
هو  ب��الده��م  يف  احلقيقي  اجل��ه��اد 
حماربة الفقر والبطالة واجلهل.

جهادي عائد اإىل تون�س يوؤكد

تون�شيات انخرطن يف جهاد املناكحة يف �شوريا

الأمم املتحدة حتذر من امتداد عنف �شوريا للعراق 
•• نيويورك-بغداد-وكاالت:

قتل خم�ضة ا�ضخا�س بينهم قائد �ضحوة واثنني من ابنائه يف هجمات متفرقة ام�س يف العراق، ح�ضبما افادت م�ضادر 
امنية وطبية. وقال �ضابط برتبة مقدم يف �ضرطة ناحية الدجيل )60 كلم �ضمال بغداد( ان م�ضلحني جمهولني 
اغتالوا ح�ضني م�ضلح قائد �ضحوة قرية اجلمهورية الواقعة جنوب الدجيل، واثنني من ابنائه . وا�ضاف ان املهاجمني 
اغتالوا الثالثة قرب منزله و�ضط القرية .واكد م�ضدر طبي يف م�ضت�ضفى بلد تلقي جثة قائد ال�ضوة وجنليه. .من 
جهة اخرى، قال املمثل اخلا�س لالأمني العام يف العراق مارتن كوبلر اإن العراق يواجه جمموعة معقدة من امل�ضاكل 
املرتابطة منها االحتمال احلقيقي المتداد العنف اإليه من �ضوريا. ويف اجلل�ضة التي عقدها جمل�س االأمن الدويل 
عن العراق، حذر كوبلر من خطر امتداد العنف اإليه من �ضوريا، وراأى ان زعزعة اال�ضتقرار الناجم عن ذلك ال�ضراع 
اإىل انه منذ كانون االأول دي�ضمرب  يف �ضوريا قد يغذي التحديات ال�ضيا�ضية واالأمنية التي يواجهها العراق. ولفت 
املا�ضي تظاهر ع�ضرات االآالف يف االأقاليم الغربية بالعراق لالإعراب عن مظاملهم، وتتمركز مطالبهم حول ق�ضايا 

حقوق االإن�ضان واحل�ضول على اخلدمات االأ�ضا�ضية، اإنهم ي�ضعرون باأنهم منعزلون وغري اآمنني. 

�شوريا تخرتق ح�شاب 
بي بي �شي على تويرت

•• لندن-يو بي اأي:

اجلي�س  اأ�ضمته  من  اأم�س   ، �ضي  بي  بي  الربيطانية  االإذاع���ة  هيئة  اتهمت 
تويرت،  م��وق��ع  على  ح�ضاباتها  م��ن  ع��دد  بقر�ضنة  ال�����ض��وري  االإل���ك���رتوين 
ب�ضار  للرئي�س  موؤيدة  �ضوريا  يف  الدائرة  باالأزمة  تتعلق  ر�ضائل  وت�ضمينها 

االأ�ضد.
على  ب����داأت تظهر  ال��وه��م��ي��ة  ال��ت��غ��ري��دات  م��ن  �ضل�ضلة  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة،  وق��ال��ت 
اجلوية  والن�ضرة  العربية  اخل��دم��ة  فيها  مب��ا  ت��وي��رت،  موقع  يف  ح�ضاباتها 
وخدمة ال�ضوؤون االيرلندية، بعد ظهر يوم اأم�س االأول ومت تنبيه املوظفني 

الحقاً اإىل امل�ضكلة.
وا�ضافت اأن احل�ضابات ال� 3 حتت ال�ضيطرة االآن بعد ا�ضالح اخللل وحذف 

جميع املحتويات والتغريدات غري الالئقة التي و�ضعها القرا�ضنة.
وقّدمت متحدثة با�ضم بي بي �ضي اعتذاراً ملتابعي احل�ضابات لظهور مواد 
غري مقبولة فيها حتت ا�ضم الهيئة . وت�ضمنت تغريدات القرا�ضنة ر�ضائل 

�ضاخرة تهاجم دول غربية وعربية .

ابو زيد كما ظهر  على قناة التون�ضية

امللف ال�سوري يف حوار بالربملان الربيطاين 

بريطانيا تفح�س تربة �شوريا للتحقق من الكيماوي
ت�ضببه  بعد  كيميائية،  مواد  حمله 
خان  بلدة  يف  �ضخ�ضاً   31 مبقتل 

الع�ضل يف حلب الثالثاء املا�ضي.
واأعلن االأمني العام لالأمم املتحدة 
انه قرر اإجراء حتقيق دويل حول 
اأ�ضلحة  ا���ض��ت��خ��دام  ع��ن  ال��ت��ق��اري��ر 

كيميائية يف �ضوريا.
اىل ذل�����ك، ���ض��ه��دت ج��ل�����ض��ة ح���وار 
يف  االأول  ام�������س  ع���ق���دت  م���ف���ت���وح 
الربيطاين  العموم  جمل�س  مبنى 
لبحث  وخ�����ض�����ض��ت  )ال������ربمل������ان( 
التطورات يف �ضوريا، اإدانة للمجازر 
حيث  البلد،  ه��ذا  يف  ترتكب  التي 
ط��ال��ب م�����ض��ارك��ون ب��ت��دخ��ل دويل 
حل���م���اي���ة امل����دن����ي����ني، ب��ي��ن��م��ا دع���ا 
بلندن  الرو�ضية  ال�ضفارة  م�ضت�ضار 

اإىل احلوار كطريق حلل النزاع.
و�����ض����ارك يف احل�������وار اأع�������ض���اء يف 
جمل�س  يف  واأع���������ض����اء  ال�����ربمل�����ان 
وخرباء  ودبلوما�ضيون  ال��ل��وردات 
لو�ضائل  وا���ض��ع  بح�ضور  و���ض��ف��راء، 

االإعالم الربيطانية والعاملية.
ال�ضفري  االجتماع  خ��الل  وحت��دث 
�ضوريا  يف  ال�����ض��اب��ق  ال���ربي���ط���اين 
ال��ل��ورد ب��ات��ري��ك راي���ت م��ن وجهة 
االئتالف  و���ض��ف��ري  ���ض��وري��ة،  ن��ظ��ر 
ب��ل��ن��دن وليد  ال�������ض���وري  ال��وط��ن��ي 

����ض���ف���ور، ح��ي��ث م��ث��ل وج���ه���ة نظر 
ال�ضورية،  وامل���ع���ار����ض���ة  ال�����ث�����ورة 
والنائب الربيطاين اإريك جوي�س، 
والباحثة البارزة جني كينينمونت 
م���ن ب���رن���ام���ج ال�������ض���رق االأو�����ض����ط، 
الرو�ضية  ال�������ض���ف���ارة  وم�����ض��ت�����ض��ار 
قدم  ال��ذي  فولودين  اإيفان  بلندن 
طرح  كما  الرو�ضية،  النظر  وجهة 
النظر  ب��اري�����س وج��ه��ة  ج���ون���اث���ان 

االأمريكية ب�ضاأن �ضوريا.
اإن  كينينمونت  ال��ب��اح��ث��ة  وق��ال��ت 
و�ضعوا  ال���ع���امل  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ني 
اأن وزير  خيارات للجمهور، واأظن 

اخلارجية الربيطاين ويليام هيغ 
امل��ت��ح��دة مع  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ���ض��ي��اأت��ي 
خيارات اأكرث و�ضوحا اإىل حد ما .

واأ�ضافت ميكن اأن اأحتدى جوي�س 
ال������ذي مي���ث���ل وجهة  )حم��������اوري 
الراأي  يف  ال�����ض��وري(  ال��ن��ظ��ام  نظر 
اأخالقيا  واجبا  هناك  ب��اأن  القائل 
اأود  ولكن  املعار�ضة،  ت�ضليح  بعدم 
التزاماتنا  اأ�ضا�س  على  اأحت��داه  اأن 
العاملية  احل��رب  فبعد  القانونية. 
الثانية وقعنا على اتفاقية االإبادة 
والتعهد   )1 )امل������ادة  اجل��م��اع��ي��ة 
ولذلك  عليها،  واملعاقبة  مبنعها 

العربية. تلخ�ضه  ملا  طبقاً   ، حلب 
نت مما قاله في�ضل املقداد، نائب 

وزير اخلارجية ال�ضوري.
امل�ضلحة  ات��ه��م اجل��م��اع��ات  امل��ق��داد 
دل���ي���ل، وال  ب���ال�������ض���اروخ، م���ن دون 
اتهموا  ال����ذي����ن  امل���ع���ار����ض���ة  ق������ادة 
ال���ن���ظ���ام ق����دم����وا دل����ي����اًل اأي�������ض���اً، 
دويل،  بتحقيق  ط��ال��ب��ا  واالث���ن���ان 
وفرن�ضا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ط��ل��ب��ت  ف��ي��م��ا 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة م���ن االأم����ني 
العام لالأمم املتحدة، بان كي مون، 
للتحقيق  �ضوريا  اإىل  بعثة  اإر���ض��ال 
اأم���ا رو�ضيا  ال��ط��رف��ني.  ب��ات��ه��ام��ات 
ف��م��ال��ت ل��ل��رواي��ة ال��ر���ض��م��ي��ة التي 
ال�ضاروخ  اأول خرب عن  ج��اء  منها 
مع �ضور ملن و�ضفتهم وكالة �ضانا 

ب�ضحاياه.
تبد  مل  واجل���رح���ى  ال��ق��ت��ل��ى  والأن 
تعر�ضهم  ت��وؤك��د  اآث����ار  اأي  عليهم 
�ضكك  ف���ق���د  ك����ي����م����اوي،  ل�������ض���الح 
ال�����ض��ف��ري االأم���ري���ك���ي ال��غ��ائ��ب عن 
روبرت  ع��ام،  منذ  �ضوريا  يف  مقره 
ال�ضاروخ على غاز  باحتواء  ف��ورد، 
اأطلقه  رغ���م حت��ذي��ر  االأع�������ض���اب، 
اأن عواقب وخيمة غري  وملخ�ضه 
ال�ضورية  حمددة تنتظر احلكومة 
الأ�ضلحة  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  ث��ب��ت  اإذا 

•• لندن-وكاالت:

الع�ضكرية  اال�ضتخبارات  ح�ضلت 
 MI6 ال�����ض��ري��ة، امل��ع��روف��ة ب��ا���ض��م
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ع��ل��ى ع���ّي���ن���ات من 
بريف  الع�ضل  خ��ان  منطقة  ت��رب��ة 
ومنها  ل��ن��دن،  اإىل  ونقلتها  ح��ل��ب 
للبحث  داون  ب��ورت��ون  جمّمع  اإىل 
لوزارة  ال��ت��اب��ع  الع�ضكري  العلمي 
البعيدة  ويلت�ضر  الدفاع مبقاطعة 
يف اجلنوب الغربي الإنكلرتا 147 
ل���ن���دن، يف عملية  ع���ن  ك��ي��ل��وم��رتاً 
�ضرية ورد خربها قليل التفا�ضيل، 
التاميز  ب�ضحيفة  اجلمعة،  ام�س 
م�ضدر  دون  وم���ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

وا�ضح.
امل���ج���ّم���ع،  خ�������رباء  اأن  اخل������رب  يف 
الكيماوي  ب��ال�����ض��الح  امل��خ��ت�����ض��ني 
الرتبة  �ضيفح�ضون  والبيولوجي، 
اآثار  على  حتتوي  كانت  اإذا  ملعرفة 
ال�ضارين،  غ���از  م���ن  اأو  ك��ي��م��اوي��ة 
ت�ضربت من �ضاروخ انفجر يف خان 
 21 ا�ضت�ضهاد  اإىل  واأدى  الع�ضل 
كانوا  �ضوريني  جنود  و10  مدنياً 
بالقرب، حيث اإن املواطنني الذين 
ا�ضتن�ضقوا الغازات اأ�ضيبوا باإغماء 
م�ضت�ضفيات  اإىل  ون��ق��ل��وا  ف����وري 

بدء  منذ  االأوىل  للمرة  كيماوية 
االنتفا�ضة ، كما ق��ال. وع��ودة اإىل 
لو  ب��اأن��ه  اأنهته  فقد  التاميز  خ��رب 
اكت�ضف خرباء جمّمع بورتون داون 
اآثاراً كيماوية اأو من غاز االأع�ضاب 
يف عّينات الرتبة ف�ضيزيد ال�ضغط 
على املجتمع الدويل ليقوم بعملية 
ع�ضكرية �ضد احلكومة ال�ضورية ، 
موقعاً   50 �ضوريا  يف  اأن  م�ضيفة 
تقييم  بح�ضب  الكيماوي،  لل�ضالح 

اال�ضتخبارات الغربية.
وهناك اإمكانية اأال يكون الكيماوي 
ال���ذي مت  ال�����ض��اروخ  �ضمن ح�ضوة 
اإط����الق����ه ال���ث���الث���اء امل���ا����ض���ي من 
م��ن��ط��ق��ة ك��ف��ر داع����ل ب���اجت���اه خان 
القاتل  ال�ضارين  غ��از  وال  الع�ضل، 
ي�ضمونه  اآخ����ر  غ����از  اإمن����ا  اأي�������ض���اً، 
15 ، وا�ضتخدمه النظام  العن�ضر 
االأول  كانون  بدي�ضمرب  حم�س  يف 
املا�ضي، بح�ضب ما قراأت العربية.
نت عن اأعرا�ضه، وهو لي�س مميتاً 
وال مدرجاً ك�ضالح حمظور، واأهم 
ب�����دوار و�ضلل  ال�����ض��ع��ور  اأع���را����ض���ه 
وفقدان  وارت��ب��اك  للقوى،  م��وؤق��ت 

للتوازن و�ضيق بالتنف�س.
وزارة  رح���ب���ت  ذل�����ك،  غ�����ض��ون  يف 
اإجراء  ب��ق��رار  الرتكية  اخل��ارج��ي��ة 

يف  دول��ي��اً  حتقيقاً  امل��ت��ح��دة  االأمم 
مزاعم ا�ضتخدام اأ�ضلحة كيميائية 
ع��ل��ى �ضرورة  م�����ض��ددة  ���ض��وري��ا،  يف 
التحقيق ب�ضكل جاد يف تلك املزاعم 

التي تزايدت موؤخراً.
ان  االأنا�ضول  اأنباء  وكالة  واأف��ادت 
اأ�ضدرت  الرتكية  اخلارجية  وزارة 
العنف  �ضيا�ضات  ان  فيه  جاء  بياناً 
�ضوريا،  يف  ال��ن��ظ��ام  يرتكبها  ال��ت��ي 
���ض��د ���ض��ع��ب��ه، ت��ك��ت�����ض��ب يف ك���ل يوم 
اأبعاداً جديدة ، معرباً عن  مي�ضي 
ترحيب اأنقرة للقرار الذي اتخذه 
االأم��ني العام لالأمم املتحدة باين 
ك���ي م����ون ب����اإج����راء حت��ق��ي��ق دويل 
ا�ضتخدام  عن  وردت  تقارير  ب�ضاأن 

اأ�ضلحة كيميائية يف �ضوريا.
واأعرب البيان عن متني احلكومة 
الرتكية باأن جتري تلك التحقيقات 
ب�ضكل حيادي وم�ضتقل، ومب�ضاركة 
املعنية،  ال��دول��ي��ة  املوؤ�ض�ضات  كافة 
العام  ل���ل���راأي  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ع��ل��ن  واأن 

العاملي بعد االنتهاء منها.
ال�ضوري  ال���ن���ظ���ام  م���ن  ك���ل  وك�����ان 
املجتمع  ط��ال��ب��ا  ق���د  وامل���ع���ار����ض���ة 
باإر�ضال جلان متخ�ض�ضة  ال��دويل 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف ����ض���ق���وط �����ض����اروخ، 
ب�ضاأن  االت���ه���ام  ال��ط��رف��ان  ي��ت��ب��ادل 

اأ���ض��ع��ر ب���اأن ه��ن��اك واج��ب��ا اأخالقيا 
الدويل  والقانون  اأي�ضا،  وقانونيا 
االإن�ضاين قد طور م�ضوؤوليات عن 
�ضوريا  ي��ح��دث يف  وم���ا  احل��م��اي��ة، 
اإب��ادة جماعية وتطهري عرقي  هو 
جانبه،  وم�����ن   . ح�����رب  وج����رائ����م 
حتدث م�ضت�ضار ال�ضفارة الرو�ضية 
ال�ضعب  اإن  قائال  فولودين  اإيفان 
م�ضروعة  ت��ط��ل��ع��ات  ل���ه  ال�������ض���وري 
ملزيد م��ن احل��ري��ة وال��رخ��اء، غري 
اأن����ه ح��ت��ى االآن ف�����ض��ل��ت امل��ه��م��ة يف 
ب�ضكل  ال��ت��ط��ل��ع��ات  ه����ذه  حت��ق��ي��ق 

�ضحيح .
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اإيطاليا تعيد جندييها ليحاكما يف الهند ال�شني توؤكد رغبتها يف التعاون مع الحتاد الأوروبي يف خمتلف املجالت 
•• بكني-وام:

يى  وانغ  ال�ضيني  وزير اخلارجية  اأكد 
على رغبة بالده يف العمل مع االحتاد 
االأوروب���������ي م���ن خ����الل و����ض���ع خطط 

للتعاون يف خمتلف املجاالت.
ات�����ض��ال هاتفي  وق����ال وان����غ - خ���الل 
فى  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  م�ضئولة  م��ع 
االحتاد االأوروبي كاثرين اأ�ضتون - ان 
االحتاد  مع  العمل  فى  ترغب  ال�ضني 
ال���ت���ب���ادالت عالية  ل��ت��ع��زي��ز  االوروب������ى 

االت�ضال  خ����الل  اأك������دت  اأ����ض���ت���ون  ان 
ع��ل��ى االأه��م��ي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي يوليها 
االحتاد االأوروبي ل�ضراكته مع ال�ضني 
..م�ضيدة باجنازات ال�ضني يف حملتها 

اخلا�ضة بالتنمية االقت�ضادية.
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  م�ضئولة  واأعربت 
ف��ى االحت���اد االأوروب����ي ع��ن اال�ضتعداد 
تعميق  اأج����ل  م��ن  ال�����ض��ني  م��ع  للعمل 
�ضويا  وامل���واج���ه���ة  ال��ع��م��ل��ي  ت��ع��اون��ه��م��ا 
اأك���رب يف  ق��ف��زات  ل��ل��ت��ح��دي��ات لتحقيق 

تطوير عالقاتهما. 

فى  م�ضرتكة  نقاط  واإي��ج��اد  امل�ضتوى 
وو�ضع  لكليهما  التنمية  ا�ضرتاتيجية 
املجاالت  خمتلف  فى  للتعاون  خطط 
وت��ع��زي��ز االت�������ض���االت وال��ت��ن�����ض��ي��ق فى 
اأج���ل االرتقاء  ال��دول��ي��ة م��ن  ال�����ض��ئ��ون 
ب���ال���ع���الق���ات ب����ني ال�������ض���ني واالحت������اد 
االوروب��ى اىل م�ضتوى اأعلى .. وا�ضفا 
باأنهما  االوروب�������ي  واالحت������اد  ال�����ض��ني 
قوتان مهمتان يف احلفاظ على ال�ضالم 

والرخاء العامليني.
وذكرت وكالة االنباء ال�ضينية �ضينخوا 

•• روما-وكاالت:

اأعلنت احلكومة االإيطالية اأن م�ضاة البحرية االثنني املتهمني 
نيودلهي  اإىل  ���ض��ي��ع��ودان  ه��ن��دي��ني  ���ض��ي��ادْي��ن  مقتل  ق�ضية  يف 
لتجري حماكمتهما هناك. ويف خطوة الإنهاء االأزمة الراهنة 
اإع���ادة  م��ع ن��ي��ودل��ه��ي وال��ت��ي و���ض��ف��ت باملفاجئة ، ق���ررت روم���ا 
�ضيادين  مقتل  ق�ضية  يف  املتهمني  البحرية  م�ضاة  عن�ضرْي 
هنديني اإىل نيودلهي لتجري حماكمتهما، وذلك بعد تلقيها 
معاملتهما  ب�����ض��اأن  الهندية  احل��ك��وم��ة  م��ن  مكتوبة  �ضمانات 
واحرتام حقوقهما االأ�ضا�ضية. وكان اجلنديان يف مهمة حرا�ضة 
على من اإحدى ناقالت النفط االإيطالية عندما قتال خطاأ 

اثنني من �ضيادي ال�ضمك الهنود ظنا باأنهما قرا�ضنة، وذلك 
فرباير   15 ي��وم  الهند  غربي  جنوبي  ك��رياال  �ضواحل  قبالة 
���ض��ب��اط م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي. وب��ي��ن��م��ا ب��ا���ض��رت ال��ه��ن��د حماكمة 
اجلنديني على اأرا�ضيها، قالت اإيطاليا اإن احلادث وقع يف املياه 
اأن  الدولية متهمة الهند بانتهاك القوانني البحرية لزعمها 
الق�ضية تقع �ضمن واليتها الق�ضائية. وتقدمت روما بطعن 
الهندية  ال�ضلطات  اأحقية  ب�ضاأن  كرياال  والية  يف  الق�ضاء  اإىل 
الهند،  املحاكمة خارج  باذلًة جهودا كبرية لنقل  مبحاكمتهما 
دي�ضمرب  نهاية  يف  اجلنديان  و�ضافر  ذل��ك.  يف  ف�ضلت  ولكنها 
كانون االأول املا�ضي اإىل اإيطاليا لق�ضاء فرتة اأعياد امليالد بعد 

اأن �ضمح لهما الق�ضاء الهندي، وقد عادا بعد ذلك.

ح�������ض���ل ع���ل���ى اإج�����م�����اع اأع�������ض���اء 
م�ضادر  جت��ف��ي��ف  اإىل  امل��ج��ل�����س، 
ت�ضتخدمها  ال����ت����ي  ال���ت���م���وي���ل 
طموحاتها  لتغذية  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 

الع�ضكرية والبال�ضتية.
اجل����دي����دة  ال����ب����وك����ر  ل���ع���ب���ة  ويف 
النظام  ، يبدو  االأط��راف  املتعددة 
يف كوريا ال�ضمالية هو االأ�ضعف ، 
الأنه يعتمد على اإمدادات الطاقة، 
ال�ضني..  م���ن  اأ���ض��ا���ض��ا  ال��ق��ادم��ة 
يتوّقع  اأن  باإمكانه  اح��د  ال  ولكن 

ردة فعل الوحو�س اجلريحة..! 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اأّما 
يانغ  بيونغ  ب���اأّن  تاأكيدها  ف��رغ��م 
قدرات  املرحلة  ه��ذه  يف  متلك  ال 
ما  وكل  للقارات  عابرة  بالي�ضتية 

كوريا  ع����ن  ال���������ض����ادرة  امل�����دّوي�����ة 
توؤكد �ضرورة موا�ضلة  ال�ضمالية 
تدابري  ات��خ��اذ  املتحدة  ال��والي��ات 
وق���ائ���ي���ة ل���ت���دم���ري ك����ل �����ض����اروخ 
ب��ال��ي�����ض��ت��ي ع��اب��ر ل��ل��ق��ارات كوري 

�ضمايل يف امل�ضتقبل .
هكذا ق��ررت ال��والي��ات املتحدة يف 
مواجهة احلّمى اجلديدة يف �ضبه 
اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة، اع��ت��م��اد لقاح 
اأر�ضها،  ح��م��اي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  وق��ائ��ي 
ح�ضانتها،  ع���وام���ل  يف  وال���رف���ع 
امل�ضمون  وا�ضحة  ر�ضالة  واإر�ضال 
اأّن اللعب  اإىل بيونغ يانغ مفادها 
العواقب،  حم��م��ود  ل��ي�����س  ب��ال��ن��ار 
من  ال����ّذئ����اب  م���ع  ال���ّرق�������س  واأّن 

لة..! اخت�ضا�ضاتها املف�ضّ

يف االأم���ر اأن��ه��ا اأظ��ه��رت تقدما يف 
ال�ضواريخ  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��وي��ر 
البعيدة املدى، فقد قّررت تعزيز 
دف���اع���ات���ه���ا ال�������ض���اروخ���ي���ة وذل���ك 
اعرتا�ضيا  ���ض��اروخ��ا  بن�ضر14 
العام2017،  ح���ت���ى  اإ����ض���اف���ي���ة 
�ضاروخا   30 ال  ج����ان����ب  اإىل 
�ضرح،  كما  اأرا�ضيها،  على  املثبتة 
االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  اجلمعة، 

ت�ضاك هاجل.
ويهدف هذا االإجراء اإىل ا�ضتباق 
وخا�ضة  االإي�����������راين  ال���ت���ه���دي���د 

الكوري ال�ضمايل.
وكان جيم�س ميلر الرجل الثالث 
ال��دف��اع االأم��ري��ك��ي��ة، قد  يف وزارة 
قال يف وقت �ضابق اإّن الت�ضريحات 

•• الفجر – خرية ال�صيباين:

التزامها  ال�ضمالية  ك��وري��ا  األ��غ��ت 
كوريا  م����ع  ال���ه���دن���ة  ب���ات���ف���اق���ي���ة 
اجل���ن���وب���ي���ة وح��������ذرت ال����والي����ات 
�ضربة  �ضتواجه  اأنها  من  املتحدة 
هرم  اأعلى  وق��ال   ، وقائية  نووية 
اأن  اأون،  ج���ون���غ  ك���ي���م  ال�����ض��ل��ط��ة 
حرب  خل��و���س  م�ضتعد  اجل��ي�����س 

�ضاملة .
ول���ئ���ن اع����ت����اد ال���ن���ظ���ام ال���ك���وري 
ال�����������ض�����م�����ايل ع�����ل�����ى م�����ث�����ل ه�����ذه 
فاّن  ال���ع���دوان���ي���ة،  ال��ت�����ض��ري��ح��ات 
خطابه جت��اوز يف االأي��ام االأخرية 
احل������دود امل���ع���ه���ودة، وب���ل���غ درج���ة 

ق�ضوى من احلّدة. 
ال��ت�����ض��ع��ي��د يف وقت  وي���اأت���ي ه����ذا 
�ضّلطت فيه االأمم املتحدة عقوبات 
ال�ضمالية،  ك��وري��ا  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
ع�ضكرية  م��ن��اورات  فيه  وجت���رى 
البحرية  ال��ق��وات  ب��ني  م�ضرتكة 
�ضبه  قبالة  �ضيول،  و  االأمريكية 

اجلزيرة الكورية.
وع�����ل�����ى ط����ري����ق����ة ط����ف����ل ي���ه���دد 
ب��ا���ض��ت��م��رار ب��ت��ك�����ض��ري ك���ل ���ض��يء ، 
ف��ان اخل��ط��اب ال��ع��دواين لبيونغ 
ي��ان��غ ق��د ي����وؤدي يف ن��ه��اي��ة االأمر 

دول  بقية  من  �ضاأم  ابت�ضامة  اإىل 
العامل، ولكن هل يجب اأن توؤخذ 
ه����ذه ال���ت���ه���دي���دات ع��ل��ى حممل 

اجلّد؟ نعم و ال.
معاهدة  اأه����م  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  مت 
واجلنوب،  ال�����ض��م��ال  ب���ني  ه���دن���ة 
�ضتة  م��ن  اأك���رث  م��ن��ذ  املنف�ضالن 
وت��ل��زم هذه   . ع��ق��ود، عام1991 
االت���ف���اق���ي���ة ال���ب���ل���دي���ن ع���ل���ى حل 
ال�ضلمية  ب���ال���ط���رق  خ��الف��ات��ه��م 
عن  الع�ضكرية  املواجهة  وجتّنب 
اأن  يبدو  انه  غري  اخلطاأ.  طريق 
هذا النوع من الن�ضو�س يكت�ضب 
اأهمّية ن�ضبّية يف عقول قادة كوريا 
ال�����ض��م��ال��ي��ة، ال���ذي���ن مل ي����رتددوا 
ل�ضّن  االأخ�ضر  ال�ضوء  اإعطاء  يف 
العديد من الهجمات يف ال�ضنوات 
ع�ضكرية  اأه����داف  �ضد  االأخ����رية، 

ومدنية يف كوريا اجلنوبية.
درجة  اأون  ج��ون��غ  كيم  رّف���ع  وق��د 
وحدة  تفّقد  ح��ّد  اإىل  اال�ضتفزاز، 
توّلت  اأن  ���ض��ب��ق  ال���ت���ي  امل��دف��ع��ي��ة 
الكورية  يونبيونغ  جزيرة  ق�ضف 
اجلنوبية يف نوفمرب 2010 )4 
، وك��اأّن بيونغ يانغ، تعتقد  فتلى( 
اأّن اتفاقا مكتوبا لي�س بال�ضرورة 

ملزما للموّقعني عليه..!

نووية  ب��روؤو���س  جم��ّه��زة  للقارات 
الت�ضريح  وب����ه����ذا   . م�������ض���ّغ���رة 
الواليات  ب��اأن  يانغ  بيونغ  توحي 
ق���د تكون  االأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
مراقبون  وي���رى  رئي�ضيا.  ه��دف��ا 
اأاّل ن��ف��اج��اأ مب��ث��ل هذه  ان���ه ي��ج��ب 
ال��ق��درة على  ال��ت�����ض��ري��ح��ات، الن 
كوريا  اأوراق  اأف�ضل  ه��ي  االإي���ذاء 

ال�ضمالية على االإطالق . 
الالفت ال��ي��وم، وال��ذي م��ّر مرور 
ال��ردود القادمة  الكرام، هي حّدة 
اأن  فعو�س  اجلنوبية.  كوريا  من 
تلجاأ �ضيول اإىل التهدئة والدعوة 
با�ضم  املتحدث  ه��دد  اإىل احل��وار، 
كوريا  مبحو  للخارجية  وزارت��ه��ا 
ال�ضمالية من على االأر�س اإذا ما 
كوريا  �ضد  ن���ووي  بهجوم  ق��ام��ت 

اجلنوبية.
هذه الت�ضريحات املتبادلة جت�ّضم 
احل�����رب ال��ن��ف�����ض��ّي��ة واالأع�������ض���اب 
ال�ضاب  ال���زع���ي���م  ب����ني  ال���ق���ائ���م���ة 
عن  ال��ب��اح��ث  ال�ضمالية،  ل��ك��وري��ا 
وم�������ض���روع���ّي���ة على  م�����ض��داق��ي��ة 
راأ��������س ن���ظ���ام ع�������ض���ك���ري، وب�����ارك 
اجلديدة  الرئي�ضة  ه���اي،  ج��ي��ون 
ل��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، ال��ت��ي تعترب 
تات�ضر  م��ارغ��ري��ت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

م����ن����ذ ع���������ض����ري����ن ع������ام������ا، ت������دور 
الربنامج  حول  دولية  مفاو�ضات 
وقد  ال�ضمالية،  ل��ك��وري��ا  ال��ن��ووي 
ت��وّق��ف امل��ف��او���ض��ون االأج��ان��ب عن 
املنكوثة،  ال���وع���ود  ع���دد  اإح�����ض��اء 
واالتفاقات التي تنّكرت لها بيونغ 

يانغ.
ان��ه م��ع ه��ذا الطرف  وب���ات جلّيا 
الغريب االأطوار واملتقّلب، ت�ضبح 
كما  وفاعلية  تاأثري  دون  اجل��زرة 
الع�ضا اأي�ضا. واحلّجة يف ذلك، اأّن 
على  مكافاأة  اأّي  تتلقى  مل  �ضيول 
ماليني الدوالرات من امل�ضاعدات 
اإىل   2001 ع��ام  منذ  املمنوحة 

جارتها ال�ضمالية املزعجة.
يف مثل ه��ذه امل��ن��اخ��ات، م��ا مدى 
تكت�ضبها  ال����ت����ي  امل���������ض����داق����ي����ة 

تهديدات بيونغ يانغ االأخرية ؟ 
ع���ل���ى ط���ري���ق���ة ال�������ض���ف���دع ال����ذي 
الثور،  ح��ج��م  يف  ي��ك��ون  اأن  ي��ري��د 
الفرن�ضي  ال�����ض��اع��ر  ح��ك��اي��ات  يف 
الفونتني، تتعّمد كوريا ال�ضمالية 
ووفّيا  ق��ّوت��ه��ا،  عر�س  يف  املبالغة 
وزير  نائب  ���ض��ّرح  التقليد،  لهذا 
ال��دف��اع ال��ك��وري ال�����ض��م��ايل، كانغ 
ال�ضمالية  ك��وري��ا  اأن  ب��ي��و،  ي��ون��غ 
عابرة  بالي�ضتية  �ضواريخ  متلك 

وت�ضع  ال�������ض���ي���ا����ض���ي،  من���وذج���ه���ا 
�ضّلم  يف  لبالدها  القومي  االأم���ن 

اأولوياتها.
امل�ضبوقة  الذراع غري  وعملّية يّل 
ه����ذه، جت����ري ب���ني ق��ي��ادت��ني من 
ال�ضباب، تعوزهما اخلربة ن�ضبيا، 
الكبري  يكون من اخلطر  و�ضوف 
على  اأخ���ذه���ا  ع����دم  اأو  جت��اه��ل��ه��ا 

حممل اجلد.
وك��م��ا يف اغ��ل��ب االأح���ي���ان، عندما 
ال�ضمالية،  بكوريا  االأم���ر  يتعّلق 
فاإن م�ضتقبل االأحداث وتطّورها 
يتوّقف اإىل حد كبري على موقف 
ال�ضني، وق��د دع��ت ه��ذه االأخرية 
ال���ت���زام  اإىل  االأط����������راف  ج��م��ي��ع 
الهدوء و�ضبط النف�س واالمتناع 
يزيد  اأن  �ضانه  م��ن  عمل  اأي  ع��ن 
حدة التوتر ، كما جاء على ل�ضان 
الدبلوما�ضية  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث 

ال�ضينية.
كل  تفعل  �ضوف  بكني  اأّن  �ضّك  ال 
�ضيء حتى ال يختفي نظام بيونغ 
يانغ، ولكن ت�ضويتها، يف جمل�س 
عقوبات  ف��ر���س  ل�ضالح   ، االأم���ن 
ال�ضمالية،  ك��وري��ا  ع��ل��ى  ج��دي��دة 

يعك�س نفاد �ضربها املتزايد.
الذي  القرار2094،  وي���ه���دف 

حتليل اإخباري

عملّية يّل ذراع موؤملة يف �شبه اجلزيرة الكورية
هل ياأخذ العامل تهديدات بيونغ يانغ على حممل اجلد؟

قرع طبول احلرب

مو�شكو تنتقد مناورات بني اأمريكا وجورجيا 
•• مو�صكو-ا.ف.ب:

انتقدت رو�ضيا ام�س مناوارات م�ضرتكة جتريها الواليات املتحدة وجورجيا 
هذه ال�ضنة رغم تويل حكومة جديدة ال�ضلطة يف تبيلي�ضي تعترب موالية 

ملو�ضكو.
و�ضرح الناطق با�ضم وزارة اخلارجية الرو�ضية الك�ضندر لوكا�ضيفيت�س ان 
االمريكيون على  �ضركاوؤنا  ويف�ضرها  �ضنة  كل  التي جتري  التمارين  تلك 
تثري  افغان�ضتان  يف  عمليات  على  اجل��ورج��ي��ني  الع�ضكريني  ت��دري��ب  ان��ه��ا 

القلق.
اي��ا كان  ن��رى ان وج��ود اي ق��وة اجنبية يف تبيلي�ضي  اننا  وا���ض��اف يف بيان 

املربر، ت�ضر بتعزيز ال�ضالم واال�ضتقرار يف املنطقة.

�ضبرييت  اج��ي��ل  ا���ض��م  عليها  يطلق  ال��ت��ي  امل�ضرتكة  امل��ن��اورات  يف  وي�����ض��ارك 
2013 نحو 350 ع�ضكريا امريكيا وجورجيا، وبدات هذا اال�ضبوع على 
29 اذار مار�س يف قاعدة فازياين الع�ضكرية قرب العا�ضمة  ان تنتهي يف 

اجلورجية.
وجتري التمارين لل�ضنة الثالثة على التوايل بينما تقدم الواليات املتحدة 

م�ضاعدة ع�ضكرية للجمهورية القوقازية ال�ضغرية منذ 2003.
وقد اعرب امللياردير بيدزينا ايفاني�ضفيلي رئي�س الوزراء اجلديد الذي فاز 
ائتالفه املعار�س باالنتخابات الت�ضريعية يف ت�ضرين االول اأكتوبر، عن نيته 
تطبيع العالقات مع مو�ضكو التي تدهورت كثريا اثر احلرب اخلاطفة يف 

اب اغ�ضط�س 2008.
ميخائيل  اجل��ورج��ي  الرئي�س  �ضلفه  انتهجها  التي  �ضيا�ضة  اعتمد  لكنه 

•• الفجر- عبد املجيد بن عمر:

ت�ضقط  ال  اأن  يف  العظمة  لي�ضت 
اأبدا.. العظمة هي اأن تنه�س كّلما 
القيادات  اأّن  ال���ض��ك   ، ���ض��ق��ط��ت.. 
كلمات  ت���رّدد  املتعاقبة،  ال�ضينّية 
كّلما  ك��ون��ف��و���ض��ي��و���س  فيل�ضوفها 
م�ضريتها،  ح�ضاد  لتقييم  توّقفت 
وحت���دي���د  رم�����وزه�����ا  جت����دي����د  اآو 
اإذ ال يختلف اثنان على  اأهدافها، 
اأّن ال�ضني اليوم عمالق ال يقا�س 
مب��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ب��االأم�����س، وقّوة 
موؤّهلة للرّتّبع على عر�س القّمة.. 
و�ضورها  بناءها  يربك  مازال  قّوة 

احلديث بع�س الثغرات..!
على  االأح���د،  ال�ضتار،  اأ���ض��دل  لقد 
عملّية انتقال ال�ضلطة يف ال�ضني، 
وال����ت����ي ا����ض���ت���م���رت م���ن���ذ امل���وؤمت���ر 
ال�ضيوعي  للحزب  ع�ضر  ال��ث��ام��ن 
ال�����ض��ي��ن��ي يف ن��وف��م��رب امل���ا����ض���ي ، 
للهيئة  ال�ضنوية  ال���دورة  باختتام 
ال�ضني  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 

وجتديد القيادة.
اخلام�س،  اجليل  يت�ضّلم  وب��ذل��ك 
زمام  ع���راق���ي���ل،  ودون  ب�����ض��ال���ض��ة 
االأم������ور ع���ن اجل��ي��ل ال���راب���ع من 
)بقيادة  ال�����ض��ي��وع��ي��ني  ال���زع���م���اء 
ال��ث��ن��ائ��ي ه��و ج��ني ت���او و ون جيا 
باو، الذي تقاعد بعد ع�ضر �ضنوات 
فيها  انتقلت  ال�ضلطة،  راأ���س  على 
اإىل  ال�ضاد�س  امل��رك��ز  م��ن  ال�ضني 
ثاين اأعلى االقت�ضاديات العاملية.

اأكد  ال��ت��ي  ك��ل��م��ت��ه اخل��ت��ام��ي��ة،  يف 
فيها ح�ضوره وقدراته اخلطابّية، 
حت�����دث ال���رئ���ي�������س اجل����دي����د عن 
حما�س  م��ث��ريا   ، ال�ضيني  احل��ل��م 
ال��ق��اع��ة، حت���دث ع��ن ���ض��ني قوّية 
ولكنها  وطنيا  ملتحمة  وحديثة، 

منفتحة على االإ�ضالحات. 
هدف احللم ال�ضيني هو ا�ضتفادة 
ال�ضيني  ال�ضعب  ���ض��رائ��ح  جميع 
ون�ضف  امل���ل���ي���ار  ي���ت���ج���اوز  ال������ذي 
قومّية،   56 على  ويتوزع  ن�ضمة، 
اال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال��ن��ج��اح��ات التي 
العقود  ام�����ت�����داد  ع���ل���ى  حت��ق��ق��ت 

الثالثة املا�ضية.
ففي الوقت الراهن، ي�ضّجل تفاوت 
يف توزيع مكا�ضب االإ�ضالحات بني 
الثالثة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ات 
فقد  االإ���ض��الح��ات،  ع��ن  النا�ضئة 
ا���ض��ت��ف��ادت م��ن ت��ل��ك ال��ت��ح��ّوالت - 
والنخبة  اجلديدة،  البورجوازية 
يف  الو�ضطى،  والطبقة  احلاكمة 
من  االآخ��ر  الن�ضف  ا�ضتثني  حني 
والفالحني   ، ال�����ض��ع��ب-ال��ع��م��ال 

الفقراء النازحني للمدن - الذين 
غالبا ما دفعوا ثمن التحّول الذي 
�ضهدته ال�ضني )م�ضادرة االأرا�ضي 
امل�ضوؤولني  اأو  املقاولني  قبل  م��ن 
امل��ح��ل��ي��ني ، وع���م���ال ي��ع��م��ل��ون يف 
اأجورا  ويتقا�ضون  قا�ضية  ظروف 
��ي��ة(، مم��ا ن��ت��ج ع��ن��ه اأج����واء  م��ت��دّنّ

اجتماعية متوّترة.
الف�ضاد  ع��ن  الك�ضف  اأ���ض��اف  وق��د 
عام  ال�ضلطة  م�ضتويات  اأع��ل��ى  يف 
2012 والتدهور الرهيب للبيئة 
قطرات  االأخ���������رية،  االأ����ض���ه���ر  يف 
اإ�ضافية لكاأ�س �ضبق لها اأن فا�ضت 

منذ مدة باملرارة واالإحباط.
اجلديدة  ال�ضينية  ال��ق��ي��ادة  اإّن 
يدفع  ب��داأ  بلد  م�ضوؤولّية  تت�ضّلم 
�ضريبة تطوره ال�ضريع واملتوّح�س 
والذي من نتائجه مرور املجتمع 

باأزمة هوّية عميقة.
وعودة ال�ضماء اإىل زرقتها واالأنهار 
اإىل نظافتها، هي بالتاأكيد اأي�ضا، 
الذي  ال�ضيني  احل��ل��م  م��ن  ج���زء 
�ضي  اجل��دي��د  الرئي�س  ���ض��ريّوج��ه 
ج��ني ب��ي��ن��غ مل��واط��ن��ي��ه،اإىل جانب 
واالأنانية،  الف�ضاد،  على  الق�ضاء 
التي  وامل���ح�������ض���وب���ي���ة،  وال���ت���ب���ذي���ر 
ال�ضيوعي  احل��زب  �ضورة  قّو�ضت 

يف ال�ضنوات االأخرية.
وق��د وّج���ه اأك���رث م��ن رب��ع النّواب 
املحكمة  الأداء  ق���وّي���ة  ان���ت���ق���ادات 

ول����ئ����ن اأك�������د ال���رئ���ي�������س اجل���دي���د 
ب���الده يف منطق  اإب��ق��اء  رغبته يف 
ال�����ض��الم وال��ت��ن��م��ي��ة، م��و���ض��ح��ا اأن 
جهود تطوير القدرات الع�ضكرية 
ال�ضني  تبا�ضرها  التي  ال�ضينية 
م��ن��ذ م��ا ي��ق��ارب ال��ع�����ض��ري��ن عاما 
ال�ضلمي،  التعاي�س  اف��ق  يف  تتنّزل 
فاإنه يف املقابل مل يخف ت�ضميمه 
ع��ل��ى ع���دم ال��ت��ن��ازل يف م��ا يخ�ّس 
ال�ضالمة  اأو  ال�������ض���ي���ادة  ق�����ض��اي��ا 
موّجهة  ر�ضالة  وه���ذه  ال��رتاب��ّي��ة. 
جزر  اأزم����ة  )ب�ضبب  ال��ي��اب��ان  اإىل 
اأي�ضا  ت��اي��وان  واإىل   ، �ضينكاكو( 
ال�����والي�����ات  ول����ك����ن يف اخل���ل���ف���ّي���ة 

املتحدة االأمريكية.
�ضابق  �ضفري  تعيني  اأّن  �ضك  وال 

دورها  اأّن  يفرت�س  ال���ذي  العليا 
ال��ف�����ض��اد، معربني  م��ك��اف��ح��ة  ه���و 
بذلك عن تنامي ال�ضوت النقدي 

بني النا�س.
ولكن �ضي جني بينغ كان وا�ضحا 
اأن ه��ذا احل��ل��م لن  ب��ت��اأك��ي��ده على 
اال�ضرتاكية  دائ������رة  ع���ن  ي���خ���رج 
التي  ال�ضينية  اخل�ضائ�س  ذات 
اأ�ض�ضها دنغ �ضياو بينغ )ابو  و�ضع 
االإ�ضالح ال�ضيني واالنفتاح تويّف 
اأّن هذا  1979 ( ، و ال �ضك  عام 
ال�ضيا�ضي  االنفتاح  ا�ضتبعاد  يعني 

على تعددّية االأحزاب.
وم���ف���ه���وم  احل���ل���م ال�����ض��ي��ن��ي  يف 
اأي�ضا  هو  بينغ،  �ضى جني  تعريف 
العامل.  وم��ه��اب��ة يف  ق��وي��ة  ���ض��ني 

على منطقة هي واحدة من اأ�ضرع 
املناطق منوا يف العامل. وقد ملّحت 
على  تتنازل  لن  اأنها  اإىل  ال�ضني 
اآ�ضيا التي تعتربها جمال نفوذها 

التقليدي.
عام  اأق����ام����ت  ال�����ض��ني  اأّن  ي���ذك���ر 
للتجارة  منطقة  اأك���رب   2010
ال���ع���امل���ي���ة احل�������رة م����ع االآ����ض���ي���ان 
وتايوان. ولكن الواليات املتحدة، 
اخلا�س،  م�ضروعها  متلك  ال��ت��ي 
اأّمنت  واملك�ضيك  ك��ن��دا  مب�ضاركة 
املا�ضي،  اليابان، اجلمعة  ان�ضمام 
وال نّية لديها لترتك املجال رحبا 

لل�ضينيني.
م������ن ج����ه����ت����ه ان������خ������رط رئ���ي�������س 
ال��وزراء اجلديد، يف اال�ضتمرارية 

اأك��د رئي�س ال��وزراء اجلديد،  وقد 
برناجمها  �ضتوا�ضل  ال�ضني  اأّن 
10 مليون  احل�ضري )اأك��رث من 
�ضاكن جديد يف املدن كل عام( مما 
�ضيوؤدي اإىل تغيري �ضامل للم�ضهد 
من  اأك���رث  ال��ي��وم،  ال�ضيني.ويعّد 
باملائة(  ال�ضكان)52  ن�����ض��ف 
يعي�ضون يف املدن، مقابل اأقل من 
ال�ضابق.  للجيل  بالن�ضبة  ال��رب��ع 
وه�����ذا ي��ع��ن��ي ا����ض���ت���م���رار ال���ّن���زوح 
اجلماعي من الريف، وهو االأكرب 
يف تاريخ الب�ضرية، مما يزيد من 

حّدة الق�ضايا البيئية امللّحة.
كه  يل  ق�����ال  ال�������ض���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
ت�ضيانغ، نحن يف حاجة اإىل تفكري 
بيئي جديد ومزيد من ال�ضفافية 
، واأ�ضاف اإننا جميعا نتنف�س نف�س 
الهواء ، علينا اتخاذ اإجراءات معا 
النا�س  ي���رى  اأن  اإىل  ح��اج��ة  ويف 
النتائج ب�ضرعة . كما جّدد يل كه 
باو  �ضلفه ون جيا  ت�ضيانغ موقف 
باأن احلد االأدنى املطلوب ل�ضمان 
االك��ت��ف��اء ال���ذات���ي م��ن ال���غ���ذاء يف 
مليون   120 توفري  ه��و  ال�ضني 
ال�ضاحلة  االأرا�����ض����ي  م���ن  ه��ك��ت��ار 

للزراعة.
ال�������وزراء  رئ���ي�������س  اأّن  اإىل  ي�������ض���ار 
ح���ذرا يف خ�ضو�س  بقي  اجل��دي��د 
التي  ال�ضيا�ضي  االإ���ض��الح  م�ضاألة 
ك���ان���ت ع���زي���زة ع��ن��د ���ض��ل��ف��ه. مما 
ال�ضلطات  اأّن  على  بو�ضوح،  ي��دّل 
ال�����ض��ي��ن��ّي��ة اجل���دي���دة ق���د ق���ررت، 
ت���ه���دئ���ة االأج��������واء  ال����ب����داي����ة،  يف 
والدبلوما�ضية،  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وت����اأج����ي����ل م����ل����ّف االإ�����ض����الح����ات 
امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، االأك���رث 
ولكن  الح��ق��ة،  ف��رتة  اإىل  تعقيدا، 
�ضتنت�ضب  االإ���ض��الح��������������ات  ه����ذه 
املقبلة،  االأ�ضهر  يف  اأمامهم  حتما 
ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د وقتها  وع��ل��ى 
التي  ال����ك����اري����زم����ا  ورق�������ة  ل���ع���ب 
الثقة  ا�ضتثمار فرتة  يتمتع بها و 
بداية  يف  اإليه  املمنوحة  والهدنة 
التي  االإ�ضالحات  لدف�����تع  عهده 
موا�ضلة  لل�ض�����ني  �ضت�ض�������مح 
التي  ال���ّت���ح���دي���������������ث  ّ��ة  ع��م��ل��ي������������������

ت�ضهدها.
ال�ضينية  ال���ق���ي���ادة  اأّن  ���ض��ك  وال 
اجل������دي������دة، وه������ي ت����واج����ه ه���ذه 
امل���ه���ّم���ة، ق���د ا���ض��ت��ح�����ض��رت �ضوت 
حكمتها كونفو�ضيو�س وهو يقول 
ب��ب��طء، ولكن  اأن��ك مت�ضي  ال يهم 
اأال تتوقف ، مهّمة يرى  املهم هو 
جم��م��ل اخل����رباء اأّن��ه��ا ل��ن تكون، 

وبكّل املقايي�س، �ضهلة!

تاو  ج��ني  لراعيه  التكنوقراطية 
)الرئي�س ال�ضابق(.

وقد جتّلى بو�ضوح تقا�ضم االأدوار 
ورئي�س  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����س  ب���ني 
الوزراء يل كه ت�ضيانغ، وقد كانت 
االأولويات االقت�ضادية من ن�ضيب 
هذا االأخ��ري، وهدفه هو احلفاظ 
القوية)حوايل  النمو  ن�ضبة  على 
فرتة  يف  ب��امل��ائ��ة(   5 ف��ا���ض��ل   7
واليته، من اأجل حتقيق االأهداف 
وردت  كما   2020 لعام  امل��ح��ددة 
يف خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ال��ت��ي تركها 
على  )ال�ضيطرة  ال�ضابق  الفريق 
وتوفري  وال��ت�����ض��غ��ي��ل  ال��ت�����ض��خ��م 
م�ضاعفة  وك�����ذل�����ك  امل���������ض����ك����ن، 
الدخ��ل املتو�ضط، اأو اإحداث نظام 

م�ضاعدات اجتماعية للجميع(. 
ال�ضعب  رفاهية  اأّن  نكت�ضف  هكذا 
هي يف �ضّلم اأولوياته، حتى يت�ضّنى 
العام  ال�����ض��خ��ط  ح������ّدة  ت��خ��ف��ي��ف 
وتهدئة املناخ االجتماعي و�ضمان 
توازن املجتمع قاعدة كل ا�ضتقرار 

�ضيا�ضي من�ضود.
رئي�س  ي��رف�����س  ذل����ك،  ولتحقيق 
ال�ضرائب،  زيادة  الوزراء اجلديد 
عقلنة  ي��ع��ت��زم  امل��ق��اب��ل  يف  اّن���ه  اإاّل 
وزي���ادة  واالإدارة  امل��وؤ���ض�����ض��ات  اأداء 
تخفي�س  خ����الل  م���ن  جن��اع��ت��ه��ا 
ملوازناتها، مكافحة للهدر  جذري 

والف�ضاد.

ال�ضنوات  يف  وامل�ضوؤول  اليابان،  يف 
واملحيط  اآ����ض���ي���ا  ع���ل���ى  االأخ��������رية 
وزير  من�ضب  يف  تعيينه  ال��ه��ادئ، 
الكثري  يقول  اخلارجية  ال�ضوؤون 
عن االأولويات اخلارجيةال�ضينية 

اجلديدة.
اأّن  بكني،  نظر  جلّيا، يف  ب��ات  لقد 
قد حتّول  العامل  يف  الثقل  مركز 
غداة  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�ضيا  اىل 
واأّن  الكبرية،  االقت�ضادية  االأزم��ة 
يف هذه املنطقة �ضيتحدد م�ضتقبل 
الرئي�ضية  ال��ت��ح��دي��ات  ره����ان����ات 
االأمريكان  بوجود  القادم،  للعقد 
القوتني  م���ن  وال�����ض��ي��ن��ي��ني.ف��ك��ل 
املحيط وال  حتتل جانبا من هذا 
نفوذها  ب�ضط  يف  رغبتها  تخفي 

حتليل اإخباري

بعد ا�شتكمال عملّية انتقال ال�شلطة .. ماهي اأولويات القيادة ال�شينية اجلديدة؟

م�ضافحة بني احللم والرفاهالرئي�س اجلديد
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.  ال�ضكل القانوين : �ضركة  ذات م�ضوؤلية حمدودة . رقم القيد بال�ضجل التجاري :1052127. 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري 
لل�ضركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�ضركة  بانحالل  لديها 
بتاريخ    -  .2012/1/177397 رق��م  حتت  العدل  الكاتب  ل��دي  وامل��وث��ق   2012/11/14 بتاريخ 
ال�ضركة ح�ضب قرار اجلمعية  اأعاله للقيام بت�ضفية  2012/11/14  وبتعيني امل�ضفي املذكور 
العمومية املوثق -لدي الكاتب العدل .  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�ضفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة  – دوار ال�ضاعة – مكتب  4  ملك  حمد رحمة  
ال�ضام�ضي – ت: 2955248 04– فاك�س رقم :042950081 - �س ب :8540 م�ضطحبا معه كافة 

امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن .

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي وعنوانه : �ضفيان االغا و�ضركاه – حما�ضبون قانونيون   .
الرخ�ضة  رق��م  حم��دودة(  م�ضوؤلية  ذات  )�ضركة  القرهود  �ضيدلية   : وعنوانها  ال�ضركة  ا�ضم 
237290 العنوان:  ملك خليفة بن �ضاعن عبد اهلل – ديرة - القرهود   .  ال�ضكل القانوين : 
�ضركة  ذات م�ضوؤلية حمدودة . رقم القيد بال�ضجل التجاري :58736. مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�ضركة  التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بانحالل  باأنه قد مت  التنمية االقت�ضادية بدبي 
املذكورة اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�ضركة بتاريخ 2013/02/14 واملوثق 
امل�ضفي  وبتعيني    2013/02/  14 بتاريخ    -  .2013/1/28540 رقم  العدل حتت  الكاتب  لدي 
الكاتب  املوثق -لدي  العمومية  ال�ضركة ح�ضب قرار اجلمعية  بت�ضفية  للقيام  اأعاله  املذكور 
العدل . وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعيني يف مكاتبة الكائنة 
يف – ديرة  – دوار ال�ضاعة – مكتب  4  ملك  حمد رحمة  ال�ضام�ضي – ت: 2955248 04– 
الثبوتية  امل�ضتندات واالأوراق  فاك�س رقم :042950081 - �س ب :8540 م�ضطحبا معه كافة 

وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن .

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة    
رقم  )�����س.ذ.م.م(  وال�ضفر   لل�ضياحة  الكويتية  الوطنية   : وعنوانها  ال�ضركة  ا�ضم 
الرخ�ضة 632606.   ال�ضكل القانوين :  �ضركة  ذات م�ضوؤلية حمدودة .  رقم القيد 
بال�ضجل التجاري : 1052127. مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي 
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال�ضركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه 
بتعيني    2012/11/14 بتاريخ  لل�ضركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل���ك  
امل�ضفي املذكور اأعاله للقيام بت�ضفية ال�ضركة ح�ضب قرار اجلمعية العمومية املوثق 
امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  لديه  . وعلى من  العدل  الكاتب  لدي 
املعني يف مكاتبة الكائنة يف  – ديرة –  دوار ال�ضاعة – بور �ضعيد ت /042955248    
فاك�س رقم/042950081  ،  �س ب /8540 - م�ضطحبا معة كافة امل�ضتندات واالوراق 

الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن   .  

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة:�سو�سيال ريبابليك للدعاية واالعالن  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 1301 ملك �ضركة ام�ضيكو - بردبي- �ضارع ال�ضيخ زايد ال�ضكل 
بال�ضجل  القيد  رق��م    647978 الرخ�ضة:  رق��م  حم��دودة.  م�ضوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1069067 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/11/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2012/11/19
بن  موؤ�ض�ضة حممد  11 ملك  رقم  العنوان: مكتب   ، لتدقيق احل�سابات  العاملية 
 04 ف��اك�����س/2327771   04 املمزر هاتف: 2327770  دي��رة-  را�ضد لالعمال اخلريية- 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة:ايه ام ايه لل�سيانة العامة  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 309 ملك احمد عبدالرحيم العطار- بر دبي- الكرامة    ال�ضكل 
بال�ضجل  القيد  رق��م    580640 الرخ�ضة:  رق��م  حم��دودة.  م�ضوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   80373 التجاري: 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/06 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/03/06
بن  موؤ�ض�ضة حممد  11 ملك  رقم  العنوان: مكتب   ، لتدقيق احل�سابات  العاملية 
 04 ف��اك�����س/2327771   04 املمزر هاتف: 2327770  دي��رة-  را�ضد لالعمال اخلريية- 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة:�سركة نا�سكون للمقاوالت )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 110 ملك حممد عبداهلل اجلا�ضم- ديرة- الق�ضي�س   ال�ضكل 
بال�ضجل  القيد  رق��م    603704 الرخ�ضة:  رق��م  حم��دودة.  م�ضوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1020055 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/8/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2012/8/28
حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات  ، العنوان: مكتب ملك ال�ضيخ 
من�ضور بن احمد اآل ثاين- ديرة- الرقة    هاتف: 2219920 04 فاك�س/2219934 04 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة:عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 309 ملك احمد عبدالرحيم العطار- بر دبي- الكرامة  ال�ضكل 
بال�ضجل  القيد  رق��م    579229 الرخ�ضة:  رق��م  حم��دودة.  م�ضوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   79554 التجاري: 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/03/06 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/03/06
بن  موؤ�ض�ضة حممد  11 ملك  رقم  العنوان: مكتب   ، لتدقيق احل�سابات  العاملية 
 04 ف��اك�����س/2327771   04 املمزر هاتف: 2327770  دي��رة-  را�ضد لالعمال اخلريية- 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي:العاملية لتدقيق احل�سابات
العنوان: مكتب رقم 11 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لالعمال اخلريية- 
ف��اك�����س/2327771 04 مبوجب هذا تعلن  املمزر هاتف: 2327770 04  دي��رة- 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة 
لت�ضفية  �سو�سيال ريبابليك للدعاية واالعالن  )�س.ذ.م.م( وذلك 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2012/11/19 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  حماكم دبي بتاريخ 2012/11/19  وعلى من لديه 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي:العاملية لتدقيق احل�سابات
العنوان: مكتب رقم 11 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لالعمال اخلريية- 
ف��اك�����س/2327771 04 مبوجب هذا تعلن  املمزر هاتف: 2327770 04  دي��رة- 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة 
قرار  مبوجب  وذل��ك  ــس.ذ.م.م(  �( العامة  لل�سيانة  ايه  ام  ايه  لت�ضفية 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/03/06 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2013/03/06  
امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه 

ن�ضر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي:حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات  
ال��رق��ة    هاتف:  ث��اين- دي��رة-  اآل  ال�ضيخ من�ضور بن احمد  العنوان: مكتب ملك   
2219920 04 فاك�س/2219934 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية 
نا�سكون  �سركة  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي 
ـــــس.ذ.م.م( وذل�����ك مب���وج���ب ق�����رار حم���اك���م دب����ي بتاريخ  لــلــمــقــاوالت )�
2012/8/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2012/8/28  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ضتندات واالأوراق  اأع��اله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�ضم امل�ضفي:االعاملية لتدقيق احل�سابات ، العنوان: مكتب رقم 11 ملك 
موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لالعمال اخلريية- ديرة- املمزر هاتف: 2327770 
04 فاك�س/2327771 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية عبدالعزيز العبدالقادر 
للتجارة العامة   )�ــس.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
  2013/03/06 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/03/06
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/532   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: وقار احمد حممد اكرب خان

 اىل املنذر اليه ال�ضيد/ وقار احمد حممد اكرب خان يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
ب�ضداد مبلغ وقدره )2.095.270.05 ( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 18 نوفمرب 
امل��ادة )144( من  2007 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا االخطار �ضندا الحكام 
قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  
يوما املذكورة فان املخطر �ضيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجراءات نزع 
ملكية االر�س رقم )30( التي تبلغ م�ضاحتها )121.52 درهم( مرت مربع الكائنة يف الثنية 
الثالثة، مبنى تنارو، �ضقة رقم 1213 الطابق الثاين ع�ضر ، دبي، االمارات العربية املتحدة 

واملرهونة ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/523   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: م�ضطفى علي  ر�ضا عدالت خواه  

 اىل املنذر اليه ال�ضيد/ م�ضطفى علي  ر�ضا عدالت خواه  
مبوجب   )  2.952.540.81( وق���دره  مبلغ  ب�����ض��داد  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  امل��ن��ذر   يكلفك   
اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 24 دي�ضمرب 2007 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االخطار �ضندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر 
اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  يوما املذكورة فان املخطر �ضيتخذ االجراءات 
القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجراءات نزع ملكية االر�س رقم )715( التي تبلغ م�ضاحتها 
)6.668دره��م( قدم مربع الكائنة يف املرابع،  دبي، االم��ارات العربية املتحدة واملرهونة 

ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/519   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: داود حممود حممودي �ضاي�ضته 

 اىل املنذر اليه ال�ضيد/ داود حممود حممودي �ضاي�ضته  يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
�ضبتمرب   16 املوؤرخة يف  القر�س  اتفاقية  وق��دره )1.158.372.96( مبوجب  ب�ضداد مبلغ 
امل��ادة )144( من  �ضندا الحكام  ن�ضر هذا االخطار  تاريخ  يوما من  2007 خالل ثالثني 
قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  
يوما املذكورة فان املخطر �ضيتخذ االج��راءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اج��راءات نزع 
الكائنة  مربع  ق��دم  دره��م(   1.146.49( م�ضاحتها  تبلغ  التي   )173( رق��م  االر���س  ملكية 
يف مر�ضي دبي، مبني الرمال 2، �ضقة رقم 203 الطابق الثاين، دبي ، االم��ارات العربية 
املتحدة واملرهونة ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/529   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: يدالة نواز حكيمي نزاد  

 اىل املنذر اليه ال�ضيد/يدالة نواز حكيمي نزاد   يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري ب�ضداد 
مبلغ وقدره )1.460.995.75 ( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 12 مايو 2008 خالل 
ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا االخطار �ضندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات 
املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  يوما املذكورة فان 
املخطر �ضيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجراءات نزع ملكية االر�س رقم 
ابراج  الكائنة يف برج خليفة،   دره��م( مرت مربع  تبلغ م�ضاحتها )117.99  التي   )383(
املتحدة  العربية  االم���ارات  دب��ي،   ، الثالثون   الطابق   ،3001  : �ضقة  �ضكني،   2 ت�ضرت�ضل 

واملرهونة ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/521   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: حيات اهلل بن نعمت اهلل  

 اىل املنذر اليه ال�ضيد/ حيات اهلل بن نعمت اهلل   يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري ب�ضداد 
مبلغ وقدره )2.082.366.36 ( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 16 يونيو 2008 خالل 
ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا االخطار �ضندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات 
املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  يوما املذكورة فان 
املخطر �ضيتخذ االج��راءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اج��راءات نزع ملكية االر�س رقم 
)19( التي تبلغ م�ضاحتها )2.024 درهم( قدم مربع الكائنة يف تالل االم��ارات الثانية، 
مبني توريا، �ضقة رقم  G04 الطابق االر�ضي ،دبي  ، االمارات العربية املتحدة واملرهونة 

ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/533   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: حممد حممد علي هادي 

التجاري  دب��ي  بنك  امل��ن��ذر   يكلفك  ه��ادي  ال�ضيد/ حممد حممد علي  اليه  امل��ن��ذر  اىل   
ب�ضداد مبلغ وقدره )1.172.593.78 ( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 26 دي�ضمرب 
امل��ادة )144( من  2007 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا االخطار �ضندا الحكام 
قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  
يوما املذكورة فان املخطر �ضيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجراءات نزع 
ملكية االر�س رقم )18( التي تبلغ م�ضاحتها )71.81 درهم( مرت مربع الكائنة يف الثنية 
الثالثة، مبنى مو�ضيال، �ضقة رقم 1008 الطابق العا�ضر، دبي،االمارات العربية املتحدة 

واملرهونة ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/520   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: داود عزيز خيال عبدالعزيز خان 

 اىل املنذر اليه ال�ضيد/ داود عزيز خيال عبدالعزيز خان يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
ب�ضداد مبلغ وقدره )2.217.182.73 ( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 11 مايو 2008 
امل��ادة )144( من قانون  خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا االخطار �ضندا الحكام 
االج��راءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  يوما 
املذكورة فان املخطر �ضيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجراءات نزع ملكية 
تالل  الكائنة يف  مربع  قدم  دره��م(   1.652.04( م�ضاحتها  تبلغ  التي   )26( رقم  االر���س 
االمارات الثانية، مبنى النخيل 2، �ضقة رقم :202 الطابق الثاين، دبي، االمارات العربية 
املتحدة واملرهونة ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/528   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: ح�ضني ا�ضماعيل نزد جوادي بور 

اىل املنذر اليه ال�ضيد/ ح�ضني ا�ضماعيل نزد جوادي بور  يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
املوؤرخة يف 26 فرباير  ب�ضداد مبلغ وقدره )1.161.969.14 ( مبوجب اتفاقية القر�س 
امل��ادة )144( من  2008 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا االخطار �ضندا الحكام 
قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  
يوما املذكورة فان املخطر �ضيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجراءات نزع 
ملكية االر�س رقم )30( التي تبلغ م�ضاحتها )121.52 درهم( قدم مربع الكائنة يف الثنية 
، دبي، االم��ارات العربية املتحدة  الثالثة، مبنى تنارو، �ضقة رقم 509 الطابق اخلام�س 

واملرهونة ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/526   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: علي حمزة علي بور 

املنذر  بنك دبي التجاري ب�ضداد  ال�ضيد/ علي حمزة علي بور  يكلفك  اليه  املنذر   اىل 
 2008 فرباير   14 يف  املوؤرخة  القر�س  اتفاقية  مبوجب   )3.082.495.80( وق��دره  مبلغ 
خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا االخطار �ضندا الحكام املادة )144( من قانون 
االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  يوما 
املذكورة فان املخطر �ضيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجراءات نزع ملكية 
االر�س رقم )578( التي تبلغ م�ضاحتها )3.975.13 درهم( قدم مربع الكائنة يف الثنية 
الثالثة، رقم املبني 29 دبي ، االمارات العربية املتحدة واملرهونة ل�ضالح املخطر وحجزها 

وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعــــــالن بالن�سر
   رقم 2013/518   

املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: علي علي اكرب نيك رو�س متني 

 اىل املنذر اليه ال�ضيد/علي علي اكرب نيك رو�س متني  يكلفك املنذر  بنك دبي التجاري 
اكتوبر   23 يف  املوؤرخة  القر�س  اتفاقية  مبوجب   )3.355.055.99( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد 
امل��ادة )144( من  2007 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا االخطار �ضندا الحكام 
قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني  
يوما املذكورة فان املخطر �ضيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجراءات نزع 
ملكية االر�س رقم )198( التي تبلغ م�ضاحتها )1.405 درهم( قدم مربع الكائنة يف برج 
خليفة، مبنى ين�ضون 2، �ضقة رقم : 407 الطابق الرابع، دبي، االمارات العربية املتحدة 

واملرهونة ل�ضالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب  العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1074  عقاري  كلي                               
اىل املدعى عليه/1- �ضركة االعتماد لال�ضتثمار �س .ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /احمد رو�ضن اف�ضار وميثله: �ضمرية عبداهلل علي قرقا�س قد اقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )289417 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا 
ي��وم االح��د املوافق  ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�ضة  ���ض��داد  ت��اري��خ املطالبة وحتى  م��ن 
2013/4/28 ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  االق��ل،  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1073  عقاري  كلي                               
اىل املدعى عليه/1- �ضركة االعتماد لال�ضتثمار �س .ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /احمد رو�ضن اف�ضار وميثله: �ضمرية عبداهلل علي قرقا�س قد اقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )307716 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا 
ي��وم االح��د املوافق  ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�ضة  ���ض��داد  ت��اري��خ املطالبة وحتى  م��ن 
2013/4/28 ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  االق��ل،  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• الريا�س-وام:

2012 نحو  اأعلنت هيئة االت�ضاالت وتقنية املعلومات ال�ضعودية ام�س اأن عدد م�ضتخدمي االإنرتنت يف ال�ضعودية بلغ بنهاية العام املا�ضي 
على االت�ضاالت وتقنية املعلومات بلغت 94 مليار ريال يف العام نف�ضه. االإنفاق  قيمة  واأن  م�ضتخدم  مليون   15.8

عام  املائة  يف   5 اإذ قفز من  املا�ضية  ال�ضنوات  ال�ضعودية حقق معدالت عالية خالل  ا�ضتخدام االإنرتنت يف  انت�ضار  اإن  الهيئة يف بيان  وقالت 
نهاية العام 2012 .. مو�ضحة اأن حجم االإنفاق على خدمات االت�ضاالت وتقنية املعلومات بلغ قرابة 94  يف  املائة  يف   54.1 اإىل   2001

مليار ريال يف عام 2012 مقارنة بنحو 21 مليار ريال يف عام 2002 ومبتو�ضط منو �ضنوي يقدر بنحو 14 يف املائة.
املائة  يف   81.6 قردها  انت�ضار  بن�ضبة  واأ�ضارت اإىل اأن عدد اال�ضرتاكات يف خدمات االت�ضاالت املتنقلة بلغ 53 مليون ا�ضرتاك بنهاية 2012 
مو�ضحة اأن عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نهاية العام املا�ضي 4.8 مليون خط .. الفتة اإىل و�ضول اإجمايل اال�ضرتاكات يف خدمات النطاق 

العري�س اإىل 12.28 مليون ا�ضرتاك بنهاية 2012.

ال�شعودية يف  واملعلومات  الت�شالت  على  الإنفاق  قيمة  ريال  مليار   94
املال والأعمال

مليار و400 مليون مبيعات متوقعة يف 2013

عمومية جلفار تدرج 30 % يف ال�شوق الكويتي وتقر توزيع 10 % نقدا و10 % اأ�شهم منحة 
•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

ل�ضركة  العمومية  اجلمعية  وافقت 
اخل��ل��ي��ج ل��ل�����ض��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة – 
جلفار- اثر اختتام اجتماعها العادي 
يف  ال�ضركة  مبقر  اأم�����س  عقد  ال���ذي 
جمل�س  تو�ضية  على  اخليمة  راأ����س 
اأرب��اح  على  املتعلقة بتوزيع  االدارة  
% نقدا   10 ب��ن�����ض��ب��ة  امل�����ض��اه��م��ني  
راأ�س  م��ن  منحة  % ك��اأ���ض��ه��م  و10 
املال لي�ضبح بعد الزيادة 863.16 
ادراج   دره����م   وواف��ق��ت على  مليون 
ال�ضركة  راأ�ضمال  % من   30 ن�ضبة 

يف �ضوق الكويت املايل .
اجلمعية  ناق�ضت   االجتماع  وخالل 
العمومية  جدول اأعمالها  مت�ضمنا 
ن�ضاط  ع��ن  االدارة  جمل�س  ت��ق��ري��ر 
ال�ضنة  عن  امل��ايل  ومركزها  ال�ضركة 
دي�ضمرب   31 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل���ال���ي���ة 
2012 وتقرير مراقبي احل�ضابات 
العمومية  امليزانية  اأي�ضا  اأقرت  كما 
ل���ل�������ض���رك���ة وب����ن����د ح�������ض���اب االأرب��������اح 
واخل�����ض��ائ��ر ع���ن ال���ف���رتة ذات���ه���ا  ثم 
االدارة  جمل�س  تو�ضية  ا�ضتعر�ضت 
امل�ضاهمني  على  اأرب���اح  ت��وزي��ع  ب�ضاأن 
اأ�ضهم منحة ومثلها   10% بن�ضبة  
ن����ق����دا و�����ض����ادق����ت ع���ل���ي���ه���ا وب�������راأت 
اجلمعية ذمة اأع�ضاء جمل�س االدارة 
امل�ضوؤولية  من  احل�ضابات  ومراقبي 
املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�����ض��ن��ة  امل��ال��ي��ة ع��ن 
ووافقت   2012 دي�����ض��م��رب   31 يف 
واملنح  ال��ه��ب��ات  تخ�ضي�س  بند  على 
ما  % بح�ضب   2 تتجاوز  ال  بن�ضبة 

تن�س عليه املادة 198 من القانون 
االحتادي رقم 8 1984 .

املوافقة   ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع مت��ت 
على جتديد عمل مراقبي احل�ضابات  
اأع�ضاء  2013 ومنح  املالية  لل�ضنة 
املن�ضو�س  امل��ك��اف��اأة  االدارة  جمل�س 
التجارية  ال�ضركات  قانون  يف  عنها 

يف الدولة .

�سمعة ال�سناعة االماراتية  :
اأكد  ذل��ك  على  تعليقه  معر�س  ويف 
���ض��ق��ر رئي�س  ب���ن  ف��ي�����ض��ل  ال�����ض��ي��خ 
على  جلفار  حر�س  االدارة  جمل�س 
ال�ضناعة  و���ض��م��ع��ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
العاملية   االأ������ض�����واق  يف  االم����ارات����ي����ة 
وق����ال  : ان م��ا حت��ق��ي��ق  م��ن اأرب����اح 

�ضافية جتاوزت مائتي مليون درهم 
ه���و ان��ع��ك��ا���س ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة تعمل 
الوطنية  ال�����ض��ن��اع��ة  ت��ر���ض��ي��خ  ع��ل��ى 
اىل  باال�ضافة  ال��ع��امل  خ��ارط��ة  على 
اأك��ي��دة على  قدرة  انها ت�ضكل دالل��ة 
ج��ل��ف��ار  يف م��واج��ه��ة ك��ل التحديات 
التي يفر�ضها ال�ضوق الدوائي حيث 
املقومات  من  العديد  متتلك   باتت 
االلتزام  مقدمتها   ويف  التناف�ضية 
ال�ضارم  مبوا�ضفات اجلودة العاملية 
باال�ضافة اىل االأ�ضعار املنا�ضبة التي 
الثقة  اك�ضبتها م�ضتويات عالية من 
عمالوؤنا  عاتقنا  على  و�ضعها  التي 
دول  م����ن  ال���ع���دي���د  امل��ن��ت�����ض��ري��ن يف 
ال���ع���امل  م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�ضوق 
اأن�ضاأته  االأفريقي عرب امل�ضنع الذي 

ج��ل��ف��ار يف اأث��ي��وب��ي��ا ال��ت��ي ت��ع��د اأكرب 
مليون   80( االأف���ري���ق���ي���ة  ال������دول 
على  ال���ق���درة  ج��ان��ب  اىل   ) �ضخ�س 
اال�ضتثمارية  ال��ف��ر���س  ا���ض��ت��ك�����ض��اف 
ال��واع��دة وف��ت��ح امل��زي��د م��ن االأ�ضواق 
الناجحة  انطالقا من مبداأ  تر�ضيخ 
عموما  االم���ارات���ي���ة  ال�����ض��ن��اع��ة  دور 
خارطة  ع���ل���ى  خ���ا����ض���ة  وال����دوائ����ي����ة 

العاملية .
 وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د د.اأمي����ن �ضاحلي 
جلفار  ع��زم  عن  التنفيذي  الرئي�س 
امل�ضي قدما نحو حتقيق املزيد من 
االجنازات يف ال�ضنة اجلديدة وقال: 
  2012 يف  ال��ق��وي  امل���ايل  االأداء  ان 
التو�ضية  م��ن  االدارة  جمل�س  مكن 
بتوزيع اأرباح جمزية مل�ضاهمي جلفار 

ونوؤكد ان اال�ضتثمارات التي قمنا بها 
يف العام املا�ضي ويف مقدمتها م�ضروع 
وم�����ض��ن��ع جلفار  االن�������ض���ول���ني  خ����ام 
�ضليم  لنمو   �ضامنا  ت�ضكل  اثيوبيا  
مكانة  ل��ت��ع��زي��ز   يف�ضي   وم�����ض��ت��دام 
رائ�����دة يف �ضناعة  ك�����ض��رك��ة  ج��ل��ف��ار  
االأو�ضط  ال�ضرق  ال��دواء يف  منطقة 
وت��اأخ��ذ ب��زم��ام م�����ض��رية  التنمية يف 
املجتمع االم��ارات��ي م��ن خ��الل دعم  
اىل  م�ضريا  بقوة  امل�ضاريع اخلدمية 
مبيعات  لتحقيق  الهادفة  اخلطط 
تناهز مليار و400 مليون درهم  يف 

العام 2013  .

النتائج املالية :
ووفقا للنتائج املالية يف نهاية  العام 

2012  فان جميع عمليات جلفار 
التي  النمو  م��ع��دالت  على  حافظت 
جتاوزت توقعات املحللني  واأظهرت 
من���وا ق��وي��ا  يف ال��ق��ط��اع��ني اخلا�س 
نتائجها  م���ن  وك�����ان  وامل���ن���اق�������ض���ات 
حتقيق من��و  يف �ضايف االأرب���اح التي 
بلغت  200.2 مليون درهم بن�ضبة 
منو 17.6 % مقارنة مع 170.2 
م��ل��ي��ون دره���م وه���و ���ض��ايف ال��رب��ح يف 
العام 2011  وبلغ العائد على �ضهم 

ال�ضركة 26  فل�س  .
وارتفعت  املبيعات  اىل  1.18 مليار 
دره����م م��ق��ارن��ة م��ع م��ب��ي��ع��ات مببلغ 
مليار درهم تقريبا يف العام 2011 
بن�ضبة النمو 15.3 % وقفز الربح 
مليون   697.4 اىل  االج����م����ايل 

مقدارها  زي�����ادة  ب��ن�����ض��ب��ة  اأي  دره����م 
11.12 %  يف العام 2011   وبلغ 
مليون   217.2 الت�ضغيلي  ال��رب��ح 
مقدارها  زي���ادة  ن�ضبة  و�ضكل  دره��م 
والتي   2011 العام  % عن   8.6
 200 الت�ضغيلي   ال��رب��ح  فيها  ب��ل��غ 

مليون درهم .
وخالل العام ا�ضتمر حتقيق املكا�ضب 
القيادية  االأ�ضواق  اأغلب  يف  الكبرية 
مبيعات  يف  ق���وي���ا  من����وا  واأظ����ه����رت 
 : وهي  واملناق�ضات  اخلا�س  القطاع 
 ، ، م�ضر  ، العراق  ، ليبيا  ال�ضعودية 

افغان�ضتان و االأردن 

جلفار  باأمريكا الالتينية :
العام  حتققت  التي  النتائج  وك�ضفت 

الفائقة على  جلفار  قدرت   2012
وا�ضتك�ضاف  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
الناجحة   اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال���ف���ر����س 
فاعلة  ����ض���راك���ات  اق����ام����ة  وج�������دوى 
ال ���ض��ي��م��ا يف االأ�����ض����واق ال����واع����دة  و 
ت�ضاعدت وترية االجنازات بتد�ضني 
م�����ض��روع غ��ري م�����ض��ب��وق الن��ت��اج خام 
مليون   500 ب��ك��ل��ف��ة  االن�������ض���ول���ني 
 1500 دره���م وه��و م�ضمم الن��ت��اج 
كجم تكفي النتاج 45 مليون حقنة 
�ضنويا كما مت تد�ضني م�ضنع )جلفار 
 10 بتكلفة  ان�ضيء  ال��ذي   ) اأثيوبيا 
ماليني دوالر اأمريكي وينتج �ضنويا  
زجاجة معباأة باالأ�ضربة  مليون   25
قر�س  م��ل��ي��ون  و500  ال���دوائ���ي���ة 
و200 مليون كب�ضولة  عالوة على 
لبع�س  تطويرية  تو�ضعات  تنفيذ  
م�ضانعها يف مقرها الرئي�ضي بكلفة 
60 م��ل��ي��ون درهم   ب��ل��غ��ت  اج��م��ال��ي��ة 
باال�ضافة اىل توقيع اتفاقية �ضراكة 
مع �ضركة �ضقالة ال�ضعودية لالأدوية 
اململكة  يف  م�ضرتك  م�ضنع  الن�ضاء 

العربية ال�ضعودية .
الت�ضويقية  خ���ط���ت���ه���ا  اط�������ار  ويف 
الطموحة  متكنت جلفار من ار�ضاء  
حتمل  ال��ت��ي  م�ضتح�ضراتها  مكانة 
عالمة ) �ضنع يف االمارات( يف اأكرث 
من 40 دولة وم�ضت بخطى حثيثة 
االأ�ضواق  يف  مكا�ضبها  ع  تعزيز  نحو 
العاملية املهمة  عندما وقعت  اتفاقية 
ال��ت��واج��د  يف جمموعة  م��ن  مكنتها 
 : مثل  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  دول  م��ن 

االأرجنتني ، الربازيل و املك�ضيك  .

•• ابوظبي –الفجر:

ان���د ري�����ض��ت��ورن��ت�����س االخباري  ي�����ض��ارك م��وق��ع ه��وت��ي��ل��ز 
www.hotelandrest.com  ايل جانب اأكرث 
دول���ة، يف معر�س اخلليج   36 م��ن  ع��ار���س   300 م��ن 
2013 الذي  ل�ضياحة االأع��م��ال واحل��واف��ز وامل��وؤمت��رات 
25 �ضهر  يقام يف مركز ابوظبي الوطني للمعار�س يف 

مار�س اجلاري. 
املوقع  ل����دي  ال��ع��م��ل  ف���ري���ق  ي��ع��ر���س  ان  امل���ق���رر  وم����ن 
بدولة  وال��ف��ن��ادق  ال�ضيافة  �ضناعة  لقطاع  املتخ�ض�س 
من  الأك��رث  االلكرتونية  االعالمية  خدماته  االم���ارات 

من املتخ�ض�ضني بالقطاع.  م�ضارك   2800
وكان �ضعادة جا�ضم حممد �ضلطان الدرمكي نائب مدير 
لل�ضياحة والثقافة  قد د�ضن موقع  اأبوظبي  عام  هيئة 

هوتيلز اند ري�ضتورنت�س االخباري 
اأب��وظ��ب��ي مب��ع��ر���س ب��ور���ض��ة ال�����ض��ف��ر العاملية  يف ج��ن��اح  
2013 يف برلني موؤخرا بح�ضور ال�ضيد مبارك را�ضد 

الهيئة وع��دد من   ال��دويل يف  ال��رتوي��ج  النعيمي، مدير 
برلني  يف  االم����ارات  ب�ضفارة  العاملني  الدبلوما�ضيني 

وخرباء ومتخ�ض�ضني يف قطاع ال�ضياحة.
واأو����ض���ح���ت االع���الم���ي���ة ح��ن��ني ال������داود م���دي���رة موقع 
www. ري�������ض���ت���ورن���ت�������س االخ������ب������اري  ان������د  ه���وت���ي���ل���ز 
يف  ���ض��روري  توجدنا  ان   hotelandrest.com
من  �ضخ�ضية   2800 ي�ضتقطب  ال���ذي  امل��ع��ر���س  ه���ذا 
املتخ�ض�ضني يف اأعمال وخدمات قطاع �ضياحة احلوافز 

من املنطقة والعامل.
وا�ضافت كما ان خدماتنا االعالمية االلكرتونية ت�ضمل 
املهتمني  املزودين وامل�ضرتين  ال�ضيافة مبا فيهم  قطاع 
بتخطيط اأو تنظيم برامج ال�ضفر التحفيزية واللقاءات 
والفعاليات  احل��واف��ز  و�ضفر  وال�ضيافة  الفعاليات  اأو 

اخلا�ضة و�ضفر االأعمال 
وقالت اننا متفائلون بانتعا�س قطاع �ضياحة االأعمال يف 
منطقة ال�ضرق االأو�ضط ولهذا فاننا نقدم لهذا القطاع 
خ��دم��ات ف��ري��دة م��ن خ���الل موقعنا االل���ك���رتوين عرب 

االنرتنت .
االأو�ضط  ال�ضرق  يف  االأع��م��ال  �ضياحة  قطاع  اأن  وذك���رت 
���ض��ه��د ان��ت��ع��ا���ض��ا خ���الل ال���ع���ام امل��ا���ض��ي ب��ع��د ف���رتة ركود 
نتيجة التداعيات ال�ضلبية لالأزمة االقت�ضادية العاملية، 
العام  خ��الل  قويا  القطاع من��وا  اأن يحقق  املتوقع  وم��ن 

.2013
وقالت الداود  اننا �ضوف نعقد �ضل�ضلة من االجتماعات 
ال��ذي يعد فر�ضة مهمة  املعر�س  امل�ضاركني يف  مع عدد 
والفنادق ومقدمي  املعار�س  ومراكز  ال�ضياحة  لوجهات 
العرو�س التحفيزية ومبتكري التقنيات، متكن من فتح 

اآفاق اأعمال يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط وغريها. 
ملعار�س  ري��د  �ضركة  تنظمه  ال��ذي  املعر�س  ويتخ�ض�س 
�ضناعة  يف  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مبركز  ال�ضفر 
ويعد احلدث  االأو���ض��ط،  بال�ضرق  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات 
التي  وال�ضفر  واحل��واف��ز  االجتماعات  قطاع  يف  ال��رائ��د 
حتقق منوا �ضريعاً باملنطقة، واإبراز دور هذه الفعاليات 

يف دعم القطاع ال�ضياحي واالقت�ضاد ب�ضورة عامة.

انخفا�س واردات كوريا 
اجلنوبية من النفط الإيراين 

•• �صول-رويرتز:

اأظهرت بيانات ر�ضمية ام�س انخفا�س واردات كوريا اجلنوبية من النفط 
العام اجل��اري مقارنة مع  اأول �ضهرين من  الربع يف  اخل��ام االي��راين نحو 
الربنامج  ت�ضتهدف  التي  االمريكية  العقوبات  �ضغط  حتت  ال�ضابق  العام 

النووي االيراين.
خام�س  وهي  كوريا  اأن  الكورية  الوطنية  النفط  موؤ�ض�ضة  بيانات  واأظهرت 
اأكرب م�ضرت للخام يف العامل ا�ضتوردت ما اجماليه 75ر79 مليون برميل 

من اخلام يف فرباير بانخفا�س 3ر1 باملئة مقارنة مع العام املا�ضي.
وكانت بيانات اأولية من احلكومة الكورية اأظهرت يف وقت �ضابق من ال�ضهر 
باملئة  4ر4  انخف�س  النفط اخل��ام  البالد من  واردات  اأن اجمايل  اجل��اري 

على اأ�ضا�س �ضنوي اىل 3ر77 مليون برميل.
كوريا  ا�ضتوردت  االج��م��ايل  ذل��ك  من  اأن  النفط  موؤ�ض�ضة  بيانات  واأظ��ه��رت 
األفا و929 برميال يوميا من اي��ران يف   141 اأو  برميل  مليون  97ر3 

عام. قبل  اليومي  م�ضتواها  عن  باملئة  ال�ضهر املا�ضي بانخفا�س 2ر30 

موقع هوتيلز اند ري�شتورنت�س ي�شارك يف معر�س اخلليج ل�شياحة الأعمال واحلوافز واملوؤمترات  

•• اأبوظبي-الفجر: 

 ،2013 مار�س   22 ي�ضادف  وال��ذي  للمياه،  االأول  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 
الثانية  الن�ضخة  عقد  موعد  اأن  للمياه  العاملية  القمة  منظمو  اأع��ل��ن  فقد 
املقبل   2014 يناير   22 اإىل   20 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  �ضيكون  القمة،  م��ن 
با�ضت�ضافة م�ضدر و بال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 
، وذلك بالتزامن مع القمة العاملية لطاقة امل�ضتقبل، التي جتري فعالياتها 
لال�ضتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ض��ب��وع  فعاليات  اإط���ار  �ضمن  اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة  يف 

با�ضت�ضافة م�ضدر.
اآرا فرنزيان مدير عام  للمياه، قال  االأول  العاملي  اليوم  على حلول  وتعليقاً 
�ضركة ريد للمعار�س فرع االإمارات، اإن القمة العاملية للمياه عززت عالقتها 
مع فريق االأمم املتحدة املعني باملياه، الداعم القوي للقمة بدورتها االوىل. 
ونحن نرحب بحلول يوم االأمم املتحدة العاملي االأول للمياه، والذي ي�ضادف 
اليوم 22 مار�س، والذي من �ضاأنه اأن يتيح للمجتمع الدويل فر�ضة امل�ضاهمة 
يف الن�ضاطات والفعاليات التي ترفع من م�ضتوى الوعي بحقيقة التحديات 

التي تواجه نق�س املياه على امل�ضتوى العاملي .
واأ�ضاف فرنزيان اإن اليوم العاملي االأول للمياه 2013، يعترب حدثاً مهماً، 
ال�ضيما واأنه ي�ضلط ال�ضوء على اأهمية املياه العذبة، واأهمية االإدارة امل�ضتدامة 

مل�ضادر هذه املياه .
وي�ضري فرنزيان اإن %85 من �ضكان العامل يعي�ضون يف الن�ضف القاحل من 
كوكب االأر�س، يف حني لي�س مبقدور نحو 783 مليون ن�ضمة من الو�ضول 
املهمة،  الق�ضايا  املياه تعترب من  النظيفة. وبال �ضك فاإن  املياه  اإىل م�ضادر 
املياه  م�ضكلة  بتفاقم  وال�ضماح  والتخاذل  الركون  العامل  ي�ضتطيع  ال  لذلك 
اأكرث واأكرث، الأن ذلك �ضيوؤثر �ضلبياً على كل اإن�ضان على ظهر هذه املعمورة .

يناير  �ضهر  يف  فعالياتها  ج��رت  والتي  للمياه  االأوىل  العاملية  القمة  وكانت 
2013 املا�ضي، قد ا�ضت�ضافت وحتت �ضقف واحد يف مركز اأبوظبي الوطني 
من  وم�ضاركني  و�ضيا�ضني،  حكومية،  وموؤ�ض�ضات  ع��امل��ني،  ق���ادة  للمعار�س 
القطاعني العام واخلا�س، ورجال اأعمال، وم�ضت�ضارين، وخرباء، ومطورين، 
اأخر االأفكار اخلا�ضة بتنمية املياه  وذلك بهدف التباحث والتحاور وعر�س 
امل�ضتدامة. وقد ح�ضر القمة اأكرث من 4700 م�ضارك من نحو 75 دولة. 
وقد ناق�ضت القمة العديد من الق�ضايا املهمة واملتعلقة بق�ضايا املياه العاملية 
مثل، ندرة املياه يف املنطقة العربية، النمو امل�ضتدام، والتنمية االقت�ضادية يف 
االأرا�ضي القاحلة، والتحديات امل�ضتقبلية التي تواجه وفرة املياه، والتعاون 

الدويل عرب حوكمة املياه دولياً، والربط بني املياه والطاقة.
وقد �ضارك يف القمة اأكرث من 110 من اخلرباء واملخت�ضني يف قطاع املياه، 
الب�ضرية  للم�ضتوطنات  املتحدة  االأمم  برنامج  عاملية مثل  ميثلون منظمات 
�ضبكات  م�ضغلي  ب��ني  لل�ضراكة  ال��ع��امل��ي  واالحت����اد   ،)UN-Habitat(
املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  وف��ري��ق  ال����دويل،  وال��ب��ن��ك    ،)GWOPA( امل��ي��اه 
باملياه، واملنظمة الدولية لتحلية املياه، و اليون�ضكو، وجمل�س املرافق العامة 
للمياه  اال�ضت�ضاري  واملجل�س  املياه،  ملرافق  العربية  واجلمعية  ب�ضنغافورة، 

وال�ضرف ال�ضحي التابع ملكتب االأمني العام لالأمم املتحدة .
كما حظيت القمة بدعم العديد من الهيئات املحلية، مثل وزارة البيئة واملياه 
يف حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة، وهيئة البيئة – اأبوظبي، وبروج 
التنظيم  ومكتب  ال�ضحي،  ال�ضرف  خلدمات  اأبوظبي  و�ضركة  وبوريالي�س، 

والرقابة. 
 120 بنحو  �ضركة عار�ضة، ممثلة    162 اأك��رث من  دع��م  القمة  تلقت  كما 
عار�ضاً، من 20 دولة، حيث قاموا بعر�س اأخر املبتكرات واحللول اخلا�ضة 

بقطاع  املياه امل�ضتدامة. 

من جهته اأعرب فرنزيان، عن ثقته باأن القمة العاملية الثانية للمياه 2014 
 2014 22 يناير  20 وحتى  والتي �ضتجري فعالياتها خالل الفرتة من 
�ضتكون  لال�ضتدامة،  ال��ث��اين  اأبوظبي  اأ�ضبوع  فعاليات  اإط���ار  �ضمن  املقبل، 

ناجحة بكل املعايري. 
م�ضيفاً من خالل التزام اأطرافاً رئي�ضية حملية وعاملية بامل�ضاركة يف القمة 

2014، ومن خالل زيادة الوعي بق�ضايا املياه، والذي نتج  العاملية للمياه 
خالل ال�ضنة الدولية للتعاون املائي، عالوة على فعاليات يوم االأمم املتحدة 
العاملي 2013، فاإننا نتوقع اأن يلقى الدور الذي تلعبه القمة العاملية للمياه 
العاملي  امل��ي��اه  ت��واج��ه قطاع  التي  اإي��ج��اد احل��ل��ول الأه��م التحديات  اأج��ل  م��ن 

اهتماماً وجناحاً كبرياً . 

القمة العاملية للمياه تعلن عن عقد ن�شختها الثانية خالل الفرتة من 20 اإىل 22 يناير 2014  يف اأبوظبي

احلكومة اللبنانية تقر ت�شحيح اأجور القطاع العام
•• بريوت-ا.ف.ب:

وافقت احلكومة اللبنانية فجر ام�س على ت�ضحيح اجور موظفي القطاع العام حتت �ضغط ا�ضراب م�ضتمر منذ �ضهر يف االدارات العامة، واحالته اىل جمل�س 
النواب القراره. وبعد جل�ضة ماراتونية ا�ضتغرقت ثماين �ضاعات وانتهت قرابة الواحدة من بعد منت�ضف الليل، اعلن جمل�س الوزراء اقرار �ضل�ضلة الرواتب 
والرتب مع ا�ضالحات ابرزها زيادة ثالث �ضاعات عمل ا�ضبوعيا وخم�س �ضنوات خدمة قبل احل�ضول على التقاعد. وقال وزير االعالم بالوكالة وائل ابو 
فاعور ل�ضحافيني بعد انتهاء اجلل�ضة متت احالة �ضل�ضلة الرواتب والرتب اىل جمل�س النواب واعتماد �ضل�ضلة ا�ضالحات وايرادات لها.  وتت�ضمن ال�ضل�ضلة 
ت�ضحيح قيمة درجات االقدمية املعطاة باللرية اللبنانية اىل موظفي القطاع العام، وقيمة التعوي�ضات العائلية والرواتب التقاعدية وزيادة احلد االدنى 
لالجور. ومن اال�ضالحات التي مت اقرارها، بح�ضب بيان �ضادر عن جمل�س ال��وزراء، زيادة عدد �ضاعات العمل من 32 ا�ضبوعيا اىل 35، وا�ضافة خم�س 
�ضنوات على �ضني اخلدمة لت�ضبح 25 قبل احلق باحل�ضول على التعوي�س، والتوقف عن التوظيف يف االدارات العامة. اما ابرز م�ضادر التمويل لل�ضل�ضلة 
فتتمثل يف زيادة ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة من 10 اىل %15 على عمليات ا�ضترياد وت�ضليم االجهزة اخلليوية وقطع الغيار العائدة لها، وال�ضلمون 

والقريد�س والكافيار، وزيادة ر�ضوم على رخ�س البناء وا�ضتهالك امل�ضروبات الروحية امل�ضتوردة، وفر�س ر�ضوم على ا�ضغال االمالك البحرية العامة. 
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العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 549 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

املخبز  عليه:  مدعي  باك�ضتان  اجلن�ضية:  عبداملجيد  جميد  مدعي/عديل   
املطلوب  عمالية  الدعوى:م�ضتحقات  مو�ضوع  االمارات   اجلن�ضية:  الالمع 
اعالنه/  املخبز الالمع اجلن�ضية: االمارات عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مدينة حممد بن زايد  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 366 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�ضية:  عبدال�ضتار  �ضديق  مدعي/ابوبكر   
مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  اليدوية  للنجارة  �ضايف  حممود  را�ضد 
للنجارة  �ضايف  حممود  اعالنه/را�ضد  املطلوب  عمالية  الدعوى:م�ضتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�ضر حيث  اليدوية اجلن�ضية: االمارات  عنوانه: 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �ضدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�ضة  قبل 

2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 482 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعي/ب�ضري باني�ضيكادافاث �ضوريانكوناث اجلن�ضية: الهند مدعي عليه: بيت 
الدعوى:م�ضتحقات  مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  التموين  خلدمات  املدينة 
عمالية املطلوب اعالنه/ بيت املدينة خلدمات التموين اجلن�ضية: االمارات   
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/24 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 791 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�ضية:  اكرب  علي  ا�ضماعيل  مدعي/حممد   
مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  والديكور  العامة  وال�ضيانة  للمقاوالت  هولدر 
وال�ضيانة  للمقاوالت  اعالنه/هولدر  املطلوب  عمالية  الدعوى:م�ضتحقات 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عنوانه:  االمارات  اجلن�ضية:  والديكور  العامة 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/31 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة 
�ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل 
امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا 

�ضدر بتاريخ 2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 65 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

حي  عليه:  مدعي  االردن   : اجلن�ضية  بربر  حممد  جميل  مدعي/ابراهيم   
اجلن�ضية:  النعيمي  وميثلها/حممد  العامة  وال�ضيانة  للمقاوالت  العا�ضمة 
االمارات مو�ضوع الدعوى:م�ضتحقات عمالية املطلوب اعالنه/حي العا�ضمة 
االمارات  اجلن�ضية:  النعيمي  وميثلها/حممد  العامة  وال�ضيانة  للمقاوالت 
عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/26 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 116و124 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

حممد   -2 بنغالدي�س  اجلن�ضية:  �ضاك  متني  دي  ام  ليت  مامون  مدعيان/1-   
البحر  جنمة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�ضية:  علي  ادري�س  ليت  علي  يو�ضف 
عمالية  الدعوى:م�ضتحقات  مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت 
عنوانه:  االمارات  اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت  البحر  جنمة  اعالنه/  املطلوب 
بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/26 املوافق 
8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�ضة  قبل  عليها  امل�ضتنداتك موقعا 

االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 421 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

ج�ضر  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�ضية:  دوالل  احمد  علي  مدعي/�ضيخ   
الدعوى:م�ضتحقات  مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت  املنهل 
عمالية املطلوب اعالنه/  ج�ضر املنهل للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات  
حيث  ن�ضرا(   الدعوى  بعري�ضة  عليها  املدعى  اعالن  بالن�ضر)اعادة  عنوانه: 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/3/31 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة  �ضباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 605و604 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س2-ريا�س  اجلن�ضية:  علي  رحمات  ليت  مياه  مدعيان/1-جويل   
اجلديدة  االألفية  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�ضية:  عبدالقادر  اال�ضالم 
عمالية  الدعوى:م�ضتحقات  مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت 
االمارات    اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  اعالنه/االألفية  املطلوب 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر   عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/25 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1075 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �ضامل غامن �ضامل املن   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �ضركة االم��ارات لالت�ضاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�ضده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6891.68 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2013/3/25 ال�ضاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثباة ح�ضوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1147 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- نا�ضر غريب مبارك حارب العتيبه  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �ضركة االمارات لالت�ضاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )5430.77 دره��م( والر�ضوم وامل�ضاريف  بان  �ضده 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى متام 
ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26 ال�ضاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثباة ح�ضوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1073 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �ضالح عبد ربه �ضالح عبد ربة الغثيمي امل�ضعبني  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �ضركة االمارات لالت�ضاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )8318.08 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. وحددت لها 
ch2.D.17 لذا  ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة  املوافق 2013/3/26  جل�ضة يوم الثالثاء 
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثباة ح�ضوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/869 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- حمدان حمد �ضحيان بخيت املنهايل  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �ضركة االمارات لالت�ضاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )3943.06 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/25 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�ضور 
�ضيكون  .ويف حالة تخلفك فان احلكم  االق��ل  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

مبثباة ح�ضوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1233 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �ضردار احمد ايوب البلو�ضي    جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �ضركة االمارات لالت�ضاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )39158.96 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت  ال�ضداد.  متام  وحتى  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2.D.17 جل�ضة يوم االثنني املوافق 2013/3/25 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثباة ح�ضوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1067 مدين  جزئي           
ان  االقامة مبا  را�ضد حممد   جمهول حمل  �ضامل  �ضيد  املدعى عليه/1-  اىل 
املدعي / �ضركة االمارات لالت�ضاالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )7649.93 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت  ال�ضداد.  متام  وحتى  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2.D.17 جل�ضة يوم االثنني املوافق 2013/3/25 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثباة ح�ضوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                 اىل املنفذ �ضدها: �ضاجد مون�ضا لل�ضقاالت ����س.ذ.م.م مبا 
وذلك  ادن���اه-  بالك�ضف  املو�ضحة  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ  طالبي  ان 
اللزامك ب�ضداد املبالغ املو�ضحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ 
عدم  ح��ال  يف  بحكم  التنفيذية  االج���راءات  �ضتتخذ  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور.

\
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�ضم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
544 درهم

547 درهم

9007 درهم

8932 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
حممد دوالل عبدامللك

هارون ا�ضرف علي

2012/3296 تنفيذ عمايل

2012/3297 تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
 املو�سوع/اعالن بيع

التنفيذ رقم 2012/2107- حجز رقم 2012/1210
طالب احلجز/ عبدالرحمن حممود ابراهيم - املحجوز عليه: احمد ابراهيم احمد

قررت املحكمة خماطبتكم لالعالن عن بيع باملزاد العلني يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 يف مدينة حممد 
بن زايد ابتداء من ال�ضاعة 9.00 �ضباحا وذلك لبيع املنقوالت اململوكة للمنفذ �ضده املذكور يف الك�ضف املرفق 

باملزاد العلني.
او�ساف املال

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
        ادارة التنفيذ

قيمة بداية املزايدة 
ح�ضب تقرير اخلبري

35 الف 
درهم

الو�ضف

م�ضتعمل

العددم

1 1

الن��������������������������������وع 
حفار جنزير لون ابي�س وازرق يوجد عليه رقم 

مت�ضل�ضل 1452 نوع SOLLMEC وال يوجد عليه
ارقام مرورية 

القا�سي/ه�سام حممود ابو عوف

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/9  ا�ستئناف تنفيذ جتاري
الكهربائية  ل��ل��م��ق��اوالت  ���ض��ال��ح  ب��ن  -���ض��رك��ة   1  / ���ض��ده��م��ا  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
حمل  جمهويل  امل��غ��رب��ي   �ضليمان  �ضالح  ع��ادل   -2 �����س.ذ.م.م  وامليكانيكية 
االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / الباهية لتجارة االلكرتونيات ل�ضاحبها/ عبداهلل 
ا�ضتاأنف  املهيدب  وميثله: عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع    قد  يو�ضف 
بتاريخ  جت��اري  تنفيذ   2011/645 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
ال�ضاعة   2013/4/1 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت   2013/1/14
او من  ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم  10.00 �ضباحا بالقاعة رقم  

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/74  ا�ستئناف تنفيذ  عقاري
اىل امل�ضتاأنف �ضده / 1 -حممد ب�ضام ال�ضيويف  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ضتاأنف /رنا عبداهلل اال�ضرف وميثله: حمدي جماهد عبدالدامي 
ال�ضيوي      قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2012/40 
االربعاء  ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت   2012/6/14 بتاريخ  عقارية  ا�ضكاالت 
 ch1.A.4 املوافق 32013/3/27 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم  
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ض��ورك��م  يقت�ضي  وع��ل��ي��ه 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/145  جتاري  كلي                               
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  جعفر   خ��ان  �ضاجوال  حممد  عليه/1-  املدعى  اىل 
اك�ضت�ضاجن  ل�ضركة  الق�ضائي  امل�ضفي  ب�ضفته  هانت-  جون  /�ضتيفن  املدعي  ان 
عليك  اق��ام  ق��د  �ضبيب  ب��ن  را���ض��د  احمد  را���ض��د  وميثله:  ليمتد   كوميونيكا�ضن 
والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
مببلغ وقدره )13572500دره��م( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املوافق 2013/4/21  يوم االحد  لها جل�ضة  �ضنويا. وح��ددت  بواقع %9  القانونية 
من  او  باحل�ضور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ضاعة 
للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل، 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1018  عقاري  كلي                               
اىل املدعى عليه/1- �ضركة االعتماد لال�ضتثمار �س .ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
القا�ضم حممد ح�ضيني وميثله: �ضمرية عبداهلل علي  ابو  مبا ان املدعي /بابك 
قرقا�س قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام ا ملدعي عليها بان تدفع 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   174.265( وق��دره  للمدعي مببلغ 
والفائدة القانونية 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.   وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2013/4/28 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/709  عقاري  كلي                               
اىل املدعى عليه/1- �ضتار جيجا ا�ضتابل�ضمنت ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /نورة ح�ضن علي ر�ضا وميثله: �ضمرية عبداهلل علي قرقا�س   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )120.000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 
2013/4/15 ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/856  عقاري  كلي                               
اىل اخل�ضم املدخل /1- الفارعة هومز جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /

اقام عليك  �ضمرية عبداهلل علي قرقا�س قد  �ضليم اخرت وميثله:  �ضليم  �ضنوبر 
الدعوى ومو�ضوعها احلكم بف�ضخ العقد املوؤرخ 2007/9/6 بالزام املدعى عليه برد 
مببلغ وقدره )1.315.960 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق. وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها 
 ch1.A.1 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة   2013/4/28 املوافق  االح��د  يوم  جل�ضة 
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/797  عقاري  كلي                               
ان  ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  انف�ضتمنت  املدعي عليه   /1- ميمون  اىل 
املدعي /همايون رحمت اله جارياين  وميثله: �ضمرية عبداهلل علي قرقا�س قد 
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ العقد بني املدعي واملدعي عليها 
بواقع 12% من  والفائدة  دره��م(  وق��دره )226256  املدعى عليها مببلغ  وال���زام  
لها جل�ضة  وح��ددت  املحاماة.     واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  اال�ضتحقاق  تاريخ 
يوم االحد املوافق 2013/4/14 ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت 
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي ) ابوظبي( حمكمة النق�س
ايكون  �ضركة   -2 اجل��اه��زة  للخر�ضانة  كونكريت  اي��ك��ون  م�ضنع   / اىل 
 -5 للرتجمة  اي��ك��ون  �ضركة   -4 ال�ضمنت  اي��ك��ون  �ضركة   -3 لال�ضتثمار 

�ضركة ايكون للدعاية واالعالن ذ.م.م 6-  �ضركة اأيكون ملواد البناء.
ليكن معلوما لديك ان ا لطعن التجاري رقم 2012/339 املقام �ضدك 
من قبل / قد مت حتديد جل�ضة 2013/3/28م لنظر الطعن.  وعليكم 
احل�ضور ب�ضخ�ضكم او بوكيل عنكم يف املوعد املذكور مع امكان تقدمي 

اية م�ضتندات او مذكرات ترى �ضرورة تقدميها.
كبري كتاب حمكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س



•• بروك�صيل-رويرتز:

تراجعت اال�ضهم االوروبية ام�س ويقرتب املوؤ�ضر الرئي�ضي من 
ت�ضجيل اأ�ضواأ اأداء اأ�ضبوعي منذ نوفمرب ت�ضرين الثاين اذ اأثرت 

املخاوف املتعلقة بخطة انقاذ قرب�س على املعنويات.
ال�ضركات  ك���ربى  ال���ض��ه��م   300 ي��وروف��ر���ض��ت  م��وؤ���ض��ر  ون����زل 
االوروبية 1ر0 باملئة اىل 12ر1190 نقطة ويتجه لت�ضجيل 
اأ�ضبوعي منذ نوفمرب يف حني هبط موؤ�ضر �ضتوك�س  اأداء  اأ�ضواأ 
لي�ضجل  باملئة  2ر0  ال��ي��ورو  مبنطقة  املمتازة  لال�ضهم   50

نقطة يف ال�ضاعة 0806 بتوقيت جرينت�س. 57ر2678 
لكن ارتفاع �ضهم بي.بي بن�ضبة 5ر2 باملئة بعد اأن اأعلنت �ضركة 
النفط الكربى انها �ضتعيد ثمانية مليارات دوالر للم�ضاهمني 

حمى ال�ضوق من خ�ضائر اأكرب.
وحتتاج قرب�س جلمع 8ر5 مليار يورو 50ر7 مليار دوالر من 
م�ضادر متويل جديدة بحلول يوم االثنني املقبل املوعد النهائي 
االوروبي  االحت��اد  انقاذ من  لتتمكن من احل�ضول على خطة 
املايل وهو ما قد يدفعها للخروج من  انهيار نظامها  لتجنب 
منطقة اليورو بعد اأن رف�ضت يف وقت �ضابق خطة جلمع املال 

من فر�س �ضريبة على ودائع العمالء.
 100 ت��امي��ز  م��وؤ���ض��ر فاينن�ضال  ت��راج��ع  اأوروب����ا  ب��ور���ض��ات  ويف 

وداك�س  باملئة  1ر0  بن�ضبة  الفرن�ضي   40 وك��اك  الربيطاين 
االملاين 2ر0 باملئة. 
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•• وا�صنطن-ا.ف.ب:

رحب �ضندوق النقد الدويل اخلمي�س بت�ضارع 
ال�ضادرات  بف�ضل  ال���ع���راق  يف  ال��ن��م��و  وت����رية 
نقاط  حيال  قلقه  ع��ن  اع��رب  لكنه  النفطية، 
ع�ضرة  بعد  البالد  يف  مرتاكمة  هيكلي  �ضعف 

اعوام على الغزو االمريكي.
ن�����ض��ر يف ختام  ب���ي���ان  ال�����ض��ن��دوق يف  واع���ت���رب 
امنية  بيئة  من  الرغم  على  العراق  يف  مهمة 
و�ضيا�ضية �ضعبة، جنح العراق يف املحافظة على 

اال�ضتقرار على �ضعيد القطاعات االقت�ضادية 
يف ال�ضنتني االخريتني .

 ،2012 يف  ب��امل��ئ��ة   8 ح���واىل  �ضجل  وب��ع��دم��ا 
ت�ضارعا  العراقي  االقت�ضادي  النمو  �ضي�ضهد 
اكرب هذه ال�ضنة لي�ضل اىل 9+ باملئة مدفوعا 
ال��ن��ف��ط��ي، بح�ضب  ق�����درة االن����ت����اج  ب��ت�����ض��اع��د 
النفطي، اكرب  ال�ضندوق. وت�ضارع اال�ضتغالل 
ث���روة يف ال��ب��الد، منذ ال��غ��زو االم��ريك��ي على 

الرغم من اعمال العنف والف�ضاد.
 3،15 ال���ع���راق  ي��ن��ت��ج  ال����راه����ن،  ال���وق���ت  ويف 

 2،5 ال��ي��وم ي�����ض��در منها  م��الي��ني ب��رم��ي��ل يف 
وتقدر  النفط.  وزارة  بح�ضب  برميل،  مليون 
مليار   143،1 ب��ح��واىل  املثبتة  اح��ت��ي��اط��ات��ه 
برميل من النفط اخل��ام وهي بني االعلى يف 

العامل.
واع��ت��رب ���ض��ن��دوق النقد ال���دويل م��ع ذل��ك ان 
ي���ع���اين م���ن ���ض��ع��ف هيكلي  ي�����زال  ال���ع���راق ال 
ومناخ  مرتفعة  بطالة  من  وخ�ضو�ضا  خطري 
النفطي.  ال��ق��ط��اع غ��ري  ���ض��يء و�ضعف  اع��م��ال 
العراق  ان  ال������دويل  ال��ن��ق��د  ���ض��ن��دوق  وك���ت���ب 

املدى  على  كبرية  حت��دي��ات  ي��واج��ه  ان  ينبغي 
امل��ت��و���ض��ط الي���ج���اد ظ����روف من���و ق����وي ودائ����م 
����ض���روري ل��ت��ح�����ض��ني ظ�����روف ح���ي���اة ���ض��ك��ان��ه . 
ويدعو ال�ضندوق اي�ضا البلد اىل تعزيز اآليات 
عائدات  ان  من  التاكد  بهدف  املالية  املراقبة 

النفط ت�ضتخدم بفعالية وبطريقة �ضفافة.
من جهة اخرى، اعرب �ضندوق النقد الدويل 
الذي انتهت يف �ضباط فرباير خطة م�ضاعدته 
ال�ضابقة للبلد بقيمة 3،6 مليارات دوالر، عن 

ت�ضميمه على موا�ضلة تعاونه مع بغداد.

�شندوق النقد يرحب بالنمو يف العراق 

املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

اطلع �ضكان اإمارة دبي على اخر تطويرات برنامج االإمارات 
النووية  الطاقة  منتدى  خ��الل  النووية  للطاقة  ال�ضلمي 
بالتعاون  النووية  للطاقة  االإم��ارات  موؤ�ض�ضة  نظمته  ال��ذي 

مع هيئة كهرباء ومياه دبي الأول مرة يف اإمارة دبي.  
ويعد املنتدى جزًء من �ضل�ضلة املنتديات والربامج التوعوية 
الدولة  اأن��ح��اء  جميع  يف  املوؤ�ض�ضة  تقيمها  ال��ت��ي  ال�ضاملة 
النووية  ال��ط��اق��ة  ب��ربن��ام��ج  وتعريفهم  اجل��م��ه��ور  لتوعية 
اآخر  على  التعرف  دبي  ل�ضكان  وت�ضّنى  لالإمارات.  ال�ضلمية 
حمطات  اأول  اإن�ضاء  يتم  حيث  براكة  منطقة  يف  التطورات 

الطاقة النووية يف دولة االإمارات. 
نائب  الطاير  حممد  �ضعيد  �ضعادة  من  كل  املوؤمتر  وح�ضر 
لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  للطاقة  االأعلى  املجل�س  رئي�س 
اإبراهيم  ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي، و���ض��ع��ادة امل��ه��ن��د���س حم��م��د 

للطاقة  االإم����ارات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  احل��م��ادي، 
النووية اإىل جانب عدد من تنفيذي الهيئة واملوؤ�ض�ضة. 

اأ�ضيد  باجلهود  اأن   وقال �ضعادة �ضعيد حممد الطاير: اود 
التي تقوم بها  موؤ�ض�ضة االإم��ارات للطاقة النووية احلثيثة 
للدولة. كما  واآمنة وفعالة وموثوقة  لتاأمني طاقة نظيفة 
اإعداد وتاأهيل كوادر مواطنة  ا�ضيد بجهودها وبراجمها يف 
واإدارته على  ال�ضلمي لالإمارات،  النووي  لت�ضغيل الربنامج 

اأعلى م�ضتويات ال�ضالمة واالأمان.
 اأنني على يقني من اأن الربنامج النووي ال�ضلمي ال�ضتخدام 
نقلة نوعية يف  �ضيحدث  الكهرباء  انتاج  النووية يف  الطاقة 
ان��ت��اج الطاقة يف دول��ة االإم����ارات، ونحن يف املجل�س  جم��ال 
دب��ي  نحر�س على دع��م ه��ذا الربنامج  االأع��ل��ى للطاقة يف 
للو�ضول اإىل االأهداف املبتغاة منه، حيث اأن املجل�س يحر�س 
ب�ضكل م�ضتمر على دعم امل�ضاريع واملبادرات الوطنية الرامية 

اإىل تطبيق اأ�ض�س ومعايري عاملية يف خمتلف املجاالت. 

�ضيقدمها  التي  الفوائد  على  ال�ضوء  ت�ضليط  املنتدى  �ضهد 
ذو  نوويني  مهند�ضني  وق��دم  االإم��ارات��ي،  النووي  الربنامج 
خربة ملحة عامة حول كيفية عمل حمطات الطاقة النووية 
عن  ف�ضاًل  النووية  الطاقة  قطاع  ح��ول  عامة  ومعلومات 
ا�ضئلة اجل��م��ه��ور ح��ول جمموعة وا���ض��ع��ة من  االإج��اب��ة ع��ن 
املوا�ضيع مبا يف ذلك املتعلقة باليورانيوم واالإ�ضعاع وكفاءة 
على  وتاأثريها  النووية  الطاقة  و�ضالمة  النووية  الطاقة 

البيئة.
اأعمال  ان  اإبراهيم احلمادي:  املهند�س حممد  �ضعادة  وقال 
تطوير الربنامج النووي االإماراتي ال�ضلمي للطاقة النووية 
ي�ضري وفقاً خلطة العمل التي مت حتديدها. فمن املهم ان 
يتعرف جميع �ضكان دولة االإمارات على الدور الذي �ضتلعبه 
وفعااًل  وموثوًقا  اآمًنا  م�ضدًرا  باعتبارها  النووية  الطاقة 
دعم  يف  فعال  وعن�ضر  الكهربائية  للطاقة  للبيئة  و�ضديًقا 

التنمية االقت�ضادية للدولة.

ال�ضكان  للتوا�ضل مع  لنا  الفر�ضة االوىل   وكانت هذه هي 
يف اإمارة دبي ونحن متفائلون للغاية من م�ضتوى االهتمام 
بان  الوا�ضح  فمن  منهم.  التم�ضناها  التي  املناق�ضة  وعمق 
املهم  الدور  واكت�ضب معرفة حول  ا�ضبح متفهماً  اجلمهور 
يف  الطاقة  م�ضادر  تنوع  يف  النووية  الطاقة  �ضتلعبه  ال��ذي 

دولة االإمارات يف امل�ضتقبل. 
اآراء  اأحدث درا�ضة حول  املوؤ�ض�ضة تفا�ضيل  وناق�س م�ضوؤولو 
نتائج  اأظهرت  حيث  النووية.  بالطاقة  االإم��ارات��ي  املجتمع 
العاملية  امل�ضتقلة  االأب��ح��اث  �ضركة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة 
)TNS( منو الدعم والتاأييد ال�ضعبي للطاقة النووية واأن 
%82 من االإجابات كانت داعمة للربنامج النووي مقارنة 

مع %66 يف العام املا�ضي. 
و���ض��ه��دت م��ن��ت��دي��ات ه���ذا االأ���ض��ب��وع ت��ف��اع��اًل ك��ب��رياً م��ن قبل 
االأ�ضئلة  خمتلف  املوؤ�ض�ضة  تلقت  حيث  احلا�ضرة  اجلماهري 
براكة،  منطقة  يف  الطاقة  حمطات  واأم���ن  ال�ضالمة  ح��ول 

من  املزيد  على  للح�ضول  يتطلعون  كانوا  منهم  والعديد 
املوؤ�ض�ضة  تقدمها  التي  الوظيفية  الفر�س  حول  املعلومات 

ملواطني دولة االإمارات. 
الدرا�ضية  امل��ن��ح  م��ن  جم��م��وع��ة  االإم�����ارات  موؤ�ض�ضة  وت��ق��دم 
والفر�س الوظيفية من خالل برنامج رواد الطاقة، برنامج 
اإىل ا�ضتقطاب طالب العلوم  املوارد الب�ضرية والذي يهدف 
قطاع  يف  للعمل  اخل���ربة  ذوي  م��ن  وامل��وظ��ف��ني  امل��ت��ف��وق��ني 

الطاقة النووية.
برنامج  يف  املتنوعة  الوظيفية  ال��ف��ر���س  املوؤ�ض�ضة  وت��وف��ر 
ي�ضعون  الذين  العلوم  لطالب  االإم��ارات��ي  النووية  الطاقة 
اخلربة  ذوي  ل��ل��م��وظ��ف��ني  اأو  امل��ه��ن��ي��ة  مب�����ض��ريت��ه��م  ل��ل��ب��دء 
الذين ي�ضعون للح�ضول على حتٍد جديد. وتتوقع موؤ�ض�ضة 
اإىل  موظفيها  ع���دد  ي�ضل  اأن  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم�����ارات 
مع هدف توطني   ،2020 العام  بحلول  موظف   2000

الوظائف. من   60%

�شكان دبي يح�شرون املنتدى املفتوح ملوؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية

ال�شهم الأوروبية ترتاجع ب�شبب خماوف متعلقة بقرب�س 

بعد توجه نيقو�سيا ملو�سكو لطلب امل�ساعدة 

اأزمة قرب�س تك�شف �شعف ت�شامن اأوروبا 

خامات  �شلة  �شعر  للربميل  دولر   105.69
•• فيينا-وام: 

امل�ضدرة  ال�����دول  م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
�ضلة  �ضعر  اأن  ام�����س  اأوب���ك  للنفط 
اإىل  اأم�����س  و���ض��ل   12 ال���  خاماتها 
105.69 دوالر للربميل مقارنة 
ب�����ض��ع��ر ي�����وم االرب�����ع�����اء ال������ذي بلغ 

للربميل. دوالر   105.85
وت�ضم �ضلة اأوبك التي تعد مرجعا 
يف م�����ض��ت��وى ���ض��ي��ا���ض��ة االن���ت���اج 12 
اجلزائري  �ضحارى  خام  هي  نوعا 
الب�ضرة  و  ال���ث���ق���ي���ل  واالي����������راين 
الكويتي  الت�ضدير  وخ��ام  العراقي 
وخ����ام ال�����ض��در ال��ل��ي��ب��ي وخ����ام بوين 
ال����ن����ي����ج����ريي واخل����������ام ال���ب���ح���ري 
اخلفيف  العربي  واخل��ام  القطري 
االماراتي  م��رب��ان  وخ��ام  ال�ضعودي 
واخل���������ام ال���ف���ن���زوي���ل���ي م��������رياي و 

اورينت  و  االن����غ����ويل  ج���ريا����ض���ول 
االكوادوري .

ال���ع���وا����ض���ف ت���غ���ل���ق 4 م����راف����ئ يف 
ال�ضوي�س.

•• عوا�صم-وكاالت: 

طرحها  التي  االإن��ق��اذ  خطة  قرب�س  رف�س  اأم���اط 
اللثام  رو���ض��ي��ا  اإىل  وت��وج��ه��ه��ا  االأوروب�������ي  االحت�����اد 
التي  الت�ضامن  روح  و�ضعف  االإح��ب��اط  م��دى  ع��ن 
يعاين منها االحتاد االأوروبي، وهو املجموعة التي 
اأوروب��ا مبحيطها بعد  اأ�ضا�ضا جمع دول  ا�ضتهدفت 

احلرب العاملية الثانية.
وبعد حتطم اآمال قرب�س يف احل�ضول على م�ضاندة 
رو�ضيا لالإ�ضهام يف حل اأزمتها املالية، يرى خرباء 
اأثار  امل�ضاعدة  اأن جمرد طلب قرب�س من مو�ضكو 
يف حد ذاته ال�ضكوك اإزاء �ضرعية امل�ضروع االأوروبي 
واالأخطار  اأملانيا  بهيمنة  يتعلق  فيما  خا�ضة  كله، 

املحدقة بال�ضيادة الوطنية للدول.
دولة  يعنيه طلب  ال��ذي  البعد  اأن  وي��رى اخل��رباء 
ع�ضو باالحتاد االإنقاذ من عدو يف احلرب الباردة 
اأوروب��ا على حل  يثري ت�ضاوؤالت عميقة حول قدرة 

م�ضكالتها بنف�ضها.
ويقول اخلبري ب�ضوؤون جنوب �ضرق اأوروبا يف كلية 
مونا�ضترييوتي�س،  فا�ضيلي�س  لالقت�ضاد،  ل��ن��دن 
تتعلق  ق�ضايا  ع��دة  �ضيثري  ه��ذا  ق��رب���س  طلب  اإن 

ب�ضرعية االحتاد االأوروبي .
من  امل�ضاعدة  تطلب  ق��د  اأخ���رى  دوال  اإن  وي�ضيف 
اأو الدول العربية، وهذا بالتايل قد يوؤدي  ال�ضني 
اإىل تف�ضخ االحتاد االأوروبي ويجعل و�ضعه اأ�ضعف 
كموؤ�ض�ضة . فمنذ االأزمة املالية العاملية قبل خم�س 

�ضنوات تتزايد ال�ضغوط على الدول املدينة باالحتاد 
اأ�ضبحت  حيث  واإيرلندا،  والربتغال  اليونان  مثل 
بينما  اقت�ضادية،  اأنها  كما  �ضيا�ضية  االإنقاذ  م�ضاألة 
اإ�ضرارها  ب�ضبب  املخيف  ال�ضبح  دور  اأملانيا  تلعب 
على تنفيذ الدول التي تعاين من االأزمة اإجراءات 
تق�ضف قا�ضية ك�ضرط للح�ضول على امل�ضاعدة. وقد 
نكاأت م�ضاألة اإنقاذ قرب�س اجلرح عندما طلب الأول 
مرة من املودعني امل�ضاعدة بامل�ضاهمة من ودائعهم 

اخلا�ضة.
وقد دق كبار امل�ضرعني االأوروبيني ناقو�س اخلطر 
اإنقاذ  يف  بالتدخل  لرو�ضيا  ال�ضماح  من  بالتحذير 
الدولة التي ال ميثل اقت�ضادها �ضوى %0.2 من 

حجم اقت�ضاد االحتاد االأوروبي.
وللعديد من ال�ضركات الرو�ضية م�ضالح يف قرب�س 
وودائع �ضخمة يف بنوكها، وت�ضتطيع مو�ضكو-التي 
بي�ضر  وال��غ��از-  النفط  م��ن  �ضخمة  بعائدات  تنعم 
مت��دي��د ف���رتة ���ض��داد ق��ر���س ق��دم��ت��ه ع���ام 2011 

بقيمة 2.5 مليار يورو ب�ضروط مي�ضرة.
اأموال  اأن ت�ضخ  ب��دال من  اإن مو�ضكو  وق��ال خ��رباء 
جديدة يف قرب�س قد تطلب ن�ضيبا من حقل للغاز 

الطبيعي مت اكت�ضافه موؤخرا يف مياهها.
وق���ال وزي���ر مالية رو���ض��ي��ا، اأن��ط��ون ���ض��ي��وان��وف، اإن 
بحل  امل�ضاهمة  يف  يرغبون  ال  الرو�س  امل�ضتثمرين 
اأزم���ة ق��رب���س امل��ال��ي��ة. يف نف�س ال��وق��ت ف���اإن طلب 
املالية  االأع��ب��اء  �ضي�ضاعف  رو�ضيا  من  اآخ��ر  قر�س 

على احلكومة.

اإننا  امل�ضرعون يف الربملان االأوروب���ي يف بيان  وق��ال 
اأوروب���ي���ا مل�ضكلة ق��رب���س، ول��ي�����س حال  ن��ري��د ح��ال 

خارجيا .
اأوروبي.  اأم��ام حلٍّ  العائق  اأملانيا متثل  اأن  �ضك  وال 
مريكل  اأجن��ي��ال  االأمل��ان��ي��ة  امل�ضت�ضارة  ح���ذرت  وق���د 
ا�ضتنفاد �ضرب �ضركاء جمموعة  اليوم من  قرب�س 

اليورو يف اخلالف ب�ضاأن برنامج االإنقاذ.
وقالت يف اجتماع طارئ لكتلة التحالف امل�ضيحي يف 
الربملان االأملاين )بوند�ضتاغ( اإنه ال ي�ضح اأن تكون 
الرتويكا،  جلنة  ح��دود  اختبار  يف  راغبة  نيقو�ضيا 
امل��ك��ون��ة م��ن االحت����اد االأوروب������ي وال��ب��ن��ك املركزي 
وانتقدت  ال������دويل.  ال��ن��ق��د  و����ض���ن���دوق  االأوروب��������ي 
الرتويكا خالل  نيقو�ضيا مع  توا�ضل  مريكل عدم 
االأيام املا�ضية. من جانبه، قال وزير املالية االأملاين 
اأن تطلب  اإنه ال ميكن لقرب�س  فولفغانغ �ضويبله 
اأن يظل ك��ل ���ض��يء على ح��ال��ه. ويف  م��ن ال��رتوي��ك��ا 
���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل، ط��ال��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأمل����اين 
ملوقفها  عاجل  باإي�ضاح  قرب�س  في�ضرتفيله  غيدو 
اإياها من عرقلة جهود  اأزمتها املالية، حمذرا  اإزاء 

االحتاد االأوروبي يف حل االأزمة.
دافع  اإقناع  ال�ضعب  اأن من  وت��رى حكومة مريكل 
اإنقاذ قرب�س من اأمواله  ال�ضرائب االأملاين بفكرة 
واإ�ضبانيا، فال  واإيطاليا  اليونان  الأنها تختلف عن 
اإليها على  التي ينظر  يوجد تعاطف مع اجلزيرة 
والأم���وال  ال�ضرائب  م��ن  للتهرب  اآم���ن  م��الذ  اأن��ه��ا 

فا�ضدة لكبار امل�ضتثمرين الرو�س.

•• لندن-رويرتز:

يتجه الذهب لت�ضجيل اأكرب مكا�ضب اأ�ضبوعية يف 
امن  له كمالذ  �ضراء  ب�ضبب عمليات  اأ�ضهر  اأربعة 
بعد االزم��ة املالية يف قرب�س وهو ما دفع �ضعره 
اأ�ضابيع  ثالثة  يف  م�ضتوياته  اأعلى  اىل  لالرتفاع 

ون�ضف اال�ضبوع يف اجلل�ضة املا�ضية.
نظامها  انهيار  لتجنب  جتاهد  قرب�س  ومازالت 
اليورو  منطقة  من  خروجها  واحتمال  امل�ضريف 
املقبل  اأمهلها االحت��اد االوروب��ي حتى االثنني  اذ 
لتدبري مبلغ 8ر5 مليار يورو ل�ضمان احل�ضول 
على خطة انقاذ بقيمة ع�ضرة مليارات يورو 13 
مليار دوالر . و�ضجل الذهب اأعلى م�ضتوياته منذ 
36ر1616  عند  املا�ضي  �ضباط  فرباير   26
بالو�ضع يف قرب�س مما  دوالر لالوقية مدعوما 
عن  نتج  هابط  اجت��اه  من  النفي�س  املعدن  اأخ��رج 
االمر  طبيعتها  اىل  االقت�ضادية  االو���ض��اع  ع��ودة 
الذي اأدى لرتاجع �ضعره اىل اأدنى م�ضتوياته منذ 

منت�ضف يوليو متوز املا�ضي. ونزل �ضعر الذهب 
36ر1611  اىل  باملئة  يف ال�ضوق الفورية 2ر0 
بتوقيت   1124 ال�ضاعة  بحلول  لالوقية  دوالر 

6ر2  باليورو  امل��ق��وم  ال��ذه��ب  وارت��ف��ع  جرينت�س. 
اأداء  باملئة حتى االن هذا اال�ضبوع م�ضجال اأقوى 

منذ نوفمرب ت�ضرين الثاين املا�ضي.

الذهب يف طريقه لأكرب مك�شب اأ�شبوعي 

الت�شخم ينخف�س يف جنوب ال�شودان اىل 24 باملئة
•• جوبا-رويرتز:

اأظهرت بيانات حكومية ام�س انخفا�س الت�ضخم ال�ضنوي يف جنوب ال�ضودان اىل 1ر24 باملئة يف فرباير �ضباط من 35 باملئة يف يناير كانون الثاين اثر 
ا�ضترياد كل �ضيء تقريبا. وت�ضكل االغذية  ال�ضودان اال القليل ويعتمد على  ال�ضهر. وال يزرع جنوب  اأ�ضعار االغذية وامل�ضروبات خالل  انخفا�س كبري يف 
وامل�ضروبات غري الكحولية اأكرث من 70 باملئة من موؤ�ضر الت�ضخم. وتراجعت هذه ال�ضريحة 16 باملئة على اأ�ضا�س �ضهري. واتفق جنوب ال�ضودان الذي 
لي�س له منافذ بحرية اال�ضبوع املا�ضي على ا�ضتئناف انتاج النفط بعد توقف دام 14 �ضهرا واعادة فتح احلدود للتجارة مع ال�ضودان والتي كانت مغلقة منذ 

انف�ضال اجلنوب يف يوليو متوز 2011.
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العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/758  عقاري كلي
حمل  جمهول  ال��ع��ق��اري-ذ.م.م   والتطوير  لال�ضتثمار  تنميات   -1 عليه/  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي  / حممد علي ب��اواين   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
)مبثابة  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم   2013/3/17 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
احل�ضوري( وقبل الف�ضل يف املو�ضوع: خبري هند�ضي �ضاحب الدور تكون مهمته بعد 
االطالع على اوراق الدعوى وم�ضتنداتها وما ع�ضى ان يقدم  اليه من م�ضتندات، مع 
والزمت  الدعوى  ال�ضلة مبو�ضوع  ذات  امل�ضتندات  االرا�ضي على  دائ��رة  االط��الع لدى 
ات��ع��اب وم�ضاريف اخلبري.       اي���داع ام��ان��ة ق��دره��ا ع�ضرة االف دره��م على  ذم��ة  امل��دع��ى 
ال�ضاعة 11.00 �ضباحا يف  املوافق 2013/4/14  يوم االحد  املحكمة جل�ضة  لها  وح��ددت 

ch1B.8 . القاعة رقم
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2012/561م

اماراتية    امل��زروع��ي-  ال�ضاكوب  �ضامل  عبيد  ع��ف��راء  عليه:  امل��دع��ي  اىل 
حكمت  قد   2013/3/18 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�ضر-  العنوان: 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�ضالح/ �ضامل 
املدعى  بالزام  املحكمة مبثابة احل�ضوري:  �ضامل اخليلي حكمت  عبيد 
الف  و�ضتون  ثالثمائة   )360.000( مبلغ  للمدعى  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ  ال��دع��وى  مب�ضاريف  والزمتها  دره��م 
اعتبارا  ي��وم��ا  ق��اب��ال لال�ضتئناف خ��الل 30  امل��ح��ام��اة.    حكما  ات��ع��اب 
من اليوم التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند. �ضدر بتوقيعي وختم املحكمة 

2013/3/20م.
القا�سي/عادل الغرباوي    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
اعالن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2012/1139م

انه  بالن�ضر- نعلمك  العنوان:  �ضامل بخيت طناف الأعمال اجلب�س  املدعي عليه: موؤ�ض�ضة  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/2/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�ضالح/ حممد ر�ضوان ح�ضن عبداملنان اجلن�ضية: بنغايل حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: 
وفقا الحكام ال�ضريعة اال�ضالمية الغراء والقانون: بالزام املدعى عليها ) موؤ�ض�ضة �ضامل بخيت 
طناف العمال اجلب�س يف �ضخ�س ممثلها القانوين ) بان توؤدي للمدعى( حممد ر�ضوان ح�ضن 
الف  ومبلغ  امل�ضتحقة  االج��ور  عن  دره��م(   3000( درهما  االف  ثالثة  ق��دره  )مبلغا  عبداملنان 
ومائتي درهم 1200 درهما عن االجازة ومبلغ الف ومائتي درهم 1200 درهم( عن بدل مكافاأة 
نهاية اخلدمة ومبلغ �ضتمائة درهم 600 درهم عن بدل االنذار ومبلغ الف ومائتي درهم 1200 
درهم عن الف�ضل التع�ضفي والزامها مب�ضاريف  الدعوى ومبلغ مائتي درهم اتعاب حماماة 
لعدم  ال��ع��الج  وم�ضروفات  العمل   وا�ضابة  وامل��اأك��ل  امل�ضكن  ب��دل  لطلبات  اال�ضتجابة  ورف�����س 
ارتكازها على ا�ضا�س.حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�ضلمك 

هذا امل�ضتند. �ضدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/3/5

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/340    
االمارات  مبكر  خمي�س  عبدالرحمن  ابراهيم  /جا�ضم  ال�ضيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�ضالون  التجاري/  الرتخي�س  يف  ح�ضته  من  جزء   %50 والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية 
ماجومدار  �ضاندون  لل�ضيد/  وذل��ك   611848 رق��م  جت��اري  ترخي�س  للحالقة  النهده  ق�ضر 
تابون ماجومدار الهند اجلن�ضية - تعديالت اخرى: مت تعديل ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة 
القانون االحتادي  3 من  امل��ادة )16( فقره  لن�س  اعمال مهنية.  وعمال  �ضراكة  اىل  فردية 
رقم )22( ل�ضنة 1991م يف �ضان الكاتب العدل.  فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االع��الن للعلم وانه 
�ضوف يتم الت�ضديق على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 
االجراءات  املذكور التباع  العدل  الكاتب  لدى مكتب  تقدمي طلب  ذلك  اعرتا�س حيال  اي 

القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/332    
رقم  �ضفر  ج��واز  ويحمل  اجلن�ضية  اردين  عليان،  حممود  عقل  /ج��م��ال  ال�ضيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
)J898168( يرغب يف البيع والتنازل عن عن كامل ح�ضته البالغة )24%( )�ضركة ماجيك ملقاوالت الديكور 
فل�ضطيني  االفرجني  ها�ضم  نزيه  حممد  ال�ضيد/  اىل  وذل��ك   )121133( رقم  مهنية  رخ�ضة  مبوجب  ذ.م.م( 
امني  حممد  �ضيف  حممد  ال�ضيد/  اىل  تعود  ال�ضركة  لتكون   )768( رق��م  م�ضرية  وثيقة  ويحمل  اجلن�ضية 
)بن�ضبة 51%( وال�ضيد /حممد نزيه ها�ضم االفرجني )بن�ضبة 49%(  وعليها قد مت تعديل  ال�ضركة من �ضركة 
مهنية اىل �ضركة جتارية وتعديل الن�ضاط التجاري من )مقاوالت فئة �ضاد�ضة  ، ديكور، تركيب اال�ضقف املعلقة 
ملقاوالت  �ضركة ماجيك   ( �ضركة  التجاري من  اال�ضم  وتغيري  البناء.  م��واد  والقواطع اخليفية- اىل: جت��ارة 
الديكور ذ.م.م( اىل )ماجيك لتجارة مواد البناء ذ.م.م( - تعديالت اخرى:    وعمال لن�س املادة )16( فقره 
3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�ضنة 1991م يف �ضان الكاتب العدل.  فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم 
وانه �ضوف يتم الت�ضديق على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23   
 اعالن بحكم التحقيق بالن�سر

رقم 2012/268 مدين جزئي 
ان  العامة. حيث  وال�ضيانة  للمقاوالت  الرحبة  �ضركة  عليه:  املدعي  اىل 
املدعى/ املفرق لتاأجري االجهزة الكهربائية وااللكرتونية.  قد اقام عليك 
الدعوى احلقوقية رقم 2012/268- مدين جزئي يقت�ضى ح�ضورك اىل 
املوافق 2013/3/28  يوم اخلمي�س  براأ�س اخليمة �ضباح  املدنية  املحكمة  
الدعوى وتقدمي ما  العا�ضرة والن�ضف �ضباحا.  ولالجابة على  ال�ضاعة 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال وكيل 
عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا بحقك.حيث 

ان املحكمة احالت الدعوى للتحقيق . حرر بتاريخ 2013/3/7.
امني ال�سر        

    حكومة را�س اخليمة
      دائرة املحاكم

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
   مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/603 مدين كلي                                    
�ضروف   م��ال��ك  اب��وع��ل��ي   -2 ح  م  م  ل��ل��ع��ق��ارات  �ضيفيلد  عليهما/1-  امل��دع��ى  اىل 
املدعي /ميرتوبول جلف للمقاوالت وجتميل  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
االرا�ضي �س.ذ.م.م وميثله: حممد �ضيف عبيد علي احلفيتي     قد اقام عليك 
املدعي  ال���زام  م��ع  ال��دع��وى  يف  حمكم  بتعيني  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س 
املوافق 2013/3/28 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/163  عقاري  كلي                               
ق��ادم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  اىل املدعى عليه/1- مهند 
باقر  حممد  غلوم  علي  هبه  وميثله:  دان�ضمند  ن��واب  حممود  /�ضواللة 
اأهلي   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بتعيني خبري ح�ضابي 
متخ�ض�س . وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/28 ال�ضاعة 
11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك 
للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/890  مدين  كلي                               
اىل املدعى عليه/1- بارميندير �ضينغ هاربان�س �ضينغ جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�ضركة جيل للنقل الربي العام )���س.ذ.م.م( وميثله: عبدالرحمن 
بندب  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  امل��ط��وع   حممد  ح�ضن 
خبري متخ�ض�س مع الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/28 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10747 بتاريخ 2013/3/23   

تنويه
بتاريخ   10737 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�ضادر  االعالن  اىل  باال�ضارة 
باال�ضم   )CN-1176196  ( التجارية  الرخ�ضة  بخ�ضو�س   2013/3/11

التجاري /ار�س الف�ضاء للمقاوالت العامة-ذ.م.م  
تنوه دائرة التنمية االقت�ضادية بانه �ضقط �ضهوا ومل تذكر التعديالت التالية: 

1- تعديل اال�ضم التجاري اىل/ ار�س الف�ضاء للمقاوالت العامة 
باال�ضافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�ضابق.

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية   
من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد 

انق�ضاء  هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  1747 بتاريخ 2013/3/23    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2012/870
اىل املحكوم عليه / �ضركة الرحبة للمقاوالت العامة 

ا�ضدرت  ق��د  االبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�ضارقة  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
 2012/119 رق��م  الق�ضية  يف    2012 يوليو   5 االرب��ع��اء  ي��وم  بتاريخ  حكما  بحقك 
وامل�ضاريف.  الر�ضوم  �ضامال  دره��م   37671 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامك  جزئي 
�ضهريا.     1750 ب��واق��ع   الت�ضليم  التاريخ   2012/10/2 ت��اري��خ  م��ن  امل��ع��دات  اي��ج��ار 
)�س.م.م(    والبناء  الت�ضييد  واليات  لتاجري معدات  له: اجلربي  املحكوم  ل�ضالح 
اليه  امل�ضار  برقم  و�ضجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ اليوم 
التايل ح�ضب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�ضب اال�ضول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
    اعالن  يف الدعوى  رقم   2013/530  بالن�سر

عبدالرحيم   وميثلها  ذ.م.م  لال�ضتثمار  حرمل  وبن  نايل  �ضركة   : املدعى 
ب��وك��ال��ة املحاميني خ��ال��د م��اج��د وحم��م��د االمني       حم��م��ود خليل دروي�����س 
املطلوب اعالنه: حمل اليمامة لتجارة احليوانات االليفة �ضاحبها يحيى 
علي يحيى املري�ضي   العنوان: بالن�ضر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة 
فانت  لذا  لنظرها  2013/3/25 موعدا  املوافق  االثنني  يوم  وح��دد  اع��اله 
االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف 

الكائنة يف العني �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد .

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

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1525 /2012    مد جز-م ر-ب-ع ن

مدعي/عايد عبداهلل م�ضطفى جامن اجلن�ضية: االردن مدعي عليه: حممد فخري اجليزاوي 
التعوي�س   + درهم   5500 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  حمدد   غري  اجلن�ضية: 
عنوانه:  حمدد  غري  اجلن�ضية:  اجليزاوي  فخري  اعالنه/حممد  املطلوب  درهم   4030 مببلغ 
بتوجيه  املو�ضوع  يف  الف�ضل  وقبل  احل�ضوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالن�ضر  بالن�ضر)اعالن 
اليمني احلا�ضمة للمدعى بال�ضيغة التالية: )اق�ضم باهلل العلي العظيم الذي ال اله اال هو انني 
قمت بتو�ضيل العف�س مو�ضوع الدعوى لفل�ضطني كامال دون �ضياع او تلف واأنني مل ا�ضتلم من 
املدعي اي مبلغ زائد عن )االتفاق الذي مت بيننا  علي �ضبيل االمانة واهلل على ما اقول �ضهيد(  
 2013/4/14 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الكائنة    - االبتدائية  العني  ب� حمكمة 
بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
 اعـــــــالن       

 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان:ال�ضيد/  
على  الت�ضديق  وطلب  االم���ارات    اجلن�ضية:  النقبي  ح�ضن  را�ضد  حممد  �ضامل 
التوقيع يف حمرر يت�ضمن :تنازل يف ح�ضته البالغة 100%   يف اال�ضم التجاري 
)بوابة الرحاب ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ ( واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�ضادية يف ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 569244 ال�ضادر بتاريخ 
2008/10/23 يف  دائرة التنمية االقت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/عبدالعزيز 
حممد احمد حممد عبيد النقبي اجلن�ضية: االمارات ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  �ضيقوم بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.   
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23    
ابوال�سوارب لتجارة الدوات الكهربائية /ذ.م.م

ال�ضوارب لتجارة  ابو   : املذكورة اعاله هي  ال�ضركة   نعلن للجميع بان 
االدوات الكهربائية  /ذ.م.م -�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  قد تا�ض�ضت 
يف ام��ارة عجمان مبوجب قانون ال�ضركات االحت��ادي  رق��م  )8( ل�ضنة 
)1984( وتعديالته مرخ�ضة يف بلدية عجمان و�ضجلته بالبلدية حتت 

رقم )31833( وقد قرر ال�ضركاء حلها وت�ضفيتها وتعيني ال�ضادة.
جمال لتدقيق احل�سابات

  م�ضفى  قانوين لل�ضركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم 
به للم�ضفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ 
 7447774 هاتف:  عجمان  ام��ارة  التايل:  العنوان  وعلى  االع��الن  ن�ضر 

�س.ب:1131 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23     
  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1  تظلم عقاري                                  
�س.م.ح     ال�ضحراء  بيت   -2 ط��ب��اع  ر���ض��اد  ب��ن  ط��ب��اع  ك��ال  ���ض��ده/1-  املتظلم  اىل 
اقام عليكم  املتظلم /جوين غندور غندور قد  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف احلجز التحفظي 
. وح��ددت لها جل�ضة يوم االحد  ) عقاري( رقم 2013/3 والر�ضوم وامل�ضاريف 
فانت مكلف  لذا   ch1.B.6 بالقاعة  ال�ضاعة 11.00 �س  املوافق 2013/3/31 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 242 /2013    جت جز-   م ت-ب- اأظ

 مدعي/اوول لتاأجري ال�ضيارات م�ضوؤولية حمدودة بوكالة جمال �ضليم حممد 
4 الكردي  اجلن�ضية: االمارات  مدعي عليه: ايفرمي هارون �ضاه هارون �ضاو   
املطلوب  درهم   5600 مالية  الدعوى:مطالبة  مو�ضوع  باك�ضتان   اجلن�ضية: 
اعالنه/ ايفرمي هارون �ضاه هارون �ضاو   اجلن�ضية: باك�ضتان  عنوانه: بالن�ضر 
االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/4/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية  املحكمة 
بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 412 /2012    عم كل    م ع-ب- اأظ

مدعي/طارق �ضعيد حممد الكرد اجلن�ضية: االردن مدعي عليه: رود كينج   
لتاأجري ال�ضيارات اجلن�ضية: االمارات    مو�ضوع الدعوى:م�ضتحقات عمالية   
عنوانه:  االمارات   اجلن�ضية:  ال�ضيارات  لتاأجري  كينج  رود  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر 
االحد املوافق 2013/4/07 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/18
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 493 /2013    جت كل-   م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
 مدعي/م�ضرف  عجمان �س.م.ع اجلن�ضية: االمارات مدعي عليه: احمد عبداحل�ضني 
مببلغ  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�ضوع  البحرين  اجلن�ضية:  العردي  علي  �ضالح 
وقدره 355328.77 درهم  املطلوب اعالنه/  احمد عبداحل�ضني �ضالح علي العردي 
اجلن�ضية: البحرين   عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/25 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ 2013/3/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 229 /2013    جت جز-   م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
 مدعي/موؤ�ض�ضة �ضلطاكو ميثلها/ �ضلطان بن را�ضد اجلن�ضية: االمارات مدعي عليه: 
اجلن�ضية:  اخلطيب  حمدان  ميثلها/ماهر  العامة  للمقاوالت  القارى  الركن  �ضركة 
االمارات   مو�ضوع الدعوى:مطالبة مالية بقيمة 30000 درهم   املطلوب اعالنه/   
اجلن�ضية:  اخلطيب  حمدان  ميثلها/ماهر  العامة  للمقاوالت  القارى  الركن  �ضركة 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عنوانه:  االمارات 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/27 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور 
و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الكائنة   -
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�ضدر بتاريخ 2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2012/2586 دعوى ( املنظورة امام 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعى  / �ضعيد 
حممد �ضعيد ال�ضويدي  اعالنها ن�ضرا وقد حتدد لنظر الدعوى 
ال�ضاعة 12.00  املوافق 2013/4/8 يف متام  جلل�ضة يوم االثنني 
ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�ضكر اآل نهيان وذلك على نفقة 

املدعي/ بدر نا�ضر عبدالعزيز الكثريي   
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  146/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�ضتاأنف  م�ضر     اجلن�ضية:  جماهد  �ضليمان  حممد  تامر   : امل�ضتاأنف 
مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  واالر�ضيات  التك�ضية  ملقاوالت  عليه:ال�ضراع 
اال�ضتئناف : تعديل احلكم امل�ضتاأنف املطلوب اعالنه/ال�ضراع ملقاوالت التك�ضية 
واالر�ضيات اجلن�ضية: االمارات   العنوان: بالن�ضر  مبا ان امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف 
احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2012/2238 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره 
ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا   2013/3/26 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة 
9.30 �ضباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي الكائنة- �ضخ�ضيا 
او بوا�ضطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�ضوار مل�ضتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�ضة املحددة.

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

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  73/ 2013 -�سخ�سية - م ر- �س- اأظ

امل�ضتاأنف : فادية حممد غ�ضان رجوب اجلن�ضية: �ضوريا    امل�ضتاأنف عليه:حممد زياد 
عبدالرزاق عانوتي اجلن�ضية: �ضوريا    مو�ضوع اال�ضتئناف : الغاء احلكم امل�ضتاأنف الذي 
ق�ضى برف�س الدعوى والق�ضاء جمددا بتطليق امل�ضتاأنفة    املطلوب اعالنه/حممد 
زياد عبدالرزاق عانوتي اجلن�ضية: �ضوريا  العنوان: بالن�ضر  مبا ان امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف 
احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2012/1595 ح نف�س- م ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/4/02 لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام 
الدائرة االوىل حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي الكائنة-دائرة الق�ضاء �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�ضوار مل�ضتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�ضة املحددة.

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

العدد  10747 بتاريخ   2013/3/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  300/ 2013 -جتاري- م ت- �س- اأظ

امل�ضتاأنف : حممد قا�ضم حممد قا�ضم احلو�ضني- ب�ضف ته ال�ضخ�ضية وب�ضفته ممثل 
موؤ�ض�ضة املدائن لتجارة االقفال ولوازمها  اجلن�ضية: االمارات      امل�ضتاأنف عليه:�ضركة 
يا�ضني لالأدوات ال�ضحية ذ.م. م واخرون اجلن�ضية: االمارات  مو�ضوع اال�ضتئناف : الغاء 
حكم مطالبة مالية وفائدة قانونية  112.787درهم   املطلوب اعالنه/حممد عبدالغني 
الري�س اجلن�ضية:�ضوريا   العنوان: بالن�ضر  مبا ان امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف 
الدعوى رقم 2012/1543 جت كل- م ت- ب-اأظ   وحدد لنظره جل�ضة يوم االحد املوافق 
2013/3/24 لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة االوىل حمكمة 
ا�ضتئناف ابوظبي الكائنة-مع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وميكنك 

التقدم مبذكرة بدفاعك و�ضوار مل�ضتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�ضة املحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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الكتبي  را�ضد  )العاملي(  الراليات  بطل  رفع 
ا�ضمي اآيات ال�ضكر والتقدير اإىل �ضمو ال�ضيخ 
اآل مكتوم ويل  را�ضد  حمدان بن حممد بن 
الريا�ضي  دب����ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب����ي  ع��ه��د 
واملتوا�ضل مل�ضرية فريق  الكبري  الدعم  على 
وم�ضاركته  ل��ل��رال��ي��ات  دب���ي(  داي���ف  )���ض��ك��اي 
احلالية يف بطولة العامل للراليات 2013 
االأمر الذي اأ�ضهم يف الظهور القوي للفريق 
واللتني جرتا  والثانية  االأويل  يف اجلولتني 

علي التوايل يف مونت كارلو وال�ضويد.
دايف  )�ضكاي  �ضركة  مببادرة  الكتبي  واأ�ضاد 

دب����ي( يف ت��ك��رمي االأب���ط���ال ال��ذي��ن يحظون 
ب��رع��اي��ة ودع���م امل��وؤ���ض�����ض��ة م��ن خ���الل احلفل 
ال�����ض��خ��م وال��ك��ب��ري وال����ذي اأق��ي��م ي���وم مبقر 
ن�ضر  بح�ضور  ال�ضياحي  امليناء  يف  املوؤ�ض�ضة 
الذي  االأم��ر  االإدارة  جمل�س  رئي�س  النيادي 
مثل دافعا كبريا للجميع خا�ضة وان املبادرة 

جاءت من لدن �ضمو راعي املوؤ�ض�ضة.
وع���رب ال��ك��ت��ب��ي ع���ن ���ض��ع��ادت��ه ل��ل��ت��واج��د بني 
النخبة من االأبطال والتعرف علي زمالء يف 
اأ�ضرية فردية  اأج��واء  اآخ��ري خالل  ريا�ضات 
االأف�ضل  نحو  بيد  ي��دا  العمل  علي  ت�ضجع 

يف القريب من االأي��ام م�ضيدا كذلك بجهود 
ا�ضرف  ال��ذي  العمل  وفريق  االإدارة  جمل�س 

علي تنظيم احلفل الكبري.
اأن جن��ت��م��ع م���ن اجل  وق�����ال م���ن اجل��م��ي��ل 
العطاء  من  اجلزيل  قدموا  مبن  االحتفال 
خا�ضة وان كل االأبطال يناف�ضون يف ريا�ضات 
اآخري مثل فريق �ضكاي دايف دبي القوارب 
حممد  ال�ضقيقني  ي�ضم  وال����ذي  ال�ضريعة 
واح��م��د امل��ه��ريي وف��ري��ق ���ض��ك��اي داي���ف دبي 
�ضيف  ال�ضقيقني  وي�ضم  امل��ائ��ي��ة  ال���دراج���ات 
�ضيارات  ج��ان��ب جن���وم  اإيل  امل��ع�����ض��م  وج��اب��ر 

ال���ك���ارت اأع�����ض��اء ال��ف��ري��ق ال�����ض��ي��خ ح�����ض��ر اآل 
امل���ه���ريي وحم���م���د املطوع  م��ك��ت��وم و���ض��ع��ي��د 

وهيثم �ضلطان جنم فريق الكارت
بالكثري خالل م�ضواره  العاملي  ووعد بطلنا 
احل����ايل يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��رال��ي��ات التي 
ال�ضويد  ثم  كارلو  مونت  رايل  من  انطلقت 
حيث يتاأهب يف الفرتة احللية خلو�س غمار 
ال��راب��ع��ة م���ن بطولة  امل�����ض��ارك��ة يف اجل���ول���ة 
العامل للراليات  2013 والتي ت�ضت�ضيفها 
الربتغال خالل الفرتة من 11-14 ابريل 

املقبل.

•• تغطية – اللجنة االإعالمية:

خليفة  مدينة  ا�ضتاد  على  ال��ي��وم  م�ضاء  تنطلق 
بطولة  من  الثمانية  دور  مناف�ضات  الريا�ضية 
خليفة  اآل  ح���م���د  ب����ن  ن���ا����ض���ر  ال�������ض���ي���خ  ����ض���م���و 
يلتقي  حيث   ،6 نا�ضر  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�ضاد�ضة 
والربع فريق فكتوريو�س  ال�ضاعةال�ضاد�ضة  عند 
خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  بقيادة 
فريق نوما�س بقيادة ال�ضيخ حمد بن را�ضد بن 
عبداهلل اآل خليفة، تليها مبا�ضرة املواجهة التي 
بن  خليفة  ال�ضيخ  بقيادة  الزلزال  فريقا  جتمع 

را�ضد اآل خليفة ومنتخب ال�ضركات.
فكتوريو�س  ي���دخ���ل  االأوىل،  امل���واج���ه���ة  ف��ف��ي 
خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  بقيادة 
العالمة  ت�ضجيل  اأن جنح يف  بعد  الليلة  مباراة 
الكاملة يف مناف�ضات الدور االأول من البطولة، 
التي تاأهل من خاللها كمت�ضدر عن املجموعة 
الفريق  وي��ت��ط��ل��ع  ن���ق���اط.   9 ب��ر���ض��ي��د  االأوىل 
الذي ي�ضرف على تدريبه املدرب الوطني عادل 
امل��رزوق��ي ي��ع��اون��ه امل���درب ال��وط��ن��ي علي جوهر 
موا�ضلة  يف  ي�ضاهم  ال���ذي  االن��ت�����ض��ار  لتحقيق 
الفريق الطريق يف االأدوار النهائية التي متكنه 

بلقب  للفوز  اخلتامية  للمباراة  ال��و���ض��ول  م��ن 
هذه الن�ضخة من البطولة، بعد اأن جنح الفريق 
يف الن�ضخة الثالثة من اإحراز اأول األقابه يف هذا 

احلدث الكروي املتميز.
نوما�س  املقابل، لن تختلف طموحات فريق  يف 
عن  خليفة  اآل  را���ض��د  ب��ن  ح��م��د  ال�ضيخ  ب��ق��ي��ادة 
ت��ط��ل��ع��ات ف��ك��ت��وري��و���س ب��احل�����ض��ول ع��ل��ى نتيجة 
ال�����دور قبل  ب��ع��د ذل����ك اإىل  ال���ف���وز واالن���ت���ق���ال 
ال��ن��ه��ائ��ي. ف��ال��ف��ري��ق ب��اإ���ض��راف امل����درب الوطني 
الذي  االنت�ضار  ي�ضعى لتحقيق  خمي�س فرحان 

يكمل به م�ضوار املناف�ضة على اللقب.

امل���ب���اراة ح��م��ا���س ون��دي��ة من  اأن ت�ضهد  وي��ت��وق��ع 
الفريقني  اأن كال  اعتبار  على  الفريقني  جانب 
ميتكالن عنا�ضر واإمكانيات كبرية ت�ضتطيع اأن 

حتقق النتيجة االإيجابية.
 

الزلزال يف مواجهة ال�ضركات
 

الذي  ال��ه��دف  يختلف  ل��ن  الثانية،  امل��ب��اراة  ويف 
ال�ضركات  ومنتخب  الزلزال  فريقا  له  �ضي�ضعى 
هذه الليلة عرب املواجهة التي جتمعهما، وذلك 
النهائي  ل��ل��دور قبل  ال��ف��وز وال��ت��اأه��ل  يف حتقيق 

من البطولة.
اآل  را���ض��د  ب��ن  ال�ضيخ خليفة  ب��ق��ي��ادة  ف��ال��زل��زال 
الدور  ه���ذا  مل��ن��اف�����ض��ات  ال��ت��اأه��ل  خليفة جن��ح يف 
بر�ضيد9  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ت�����ض��در  اأن  ب��ع��د 
�ضكة  ملوا�ضلة  املباراة  هذه  يف  و�ضيتطلع  نقاط، 
النهائية  املباراة  نحو  تو�ضله  التي  االنت�ضارات 
وخطف اللقب، خ�ضو�ضا واأن الفريق متعط�س 
يف  الفريق  متكن  اأن  بعد  البطولة  لقب  لنيل 
الكاأ�س  معانقة  من  والثانية  االأوىل  الن�ضختني 

الغالية.
���ض��ي��ك��ون منتخب  االأخ��������رى،  ال��ن��اح��ي��ة  وع���ل���ى 

الزلزال  اختبار �ضعب يف مواجهة  ال�ضركات يف 
واأن  خ�ضو�ضا  ال��ع��ال��ي��ة،  االإم��ك��ان��ي��ات  ���ض��اح��ب 
الفريق قادم من هزمية ثقيلة اأمام فكتوريو�س 
للمجموعة  االأول  ال����دور  م��ن��اف�����ض��ات  خ��ت��ام  يف 
فمن   ! ن��ظ��ي��ف��ة  اأه������داف   10 ق��وام��ه��ا  االأوىل 
واأنه  كبري  ب�ضغط  الفريق  ي�ضعر  اأن  الطبيعي 
وحمو  البطولة  يف  م�ضاره  ت�ضحيح  �ضيحاول 
ال��ف��وز يف  ع��رب حتقيق  ال��ك��ب��رية  النتيجة  ت��ل��ك 
م���واج���ه���ة ال����ي����وم، ال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ف���رتق طرق 
من  اخل��روج  اأو  املناف�ضات  موا�ضلة  يف  للفريق 

هذه البطولة.

املنطقة  يف  ال�����ض��ي��ارات  �ضائقي  اأق����وى  ي��خ��و���س 
ن��ه��اي��ة االأ���ض��ب��وع االأخ�����رية م��ن امل��و���ض��م الرابع 
لكاأ�س حتدي بور�ضه جي تي3 ال�ضرق االأو�ضط، 
البطولة االأبرز لل�ضباقات اأحادية الطراز، وذلك 

على حلبة البحرين الدولية.
ال�����ض��راع م��ف��ت��وح��اً يف خمتلف فئات  ب��ق��اء  وم���ع 
البطولة حتى اجلولتني 11 و12 اخلتامّيتني، 
كانوا  بعدما  التاأهل  بور�ضه جولة  �ضائقو  اأكمل 
ق���د اخ���ت���ربوا احل��ل��ب��ة ال��ب��ال��غ ط��ول��ه��ا خم�ضة 

التجارب  ج��ول��ة  يف  م���رتاً  و411  ك��ي��ل��وم��رتات 
االأخرية.

اجلولة  �ضباق  اإىل  االآن  االأن��ظ��ار  ك��ل  وت��ت��ح��ّول 
احلادية ع�ضرة وما �ضوف يتخّلله من �ضراعات 
ال�ضواء،  على  والفرق  ال�ضائقني  بني  حمتدمة 
�ضائق  �ضميد  كليمن�س  ب��ني  التناف�س  فيها  مب��ا 
وعبد  العام  الرتتيب  ومت�ضّدر  النابودة  فريق 
ال�ضعودية  �ضقور  فريق  �ضائق  الفي�ضل  العزيز 

وحامل لقب البطولة.

وقد جاءت نتائج جولة التاأّهل لتوؤّجج ال�ضراع 
�ضينطلق  حيث  والفي�ضل،  �ضميد  بني  الثنائي 
االأول من املركز االأول على خط بداية ال�ضباق 
وي��ن��ط��ل��ق ال��ف��ي�����ض��ل م��ن امل��رك��ز ال���ث���اين، بينما 
اآل���ت امل��راك��ز االأرب���ع���ة ال��ت��ال��ي��ة ل��ك��ل م��ن النجم 
كرمي  االإم���ارات���ي  ث��م  مطر  حممد  البحريني 
وال�ضعودي  اأ�ضكناين  زي��د  فالكويتي  االأزه���ري 

في�ضل بن الدن على التوايل.
وبعيداً عن التناف�س على �ضدارة الرتتيب العام 
اجلولة  ت�ضهد  ���ض��وف  ال��ب��ط��ول��ة،  بلقب  ل��ل��ف��وز 
بلقب  للفوز  �ضديدة  مناف�ضة  ع�ضرة  احل��ادي��ة 
فئة مي�ضالن الف�ضية، ويتناف�س عليها بن الدن 
�ضائق فريق �ضقور ال�ضعودية مع حممد مطر 
ال�ضائق  ي�ضعى  بينما  ال��ب��ح��ري��ن،  ف��ري��ق  �ضائق 
ل�ضمان  اإن��دي��ر  مانفريد  املخ�ضرم  النم�ضاوي 

فوزه بلقب فئة موبيل الربونزية.
وياأمل �ضميد، مت�ضّدر الرتتيب العام، مبوا�ضلة 
اأف�ضل  اأح��ّد  جعله  ال��ذي  الرفيع  االأداء  تقدمي 
امل��ر���ض��ح��ني ل��ل��ف��وز ب��ال��ب��ط��ول��ة. و����ض���وف يكفي 
املراكز  اأح��د  احتالل  ال�ضاب  النم�ضاوي  ال�ضائق 
الثالثة االأوىل يف كل من اجلولتني االأخريتني 
كاأ�س  حت����ّدي  ب��ط��ول��ة  يف  االأول  ل��ق��ب��ه  ل��ي��ح��رز 
 10 بور�ضه جي تي3 ال�ضرق االأو�ضط. وبفارق 
نقاط عن املت�ضّدر، ي�ضعى عبد العزيز الفي�ضل 
للفوز باجلولتني على اأمل اأن ال يحتّل مناف�ضه 

ة كي يفوز باللقب  النم�ضاوي اأحد مراكز املن�ضّ
اأ����ض���ل موا�ضمها  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة  ل���ه يف  ال��ث��ال��ث 

االأربعة.
كاأ�س  والرت ليخرن، مدير بطولة حتّدي  وقال 
ب��ور���ض��ه ج��ي تي3 ال�����ض��رق االأو����ض���ط: »مل نكن 
على  املفتوح  التناف�س  ه��ذا  من  الأف�ضل  نطمح 
كافة األقاب البطولة قبل جولتيها اخلتامّيتني، 
املو�ضم  ه����ذا  امل�����ض��ت��ح��دث  ال��ل��ق��ب  ذل����ك  مب���ا يف 
�ضوف  ه��ات��ني اجل��ول��ت��ني  اأّن  ���ض��ّك  ل��ل��ف��رق. وال 
حتفالن مب�ضتوى مل ي�ضبق له مثيل من االإثارة 

والت�ضويق.«
يف  التاأّهل  جولة  انهاء  بعد  ف�ضّرح  �ضميد،  اأّم��ا 
املركز االأول بالقول: »ي�ضعدين اأن اأبداأ اجلولة 
االنطالق،  خ��ط  على  االأول  امل��رك��ز  م��ن  ال�11 
و�ضوف اأحر�س على االحتفاظ به طيلة ال�ضباق 
وفر�ضتي  ال��ع��ام  للرتتيب  ���ض��دارت��ي  اأع����ّزز  ك��ي 

للفوز بلقب البطولة.«
ال��ت��اأه��ل يف فئة مي�ضالن  ت�����ض��ّدره ج��ول��ة  وب��ع��د 
مهّماً  اأم���راً  »ك��ان  مطر:  حممد  ق��ال  الف�ضية، 
الدن  ب��ن  في�ضل  ع��ل��ى  اأت���ق���ّدم  اأن  يل  بالن�ضبة 
و�ضائر املناف�ضني يف الفئة الف�ضية عند انطالق 
اجلولة، فهذا قد ي�ضّهل مهّمتي يف الفوز بلقب 
ال�ضباق تعترب  ال�����ض��ي��ارة وظ���روف  ال��ف��ئ��ة.  ه��ذه 
جّيدة  النطالقة  فقط  واأحتاج  للقيادة  مثالية 
واالحتفاظ مبركزي الطليعي على هذه احللبة 

ال�ضريعة، ولدّي ثقة كبرية يف اإحراز الفوز.«
االأزه�����ري، زم��ي��ل �ضميد يف فريق  ك���رمي  وق���ال 
البطولة  ف��رق  ترتيب  يت�ضّدر  ال��ذي  ال��ن��اب��ودة 
بر�ضيد 408 نقاط: »اإّنها نهاية اأ�ضبوع حا�ضمة 
الرابع  املركز  �ضعيد بحلويل يف  واأنا  لل�ضائقني، 
�ضريعاً،  ال�ضباق  �ضيكون  ال��ت��اأّه��ل.  جولة  �ضمن 
اأكرب عدد  ة وجمع  املن�ضّ اأ�ضعى العتالء  و�ضوف 
من النقاط يف نهايته كي اأعّزز مركزي الثالث 
يف الرتتيب العام وكذلك فر�ضة فريقي النابودة 

ري�ضينغ للفوز باللقب اجلديد للفرق.«

البطولة،  لقب  ح��ام��ل  اأّن  اإىل  االإ����ض���ارة  جت��در 
فوزه  �ضمن  الفي�ضل،  ال��ع��زي��ز  عبد  ال�����ض��ع��ودي 
ان��ت��ه��اء البطولة  ق��ب��ل  امل��ا���ض��ي  امل��و���ض��م  ب��ل��ق��ب 
بجولتني، غري اأّن مهّمته يف املو�ضم احلايل كي 
يحرز اللقب للمّرة الثالثة تبدو اأكرث �ضعوبة. 
ال�ضعودية  �ضقور  ف��ري��ق  يف  زميله  اأع���رب  وق��د 
فئة  ت��رت��ي��ب  ي��ت�����ض��ّدر  ال����ذي  الدن،  ب��ن  في�ضل 
مي�ضالن الف�ضية بفارق 15 نقطة عن حممد 
وقدرته  العزيز  عبد  مبوهبة  ثقته  ع��ن  مطر، 

على جمابهة التحّدي.

الثقايف  ال�������ض���ارق���ة  ن������ادي  ف���ري���ق  ت����ع����ادل 
لل�ضطرجن مع فريق النادي امللكي االأردين 
بنتيجة 2-2 �ضمن مناف�ضات بطولة دوري 
امل��ق��ام��ة يف  اآ���ض��ي��ا لل�ضطرجن  اأب���ط���ال غ���رب 

العا�ضمة االأردنية عمان.
وم���ن امل��ق��رر اأن ت��ق��ام م�����ض��اء اجل��ول��ة قبل 
اليوم اجلولة  اأن تقام �ضباح  االأخ��رية على 

الفائز  ال���ف���ري���ق  ف��ي��ه��ا  ل��ي��ت��ح��دد  االخ������رية 
بالبطولة واملراكز االأخرى.

لل�ضطرجن  االردين  االحت����اد  مب��ق��ر  وت��ق��ام 
اليوم حفل ختام بطولة دوري اأبطال غرب 
ا�ضيا االوىل لل�ضطرجن والتي نظمها النادي 
غرب  مبنطقة  ف��رق   10 مب�ضاركة  امللكي 

اآ�ضيا وا�ضتمرت 10 ايام.

انتقد �ضائقا رد بول االملاين �ضيبا�ضتيان فيتل 
واال�ضرتايل مارك ويرب تاأثري تاأكل االطارات 
املو�ضم  �ضباقات  ل��ث��اين  احل���رة  ال��ت��ج��ارب  على 

احلايل على حلبة �ضيباجن املاليزية ام�س .
ال�ضباحية  اجل��ول��ة  ت�ضدره  رغ��م  وي��رب  وق��ال 
التجارب احل��رة كل الرتكيز ين�ضب على  من 
االطارات يف الوقت الراهن.. كل �ضيء مرتبط 

باالطارات. 
االول  اال�ضرتايل  ال�ضباق  بول  رد  �ضائقا  وب��داأ 
كيمي  ال��ف��ن��ل��ن��دي  ان  اال  االول  اخل����ط  م���ن 

رايكونن فاز بال�ضباق.
وق���ال فيتل ال���ذي �ضجل ث��اين ا���ض��رع زم��ن يف 
جتارب اليوم اجلمعة يف �ضيباجن بعد رايكونن 
االمور بدت على ما يرام اليوم لكن االطارات 
مل ت��دم ط��وي��ال.. ال��ي��وم ت��اأك��ل االط����ارات كان 
فظيعا بالن�ضبة للجميع ولذا فانك ال ت�ضتغل 

كافة امكانيات ال�ضيارة. 
وا���ض��اف بطل ال��ع��امل ث��الث م��رات قوله امل 
ان يكون لدينا ما يكفي من االطارات الكمال 

ال�ضباق وهذا امر غري ممتع لكنه الواقع. 

ال�شارقة لل�شطرجن يتعادل مع امللكي 
الأردين ببطولة اأندية اآ�شيا

�شائقا رد بول غا�شبان من تاآكل الطارات يف �شيباجن

بطل الراليات يعد باملزيد من النجاحات

را�شد الكتبي ي�شكر )�شكاي دايف دبي( على تكرمي الأبطال

انطالق دور الثمانية يف نا�سر 6.. اليوم

فكتوريو�س يف مواجهة عنفوان نوما�س والزلزال يلتقي ال�شركات

اجلولتان احلا�سمتان على حلبة البحرين الدولية

حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 ال�شرق الأو�شط يبلغ نهاية الأ�شبوع اخلتامية
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ب���دع���م م���ن جم��ل�����س اب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ض��ي ، 
يف  وال�ضطرجن  للثقافة  العني  ن��ادي  ي�ضارك 
املدار�س  ل�ضطرجن  العامل  مونديال  بطولة 
هالكيديكي  مب���دي���ن���ة  ك����ارا�����س  ب����ورت����و  يف 
ب��ال��ي��ون��ان خ���الل ال��ف��رتة م��ن 6 ح��ت��ى 15 
للفئات  البطولة  تقام  حيث   2013 مايو 
ال�ضنية حتت 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ، 17 

�ضنة للنا�ضئني والفتيات  وكان اجلهاز الفني 
ب��ن��ادي ال��ع��ني ق��د ع��ق��د اإج��ت��م��اع��ه ال����دوري 
م�ضاء اأول من اأم�س برئا�ضة املهند�س طارق 
ع��ل��ي ال��ط��اه��ر وح�����ض��ور م��درب��ي ال���ن���ادي يف 
خم��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ح��ي��ث مت االط������الع على 
تقارير املدربني ومناق�ضة و�ضع فرق النادي 
يف دوري االإمارات لفرق ال�ضطرجن ومتابعة 

للوقوف  الالعبني  ونتائج  م�ضتوى  ت��ط��ور 
القادمة حمليا  للم�ضاركات  على جاهزيتهم 
وخارجيا.    كما تقرر م�ضاركة العبو العبات 
حتت  اأ�ضيا  و�ضابات  �ضباب  بطولة  يف  النادي 
ال�����ض��ارق��ة خالل  يف  ���ض��ت��ق��ام  ال��ت��ي  �ضنة   20
الفرتة من 29 مار�س حتى 6 اأبريل وكذلك 
اأبريل   15 7 حتى  الدولية من  بطولة دبي 

اإع����داد لالعبني  م��ب��اري��ات  تنظيم  وت��ق��رر    .
للم�ضاركات  اإ�ضتعدادا  القادمة  االأي��ام  خ��الل 
املقبلة .  وثمن الطاهر دعم جمل�س اأبوظبي 
النادي يف  مل�ضاركة العبي والعبات  الريا�ضي 
مونديال �ضطرجن املدار�س باليونان واأكد يف 
ختام االإجتماع على �ضرورة حتفيز الالعبني 
لتحقيق نتائج اإيجابية يف البطوالت املقبلة .

لالوملبياد  الفنية  اللجنة  طلبت 
اللبنانى  برئا�ضة  ال��دوىل  اخلا�س 
ن��ا���ض��ر وك���ل م���ن د. عماد  حم��م��د 
الريا�ضة  م���دي���ر  ال���دي���ن  حم��ي��ى 
الفوىل  مدير  و�ضريف  والتدريب 
االل���ع���اب وامل�����ض��اب��ق��ات ع��ق��ب ختام 
اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ام�������س اجل��م��ع��ه من 
امل���ه���ن���د����س اأمي�������ن ع���ب���د ال����وه����اب 
لالوملبياد  االق���ل���ي���م���ى  ال���رئ���ي�������س 
اخل��ا���س ال����دويل ب��ت��وج��ي��ه دعوات 
العربية  ال���ك���رة  جن����وم  اب�����رز  اىل 
اأول  ت�ضفيات  حل�����ض��ور  وال��ع��امل��ي��ة 
اخلا�س  ل���الومل���ب���ي���اد  ع����امل  ك���اأ����س 
���ض��ت��ق��ام ب����االإم����ارات وم�����ض��ر ، على 
اعتبار انه حدث كروى كبري يقام 
ت�ضليط  ال�ضرورة  وم��ن  م��رة  الأول 
ال�������ض���وء ع��ل��ي��ه ، ل��ي��ن�����ض��م ه����وؤالء 
���ض��ي��وف �ضرف  ك��ب��ار  ال��ن��ج��وم اىل 

تلك الت�ضفيات .
وك���ان ال��رئ��ي�����س االق��ل��ي��م��ى ق��د قام 
خاللها  زار  خ��ل��ي��ج��ي��ة  ب���ج���ول���ة 

الريا�س وم�ضقط ودبي ،
�ضيوف  كبار  ع��ن  خاللها  واأع��ل��ن   
ك��اأ���س عامل  اأول  ت�����ض��ف��ي��ات  ���ض��رف 

�ضيقام  اخل������ا�������س  ل�����الومل�����ب�����ي�����اد 
واأطلقت   2014 ع��ام  ب��ال��ربازي��ل 
وتقام   ،  2014 ريو  الفيفا  عليها 
بدولة  االأو���ض��ط  ال�ضرق  ت�ضفيات 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وقد 
حت����دد ل��ه��ا ���ض��ه��ر م���اي���و ال����ق����ادم ، 

اأفريقيا  فيما تقام ت�ضفيات �ضمال 
القادم  اأكتوبر  �ضهر  خ��الل  مب�ضر 
الت�ضفيات  ت��ل��ك  ت�����ض��ه��د  ����ض���وف   ،
الريا�ضيني  م���ن  ك��وك��ب��ه  ح�����ض��ور 
جوزيف  مقدمتهم  يف  ال��دول��ي��ني 
بالتر رئي�س االحتاد الدويل لكرة 

رئي�س  روج  وج��اك   ، الفيفا  ال��ق��دم 
واالأمري  الدولية  االوملبية  اللجنة 
رئي�س  ب��ن في�ضل  ف��ه��د  ب��ن  ن���واف 

اللجان االوملبية العربية .
وان����ه ك����ان ق���د ال��ت��ق��ى ب��ج��اك روج 
ال�ضتوية  ال��ع��امل��ي��ة  االأل���ع���اب  خ���الل 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ، 
 ، الت�ضفيات  تلك  حل�ضور  ودع���اه 
كما انه قام خالل زيارته للعا�ضمة 
ال��ري��ا���س ق���ام بتوجيه  ال�����ض��ع��ودي��ة 
دعوة ر�ضمية لالأمري نواف بن فهد 
االوملبية  ل��ل��ج��ن��ان  رئ��ي�����س  ب�ضفته 
ال��ع��رب��ي��ة ورئ��ي�����س االحت����اد العرب 
الوقت  ال��ق��دم وه��و يف نف�س  ل��ك��رة 
���ض��رف االومل���ب���ي���اد اخلا�س  رئ��ي�����س 

ال�ضعودي .
انه يتمنى  اإىل  الوهاب  واأ�ضار عبد 
التي  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  حت��ق��ق  اأن  م���ن 

خا�ضة  اأه��داف��ه��ا  باملنطقة  �ضتقام 
�ضوف  ف��ق��ط  ف��ري��ق��ني  ه��ن��اك  وان 
 ، العامل  كاأ�س  يف  املنطقة  ميثالن 
وال����ذي ر���ض��دت ل��ه ال���ربازي���ل 14 
�ضمان  اأج������ل  م����ن  دوالر  م���ل���ي���ون 
جناحها ، وان مباريات تلك الكاأ�س 

�ضوف تقام على نف�س املالعب التي 
  . �ضيقام عليها مونديال 2014 

واأول  الت�ضفيات  جناح  ب��اأن  موؤكدا 
كاأ�س العامل �ضوف ي�ضجع الرئا�ضة 
كاأ�س  اأق����ام����ه  درا�����ض����ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

للمنطقة يف القدم ،

ال��ب��ط��ول��ة تقام  ه���ذه   خ��ا���ض��ة وان 
�ضمن ن�ضاط الفرق املدجمة والتا 
واآخرين  اأ����ض���وي���اء  الع��ب��ني  ت�����ض��م 
معاقني ذهنيا ، وهى خطوه هامه 
على طريق دمج اأبناء تلك الفئة يف 

املجتمعات التي ينتمون اإليها .

•• دبي- الفجر:

مناف�ضات  اأم�������س  ���ض��ب��اح  ت��وا���ض��ل��ت 
العامل  بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 
2013 يف جممع حمدان  للغط�س 
بن حممد بن را�ضد الريا�ضي بدبي، 
وقد اأقيمت يف هذه الفرتة م�ضابقة 
من�ضة  م��ن  ال��غ��ط�����س  ن��ه��ائ��ي  ن�ضف 
حيث  و�ضيدات،  رج��ال  3م  متحركة 
وا�ضل العمالق ال�ضيني �ضق طريقه 
امل���زي���د م���ن الذهب  ب���ق���وة حل�����ض��د 
تاأهاًل  االأول  النهائي  ن�ضف  و�ضهد 
اإىل  �ضهاًل لل�ضينية املتاألقة هي زي 
نهائي الغط�س من من�ضة متحركة 
 369.90 ب��ر���ض��ي��د  ����ض���ي���دات  3م 

ال��ك��ن��دي��ة جينيفر  وج�����اءت  ن��ق��ط��ة، 
اأبيل - التي فازت بربونزية الغط�س 
املتزامن مع باميال واير يوم اأم�س- 
بالف�ضية  ل��ُت��ت��وج  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
 333.75 ع��ل��ى  ح�����ض��ل��ت  اأن  ب��ع��د 
نقطة، تلتها املك�ضيكية لورا �ضان�ضيز 
ب��ال��ربون��زي��ة بر�ضيد  اك��ت��ف��ت  ال��ت��ي 

297.50 نقطة. 
بدت  ال����رج����ال  ن���ه���ائ���ي  ن�����ض��ف  ويف 
ينذر  ال��ذي  االأم��ر  النتائج متقاربة، 
بني  ال��ي��وم  م�����ض��اء  ق��وي��ة  مبناف�ضات 
ال�����ض��ي��ن��ي ه���ي ت�����ض��ون��غ ال�����ذي كان 
ب  امل��ج��م��وع��ة  م���ن  امل���ت���اأه���ل���ني  اأول 
 463.25 ب��ر���ض��ي��د  ال��ن��ه��ائ��ي  اإىل 
بالنقاط  يت�ضاوى  اأن  وك���اد  نقطة، 

باتريك  االأمل���اين  الثاين  املتاأهل  مع 
هوزدينغ مت�ضدر املجموعة اأ بر�ضيد 

463.00 نقطة. 
دومي�س  ت��روي  االأمريكي  جنح  كما 
بر�ضيد  ال���ن���ه���ائ���ي  اإىل  ب���ال���ت���اأه���ل 
يوم  اإخفاقه  بعد  نقطة   450.80
اأم�������س يف حت��ق��ي��ق ن��ت��ي��ج��ة ط��ي��ب��ة يف 
3م  امل��ت��زام��ن  الغط�س  �ضباق  نهائي 

ب�ضحبة �ضقيقه دوايت.
كذلك انتقل اإىل النهائي اإليا كفا�ضا 
ب��ع��د ���ض��غ��ل��ه امل����رك����ز  ال����راب����ع، تاله 
اإيالنا،  غار�ضيا  جافيري  اال���ض��ب��اين 
املك�ضيكي   احل���ظ  ي�ضعف  مل  بينما 
ي��اه��ي��ل ك��ا���ض��ت��ي��ل��و يف امل��ج��م��وع��ة ب 
ل��ل��ت��اأه��ل اإىل ال��ن��ه��ائ��ي رغ���م اإح����رازه 

نقطة(   412.85( اأف�ضل  نتيجة 
املجموعة  يف  االأخ�����ري  امل��ت��اأه��ل  م���ن 
اململكة  م���ن  م�����ريز   ك��ري�����ض��ت��وف��ر  اأ 
املتحدة )412.30 نقطة(، اإذ جاء 
ث���ال���ث جم��م��وع��ت��ه يف ن�ضف  م����ريز 
رابع  كا�ضتيللو  ح��ل  بينما  النهائي، 
اليوم  م�ضاء  وتتوا�ضل  جمموعته. 
م��ن��اف�����ض��ات ب��ط��ول��ة ال���ع���امل  ب��ع��د اأن 
ي�ضتمتع اجلمهور بعر�س ممتع اآخر 
للغط�س،  جريوبيم  مهرجي  لفرقة 
على اأن تنطلق يف 5 من م�ضاء اليوم 
من�ضة  من  الغط�س  م�ضابقة  نهائي 
3م �ضيدات، تليها م�ضابقة  متحركة 

الرجال يف 5.50.
وي�ضهد يوم البطولة االأخري، ال�ضبت 

نهائي  ن�ضف  م�ضابقة  م��ار���س   23
ال��غ��ط�����س م���ن م��ن�����ض��ة ث��اب��ت��ة 10م 
يعقبها  ظهراً،   12-10 من  رج��ال 

النهائي من 5-7 م�ضاًء.

تتوفر تذاكر بطولة العامل للغط�س 
الرئي�ضية  البوابة  عند  ميديا  فينا 
را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ملجمع 
ال��ري��ا���ض��ي ال��واق��ع على ط��ري��ق دبي 

العابر.  ويبلغ �ضعر تذكرة الدخول 
20 دره���م���اً ل��ل��ي��وم ال���واح���د،  و40 
دره����م����اً ع���ل���ى م�����دى اأي�������ام احل����دث 
ال���ث���الث، وي��ب��ل��غ ���ض��ع��ر ت���ذك���رة كبار 

لليوم  دره����م����اً   40 ال�����ض��خ�����ض��ي��ات 
الواحد، و80 درهماً الأيام البطولة 
لالأطفال  جماناً  والدخول  الثالث، 

دون 12 عاماً.

برعاية جمل�س اأبوظبي الريا�سي

�شط�رن�ج العي�ن ي�ش��ارك يف موندي��ال امل�دار�س باليون��ان

اىل جانب بالتر وجاك روج ونواف

جنوم الكرة العربية والعاملية �شيوف �شرف اأول ت�شفيات لكاأ�س العامل ريو2014  

ال�شني اإىل نهائي الغط�س 3م من�شة متحركة يف بطولة العامل للغط�س 2013 بدبي

اىل  بولز  �ضيكاغو  م�ضيفه  تاأهل  ب��الي��زرز  ترايل  بورتالند  اأخ��ر 
االمريكي  ال�ضلة  ك��رة  دوري  م��ن  اوف(  )ب��الي  النهائية  االدوار 
ناغت�س  دن��ف��ر  اق���رتب  فيما   89-99 عليه  ب��ف��وزه  للمحرتفني 
بدوره من التاأهل اثر فوزه على �ضيفه فيالدلفيا �ضفنتي �ضيك�ضرز 
املركز  �ضاحب  بورتالند  اوق��ف  االوىل،  املباراة  يف   .100-101
�ضيكاغو  ر�ضيد  الغربي  ال�ضمال  جمموعة  يف  االخري  قبل  الرابع 
ف���وزا و31   36 ال��و���ض��ط��ى ال�ضرقية ع��ن��د  امل��ج��م��وع��ة  ث���اين  ب��ول��ز 

هزمية، رافعا ر�ضيده اىل 32 انت�ضارا مقابل 36 خ�ضارة.
ويحتل �ضيكاغو املركز الرابع يف املنطقة ال�ضرقية وهو �ضبه �ضامن 
لبطاقة التاأهل كونه يتقدم بفارق كبري على �ضاحب املركز التا�ضع 
42 هزمية(، فيما مل ينفع  فيالدلفيا بالذات )26 فوزا مقابل 
املركز احل��ادي ع�ضر يف  املركز  الفوز كثريا بورتالند الذي يحتل 

املنطقة الغربية، علما بان الفرق الثمانية االوىل من كل منطقة 
تتاأهل اىل البالي اوف. واأمن الماركو�س اولدريدج )28 نقطة 
و8 متابعات( وداميان ليالرد )14 نقطة و7 متريرات حا�ضمة( 
مبفردهم  دفاعية(  منها   18 متابعة   21( هيك�ضون  ج��ي  وج��ي 
وكارلو�س  نقطة(   18( نواه  يواكيم  كان  فيما  لبورتالند،  الفوز 

بوزر )16 نقطة و11 متابعة( االف�ضل يف �ضفوف اخلا�ضر.
ويف املباراة الثانية، حقق دنفر ناغت�س فوزا �ضعبا جدا على �ضيفه 
فيالدلفيا وح�ضم النتيجة يف الربع الثاين 34-22 بعد ان تخلف 

يف االول 17-22 ثم يف الثالث 24-27 واالخري 29-26.
48 فوزا  ويدين دنفر بهذا الفوز الثمني الذي رفع ر�ضيده اىل 
الثاين يف جمموعة  املركز  22 هزمية( وع��زز موقعه يف  )مقابل 
اىل  خ�ضو�ضا  ال��غ��رب��ي��ة،  املنطقة  يف  واخل��ام�����س  ال��غ��رب��ي  ال�ضمال 

50 نقطة )29  اللذين �ضجال معا  ك��وراي بريور واندريه ميلر 
لالول و21 مع 8 متريرات حا�ضمة للثاين(.

ورغ����م اال���ض��ل��وب اجل��م��اع��ي ال����ذي خ��ا���س ب���ه امل���ب���اراة وت�ضجيل 
الالعبني اخلم�ضة اال�ضا�ضيني 89 نقطة من ا�ضل 100 نقطة، 
 18( ه��ول��ي��داي  وج���رو  نقطة(   24( ويكينز  دام��ي��ان  ينجح  مل 
نقطة   17( ه��وز  و�ضبن�ضر  نقطة(   18( يونغ  وتاديو�س  نقطة( 
و12 متابعة 10 منها دفاعية( وايفان ترينر )12 نقطة( يف درء 
اخل�ضارة عن فريقهم �ضاحب املركز الرابع يف جمموعة االطل�ضي 
ال�ضرقية. وتغلب �ضاكرامنتو كينغز )25 فوزا مقابل 44 هزمية( 
يف مباراة هام�ضية على �ضيفه ميني�ضوتا متربوولفز )23 مقابل 
43( 101-98، مل يربز فيها �ضوى ايزاياه توما�س )24 نقطة( 

تايريك ايفانز )21 نقطة( من الفائز.

بورتالند يوؤخر تاأهل �شيكاغو اىل البالي اوف 

فقد منتخبنا لهوكي اجلليد لقبه االآ�ضيوي الذي ح�ضل 
عليه يف البطولة ال�ضابقة بالهند وخرج من دور الثمانية 
لبطولة كاأ�س اآ�ضيا املقامة حاليا يف تايلند بعد خ�ضارته 
اأمام هوجن كوجن ب�ضتة اأهداف مقابل ثالثة. وقد �ضدد 
منتخبنا مبا�ضرة على مرمى هوجن كوجن 34 ت�ضديدة 
�ضجل منها ثالثة اأه��داف فقط فيما �ضدد املناف�س 24 
قد  منتخبنا  وك��ان  ال�ضتة.  اأهدافه  منها  اأح��رز  ت�ضديدة 
على  اثنتني  يف  ف��از  البطولة  يف  م��ب��اري��ات  خم�س  لعب 
ماليزيا والكويت فيما خ�ضر ثالث مباريات اأمام تايبيه 
وتايالند واأخ���ريا ه��وجن ك��وجن. واأع���رب ي��وري فايكوف 
كوجن  ه��وجن  اأم���ام  للخ�ضارة  اأ�ضفه  ع��ن  املنتخب  م��درب 
وخروجه من دور الثمانية لبطولة اآ�ضيا موؤكداآ اأنه توقع 

احلالة  ظل  ويف  الفريق  قدمه  ما  ظل  يف  النهاية  ه��ذه 
كنت  ي��وري  وق��ال  الالعبون.  عليها  ظهر  التي  الغريبة 
واأكدت  به  الالعبني  و�ضارحت  �ضيحدث  هذا  اأن  اأع��رف 
اأعرفه  ال��ذي  الفريق  اأرى  واأن  ي��ع��ودوا  اأن  ���ض��رورة  على 
الغريب فكانت املح�ضلة طبيعية  االأداء  ولكنهم وا�ضلوا 
بها  جئنا  التي  الكاأ�س  هنا  و�ضنرتك  اآ�ضيا  لقب  وفقدنا 
رئي�س  ال�ضرياين  اأك��د حمد  وم��ن جانبه  اأب��وظ��ب��ي.  م��ن 
الريا�ضة  اأن  ت��اي��الن��د  يف  اجلليد  ه��وك��ي  منتخب  بعثة 
فوز وخ�ضارة واأن ما حدث يجب اأن يكون در�ضا لالعبني 
الفريق مل يقدم كل ما لديه  اأن  وللجميع م�ضددا على 
ولو ظهر ب�ضورته املعهودة ملا خرج من دور الثمانية وملا 

فرط يف لقبه االآ�ضيوي بهذه ال�ضهولة.

•• دبي - الفجر:

توج زورق قطر 94 بقيادة حممد ن�ضر الن�ضر وعلي النعمة بطال ل�ضباق 
ال�ضرعة )�ضبيد كات ران( اأول األقاب جائزة دبي الكربي للزوارق ال�ضريعة 
–اك�س كات- اجلولة الثالثة من بطولة العامل 2013 والتي ي�ضت�ضيفها 
يف  اليوم  اأحداثها  اليوم  وتختتم  البحرية  للريا�ضات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 

امليناء ال�ضياحي.
علي  النهائي  تفوقه يف  بعد  االأول  املركز  انتزاع  94 يف  زورق قطر  وجنح 
�ضيف  الزفني وحممد  �ضيف  ع��ارف  الثنائي  بقيادة   3 ف��زاع  زورق  مناف�ضه 
الفئة  لهذه  العام  الرتتيب  �ضدارة  علي  ليحافظ  ثانيا  حل  وال��ذي  امل��ري 
اإىل  نقاط جديدة   10 القطري  ال��زورق  اأ�ضاف  بينما  نقطة   28 بر�ضيد 
العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز  احتل  بينما  نقطة   20 لي�ضبح  ر�ضيده 

. ل�ضباق ال�ضرعة الزورق ال�ضويدي وي�ضرتلوند 8 

منتخبنا لهوكي اجلليد يفقد لقبه 
ال�شيوي بخ�شارته اأمام هوجن كوجن

قطر 94 بطل �شباق ال�شرعة وفزاع  3 يحتفظ ب�شدارة الرتتيب العام

كاكاو ميدد عقده مع �شتوجتارت 
ال��دويل كاكاو مدد عقده مع  اأن مهاجمه االأمل��اين  ن��ادي �ضتوجتارت االأمل��اين لكرة القدم ام�س  اأعلن 

الفريق حتى 2014 طبقا ملا ين�س عليه اأحد البنود يف عقده الذي ينتهي هذا املو�ضم.
�ضي�ضتعد كاكاو خلو�س مو�ضمه   ، العام  بالنادي يف �ضيف هذا  الكرة  بوبيت�س مدير  واأو�ضح فريدي 
احلادي ع�ضر مع �ضتوجتارت. اإنها فرتة رائعة للغاية يف عامل كرة القدم. ا�ضتحق متديد عقده بعد 

كل هذه ال�ضنوات مع �ضتوجتارت .
وي�ضعى كاكاو 13 عاما حاليا اإىل العودة للمالعب وا�ضتعادة م�ضتواه املعهود بعد التعايف من االإ�ضابة 
يف الركبة الي�ضرى والتي تعر�س لها يف اأكتوبر املا�ضي. وتعر�س الالعب النتكا�ضة لدى عودته موؤخرا 

مما �ضيحرمه من امل�ضاركة مع الفريق حتى نهاية املو�ضم.
وقال كاكاو ، الذي انتقل اإىل �ضتوجتارت يف 3002 ، اأريد اأن اأكون على ا�ضتعداد تام للمو�ضم املقبل . 

و�ضجل كاكو 97 هدفا ل�ضتوجتارت يف الدوري االأملاين )بوند�ضليجا( منها 31 هدفا يف املو�ضم .
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القدم  لكرة  الربازيل  منتخب  اأ�ضبح 
اال�ضتثنائي  للمهاجم  م���الذ  مب��ث��اب��ة 
منا�ضبة  ف���ر����ض���ة  ل����ه  ووف������ر  ن���ي���م���ار 
امل�ضاهري  ح����ي����اة  ع�����ن  ل����الن����ق����ط����اع 

وااللتزامات التجارية يف بالده.
االن  حتى  ع��ام��ا(   21( نيمار  وق���اوم 
ي��زال يلعب  االنتقال لناد اوروب��ي وال 
الفريق  وه���و  �ضانتو�س  ���ض��ف��وف  ب��ني 

الذي بداأ معه م�ضريته االحرتافية.
وجمع املهاجم ع�ضرات عقود الرعاية 
التي �ضاعدت على رفع دخله ليقرتب 
اوروب����ا.  يف  عليه  �ضيح�ضل  ك���ان  مم��ا 

لكن هذا و�ضع عليه عبئا كبريا.
لوي�س  ال����ربازي����ل  مل�����درب  وب��ال��ن�����ض��ب��ة 
فيليبي �ضكوالري فان اللعب للمنتخب 
الوطني يوفر لنيمار فر�ضة لالبتعاد 

عن كل ذلك.
وق�����ال ����ض���ك���والري ل��ل�����ض��ح��ف��ي��ني بعد 
مباراة  يف  ايطاليا  مع   2-2 التعادل 
البداية نحن  اأم�س اخلمي�س يف  ودية 
اليومية..  احل��ي��اة  اأم���ور  ع��ن  نتحدث 

حول احلياة ب�ضكل عام. 
وا�����ض����اف ����ض���ك���والري ال�����ذي ي���ق���وم يف 
بع�س  يف  لالعبيه  االأب  ب��دور  املعتاد 
اال�ضتثمارات  ح��ول  نتحدث  االح��ي��ان 
لي�ضمن  يفعله  ان  عليه  يتعني  وم���ا 

م�ضتقبله املايل. 
وت��اب��ع ه��ذا اأم��ر ال يناق�ضه امل���درب يف 
املعتاد مع العبيه لكننا نتحدث عنه. 
ي��ك��ون مع  اإن���ه عندما  اي�ضا  ل��ه  اق���ول 

م�ضتهدفا  يكون  لن  الوطني  املنتخب 
ن��ادي��ه ح��ي��ث يتعني  م��ع  ي��ك��ون  مثلما 
عليه التعامل مع عدد من االلتزامات 

واملواقف البعيدة عن امللعب. 
وم�ضى قائال عندما يكون معنا ت�ضبح 
احلماية اأكرب من املوجودة يف ناديه.. 
حيث  املالذ  مبثابة  الربازيل  منتخب 

ميكنه االبتعاد عن كل ذلك. 
اأب��������رز الع�����ب يف جيله  ه����و  ون���ي���م���ار 
كتفيه  على  الربازيل  اآم��ال  و�ضيحمل 
ال�ضاد�س  لقبها  انتزاع  حت��اول  عندما 
ال���ع���امل ع��ل��ى ار���ض��ه��ا العام  ك���اأ����س  يف 

القادم.

وهو من نوعية الالعبني التي يحبها 
بني  االنطالق  ميكنه  اإذ  الربازيليون 
مبهاراته  ويوؤملهم  ب�ضرعة  املدافعني 

الفذة.
وي���ق���ول م��ن��ت��ق��دون اإن����ه الع���ب فردي 
وا���ض��ت��ك��ى امل���داف���ع���ون امل��ن��اف�����ض��ون من 
�ضكوالري  لكن  باال�ضتعرا�س  قيامه 
مباراتني  يف  ال�����ربازي�����ل  ق�����اد  ال������ذي 
قال  ن��وف��م��رب  يف  تعيينه  اع�����ادة  م��ن��ذ 
ع���ن الع���ب ملتزم  ك���ان  ان��ط��ب��اع��ه  اإن 

مب�ضاعدة الفريق.
وق�����ال ����ض���ك���والري ال�����ذي ا����ض���اد ب���دور 
ن��ي��م��ار يف احل����د م���ن خ���ط���ورة �ضانع 

اإنه العب  اندريا بريلو  ايطاليا  لعب 
م�ضاعدة  يف  يرغب  ان��ه  واظهر  متزن 
الفريق. انا �ضعيد به للغاية.  وا�ضاف 
لالعب  بالن�ضبة  للغاية  ال�ضعب  من 
بالعودة  اي�ضا  ي��ق��وم  ان  مبوا�ضفاته 
ل��ل��وراء وامل�����ض��اع��دة يف رق��اب��ة الفريق 
ذلك  ف��ع��ل  ملعبنا..  ن�ضف  يف  االخ���ر 

ب�ضكل جيد جدا. 
هذه  ال��ن��اح��ي��ة اخلططية  م��ن  وت��اب��ع 
واح�����دة م���ن اأف�����ض��ل امل���ب���اري���ات التي 
لعبها.. كان مثاليا. تعني علينا ابطال 
مفعول بريلو وقام نيمار بكل ما كنا 

نريده يف هذا ال�ضاأن. 

اأكد العب كرة القدم االأرجنتيني ال�ضهري ليونيل مي�ضي اأنه من ال�ضروري اأن 
يحظى الطفل بطفولة جيدة. وقال قائد املنتخب االأرجنتيني ومهاجم فريق 
بر�ضلونة االإ�ضباين خالل موؤمتر �ضحفي ببوينو�س اآير�س الإطالق حملة ملنظمة 
االأمم املتحدة للطفولة يوني�ضيف  با�ضم احتفال احلياة : دائما ما افعل اأ�ضياء 
اأن  اأنه من ال�ضروري  اأعتقد  اأكون حا�ضرا للم�ضاعدة.  اأن  لليوني�ضيف واأحاول 
يحظى لبطفل بطفولة جيدة ولالأ�ضف يوجد الكثريون الذين ال يحظون بها 
ت�ضفيات  يف  فنزويال  اأم��ام  مباراة  االأرجنتيني  املنتخب  مع  مي�ضي  ويخو�س   .
املمثل االأرجنتيني  2014 بالربازيل.  وقام بتقدمي االحتفالية  العامل  كاأ�س 
االطفال  وفاة  مل�ضكلة  للت�ضدي  تهدف  اأن احلملة  اأو�ضح  الذي  ويت�س  خوليان 
املبت�ضرين التي تواجهها االأرجنتني. ومن جانبه قال خافيري ما�ضكريانو العب 
فريق  االحتفالية يف  ال��ذي ح�ضر  االأرجنتيني  واملنتخب  بر�ضلونة  دف��اع  و�ضط 
بر�ضلونة ميكننا اإطالق الكثري من احلمالت مثل هذه عندما جند اأن الكثري 
اأن  اجليد  من  �ضحية.  واإمن��ا  مادية  لي�ضت  م�ضكالت  يواجهون  االأط��ف��ال  من 
ن�ضتطيع امل�ضاعدة من موقعنا . ومن ناحيته قال �ضكرتري املنتخبات الوطنية 
االأرجنتني فخور مبي�ضي  القدم  كرة  احتاد  اإن  االأرجنتينية خريمان لريت�ضي 

وما�ضكريانو، وقام ب�ضكرهما، كما توجه بال�ضكر لليوني�ضيف.

التجارب احلرة االأوىل ل�ضباق  اأف�ضل زمن يف  �ضائق رد بول  حقق مارك ويرب 
بطل  لوت�س  �ضائق  رايكونن  كيمي  على  متفوقا  ام�س  الكربى  ماليزيا  جائزة 
ال�ضباق  يف  ح��دث  ومثلما  �ضيباجن.  حلبة  يف  ح���ارة  اأج���واء  يف  ا�ضرتاليا  �ضباق 
االفتتاحي للمو�ضم يف ملبورن يف وقت �ضابق هذا ال�ضهر اأظهر رد بول �ضرعة 
كبرية يف التجارب اإذ حلت �ضيارة �ضائق االآخر االأملاين �ضيبا�ضتيان فيتل يف املركز 
الثالث بينما بدا لوت�س االأكرث قدرة على التعامل مع تاآكل االإطارات. وت�ضدر 
اأمام  0.068 ثانية  ويرب الرتتيب بزمن بلغ دقيقة و36.935 للفة بفارق 
40 دقيقة من اجلولة بينما عكف م�ضوؤولو ال�ضيانة يف  اأ�ضاع  رايكونن الذي 
لفة  بعد  )ك��ريز(  احلركية  الطاقة  ا�ضتعادة  نظام  بطارية  تغيري  على  الفريق 
االإحماء. وقطع فيتل بطل العامل م�ضافة احللبة يف دقيقة و37.104 ثانية 
متفوقا بفارق ب�ضيط على اال�ضباين فرناندو الون�ضو �ضائق فرياري الذي فاز 

هنا املو�ضم املا�ضي وعلى االأملاين نيكو روزبرج �ضائق مر�ضيد�س.
وجاء الربازيلي فيليبي ما�ضا �ضائق فرياري يف املركز ال�ضابع بني ثنائي فور�س 
انديا ادريان �ضوتيل وبول دي ري�ضتا الذي كرر اأداءه القوي يف ملبورن بعر�س 

جيد يف حلبة �ضيباجن ال�ضعبة.
واحتل الربيطاين لوي�س هاميلتون املركز التا�ضع ب�ضيارة مر�ضيد�س ومن ورائه 
مكالرين  ثنائي  عانى  بينما  االآخ��ر  لوت�س  �ضائق  ج��روج��ان  روم��ان  الفرن�ضي 

ب�ضبب االإطارات وتاآخرا بفارق لفة كاملة وراء ويرب.
اأي  روؤي����ة  دون  احل��ل��ب��ة  اإىل  م��ب��ك��را  لو�ضولهم  اأم���ل  بخيبة  امل�ضجعون  و���ض��ع��ر 
مناف�ضات بعد ن�ضاط يف بداية اجلولة لكنه توقف حلني عودة ال�ضيارات للقيام 
بلفة �ضد ال�ضاعة بحموالت منخف�ضة من الوقود وذلك بعد م�ضي 30 دقيقة 
من موعد انطالق التجارب. وقال رو�س براون رئي�س فريق مر�ضيد�س يف بيان 
نحاول حتديد الوقت املثايل لدخول ال�ضيارات لكننا نقدر قلق امل�ضجعني الذين 

يريدون روؤية ال�ضيارات يف اأر�س احللبة. 
واأ����ض���اف رمب���ا ي��ك��ون م��ن االأف�����ض��ل ت��وف��ري جم��م��وع��ة اإ���ض��اف��ي��ة م��ن االإط����ارات 

ال�ضتخدامها يف التجارب.  

م���رات )رقم  ال��ع��امل خم�س  ال��ربازي��ل بطل  ت��ع��ادل منتخب 
قيا�ضي( مع نظريه االيطايل بطل العامل اربع مرات 2-2 يف 
جنيف يف مباراة دولية ودية يف كرة القدم يف اطار ا�ضتعدادات 
االول لكاأ�س القارات التي ي�ضت�ضيفها ال�ضيف املقبل، والثاين 
ملواجهة مالطا الثالثاء املقبل �ضمن ت�ضفيات اووربا املوؤهلة 

اىل كاأ�س العامل يف الربازيل عام 2014.
و�ضجل فريد )33( واو�ضكار )42( هديف الربازيل، ودانيلي 

دي رو�ضي )54( وماريو بالوتيلي )57( هديف ايطاليا.
وقدم املنتخبان عر�ضا جيدا يليق ب�ضمعتيهما خا�ضة ايطاليا 
التي كانت �ضاحبة االف�ضلية اغلب فرتات املباراة خ�ضو�ضا 
ال�ضوط الثاين بف�ضل تاألق جنمها امل�ضاك�س  ماريو بالوتيلي 
الذي �ضجل هدفا رائعا واهدر اهدافا اخرى لتاألق حاحر�س 

م��رم��ى ال���ربازي���ل زم��ي��ل��ه ال�����ض��اب��ق يف ان���رت م��ي��الن جوليو 
�ضيزار.

وفر�ضت االث��ارة نف�ضها يف مباراة اليوم على غرار مباريات 
15 حتى  املنتخبني يف تاريخ املواجهات بينهما والتي بلغت 
االن، وكان املنتخب االيطايل قاب قو�ضني او ادنى من حتقيق 
فوزه ال�ضاد�س على الربازيل واالول منذ تغلبه عليه يف كاأ�س 
اىل  ب��الده  رو�ضي  باولو  املهاجم  ق��اد  1982 عندما  العامل 
تاألق حار�س مرمى كوينز بارك  3-2، بيد ان  فوز تاريخي 
التعادل  وفر�س  ذل��ك  دون  ح��ال  �ضيزار  االنكليزي  رينجرز 
انت�ضارات   7 مقابل  املنتخبني  م��ب��اري��ات  ت��اري��خ  يف  ال��ث��ال��ث 

ملنتخب بالده.
17 عاما وهي هز  ا�ضتمرت  اليوم عقدة  ايطاليا فكت  لكن 

�ضباك الربازيل وحتديدا منذ هدف الي�ضاندرو دل بيريو يف 
مباراة املنتخبني يف دورة فرن�ضا الدولية عام 1997 عندما 

تعادال 3-3.
ال��ربازي��ل لويز فيليبي  مل��درب  امل��ب��اراة طابعا مميزا  وحملت 
�ضكوالري، نظرا جلذور عائلته يف منطقة فينيتو االيطالية 
عا�س  االوروب��ي��ة حيث  ال��دول��ة  ف��رتات عطلته يف  وام�ضائه 
له  جت��رب��ة  ث���اين  يف  ال��ف��وز  حتقيق  يف  ف�ضل  لكنه  اج�����داده، 
على راأ�س منتخب بالده يف واليته ثانية بعد خالفته مانو 
مينزي�س املقاب ملن من�ضبه اواخر العام املا�ضي، حيث خ�ضر يف 
مباراته االوىل امام انكلرتا 1-2 يف وميبلي ال�ضهر املا�ضي.

وميلك �ضكوالري فر�ضة حتقيق الفوز االول عندما يالقي 
رو�ضيا الثالثاء املقبل يف لندن.

البدالء  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  �ضيلفا  ب��ث��ي��اغ��و  ���ض��ك��والري  واح��ت��ف��ظ 
دانتي، على  االملاين  بايرن ميونيخ  مف�ضال جتريب مدافع 
اللذين  وكاكا  مار�ضيلو  اال�ضباين  مدريد  ريال  العبي  غرار 
ول��ع��ب مدافع  ال��ث��اين دون ج����دوى.  ال�����ض��وط  دف���ع بهما يف 
اتلتيكو مدريد فيليبي كا�ضمري�ضكي مباراته الدولية االوىل 
بعدما ا�ضركه �ضكوالري ا�ضا�ضيا على غرار زميله يف الفريق 

اال�ضباين دييغو كو�ضتا الذي دخل يف ال�ضوط الثاين.
من جهته، احتفظ ت�ضيزاري برانديلي ب�ضتيفان ال�ضعراوي 
ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���دالء ودف����ع مب��ه��اج��م روم����ا ب��اب��ل��و دانيال 
اوزفالدو كما ا�ضرك املدافع ماتيا دي �ضيليو للمرة االوىل، 

مثل الي�ضيو �ضري�ضي الذي دخل يف ال�ضوط الثاين.
وكان املنتخب االيطايل �ضاحب االف�ضلية يف ال�ضوط االول 

فيما  فر�ضة،  م��ن  اك��رث  يف  الت�ضجيل  افتتاح  بامكانه  وك��ان 
الهجمات قبل  الطليان  الربازيل بحذر كبري وبادلت  لعبت 
ان ت�ضتغل احداها مرتدة وافتتحت الت�ضجيل وعززت بالثاين 

م�ضتغلة االندفاع االيطايل نحو الهجوم الدراك التعادل.
ال�ضوط  يف  �ضري�ضي  والي�ضيو  بال�ضعراوي  برانديلي  ودف��ع 
ال��ث��اين م��ك��ان ب��ريل��و واوزف���ال���دو، ومل يتاأخر الع��ب��وه يف رد 
التحية و�ضجلوا هدفني يف مدى 3 دقائق مدركني التعادل.

وكانت اول فر�ضة يف املباراة اليطاليا عندما توغل اميانويلي 
�ضيزار  ابعدها  قوية  ك��رة  و���ض��دد  املنطقة  داخ��ل  جاكرييني 
ومل تتاأخر الربازيل يف التهديد عرب ت�ضديدة  برباعة )1(. 
ابعدها احلار�س جانلويجي  املنطقة  قوية لنيمار من خارج 

بوفون بقب�ضتي يديه )4(.

قم����ة اإيط���الي���ا وال���ب����رازي����ل تنته�����ي بالتع��������ادل2-2

•• دبي - الفجر:

تدق اليوم �ضاعة احلقيقة يف جائزة دبي الكربي 
–اك�س كات- اجلولة الثالثة  للزوارق ال�ضريعة 
ينظمها  وال���ت���ي   2013 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
�ضمن  البحرية  للريا�ضات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي 
-2012 البحري  الريا�ضي  املو�ضم  فعاليات 

2013 حتت مظلة االحتاد الدويل )يو اأي اأم( 
وباإ�ضراف جمعية املحرتفني الدولية )دبليو بي 

بي اإيه(.
 12 ب��ني  م��ث��ريا  �ضباقا  ال��ي��وم  اجل��ول��ة  وت�ضهد 
يف  الرئي�ضي  ال�ضباق  لقب  علي  تتناف�س  زورق��ا 
اجلولة والذي ينطلق بداية من ال�ضاعة الثالثة 
وال��ن�����ض��ف ع�����ض��را ع��ل��ي م�����ض��ار ال�����ض��ب��اق بامليناء 
ميال   53 اإىل  ط��ول��ه  ي�ضل  وال����ذي  ال�ضياحي 
بحريا وي�ضتمل علي 13 لفة منها لفة البداية 
بحريا  م��ي��ال   4.5 اإىل  ط��ول��ه��ا  ي�����ض��ل  وال���ت���ي 
اإ�ضافة اإيل 12 لفة اآخري علي كور�س ال�ضباق 

ي�ضل طول الواحدة اإيل 4 اأميال بحرية
 3 ف���زاع  زورق  امل�ضاركة  ال��ف��رق  قائمة  وي��ت��ق��دم 
بقيادة الثنائي العاملي عارف الزفني )االإمارات( 
 7 الغابون  وزورق  )االإم����ارات(  امل���ري   وحممد 
بقيادة جي براي�س )اأمريكا( و�ضلطان الظاهري  
بقيادة   8 وي�����ض��رتل��ون��د  وزورق  )االإم����������ارات( 
الثنائي كوملني جواكيم )ال�ضويد( و�ضيفن�ضون 
بقيادة   11 دب��ي  روح  وزورق  )ال�ضويد(  دان��ي��ال 
و�ضامل  )االإم���ارات(  املري  را�ضد  العاملي  الثنائي 
 17 رهيب  وزورق  )االإم���ارات(  الهاملي  فا�ضل 

بقيادة عبداللطيف العماين )الكويت( وجا�ضم 
الدخيل )الكويت( 

كما ي�ضارك يف اجلولة زورق الفجرية 20 بقيادة 
ال�ضويدي  واحمد  )ايطاليا(  �ضرايفينو  باليزي 
 22 ب��روك��ري���س  كون�ضيول  وزورق  )االإم�����ارات( 
)اي��ط��ال��ي��ا( وبيني�ضي  ال��ف��ري��دو  ام��ات��و  ب��ق��ي��ادة 
33( بقيادة  ماركو )ايطاليا( وزورق )الغابون 
وطالب  )االإم������ارات(  ال��ع��دي��دي  ���ض��امل  الثنائي 
بقيادة    50 معو�س  وزورق  )االإم���ارات(  ال�ضيد 
عمر دانيال )�ضوي�ضرا( وغاري بالوغ )اأمريكا( 
وزورق اأن �ضاء اهلل 66 بقيادة جورجي ريت�ضارد 
وزورق  )بريطانيا(  والكر  وم��ارك  )بريطانيا( 
بويل فورم 74 بقيادة جيدو كابلليني  )ايطاليا 
( و�ضيغيمارك دانيل )ال�ضويد( وزورق قطر 94 
بقيادة حممد ن�ضر الن�ضر )قطر( وعلي النعمة 

)قطر( 
العام  3 مت�ضدر الرتتيب  ويتطلع  زورق فزاع 
هيمنته  ا�ضتمرار  اإيل  العامل  بطولة  ملناف�ضات 
ال�ضباقني  يف  تفوقه  بعد  البطولة  األ��ق��اب  علي 
اللذين اأقيما يف ابوظبي ودبي وبالتايل اعتالئه 
800 نقطة متقدما  ال�ضدارة منفردا بر�ضيد 
بقيادة   50 معو�س  ال�ضوي�ضري  ال���زورق  على 
واالأمريكي  دان��ي��ال  عمر  ال�ضوي�ضري  الثنائي 
غ����اري ب���ال���وغ ���ض��اح��ب امل���رك���ز ال���ث���اين بر�ضيد 
ل�ضباقي  و���ض��ي��ف��ا  ح���ل  وال������ذي  ن��ق��ط��ة   600
الثنائي  94 بقيادة  ابوظبي ودبي وزورق قطر 
حممد ن�ضر الن�ضر وحمد جا�ضم والذي جل�س 
بر�ضيد  العام  للرتتيب  الثالث  املركز  يف  حاليا 

امل��رك��ز الرابع  ن��ق��ط��ة  وي�����ض��ع��ي ���ض��اح��ب   352
يقوده  وال��ذي   20 الفجرية  االيطايل  ال��زورق 
االيطايل املخ�ضرم �ضرايفينو باليزي مع بطلنا 
اجليدة  نتائجه  ا�ضتمرار  اإيل  ال�ضويدي  احمد 
240 نقطة  ويف  الكبار حيث ميلك  ومناف�ضة 
االثناء يبحث زورق الغابون 33 بقيادة الثنائي 
طالب ال�ضيد و�ضامل علي العديدي علي التقدم 
املركز  يحتالن  حيث  العام  الرتتيب  يف  اأف�ضل 
اخلام�س بر�ضيد 225 نقطة بينما ياأمل زورق 
روح دبي 11 بقيادة الثنائي را�ضد املري و�ضامل 
والتقدم  الكبرية  اأجم���اده  ا�ضتعادة  يف  الهاملي 
بر�ضيد  حاليا  يحتله  ال��ذي  ال�ضابع  املركز  من 

169 نقطة اإيل مركز متقدم.
ويظهر يف البطولة للمرة االأويل زورق الغابون 
واالأمريكي  الظاهري  �ضلطان  بطلنا  بقيادة   7
جي براي�س وكذلك الزورق االيطايل كون�ضيول 
بروكري�س 22 بقيادة اماتو الفريدو )ايطاليا( 
وبيني�ضي ماركو )ايطاليا( ويغيب عن امل�ضاركة 
االإمارات  االيطايل  ال��زورق  الثالثة  اجلولة  يف 
للقوارب 6 والذي يحتل املركز ال�ضاد�س بر�ضيد 
ال��زورق االيطايل فيندي  222 نقطة وكذلك 

10 �ضاحب املركز الثامن بر�ضيد 95 نقطة

اأف�سل زمن
اإقامة  وي�ضبق انطالقة ال�ضباق الرئي�ضي اليوم 
علي  �ضيتحدد  وال��ت��ي  زم���ن  اأف�����ض��ل  م��ن��اف�����ض��ات 
�ضوئها املنطلقني يف ال�ضباق الرئي�ضي الذي يقام 
يف امل�ضاء وي�ضعي زورق فزاع 3 للمحافظة اأي�ضا 

زمن  اأف�ضل  ملناف�ضات  العام  الرتتيب  قمة  علي 
اللذين  ال�ضباقني  يف  اأي�ضا  تفوقه  بعد  وذل��ك 
وت�����ض��دره الرتتيب  اب��وظ��ب��ي ودب����ي  اأق��ي��م��ا يف 
العام التايل بر�ضيد 800 نقطة متقدما علي 
الزورق ال�ضوي�ضري معو�س 50 �ضاحب املركز 
دبي  روح  وزورق  نقطة   450 بر�ضيد  ال��ث��اين 
11 بقيادة الثنائي را�ضد املري و�ضامل الهاملي 

يف املركز الثالث بر�ضيد 353 نقطة 

الزفني: ال بديل عن املركز االأول
قائد  ال��زف��ني  �ضيف  ع���ارف  ال��ع��امل��ي  بطلنا  ق��ال 
املركز  ع��ن حتقيق  ب��دي��ل  ان��ه ال   3 ف���زاع  زورق 
العام  الرتتيب  ���ض��دارة  علي  واملحافظة  االأول 
الكاملة  بالعالمة  واالحتفاظ  العامل  لبطولة 
يف ال�ضباق اليوم م�ضريا اإىل اهتمام �ضمو ال�ضيخ 
حمدان بن حممد بن ا�ضد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي راعي املوؤ�ض�ضة 

هو الدافع دوما لتحقيق االألقاب.
و�ضط  ل��ل��ت��ف��وق  ي�ضعي  ال��ف��ري��ق  اأن  اإيل  واأ����ض���ار 
اأبطال عامليني  مناف�ضة قوية و�ضر�ضة يف وجود 
االأمريكيني  م��ث��ل  امل�����ض��ارك��ة  ال�����زوارق  ق��ي��ادة  يف 
غ���اري ب��ال��وغ وج���ي ب��راي�����س واالي���ط���ايل جيدو 
من  وغريهم  النعمة  علي  والقطري  كابلليني 

امل�ضاركني.

براي�س �سعيد بالتجربة الغابونية
ابدي االأمريكي جي براي�س قائد زورق الغابون 
7 انه �ضعيد للغاية بامل�ضاركة يف بطولة العامل 

للزوارق ال�ضريعة –اك�س كات- والتي مل اأ�ضارك 
ف��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل م��وج��ه��ا ال�����ض��ك��ر اجل���زي���ل اإيل 
الفر�ضة  اإت��اح��ة  علي  تيم  الفيكتوري  موؤ�ض�ضة 
حقق  بعدما  االأق���وي���اء  اأب��ط��ال��ه��ا  م��ع  واملناف�ضة 
االأجماد يف �ضباقات الفورموال حيث توج بطال 

للعامل عام 2008 مع الفريق القطري.
البطولة  بنقل  اأن  اأمنياته  عن  براي�س  واأع��رب 
اإيل الواليات املتحدة االأمريكية وان ي�ضابق علي 
احدي  يف  تيم  الفيكتوري  موؤ�ض�ضة  زوارق  من 
ال��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ق��ام مثل 

بطولة العامل للزوارق ال�ضريعة يف كي وي�ضت.

دبي الريا�سية يف قلب احلدث
توا�ضل قناة امل�ضاهري دبي الريا�ضية اهتمامها 
ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ض��ي��ة املختلفة  ب���االإح���داث 
اإمارة دبي حيث �ضتقوم بنقل �ضباق  الدولة ويف 
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل للزوارق 
الهواء  ع��ل��ي  ال���ي���وم  ك�����ات-  –اك�س  ال�����ض��ري��ع��ة 
من  والن�ضف  الثالثة  ال�ضاعة  متام  يف  مبا�ضرة 
ا�ضتديو  االن��ط��الق��ة  ي�ضبق  ح��ي��ث  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د 
خا�س عن ال�ضباق املرتقب من موقع ال�ضباق يف 

امليناء ال�ضياحي يف دبي.
املدير  بقيادة  الريا�ضية  دبي  قناة  اأ�ضرة  وت��ويل 
املدير  نائب  حبيب  وح�ضن  اأم��ريي  را�ضد  العام 
العام اهتماما كبريا بالريا�ضات البحرية حيث 
ت��ق��دمي خ��دم��ة متميزة هذا  ال��ق��ن��اة يف  جن��ح��ت 
يف  ط��اق��م  ال��ت��ي  ال�ضباقات  جميع  بنقل  امل��و���ض��م 

كات-  –اك�س  ال�ضريعة  للزوارق  العامل  بطولة 
واأي�ضا جوالت بطولة االإمارات للدراجات املائية 

والتي ت�ضهد م�ضاركة وا�ضعة الأبناء الدولة.
لع�ضاق  متميزة  خ��دم��ة  ال��ي��وم  ال��ق��ن��اة  و�ضتقدم 
باللغتني  التعليق  البحرية بطرحها  الريا�ضات 
العربية علي تردد القناة االأويل ب�ضوت الزميل 
القناة  ت���ردد  علي  واالجن��ل��ي��زي��ة  بو�ضقر  ج��م��ال 
حممد  امل��ب��دع  امل��خ��رج  �ضي�ضرف  فيما  ال��ث��ال��ث��ة 
الكتبي علي و�ضع اللم�ضات االإخراجية يف النقل 
كامريات  ع��رب  ال��ق��ن��اة  عمل  ف��ري��ق  م��ع  املبا�ضر 

البث حول م�ضار ال�ضباق

وي�سرتلوند 8 يت�سدر التجارب الر�سمية
�ضجل الزورق ال�ضويدي )وي�ضرتلوند 8( اأف�ضل 
توقيت يف التجارب الر�ضمية ملناف�ضات جائزة دبي 
الكربي للزوارق ال�ضريعة –اك�س كات- اجلولة 
الثالثة من بطولة العامل 2013 والتي جرت 
اأم�س يف امليناء ال�ضياحي قاطعا لفة  �ضباح يوم 
4 اأميال بحرية  ال�ضباق التي ي�ضل طولها اإيل 

يف زمن قدره 3:52:34 دقيقة.
واحتل املركز الثاين يف التجارب الر�ضمية زورق 
الظاهري  �ضلطان  الثنائي  بقيادة   7 ال��غ��اب��ون 
 4:30:00 واالأم��ري��ك��ي ج��ي ب��راي�����س و���ض��ج��ل 
رهيب  زورق  الثالث  امل��رك��ز  احتل  بينما  دقيقة 
17 وقد ظهر احلذر عن االأطقم امل�ضاركة خوفا 
من االأعطال ونظرا الرتفاع املوج يف بع�س اأجزاء 

كور�س ال�ضباق متهيدا ل�ضاعة ال�ضفر اليوم

االأنظار تتجه اإىل امليناء ال�سياحي

�شب����اق جائ���زة دب����ي ل���زوارق اك����س ك���ات ينطل��ق الي��وم
فزاع 3 ي�سعى لفر�س هيمنته على )الرئي�سي( و)الزمن(
روح دبي والفجرية وزورقي الغابون ت�سعى لو�سع ب�سمتها

نيمار يهرب من حياة امل�شاهري للمنتخب الربازيلي

مي�شي: اأ�شعى لأن يعي�س 
ال�شغار طفولة جيدة

ويرب الأف�شل يف اجلولة 
الأوىل مباليزيا 



مليار م�شتخدم لليوتيوب �شهريا 
اأعلن موقع يوتيوب اململوك ل�ضركة غوغل اأن عدد م�ضتخدميه بلغ مليار 
م�ضتخدمي  اثنني من  كل  بني  واح��دا من  يعادل  ما  اأي  �ضهريا،  �ضخ�س 

االإنرتنت تقريبا.
والتوافر  ال��ع��امل  ع��رب  ال�ضرعة  فائقة  البيانات  �ضبكات  انت�ضار  و�ضاعد 
على  االأ�ضخا�س  مليارات  باالإنرتنت  املت�ضلة  الذكية  للهواتف  املتزايد 

االت�ضال بال�ضبكة العنكبوتية.
اإىل مليار  التوا�ضل االجتماعي في�ضبوك  وو�ضل عدد م�ضتخدمي موقع 
يف �ضبتمرب اأيلول املا�ضي، وهو م�ضتوى عاملي جعل �ضعيه لالنت�ضار الدائم 

اأكرث حتديا.
و�ضاهمت �ضهرة مقاطع مو�ضيقية م�ضورة يف زيادة امل�ضاهدة على يوتيوب، 

وجلبت بع�س االأغاين 1.45 مليار م�ضاهد حتى االآن.
�ضابقني  موظفني  ثالثة  اأ�ض�ضه  منذ  متوا�ضال  جناحا  يوتيوب  ويحقق 
2005، ح��ي��ث مت��ك��ن م���ن ا���ض��ت��ق��ط��اب ماليني  ب���ال ع���ام  ب���اي  يف ���ض��رك��ة 
امل�ضتخدمني يف عامه االأول، وا�ضرتت غوغل املوقع يف 2006 مقابل 1.65 

مليار دوالر.

اعتقال رجل 
ملالحقته  �شيارة ت�شارلز

العمر  م��ن  واالأرب���ع���ني  ال�ضابعة  يف  رج���اًل  الربيطانية  ال�ضرطة  اعتقلت 
قبيل  كورنوال،  دوقة  وزوجته  ت�ضارلز  االأم��ري  العهد  �ضيارة ويل  ملالحقته 

م�ضاركتهما يف تتويج الرئي�س اجلديد الأ�ضاقفة كانرتبوري.
اعتقلت  ال�ضرطة  اإن  ام�س  االإذاع��ة الربيطانية )بي بي �ضي(  وقالت هيئة 

الرجل لال�ضتباه يف انتهاكه لقواعد ال�ضالمة العامة.
واأ�ضافت اأن ق�ضر كالرن�س، املقر الر�ضمي لويل العهد الربيطاين، رف�س 
التعليق، يف حني اأكد متحدث با�ضم �ضرطة لندن اعتقال رجل واأن االأخري 

ال يزال حمتجزاً لدى ال�ضرطة.
ال�ضرطة  اإن  قوله  لندن  �ضرطة  با�ضم  متحدث  اإىل  �ضي(  بي  )ب��ي  ون�ضبت 
تدخلت حني رك�س رجل وراء �ضيارة كانت تنقل ال�ضيوف اإىل حفل تتويج 
رئي�س االأ�ضاقفة، واعتقلته ب�ضبهة خرق قواعد ال�ضالمة العامة وهو رهن 

االحتجاز االآن .
وكان ويل العهد الربيطاين وزوجته دوقة كورنوال من بني 2000 مدعو 
الأ�ضاقفة  كرئي�س جديد  ويلبي  تتويج جا�ضتني  االأول حفل  اأم�س  ح�ضروا 

كانرتبوري.

   بانوراما
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ماكونهي يدافع عن اأرم�شرتونغ 
ماثيو  االأم�����ريك�����ي،  امل��م��ث��ل  داف�����ع 
م��اك��ون��ه��ي، ع���ن جن���م ال����دراج����ات 
بعد  اأرم�ضرتونغ،  الن�س  الهوائية، 
االن��ت��ق��ادات ال��ك��ث��رية ال��ت��ي وجهت 
اإليه على خلفية تعاطي املن�ضطات. 
وق�����ال م��اك��ون��ه��ي يف م��ق��اب��ل��ة مع 
جملة ديتايلز، اإن اأرم�ضرتونغ قال 

كذبًة.. ولكنه لي�س كاذباً.
اأن���ه اأخ���ذ االأم���ر ب�ضكل  واأ���ض��ار اإىل 
���ض��خ�����ض��ي ح����ني ���ض��م��ع ع����ن كذب 
اأرم�������������ض������رتون������غ ح��������ول ت���ع���اط���ي 
اأجله  �ضعيد من  ولكنه  املن�ضاطات، 
االآن، فعلى الرغم من كّل ال�ضراع 
اخلارجي، مل يعد يعاين من �ضراع 

داخلي بعد االآن .
ي�ضار اإىل ان ارم�ضرتوغ )41 �ضنة( 
اأق�����ّر ب��ت��ع��اط��ي��ه امل��ن�����ّض��ط��ات خالل 
ت�ضّمنت  التي  الريا�ضية  م�ضريته 

فرن�ضا. دورة  يف  انت�ضارات   7
للدراجات  ال���دويل  االإحت����اد  وك���ان 
الهوائية اأوقف اأرم�ضرتونغ وجّرده 
الوكالة  عقوبة  م��وؤي��داً  األقابه  من 
يف  املن�ضطات  ملكافحة  االأم��ريك��ي��ة 

هذا املجال.

�شفاح ياأكل اثنني من �شحاياه 
ا�ضدر الق�ضاء الرو�ضي ام�س حكما بال�ضجن مدى احلياة 
بحق �ضفاح اكل قلبي اثنني من �ضحاياه الت�ضع، على ما 

ذكرت وكالة انرتفاك�س الرو�ضية.
وحكمت حمكمة بنزا 500 كيلومرت جنوب غرب مو�ضكو 
على الك�ضندر بيت�ضكوف املولود يف العام 1988، بال�ضجن 
مدى احلياة الدانته بتهمة قتل ت�ضعة ا�ضخا�س بني ايلول 

2009، وكانون الثاين 2012.
وكان هذا ال�ضاب يركز على املت�ضولني، في�ضتدرجهم اىل 
اربا، ويخفي  اماكن نائية ويقتلهم ب�ضكني، ثم يقطعهم 
ا�ضالءهم. وكان يعمد بعد كل جرمية اىل تدوين وقائعها 
يف مذكراته، حيث يروي انه اأكل قلب اثنني من �ضحايا 
وع�ضالت �ضواعدهما. و�ضهدت رو�ضيا يف ال�ضنوات حوادث 

مماثلة ت�ضدرت واجهة اخبار البالد.

تربئة اأمريكي �ُشجن 23 �شنة 
برئ االأمريكي ديفيد رانتا وخرج من �ضجنه الذي قبع 
فيه 23 �ضنة بعد اإدانته اخلاطئة بقتل حاخام يف مدينة 
نيويويرك. واأفادت و�ضائل اإعالم اأمريكية ان رانتا )58 
براأته  بعدما  العليا  ن��ي��وي��ورك  حمكمة  م��ن  خ��رج  �ضنة( 
القا�ضية مرييام �ضريولنيك من تهمة قتل حاخام التي 

ا�ضتدعت اإدانته اخلاطئة به ب�ضجنه 23 �ضنة.
واعرتفت القا�ضية ان االعتذار من رانتا لن يفيد، ال بل 
ق�ضاها  التي  ال�ضنوات  ط��وال  قا�ضاه  ما  �ضاأن  �ضيقلل من 
ظ��ل��م��اً يف ال�����ض��ج��ن. ورح��ب��ت ع��ائ��ل��ة ران��ت��ا ب��ق��رار تربئته 
اأن��ت حر  ل��ه  القا�ضية  قالت  اأن  م��ا  ع��ن فرحتها  وع��ربت 
بالذهاب . واأدين رانتا بقتل حاخام يف العام 1990 خالل 
حماولة �ضرقة فا�ضلة وحكم عليه بال�ضجن 36 �ضنة، لكن 
يف  ال�ضهود  ان  ك�ضفت  املا�ضية  ال�ضنة  ط��وال  التحقيقات 
الق�ضية كذبوا وان ال�ضرطة اأ�ضاءت التعاطي مع املو�ضوع. 

ي�ضار اإىل ان رانتا اأ�ضر على براءته منذ البداية.

يكت�شف ن�شل �شكني يف ظهره بعد 3 �شنوات
اكت�ضف �ضاب كندي اأن ن�ضل �ضكني مغرو�س يف ظهره منذ 

3 �ضنوات من دون اأن يالحظ االأطباء ذلك.
بيلي  اأن  ���ض��ي(  ب��ي  )���ض��ي  الكندية  االإذاع����ة  وذك���رت هيئة 
ف��ورد ه��ود ه��وب، ظّل  ماكنيلي )32 ع��ام��اً( من منطقة 
لطعنة  تعر�ضه  بعد  ل�ضنوات  الظهر  يف  اآالم  من  ي�ضتكي 
ب��ال�����ض��ك��ني ول��ك��ن االأط���ب���اء ال��ذي��ن مل ي��ج��روا ل��ه �ضورة 
واأ�ضار  باالأع�ضاب.  ت�ضرر  اإىل  االأمل  �ضينية، وعزوا  اأ�ضعة 
كان  وكلما  ال�ضابق  يف  م�ضجوناً  ك��ان  اإن���ه  اإىل  ماكنيلي 
يفت�ضه احلرا�س بوا�ضطة كا�ضف املعادن، كان ي�ضدر �ضوتاً 

حني ي�ضل اإىل ظهره.
مل�ضها  وح��ني  م��وؤخ��راً  بانت يف ظهره  كتلة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
اأح�ّس ب�ضعور غريب. وتفح�ضت حبيبته الكتلة والحظت 

ن�ضل �ضكني فيها، وقام االأطباء با�ضتئ�ضاله.
اإمكانية  ح��ول  حمامني  م��ع  يت�ضاور  اإن��ه  ماكنيلي  وق��ال 

مقا�ضاة االأطباء.

ال�شمبانزي تنتقي ما تاأكله 
الذي  الطعام  نوعية  تفكر يف  انها  اإىل  ي�ضري  ما  تاأكله،  ما  تنتقي  ال�ضمبانزي  ق��ردة  اأن  درا�ضة جديدة،  اأظهرت 

تتناوله.
وقال براي�س كارل�ضون، املتخ�ض�س يف درا�ضة احليوانات الرئي�ضية، والغذاء خالل تطور االإن�ضان، ان ال�ضمبانزي 
باأنها  اإىل االفرتا�س  تختار ما تاأكله، وهي تنتقي بح�ضب الوقت من النهار نوعية الطعام الغذائية، ما يدفع 

تنتبه اإىل مكونات ما تتناوله ومدى فائدتها لها.
ولفت اإىل ان ال�ضمبانزي، التي تاأكل الفاكهة واخل�ضار واالأوراق وجذور النبات واحل�ضرات، غالباً ما ت�ضتهلك 

كميات اأكرب من االأوراق يف نهاية النهار منه يف باقي االأوقات.
وقال كارل�ضون ال ميكننا التاأكد ما اإذا كانت قردة ال�ضمبانزي تختار االأوراق عن وعي الأن قيمتها الغذائية هي 
االأف�ضل، لكن هذا الرتابط ي�ضكل مقدمة لتف�ضري ت�ضرفات هذه احليوانات واالآلية التي تتبعها يف االأكل ب�ضكل 

عام .
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�شرقت �شيارة لتعود اإىل منزلها 
اإيجاد  ه��و  نبيل  ب��ه��دف  �ضيارة  �ضرقة  على  اأ���ض��رتال��ي��ة  اأق��دم��ت 

و�ضيلة تنقلها من امل�ضت�ضفى اإىل منزلها.
اآي بي ان م�ضت�ضفى وياال  اآي  واأف��ادت وكالة االأنباء ال�ضرتالية 
بجنوب ا�ضرتاليا ات�ضلت بال�ضرطة لتبلغ عن �ضرقة حقيبة اأحد 

املوظفني وفيها مفاتيح �ضيارته التي �ضرقت بدورها.
اأج��رت حتقيقات وتعرفت على هوية  ال�ضرطة  ان  اإىل  واأ���ض��ارت 
ال�ضارق ليتبني انها مراأة مري�ضة مل جتد اي �ضبيل للتوجه اإىل 

منزلها من امل�ضت�ضفى اإال ب�ضرقة �ضيارة.
لكن املراأة البالغة من العمر 33 �ضنة مل تنفد بفعلتها وقد مت 
ب�ضكل  �ضيارة  وا�ضتخدام  ال�ضرقة  تهم  اإليها  ووجهت  توقيفها 

غري قانوين اإىل جانب القيادة من دون رخ�ضة.

قتلت 5 من اطفالها خوفا من زوجها
حكم على امراأة اأملانية بال�ضجن ت�ضع �ضنوات بعد اإدانتها بتهمة 
قتل خم�ضة من اأطفالها املولودين حديثاً يف غ�ضون �ضت �ضنوات 
يف هو�ضوم يف �ضمال املانيا. واأقرت املتهمة البالغة 29 عاماً اأمام 
عامي  بني  والدتهم  بعيد  الر�ضع  اأطفالها  قتلت  اأنها  املحكمة 
من  ثالثة  خنق  بتهمة  املحكمة  اأدانتها  وق��د  و2012.   2006
ال��و���ض��ول اىل  اآخ��ري��ن مبق�س. وق��د مت  اث��ن��ني  الر�ضع وط��ع��ن 
املراأة بعد حتقيق طويل االأمد تخلله اإجراء فحو�ضات للحم�س 

النووي )دي ان ايه( ملئات من الن�ضاء يف �ضمال املانيا.
وقد عرث على جثة اأول ر�ضيع يف م�ضنع لتدوير الورق يف الثاين 
واآخ��ر يف م��راآب �ضيارات يف اخلام�س من   2006 اذار/م���ار  من 

اذار/مار�س 2007.
ولها  املتزوجة  ال�ضابة  امل��راأة  اأق��رت   ،2012 اأيلول/�ضبتمرب  ويف 
اأقدمت على  اأنها  ا�ضتجواب ال�ضرطة لها  اآخ��ران، خالل  ولدان 
قتلهما واأنها فعلت ال�ضيء ذاته مع ثالثة اآخرين عرث عليهم يف 

وقت الحق يف قبو املنزل.
اأن زوج��ه��ا مل يكن  اأن والدة ه���وؤالء االأط��ف��ال يف ح��ني  وي��ب��دو 
يريد مزيداً من االأطفال، ت�ضببت لها بحالة ذعر على ما قالت 

للمحققني ومن ثم اأمام املحكمة.
وقالت لل�ضرطة اأي�ضاً اأنها مل تكن تعرف اإىل من تتجه للحديث 

عن االأمر.

 فقمة توقف املرور 
حركة  توقف  يف  االأطلنطي،  املحيط  من  �ضاردة  فقمة  ت�ضببت 
من  الأك��رث  �ضاحلية  برازيلية  مدينة  يف  م��زدح��م  ب�ضارع  امل���رور 

�ضاعة.
وخرجت الفقمة التي تزن اأكرث من ن�ضف طن وي�ضل طولها 
كامبوريو  بالنياريو  مدينة  ���ض��وارع  اأح��د  اإىل  اأم��ت��ار،   3 لنحو 
التابعة لوالية �ضانتا كاتارينا على ال�ضاحل اجلنوبي للربازيل، 

بعد اأن عربت ال�ضاطئ، بح�ضب �ضكاي نيوز عربية.
وعمد رجال ال�ضرطة والدفاع املدين يف املدينة اإىل ر�س الفقمة 
حني  يف  املحيط،  خ���ارج  مغامرتها  يف  مبتلة  تبقى  حتى  ب��امل��اء 
التقط اأ�ضحاب املتاجر واملارة �ضورا للحيوان ال�ضخم الذي عاد 

اإىل املياه بعد نحو �ضاعة ون�ضف.

�ضياح و�ضكان حمليون ي�ضريون يف اأحد �ضوارع طوكيو تظللهم اأ�ضجار الكرز التي متيز اليابان وحتتفل يف مو�ضمها حاليا. )ا ف ب(

وفاة مليون   2.3
 من امللح يف �شنة

قال باحثون اأمريكيون، اإن االإكثار 
يف تناول امللح، اأدى اإىل 2.3 مليون 
ح��ال��ة وف����اة ح���ول ال��ع��امل يف �ضنة 

واحدة، عام 2010.
واأ���������ض��������ار ال������ب������اح������ث، داري������و�������س 
الطب  ك��ل��ي��ة  م����ن  م�����وزاف�����اري�����ان، 
فريقه  اإن  اإىل  ه���ارف���رد،  بجامعة 
ل�247  حت��ل��ي��ل��ي��ة  درا�����ض����ة  اأج������رى 
الرا�ضدين  ا�ضتهالك  حول  م�ضحاً 
و2010،   1990 ب��ني  ل��ل�����ض��ودي��وم 
اإط���ار درا���ض��ة عاملية ح��ول عبء  يف 
االأمرا�س. وحّذر الباحثون من اأن 
تزايد ا�ضتهالك ال�ضوديوم ي�ضاهم 
باأمرا�س  االإ�ضابة  خطر  زي��ادة  يف 
الباحثون حتلياًل  واأج��رى  القلب. 
تقي�س  م��غ�����ض��اة،  درا�����ض����ات  ل�107 
كيفية تاأثري ال�ضوديوم على �ضغط 
الدم وحتلياًل حول ارتباط �ضغط 
باأمرا�س  االإ���ض��اب��ة  ب��خ��ط��ر  ال����دم 
البيانات  ه����ذه  وق���ورن���ت  ال��ق��ل��ب. 
مع ا�ضتهالك ما ال يتجاوز االألف 
ملغرام من ال�ضوديوم يومياُ، الذي 
اعتربه الباحثون الكمية االأن�ضب. 
عن  الناجتة  االأم��را���س  اأن  وتبني 
 2.3 وف��اة  اإىل  اأدت  امللح  ا�ضتهالك 
ال��ع��امل عام  م��ل��ي��ون �ضخ�س ح���ول 

.2010
ال��دول جلهة  ويف ما خ�ّس ترتيب 
ع���دد ال��وف��ي��ات ل��ك��ّل م��ل��ي��ون را�ضد 
نتيجة ا�ضتهالك ال�ضوديوم، حلت 
تليها  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  اأوك��ران��ي��ا 
رو�ضيا ثم م�ضر. ون�ضرت الدرا�ضة 
يف دورية الرابطة االأمريكية لعلم 

االأوبئة.

اأقوى قهوة
 يف العامل

اأقوى  تقدم  اأنها  نيويورك  يف  �ضركة  اأعلنت 
ن���وع ق��ه��وة يف ال��ع��امل ل��ك��ّل م��ن ي��ت��ج��راأ على 

جتربتها.
وذكرت �ضبكة )اأي بي �ضي نيوز(، اأن القهوة 
اخل�ضراء  روب��و���ض��ت��ا  ح��ب��وب  م��ن  م�ضنوعة 

املزروعة ع�ضوياً.
اإن  امل��وت(،  )اأمنية  وي�س  ديث  �ضركة  وقالت 
هذا املنتج هو القهوة ال�ضوداء االأكرث تركيزاً 
بالكافيني، وتابعت عرب موقعها االإلكرتوين 
اعترب  و   ، لل�ضعفاء  لي�ضت  القهوة  ه��ذه  اأن 

نف�ضك قد حذرت .
�ضعفّي  على  يحتوي  املنتج  اأن  اإىل  وا���ض��ارت 
اأن����واع ال��ق��ه��وة االأخ���رى  كمية ال��ك��اف��ي��ني يف 
لكل 473 مليلرت، ما يعني اأنها حتتوي على 

660 ملغرام.
حاالت  اإن  �ضبانغلري،  ج��ون  الطبيب  وق���ال 
�ضابقة اأظهرت التعر�س للت�ضمم عند تناول 

حوايل 700 ملغرام.

�ضاطعة  ال�ضم�س  ك��ان��ت  اذا  ان��ه  الباحثون  ي��ق��ول 
بالدهانات  اال���ض��ت��ع��ان��ة  يت�ضن  ومل  امل��ن��زل  خ���ارج 
الواقية من اأ�ضعة ال�ضم�س فيتعني على ال�ضيدات 
ان يفعلن ما كانت امل��راأة تقوم به يف املا�ضي.. اال 
امريكية  درا�ضة  املظلة. وتقول  وهو جمرد حمل 
ن�����ض��رت��ه��ا دوري����ة ج��ام��ا ل��الم��را���س اجل��ل��دي��ة ان 
ا�ضتخدام اأي مظلة �ضليمة ميكن ان يحجب اأكرث 
البنف�ضجية يف  ف��وق  اال�ضعة  املئة من  75 يف  من 
انه  اىل  اي�����ض��ا  ال��درا���ض��ة  وا����ض���ارت  ي���وم م�ضم�س. 
التي حتجب  ال�ضوداء  باملظالت  اال�ضتعانة  يحبذ 

90 يف املئة على االقل من اال�ضعة ال�ضارة.
وقالت �ضويف ت�ضني وزمالوؤها يف جامعة اميوري 
باتالنتا حتجب املظالت ما بني 77 و99 يف املئة 

من اال�ضعة فوق البنف�ضجية.
ا�ضتخدام  اىل  ي�����ض��ريون  وه���م  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
امل��ظ��الت ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ض��ع يف خم��ت��ل��ف مناطق 
ت�ضتخدمها  اذ  ال�ضم�س  ال�ضرار  اتقاء  ا�ضيا  ق��ارة 
نحو 45 يف املئة من الن�ضاء يف ال�ضني واي�ضا يف 

ان درا�ضاتهم تركز على  ال�ضرق االو�ضط  منطقة 
ال��ع��ادي��ة يف حجب اال�ضعة  امل��ظ��الت  م��دى جن��اح 

فوق البنف�ضجية.
23 مظلة  ل����ذا ف��ق��د ا���ض��ت��ع��ان ال��ب��اح��ث��ون ب��ع��دد 
يوم  ���ض��ب��اح  ويف  ل��ل��ط��ب  ك��ل��ي��ة  يف  الن��ا���س  �ضليمة 
فوق  اال�ضعة  لقيا�س  اجهزة  ا�ضتخدمت  م�ضم�س 
ال��ب��ن��ف�����ض��ج��ي��ة حت���ت ك���ل م��ظ��ل��ة وق�����رب ان����ف كل 
�ضخ�س وق��ورن��ت ال��ق��راءات امل��اأخ��وذة ب��اأخ��رى مل 

ت�ضتخدم فيها املظالت.
ال�ضليمة تقي  الباحثون اىل ان املظالت  وتو�ضل 
من اأكرث من 99 يف املئة من ا�ضرار اال�ضعة فوق 
البنف�ضجية اما املظالت االقل جودة فقد حجبت 
وتزيد  اال�ضعة  ه��ذه  م��ن  االق��ل  على  املئة  77 يف 

هذه الن�ضبة كلما كان لون املظلة داكنا.
ويقول الباحثون ان من اال�ضاليب االخرى التي 
تعمل على حماية اجللد من ا�ضرار ا�ضعة ال�ضم�س 
عري�ضة  والقبعات  الواقية  الدهانات  ا�ضتخدام 

احلواف واملالب�س الواقية من ال�ضم�س.

املظلة حتجب الأ�شعة فوق البنف�شجية

اأمر تقييدي �شد مت�شلل ملنزل ريهانا 
ميكن للنجمة ريهانا اأن تنعم براحة البال طوال 3 �ضنوات، بعدما اأ�ضدر قا�س اأمريكي اأمراً تقييدياً دائماً �ضد 

رجل حاول الت�ضلل اىل منزلها، لكنه اأخطاأه و�ضعى للدخول اإىل منزل اأحد جريانها.
واأفاد موقع تي اأم زد االأمريكي ان القا�ضي ا�ضتجاب لطلب ريهانا، ومدد اأمراً تقييدياً �ضد، �ضتيفالند بارو، الذي 
اعتقلته ال�ضرطة االأ�ضبوع املا�ضي فيما كان يحاول الدخول اإىل منزل ظن انه منزلها، فجعله اأمراً تقييدياً ميتد 

معفوله طوال 3 �ضنوات.
وتقدمت ريهانا ب�ضكوى عربت فيها عن خوفها ال�ضديد على �ضالمتها ما ا�ضتدعى اإ�ضدار االأمر التقييدي الذي 

يحظر على بارو االقرتاب من اأي �ضيء يخ�ضها.
وكان بارو، قال لل�ضرطة اأنه ا�ضتلم بريداً اإلكرتونياً يحتوي على تعليمات حول طريقة الدخول اإىل 

منزل ريهانا، م�ضرياً اإىل اأنه توجه اإىل منزل النجمة واتبع هذه التعليمات، لكنه اأخطاأ باملنزل.
وت�ضاربت املعلومات حول ما اإذا كان دخل اإىل املنزل اأو ال، وتقول بع�س امل�ضادر انه دخل ونام يف 
�ضرير ظن انه �ضرير ريهانا، كما �ضرق بع�س االأغرا�س، فيما توؤكد م�ضادر اأخرى اعتقاله قبل 

جناحه يف الت�ضلل.


