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تنفيذا لتوجيهات خليفة ومتابعة حممد بن زايد لتوفري امل�سكن املالئم للمواطنني

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تقر توزيع  121م�سكنا يف ر�أ�س اخليمة والفجرية
•• �أبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل ب���ض��رورة ت��وف�ير امل�سكن امل�لائ��م لأب�ن��ائ��ه املواطنني
ومبتابعة الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة � ..أق��رت جلنة متابعة
تنفيذ مبادرات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة توزيع عدد  121م�سكنا
على املواطنني يف مناطق وادي القور واجل�ير بر�أ�س اخليمة ومنطقة
اوحلة بالفجرية وذل��ك خ�لال االجتماع ال��ذي عقدته اللجنة يف ر�أ�س
اخليمة برئا�سة معايل �أحمد جمعة الزعابي نائب وزير �ش�ؤون الرئا�سة
يف ختام اجلولة التفقدية لعدد من امل�شاريع التنموية يف خمتلف امارات
ال��دول��ة و��ش�م�ل��ت م���س��اك��ن وادي ال �ق��ور وحم�ط��ة ��ض��خ امل �ي��اه بالفجرية
والطريق ال��دائ��ري بخورفكان وم�ساكن احل��راي بخورفكان وم�شروع
البنايات ال�سكنية للمواطنني يف دبا احل�صن وم�شروع م�ست�شفى را�شد
عبداهلل عمران بر�أ�س اخليمة وطريق الق�صيدات وم�ساكن اجلري بر�أ�س
اخليمة.
كما �أق ��رت اللجنة تر�سية  54م�سكنا للمواطنني يف خمتلف امارات
ال��دول��ة بكلفة  43مليون دره��م اىل جانب رف��ع ك�ف��اءة طريق املليحة

بال�شارقة الرابط بني ال�شارقة و�شارع ال�شيخ خليفة و�أح��ال��ت امل�شروع
للإ�ست�شاري لتقدمي خدمات ا�ست�شارية هند�سية ل�صيانة وتطوير ورفع
كفاءة الطريق الذي بات حيويا كونه يربط ال�ساحل ال�شرقي بال�شارقة
ودبي وابوظبي بعد افتتاح �شارع ال�شيخ خليفة.
وك��ان��ت اللجنة ق��د اط�ل�ع��ت ع�ل��ى ال��درا� �س��ة املتعلقة ب��أ��س�م��اء املواطنني
امل�ستحقني لهذه امل�ساكن وفقا للمعايري التي اعتمدتها اللجنة �سابقا يف
هذا ال�ش�أن ..ودعت املواطنني امل�ستحقني لهذه امل�ساكن ب�ضرورة مراجعة
�إدارة الإ�سكان بوزارة الأ�شغال العامة ال�ستكمال البيانات املطلوبة متهيدا
لت�سليمهم م�ساكنهم.
وعرب معايل �أحمد جمعه الزعابي نائب وزير �ش�ؤون الرئا�سة عن �سعادته
بهذا التوزيع ..قائال ان كل م�سكن يتم ت�سليمه ملواطن هو �إجناز لهذه
اللجنة وان التحدي �أمامنا كبري لإجن��از كافة امل�ساكن التي �أم��ر بها
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل لأبنائه املواطنني يف �أ�سرع وقت
ممكن و�ضمن �أعلى املعايري واملقايي�س العاملية ..م�ؤكدا معاليه حر�ص
اللجنة على امل�ضي قدما يف اال�سراع ب�إجناز امل�شاريع التنموية بالدولة
ب�شكل عام وم�شاريع الإ�سكان ب�شكل خا�ص ملا ت�شكله امل�ساكن من �أهمية
بالغة لدى املواطنني وت�ؤمن له الإ�ستقرار الأ�سري.
(التفا�صيل �ص)2

ال�سوريون يحيون ذكرى الثورة على وقع «ال�سكود» ومظاهرات تعم املدن
•• عوا�صم-وكاالت:

ال��ع��راق��ي��ون ي��ت��ظ��اه��رون
لإ�سقاط احلكومة والد�ستور

•• بغداد-وكاالت:

تظاهر �آالف العراقيني يف عدد من
حم��اف�ظ��ات ال�ب�لاد ذات الأكرثية
ال���س�ن�ي��ة ب��الإ� �ض��اف��ة اىل مناطق
يف ب �غ��داد  ،جم��ددي��ن مطالبتهم
بالإ�صالحات و �إ�سقاط احلكومة
والد�ستور .
وج� � ��رت ال� �ت� �ظ ��اه ��رات يف خم�س
حمافظات ه��ي نينوى والأن �ب��ار و
دي ��اىل و� �ص�ل�اح ال��دي��ن وكركوك
ف�ضال عن �أجزاء من بغداد.
و�أق �ي �م��ت خ�ل�ال ت �ظ��اه��رات ام�س
التي حملت ع�ن��وان جمعة الإمام
الأع� �ظ ��م �إ�� �ش ��ارة اىل الإم � ��ام �أبي
ح �ن �ي �ف��ة ال �ن �ع �م��ان � �ص�ل�اة جمعة
موحدة �ألقيت فيها كلمات جددت
املطالبة بالإ�سراع بتلبية مطالب
املتظاهرين �أو �إ�سقاط احلكومة
والد�ستور.
وك��ان��ت ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رات جوبهت
خالل الأ�سابيع املا�ضية بتظاهرات
م�ضادة م��ؤي��دة لرئي�س احلكومة
ن� ��وري امل��ال �ك��ي وراف �� �ض��ة لبع�ض
مطالب املتظاهرين بغرب العراق
و�شماله بخا�صة ما يتعلق ب�إلغاء
قانون امل�ساءلة والعدالة.

�أ��ص��اب��ت م�سجدا .وق��ال �أب��و قي�س
�إن نحو مائة قذيفة �سقطت على
حي احلجر الأ�سود الذي يتعر�ض
و�أحياء �أخ��رى جنوبي دم�شق منذ
�شهور للق�صف يوميا.
ب��دوره��ا� ,أك��دت �شبكة �شام حدوث
ق�صف براجمات ال�صواريخ للحجر
الأ�سود بالتزامن مع ق�صف مدفعي
ملخيم الريموك الذي �شهد فجرا
ا��ش�ت�ب��اك��ات ب��الأ��س�ل�ح��ة املتو�سطة

واخلفيفة ،ح�سب امل�صدر نف�سه.
وحت � � ��دث ن ��ا� �ش �ط ��ون ع� ��ن ق�صف
مم ��اث ��ل ل �ب �� �س��ات�ي�ن امل �ل �ي �ح��ة من
ال��راج �م��ات وال��دب��اب��ات املتمركزة
على طريق دم�شق ال��دويل و�شمل
الق�صف بلدات �أخرى بريف دم�شق
الذي �أطلقت منه القوات النظامية
�صاروخ �سكود �آخ��ر باجتاه �شمايل
البالد ،وفقا للهيئة العامة للثورة
ال�سورية.

وقال نا�شطون الحقا �إن عددا من
امل��دن �ي�ين ق�ت�ل��وا يف ال�ق���ص��ف على
دم�شق وريفها.
ك �م��ا ان ��دل ��ع ق �ت��ال ع �ن �ي��ف يف حي
اخلالدية املحا�صر بحم�ص الذي
تعر�ض و�أح �ي��اء �أخ��رى بينها بابا
عمرو والقرابي�ص لق�صف مدفعي،
ح�سب نا�شطني .ويدور �أي�ضا قتال
على �أط��راف حي بابا عمرو الذي
�سيطر عليه الثوار م�ؤخرا. ,

قطعان امل�ستوطنني توا�صل اعتداءاتها
و�سلطات االحتالل تقيد �صالة اجلمعة بالأق�صى

•• القد�س املحتلة-يو بي �آي:

�أ�صيب فل�سطيني بجروح وك�سور،
ام�س �إثر تع ّر�ضه العتداء من قبل
جمموعة من امل�ستوطنني جنوب
حم��اف�ظ��ة ن��اب�ل����س�� ،ش�م��ال ال�ضفة
ال �غ��رب �ي��ة.ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة الأن �ب ��اء
الفل�سطينية املحلية (م �ع��ا) ،عن
م�س�ؤول ملف اال�ستيطان يف �شمال
ال���ض�ف��ة غ���س��ان دغ �ل ����س ،ق��ول��ه �إن
امل��واط��ن حممد ها�شم بني جابر،
تع ّر�ض ل�ضرب مربح بالع�صي من
ق�ب��ل م�ستوطنني ك�م�ن��وا ل��ه على
�أطراف بلدة عقربا جنوب نابل�س.
وذك � � ��ر �أن ب� �ن ��ي ج� ��اب� ��ر ،وه � ��و يف
ال �ع �� �ش ��ري �ن ��ات م� ��ن ع � �م� ��ره ،نقل
اىل �إح � ��دى م���س�ت���ش�ف�ي��ات مدينة
نابل�س لتلقي ال �ع�لاج.يف غ�ضون
ذل ��ك ،ف��ر��ض��ت ��ش��رط��ة الإحتالل
الإ�سرائيلية �أمي قيودا على دخول
امل �� �ص � ّل�ين �إىل امل �� �س �ج��د الأق�صى
امل�ب��ارك واحل ��رم القد�سي ال�شري
لأداء �� �ص�ل�اة اجل �م �ع��ة  ،زاعمة
وج � ��ود م �ع �ل��وم��ات ا�ستخباراتية
ب ��أن فل�سطينيني ي�ع�دّون ملواجهة

�شبان فل�سطينيون يقذفون اجلنود اال�سرائيليني باحلجارة ( ا ف ب)
م��ع ق ��وات الأم��ن.وم �ن �ع��ت �شرطة ه � ��ذه الإج � � � � � � ��راءات ،بح�صولها
الإحتالل دخول امل�ص ّلني دون �سن ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ا��س�ت�خ�ب��اري��ة ب�أن
اخلم�سني عاماً ،و�سمحت بدخول الفل�سطينيني ي�ع�ت��زم��ون القيام
امل�ص ّلني فوق �سن اخلم�سني عاماً ب ��أع �م��ال ��ش�غ��ب .ووف �ق��ا لل�شرطة
�شرط �أن يكونوا من حاملي بطاقة الإ�سرائيلية ف��إن��ه ل��ن يتم فر�ض
الهوية الزرقاء �أي �أن يكونوا من قيود على دخول الن�ساء �إىل احلرم
املواطنني العرب يف �إ�سرائيل �أو من القد�سي.كذلك انت�شرت ال�شرطة
�سكان ال�ق��د���س ال�شرقية ،ومنعت الإ�سرائيلية الآالف م��ن �أفرادها
دخ ��ول امل��واط �ن�ين الفل�سطينيني و�أف � ��راد وح ��دة ح��ر���س احل� ��دود يف
م� ��ن ال �� �ض �ف��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة.وب� � ّررت حم�ي��ط احل ��رم ال�ق��د��س��ي والبلدة
� �ش��رط��ة الإح� �ت�ل�ال الإ�سرائيلية القدمية ومناطق متفرقة.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

انطالق فعاليات م�ؤمتر �أمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي يف ابوظبي

•• �أبوظبي  -الفجر:

�شهد م�ع��ايل ال�شيخ نهيان م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع �صباح ام�س اجلمعه فعاليات م�ؤمتر اجلديد يف عالج
امرا�ض اجلهاز اله�ضمي يف فندق ابوظبي �شرياتون مب�شاركة 270
طبيبا و متخ�ص�صا و ك��وادر فنية م��ن خمتلف امل�ست�شفيات واملن�شات
ال�صحية من داخل وخارج الدولة والذي ينظمه جمموعة م�ست�شفيات
م�ست�شفى النور يف ابوظبي  .واك��د معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك ال
نهيان يف كلمته االفتتاحية للم�ؤمتر �إن دولة الإمارات العربية املتحدة
�أخذت على عاتقها وبالدعم الكامل من القيادة الر�شيدة برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و متابعة
الفريق اول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب
القائد االعلى للقوات امل�سلحة تطبيق �أعلى م�ستويات اخلدمات ال�صحية
واملمار�سات الطبية للو�صول �إىل حتقيق امل�ستوى العايل يف الرعاية
ال�صحية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة والو�صول �إىل نظام رعاية
�صحية يلبي احتياجات كافة �أفراد املجتمع.
وقال ال نكافح فقط لتوفري �أف�ضل الرعاية ال�صحية للمر�ضى الذيني
ي�ع��ان��ون �أم��را���ض ح��ادة �أو مزمنة فقط و�إمن ��ا ن�سري يف جم��ال العالج
والوقاية معا واحت�ضان املبادرات الهامة لت�أمني �أف�ضل م�ستوى �صحي
التفا�صيل (�ص)5
للجميع .

دم�شق تو�سع دائرة النار لت�شمل لبنان وحتذير من انفجار �إقليمي

ق��ال نا�شطون �إن قتاال م�صحوبا
ب�ق���ص��ف ان��دل��ع ام ����س يف مناطق
بدم�شق وري�ف�ه��ا وح�م����ص و�إدل ��ب
يف الذكرى الثانية للثورة يف وقت
خرجت فيها مظاهرات مناه�ضة
لنظام الرئي�س ب�شار الأ�سد وم�ؤيدة
للجي�ش احلر.
ففي دم�شق قال �أبو قي�س -الناطق
ب��ا� �س��م � �ش �ب �ك��ة � �س��ان��ا ال� � �ث � ��ورة�-إن
ا� �ش �ت �ب��اك��ات ب� � ��د�أت يف ح ��ي جوبر
� �ش��رق��ي ال �ع��ا� �ص �م��ة ع �ل��ى مقربة
م��ن �ساحة العبا�سيني وك��ذل��ك يف
حميط خميم الريموك لالجئني
الفل�سطينيني جنوبي املدينة.
كما �أ�شار �إىل ا�شتباكات جت��ري يف
م��دي �ن��ة داري� ��ا غ ��رب دم�� �ش��ق التي
حت��اول ال�ق��وات النظامية منذ ما
يزيد عن ثالثة �شهور ا�ستعادتها,
بينما �أكدت �شبكة �شام من جهتها
ح � ��دوث ا� �ش �ت �ب��اك��ات ع �ن��د اجلهة
الغربية للمدينة.
وحت��دث الناطق با�سم �شبكة �سانا
الثورة عن ق�صف عنيف على حي
احل �ج��ر الأ� � �س ��ود ج �ن��وب��ي دم�شق
م ��ؤك��دا يف الأث �ن��اء مقتل مرا�سل
ل�ل���ش�ب�ك��ة يف ق �� �ص��ف مم��اث��ل على
م�ع���ض�م�ي��ة ال �� �ش��ام ب��ري��ف دم�شق
ال�ت��ي قتل فيها م��دن�ي��ون بقذائف

الفجر الريا�ضي

ويف ح �ل��ب ��س�ي�ط��ر اجل �ي ����ش احلر
على كتيبة لل�صواريخ يف منطقة
الرا�شدين ,وعلى حاجزين ي�ؤديان
�إىل �أك ��ادمي �ي ��ة الأ�� �س ��د ومدر�سة
امل��دف �ع �ي��ة ،وف �ق��ا ل�صفحة الثورة
ال�سورية.
م��ن جهته ح��ذر رئي�س املفو�ضية
ال�ع�ل�ي��ا ل�لاج�ئ�ين ال�ت��اب�ع��ة لالمم
املتحدة انتونيو غوتريي�س ام�س يف
بريوت من خطر حقيقي النفجار
يف املنطقة نتيجة ا�ستمرار النزاع
ال�سوري.
يف االث �ن��اء ه ��ددت ��س��وري��ا ب�ضرب
م�ق��ات�ل�ين ل�ل�م�ع��ار��ض��ة ق��ال��ت �إنهم
خمتبئون يف لبنان �إذا مل يتحرك
اجلي�ش اللبناين لأن �صربها له
حدود يف حني �شدد جمل�س الأمن
الدويل على �أهمية االحرتام التام
ل�سيادة ووحدة الأرا�ضي اللبنانية،
ودع��ا اللبنانيني �إىل االمتناع عن
ال�ضلوع يف الأزمة ال�سورية.
وقالت وكالة الأن�ب��اء ال�سورية �إن
وزارة اخل��ارج�ي��ة �أبلغت نظريتها
اللبنانية يف �ساعة مت�أخرة �أم�س
الأول �أن من و�صفها مبجموعات
�إره��اب �ي��ة م�سلحة ق��ام��ت وب�أعداد
ك �ب�ي�رة ب��ال �ت �� �س �ل��ل م ��ن الأرا� � �ض ��ي
اللبنانية �إىل الأرا� �ض��ي ال�سورية
يف ريف تلكلخ خالل الـ� 36ساعة
املا�ضية.

د�ستور تون�س اجلديد �سيكون
جاهزا �أواخ��ر ابريل املقبل
•• تون�س -رويرتز:

اتفق املجل�س الت�أ�سي�سي يف تون�س
�أم � ��� ��س اجل �م �ع ��ة ع �ل ��ى ان يكون
الد�ستور اجل��دي��د ج��اه��زا بحلول
�أواخر ابريل ني�سان املقبل واقرتح
اجراء االنتخابات يف  15دي�سمرب
ك��ان��ون االول ع�ل��ى اق���ص��ى تقدير
يف خ �ط��وات ق��د ت �� �س��رع االنتقال
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي امل �ت �ع�ث�ر يف مهد
الربيع العربي.
وق ��ال رئ�ي����س املجل�س الت�أ�سي�سي
م�صطفي ب��ن جعفر ان اجلدول
ال ��زم �ن ��ي امل ��و�� �ض ��وع ي �ق �� �ض��ي ب� ��أن
يكون الد�ستور جاهزا يف ن�سخته
النهائية يف  27ابريل.
وا��ض��اف ان��ه يف ح��ال ع��دم االتفاق
ع �ل��ى ال�ن���س�خ��ة االوىل ف ��ان اخر
م��وع��د للن�سخة النهائية الثانية
�سيكون يف الثامن من يوليو متوز
املقبل.وا�ضاف ان املجل�س يقرتح
اج��راء انتخابات بني  15اكتوبر
ت �� �ش��ري��ن االول و 15دي�سمرب
كانون االول املقبل .ولكن الهيئة
العليا لالنتخابات التي مل تت�أ�س�س
بعد �ستكون لها الكلمة النهائية يف
حتديد تاريخ ر�سمي لالنتخابات.

امل�صريون ينددون بالنظام ويطالبون اجلي�ش ب�إدارة البالد
•• القاهرة-يو بي �أي:

تظاهر �آالف امل�صريني ،ام�س �أم��ام الن�صب التذكاري
للجندي املجهول ب�شمال القاهرة ،مطالبني ب�إ�سقاط
النظام وت�سليم القوات امل�سلحة م�س�ؤولية �إدارة �ش�ؤون
البالد.
واحت�شد �أكرث من خم�سة �آالف مواطن� ،أم�س مبحيط
الن�صب التذكاري للجندي املجهول باملنطقة املعروفة
با�سم املن�صة ب�شمال القاهرة ،يف تظاهرة حملت �شعار
مليونية الفر�صة الأخ�يرة ،مطالبني ب�إ�سقاط النظام
ورحيل الرئي�س امل�صري حممد مر�سي عن ال�سلطة
وتويل القوات امل�سلحة �إدارة �ش�ؤون البالد.
و�أغلق املتظاهرون ،طريق الن�صر املقابل للمن�صة من
االجتاهني امل�ؤديني �إىل مناطق و�سط العا�صمة ،و�إىل
�شمالها حيث و�ضعوا حواجز حديدية.
وردَّدوا هتافات ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام ،واجلي�ش

وال���ش�ع��ب ي��د واح � ��دة ،وع �ب��د ال�ن��ا��ص��ر ق��ال�ه��ا زم ��ان ..
الإخ��وان مالهم�ش �أم��ان ،وي�سقط ي�سقط ُحكم املر�شد
يف �إ�شارة �إىل املر�شد العام جلماعة الإخ��وان امل�سلمني،
وح�م�ل��وا علم م�صر والف �ت��ات تنتقد جماعة الإخ ��وان
امل�سلمني وحتملها م�س�ؤولية تردي الأو�ضاع يف البالد.
وي�ت�ظ��اه��ر �آالف امل��واط �ن�ين م�ن��ذ ��ش�ه��ور ��ض��د جماعة
الإخ��وان امل�سلمني �صاحبة الغالبية يف الربملان والتي
ينتمي لها مر�سي ،فيما قام عدد كبري من املواطنني
ب�ع��دة حم��اف�ظ��ات ،م ��ؤخ��راً ،بتحرير توكيالت ر�سمية
لتفوي�ض وزي��ر ال��دف��اع القائد العام للقوات امل�سلحة
امل�صرية الفريق �أول عبد الفتاح ال�سي�سي ب�إدارة �ش�ؤون
البالد.
وك��ان الرئي�س امل�صري دعا يف وقت �سابق �أم�س ،قوات
الأمن املركزي �إىل التن ُّبه من �شائعات تهدف �إىل �شق
�صف �أب �ن��اء م�صر وق��ال �إن ال�ع��دو م��ن اخل ��ارج ي�سعى
كذلك ل�شق ال�صف.

ﻣﺆﺳﺴﺔ ا�ﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
»اﺗﺼﺎﻻت«
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ – أﺑﻮﻇﺒﻲ
ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﺟــﺘﻤــﺎع
اﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
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تخريج  119منت�سبا بـ�أمن املنافذ يف �شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

02

احتفل معهد �أمن املنافذ ب�إدارة �شرطة �أمن املنافذ واملطارات يف �شرطة
�أب��وظ�ب��ي بتخريج  7دورات تخ�ص�صية يف خمتلف ال�ع�ل��وم ال�شرطية
والأمنية ا�ستمرت �أ�سبوعا باملعهد مب�شاركة  119منت�سبا من الإدارة.
وقالت املقدم نعيمة �سامل عواد مديرة فرع التدريب ان تدريب املنت�سبني
ي�أتي جت�سيدا ال�سرتاتيجية �شرطة �أبوظبي الرامية �إىل ت�أهيل العن�صر
ال�ب���ش��ري ورف� ��ع ق ��درات ��ه يف خم�ت�ل��ف امل �ه��ام مب��ا ي �ع��زز م���س�يرة الأم ��ن
واال�ستقرار يف البالد.
وثمنت جهود امل�شاركني وتفاعلهم م��ع ب��رام��ج ال ��دورات وحثتهم على

تطبيق ماتعلموه مم��ا ي�ع��زز ت�ق��دمي خ��دم��ات �شرطية ع��ال�ي��ة اجلودة
للمواطنني واملقيمني والزوار.
وذك��رت انه مت تخريج  119متدربا انتظموا يف  7دورات متخ�ص�صة
مبعهد �أمن املنافذ منها دورتان يف الك�شف والتفتي�ش الأمني با�ستخدام
نظام احلا�سوب الت�شبيهي
ودورة �أمن املطارات الت�أ�سي�سية والإ�سعافات الأولية وال�سالمة العامة
ودورة مهارة التعامل مع الر�ؤ�ساء واملر�ؤ�سني �إىل جانب دورات تخ�ص�صية
�أخرى.
وقامت املقدم عواد بتوزيع ال�شهادات على اخلريجني داعية �إياهم �إىل
التفاين واملثابرة يف م�سرية التميز ال�شرطي.

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تقر توزيع  121م�سكنا بر�أ�س اخليمة والفجرية

•• �أبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل ب�ضرورة
ت��وف�ير امل���س�ك��ن امل�لائ��م لأبنائه
املواطنني ومبتابعة الفريق �أول
�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة
� ..أق � ��رت جل �ن��ة م�ت��اب�ع��ة تنفيذ
م �ب��ادرات �صاحب ال�سمو رئي�س

الدولة توزيع عدد  121م�سكنا
على املواطنني يف مناطق وادي
ال �ق��ور واجل �ي�ر ب ��ر�أ� ��س اخليمة
ومنطقة اوحلة بالفجرية وذلك
خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال ��ذي عقدته
اللجنة يف ر�أ���س اخليمة برئا�سة
م �ع��ايل �أح �م��د ج�م�ع��ة الزعابي
ن��ائ��ب وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة يف
خ �ت��ام اجل��ول��ة ال�ت�ف�ق��دي��ة لعدد
من امل�شاريع التنموية يف خمتلف
ام��ارات ال��دول��ة و�شملت م�ساكن
وادي ال�ق��ور وحمطة �ضخ املياه

ب��ال�ف�ج�يرة وال �ط��ري��ق الدائري
ب �خ��ورف �ك��ان وم �� �س��اك��ن احل ��راي
ب�خ��ورف�ك��ان وم �� �ش��روع البنايات
ال �� �س �ك �ن �ي��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن يف دبا
احل �� �ص��ن وم �� �ش ��روع م�ست�شفى
را�� �ش ��د ع� �ب ��داهلل ع� �م ��ران بر�أ�س
اخل �ي �م��ة وط ��ري ��ق الق�صيدات
وم�ساكن اجل�ير بر�أ�س اخليمة.
ك�م��ا �أق ��رت اللجنة تر�سية 54
م�سكنا ل�ل�م��واط�ن�ين يف خمتلف
امارات الدولة بكلفة  43مليون
درهم اىل جانب رفع كفاءة طريق

املليحة ب��ال���ش��ارق��ة ال��راب��ط بني
ال���ش��ارق��ة و� �ش��ارع ال�شيخ خليفة
و�أح��ال��ت امل �� �ش��روع للإ�ست�شاري
ل �ت �ق��دمي خ ��دم ��ات ا�ست�شارية
هند�سية ل�صيانة وتطوير ورفع
كفاءة الطريق ال��ذي بات حيويا
ك��ون��ه ي��رب��ط ال���س��اح��ل ال�شرقي
ب��ال���ش��ارق��ة ودب ��ي واب��وظ�ب��ي بعد
افتتاح �شارع ال�شيخ خليفة.
وك � ��ان � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ق � ��د اطلعت
ع�ل��ى ال��درا� �س��ة املتعلقة ب�أ�سماء
امل ��واط� �ن�ي�ن امل �� �س �ت �ح �ق�ين لهذه

امل �� �س��اك��ن وف �ق��ا ل�ل�م�ع��اي�ير التي
اع �ت �م��دت �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة � �س��اب �ق��ا يف
ه��ذا ال �� �ش ��أن ..ودع� ��ت املواطنني
امل �� �س �ت �ح �ق�ي�ن ل � �ه� ��ذه امل�ساكن
ب�ضرورة مراجعة �إدارة الإ�سكان
بوزارة الأ�شغال العامة ال�ستكمال
ال� �ب� �ي ��ان ��ات امل� �ط� �ل ��وب ��ة متهيدا
لت�سليمهم م�ساكنهم.
وع �ب ��ر م � �ع� ��ايل �أح� � �م � ��د جمعه
ال ��زع ��اب ��ي ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر �� �ش� ��ؤون
ال ��رئ ��ا�� �س ��ة ع� ��ن � �س �ع��ادت��ه بهذا
ال�ت��وزي��ع ..ق��ائ�لا ان ك��ل م�سكن

ي�ت��م ت�سليمه مل��واط��ن ه��و �إجناز
لهذه اللجنة وان التحدي �أمامنا
كبري لإجن��از كافة امل�ساكن التي
�أم ��ر ب�ه��ا ��ص��اح��ب ال�سمو رئي�س
ال � ��دول � ��ة ح �ف �ظ��ه اهلل لأب� �ن ��ائ ��ه
امل��واط�ن�ين يف �أ� �س��رع وق��ت ممكن
و�ضمن �أعلى املعايري واملقايي�س
العاملية ..م�ؤكدا معاليه حر�ص
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� �ل ��ى امل� ��� �ض ��ي قدما
يف اال� � �س� ��راع ب� ��إجن ��از امل�شاريع
ال�ت�ن�م��وي��ة ب��ال��دول��ة ب���ش�ك��ل عام
وم�شاريع الإ�سكان ب�شكل خا�ص

مل��ا ت���ش�ك�ل��ه امل���س��اك��ن م��ن �أهمية
بالغة لدى املواطنني وت�ؤمن له
الإ�ستقرار الأ�سري.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه ان �ن��ا ن�ع�م��ل وفق
ت��وج �ي �ه��ات ال� �ق� �ي ��ادة الر�شيدة
ع �ل��ى ت� ��أم�ي�ن احل� �ي ��اة الكرمية
وامل�سكن امل�لائ��م للمواطنني يف
ك��اف��ة ام� ��ارات ال��دول��ة ..معربا
ع � ��ن �� �س� �ع ��ادت ��ه مل � ��ا � �س �م �ع��ه من
م�لاح�ظ��ات م��ن امل��واط�ن�ين حول
امل�شاريع وامل�ساكن ب�شكل خا�ص
واح �ت �ي��اج��ات �ه��م وال �ت��ي �ست�ؤخذ

يف الإع �ت �ب��ار يف تنفيذ امل�شاريع
امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ة ..م� � ��ؤك � ��دا ان �أح ��د
�أه� � ��داف اجل��ول��ة امل �ي��دان �ي��ة هي
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى �آراء ومالحظات
امل��واط�ن�ين ع��ن امل�ساكن وغريها
من امل�شاريع .واو�ضح معاليه ان
اللجنة وقفت على �سري العمل
يف ال �ع��دي��د م��ن امل �� �ش��اري��ع التي
تفقدتها و�أبدت ر�ضاها عن ن�سب
االجناز ..م�شيدا يف هذا ال�صدد
ب��ال�ك��وادر امل��واط�ن��ة العاملة على
هذه امل�شاريع وامل�شرفة عليها.

جتربة �إخالء مبنى م�سرح اجلرمية ب�شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ن� �ف ��ذت �إدارة اال�سرتاتيجية
وتطوير الأداء يف القيادة العامة
ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ب��ال�ت�ع��اون مع
الإدارة ال �ع��ام��ة ل �ل��دف��اع املدين
و�إدارة ال� � �ط � ��وارئ وال�سالمة
ال�ع��ام��ة مت��ري�ن��ا ن��اج�ح��ا لإطفاء
ح ��ري ��ق وه� �م ��ي يف م �ب �ن��ى �إدارة
م �� �س��رح اجل ��رمي ��ة وق ��ام ��ت فرق

الإن� �ق ��اذ ب� ��إخ�ل�اء ال �ع��ام �ل�ين من
امل�ب�ن��ى و�إخ �م��اد احل��ري��ق يف زمن
قيا�سي.
وب� ��د�أ ��س�ي�ن��اري��و عملية الإخ�ل�اء
بتلقي غرفة العمليات يف �شرطة
�أب ��وظ� �ب ��ي ب�ل�اغ ��ا ع �ن��د ال�ساعة
التا�سعة �صباحا ب���ش��أن احلادث
الوهمي حيث انطلقت �صافرات
الإن ��ذار وق��ام م��ر��ش��دو ال�سالمة
ب ��إخ�لاء العاملني حل�ين و�صول

فرق الدفاع املدين والإ�سعاف.
وب�ح���س��ب ال �� �س �ي �ن��اري��و مت �إب�ل�اغ
اجلهات ال�شرطية املعنية والدفاع
امل ��دين واجل �ه��ات امل���س��ان��دة التي
حت��رك��ت ع �ل��ى ال� �ف ��ور وتعاملت
ب �ح��رف �ي��ة وم �ه �ن �ي��ة ع ��ال �ي ��ة مع
احلادث الوهمي.
و�أكد املقدم �سامل خليفة الدرعي
مدير �إدارة م�سرح اجل��رمي��ة �أن
ال �ت �م��ري��ن ي ��أت ��ي ��ض�م��ن تطبيق

ن �ظ ��ام �إدارة ال �ب �ي �ئ��ة وال�صحة
وال �� �س�لام��ة يف ال �ق �ي��ادة العامة
ل �� �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي وا�ستكماال
ل �ت �ط �ب �ي ��ق ج� �م� �ي ��ع الأن� ��� �ش� �ط ��ة
واخلدمات املختلفة التي تقدمها
القيادة العامة.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � �ش��رط��ة �أبوظبي
تعمل ع�ل��ى تطبيق ال�ع��دي��د من
الإج � � ��راءات وال�ب�رام ��ج حلماية
ال�ب�ي�ئ��ة وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى امل ��وارد

ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وم�ن�ت���س�ب�ي�ه��ا م�ؤكدا
احل� ��ر�� ��ص ع �ل ��ى ال� ��� �ش ��راك ��ة بني
ال�ق�ط��اع��ات املختلفة احلكومية
واخل ��ا� �ص ��ة ف �� �ض�لا ع ��ن متابعة
ت� �ط ��وي ��ر وت �ن �ف �ي��ذ امل� ��� �ش ��روع ��ات
ذات ال �� �ص �ل��ة .وت � ��أت� ��ي �سل�سلة
الإج� ��راءات �ضمن خطة القيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي لت�أهيل
�إداراتها لنظامي البيئة وال�صحة
وال�سالمة املهنية.

وفد الداخلية يزور معر�ض الأمن وال�شرطة يف لندن
•• �أبوظبي-وام:

زار اللواء ال�شيخ طالب بن �صقر القا�سمي قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة
رئي�س وفد وزارة الداخلية واللواء خمي�س مطر املزينة نائب القائد العام
ل�شرطة دبي والوفد املرافق لهما معر�ض الأمن والأعمال ال�شرطية الذي
اقيم يف لندن من  12وحتى  14مار�س اجلاري .واطلع الوفد على �أحدث
الأجهزة و التقنيات و املعدات احلديثة املعرو�ضة كما ا�ستمع ل�شرح مف�صل
من قبل ال�شركات الأمنية امل�شاركة يف املعر�ض على م�ستوى العامل.
كما التقى رئي�س الوفد قائد ع��ام �شرطة ر�أ���س اخليمة ع��ددا من القادة
وامل�س�ؤولني يف ال�شرطة الربيطانية وت�ب��ادل معهم اخل�برات يف املجاالت
الأمنية املختلفة بني اجلانبني .و�أو��ض��ح قائد ع��ام �شرطة ر�أ���س اخليمة
رئي�س الوفد ب�أن هذه الزيارة ت�أتي بناء على توجيهات القيادة ال�شرطية
لتبادل اخل�برات الأمنية وال�شرطية مع خمتلف دول العامل مبا يخدم
العمل الأمني وال�شرطي على م�ستوى الدولة ويزيد من خربات ومعارف
منت�سبي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ويجعلهم ع�ل��ى اط�ل�اع دائ ��م ب�ك��ل امل�ستجدات
والتطورات يف جمال تعزيز الأمن.

�إقامة عجمان تنفذ مبادرة توعية �ضمن �أ�سبوع املرور اخلليجي

 3750متدربا مبعهد
ال�شرطة املجتمعية يف 2012

•• عجمان-وام:

•• �أبوظبي-وام:

نفذت الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف عجمان مبادرة توعية
مبنا�سبة فعاليات �أ�سبوع امل��رور اخلليجي حت��ت �شعار غايتنا �سالمتك
ت�ضمنت �أن�شطة توعوية يف املواقف الأمامية للإدارة بالتعاون مع القيادة
العامة ل�شرطة عجمان ومعهد الإمارات لل�سياقة والتدريب بدبي ووزعت
كتيبات وهدايا ون�شرات توعوية على احل�ضور كما نظمت م�سابقة معلومات
عامة عن الأ�سبوع �شملت املوظفني واجلمهور.
و��ش�ه��دت امل �ب��ادرة ت�ف��اع�لا �إي�ج��اب�ي��ا ك�ب�يرا م��ن اجل�م�ه��ور خ��ا��ص��ة الفقرة
اال�ستعرا�ضية املقدمة من معهد الإم��ارات لل�سياقة والتدريب من خالل
توفري �سيارة وحم��اك��اة احل ��وادث التي ميكن وقوعها م��ن ال�سائقني يف
حال عدم االلتزام ب�أنظمة املرور منها ال�سرعة الزائدة وعدم ارتداء حزام
الأمان.
وقدم العميد حممد عبداهلل علوان مدير الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
الأج��ان��ب بعجمان ال�شكر اجلزيل للقائمني على تنظيم م�ب��ادرة غايتنا
�سالمتك وكرم القيادة العامة ل�شرطة عجمان ومعهد الإمارات لل�سياقة
والتدريب بدبي جلهودهما يف �إجناح الفعالية.

ب�ل��غ ع��دد امل �ت��درب�ين يف ال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة املختلفة
مبعهد ال�شرطة املجتمعية والعلوم ال�شرطية خالل
العام املا�ضي ثالثة االف و  750متدربا بينما كانت
�أع��داد املتدربني �أل��ف و  340متدربا يف ع��ام 2011
وبن�سبة ارتفاع بلغت  279باملئة.
وق��ال املقدم مبارك بن حم�يروم مدير �إدارة ال�شرطة
املجتمعية يف �شرطة �أبوظبي �إن مهمة التدريب وت�أهيل
املتدربني للقيام بالعمل ال�شرطي يعتربان من �أوليات
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ت�ق��دمي خ��دم��ات ��ش��رط�ي��ة متطورة
ت��واك��ب امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية يف جمال
ال�شرطة ..م ��ؤك��دا ح��ر���ص املعهد على الأخ ��ذ ب�أحدث
التقنيات ال�شرطية لرفع ن�سبة الإيجابيات ومعاجلة
الظواهر املجتمعية التي ت�ؤثر يف املجتمعات ال�سكنية.
و�أ� � �ض� ��اف �أن امل �ع �ه��د ي �ق��دم جم �م��وع��ة م ��ن ال� � ��دورات

املتخ�ص�صة وف��ق �أف�ضل املعايري العاملية املتقدمة يف
جم ��االت م�ت�ع��ددة حت�ق��ق م��ن خ�لال�ه��ا اال�سرتاتيجية
العامة ل�شرطة �أبوظبي لتكون دولة الإمارات من �أكرث
دول العامل �أمنا.
وقال املالزم علي الرا�شدي رئي�س ق�سم تنفيذ الدورات
�أن املعهد يحر�ص على تنظيم العديد من الدورات مثل
تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية والإر��ش��اد يف جمال
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل��راه�ق�ين وخ��دم��ة ال�ع�م�لاء وا�ستخدام
وحماية املجتمع املحلي وامل�سح ال�سكاين بالإ�ضافة �إىل
دورات حل امل�شكالت املتقدمة وكيفية التعامل مع املواد
اخلطرة و خ�صائ�ص املجتمع.
و�أك ��د �أن ال�ع��ام احل��ايل �سي�شهد ال�ع��دي��د م��ن ال ��دورات
احل��دي�ث��ة وامل �ت �ط��ورة ال�ت��ي ت�خ��دم ال�ع�م��ل ال���ش��رط��ي يف
الإم ��ارات مب��ا يعود على الأج �ه��زة ال�شرطية بالعديد
من الفوائد العلمية والتكنولوجية التي تواكب جميع
التطورات يف جمال ال�شرطة على م�ستوى العامل.

تد�شني عدد من املبادرات املرورية اجلديدة مبدينة العني
•• �أبوظبي-وام:

د�شنت مديرية املرور والدوريات
ب���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ممثلة بق�سم
م ��رور ودوري� � ��ات ال �ع�ين مبدينة
ال � �ع �ي�ن امل� � � �ب � � ��ادرات املجتمعية
اجل � ��دي � ��دة ل �� �ش ��رط ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
ل �ت��وع �ي��ة الأف � � � � ��راد وتثقيفهم
م� ��روري� ��ا وم� �ن ��ح امل �ج �ت �م��ع زم ��ام
املبادرة وحتمل م�س�ؤولياته جتاه
ق�ضايا ال�سالمة املرورية.
وذك � ��ر ال ��رائ ��د � �ص�ل�اح عبداهلل
امل � �ه�ي��ري رئ� �ي� �� ��س ق �� �س��م م� ��رور
ودوري � � ��ات ال �ع�ي�ن ب��امل��دي��ري��ة �إن
فعاليات �أ�سبوع امل��رور اخلليجي
املوحد  2013يف العني تت�ضمن

ع� ��ددا م ��ن امل � �ب� ��ادرات التوعوية
وال �ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة ت �ت �ن��اول التوعية
والتثقيف امل ��روري ع��ن الأع ��وام
ال���س��اب�ق��ة وم�ن�ه��ا �أرب� ��ع مبادرات
ب�ع�ن��اوي��ن خم�ت�ل�ف��ة �ستنفذ على
مدار الأ�سبوع.
و�إف� �ت� �ت ��ح ال� ��رائ� ��د ج ��اب ��ر حممد
القا�سمي م��دي��ر ف��رع اخلدمات
امل� ��� �س ��ان ��دة ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات مبركز
ال�ع�ين م��ول حت��ت ��ش�ع��ار غايتنا
�سالمتك مببادرة بعنوان العائلة
الأف���ض��ل م��روري��ا وتت�ضمن حث
ال�سائقني على االحتفاظ ب�سجل
م��روري خال من املخالفات .ويف
مدر�سة التميز بالعني مت تد�شني
مبادرة املدر�سة الأف�ضل مروريا

ب �ح �� �ض��ور ال ��رائ ��د حم �م��د �سيف
اخل �ي �ي �ل��ي م��دي��ر ف� ��رع ال�ضبط
امل��روري بالإنابة ومدير املدر�سة

وع��دد من املدر�سني والإداريني.
ك�م��ا مت ت��د��ش�ين م �ب��ادرة ال�شاب
الأف�ضل مروريا يف كليات التقنية

للطالب بالعني وتد�شني مبادرة
جممع العمال الأف�ضل مروريا
يف جممع الدار ال�سكني للعمال.
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وزارة الثقافة تطلع على جتربة وزارة الداخلية يف �إدارة ال�شراكات
•• �أبوظبي-وام:

اطلع وفد من وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع على جتربة
وزارة الداخلية يف �إدارة ال�شراكات وال�شريك املثايل يف جوائز �سمو
وزير الداخلية للتميز خالل زيارته �إىل الإدارة العامة لال�سرتاتيجية
وتطوير الأداء يف ال��وزارة .والتقى الوفد العقيد حممد حميد بن
دمل��وج الظاهري مدير عام اال�سرتاتيجية وتطوير الأداء بح�ضور
العقيد عزيز حمود العامري مدير �إدارة اال�سرتاتيجية وتطوير
الأداء ل�ل��وزارة .و�أك��د العقيد الظاهري حر�ص ال��وزارة على تعزيز
التعاون امل�شرتك ب�ين امل�ؤ�س�سات وال��دوائ��ر االحت��ادي��ة واملحلية يف

تبادل املعارف وتطوير ال�شراكات حتقيقا لر�ؤية وتطلعات احلكومة
االحتادية .وقدم النقيب �سعيد �صالح اجلنيبي رئي�س ق�سم ال�شراكة
�شرحا موجزا عن املهام والواجبات التي تنه�ض بها �إدارة ال�شراكة
بالوزارة وعر�ض املالزم �أول حممد �سلمان الهنائي فكرة عن اجلائزة
وال�شروط املطلوبة للم�شاركة فيها.
وتقدمت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع بال�شكر لفريق
العمل ب ��وزارة الداخلية على ح�ف��اوة اال�ستقبال وح�سن ال�ضيافة
معتربة ان ح�صول وزارة الداخلية على العديد من اجلوائز مفخرة
لكل �أبناء الوطن وتتويج ملا ا�ستطاعت الوزارة ن�شره بني املجتمع من
�شعور عال بالأمن والأمان.

خريية ال�شارقة توقع اتفاقية لإطالق خدمة الكوبون الإلكرتوين
•• ال�شارقة  -وام:

وقعت جمعية ال�شارقة اخلريية
ات� �ف ��اق� �ي ��ة م � ��ع �� �ش ��رك ��ة � �س �م ��ارت
روت����س للأنظمة الذكية متهيدا
ل�ل�ب��دء ب ��إط�ل�اق خ��دم��ة الكوبون
االلكرتوين خالل الأ�شهر الثالثة
املقبلة يف مواقع اجلمعية املنت�شرة
يف االم��ارة بهدف جمع التربعات
من اخلريين واملح�سنني ب�سهولة
وي�سر .وق��ال عبداهلل �سلطان بن
خادم ع�ضو جمل�س الإدارة املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي للجمعية ان برنامج
ال �ت�برع الإل� �ك�ت�روين مت �إطالقه
بناء على توجيهات ال�شيخ ع�صام
ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س مكتب
�سمو حاكم ال�شارقة رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية ال���ش��ارق��ة اخلريية

..م� ��ؤك ��دا ان ه��ذا ال�برن��ام��ج يعد
�إ� �ض ��اف ��ة ن��وع �ي��ة ل�ل�ت���س�ه�ي��ل على
امل �ت�ب�رع�ي�ن ال ��داع� �م�ي�ن مل�شاريع
اجل �م �ع �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة خ��ا� �ص��ة �أن
هناك جتربة رائدة يف هذا املجال
نفذتها جمعية الفجرية اخلريية
والقت جناحا كبريا .ولفت اىل �أن
اخلدمة اجلديدة متكن املح�سنني
م��ن ال �تب��رع ب��ال���س�ه��ول��ة الالزمة
ح� �ي ��ث ت� �ق ��وم ب� �ع ��ر� ��ض م�شاريع
اجل�م�ع�ي��ة املختلفة ع�ل��ى �شا�شات
الكمبيوتر املحمول لدى املح�صلني
يف نقاط جمع التربعات ومبجرد
اخ �ت �ي��ار امل �ت�ب�رع ل�ل�م���ش��روع الذي
يرغب التربع له يتم تربعه ب�شكل
�آيل ويت�سلم �إي�صاال بقيمة املبلغ
ون ��وع ال �ت�برع �إل�ك�ترون�ي��ا وبذلك
يتم ا�ستبدال كوبونات التربعات

ال��ورق�ي��ة ب��ال�ك��وب��ون الإلكرتوين.
و�أك� ��د �أن ه ��ذه اخل��دم��ة ت ��أت��ي يف
�إط � � ��ار � �س �ع��ي اجل �م �ع �ي��ة ال ��دائ ��م
ملواكبة العمل اخلريي والتطوعي
لأح��دث احل�ل��ول التقنية القادرة
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز الأداء والإنتاجية
وت� �ط ��وي ��ر م �� �س �ت��وى ا�ستخدام
العاملني للحلول الربجمية وفق
معايري عالية اجل ��ودة .و�أ�ضاف
�إن اخل��دم��ة اجل��دي��دة ت�ه��دف �إىل
ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ال ��ورق ��ي
وت�ت�ي��ح للجمعية ال��رق��اب��ة املالية
والإداري � ��ة ال���ض��روري��ة م��ن خالل
رب��ط م�ن��دوب��ي اجلمعية ب ��الإدارة
..م�شريا �إىل �أن االتفاقية تق�ضي
بتدريب كادر التح�صيل باجلمعية
ع�ل��ى ا� �س �ت �خ��دام خ��دم��ة الكوبون
الإل � �ك�ت��روين م ��ن ق �ب��ل ال�شركة

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة

املنفذة للم�شروع.
من جانبه قال را�شد �صالح حممد
رئي�س ق�سم احل�صاالت والكوبونات
واحل��اوي��ات باجلمعية �إن خدمة
الكوبون الإل�ك�تروين ت�سهل على
املتربع وت�ضمن له احل�صول على
خدمة متميزة وتوفر الإح�صاءات
وال� �ت� �ق ��اري ��ر ال�ل��ازم� ��ة اخلا�صة
ب ��إي��رادات الكوبونات .و�أ��ض��اف �إن
اخل��دم��ة اجل��دي��دة ت��وف��ر الوقت
واجل� �ه ��د وت �� �س �ه��ل ع�م�ل�ي��ة ت�سلم
املبالغ املح�صلة حيث تتم عملية
الت�سلم �إلكرتونيا وب�سرعة كبرية
�إىل جانب احل�صول على تقارير
�إجمالية وتف�صيلية عن الكوبونات
ب�صورة مي�سرة ودقيقة عالوة على
�أن �ه��ا ت�ت�م�ت��ع ب���س��ري��ة وموثوقية
و�سالمة تامة للمعلومات.

امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

5823100
م�ست�شفى املفرق
6214666
م�ست�شفى ابوظبى
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 6103535
العني

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

م�ست�شفى را�شد
م�ست�شفى دبى
م�ست�شفى الرباحة
م�ست�شفى املكتوم
م�ست�شفى االمل
م�ست�شفى الو�صل

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

ال�شارقة

•• ال�شارقة  -وام:

�شاركت مدينة ال�شارقة للخدمات
الإن�سانية يف �إجناح احلملة التوعوية
برنا يف عيوننا التي نظمتها منطقة
ال �� �ش��ارق��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ل��ى م ��دار
الأ�سبوع املا�ضي يف منطقة البداير
باملدام بال�شارقة.
وت �ه��دف احل �م �ل��ة �إىل رف ��ع الوعي
امل�ج�ت�م�ع��ي حل�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة الربية
م� ��ن خم �ل �ف ��ات ال� �ت� �ل ��وث وتثقيف
النا�شئة ب�أهمية الإه�ت�م��ام بالبيئة
ال �� �ص �ح��راوي��ة و�� �ض ��رورة املحافظة
ع�ل��ى م�ق��وم��ات�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وذلك
بتنمية ح�سهم الوطني وحثهم على
حتمل امل�س�ؤولية جتاه البيئة الربية
ل�ت�ب�ق��ى ن�ظ�ي�ف��ة و��ص�ح�ي��ة برت�سيخ
ال�ق�ي��م وامل �ب ��ادئ احل���ض��اري��ة لبيئة
م�ستدامة.
وت�أتي م�شاركة املدينة لل�سنة الثانية
على التوايل تفعيال لر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ع���ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة
ودع��وة �سموه �أف��راد املجتمع عامة
وب ��الأخ� �� ��ص رواد م �ن��اط��ق البيئة
ال �� �ص �ح��راوي��ة ب �� �ش �ك��ل خ ��ا� ��ص �إىل
�� �ض ��رورة احل� �ف ��اظ ع �ل��ى الطبيعة
الربية.
و�أك ��دت خديجة باخمرمة م�ساعد
مدير عام مدينة ال�شارقة للخدمات
الإن�سانية وم�س�ؤولة رابطة التوعية
البيئية يف املدينة �أن ه��ذه املبادرة
التوعوية تهدف �إىل حتفيز القيم
املجتمعية لدى النا�شئة يف احلفاظ
على احلياة الربية يف �إمارة ال�شارقة
 ..مو�ضحة �أن املدينة �شاركت بعدة
ف �ع��ال �ي��ات وور� � ��ش و�أن �� �ش �ط��ة بيئية
متنوعة مب�ساهمة  80طالبا من
ذوي الإع ��اق ��ة م��ن خم�ت�ل��ف �أق�سام
املدينة وفروعها.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن املدينة تعمل بناء
ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات ال���ش�ي�خ��ة جميلة
بنت حممد القا�سمي نائبة رئي�سة

03

عجمان

عجمان ميدكال كومبلك�س 7422227
7439333
م�ست�شفى خليفة
ام القويني

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

2223666
م�ست�شفى �صقر
م�ست�شفى �سيف بن غبا�ش 2223555
الفجرية

2242999

م�ست�شفى الفجرية
امل�ست�شفيات اخلا�صة
�أبوظبى

مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية ت�شارك يف �إجناح حملة (برنا يف عيوننا)
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل �� �ش ��ؤون الأ�سرة
امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة ل�ل�م��دي�ن��ة وقائدة
رابطة التوعية البيئية على تعزيز
م�شاركاتها يف احلمالت واملبادرات
حلماية البيئة ب�إ�شراك طلبة املدينة
من ذوي الإعاقة يف هذه الفعاليات
التي تعك�س م�س�ؤولية افراد املجتمع
يف احلفاظ على البيئة.
ولفتت �إىل �أن حملة برنا يف عيوننا
رك ��زت ع�ل��ى ت��وع�ي��ة �أف� ��راد املجتمع
م��ن رواد امل�ن��اط��ق ال�بري��ة يف �إم ��ارة
ال�شارقة لتوعيتهم ب�أهمية املحافظة
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة و� � �ض ��رورة احل ��د من
تلويث البيئة وامل�ساهمة يف احلفاظ
على جماليتها بكل ما حتتويه من
م�ق��وم��ات وت�ن��وع��ات ح�ي��وي��ة خا�صة
�أن البيئة ال�بري��ة تعك�س الأ�صالة
والهوية الوطنية.
وت �� �ض �م �ن��ت احل �م �ل��ة خم �ي �م��ا �أقيم
يف منطقة ال�ب��داي��ر ومعر�ضا بريا
�إ��ض��اف��ة �إىل الأن���ش�ط��ة والفعاليات
امل �� �ص��اح �ب��ة ل�ل�ح�م�ل��ة وم ��ن �أب ��رزه ��ا
ت��وزي��ع �أك �ي��ا���س ��ص��دي�ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة و
كتيبات ومطبوعات توعية و�إقامة
ور�ش فنية ومعر�ض بيئي مب�شاركة
عدد كبري من طلبة املدار�س وطلبة

2829900
م�ست�شفى ولكري
3096644
امل�ست�شفى الأمريكى
3454000
بلهول الدولية
امل�ست�شفى الدولية اخلا�صة 2212484
ال�شارقة

العني

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية
من ذوي الإعاقة وعدد من اجلهات
والهيئات يف الإمارة.
وقال جهاد العبادي من�سق احلملة �إن
مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية
لها دور فعال يف �إجن��اح احلملة من
خ�ل�ال �إن �� �ض �م��ام ال�ط�ل�ب��ة م��ن ذوي
الإع��اق��ة وم�ساهمتهم بحما�س يف
ن�شر ال��وع��ي ال�ب�ي�ئ��ي وه��و ح��ق من
حقوقهم الإن�سانية واملجتمعية ..
معربا عن �شكره لطلبة املدينة من
ذوي الإعاقة الذهنية وم�شرفيهم

وال �ع��ام �ل�ين م�ع�ه��م ع �ل��ى جهودهم
ودوره ��م الفعال يف حتقيق �أهداف

حملة برنا يف عيوننا .
و�أك � ��د ال �ع �ب��ادي �أن احل �ف ��اظ على

نظافة و��س�لام��ة البيئة م�س�ؤولية
اجل �م �ي��ع ت�ت�ط�ل��ب ت �ع��زي��ز التعاون

ل�ضمان م�ستقبل بيئي �آمن للأجيال
القادمة.

ت فقدانجواز�سفر
ف�ق��د امل��دع��و /عبدالرزاق
ع� � �ب � ��دال � ��رح� � �ي � ��م ق ��ا� � �س ��م
�سوريا اجلن�سية  -جواز�سفره رقم ()6907923
م � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
055/2730675

ت فقدانجواز�سفر
ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و /كميل
عماري غار�سيا -ا�سبانيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج ��واز �سفره
رقم (� )440562صادر
م��ن ا� �س �ب��ان �ي��ا م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/1544048

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل��دع��و /ج ��اد بدرى
غ �ي��ث -ل �ب �ن��اين اجلن�سية
 ج � � � � ��واز � � �س � �ف� ��ره رق� ��م(� )2387601صادر من
ل �ب �ن ��ان م ��ن ي �ج��ده عليه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
055/3678979

ت فقدانجواز�سفر
ف � �ق ��دت امل � ��دع � ��وة /بونام
�سامبهاجي دهامدهريي
ه � � �ن � ��دي اجل � �ن � �� � �س � �ي� ��ة -
ج� � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره � ��ا رق � ��م
( )935596من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
055/1068722

اعـــالن تغيري ا�سم

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة ا�س جي اف �أي
ان �سي ا�س بي ايه (ايطالية اجلن�سية) قد تقدمت بطلب
�شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي واملقيدة حتت
رقم ( )3065يف �سجل ال�شركات االجنبية بالوزارة .وتنفيذا
الحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984م يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ()377
ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع
ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
�سلطان حمد ال�شام�سي لتجارة الرمل واحل�صى
رخ�صة رقم CN 1179156:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

ادارة الت�سجيل التجاري

دبى

م�ست�شفى الزهراء اخلا�صة 5619999
5658866
م�ست�شفى زليخة
امل�ست�شفى املركزى اخلا�ص 5639900
5452222
امل�ست�شفى امللكى

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

�إعـــالن �شطب قيد

6332255
املركز الطبى اجلديد
امل�ست�شفى الأهلى مرد�ش 6262666
6139111
م�ست�شفى النور
امل�ست�شفى االماراتى الفرن�سى 6265722

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

ت فقدانجواز�سفر

انا� /آكا�ش ديب واحمل جواز �سفر رقم ( )F936316ال�صادرة
من جاالندهار بتاريخ  22/8/2006ومقيم بابوظبي -االمارات
العربية املتحدة .بهوالي راي كوالين -باغوارا -اقليم كابورتاال
واعمل لدى ال�سادة �شانواز لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة-
ابوظبي -م�صفح� -ص ب  133016واتعهد قمت بتعديل ا�سمي
من �/آكا�ش ديب اىل /حممد يو�سف

فقد املدعو /الهام احلق
منتخب احلق افغان�ستان
اجلن�سية  -جواز �سفره
رق � � � ��م ()779590
م � � � � ��ن ي� � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
050/9279870

ت فقدانجواز�سفر

ت فقدانجواز�سفر

تفقدان جواز ات �سفر
ف�ق��د امل��دع��و /حم�م��د �سعيد
�سليمان ال ��زب ��ن -االردين
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ال �ق��دمي (822029
و اجل��دي��د  )181676من
ي �ج��ده ب ��رج ��اء ت���س�ل�ي�م��ه اىل
اقرب مركز �شرطة او ال�سفارة
االدرنية م�شكوراً.

ف � �ق� ��دت امل � ��دع � ��وة /ن�صرت
� � �ش � �م � �� � �ش� ��اد حم � � �م � ��د خ � ��ان
باك�ستاين اجلن�سية  -جواز
�سفرها رقم ()5158231
�� �ص ��ادر م ��ن االم� � � � ��ارات من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 050/4926143

ف � � �ق� � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /حم �م ��د
ع � �ب� ��داجل � �ب� ��ار ع� � � ��زى اهلل-
بنجالدي�ش اجلن�سية  -جواز
�سفره رقم ()1478064
��ص��ادر م��ن بنجالدي�ش من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 050/9999179

�صيدلية النور اجلديدة 6264264
6326671
�صيدلية الرازى
ال�صيدلية الأهلية املركزية 6269545
6744214
�صيدلية رميا
�صيدلية املركز الطبى اجلديد 6341134
5546674
�صيدلية م�صفح
6411299
�صيدلية دار ال�شفاء
�صيدلية ابن �سينا  -الدانا بالزا 6669240
عجمان

�صيدلية عجمان
�صيدلية مكة
�صيدلية املدينة
�صيدلية االمارات
�صيدلية الأم

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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

7655120
�صيدلية العني
7630120
�صيدلية فرح
�صيدلية ال�سالم اجلديدة 7543887
ال�شارقة

5732221
�صيدلية م�سافى
5582800
�صيدلية حمد
5656994
�صيدلية مكة
5565262
�صيدلية الرازى
5733311
�صيدلية نادين
�صيدلية ابن �سينا الكورني�ش 5726885
5623850
�صيدلية ال�شارقة
ام القوين

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات

997 / 999

الأميــن

تليفون :
فاك�س :

04 8004888
04 2097777

Email : alameen@emirates.net.ae
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�أخبـار الإمـارات
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البيئة واملياه تطلق م�شروع نظام الآيزو 10015
•• دبي  -وام:

04

�أطلقت وزارة البيئة واملياه م�شروع نظام �إدارة التدريب وفقا
ملتطلبات ن�ظ��ام الأي� ��زو  .10015وت�ع��د م��وا��ص�ف��ات االيزو
� 10015:1999أ�سا�سا لبناء واالرت �ق��اء بنظام التدريب
وت��رك��ز ع�ل��ى رب��ط االح�ت�ي��اج��ات ال�ت��دري�ب�ي��ة ل �ل��وزارة باخلطة
اال�سرتاتيجية والكفاءات املطلوبة  ..وت�ساهم �أي�ضا يف تطوير
عملية التدريب على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي وحتديد االحتياجات
التدريبية وت�ساعد يف تقييم فعالية التدريب لال�ستفادة من
نتائج التقييم.
وق ��ال ع�ب��دال��رح�م��ن ب��وه��ارون م��دي��ر �إدارة امل� ��وارد الب�شرية

ب��ال��وزارة �إن تطبيق م��وا��ص�ف��ات الآي ��زو � 10015سي�ساهم
يف تعزيز العائد م��ن اال�ستثمار يف ال�ت��دري��ب و�ضمان كفاءة
� �ص��رف امل ��وازن ��ة  ..و��س�ي�ع�م��ل ع �ل��ى حت���س�ين م���س�ت��وى تفهم
االحتياجات التدريبية للموظفني وربط اخلطط التدريبية
مع االحتياجات اال�سرتاتيجية والت�شغيلية والفردية وتعزيز
م�ستوى �أداء املوظفني عرب �ضمان تقدمي م�ستوى متميز من
التدريب.
وي�ه��دف م�شروع الآي ��زو �إىل زي��ادة م�ستوى ر�ضا املوظفني
عن التدريب وحت�سني االنتاجية نتيجة حت�سن م�ستوى �أداء
املوظفني الناجت عن التدريب .و�أ�ضاف بوهارون �إن م�شاركة
الوزارة �ضمن م�شروع الآيزو ت�أتي متهيدا حل�صولها على �شهادة

املطابقة ل�ل�آي��زو  10015العاملية بعد تطبيق نظام فعال
لإدارة التدريب على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي وفقا ملتطلبات الآيزو
حيث ي�ؤثر امل�شروع ب�شكل ايجابي على م�ستوى �أداء املوظفني
مما ينعك�س ايجابيا على اخلدمات املقدمة للمتعاملني وتعزيز
�صورة الوزارة وجهودها يف تطوير �أداء مواردها الب�شرية ورفع
م�ستوى االداء العام .وحول الإط��ار الزمني للم�شروع �أو�ضح
مدير �إدارة املوارد الب�شرية �أن امل�شروع ميتد من �شهر مار�س
حتى �شهر �سبتمرب م��ن ه��ذا ال�ع��ام وي�شمل ال�ك��ادر الوظيفي
بالوزارة ..م�ؤكدا �أن ال��وزارة حتر�ص على االرتقاء مب�ستوى
االداء وحتقيق ال��ري��ادة يف العمل مب��ا يلبي ا�سرتاتيجيتها
وتوقعات احلكومة االحتادية.

م�ؤمتر علمي بجامعة ر�أ�س اخليمة
للطب اليوم مبنا�سبة يوم الكلى العاملي
•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة ينطلق اليوم
ال�سبت م�ؤمتر الكلي وذلك بجامعة ر�أ�س اخليمة للطب والعلوم الطبية مبنا�سبة يوم الكلى العاملي.
وت�سعى منطقة ر�أ���س اخليمة الطبية ممثلة مب�ست�شفى ابراهيم بن حمد عبيداهلل لإقامة هذا
امل�ؤمتر لتوعية الأفراد مبنا�سبة االحتفال بيوم الكلي العاملي  .وتقام على هام�ش امل�ؤمتر فحو�صات
ال�ضغط وال�سكري �إ�ضافة �إىل التوعية ال�صحية ب�أمرا�ض الكلي .ويعد امل�ؤمتر العلمي الثالث من
نوعه يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة وي�ضم ع��ددا من الأط�ب��اء العامليني من ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
وفرن�سا وجمهورية م�صر العربية �..إ�ضافة �إىل نخبة من الأطباء والباحثني من داخل الدولة.

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ض الت�صوير الفوتوغرايف (لئال نن�سى)
•• �أبوظبي-وام:

اف �ت �ت��ح م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع معر�ض
الت�صوير الفوتوغرايف لئال نن�سى
 الذي �أقامته طالبات وخريجاتك� �ل� �ي ��ة ال � �ف � �ن� ��ون وال� ��� �ص� �ن ��اع ��ات
الإبداعية بجامعة زايد ب�أبوظبي
 وذل��ك بح�ضور ��س�ع��ادة جرياردمي�شيلز �سفري اململكة الهولندية
و�سعادة جورجيو �ستارا�س �سفري
جمهورية �إيطاليا و�سعادة جيمي
فان زيللر اليتاو �سفري جمهورية
ال�برت�غ��ال ل��دى ال��دول��ة و�أع�ضاء
البعثات الدبلوما�سية العاملة يف
الدولة والدكتور �سليمان اجلا�سم
مدير جامعة زايد وعدد من كبار
ال�شخ�صيات وعوائل الطالبات.
ومي�ث��ل امل�ع��ر���ض خال�صة م�شروع
ب �ح �ث��ي ق ��ام ��ت ب ��ه ط��ال �ب��ات كلية
ال �ف �ن��ون وال �� �ص �ن��اع��ات الإبداعية
باجلامعة على مدى عامني حتت

رع��اي��ة م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان بن
م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان وق��ام��ت بدعم
ور�شات العمل املواكبة له جمموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون.
و�أ�شرفت على تنفيذ هذا امل�شروع
جم �م��وع��ة م ��ن �أع� ��� �ض ��اء الهيئة
ال� �ت ��دري� ��� �س� �ي ��ة ب ��ال �ك �ل �ي ��ة �ضمت
الدكتورة مي�شيل بامبلنغ الأ�ستاذ
امل�ساعد لتاريخ الفنون والدكتور
م��ارك��و ��س��و��س��ا الأ� �س �ت��اذ امل�ساعد
ل�ل�ت���ص�م�ي��م وال �ع �م ��ارة والدكتور
دي�ف�ي��د ه� ��اورث الأ� �س �ت��اذ امل�ساعد
للت�صميم الغرافيكي.
ويعترب امل�شروع حتقيقا بالعد�سة
يف ج��وان��ب م��ن ت��اري��خ الإم � ��ارات
يف ال �ن �� �ص��ف ال� �ث ��اين م ��ن القرن
الع�شرين حيث ي�ضم �صورا عائلية
التقطها م��واط�ن��و ال��دول��ة خالل
ال�سنوات  1999 1958وقامت
ال�ط��ال�ب��ات امل���ش��ارك��ات يف املعر�ض
ب �ج �م �ع �ه��ا وت��وث �ي �ق �ه��ا وعر�ضها
�إىل ج��ان��ب ك�ت��اب م�صاحب ميثل
�أر� �ش �ي �ف��ا م�ع�ل��وم��ات�ي��ا جل��ان��ب من

الدكتور بهاء دميان جري�س
•• ابوظبي  -ف�ؤاد علي

ي�ح�ت�ف��ل ال �ع��امل يف ث ��اين خمي�س
من �شهر مار�س من كل عام بن�شر
الوعي ال�صحي حول �أمرا�ض الكلى
وخماطرها وط��رق الوقاية منها
وكانت اجلمعية الدولية لأمرا�ض
الكلى مع الإحتاد الدويل امل�ؤ�س�سي
ل�ل�ك�ل��ى ق��د خ���ص���ص��ت ه ��ذا اليوم
ابتداء من عام  2006بهدف ن�شر
الوعي و�سط النا�س حول خطورة
�أم��را���ض الكلى و �شعار ه��ذا العام
جتنب الأذية الكلوية و من املعلوم
�أن ��ش�خ����ص واح� ��د م ��ن ب�ي�ن 10
�أ�شخا�ص ي�صابون ب�أمرا�ض الكلى
دون �أن ي�شعر بها �أو يعلم .
وي �ق��در ع��دد امل���ص��اب��ون ب�أمرا�ض
الكلى عاملياً بحدود  400مليون
�إىل  600مليون �شخ�ص تقريباً
وو��ص�ل��ت الن�سبة يف �آ��س�ي��ا بحدود
� 300شخ�ص لكل مليون �شخ�ص
بينما يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت�صل
ن�سبتها بحدود � 250شخ�ص لكل
م �ل �ي��ون ��ش�خ����ص ويف اوروب � ��ا 60
�شخ�ص لكل مليون �شخ�ص .
و �إنطالقاً من جهودها امل�ستمرة
ال��رام �ي��ه ل ��زي ��ادة ال ��وع ��ي واحل ��د
م��ن ان�ت���ش��ار م��ر���ض ال�ك�ل��ى املزمن
احتفلت �شركة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية �صحة وم��راف��ق الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا باليوم
ال �ع ��امل ��ي ل �ل �ك �ل��ى وذل � ��ك ب� ��إط�ل�اق
جمموعة من الأن�شطة والربامج
التوعويةوالتعليمة والتثقيفية
للمر�ضى وال � ��زوار �إذ ت��وف��ر هذه

ال�ف�ع��ال�ي��ات املجتمعية معلومات
ح� ��ول خم ��اط ��ر ال �ف �� �ش��ل الكلوي
املزمن وكيفية الوقاية منه.
وق��د نظمت م�ست�شفى املفرق يوم
اخل�م�ي����س امل��ا��ض��ي ي��وم �اً مفتوحاً
بهذه املنا�سبة يف مدخل امل�ست�شفى
لتعريف املر�ضى والزوار بخ�صو�ص
�أمرا�ض الكلى وقال الدكتور حمي
ال��دي��ن ح ��امت �أخ �� �ص��ائ��ي �أمرا�ض
الكلى �أن اليوم العاملي للكلى يعترب
م�ن��ا��س�ب��ة ل�ت��ذك�ير ال �ن��اي ب�أهمية
الكلى والأم��را���ض امل�سببة للكلى
مثل الف�شل الكلوي ق�صور الكلى
و�أهم �سببان هما مر�ض ال�سكري و
�ضغط الدم الأكرث �أمرا�ض �شيوعاً
يف ال �ع ��امل وه ��ى م�ن��ا��س�ب��ة كذلك
ب��ال�ت��ذك�ير ب �ه��ذان امل��ر� �ض��ان و�أرى
�أن �ه��ا ف��ر��ص��ة يف ه��ذا ال �ي��وم بجمع
الأط� �ب ��اء وامل��ر� �ض��ى والتمري�ض
للتقارب اجتماعياً .
و �أو�ضح الدكتور حمي الدين حامت
�أن �أم��را���ض الكلى احل��ادة تنق�سم
�إىل ث�لاث��ة �أق���س��ام فالق�سم الأول
يتعلق ب�أ�سباب قبل الكلى ت�سمى
برينينا مثل ه�ب��وط �ضغط الدم
�أوال�ع�م�ل�ي��ات اجل��راح�ي��ة �أوح ��االت
اجلفاف وي�ستجيب الكلى للعالج
�أم��ا الق�سم ال�ث��اين خ��ا���ص بالكلى
نف�سها وهى �أمرا�ض ت�صيب الكلى
نف�سها م�ث��ل الأم ��را� ��ض املناعية
داخل اجل�سم يهاجم الكلى والق�سم
الثالث �أ�سباب ما بعد الكلى نتيجة
وجود �صحى يف احلالب �أو ت�ضخم
يف ال�برو��س�ت��ات��ا اوت� ��ورم يف املثانة
ي���س��د جم ��رى ال �ب��ول و ي�ستجيب

امل��رح �ل��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل قيامهن
بتتبع الآث� ��ار امل�ك��ان�ي��ة واحلياتية
لتلك الفرتة وت�صويرها.
وق � ��ام م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان راع ��ي امل�شروع
ب�ج��ول��ة يف �أن �ح��اء امل�ع��ر���ض مبديا
�إع �ج��اب��ه ب��امل�ق�ت�ن�ي��ات ال �ت��ي �ضمها
وم�ث�م�ن��ا اجل �ه��ود ال �ت��ي ق��ام��ت بها
ط��ال �ب��ات وخ ��ري� �ج ��ات يف البحث
والتوثيق والت�صنيف والت�صوير.
وقالت الدكتورة مي�شيل بامبلينغ
 وال �ت��ي ي�ع��د ه��ذا امل���ش��روع ثمرةال�برن��ام��ج ال��درا� �س��ي ال ��ذي قامت
ب�ت��دري���س��ه ع�ل��ى م ��دى ال �ع��ام�ين -
ان ال���ص��ور ال�ت��ي ي�ضمها املعر�ض
ت �خ �ت �ل��ف ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر ع ��ن تلك
التي التقطت من قبل املحرتفني
وامل���س�ت�ك���ش�ف�ين و� �ش��رك��ات النفط
وال � ��وك � ��االت وم� ��� �ص ��وري احلكام
وال�شيوخ �إذ �أن ه��ذه �صور عائلية
وال ت �ع �ك ����س م �ن��ا� �س �ب��ات ر�سمية
�أو ب��روت��وك��ول �ي��ة ح �ي��ث التقطها
�أن��ا���س ع��ادي��ون وق��د �أبقيناها على

�أ��ص��ال�ت�ه��ا وطبيعتها االعتيادية
ك��ون�ه��ا التقطت ل�غ��ر���ض احلفاظ
على الذكريات.
وي���س�ت�ع��ر���ض امل �ع��ر���ض يف بدايته
امل �� �س�يرة ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ت��ي قطعتها
ال�ط��ال�ب��ات خ�لال م��راح��ل جتميع
ال � �� � �ص� ��ور وب� �ح� �ث� �ه ��ا وحتقيقها
وتن�سيقها يف كتاب ال�صور امل�صاحب
للمعر�ض  ..وق��د �ساهمت عوائل
ط��ال �ب��ات ك �ل �ي��ة ال �ف �ن��ون بالكثري
م��ن ال���ص��ور ال�ت��ي ت� ��ؤرخ للمرحلة
التي �شملها م�شروع البحث حيث
�أقدمها هي �صورة من عام 1958
وجدت يف �أحد املنازل و�أحدثها من
ع��ام  1999هي �صورة من فرتة
طفولة �إحدى الطالبات امل�شاركات
بامل�شروع.
وتك�شف ��ص��ور امل�ع��ر���ض ع��ن ردود
ف�ع��ل ال �ط��ال �ب��ات ح �ي��ال جمموعة
م��ن امل�ن���ش��آت وامل �ف��ردات احلياتية
والأمن ��اط املعي�شية للإماراتيني
يف ال �ن �� �ص��ف ال� �ث ��اين م ��ن القرن
الع�شرين وم�لام��ح ال ��ذوق الفني

لأب �ن��اء ت�ل��ك الأج �ي��ال ك�م��ا تك�شف
عن ق��درة ال�صور على ا�ستح�ضار
الذكريات و �إحياء اخليال.
وق ��ال ��ت ال ��دك� �ت ��ورة ب��ام�ب�ل�ي�ن��غ �إن
عوائل الطالبات �ساعدوا يف �إن�ضاج
ف�ك��رة امل���ش��روع وتنفيذه بتزويده
بنحو �� 400ص��ورة فوتوغرافية
ت�ق��ري�ب��ا وق ��د ج ��ذب ه ��ذا امل�شروع
انتباها دوليا حيث قامت امل�صورة
� �س��وزان مي�سال�س م���ص��ورة وكالة
ماغنوم العاملية بعقد ور�شتي عمل
للطالبات مل�ساعدتهن على �إجنازه.
وع �ب ��رت ال� �ط ��ال� �ب ��ات امل�شاركات
بامل�شروع ع��ن فرحتهن باكتماله
على ه��ذا النحو املميز  ..وقالت
ال�ط��ال�ب��ة م��رمي ع�ب��د اهلل الذهب
ال �ت��ي ��ص�م�م��ت ال �ك �ت��اب امل�صاحب
للمعر�ض ان العمل الفني يج�سد
ح �ي��اة ال �ع��وائ��ل الإم ��ارات� �ي ��ة التي
ع��ا��ص��رت ق�ي��ام االحت ��اد وي�ب�ين لنا
م��دى جتان�سها وت��راب��ط الأفكار
وامل � �ع � �ت � �ق� ��دات ب �ي �ن �ه��ا م � ��ن حيث
امللب�س وامل�سكن وطريقة التفكري

وغريها.
و�أ�ضافت  /بد�أ دوري يف هذا العمل
يف ف�ب�راي ��ر  2011ح �ي��ث قمت
بزيارة الكثري من املعار�ض الفنية
يف الإم � � ��ارات ك �م��ا ق �م��ت بجوالت
ب �ح �ث �ي��ة ع� �ل ��ى و�� �س ��ائ ��ل الإع� �ل ��ام
لأر�سم الهيكل الأ�سا�سي للم�شروع
و�أناق�شه مع زميالتي  ..وبعدما
تخرجت من جامعة زايد وا�صلت
ال �ب �ح��ث ب��درا� �س��ة ال �ك �ت��ب الفنية
وال�ت�ع��رف ع�ل��ى كيفية ت�صميمها
وكنت �أناق�ش نتاج ما �أق��وم به مع
�أ�ساتذتي وزم�ي�لات��ي خ�لال ور�ش
العمل التي كانت تقام يف جامعة
زاي��د و�أت��وا��ص��ل معهم ب�شكل دائم
ع�ل��ى م��دى ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين ..
واليوم �أقف قريبة جدا من الكتاب
الذي قمت بت�صميمه لأرى نف�سي
م��ن خ�لال��ه و�أردد ع�ل��ى م�سامعي
عنوانه لئال نن�سى و�أ�ستعيد مقولة
الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد رحمة
اهلل اللي ماله ما�ضي ماله حا�ضر
 .وقالت الطالبة مرية الظاهري

فعالية االحتفال العاملي باملفرق

االحتفال باليوم العاملي لأمرا�ض للكلى
للتدخل اجلراحي �إذا كان التدخل
�سريع .
�أم ��را� ��ض ال�ك�ل��ى احل� ��ادة ال ت�شكل
ن���س�ب��ة ك �ب�ي�رة م �ق��ارن��ة ب�أمرا�ض
الكلى املزمنة .
و ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� � ��إزدي � ��اد ن�سبة
الإ�صابة مبر�ض الكلى ومتو�سط
�أعمارهم �أفاد الدكتور حمي الدين
حامت �أنه مع التقدم العلمي �أ�صبح
�أعمار الب�شر نف�سها تقدمت خالل
اواخ��ر القرن الع�شرين و�أرتفعت
م �ت��و� �س��ط الأع � �م ��ار ح �ي��ث ك ��ان يف
ال���س��اب��ق الإن �� �س��ان ال ي�ت�ج��اوز 50
�سنة و�صل الآن متو�سط الأعمار
يف ال ��دول املتقدمة �إىل � 80سنة
م��ن �أع�م��اره��م و زاد معه �أمرا�ض
ال�ضغط وال�سكري و  80%من
�أمرا�ض الكلى �سببه هذان املر�ضان
وقد ازداد ن�سبة الكبار ال�سن بينما
فيها ال�صغار امل�صابون ب�أمرا�ض
الكلى وجت��د  50%م��ن املر�ضى
تعدوا �سن � 60سنة �أو � 70سنة .
وبخ�صو�ص ع��دد امل��ر��ض��ى الذين
ي�ت�ع��اجل��ون ب��امل��رك��ز ح��ال�ي�اً �أو�ضح
ال��دك �ت��ور حم��ي ال��دي��ن ح ��امت �أنه
امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ت�ع��اجل��ون بوحدة
امل� �ف ��رق ل�غ���س�ي��ل ال �ف �� �ش��ل الكلوي
ي� �ق ��درون ح� ��وايل  250مري�ض
وال��زي��ادة ال�سنوية تكون يف حدود
� 5%إىل  10%وه � ��ى زي � ��ادة
معقولة و معظم �أم��را���ض الكلى
يف ارتفاع بالعامل املتقدم �أكرث من

العامل النامي و هذه ن�سبة تعادل
الن�سبة العاملية .
� �ص��ار ه �ن��اك وع ��ي و� �س��ط املجتمع
بخ�صو�ص التربع بالدم بينما يف
جمال التربع بالأع�ضاء مبا فيها
ال�ك�ل��ى م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص املتوفون
�ضعيف ب��ر�أي��ك م��ا ه��ى الأ�سباب
�أك ��د ال��دك�ت��ور حم��ي ال��دي��ن حامت
�أن �ضعف ال��وع��ي ب�أهمية التربع
ب��ال �ك �ل �ي��ة ه � ��ى �أم � � ��ر م� �ه ��م ج � ��داً
وخ �� �ص��و� �ص �اً م ��ن ق �ب��ل املتربعني
ال��ذي��ن ت��وف��وا ج ��راء ح ��وادث و يف
اوروبا ي�شكلون ن�سبة من املتربعني
الأ��س��ا��س�ي�ين يف �أع���ض��اءه��م �أم ��ا يف
امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ن���س�ب��ة الوعي
هنا منعدم و قلة الوعي بالثقافة
الطبية لي�ست قوية و لي�ست على
م �� �س �ت��وى ع ��ايل ك �م��ا ه ��و موجود
باخلارج و اعتقد �أن امل�س�ؤولية تعود
�إىل التعليم والإع�ل��ام والأطباء
لهم ج��زء من امل�س�ؤولية و يف هذا
اليوم هى منا�سبة لتعريف النا�س
ب�أهمية التربع بالكلى .
و ح ��ول م��ر� �ض��ى ال�ف���ش��ل الكلوي
ون�سبة بقائهم احياء قال الدكتور
حميي الدين حامت �أن عالج الف�شل
الكلوي �أو ا�ست�صفاء الدموي للكلى
يعتربعالج تعوي�ضي ولي�ست عالج
متكامل مثل �شخ�ص نظره �ضعيف
يلب�س نظارة طبية لتقوية عينيه
وت�ظ��ل معه م��دى احل�ي��اة وكذلك
عملية الأ�ست�صفاء الدموي للكلى

�أي غ�سيل الف�شل الكلوي.
وق��د زاد متو�سط ن�سبة الأعمار
لأ�صحاب الكلى ال�صناعية لدرجة
ك �ب�ي�رة ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ق��دم العلمي
يف امل��اك �ي �ن��ات و�أج� �ه ��زة ال �ف �ل�ترة و
ي�ع�ي���ش��ون وه ��م ي�غ���س�ل��ون كليتهم
ف� �خ�ل�ال � �� 10س� �ن ��وات الأخ �ي ��رة
زاد �أك �ث��ر م ��ن  50%ع �م��ا قبل
و ن���س�ب��ة امل��ر� �ض��ى ي�ع�ي���ش��ون على
الكلى ال�صناعية �أكرث من 80%
و ي�ع�ت�م��د ه ��ذا الأم� ��ر ع�ل��ى بع�ض
�أمرا�ض امل�صاحبة للكلى مثل هل
ال �ك �ل��ى ه��و ال���س�ب��ب امل��ر���ض فقط
�أم يرتبط الكلى والقلب والكلى
وال��رئ��ة وال �ك �ل��ى وال �ك �ب��د وعندما
ي�ك��ون م��ر���ض ال�ك�ل��ى ف�ق��ط ولي�س
هناك �أمرا�ض م�صاحبة كما �أ�شرت
يعي�ش لفرتة �أطول .
و�أ��ض��اف ي��أت��ون املر�ضى امل�صابون
ب �ف �� �ش��ل ال �ك �ل ��وى وه� ��م ي�سوقون
�سياراتهم لغ�سيل الكلى وميار�سوا
�أع�م��ال�ه��م ب�شكل طبيعي والوعي
ال�سليم وهم على الكلى ال�صناعية
ويغ�سلون � 4ساعات يف اليوم خالل
 3مرات يف الأ�سبوع .
و فيما يتعلق بالأ�صحاء ما اف�ضل
الن�صائح للمحافظة على الكلى
�سليمة �أ��ش��ار �إىل �أن ق�ضية �شرب
امل� ��اء م �ب��ال��غ ف�ي�ه��ا مب�ع�ن��ى اجلزء
ال ��ذي ي���س�ب��ب �أه �م �ي��ة امل ��اء للكلى
هو ن�سبة �شربه للماء مبعدل لرت
ون �� �ص��ف وي��زي��د �أذا ي�ع�م��ل بعمل

يدوي �شاق او ميار�س ريا�ضة �شاقة
ي�شرب  3لرت من املاء �أما مر�ضى
ال��ذي��ن ل��دي�ه��م ح���ص��ى ب��ال�ك�ل��ى �أو
م �ي��ل ل �ت �ك��وي��ن احل �� �ص��ى الب� ��د �أن
ي�شربوا  3ل�تر �أو �أك�ثر �أم��ا بقية
م��ر��ض��ى ال �ع��ادي�ين م��ر��ض��ى الكلى
ي�شربوا م��اء ب�ح��دود ل�تر ون�صف
ك��ايف معهم وجمتمعنا ك��ل اماكن
مكيفة فالإح�سا�س بالعط�ش نادرة
ف�لاب��د �أن ي�ت��ذك��ر �أن ي���ش��رب املاء
بكمية التي �أ�شرت لها .
وع�ل��ى �صعيد �آخ ��ر نظمت كذلك
م�ست�شفى ال��رح�ب��ة ي��وم اخلمي�س
امل��ا� �ض��ي ح �م �ل��ة ت��وع��وي��ة باليوم
العاملي للكلى يف مدخل امل�ست�شفى
وقال الدكتور بهاء دميان جري�س
�أخ� ��� �ص ��ائ ��ي �أم � ��را� � ��ض الباطنية
ق��دم��ت حم��ا� �ض��رة ل�ك��ل العاملني
بامل�ست�شفى حول الر�ؤية التكاملية
للتخ�ص�صات املختلفة يف التعامل
م ��ع الأم� ��را�� ��ض ال �ك �ل��ى احل � ��ادة و
قدمت �أي�ضاً  5حما�ضرات مدتها
� �س��اع��ة ورب� ��ع و ك��ان��ت املحا�ضرة
الأوىل تطرقت عن طبيعة الكلى
وعملها و طبيعة ت�أثر الكلى احلاد
وك ��ان ��ت امل �ح��ا� �ض��رة ال �ث��ان �ي��ة عن
ا��س�ت�خ��دام امل �خ �ت�برات ال�ط�ب�ي��ة يف
ت�شخي�ص �أمرا�ض الكلى وناق�شت
املحا�ضرة الثالثة دور التمري�ض يف
التعامل مع مر�ضى الف�شل الكلوي
احلاد و تناولت املحا�ضرة الرابعة
دور ال�ب�رام��ج ال�ت�غ��ذي��ة ال�صحية

 التي �أجن��زت م�شروعها بعنوانبيوتنا القدمية هويتنا � -أعتقد
كفنانة وكم�صورة فوتوغرافية �أن
بو�سعي �أن �أظ �ه��ر ه��وي�ت��ي بطرق
خمتلفة على �سبيل املثال فقد قمت
بجوالت يف مدينة العني و�صورت
ب �ي��وت �آب��ائ��ي و�أج � ��دادي القدمية
وجريانهم لكي �أظهر �أي��ن عا�شت
ع��ائ�ل�ت��ي وك �ي��ف ك��ان��ت م��ن ق�ب��ل ..
وركزت على خمتلف العنا�صر التي
ي�ستطيع �أي �إم��ارات��ي من خاللها
ال�ت�ع��رف عليهم ك�ج�ه��از التكييف
القدمي الذي كانوا ينطقون ا�سمه
ال�ك�ي�ن��دي���ش��ن وال �ب �ي��وت القدمية
و�أمن��اط �ه��ا  ..ول �ك��ي �أو� �س��ع نطاق
البحث يف امل�شروع عملت على نف�س
ال�صور التي التقطتها يف مدينة
ال �ع�ين وم��زج��ت �أج � ��زاء م�ن�ه��ا مع
بع�ضها البع�ض لكي �أظ�ه��ر هوية
الن�ساء يف املا�ضي لأن غالبيتهن مل
يكن مبقدورهن ال��ذه��اب والعمل
بعيدا عن بيوتهم و�إمنا كن يقمن
ب�ح�ي��اك��ة امل�لاب ����س داخ� ��ل البيوت

والأماكن املغلقة .
�أم� ��ا ال �ط��ال �ب��ة ذك� ��رى ال�سويدي
ت�صميم غرافيكي ف�ق��ال��ت كوين
طالبة عا�شقة للفن بكل �أنواعه
ف� ��إن ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ك��ان��ت مبثابة
حلم يل ول�صديقاتي امل�شاركات يف
هذا املعر�ض .
و�أ�ضافت �أن �إقامة معر�ض لي�ست
ب ��الأم ��ر ال �� �س �ه��ل ول �ك��ن العزمية
والإ� �ص��رار هما �أ��س��ا���س ال�ن�ج��اح ..
وقالت �إن م�ساهمتها يف املعر�ض
كانت من خالل ت�صميم الكتالوج
ال ��ذي ي�ع��ر���ض �أع �م��ال الطالبات
امل�شاركات به كما كان علي �أن �أ�ساهم
يف ن�شر فكرة عن املعر�ض جتتذب
اجل�م�ه��ور �إىل م���ش��اه��دت��ه فكتبت
ق���ص�ي��دة ب��ال�ع��رب�ي��ة والإجنليزية
نالت �إعجاب �أ�ساتذتي فتم عر�ضها
يف املعر�ض و�أ�ستطيع القول الآن
�أن �ن��ي ف �خ��ورة بنف�سي �إذ �إن هذا
امل �ع��ر���ض ك� ��ان مب �ث��اب��ة ح ��اف ��ز يل
لإق��ام��ة معار�ض الفنية اخلا�صة
بعد التخرج .

الدكتور حمي الدين حامت
امل�ستخدمة ملري�ض الكلى ومر�ضى
ال �ف �� �ش��ل ال� �ك� �ل ��وي احل� � ��اد ب�صفة
خا�صة وكانت املحا�ضرة اخلام�سة
الأخرية عن �أثر العقاقري املختلفة
على الكلى و كيفية تفادي خطرها
بتعديالت اجلرعة �أو ال�صنف .
و�أ�� �ض ��اف ال��دك �ت��ور ج��ري����س وكما
ت ��رى ل�ك��ل ف�ئ��ة اخ�ت���ص��ا��ص�ي��ة لها
رك� � ��ن خ� ��ا�� ��ص ب� �ه ��م ح� �ي ��ث يقوم
الطبيب وامل�م��ر���ض م�ع��اوي��ة بدور
تعليمي وتثقيفي للمر�ضى وتقوم
امل�م��ر��ض��ات بقيا�س م�ع��دل ال�سكر
وال� ��� �ض� �غ ��ط وال� � � � ��وزن للمر�ضى
وعمل ا�ستبيان على الأيباد تتعلق
ب�أمرا�ض الكلى ير�سل يف حلظتها
�إىل هيئة ال�صحة وي��وج��د كذلك
رك� ��ن اخ� ��ر ي �ق��ف ف �ي��ه �أخ�صائي
امل �خ �ت�بر ب�ت�ث�ق�ي��ف امل��ر� �ض��ى حول
الفحو�صات ال�لازم��ة للت�أكد من
�سالمة الكلى و ي��وج��د رك��ن �آخر
لتثقيف م��ر��ض��ى ال���س�ك��ر لتعليم
امل��ر��ض��ى ح��ول ح�م��اي��ة ال�ك�ل��ى من
ال�سكر و رك��ن لل�صيادلة لتثقيف
املر�ضى بطرق حماية الكلى من
�أخطار العقاقري العالجية .
بخ�صو�ص اخت�صا�صك يف جمال
الباطنية وال�سكري مدى ارتباطه
ب�أمرا�ض الكلى
و�أو�� �ض ��ح ال��دك �ت��ور ب �ه��اء جري�س
�أن ن�صف ح ��االت �أم��را���ض الكلى
والف�شل الكلوي على الأقل ناجتة
ع��ن ال���س�ك��ري وال�ث��اب�ت��ة علمياً �أن
التحكم اجليد يف مر�ض ال�سكري
قادر على تقليل الإ�صابة بالف�شل
الكلوي ب�أكرث من ن�سبة . 60%

و�إذا النا�س ك��ان��ت على علم بهذه
امل �ع �ل��وم��ات ل�ك��ان��ت ع�ل��ى ا�ستعداد
�أكرث للتعامل مع مر�ض ال�سكري.
ك�م��ا تعلم ه�ن��اك �ضعف يف جمال
التوعية بالتربع ب��الأع���ض��اء عند
حاالت الوفاة فما هو دوركم
و�أبان الدكتور بهاء دميان جري�س
�أن املو�ضوع له عدة زوايا تعالج مع
بع�ضها وه��ى �أن الوجهة الدينية
الإجتماعية والبد �أن يفهم النا�س
اب�ع��اده��ا الكاملة م��ن قبل الأئمة
املتخ�ص�صني واملتعمقني ويف نف�س
ال��وق��ت ه��و ق�ل��ة امل �ع��رف��ة الطبية
اح �� �س��ا� �س��ه �أن� ��ه �إذا ت �ب�رع بالكلى
ت�سبب له �ضرر وقد يكون �صحيح
يف بع�ض النا�س و جائز �إذا تربع
بالكلى �أن يت�ضرر وبالتايل املعرفة
الطبية الكاملة بوا�سطة الأطباء
لن�شر الوعي الطبي مهم ج��داً يف
هذا اخل�صو�ص و�أما الركن الثالث
املهم يف املو�ضوع هو الت�شريع فالبد
�أن يكون هناك تعريف بالت�شريعات
القانونية املتعلقة يف جمال التربع
بالأع�ضاء فقلة الثقافة الدينية
وال� �ط� �ب� �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة جعلت
ه� ��ذه ال �ث�ل�اث��ة ال �ث �ق��اف��ات جعلت
جمتمعاتنا لي�س لديها الوعي ملا
ه��و �صحيح وغ�ير ال�صحيح لهذا
الأم� ��ر ول�ل�آ� �س��ف ال ��ذي ي�ن���ش��ر يف
و�سائل الإع�لام الق�ص�ص ال�سلبية
يف جم ��ال ال �ت�ب�رع ب��الأع �� �ض��اء وال
تن�شر الإيجابيات املتعلقة بالتربع
ب��الأع���ض��اء وال ��ذي ير�سخ يف ذهن
النا�س التثقيف ال�سلبي و يوازيه
التثقيف الإيجابي .
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جامعة الإمارات ت�ست�ضيف وفدا من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
•• العني  -وام:

ا��س�ت���ض��اف��ت ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات ب��ال�ع�ين وف ��دا م��ن اجلامعة
الأم��ري�ك�ي��ة يف ال�ق��اه��رة برئا�سة ال��دك�ت��ور ع�م��رو ال�شعراوي
نائب مدير اجلامعة وعميد كلية الدرا�سات العليا والبحث
العلمي.
�ضم ال��وف��د ال��زائ��ر ع�م��داء كلية ال��درا� �س��ات العليا للرتبية
والتعليم وكلية العلوم والهند�سة وكبار امل�س�ؤولني الأكادمييني
م��ن ك�ل�ي��ة الأع� �م ��ال وك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم وال�ه�ن��د��س��ة يف اجلامعة
الأمريكية بالقاهرة.
جدير بالذكر �أن وفد اجلامعة الأمريكية ي��زور حاليا دولة

الإمارات يف �إطار جولة تقوده �أي�ضا �إىل �سلطنة عمان لبحث
�سبل التعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات الأكادميية يف املنطقة.
ورح��ب ال��دك�ت��ور روب ��رت وي�ل�ان وك�ي��ل ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة
ب��ال��وف��د امل���ص��ري  ..م���ش�يرا �إىل �أن ال�ت�ع��اون احلقيقي بني
امل�ؤ�س�سات يعتمد على توا�صل وتفاعل �أ�شخا�ص تربطهم
اهتمامات م�شرتكة.
ولفت �إىل �أن هذا االجتماع يعد اخلطوة الأوىل نحو تطوير
برنامج م�شرتك للتعاون يعود باملنفعة على كلتا امل�ؤ�س�ستني ..
معربا عن �سعادته لر�ؤية مدى الت�شابه الذي يجمع ن�شاطات
و�أهداف امل�ؤ�س�ستني.
من جانبه �أو�ضح الدكتور عمرو ال�شعراوي �أن �إن�شاء �شبكة

معايل ال�شيخ نهيان مبارك ال نهيان يلقي كلمته

فاعلة تت�ضمن �أف�ضل اجلامعات يف املنطقة يعد من الأمور
ال�ضرورية لتنمية هذا اجلزء من العامل.
ول�ف��ت �إىل �أن��ه ح��ان ال��وق��ت لت�شكيل راب�ط��ة جتمع جامعات
امل�ن�ط�ق��ة ل �ب��ذل اجل �ه��ود ال���س��اع�ي��ة �إىل ال�ت�م�ي��ز يف التعليم
العايل والبحث العلمي  ..معربا عن �سعادته لتماثل �أهداف
اجلامعتني وان�سجامها وما حتمله يف طياتها من فر�ص هائلة
للتعاون امل�ستقبلي.
ومت خ�ل�ال االج�ت�م��اع ال ��ذي ح���ض��ره ال��دك�ت��ور ��س�ه��ام الدين
كلداري م�ساعد نائب مدير اجلامعة ل�ش�ؤون البحث العلمي
مناق�شة �أوجه التعاون مبا يف ذلك تطوير االتفاقيات امل�شرتكة
بني جامعة الإمارات واجلامعة الأمريكية بالقاهرة.
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ال�شيخ نهيان مبارك يتو�سط �شخبوط و حممد نهيان مبارك والدكتور قا�سم العوم

افتتح فعاليات م�ؤمتر امرا�ض اجلهاز اله�ضمي يف ابوظبي

خالل تفقد املعر�ض الطبي

نهيان بن مبارك  :االمارات بقيادة رئي�س الدولة اخذت على عاتقها تطبيق اعلى م�ستويات اخلدمات والرعاية ال�صحية
ا�ستعرا�ض اوراق عمل عن االورام ال�سرطانية وعالج حاالت التهابات الكبد الفريو�سي وا�صابات املعدة والأمعاء

�شهد م�ع��ايل ال�شيخ ن�ه�ي��ان مبارك
�آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة وال�شباب
وتنمية املجتمع �صباح ام�س اجلمعه
ف�ع��ال�ي��ات م ��ؤمت��ر اجل��دي��د يف عالج
ام��را���ض اجل�ه��از اله�ضمي يف فندق
ابوظبي �شرياتون مب�شاركة 270
طبيبا و متخ�ص�صا و ك ��وادر فنية
م��ن خمتلف امل�ست�شفيات واملن�شات
ال�صحية م��ن داخ��ل وخ��ارج الدولة
والذي ينظمه جمموعة م�ست�شفيات
م�ست�شفى النور يف ابوظبي .
و اكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
ال ن �ه �ي��ان يف ك �ل �م �ت��ه االفتتاحية
للم�ؤمتر �إن دولة الإم��ارات العربية
املتحدة �أخذت على عاتقها وبالدعم
الكامل من القيادة الر�شيدة برئا�سة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل و م �ت��اب �ع��ة ال �ف��ري��ق اول �سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د ال نهيان
ويل ع �ه��د اب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
االع �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة تطبيق
�أعلى م�ستويات اخلدمات ال�صحية
وامل�م��ار��س��ات الطبية ل�ل��و��ص��ول �إىل
حتقيق امل�ستوى العايل يف الرعاية
ال�صحية يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة والو�صول �إىل نظام رعاية
�صحية يلبي احتياجات كافة �أفراد
املجتمع .
و قال ال نكافح فقط لتوفري �أف�ضل
الرعاية ال�صحية للمر�ضى الذيني
ي �ع��ان��ون �أم ��را� ��ض ح ��ادة �أو مزمنة
فقط و�إمن��ا ن�سري يف جم��ال العالج
وال��وق��اي��ة معا واح�ت���ض��ان املبادرات
ال �ه��ام��ة ل �ت ��أم�ي�ن �أف �� �ض��ل م�ستوى
�صحي جلميع من يعي�ش على هذه
الأر�ض احلبيبة  ،وان عقد امل�ؤمتر يف
�أبو ظبي ي�سجل حقيقة �أن �أبو ظبي
قد �أ�صبحت عالمة مميزة ومركزا
ع��امل �ي � ٍا ل�ت�ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�صحية
امل �ت �ق��دم��ة و�إن� �ن ��ا ن�ت�ط�ل��ع �أن يكون
امل��واط �ن��ون ع�ل��ى م�ع��رف��ة بالرعاية
ال�صحية املقدمة ونوعيتها وجودتها
وكفايتها و�أنها �ستقدم �إىل اجلميع
بدون متييز .
و ا� �ض��اف ال�شيخ ن�ه�ي��ان ب��ن مبارك
ال نهيان يف كلمته ي�سرين ح�ضور
فعاليات م�ؤمتر النور الدويل والذي
يهتم ب�شكل كبري باملعرفة العلمية
ال�ت��ي ت��دل ع�ل��ى جن��اح مهنة الطب
 ،و �إن امل�شاركني يف ه��ذا امل�ؤمتر قد
اكت�سبو امل�ع��رف��ة العلمية والطبية
يف املوا�ضيع الهامة و�أ�صبحو على
م �ع��رف��ة يف ع �ل�اج امل��ر� �ض��ى الذين
ينتظروهم يف امل�ست�شفيات يف الدولة
 .و ق ��ال يف ال �� �س �ن��ة الأوىل ناق�ش
امل��ومت��ر م��و� �ض��وع ال���س�م�ن��ة و�أثرها
على �صحة الإن�سان وامل�ؤمتر الثاين
رك ��ز ع �ل��ى �أم ��را� ��ض ال �ك �ل��ى ورك ��زت

امل ��ؤمت��رات ال�ت��ال�ي��ة ع�ل��ى الأمرا�ض
النف�سية وال�سكري والغدد ال�صماء
و�أم��را���ض الأط�ف��ال ب�شكل ع��ام التي
حت�ت��اج �إىل ج��راح��ة  ،وب�ع��ده��ا اهتم
امل��ؤمت��ر ب��أم��را���ض اجل�ه��از اله�ضمي
 ،و �إن امل �� �ش��ارك��ة م��ن ق�ب��ل خمتلف
فئات االط�ب��اء يف امل��ؤمت��ر ت��دل على
ت�صميم امل�شاركني �أن يكونوا �أف�ضل
م��ن يعالج ويهتم يف ع�لاج �أمرا�ض
اجلهاز املعوي واملعدي  ،وبا�سم دولة
الإم��ارات العربية املتحدة نقدم لكم
عظيم �شكرنا وتقديرنا على تفانيكم
مبهنتكم .
وا��ض��اف م��رة �أخ��رى �أ�شكر الدكتور
ق ��ا�� �س ��م ال � �ع � ��وم م� ��دي� ��ر جمموعة
م�ست�شفيات ال�ن��ور ورئ�ي����س امل�ؤمتر
وال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل��ه ب �ب��ذل جهود
كبرية جلمع ذووي اخلربات العالية
و�أرح��ب ب�شكل خا�ص ب�أع�ضاء املهن
ال �ط �ب �ي��ة ال ��ذي ��ن حت �م �ل��و معانات
ال�سفر �إىل �أبو ظبي من دول عربية
و�أجنبية وه��م �سيقدمون اخلربات
ال�ع��امل�ي��ة ل�لا��س�ت���ش��اري�ين والأط �ب��اء
واملمر�ضني والعاملني يف هذا املجال
و� �س �ي �ك �ت �� �س �ب��ون م ��ا ت �ق��دم��ه برامج
التعليم الطبي امل�ستمر .
و ق��ال ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك ال
نهيان �أن�ت��م مت��ار��س��ون مهنة الطب
ب�شكل ج�ي��د وف ��ق �أع �ل��ى امل�ستويات
ال�ع��امل�ي��ة وت���س�ع��ون �إىل م�ع��رف��ة كل
جديد و�ضروري وحيويي يف الطب
م�ت�ج��اوزي��ن احل� ��دود وم�ستفيدين
مم ��ا ه ��و ال� �ع ��امل  ،و ق ��ام الدكتور
ق��ا� �س��م ال �ع��وم وف��ري �ق��ه ب�ع�م��ل رائع
لتوفري �أف�ضل اخلدمات على �أعلى
امل�ستويات  ،ويف العام القادم �سيكون
برنامج التعليم الطبي امل�سرت �أقوى
من خالل التعاون مع كليات التقنية
العليا يف الإمارات العربية املتحدة .
واو�ضح �إن عملكم يف هذا امل�ؤمتر له
عالقة مبا�شرة يف نوعية اخلدمات
ال �ط �ب �ي��ة يف ك ��ل م �ك ��ان  ،و �إن كل
م�شارك يف امل��ؤمت��ر ميار�س وب�أعلى
امل �ق��اي ����س ل�ت�ح���س�ين ن��وع �ي��ة احلياة

الدكتور قا�سم العوم

الدكتورة �سوزان غرايبه

الدكتور اي�سكو جاناتوينني

الدكتور فواز �شيخ تراب

وجعل الرعاية ال�صحية �أكرث �أهمية
وف �ع��ال �ي��ة  ،و ت �ع �ل �م��ون �أن اجلهل
لي�س له مكان يف املهن الطبية و�إن
العلم النهاية له  ،و �إن معظمكم �أو
جميعكم على دراية كاملة بالرعاية
ال�صحية التي تهمنا يف بلدنا هذا.
و ق� ��ال م �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
مبارك ال نهيان �إن موا�ضيع امل�ؤمتر
يف الأم�س واليوم �أعطتني �شعورا �أن
الإ��ض�ط��راب��ات يف اجل�ه��از اله�ضمي
تلقى اهتماما و �إن املوا�ضيع التي
ناق�شتموها تذكرين بالعالقة بني
الغذاء وهذه املوا�ضيع كما دعا �أحد
احلكماء ربه ( �أن يعطيه طعام ميكن
ه�ضمه وقدرة له�ضم هذا الطعام ) ،
و �إن منظمة الأغذية والزراعة تقدر
�أن �سبع �سكان املعمورة اليتناولون
م��اي�ك�ف�ي�ه��م م ��ن الأغ ��ذي ��ة اجليدة
وه ��ذا امل�ل�ي��ار م��ن ال �ع��امل معظمهم
من الأطفال وهم اليلقون الرعاية
الغذائية اجليدة ومايتناولونه لي�س
ن�ظ�ي�ف��ا �أم� ��ا ن �ح��ن ال���س�ت��ة مليارات
الأخ � ��رى ع�ل�ي�ن��ا م �� �س ��ؤول �ي��ة �إطعام
ه � ��ؤالء امل �ح��روم�ين  ،و �إن �ن��ا عندما
نركز على �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
يجب �أن ال نن�سى ه�ؤالء املحرومني
م ��ن الأط� �ع� �م ��ة وي� �ج ��ب �أن نتخذ
احل �ي �ط��ة يف م��ان �ت �ن��اول��ه م��ن غ��ذاء
ون �ح��ن ق � ��ادرون ع�ل��ى ذل ��ك ونعرف
ماي�ضرنا وما ينفعنا .

وا�ضاف �أننا ننا�شد العامل الختيار
ال �ط��رق ال��وق��ائ �ي��ة وت �ن ��اول الغذاء
ب �ح �ك �م��ة وه � ��ذا � �س �ي �خ �ف ����ض ب�شكل
كبري حاجتنا �إىل م��ؤمت��رات تتعلق
ب��أم��را���ض اجل�ه��از امل�ع��دي وامل�ع��وي و
علينا الإع �ت��دال يف ت�ن��اول الأطعمة
وح �� �س��ن اخ �ت �ي��اره��ا و�أذك � � ��ر كلمات
�شايك�سبري هنا �إن الأطعمة اجليدة
ي���س�ه��ل ه���ض�م�ه��ا � ،إن الدرا�سات
الطبية قد ا�شارت �إىل �أن امل�ستويات
اجليدة للأغذية التي يجب علينا
تناولها ان تكون باعتدال وعلينا �أن
ن�ستمع �إىل �صدى حكمة �أجدادنا يف
االعتدال يف كل �شئ .
و ق��ال ادع��وك��م �إىل رع��اي��ة املر�ضى
امل�ح�ت�م�ل�ين ال ��ذي ��ن ي���ش�ك�ل��ون �سبع
��س�ك��ان ال �ع��امل وي���ش�ك��ون م��ن اجلوع
و�أن تركزو على �أمرا�ضهم اله�ضمية
راجيا �أن يتناق�ص عدد املر�ضى و�أن
الن �ك��ون م��ن م��ر��ض��اك��م م�ستقب ً
ال ،
وبكلمة �أخرى مر�ضاكم يف امل�ستقبل
بحاجة �إىل ه��ذه امل ��ؤمت��رات لنتعل
منكم املزيد.
وخ �ل��ال اجل �ل �� �س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة مت
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون بني
ك�ل�ي��ات التقنية ال�ع�ل�ي��ا و جمموعة
م���س�ت���ش�ف�ي��ات ال �ن��ور ق ��ام بالتوقيع
عليها معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
ال نهيان و الدكتور قا�سم العوم .
و عقب اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر

اف �ت �ت��ح ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان ب ��ن مبارك
يرافقه احل�ضور من كبار امل�س�ؤولني
امل�ع��ر���ض الطبي امل�ق��ام على هام�ش
امل�ؤمتر الذي ت�شارك فيه � 9شركات
متخ�ص�صة تعر�ض احدث منتجاتها
يف جمال جراحات اجلهاز اله�ضمي
و جراحات املناظري .
و �شهد اجلل�سة االفتتاحية ال�شيخ
حممد نهيان ب��ن م�ب��ارك ال نهيان
وال�شيخ �شخبوط نهيان بن مبارك
ال نهيان و عدد من كبار امل�س�ؤولني
وح�شد من االطباء والكوادر الفنية
.
وم ��ن ج��ان �ب��ه اك ��د ال��دك �ت��ور قا�سم
العوم الرئي�س التنفيذي ملجموعة
م�ست�شفيات ال �ن��ور رئ�ي����س امل�ؤمتر
ان م�ستوى اخل��دم��ات ال�صحية يف
املن�شات ال�صحية يف ام��ارة ابوظبي
م �ت �ط��ور ج ��دا و ي���ض��اه��ي م�ستوى
اخل� ��دم� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة امل� �ق ��دم ��ة يف
خمتلف دول ال�ع��امل  ،وه��ذا م��ا كان
ي�ت�ح�ق��ق ل ��وال ف���ض��ل اهلل و الدعم
ال�ل�احم��دود م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ب��رئ��ا� �س��ة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د ال ن�ه�ي��ان رئي�س
الدولة حفظه اهلل و متابعة الفريق
اول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد ال
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد
االعلى للقوات امل�سلحة انطالقا من
االهتمام باالن�سان .

و ق��ال ان القيادة الر�شيدة ال تالوا
جهدا يف �سبيل اال�ستثمار يف جمال
ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ح��ي م �� �ش�يرا اىل ان
امل �ن �� �ش��ات ال���ص�ح�ي��ة ت �ق��دم خدمات
�صحية على درجة عالية من اجلودة
والنوعية املميزة مب�شاركة املن�شات
ال���ص�ح�ي��ة اخل��ا��ص��ة ح�ي��ث ا�صبحت
جت ��رى ك��اف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات اجلراحية
مبا فيها الكربى والدقيقة وبن�سب
جناح عالية ت�ضاهي ن�سب النجاح يف
املراكز الطبية العاملية .
وا�شار الدكتور العوم اىل ان اخلدمات
ال�صحية يف ام ��ارة اب��وظ�ب��ي �شهدت
ن�ه���ض��ة ك �ب�يرة وط ��را ت �ط��ور ملفت
ع�ل��ى م���س�ت��وى اخل��دم��ات ال�صحية
املقدمة من خالل من�شات �صحة و
القطاعات ال�صحية االخ��رى بدعم
هيئة ال�صحة يف ابوظبي التي ت�شجع
خمتلف املن�شات ال�صحية من الدور
الت�شريعي والرقابي الذي تقوم به .
وت � � �ط � ��رق ال � ��دك� � �ت � ��ور ال � � �ع � ��وم اىل
مو�ضوعات امل�ؤمتر التي يتم الرتكيز
عليها خ�لال اجلل�سات م�شريا اىل
ان ام��را���ض اجل �ه��از ال�ه���ض�م��ي من
االم��را���ض املنت�شرة نظرا الن ن�سبة
ك�ب�يرة منها ل��ه ع�لاق��ة بالتغذية ،
كما مت التطرق اىل ام��را���ض الكبد
وعالج فريو�سات الكبد املختلفة .
و اكد ان التو�سع يف برامج التطعيم
��ض��د ال �ت �ه��اب��ات ال�ك�ب��د الفريو�سية

وال �ت��و� �س��ع يف ال �ب�رام ��ج الوقائية
واالل� �ت ��زام ب ��اج ��راءات ال���س�لام��ة يف
املن�شات ال�صحية ا�سهم و ب�شكل كبري
يف خف�ض ن�سب اال��ص��اب��ة بامرا�ض
التهابات الكبد الفريو�سية نوع بي
و نوع �سي .
وا� � �ش� ��ار اىل ع �ق��د ج �ل �� �س��ة خا�صة
برئا�سة الدكتور عبدالكرمي الفهيم
ا�ست�شاري و رئي�س ق�سم اجلراحة يف
م�ست�شفى املفرق عن عالج ال�سمنة
مت خ�لال�ه��ا ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى عمليات
ع�لاج ال�سمنة با�ستخدام املناظري
اجل��راح�ي��ة ال�ت��ي ي�ت��م خ�لال�ه��ا ق�ص
امل� �ع ��دة او حت ��وي ��ل جم � ��رى املعدة
مو�ضحا ان ه��ذه العمليات جترى
بنجاح كبري يف م�ست�شفيات النور وان
ه��ذه العمليات ا�سهمت يف معاجلة
العديد من احلاالت التي تعاين من
امرا�ض ال�سكري وال�سمنة وغريها
من االمرا�ض .
و ركزت جل�سات امل�ؤمتر على اجلديد
يف ت�شخي�ص وعالج امرا�ض اجلهاز
اله�ضمي واالورام ال�سرطانية التي
ت�صيب اجل�ه��از اله�ضمي و تنظري
اجلهاز اله�ضمي و اخر امل�ستجدات
يف ع �ل�اج ح � ��االت ال �ت �ه��اب��ات الكبد
ال� �ف�ي�رو�� �س ��ي واجل � ��دي � ��د يف ع�ل�اج
القنوات ال�صفراوية وع�لاج حاالت
ع�سر اله�ضم واالم البطن وا�صابات
املعدة واالمعاء وا�سعافها اىل جانب
ا�ستعرا�ض جراحات اجلهاز اله�ضمي
عند االطفال مبا يف ذلك ا�ستخدام
املنظار اجل��راح��ي ث��م الرتكيز على
االورام ال���س��رط��ان�ي��ة ال �ت��ي ت�صيب
اجلهاز اله�ضمي والقولون .
و ق ��ال ال��دك �ت��ور ف� ��واز ��ش�ي��خ ت ��راب
ا�ستاذ م�شارك و ا�ست�شاري اجلراحة
يف جامعة االم ��ارات و يف م�ست�شفى
ت��وام يف مدينة العني يف ورق��ة عمل
ق��دم�ه��ا خ�ل�ال ج�ل���س��ات امل ��ؤمت��ر ان
االم � � ��ارات م��ن ب�ي�ن ال � ��دول الع�شر
االوىل يف ال�ع��امل م��ن حيث انت�شار
ال�سمنة م���ش�يرا اىل اج ��راء درا�سة
يف جامعة االم��ارات �شملت 2000

مواطن اظهرت اىل جانب برنامج
وق��اي��ة ال ��ذي ت�ن�ف��ذه هيئة ال�صحة
يف اب��وظ�ب��ي ان  30%م��ن ال�سكان
ي �ع��ان��ون م ��ن ال���س�م�ن��ة و ان ن�سبة
ال�سمنة بني االطفال ت�صل اىل 17
 %وان ن�سبة ال�سمنة املفرطة ت�صل
اىل . 8%
واو�ضح انه اجرى منذ عام 2001
ن�ح��و  1600ع�م�ل�ي��ة ع�ل�اج �سمنه
ب �ج��راح��ة امل �ن �ظ��ار ل�ق����ص ج ��زء من
املعدة وجد ان  % 85من احلاالت
مواطنني ثلثهم ن�ساء  ،و تبني ان
 320مري�ضا م��ن ال��ذي��ن خ�ضعوا
لعمليا ق�ص املعدة باملنظار يعانون
م��ن م��ر���ض ال���س�ك��ري و ب�ع��د اجراء
ال�ع�م�ل�ي��ة ت �ب�ين ان  250مري�ضا
ت��وق�ف��وا ع��ن ت �ن��اول ادوي ��ة ال�سكري
وال �ع��دد املتبقي مت تخفي�ض ن�سبة
ادوي � � ��ة ال �� �س �ك��ري ع �ن��ده��م  ،حيث
اظ �ه��رت ال��درا� �س��ات ان  70%من
مر�ضى ال�سكري الذين يعانون من
ال�سمنة الزائدة ويخ�ضعوا لعمليات
ق�ص املعدة يتوقفوا عن تناول ادوية
ال�سكري  ،زترتفع الن�سبة اىل 85%
يف عمليات حتويل جمرى املعدة .
و ق��دم��ت ال��دك�ت��ورة ��س��وزان غرايبة
ا�ست�شارية امرا�ض الغدد وال�سكري
يف م�ست�شفى ال�ن��ور ورق��ة عمل عن
م �ع��اجل��ة م��ر� �ض��ى ال �� �س �ك��رى للنوع
ال �ث��اين ذوي ال ��دالئ ��ل وال�ب�راه�ي�ن
الأول� �ي ��ة ال �ث��اب �ت��ة  ،رك� ��زت خاللها
على الف�سيولوجيا املر�ضية ملر�ض
ال ��� ُّ�س � َّك��ري ل�ل�ن��وع ال �ث��اين واجلرعة
الدوائية العالجية املُثلى �أو الزائدة
ع��ن احل��د وم�ضعافات الت�شخي�ص
وعوامل اخلطورة ومعاجلة مر�ض
ال�س َّكري للنوع الثاين والوقاية من
ُّ
حدوثه .كما حتدث الدكتور �إِي�سكو
ج��ان��ات��وي �ن�ين ا� �س �ت �� �ش��اري مناظري
يف م�ست�شفى ال �ن��ور ع ��ن الفح�ص
ب��ال�ترددات ف��وق ال�صوتية بوا�سطة
امل �ن��اظ�ي�ر ح �ي��ث رك� ��ز ع �ل��ى حتديد
الطريقة العملية لتحقيق النتيجة
امل��رج��وة للفح�ص ب��ال�ت�رددات فوق
ال�صوتية بوا�سطة املناظري والأدوات
ال �ت ��ي ي �ت��م ا� �س �ت �ع �م��ال �ه��ا واحل � ��االت
املختلفة الرئي�سية لنظام الفح�ص
ب��ال�ترددات ف��وق ال�صوتية ودواعي
�إِ�ستعمال الفح�ص بهذه الطريقة
وطرق املعاجلة .
و قال الدكتور امان الدويني مدير
التعليم الطبي امل�ستمر يف جمموعة
م�ست�شفيات ال�ن��وران��ه تقرر معادلة
جل�سات امل ��ؤمت��ر مب��ا ي�ع��ادل 12,5
��س��اع��ة معتمدة  ،وان ��ه �سيقام على
ه��ام����ش امل ��ؤمت��ر م�ع��ر���ض ط�ب��ي يتم
خ�ل�ال ��ه ع ��ر� ��ض اح � ��دث التقنيات
الت�شخي�صية والعالجية يف جمال
امرا�ض اجلهاز اله�ضمي .
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سما الربيع
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1013207:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عادل �سيف عامر ح�سن اجلابري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل خلفان حممد را�شد حممد املن�صوري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مثلث
لاللكرتوميكانيكال رخ�صة رقمCN 1151920:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة ()4721001
تعديل ن�شاط/حذف بقالة ()4711003
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

بهذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية  -قطاع ال�ش�ؤون التجارية
بان الرخ�صة التجارية رقم  CN 1167112باال�سم التجاري:
ار�شري للمقاوالت وال�صيانة العامة وميلكها ال�سيد� /سلطان
احمد �سامل ابراهيم ح�سن الذهب العلي امارات.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:
تعديل اال�سم التجاري اىل /روف كري للمواد العازلة
وذلك قبل �صدور الرتخي�ص
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النه�ضة للطباعة
والت�صوير رخ�صة رقم CN 1159356:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن /اجمايل من م�ساحة  1.20*5.60اىل 1*3.30
تعديل ا�سم جتاري:من/النه�ضة للطباعة والت�صوير

تعديل ن�شاط/ا�ضافة خدمات الرتجمة القانونية ()7490005
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سما العني ال�صالح
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1227046:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ا�سماعيل ح�سن عبداهلل عبدالرحمن املرزوقي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مالك �سليم �سعود
تعديل وكيل خدمات
حذف مبارك عو�ض زايد �سويد املن�صوري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خط
احلياه للخدمات التجارية
رخ�صة رقم CN 1359577:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

�إعالن قبل �صدور الرتخي�ص

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

AL NAHDA TYPYING & PHOTOCOPY

اىل/النه�ضة للطباعة والرتجمة القانونية
AL NAHDA TYPING AND LEGAL TRANSLATION

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة ال�سعداء
رخ�صة رقم CN 1040612:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*3.55
تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة ال�سعداء
AL SUADAA GROCERY

اىل/بوابة بني يا�س للفواكة واخل�ضروات

BANYAS GATE VEGETABLES & FRUTTS

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
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العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا �سفاري
الدجاج الطازج رخ�صة رقمCN 1310972:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم علي ربيع علي احلو�سني ()%100
تعديل وكيل خدمات
حذف �سيف حمود حمد خمي�س البو�سعيدي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف انور مانامكاندات حممد حممد مانامكاندات علي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عيادة االمرية لال�سنان
رخ�صة رقم CN 1043860:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد احمد كرم البلو�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حممد احمد كرم البلو�شي من  %100اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد رفيق كريو اكان ()%49
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  01*01اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/عيادة االمرية لال�سنان

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1195701باال�سم التجاري البخار وال�شمع
لتنظيف وتلميع ال�سيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

AL AMEERA DENTAL CLINIC

اىل/عيادة االمرية لال�سنان ذ.م.م

AL AMEERA DENTAL CLINIC LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

الغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

الغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1221792باال�سم التجاري االختيار الرائد
الدارة العقارات بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شاطئ الطويلة
للمقاوالت رخ�صة رقمCN 1080724:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمد بن جمعه بن حميد بالقيزي الرميثي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سيف را�شد القبي�سي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل واحة الريحان
لبيع اخل�ضار والفواكه رخ�صة رقمCN 1116260:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبيد �سعيد �سيف ال�سبو�سي ()%100
تعديل وكيل خدمات
حذف احمد علي حممد عبداهلل احل�ساين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد علي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
�ضوء الفجر لتجارة وا�سترياد احللي واالك�س�سوارات
رخ�صة رقم CN 1358573:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة �شباب
املرخانية رخ�صة رقم CN 1122375:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم عبا�س كرمي �سرحان البلو�شي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد خمتار احمد علي البلو�شي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1136714باال�سم التجاري معهد التنوير
العربي للتكنولوجيا ذ.م.م بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

الغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زاندو للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1179027:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  4*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/زاندو للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراج نا�صر �صديق ل�صبغ
و�سمكرة ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1108388:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/كراج نا�صر �صديق ل�صبغ و�سمكرة ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سما �سي�سيليا للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1116198:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من�/سما �سي�سيليا للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زهرة
البطني لتجارة املالب�س
رخ�صة رقم CN 1297520:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

XANADU GEN CONTRACTING

اىل/زاندو لل�صيانة العامة

ZANADU GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�ضافة ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

NASSER SIDDIQ AUTO PAINTING AND TINSMITHING GARAGE

اىل/م�ؤ�س�سة نا�صر �صديق العمال البال�سرت
NASSER SIDDIQ FOR PLASTER WORKS EST

تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال التطيني للمباين (البال�سرت) ()4330009
تعديل ن�شاط/حذف �سمكرة املركبات ()4520001
تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�ش املركبات ()4520002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

SAMA SICILIA GENERAL CONTRACTING

اىل/م�ؤ�س�سة �سما �سي�سيليا العمال ال�سراميك والبال�سرت

SAMA SICILIA CERAMICS & PLASTERING WORKS EST

تعديل ن�شاط/ا�ضافة تغطية االر�ضيات واجلدران بالبالط او الباركية او
الرخام او ال�سرياميك او املوزاييك ()4330019
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال التطيني للمباين (البال�سرت) ()4330009
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)
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مرمي مطر :جناحات املر�أة االماراتية ت�أتي بف�ضل دعم القيادة احلكيمة يف الدولة
•• عجمان-وام:

�أك ��دت ��س�ع��ادة ال��دك �ت��ورة م��رمي م�ط��ر رئي�سة جمل�س ادارة جمعية
االم ��ارات ل�ل�أم��را���ض اجلينية �أه�م�ي��ة ال�ت�ع��اون ل��دع��م م�ساعي املر�أة
العاملة للقيام بكافة واجباتها نحو الأ��س��رة واملجتمع وال��وط��ن من
خالل العمل اجلماعي امل�شرتك يف ظل الرعاية الدائمة من القيادة
احلكيمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة التي متثل النموذج املتميز
ورم��ز العطاء  .جاء ذلك يف ن��دوة حول دور امل��ر�أة يف املجتمع نظمتها
جامعة اخلليج الطبية مبنا�سبة ي��وم امل��ر�أة العاملي وح�ضرها �سعادة
حمي الدين ثومبي رئي�س جمل�س �إدارة اجلامعة والربوفي�سورة غيتا
�أ�شوك راج مديرة اجلامعة وعمداء الكليات وعمداء الكليات الت�أ�سي�سية
و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفون وطلبة اجلامعة.

و�أثنت مطر على ما حققته املر�أة من جناحات متوالية بف�ضل الدعم
الكبري ال��ذي حتظى به من قبل القيادة احلكيمة يف دول��ة الإمارات
العربية املتحدة ب��دءا من م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ث��راه و�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي رعاه اهلل وما قدموه من ت�شجيع وحتفيز للمر�أة الإماراتية وما
ميثلونه من �أدوار مهمة فكانوا النموذج املتميز ورم��زا للعطاء غري
املحدود وقدوة ح�سنة لنماذج الأب والأخ ..م�شرية �إىل �أنهم الداعمون
لها يف �إبراز طاقاتها و�إبداعاتها كي ت�ساهم يف عملية البناء والتنمية
وحتقيق ر�ؤى القيادة يف تعزيز مكانة املر�أة �أينما كانت.
و�أعربت عن �شكرها جلميع �أف��راد املجتمع يف الإم��ارات ممن �ساهموا

يف تعزيز جهود املر�أة وحتفيزها كي تقوم ب�أدوراها خلدمتهم وت�ساهم
يف بناء املجتمع وتعمل على رفعته وتقدمه واملحافظة على مكت�سبات
الوطن .و�أ�شادت مبا قدمته القيادة يف الدولة للمر�أة بتوفري فر�ص
عمل لها يف جميع امليادين وم��ا تقوم به من ت�شجيع للمر�أة لتتوىل
م�س�ؤوليات كبرية يف تطوير الوطن و�أبنائه.
ونوهت ب�أهمية حتديد الأه��داف امل�ستقبلية لكل طالب على مقاعد
ال��درا��س��ة يف اجلامعة ليعمل م��ن �أج��ل حتقيقها مب�ساعدة املعلمني
واملقربني وال��زم�لاء يف مقاعد ال��درا��س��ة  ..موجهة دع��وة للطالبات
ب�ضرورة العمل على حتقيق �أحالمهن وجعلها �أم��را واقعيا بت�صميم
و�إ��ص��رار وعمل متوا�صل .ويف ختام الندوة قدم �سعادة حميي الدين
ث��وم�ب��ي درع ��ا ت�ك��رمي�ي��ا ل�ل��دك�ت��ورة م��رمي م�ط��ر لتميزها يف القطاع
الطبي.

اليوم امل�ؤمتر ال�صحفي عن مهرجان اليوم العاملي ملتالزمة داون
تنظم جمعية الإم � ��ارات ملتالزمة
داون م� �ه ��رج ��ان ال � �ي� ��وم العاملي
ملتالزمة داون  2013يف دبي مول
اال��س�ب��وع ال �ق��ادم و�ستعقد اللجنة
العيال للفعالية م��ؤمت��را �صحفيا
ع��ن احل� ��دث يف ق��اع��ة االق �� �ص��ر يف
فندق رافلز دبي بجتنب وايف �سنرت
يف العا�شر م��ن �صباح ال�سبت 16
مار�س .
وكانت �سعادة ال�سيدة �سونيا ال�سيد
�أح �م ��د ال �ه��ا� �ش�م��ي رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة جمعية الإم� � ��ارات ملتالزمة
داون ق��د ت��ر�أ��س��ت اج�ت�م��اع اللجنة
املنظمة والفرق التطوعية ملهرجان
اجل �م �ع �ي��ة ال �� �س �ن��وي اجلماهريي
ال �ك �ب�ير مب �ن��ا� �س �ب��ة ال� �ي ��وم العاملي
مل �ت�لازم��ة امل �ق��رر ت�ن�ظ�ي�م��ه يف دبي
م��ول ي��وم ال�ث��ال��ث وال�ع���ش��ري��ن من
مار�س اجل��اري برعاية ذهبية من
ج��ائ��زة ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن را�شد
للعلوم الطبية وهيئة كهرباء ومياه
دبي ومركز التعليم املبكر وبرعاية
ف�ضية من بج بن با�ستي.
وح�ضر االج�ت�م��اع ال��دك�ت��ورة منال

ج� �ع ��رور ن��ائ �ب��ة رئ �ي ����س اجلمعية
ن ��ائ ��ب رئ �ي �� ��س ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
واملهند�س �أ�سامة ال�صايف �أمني �سر
ع��ام اجلمعية امل���ش��رف ال �ع��ام على
ال�ف�ع��ال�ي��ة والأ� �س �ت��اذة ن ��وال نا�صر
عبد اهلل �آل نا�صر امل��دي��رة املالية
للجمعية ع�ضوة اللجنة املنظمة.
وا��ش��ادت الها�شمي بدعم دب��ي مول
وق ��ال ��ت ال �ه��ا� �ش �م��ي� � :س �ي �� �ش��ارك يف
ه ��ذا ال �ي ��وم ذوي م �ت�ل�ازم��ة داون
من اجلن�سني مبراكز و�أندية ذوي
الإع ��اق ��ة ب��ال��دول��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ال���ش��رك��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وجمعيات
النفع العام واملهتمني ب�شئون ذوي
م �ت�ل�ازم��ة داون وع� ��دد ك �ب�ير من
ال�شخ�صيات الهامة يف املجتمع.
ومت خالل االجتماع تن�سيق وتوزيع
ال �ع �م ��ل ب �ي�ن ال � �ف� ��رق التطوعية
وال� �ل� �ج� �ن ��ة امل �ن �ظ �م ��ة و�� � �ش � ��ارك يف
االجتماع ممثلي الفرق التطوعية
امل �� �ش��ارك��ة يف احل ��دث وه ��ي ف ��رق :
خطوات ال�شباب الطموح ،مل�سة �أمل،
ب ��ادر ف�ك��ر ،ت�ط��وع �أم ��ن ،الطوارئ،
اب ��داع م��رك��ز دب��ي للتطوع ،جوالة

جامعة ال�شارقة ،وفريق متطوعي
اجلمعية.
ب��الإ��ض��اف��ة اىل م�شاركة جمموعة
م��ن م�ت�ط��وع��ي ج�م�ع�ي��ة متطوعي
االم � � � � ��ارات وم� �ت� �ط ��وع ��ي جمعية
االم� � � ��ارات ل �ل �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة يف
امل�سرية .
واع��رب��ت ال�ه��ا��ش�م��ي ع��ن تقديرها
جلهود الفرق واملتطوعني م�ؤكدة
�شراكة �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته يف
ادخ��ال الفرحة والبهجة وال�سرور
يف ن�ف��و���س اجل�م�ي��ع ب�ه��ذه املنا�سبة
الدولية لذوي متالزمة داون .
ووج �ه��ت ادارة اجل�م�ع�ي��ة الدعوة
لنجوم املجتمع واف��راده للم�شاركة
بهذا االحتفال الهام للأخذ ب�أيدي
ذوي م�ت�لازم��ة داون ن�ح��و الرقي
وال�ب�ن��اء وتخطي ح��واج��ز الإعاقة
وللم�شاركة �سويا يف ر�سم االبت�سامة
ع �ل��ى ��ش�ف��اه�ه��م وذل� ��ك م��ن خالل
امل�شاركة مع ذوي متالزمة داون يف
فعالية امل�شي االحتفالية املقامة يف
دبي مول.
واث� �ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة

لفعاليات االحتفال باليوم العاملي
ل ��ذوي م�ت�لازم��ة داون امل�شكلة يف
ج�م�ع�ي��ة االم � ��ارات مل �ت�لازم��ة داون
على الرعاية الكرمية التي توليها
احلكومة الر�شيدة بف�ضل توجيهات
القيادة الر�شيدة واجل�ه��ات املعنية
يف االع�ت�ن��اء ب��ذوي م�ت�لازم��ة داون
وت��وف�ي�ر وت���س�ه�ي��ل ك��اف��ة مقومات
احلياة ال�سعيدة لهم .
واع � ��رب ال ��دك �ت ��ورة م �ن��ال جعرور
نائبة رئي�س اجلمعية نائب رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ع ��ن تقديرها
وجم�ل����س ادارة اجلمعية لداعمي
الفعالية والرعاة وم�شيدا بدعمهم
االن �� �س ��اين ال �ك �ب�ير ال � ��ذي يك�شف
عمق اهتمامهم الالحمدود بذوي
متالزمة داون وحر�صهم على دعم
كل ما ي�سعد ابناء الوطن يف �شتى
املجاالت وباالخ�ص ذوي متالزمة
داون .
وقالت جعرور  :ان اقامة احلدث
�سنويا يف دبي مول اعطى ثقل كبري
للحدث نف�سه وكان اكرث من رائع
مع ح�ضوراالطفال وال�شخ�صيات

ال�ب��ارزة التي ك��ان لها دور كبري يف
زيادة التوعية من خالل تواجدها
ما اعطى احل��دث اهميته ما جعل
احل� ��دث ي �ت �ك��رره��ذا ال �ع ��ام بنف�س
املكان.
و�أ�ضافت جعرور  :ان هيئة االمم
امل�ت�ح��دة ق��د اع�ت�م��دت واق� ��رت يوم
احل��ادي والع�شرين من مار�س من
كل ع��ام ي��وم عاملي ملتالزمة داون ،
م�شريا اىل حر�ص اجلمعية ال�سنوي
ومنذ ت�أ�سي�سها يف الإحتفال بهذا
اليوم وا�ستثماره لتوعية اجلمهور
ال�ك��رمي مبفهوم ومعنى متالزمة
داون وج � ��ذب امل �� �س��ان��دة وال ��دع ��م
والتوا�صل اجلماهريي ويعد هذا
االح �ت �ف��ال ه��و االح �ت �ف��ال الثامن
للجمعية منذ اعالنه من املنظمة
الدولية ملتالزمة داون دي ا�س �آي
يف .2005
واو��ض��ح واملهند�س �أ��س��ام��ة ال�صايف
�أم �ي�ن ��س��ر ع ��ام اجل�م�ع�ي��ة امل�شرف
ال� �ع ��ام ع �ل��ى ال �ف �ع��ال �ي��ة ان االمم
املتحدة اعتمدت يف نوفمرب 2011
وهذا ثاين عام نحتفل به مب�شاركة

ك��ل دول ال�ع��امل بتوقيع  78دولة
وم��واف�ق�ت�ه��ا ب��اال� �ض��اف��ة اىل الفي
ط�ل��ب �شخ�صي م��ن ال �ع��امل �شارك
فيه اع���ض��اء اجلمعية يف التوقيع
عليه ملطالبة االمم املتحدة باعتماد
هذا اليوم وان ما حتقق يعد الجناز
عاملي كبري ي�سعدنا ان نحتفل به
ال �ي��وم ول �ث��اين م��رة ب��االم��ارات مع
 77قطرا عربيا و�صديقا ي�شاركون
يف حت �م��ل ام��ان��ة ت��وف�ي�ر الرعاية
وال��رف��اه�ي��ة ل��ذوي م�ت�لازم��ة داون
اخواننا وابنا�ؤنا فلذات اكبادنا .
وا��ش��اد م��ن جهته املهند�س ا�سامة
ال �� �ص��ايف ام�ي�ن � �س��ر ع ��ام اجلمعية
ب � �ج � �ه � ��ود امل � �ت � �ط � ��وع �ي��ن ال � ��ذي � ��ن
�سي�شاركون يف تنظيم احل�ف��ل من

داخل اجلمعية وخارجها كما جرى
عليه ال �ع��رف ك��ل ع��ام ل�ي�ظ�ل��وا هم
النجوم ال�سامقة للعطاء والتطوع
االن�ساين النبيل م�شرية اىل ت�شكيل
جلنة عليا منظمة للفعالية .
واك��د ال�صايف ان اح��د اه��داف هذا
العام العمل على م�شاركة وتعاون
ع ��دد م��ن ف ��رق ال �ت �ط��وع املوجودة
ب��ال��دول��ة امل� �ب ��ادرة يف دع ��م العمل
االجتماعي حيث تعودنا م�شاركة
�سنوية من عدة فرق تطوعية.
وا��ض��اف هدفنا ان ت�ك��ون امل�شاركة
م��ن ال�ط��رف�ين ن��و��س��ع ف�ي�ه��ا حملة
ال �ت ��وع �ي ��ة م� ��ن خ �ل��ال ال�شبكات
االجتماعية لهذه الفرق واع�ضائها
ثم نعطي من خالل هذه الفعاليات
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جليل اليوم فر�صة للفرق ال�شبابية
ال �ت �ط��وع �ي��ة امل ��زي ��د م ��ن احل�ضور
الفاعل للم�شاركة يف ه��ذا احلدث
ال� �ع ��امل ��ي واخ � � ��ذ خ �ب ��رات ج ��دي ��دة
وم�ه��اات ميدانية يف التنظيم ملثل
ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ك�برى معتمدة
�ساعات التطوع.
وا�� �ش ��ار ال �� �ص��ايف اىل ان اجلمعية
بدات اال�ستعداد للحدث منذ �شهر
م��ن ق�ب��ل ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
ث��م ب��دان��ا ت��وزي��ع امل�ه��ام على الفرق
ل �ت �ت �ب �ع �ه��ا اج� �ت� �م ��اع ��ات اداري� � � ��ة يف
املقر واجتماعات باملوقع وم�شيدا
ب ��ال� �ت� �ع ��اون ال �ك �ب�ي�ر م ��ن اجلهات
املتعاونة ويف مقدمتها ادارة مول
دبي.

بالتعاون مع الدفاع املدين بدبي

(الطرق) تطلق مبادرة توعوية ل�سائقي �شاحنات نقل املواد اخلطرة
•• دبي -الفجر:

�أط�ل�ق��ت �إدارة ال��رق��اب��ة والتفتي�ش
يف ه �ي �ئ��ة ال� �ط ��رق وامل ��وا�� �ص�ل�ات،
وبالتعاون مع الدفاع املدين بدبي،
م�ب��ادرة توعوية ل�سائقي �شاحنات
ن �ق ��ل امل� � � ��واد اخل � �ط � ��رة( ،ك� ��امل� ��واد
ال�ب�ترول�ي��ة�� ،ص�ه��اري��ج ن�ق��ل الغاز،
خملفات زيوت التزليق والبرتول،
ال �ك �ي �م��اوي��ات وخم �ل �ف��ات �ه��ا ،امل ��واد
البيولوجية ،املواد امل�شعة ،وتوزيع
ال�غ��از امل �ن��زيل) ،بهدف ال�ت��أك��د من
مدى حتقيق �شروط ال�سالمة.
و�أو�� �ض ��ح ع �ب ��داهلل امل �ه ��رة  ،مدير
�إدارة الرقابة والتفتي�ش بالإنابة
مب ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ت�رخ �ي ����ص يف هيئة
ال �ط��رق وامل��وا� �ص�ل�ات� ،أن الإدارة
ت �� �س �ع��ى م� ��ن خ �ل��ال ف ��ري ��ق عمل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 286عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 570جت جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي /عبدالرحمن ادوم علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :الريف
الوا�سع للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /الريف الوا�سع للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/12

مدعي /عبدالرزاق حكيم الدين اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :جاالك�سي
العاملية للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /جاالك�سي العاملية للمقاوالت وال�صيانة
العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ

قلم املحكمة العمالية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16مار�س  2013العدد 10741

قلم املحكمة العمالية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16مار�س  2013العدد 10741

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
د.مكاوي عو�ض املكاوي املحامي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
د.مكاوي عو�ض املكاوي املحامي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم 837 :
با�سم � :ش.اجمل هولدجنز اند انف�ستمنتز برايفت ليمتد
وعنوانه  13/4 :كمال مان�شن ارثار بندار رود  ،كوالبا  ،مومباي  ، 400005مهارا�شرتا  ،الهند.
امل�سجلة حتت رقم  )216(:بتاريخ 1994/7/13 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/6/28:وحتى تاريخ 2023/6/28 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 836 :
با�سم � :ش.اجمل هولدجنز اند انف�ستمنتز برايفت ليمتد
وعنوانه  13/4 :كمال مان�شن ارثار بندار رود  ،كوالبا  ،مومباي  ، 400005مهارا�شرتا  ،الهند.
امل�سجلة حتت رقم  )215(:بتاريخ 1994/7/13 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/6/28:وحتى تاريخ 2023/6/28 :
�إدارة العالمات التجارية

م�ت�خ���ص����ص �إىل ت�ن�ف�ي��ذ ع ��دد من
امل �ب��ادرات التي تعزز جم��ال عملنا
ك��ال��زي��ارات التفتي�شية امل�ستمرة
�إىل املن�ش�آت وامل��واق��ع ذات العالقة
ب��امل �ه��ام وامل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ات امل� �ح ��ددة،
واحل ��ر� ��ص ع �ل��ى اج� � ��راء حمالت
ت��وع��وي��ة وحم ��ا�� �ض ��رات تدريبية
متنوعة ل�ه��ذه اجل �ه��ات ،م��ن �أجل
ال��وق��وف على �أب��رز امل�ع��وق��ات التي
تقف �أمامهم خالل تنفيذ اخلطط
وو�ضع احللول املنا�سبة ،مع الت�أكد
م��ن م ��دى ال �ت��زام ه ��ذه ال�شركات
ومواقع املن�ش�آت وم��زودي اخلدمة
بالقوانني والأنظمة املعمول بها.
و�أ� �ض��اف :لقد �ساهمت احلمالت
ال� �ت ��وع ��وي ��ة وال �ت �ف �ت �ي �� �ش �ي��ة �إىل
خف�ض معدل املخالفات بالن�سبة
ل� �ل� ��� �ش ��اح� �ن ��ات ،ح� �ي ��ث مت ت ��وزي ��ع

برو�شورات على �سائقي نقل املواد
اخلطرة تو�ضح لهم �أبرز املخالفات
ذات ال�ع�لاق��ة ب�شاحنات نقل هذه
امل � ��واد م ��ن ن��اح �ي��ة � �س�لام��ة هيكل
ال �� �ش��اح �ن��ة ،وال �ت ��أك��د م��ن �سالمة
الإط � � � � ��ارات ،وامل� ��راي� ��ا اجلانبية،
وغ�ي�ره ��ا م ��ن الأم � � ��ور الأخ� � ��رى،
ف�ضال ع��ن حتديد �أوق ��ات احلظر

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 743جت كل  -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :الت�أمني والتعوي�ض التجاري

مدعي� /سما ابوظبي لتاجري ال�سيارات اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
�شركة االحتاد للت�أمني اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض
 123.500درهم املطلوب اعالنه /جمموعة املازمي ور�شيد االمارات اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/11

قلم املحكمة التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16مار�س  2013العدد 10741
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/3/14:م
املودعة حتت رقم170565 :
با�ســم:تومام فاالبيل ايرتومان عبدالقادر
وعنوانه:دبي  ،ديرة � ،ص.ب ، 90196:هاتف ، 04-2953686 :فاك�س04-2941334:
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سه او مطليه بها غري الواردة فئات اخرى
املجوهرات الكرمية ادوات قيا�س الوقت وادوات قيا�س الوقت الدقيقة.
الواقـعة بالفئة11:
و�صف ال�ع�لام��ة PLATINUM PLUS :ال�ع�ب��ارة  PLATINUM PLUSم��دون��ة بحروف
التينية كبرية حيث كلمة  PLATINUMبلون ا�سود وكلمة  PLUSبلون ازرق ويف�صل بني الكلمتني
�شكل ثالثة معينات اثنان بلون ا�سود والثاين الو�سط بلون ازرق وجميعها على خلفية بي�ضاء مربعة.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

ل�ع�ب��ور ه��ذه امل��رك�ب��ات يف ال�شوارع
امل�خ�ت�ل�ف��ة .و�أ�� �ش ��ار امل �ه��رة �إىل �أن
املبادرة التوعوية التي مت تنفيذها
مع الدفاع املدين تخللها زيارة ما
يقارب � 18شركة خمت�صة يف نقل
امل� ��واد اخل �ط��رة ،و�إج � ��راء حمالت
تفتي�شية ل �� 20ش��اح�ن��ة للت�أكد
م ��ن م� ��دى ال �ت��زام �ه��ا بال�شروط

وامل �ع��اي�ير امل�ت�ب�ع��ة ،ح�ي��ث ت �ب�ّي�نّ �أن
ع ��دد ال���ش��اح�ن��ات امل�خ��ال�ف��ة ب�ل��غ 5
��ش��اح�ن��ات وق�ع��ت عليها الغرامات
القانونية � ،أما ال�شاحنات امللتزمة
فقد بلغ عددها � 17شاحنة ،الأمر
الذي يعك�س مدى حر�ص اجلهات
املعنية على حتقيق �أف�ضل معايري
وا�شرتاطات الأمن وال�سالمة.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 1452جت جز  -م ت -ب� -أظ

مدعي /م�ؤ�س�سة هلب للو�ساطة التجارية اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
�شركة انو فيت لالت�صاالت اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مببلغ وقدره  10294درهم املطلوب اعالنه/ميجها �سمري اهوجا اجلن�سية:
الهند انو فيت لالت�صاالت اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/25
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/05
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16مار�س  2013العدد 10741
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2010/3/17:م

املودعة حتت رقم140154 :
با�ســم:مطحنة احلداد
وعنوانه�:ص.ب 40237:دبي  ،هاتف ، 04-2718937:الفاك�س ، 04-2713484:دولة االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
ال�سكر الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب االرز العد�س اخلمرية ذرور اخلبازة امللح اخلردل البهارات
والتوابل.
الواقـعة بالفئة30:
و�صف العالمة :العالمة كلمة مبتكرة مكونة من حروف التينية T , a , m , i , l , n , a , d , u , M , a , s , a , l , a
احلرفني  Tو  Mمنها من االحرف الكبرية وبقية حروفها من االحرف ال�صغرية وتكون يف داخل م�ستطيل
وذلك على ال�شكل املبني .
اال�شــرتاطات:دون �شرط .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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النم�سا تخ�شى على مراقبيها يف اجلوالن
•• فيينا-رويرتز:

08

قالت النم�سا ام�س انها تعار�ض دعوة فرن�سا
لرفع احلظر الذي يفر�ضه االحتاد االوروبي
على ت�سليح مقاتلي املعار�ضة ال�سورية الذين
يقاتلون قوات الرئي�س ب�شار اال�سد معللة ذلك
بخوفها على القوات التي ت�شارك بها يف قوات
حفظ ال�سالم املتمركزة يف ه�ضبة اجلوالن
ال�سورية التي حتتلها ا�سرائيل .وطالب وزير
دف ��اع ال�ن�م���س��ا ج�يرال��د ك �ل��وج االمم املتحدة
ب ��أن ت�ضمن عمليات مناوبة للمراقبني وان

يح�صلوا على ام��دادات�ه��م ع�بر �سوريا و�سط
خم��اوف مت�صاعدة ب�ش�أن �سالمتهم .و�أدىل
وزير الدفاع النم�ساوي بهذه الت�صريحات بعد
ان اعلن الرئي�س الفرن�سي فران�سوا �أولوند ان
ف��رن���س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا �ستحثان ح�ك��وم��ات دول
االحت��اد االوروب ��ي االخ��رى على رف��ع احلظر
امل �ف��رو���ض ع �ل��ى ام � ��داد امل �ع��ار� �ض��ة ال�سورية
بال�سالح حمذرا من ان فرن�سا قد تفعل ذلك
م�ن�ف��ردة اذا مل يتو�صل االحت ��اد اىل اتفاق.
وعار�ضت دول �أخ��رى يف االحت��اد منها املانيا
رفع احلظر على ال�سالح قائلة ان هذا �سيذكي

مقتل الجئني �سوريني بحادث يف لبنان

ال�ع�ن��ف خ��ا��ص��ة اذا و��ص�ل��ت ام� ��دادات ال�سالح
الغربية اىل ا�سالميني مت�شددين.
وق ��ال ك�ل��وج ال ��ذي ت��وىل من�صب وزي ��ر دفاع
النم�سا يوم االثنني لالذاعة النم�ساوية او.ار.
اف ال ميكن الحد ان يعرف اليدي من �ست�صل
هذه اال�سلحة اال�ضافية ولهذا ال�سبب نحن
�ضد هذا االقرتاح .وبرز الو�ضع اخلطر لقوة
حفظ ال�سالم يف اجل��والن وقوامها الف فرد
اال�سبوع املا�ضي حني احتجز مقاتلو املعار�ضة
 21مراقبا غري م�سلح كلهم فلبينيون ملدة
ثالثة ايام.

•• بريوت-وكاالت:

قتل ت�سعة �أ�شخا�ص و�أ�صيب �أكرث من ع�شرين �آخرين بجروح يف حادث ا�صطدام حافلة تقل الجئني �سوريني فجر
الكحالة �شرق العا�صمة اللبنانية بريوت .وقال م�صدر �أمني لبناين لوكالة ال�صحافة الفرن�سية قتل
ام�س يف بلدة ّ
ت�سعة �أ�شخا�ص و�أ�صيب �أكرث من ع�شرين بجروح يف ا�صطدام حافلة ومل يعرف �سبب احلادث بعد  .ويف وقت �سابق
قال مدير العمليات يف ال�صليب الأحمر اللبناين ،جورج كتانة �إنه يجري حاليا انت�شال القتلى ،ومت نقل جثتني حتى
الآن ،لكن يوجد عدد �أكرب من القتلى م�شريا �إىل نقل  28جريحا �إىل امل�ست�شفى .وذكر �أن عمليات الإغاثة م�ستمرة.
وقال �أحد �سكان املنطقة ويدعى �شربل فغايل �إن حافلة كبرية تقل الجئني �سوريني ا�صطدمت بجدار �صغري يف�صل
خطي الطريق الدولية بني بريوت ودم�شق قرابة ال�ساعة الرابعة فجر اجلمعة (الثانية �صباحا بتوقيت غرينت�ش).
و�أ�ضاف قائال �أدى ذلك �إىل ان�شطار احلافلة �إىل ق�سمني ومقتل العديد من الركاب بينهم ن�ساء و�أطفال وقد �أدى
احلادث �إىل توقف حركة ال�سري على الطريق الدولية التي تربط بريوت بدم�شق يف االجتاهني ولبنان ي�ستقبل �أكرب
عدد من الالجئني ال�سوريني مقارنة مع دول اجلوار وعددهم حواىل � 300ألف بح�سب الأمم املتحدة ،وغالبيتهم
يقيمون يف ال�شمال على احلدود مع �سوريا مع �أقرباء �أو يف منازل م�ست�أجرة �أو مالجئ.

ذعر بدم�شق بعد دعوة لاللتحاق باجلي�ش

فرن�سا ال ت�ستبعد ت�سليح ثوار �سوريا

دعم �أمريكي لت�سليح غري فتاك لثوار �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

عندما قال جمل�س الإفتاء الأعلى
املرتبط باحلكومة يف �سوريا هذا
الأ�سبوع �إن االن�ضمام �إىل اجلي�ش
وحماربة الثوار م�س�ؤولية �إميانية
ووط�ن�ي��ة  ،م�ل��أت ��ش��ائ�ع��ات ب�ش�أن
جتنيد جماعي �أرج ��اء العا�صمة
دم�شق.
ومت �ل��ك ال ��ذع ��ر ال �� �ش �ب��اب يف �سن
التجنيد خ�شية �إلزامهم بخو�ض
م �ع��ارك يف ال �� �ش��وارع ��ض��د الثوار،
ق �ب��ل �إع ��ادت� �ه ��م �إىل �أ�� �س ��ره ��م يف
� �ص �ن��ادي��ق خ���ش�ب�ي��ة م�ث�ل�م��ا حدث
لآالف اجلنود على مدار العامني
املا�ضيني.
وب� ��ات� ��ت ق � � ��وات ال ��رئ� �ي� �� ��س ب�شار
الأ� �س��د منهكة يف �أن �ح��اء البالد،
بينما تك�سب املعار�ضة املزيد من
الأرا�� �ض ��ي وت�سيطر ع�ل��ى قواعد
ع �� �س �ك��ري��ة .وي �ق ��ول ب�ع����ض جنود
االح�ت�ي��اط ال�ف��اري��ن �إن املعنويات
م�ن�خ�ف���ض��ة ب�ي�ن اجل� �ن ��ود الذين
يحتجزهم ال�ضباط فعليا داخل
ث�ك�ن��ات�ه��م خ���ش�ي��ة ان �� �ش �ق��اق �ه��م �أو
فرارهم .وقال حممد ( 30عاما)
وهو �أحد �أن�صار الأ�سد �إنه يف�ضل
ال �ف��رار م��ن ال �ب�لاد ع�ل��ى مقاتلة
امل�ع��ار��ض�ين .و�أ� �ض��اف ط��ال�ب��ا عدم
ذكر ا�سمه الثاين خ�شية االنتقام
منه ،ماذا �س�أفعل بال�ضبط لو مت
جت�ن�ي��دي؟ ه��ل �أق�ت��ل املعار�ضني؟
�سيقتلونني .
وتابع حممد ال��ذي �أكمل خدمته
الع�سكرية الإل��زام�ي��ة مل��دة عامني
ق�ب��ل ع ��دة � �س �ن��وات� � ،س ��أم��وت على

�أي ح��ال ك�م��ا ت��ذب��ح ال �غ �ن��م ..نعم
�أن��ا �أ�ؤي��د النظام ،لكن هذه لي�ست
معركتي  .من جهتها نفت الوكالة
العربية ال�سورية للأنباء (�سانا)
�أي نية ل��دى ال�سلطات للتجنيد
ال��ج م��اع��ي ،وق��ال��ت �إن االلتحاق
باخلدمة الع�سكرية واجب وطني
م �ق��د���س ،و�إن� ��ه ال ��ص�ح��ة �إطالقا
للأنباء التي تبثها بع�ض و�سائل
الإعالم عن نفري عام يف �سوريا .
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن ق ��وات �ن ��ا امل�سلحة
البا�سلة يف �أعلى درجات جهوزيتها
وق��درات �ه��ا وا� �س �ت �ع��دادات �ه��ا ل�صد
ومواجهة الإرهابيني والدفاع عن
�أمن الوطن واملواطنني .
وق ��ال امل�ع�ه��د ال� ��دويل للدرا�سات

الإ�سرتاتيجية يف ل�ن��دن �إن قوام
اجل �ي ����ش ال �� �س��وري ان�خ�ف����ض �إىل
الن�صف تقريبا لي�صل �إىل نحو
� 110آالف رجل ب�سبب عمليات
االن� ��� �ش� �ق ��اق وال� � �ف � ��رار وخ�سائر
املعارك .اىل ذلك� ،أعلنت الواليات
امل�ت�ح��دة ت��أي�ي��ده��ا لنوعية الدعم
الذي �أعلنت عنه فرن�سا وبريطانيا
لقوات املعار�ضة ال�سورية ,ولكنها
�أك��دت يف الوقت نف�سه �أن الأمور
التي يتحدث عنها بع�ض احللفاء
تبقى بهذه املرحلة بخانة العتاد
غ�ير ال �ف �ت��اك  .وق��ال��ت املتحدثة
ب ��ا�� �س ��م اخل� ��ارج � �ي� ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
ف �ي �ك �ت��وري��ا ن ��والن ��د �إن ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ت�ن�ظ��ر ب�ع�ين ال��ر��ض��ا �إىل

ق� ��رار ف��رن���س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا زي ��ادة
دعم املعار�ضة ال�سورية ،مو�ضحة
� �س �ن��دع��م ب��ال �ت ��أك �ي��د ك ��ل �أ�شكال
امل �� �س��اع��دة ل�ل�م�ع��ار��ض��ة ال�سورية
وال�ت��ي تتحدث عنها علنا فرن�سا
وبريطانيا  .وفيما يتعلق مبوقف
االحت��اد الأوروب��ي قالت املتحدثة
ب ��ال� �ت� ��أك� �ي ��د ي � �ع ��ود �إىل االحت � ��اد
الأوروب��ي �أن يتخذ القرار ولكننا
نعلم �أن بع�ض احل�ك��وم��ات تريد
القيام باملزيد ونحن ن�شجعها على
م��وا��ص�ل��ة احل� ��وار داخ� ��ل االحت ��اد
لكي تتمكن م��ن ال�ق�ي��ام ب��امل��زي��د .
غري �أن املتحدثة الأمريكية التي
ترف�ض ب�لاده��ا ت�سليح املعار�ضة
ال�سورية وتكتفي بتزويدها بعتاد

غ�ير ف�ت��اك �أب �ق��ت ال�غ�م��و���ض على
م��وق��ف وا� �ش �ن �ط��ن م ��ن مو�ضوع
�إم�ك��ان تقدمي �أ�سلحة للمعار�ضة
ال� ��� �س ��وري ��ة ,وق� ��ال� ��ت �إن ال � ��دول
الأوروب� �ي ��ة ت�ت�ح��دث ع��ن تخفيف
احل�ظ��ر امل�ف��رو���ض ع�ل��ى الأ�سلحة
ول �ي ����س رف ��ع احل �ظ��ر م� ��ؤك ��دة �أن
الأم��ور التي يتحدث عنها بع�ض
احللفاء تبقى يف ه��ذه املرحلة يف
خانة العتاد غري الفتاك .
وك ��ان ��ت ف��رن �� �س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا قد
�أع�ل�ن�ت��ا ع��زم�ه�م��ا ت�سليح مقاتلي
امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة � �س��واء وافق
االحت��اد الأوروب��ي على ذلك �أم ال،
يف ق��رار ج��اء مع دخ��ول ال�ث��ورة يف
�سوريا عامها الثالث.
وق � ��د ق � ��ال ال��رئ �ي ����س الفرن�سي
ف��رن �� �س��وا ه ��والن ��د ق �ب �ي��ل افتتاح
القمة الأوروب �ي��ة يف بروك�سل �إنه
ي�أمل �أن يرفع الأوروبيون احلظر,
مو�ضحا نحن على ا�ستعداد لدعم
امل �ع��ار� �ض��ة وب ��ال �ت ��ايل ن �ح��ن على
ا��س�ت�ع��داد ل�ل��ذه��اب �إىل ه��ذا احلد
ويجب �أن نتحمل م�س�ؤولياتنا .
�أما رئي�س الوزراء الربيطاين ديفد
كامريون فقد �أعلن �أن بالده ميكن
�أن تتجاهل احلظر الذي يفر�ضه
االحت��اد الأوروب ��ي وت�ق��وم بتزويد
امل�ع��ار��ض�ين ال���س��وري�ين بالأ�سلحة
�إذا ك��ان ذل��ك ميكن �أن ي�ساعد يف
�إ�سقاط الرئي�س ب�شار الأ�سد  .ويف
هذا ال�سياق ,قال وزير اخلارجية
ال �ف��رن �� �س��ي ل� � ��وران ف��اب �ي��و���س �إن
بالده وبريطانيا �ستدعوان خالل
اجتماع قريب لالحتاد الأوروبي
يف غ�ضون ب�ضعة �أ��س��اب�ي��ع ,لرفع

•• بروك�سل-ا ف ب:

احل � �ظ� ��ر ع � ��ن ت � �ق� ��دمي ال� ��� �س�ل�اح
للمعار�ضة ال���س��وري��ة .يف مقابل
ذلك� ,أبدت رو�سيا معار�ضة ملوقف
فرن�سا وبريطانيا ،وق��ال غينادي
غاتيلوف نائب وزير اخلارجية �إن
نية بع�ض ال��دول الغربية ت�سليح
امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة ت�ث�ير القلق
لدى مو�سكو.
وق��ال غاتيلوف على ح�سابه على
م��وق��ع ت �ي��وت��ر ي �ب��دو �أن اجلميع
يتحدثون الآن ع��ن � �ض��رورة بدء
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �� �س��وي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف
��س��وري��ا ..لكن م��ا يثري قلقنا هو
�أن بع�ض العوا�صم الغربية تعلن
يف �آن واح � ��د ع ��ن ن�ي�ت�ه��ا ت�سليح
املعار�ضة.
ويف رو�سيا �أي�ضا قال املتحدث با�سم
اخلارجية �ألك�سندر لوكوفيت�ش يف
ال�سياق نف�سه �إن تزويد املعار�ضة
ب��ال���س�لاح �سي�صل ب��ه �إىل جبهة
الن�صرة التي و�صفها بالإرهابية.
وع��ار���ض لوكوفيت�ش �أي���ض��ا قرار
م �ن��ح م �ق �ع��د �� �س ��وري ��ا باجلامعة
العربية للمعار�ضة ،ونقلت وكالة
الأن �ب��اء ال��رو��س�ي��ة نوفو�ستي عن
لوكوفيت�ش قوله �إن هذه اخلطوة
ت�شري �إىل �إمكانية ت��زوي��د الثوار
بال�سالح بطريقة يقال عنها �إنها
�شرعية من دون اللجوء �إىل طرق
م�شكوك فيها.

�أمن�ستي تدعو للحذر عند ت�سليح ثوار �سوريا
•• وا�شنطن-وكاالت:

دعت منظمة العفو الدولية (�أمن�ستي) �إىل توخي
احلذر ب�ش�أن ت�سليح الثوار ال�سوريني ،وقالت �إنه
يتوجب على �أي دول��ة ت��رغ��ب يف ت�سليح الثوار
ال�سوريني �أن تنظر �إىل املخاطر املحتملة على
حقوق الإن�سان قبل �شحن الأ�سلحة.
وقالت �صحيفة لو�س �أجنلو�س تاميز الأمريكية
�إن املنظمة الدولية ن�شرت حتقيقني ميدانيني
ب�ش�أن ال���ص��راع يف ��س��وري��ا ،و�إن �أمن�ستي خل�صت
ف�ي�ه�م��ا االن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ت�ت�ع��ر���ض ل �ه��ا حقوق
الإن�سان يف �سوريا من الطرفني املتنازعني.

و�أ��ش��ارت منظمة العفو �إىل �أن دولتني غربيتني
على الأقل هما فرن�سا وبريطانيا تدر�سان ت�سليح
ال�ث��وار ال�سوريني الذين ي�سعون لإ�سقاط نظام
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد.
وقالت ال�صحيفة �إن الرئي�س الفرن�سي فران�سوا
ه��والن��د دع ��ا ال �ب��ارح��ة �إىل رف ��ع احل �ظ��ر الذي
يفر�ضه االحت��اد الأوروب��ي على ت�صدير ال�سالح
�إىل ��س��وري��ا ،م�شرية �إىل �أن امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
حتتفل اليوم بالذكرى الثانية للثورة ال�شعبية
ال�سورية التي انطلقت يف .2011
و�أ�ضافت �أن الثوار ال�سوريني ي�سعون للح�صول
ع�ل��ى ال���س�لاح م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وحلفائها

منذ فرتة طويلة ،ولكن �إدارة الرئي�س الأمريكي
ب��اراك �أوب��ام��ا كانت م�ترددة يف تقدمي الأ�سلحة
خم��اف��ة وق ��وع ت�ل��ك الأ��س�ل�ح��ة يف �أي� ��دي عنا�صر
تنظيم القاعدة .وي�شري تقرير ملنظفة العفو �إىل
�أن قوات الأ�سد تق�صف املدن والبلدات ال�سورية
ب�شكل ع�شوائي  ،و�أن ال�ن�ظ��ام ال���س��وري يق�صف
الأحياء املدنية بال�صواريخ البالي�ستية والقنابل
العنقودية .ويفيد التقرير ب��أن ال�سجناء الذين
حتتجزهم احلكومة ال�سورية يتعر�ضون للتعذيب
ب�صورة ممنهجة  ،و�أن هناك حاالت اختفاء ق�سري
يوجه بع�ض
و�إعدامات خارج نطاق الق�ضاء  ،كما ّ
االتهامات بانتهاك حقوق الإن�سان �إىل املعار�ضة.

اع �ل��ن ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي ف��رن���س��وا ه��والن��د ان ف��رن���س��ا م���س�ت�ع��دة لتحمل
م�س�ؤولياتها وال ت�ستبعد تقدمي ا�سلحة اىل املعار�ضة ال�سورية يف حال مل
تتو�صل اىل اقناع �شركائها االوروبيني بذلك .وقال هوالند خالل م�ؤمتر
�صحايف يف ختام اعمال اليوم االول من القمة االوروبية يف بروك�سل هدفنا
هو اقناع �شركائنا نهاية �شهر ايار-مايو وقبل ذلك اذا امكن� .سوف نوظف
دبلوما�سيتنا يف هذا املجال .ويف حال ح�صلت عرقلة من قبل بلد او بلدين فان
فرن�سا حينها �ستتحمل م�س�ؤولياتها  .وقررت الدول االوروبية ال 27نهاية
�شباط-فرباير فر�ض عقوبات على �سوريا من بينها حظر على اال�سلحة
ملدة ثالثة ا�شهر تنتهي مع نهاية �شهر
ايار-مايو .ومع ذلك ،رفع االوروبيون
القيود عن تزويد املعار�ضة مبعدات
غ�ير ق��ات�ل��ة وت �ق��دمي م���س��اع��دة تقنية
مل�ساعدة املعار�ضة وحماية املدنيني .
وا�ضاف هوالند حتى االن ،وبالرغم
من كل ال�ضغوط ،ف�شلت كل احللول
ال�سيا�سية يف �سوريا .واو�ضح يجب ان
ن��ذه��ب اىل اب�ع��د م��ن ذل��ك الن��ه منذ
عامني هناك ارادة وا�ضحة من قبل
ب�شار اال�سد على ا�ستعمال كل الو�سائل
ل�ضرب �شعبه  .واوق��ع ال�ن��زاع الدائر
منذ عامني يف �سوريا اكرث من �سبعني
الف قتيل ،ح�سب االمم املتحدة وقال
ه��والن��د اي���ض��ا ي�ج��ب ان ن��ذه��ب اىل
ابعد الن هناك تهديدات وخم��اوف حول ا�ستعمال ا�سلحة كيميائية وا�شار
اي�ضا اىل ان النظام يتلقى ا�سلحة بالرغم من العقوبات يف حني ان املعار�ضة
تخ�ضع لقواعد احلظر  .وا�ضاف يجب ان جند ت�سوية على امل�ستوى االوروبي
حول ت�سليم ا�سلحة اىل املعار�ضة .واو�ضح ان املوعد النهائي هو  31ايار-
مايو ولكن ميكن ان جتري االمور ب�شكل ا�سرع .

معار�ضون �سوريون دربتهم
�أمريكا يعودون �إىل القتال

•• بريوت-رويرتز:

ق��ال قيادي باملعار�ضة ال�سورية ان معظم الدفعة االوىل من املعار�ضني
ال�سوريني الذين دربهم �ضباط امريكيون من اجلي�ش وامل�خ��اب��رات على
ا��س�ت�خ��دام ا�سلحة م���ض��ادة ل�ل��دب��اب��ات وا��س�ل�ح��ة م���ض��ادة ل�ل�ط��ائ��رات �أنهوا
تدريبهم ويعودون االن اىل �سوريا للقتال .واحجم م�س�ؤولون غربيون وقادة
باملعار�ضة عن التعقيب على تقارير يف جملة دير �شبيجل االملانية وو�سائل
اع�لام اخ��رى اال�سبوع املا�ضي تقول ان امريكيني ي��درب��ون ق��وات �سورية
معار�ضة للحكومة  .لكن احد قادة املعار�ضة على �صلة وثيقة بالعملية قال
ان �ضباطا باجلي�ش االمريكي واملخابرات يدربون معار�ضني �سوريني وان
معظم افراد املجموعة االوىل التي ت�ضم  300مقاتل �أنهوا تدريباتهم.
وا��ض��اف قائال يف ت�صريحات ل��روي�ترز �شريطة ع��دم الك�شف ع��ن هويته
ه��ذا ام��ر ح�سا�س كما تعرفون ..لكن نعم اجلي�ش االمريكي واملخابرات
يدربون بع�ض املعار�ضني .وقالت الواليات املتحدة انها �ستقدم امدادات
طبية واغذية مبا�شرة ايل مقاتلي املعار�ضة لكنها ا�ستبعدت ار�سال ا�سلحة
خل�شيتها من انها رمبا جتد جتد طريقها ايل ايدي ا�سالميني مت�شددين
قد ي�ستخدمونها �ضد اهداف غربية وقال القيادي املعار�ض ان وا�شنطن
ات�خ��ذت ق��رار ت��دري��ب امل�ع��ار��ض�ين حت��ت ال�ط��اول��ة .وا� �ض��اف ان م�س�ؤولني
امريكيني ات�صلوا بالقيادة العامة للمعار�ضة وعر�ضوا تقدمي امل�ساعدة قبل
ب�ضعة ا�شهر .وبعد ذلك طلبت القيادة العامة من االلوية العاملة حتت
قيادتها اختيار مقاتلني على م�ستوى جيد ليتدربوا على ا�ستخدام ا�سلحة
متقدمة مثل ��ص��واري��خ م���ض��ادة للدبابات و��ص��واري��خ م���ض��ادة للطائرات
باال�ضافة اىل تعلم تقنيات جمع املعلومات املخابراتية.

بالك�سيبة
�أهايل بور �سعيد يحرقون البخور بعد �أن و�صفهم
ّ

مر�سي يحذر من خمططات ل�شق ال�صف الوطني
•• القاهرة-يو بي �أي:

�أح��رق ظ��رف��اء مبدينة بور�سعيد
امل�صرية ،ام�س اجلمعة ،البخور
�أم � � ��ام حم� ��ال جت ��اري ��ة باملدينة
خ�شية تع ّر�ضهم للح�سد ،بعد �أن
و�صفهم الرئي�س حممد مر�سي
ك�سيبة و�أ��ص�ح��اب ر�ؤو�س
ب��أن�ه��م ِّ
�أموال .
و�أبلغ م�صدر حقوقي يف بور�سعيد
يونايتد بر�س �إنرتنا�شونال� ،أن
عدداً من ع ّمال حمال جتارية يف
ال�سوق التجاري باملدينة� ،أحرقوا
البخور �أمام املحال اتقا ًء من �شر
احل�سد بعد �أن و�صفهم مر�سي،
خالل كلمة متلفزة �أُذيعت م�ساء
ك�سيبة
�أم ����س اخل�م�ي����س ،ب ��أن �ه��م ِّ
(يح�صلون على مكا�سب و�أرباح
كبرية م��ن �أع�م��ال�ه��م) ،و�أن ن�ساء
ب��ور� �س �ع �ي��د ي �ع �ل �ق��ون ال� �ث ��وم على
�أبواب البيوت  ،يف �إ�شارة �إىل ُح�سن
التدبري وعدم التبذير.
و ُي�ع��رف �أه��ايل مدينة بور�سعيد
ال��واق�ع��ة على ال�ساحل ال�شمايل
لقناة ال�سوي�س �شمال �شرق البالد،
وه��م خليط من �أه��ايل حمافظة
دمياط ال�ساحلية ومن بدو �سيناء
وم��ن �أه ��ايل اجل �ن��وب والقاهرة،
جت � ��ار م� �ه ��رة ّ
ب ��أن �ه ��م ّ
يف�ضلون

ال �� �س �ف��ر �إىل اخل� � ��ارج واملغامرة
ب��إق��ام��ة م�شروعات جت��اري��ة .من
جهته دعا الرئي�س امل�صري قوات
الأم� ��ن امل��رك��زي �إىل ال�ت�ن� ُّب��ه من
� �ش��ائ �ع��ات ت �ه��دف �إىل � �ش��ق �صف
�أب �ن��اء م�صر وق��ال �إن ال�ع��دو من
اخلارج ي�سعى كذلك ل�شق ال�صف
 .وق��ال م��ر��س��ي ،يف كلمة وجهها
�إىل ق��ادة وق ��وات الأم ��ن املركزي

ب��امل �ع �� �س �ك��ر ال��رئ �ي �� �س��ي مبنطقة
الد َّرا�سة بالقاهرة ام�س �إن م�صر
ه��ي وطننا جميعاً وال وط��ن لنا
غ�ي�ره ،ف�ك��ون��وا على وعيكم و�أال
ت�شق �صفنا �شائعة وع��دون��ا من
خارج �أوطاننا ي�سعى ل�شق جمعنا
و�أنا �أرى هذا و�أحر�سكم منه كما
حتر�سون وطنكم .
و�أ��ض��اف موجهاً حديثه لعنا�صر

الأمن املركزي (�أكرب قوة عددية
وانت�شاراً يف البالد)� ،أنتم يف القلب
م�ن�ه��ا واحل ��را� ��س ل �ه��ا م ��ع �أبناء
ال�شعب الذي يحت�ضن �أبناءه من
ال�شرطة و�أنتم يف العني والقلب
وال تغيبون .
واعترب �أن العملية ال�سيا�سية يف
البالد حالياً هي العبور الثالث
 ،ق��ائ�ل ً�ا م��ا ي �ح��دث ه��و عبورنا

الثالث ،والعبور الأول كان عبور
�أك �ت��وب��ر وك� ��ان ل�ل���ش��رط��ة ب��ه دور
مهم ،والثاين يف  25يناير (ثورة
 25يناير  2011التي �أطاحت
ب��ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق) وك��ان��ت �أي�ضاً
لل�شرطة يف ق�ل�ب��ه و�أراد اهلل �أن
يكون  25يناير هو عيد ال�شرطة
وذكرى ما �ضحت به ال�شرطة �ضد
اال�ستعمار و�ضد املحتل وانطلقت
ال�شرارة الأوىل من الإ�سماعيلية
مل�ق��اوم��ة حقيقية وك��ان��ت بقيادة
ال�شرطة .
و�أ��ض��اف العبور الثالث ك��ان بعد
االنتخابات الرئا�سية والدخول
يف مرحلة اال�ستقرار .
وك ��ان ��ض�ب��اط وع�ن��ا��ص��ر يف عدة
م� �ع� ��� �س� �ك ��رات ل�ل ��أم� ��ن امل� ��رك� ��زي
�أبرزها ده�شور جنوب القاهرة ،و
خالد بن الوليد و عمر بن عبد
ال�ع��زي��ز ع�ل��ى ط��ري��ق ال �ق��اه��رة –
الأ�سكندرية ،توقفوا ع��ن العمل
و�أغ �ل �ق��وا امل�ع���س�ك��رات بالتزامن
م��ع �إغ�ل��اق ع �� �ش��رات م��ن مراكز
ال���ش��رط��ة ح�ي��ث ي�ط��ال��ب عنا�صر
الأم � ��ن ب ��إق��ال��ة وزي� ��ر الداخلية
اللواء حممد �إبراهيم معتربين
�إياه يزج بهم يف ال�صراع ال�سيا�سي
الدائر يف البالد ل�صالح جماعة
الإخوان امل�سلمني .

�أقباط يعت�صمون �أمام ال�سفارة الليبية بالقاهرة
•• القاهرة-يو بي �أي:

بد�أت جمموعة من امل�صريني الأقباط اعت�صاماً مفتوحاً
�أم��ام ال�سفارة الليبية بالقاهرة ،احتجاجاً على مقتل
�شاب موقوف يف ليبيا بتهمة التب�شري بامل�سيحية .
وجت َّمع ع�شرات الأق�ب��اط ينتمون جلماعة ُتطلق على
نف�سها ا�سم جبهة ال�شباب القبطي  ،ليل �أم�س الأول
�أم��ام مقر ال�سفارة الليبية بحي ال��زم��ال��ك بالقاهرة،
اح �ت �ج��اج �اً ع �ل��ى م�ق�ت��ل ال �� �ش��اب ع ��زت ح�ك�ي��م املوقوف
رهن التحقيق �أم��ام ال�سلطات الليبية بتهمة التب�شري
بامل�سيحية  ،مطالبني ب�إطالق �سراح �آخرين يواجهون
التهمة ذاتها ،وعودتهم �إىل م�صر.

وق��د ع � َّززت ق��وات الأم ��ن امل���ص��ري م��ن ت��واج��ده��ا حول
مقر ال�سفارة ،فيما يجري تفاو�ض مع جمموعة من
ال�شباب �أعلنوا اعت�صاماً مفتوحاً هناك ،لإقناعهم بف�ض
االعت�صام واللجوء �إىل القانون.
وكانت �أعداد كبرية من �أهايل حمافظة �أ�سيوط (جنوب
القاهرة) �ش ّيعوا ،يوم الأربعاء الفائت ،جثمان املواطن
عزت حكيم عطا اهلل ( 45عاماً) بعد يوم من و�صوله
�إىل مطار القاهرة ،وت��ردَّد �أنه تويف نتيجة التعذيب يف
�أحد ال�سجون الليبية حيث كان يخ�ضع للتحقيق مع 3
�آخرين بتهمة التب�شري بامل�سيحية ،بعد توقيفهم �ضمن
�أع ��داد ك�ب�يرة م��ن ج��ان��ب جماعة مت�شددة ُتطلق على
نف�سها ا�سم �أن�صار ال�شريعة .
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عربي ودويل

ميقاتي يرحب ببيان جمل�س الأمن حول لبنان
•• بريوت-يو بي �أي:

رحب رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي بالبيان الرئا�سي ال�صادر
عن جمل�س االم��ن ال��دويل ال��ذي �صدر ام�س الأول ح��ول لبنان
وو�صفه بالبناء  .وقال ميقاتي ام�س لل�صحفيني البيان مرحب
به ،وهو بيان بناء ،ونحن متفقون معه ون�أخذ كل هذا ال�شيء يف
االعتبار  .وكان جمل�س الأم��ن ال��دويل اكد �أهمية اعتماد لبنان
�سيا�سة الن�أي بالنف�س حيال الأزم��ة ال�سورية ،مبدياً ر�ضاه عن
الهدوء الذي ي�سود عرب اخلط الأزرق يف جنوب البالد.
كما �أعرب عن �سعادة الأع�ضاء حيال الهدوء الذي ما زال �سائداً
عرب اخلط الأزرق ويف منطقة عمليات قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة
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توتر يف نيويورك �إثر قتل ال�شرطة لأ�سود

•• نيويورك-ا ف ب:

اليونيفيل يف جنوب لبنان  .لكن االع�ضاء �أع��رب��وا ع��ن قلقهم
البالغ �إزاء تكرار ح��وادث �إط�لاق النار عرب احل��دود اللبنانية-
ال���س��وري��ة وال�ت��ي ت�سببت مبقتل و�إ��ص��اب��ة لبنانيني ،بالإ�ضافة
�إىل عمليات اخلطف وتهريب الأ�سلحة عرب احل��دود وانتهاكات
حدودية �أخرى .
وع�بروا عن قلقهم العميق �أي�ضاً �إزاء �أث��ر الأزم��ة ال�سورية على
اال�ستقرار يف لبنان ،ون��ا��ش��دوا جميع اللبنانيني احل�ف��اظ على
الوحدة الوطنية يف مواجهة حماوالت تقوي�ض ا�ستقرار البالد،
و��ش��ددوا على ��ض��رورة قيام جميع الأط ��راف اللبنانية باحرتام
�سيا�سة ال�ن��أي بالنف�س التي يعتمدها لبنان واالم�ت�ن��اع ع��ن �أي
تدخل يف الأزمة ال�سورية .

طالبت والدة �شاب ا�سود قتلته �شرطة نيويورك يف عطلة نهاية اال�سبوع باحقاق العدل م�ؤكدة انها ال توافق على احلوادث
التي ادت اىل اعتقال ع�شرات يف حي اي�ست فالتبو�ش يف بروكلني .وقالت كارول غراي يف م�ؤمتر �صحايف اريد العدالة واريد
ان اعرف كيف قتل ابني  ،وحتدثت عن طفلها البالغ من العمر  16عاما كيماين غراي الذي رفعت �صورته .وا�ضافت
اريد حتقيقا دقيقا ال ذر رماد يف العيون .العدالة وحقوقه املدنية واعتقل � 46شخ�صا ليل االربعاء اخلمي�س يف حوادث مع
ال�شرطة بعد ليلة توتر اوىل االثنني .واكدت ال�سيدة انها ال تدعو اىل العنف .وقالت ال اوافق على اي اعمال �شغب او نهب او
اطالق نار �ضد اي �شرطي  ،مو�ضحة ان �شرطيني قتال كيماين وال اريد �سوى العدالة� ،سحب هذين ال�شرطيني من ال�شارع
قبل ان ي�ؤذيا اي �شاب �آخر  .وقتل كيماين غراي م�ساء ال�سبت يف ال�شارع بعدما ا�شهر م�سد�سا على ال�شرطيني اللذين كانا
بلبا�س مدين ،ح�سب ال�شرطة .وك�شف تقرير ت�شريح جثته انه م�صاب ب�سبع ر�صا�صات بينها ثالث يف الظهر .وقد اثار ن�شره
توترا كبريا يف اي�ست فال�شبو�ش حيث ي�شكك كثريون يف رواية ال�شرطة .وقالت والدة الفتى اخلمي�س انها ال ت�صدق انه كان
يحمل �سالحا ،لكنني مل اكن هناك .

دعوى �إ�سرائيلية �ضد عبا�س وحما�س يف اجلنائية

اتفاق على حكومة ب�إ�سرائيل ونواب عرب ينتقدونها
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق� ��دم حم� ��ام �إ� �س��رائ �ي �ل��ي دع ��وى
ق�ضائية �إىل املحكمة اجلنائية
ال��دول �ي��ة يف اله � ��اي ات �ه��م فيها
ال��رئ �ي ����س ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي حممود
عبا�س وحركة حما�س بارتكاب ما
زعم انها جرائم حرب من خالل
�إط�ل�اق ��ص��واري��خ م��ن ق�ط��اع غزة
على جنوب �إ�سرائيل.
وق ��ال م��وق��ع وال�ل�ا االلكرتوين
ام� �� ��س �إن امل� �ح ��ام ��ي م ��ردخ ��اي
ت�سيفني قدم الدعوى الق�ضائية
�إىل املحكمة اجلنائية الدولية يف
الهاي وطالب فيها بفتح حتقيق
�ضد عبا�س و�أع�ضاء حركة حما�س
ب ��ارت� �ك ��اب م ��ا و� �ص �ف �ه��ا بجرائم
وجرائم �ضد الإن�سانية وجرائم
عدوانية .
وت ��اب ��ع �أن ت���س�ي�ف�ين مت �ك��ن من
تقدمي هذه الدعوى �إىل املحكمة
يف �أع �ق��اب االع �ت�راف بفل�سطني
دولة مراقبة غري كاملة الع�ضوية
يف الأمم املتحدة.
ي ��ذك ��ر �أن امل �ح �ك �م��ة اجلنائية
ال ��دول� �ي ��ة رف �� �ض��ت ق �ب��ل ح ��وايل
�سنة دع��وى تقدمت بها ال�سلطة
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة � �ض��د �إ�سرائيل
واتهمتها ب��ارت�ك��اب ج��رائ��م حرب
خالل عملية الر�صا�ص امل�صبوب
ال �ع �� �س �ك��ري��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �ضد
قطاع غزة يف نهاية العام 2008
ومطلع العام .2009
اىل ذلك� ،أفادت م�صادر �صحفية

ب � � ��أن ح ��زب ��ي ال� �ل� �ي� �ك ��ود والبيت
ال�ي�ه��ودي الإ�سرائيليني تو�صال
التفاق ب�ش�أن االئتالف احلكومي
يف ح� �ي��ن و�� � �ص � ��ف ن � � � ��واب ع� ��رب
ب��ال�ك�ن�ي���س��ت احل �ك��وم��ة اجلديدة
ب ��أن �ه��ا ا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ي�ط��ان�ي��ة ال يعول
عليها.
وك ��ان ال�ب�ي��ت ال �ي �ه��ودي ق��د قطع
ات�صاالته م��ع الليكود احتجاجا
على ق��رار رئي�س ال ��وزراء املكلف
بنيامني نتنياهو �إل �غ��اء من�صب
نائب رئي�س الوزراء يف احلكومة،
وه��و م��ا طلبه �أي�ضا ح��زب هناك
م���س�ت�ق�ب��ل وات� �ف ��ق ن �ت �ن �ي��اه��و مع
احل��زب�ين على منح الأول ثالث
حقائب وزاري ��ة وال �ث��اين خم�سا.
ويتوقع �أن يتم عر�ض احلكومة
على الكني�ست يوم االثنني املقبل.
وت�سبب نزاع بني ر�ؤ�ساء الأحزاب
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ب���ش��أن ل�ق��ب رمزي
واملنا�صب واحلقائب الوزارية يف
عرقلة �إمت��ام املحادثات اخلا�صة
بت�شكيل حكومة ائتالفية بالبالد
يف ال �ل �ح �ظ ��ات الأخ � �ي� ��رة �أم �� ��س
الأول.
و�أفادت �إذاعة اجلي�ش الإ�سرائيلي
ب ��أن نتنياهو ق��رر �أال مينح لقب
نائب رئي�س ال��وزراء �إىل �شريكيه
ال��رئ�ي���س�ي�ين ب ��االئ �ت�ل�اف ،وهما
ي ��ائ�ي�ر الب� �ي ��د م ��ن ح� ��زب هناك
م���س�ت�ق�ب��ل ون �ف �ت��ايل ب�ي�ن�ي��ت من
حزب البيت اليهودي .
وذكرت الإذاعة �أن القرار اخلا�ص
بعدم منح الأل �ق��اب �صدر ب�إيعاز

م��ن � �س��ارا زوج� ��ة ن�ت�ن�ي��اه��و التي
ت ��رددت ت�ق��اري��ر �أن��ه ن�شب خالف
ب�ي�ن�ه��ا وب�ي�ن ب�ي�ن�ي��ت ع�ن��دم��ا كان
م�ساعدا لزوجها.
وق ��ال احل��زب��ان ال�ب�ي��ت اليهودي
و ه� �ن ��اك م���س�ت�ق�ب��ل �إن زعيمي
احل� ��زب�ي��ن ح �� �ص�ل�ا ع� �ل ��ى وع� ��ود
مبنح لقب نائب رئي�س الوزراء،
ولكن مت �ســـــحب الوعـد يف نهاية
الأمر.
ومن املتوقع �أن ينعقد الكني�ست
االثنني املقبل ملنح الثقة حلكومة
نتنياهو اجل��دي��دة ،وه��ي الثالثة
ب��رئ��ا��س�ت��ه ،وال�ث��ال�ث��ة والثالثون
منذ ت�أ�سي�س �إ�سرائيل.
وت�ضم احلكومة  22وزي��راً مبن
فيهم رئ�ي����س ال � ��وزراء .وتوزعت
احل�ق��ائ��ب ال ��وزاري ��ة ب��واق��ع �سبع
حل��زب الليكود و�أرب ��ع لإ�سرائيل
بيتنا وخم�س حلزب هناك م�ستقل
الذي ينتمي لتيار الو�سط ،وثالث
للبيت اليهودي اليميني املتطرف،
وحقيبتني حلزب احلركة بزعامة
وزيرة اخلارجية ال�سابقة ت�سيبي
ليفني.
وي��رى حمللون �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ون �أن
حكومة نتنياهو اجلديدة �ستكون
ميينية من الناحيتني ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،و�أن��ه �سيتم تكثيف
اال� �س �ت �ي �ط��ان خ �ل�ال والي �ت �ه��ا يف
حني ال يتوقع �أن ت�سعى �إىل دفع
العملية ال�سيا�سية بني �إ�سرائيل
والفل�سطينيني.
يف ه ��ذه الأث� �ن ��اء اع �ت�بر �أع�ضاء

•• مك�سيكو �سيتي-رويرتز:

قالت هيلني ك�لارك رئي�سة برنامج
االمم امل �ت �ح��دة االمن ��ائ ��ي ان هناك
�أدل ��ة م�ت��زاي��دة ع�ل��ى ان احل ��رب على
امل �خ��درات ف�شلت وان حت��وي��ل االمر
اىل عملية جنائية ي�ضر �أكرث من ان
يفيد يف حل امل�شكلة .وقالت كالرك
وهي رئي�سة وزراء �سابقة لنيوزيلندا
ان زعماء دول امريكا الالتينية يجب
ان ي���ش�ج�ع��وا ع�ل��ى ت�ط��وي��ر �سيا�سات
خم�ت�ل�ف��ة ل �ع�لاج م�شكلة امل �خ��درات.
وكانت تتحدث قبل ان يقدم برنامج
االمم املتحدة االمن��ائ��ي تقريره عن
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب���ش��ري��ة ل �ع��ام . 2013
وق��ال��ت ك�ل�ارك ل��روي�ت�رز يف مقابلة
لقد عملت وزي ��رة لل�صحة م��ن قبل

وم��ا م��ن �شك ان م��وق��ف ال�صحة هو
ان تعالج ق�ضية امل�خ��درات على انها
ق�ضية �صحية واجتماعية يف املقام
االول ال كق�ضية جنائية .و�أ�ضافت
ف��ور ان ت�ب��د�أ العملية اجلنائية انت

م�سارا ً
حتليل� :أوباما يجرب ً
خمتلفا مع �إ�سرائيل

•• وا�شنطن-القد�س-رويرتز:

بعد نحو �أرب��ع �سنوات م��ن ع�لاق��ات كثريا م��ا �شابها
التوتر مع رئي�س الوزراء اال�سرائيلي بينامني نتنياهو
ي�سعى الرئي�س االمريكي باراك �أوباما اىل �أن ي�سلك
م�سارا خمتلفا فيتخطى نتنياهو ويتودد اىل ال�شعب
اال�سرائيلي مبا�شرة.
ويف ح�ي�ن �أن �أول زي � ��ارة ر��س�م�ي��ة ي �ق��وم ب �ه��ا �أوباما
ال�سرائيل اال�سبوع املقبل �ست�شمل بالقطع اجتماعات
م��ع نتنياهو فانها �سرتكز ب�شدة على اع ��ادة �ضبط
عالقته مع ال��ر�أي العام اال�سرائيلي فيما ي�سعى اىل
طم�أنته حيال التزامه ب�أمنه وم�صاحله.
جميع الدالئل ت�شري اىل �أن �أوباما ي�أمل يف �أن تعزز
هذه اال�سرتاتيجية موقفه خالل حمادثاته مع رئي�س
الوزراء اليميني الذي �أ�ضرت انتخابات عامة جرت يف
يناير كانون الثاين بو�ضعه ال�سيا�سي اذ حقق فيها
تيار الو�سط مكا�سب مفاجئة.
وي�أمل اوباما يف �أن يتمكن من اقناع نتنياهو بانتهاج
حل �سلمي مع اي��ران ومعاجلة اجلمود يف حمادثات
ال�سالم مع الفل�سطينيني.
ويواجه �أوباما حتديا يتمثل يف التغلب على ال�شكوك
اال�سرائيلية التي ترجع اىل �أيامه االوىل يف من�صبه
حينما مار�س �ضغوطا على نتنياهو لتجميد التو�سع
اال�ستيطاين وبد�أ مفاحتة مل تدم طويال مع طهران
عدو ا�سرائيل اللدود.
وع�ل�اوة على ذل��ك ف��ان �أوب��ام��ا امل �ع��روف ب�شخ�صيته
الر�صينة امل�ستقلة نادرا ما ينتهج دبلوما�سية من نوع
�أ�شعر باالمكم التي ا�ستخدمها الرئي�س االمريكي

اال� �س �ب��ق ب �ي��ل ك �ل �ي �ن �ت��ون ال� �س �ت �م��ال��ة اال�سرائيليني
والفل�سطينيني على حد �سواء خالل فرتة رئا�سته.
وم��ع ذل��ك ي��ري بع�ض اخل�ب�راء يف �سيا�سات ال�شرق
االو� �س��ط �أن �أوب��ام��ا ق��د يتمكن م��ن اال� �س �ت �ف��ادة من
الزيارة يف بناء الثقة بني الر�أي العام يف ا�سرائيل وهي
�أول دولة يزورها يف فرتته الرئا�سية الثانية.
وت � ��أت� ��ي زي� ��ارت� ��ه يف وق � ��ت ت �ب �ـ �ـ �ـ �ـ��دو ف �ي �ـ �ـ �ـ��ه امل� �خ ��اوف
اال�سرتاتيجية االمريكية واال�سرائيلية متقاربة �أكرث
من �أي وقت منذ �سنوات اذ مير اخلالف بني الغرب
واي ��ران ب�ش�أنها برناجمها ال �ن��ووي مبرحلة حرجة
وي�شكل ال�صراع الدائر يف �ســــوريا تهديدا لال�ستقرار
االقليمي.
وذك��ر ديني�س رو���س م�ست�شار �أوب��ام��ا ال�سابق ل�ش�ؤون
ال���ش��رق االو� �س��ط م��ا م��ن ب��دي��ل ل�ه��ذه ال��زي��ارة ..انها
فر�صة ليتوا�صل مع العقلية اال�سرائيلية.
لكن الف�شل يف حتقيق ذلك احتمال وارد �أي�ضا.
و�سيتطلع كثري من اال�سرائيليني الوباما ليظهر لهم
عزمه على فعل ما يلزم مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة
الع�سكرية ملنع ايران من امتالك قنبلة نووية .وتنفي
ايران �أن لديها مطامح من هذا النوع.
لكن ال يبدو �أن الرئي�س االمريكي �سيذهب البعد من
ذل��ك بالرغم من دع��وات نتنياهو املتكررة الن تعلن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع��ن خ��ط �أح �م��ر �أك�ث�ر ��ص��رام��ة يف
تعاملها مع طهران.
وك�شف م�شاركون يف اجتماع بني �أوباما وقيادات يهودية
�أمريكية اال�سبوع املا�ضي عن �أن �أوباما الذي ي�ؤكد �أنه
ال ي��راوغ يف م�س�ألة التحرك الع�سكري �ضد اي��ران اذا
ما �أخفقت كافة احللول االخرى �أبلغ الزعماء اليهود
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ا ّدع��ى الق�ضاء الع�سكري اللبناين ام�س على � 10أ�شخا�ص بتهمة
االنتماء اىل (جبهة الن�صرة) والتح�ضري للقيام ب�أعمال �إرهابية
ونقل �أ�سلحة بني �سوريا ولبنان.
وق��ال م�صدر ق�ضائي لبناين �إن مفو�ض احلكومة ل��دى املحكمة
الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر ،ا ّدع��ى على � 10أ�شخا�ص بجرم
االنتماء �إىل تنظيم م�س ّلح وجبهة الن�صرة ،بق�صد القيام ب�أعمال
�إرهابية ،ونقل �أ�سلحة ومتفجرات بني لبنان و�سوريا  ،وهي جرائم
ت�صل عقوبتها اىل حد الإعدام.
و�أح� ��ال ال�ق��ا��ض��ي �صقر امل��وق��وف�ين ال�ع���ش��رة ع�ل��ى ق��ا��ض��ي التحقيق
الع�سكري الأول يف املحكمة الع�سكرية للتحقيق معهم قبل �إحالتهم
على املحكمة الع�سكرية يف حال ثبتت التهمة املوجهة �إليهم.

كني�ست ع��رب �أن حكومة رئي�س
ال � � ��وزراء امل �ك �ل��ف ن�ت�ن�ي��اه��و التي
ي �ت��وق��ع الإع � �ل� ��ان ع �ن �ه��ا م�ساء
ال�سبت ا�ستيطانية ال يعول عليها
يف عملية �سالم.
وق� ��ال ع���ض��و ال�ك�ن�ي���س��ت ورئي�س
اجل�ب�ه��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة لل�سالم
وامل �� �س��اواة حم�م��د ب��رك��ة لوكالة
ال���ص�ح��اف��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ي�ج��ب �أن
ن �ت��ذك��ر �أن ه� ��ذه احل �ك��وم��ة هي
حكومة نتنياهو ،وهو غري معني
بحل الدولتني ،هو معني بعملية
��س�ي��ا��س�ي��ة ت�ف���ض��ي �إىل ن� ��وع من
ال�سالم .

الأمم املتحدة تقر بف�شل احلرب على املخدرات
ت��زي��د م��ن امل �خ��اط��ر .ب��ال�ط�ب��ع عاملنا
حت � ��رك ع �ل��ى �أ�� �س ��ا� ��س ان العملية
اجل �ن��ائ �ي��ة ه ��ي ال �ت��وج��ه ال�صحيح.
وخ �ل�ال ال �� �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة املا�ضية
ب ��د�أ ع��دد م��ن ح�ك��وم��ات دول �أمريكا
الالتينية يف املعار�ضة العلنية للحرب
على املخدرات التي تقودها الواليات
املتحدة منذ  40عاما والتي ت�سعى
للق�ضاء على زراعات وتوزيع املخدرات
مثل املاريوانا والكوكاين .و�أحجمت
ك�ل�ارك ع��ن التعليق على امل�س�ؤولية
ال �ت��ي ي �ج��ب ان ت�ت�ح�م�ل�ه��ا الواليات
املتحدة يف اي �سيا�سة ج��دي��دة ب�ش�أن
امل�خ��درات ون�صحت حكومات �أمريكا
الالتينية بالتخلي عن �سيا�سة نحن
وهم يف التعامل مع الواليات املتحدة
والدول امل�ستهلكة للمخدرات .وو�سط
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�شعور م��ن االح �ب��اط وب� ��أن الواليات
املتحدة مل تفعل ما فيه الكفاية للحد
من ا�ستهالكها للمخدرات ب��د�أ عدد
من زعماء املنطقة يتحدثون علنا عن
امكانية اباحة املخدرات .ويف املك�سيك
قتل �أكرث من � 70ألفا يف �أعمال عنف
ذات �صلة باملخدرات منذ عام 2007
وب�ت��أي�ي��د م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �شن
ال��رئ�ي����س املك�سيكي ال���س��اب��ق فيليبي
ك��ال��دي��رون ال ��ذي ت ��رك ال��رئ��ا��س��ة يف
دي�سمرب كانون االول حملة ع�سكرية
ع �ل��ى ع �� �ص��اب��ات االجت � ��ار باملخدرات
ف��ور ت��ول�ي��ه ال��رئ��ا��س��ة ع��ام . 2006
وب� ��دال م ��ن ان ي�ق���ض��ي ع �ل��ى العنف
زادت عمليات اراق ��ة ال��دم��اء وتخلى
ك ��ال ��دي ��رون ت��دري �ج �ي��ا ع ��ن موقفه
املت�شدد.

و�أ� � �ض� ��اف ب ��رك ��ة �أن � ��ه م ��ع زي� ��ارة
الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما
املتوقعة الأربعاء املقبل قد تن�ش�أ
�أر�ضية حم��ادث��ات ،ولكني �أعتقد
ج��ازم��ا �أن ه ��ذه احل �ك��وم��ة غري
م ��ؤه� �ل ��ة ل �ل��و� �ص��ول الت� �ف ��اق مع
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ب�ن�ف���س�ه��ا ب ��دون
�ضغط �أمريكي  .وو�صف احلكومة
ب�أنها حكومة ا�ستيطان بامتياز .
من جهته اعترب ع�ضو الكني�ست
�إب��راه �ي��م ��ص��ر��ص��ور ،وه��و رئي�س
ال �ق��ائ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة امل ��وح ��دة� ،أن
احل � �ك ��وم ��ة اجل � ��دي � ��دة حكومة
م���س�ت��وط�ن�ين ال مي �ك��ن ال��وث��وق

ب� �ه ��ا .ف� �ح ��زب ال �ب �ي��ت اليهودي
�سي�صب ج��ل اهتمامه على بناء
امل�ستوطنات .
و�أ�ضاف �أما دخول ليفني للحكومة
وت��ول�ي�ه��ا م�ل��ف امل�ف��او��ض��ات فجاء
بدواعي حت�سني �صورة �إ�سرائيل
�أم � � ��ام ال � �ع ��امل وت �� �ش �ك �ي��ل غطاء
ال�ستمرار ال�سيا�سة الإ�سرائيلية
اال�ستيطانية وتهويد القد�س .
و�أو��ض��ح �أن��ه لطاملا �شكلت ليفني
ه ��ذا ال �غ �ط��اء يف م�ن��ع �أي حترك
جدي ميكن �أن يف�ضي يف النهاية
�إىل �إق� ��ام� ��ة دول� � ��ة فل�سطينية
وحتقيق �سالم عادل .

�أوباما وبايدن قد يغادرا
�أمريكا يف نف�س الوقت

•• وا�شنطن-رويرتز:

ال�سباب امنية نادرا ما ي�سافر الرئي�س االمريكي ونائبه اىل اخلارج يف نف�س
الوقت لكن �أحداث اال�سبوع القادم رمبا جترب باراك اوباما وجو بايدن على
ان يكونا خارج الواليات املتحدة يف نف�س اليوم على االقل ل�ساعات.
وي �غ��ادر الرئي�س اوب��ام��ا م�ساء ال�ث�لاث��اء يف رح�ل��ة اىل ا�سرائيل وال�ضفة
الغربية واالردن .ويف وقت �سابق من اليوم نف�سه �سيح�ضر نائب الرئي�س
بايدن مرا�سم تن�صيب بابا الفاتيكان اجلديد فران�سي�س االول يف روما.
ومن غري امل�ؤكد ما اذا كان بايدن �سيعود اىل الواليات املتحدة يف الوقت
الذي �سيغادر فيه اوباما.
وقال بن رود�س نائب م�ست�شار االمن القومي بالبيت االبي�ض انه ال يعرف
ب�شكل م��ؤك��د م��ا اذا ك��ان �أوب��ام��ا وب��اي��دن �سيكونان خ��ارج ال�ب�لاد يف نف�س
الوقت .وا�ضاف قائال لل�صحفيني ن�ضع هذه االعتبارات يف احل�سبان ونقوم
بتخطيط حذر ل�ضمان اال�ستعداد الي طارئ ولذلك الغر�ض ن�سعى دائما
لتن�سيق �سفرهما.

وا�شنطن
وج��ه  45حماميا عن �سجناء معتقلني يف غوانتانامو ر�سالة اىل
وزي��ر الدفاع االمريكي ت�شاك هيغل البالغه با�ضراب عن الطعام
يف ال�سجن و التهديد اخلطري على حياة و�صحة ال�سجناء  .وقال
املحامون يف ر�سالة ح�صلت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منها
ان  12منهم بعثوا بر�سالة اىل قيادة ال�سجن ولكنه مل يح�صلوا
على جواب .ورفعوا اذن �شكواهم اىل وزير الدفاع الذي اعترب عام
 2005وعندما كان �سناتورا جمهوريا ان ال�سجن املثري للجدل هو
احد ال�سجون التي خ�سرت ب�سببها الواليات املتحدة حرب ال�صورة يف
العامل  .واو�ضحوا يف ر�سالتهم ان معظم الرجال يف املع�سكر  6الذي
ي�ضم اكرب عدد من معتقلي غوانتانامو هم م�ضروبون عن الطعام
منذ ال�ساد�س من �شباط-فرباير  .وا�ضافت الر�سالة ان حالتهم
ال�صحية تتدهور وقد خ�سر كل واحد منهم ما بني  9و 13كلغ وان
ما ال يقل عن  24معتقال فقدوا الوعي ب�سبب انخفا�ض ن�سبة ال�سكر
يف ال��دم .وج��اء يف الر�سالة اي�ضا ان هذا اال�ضراب عن الطعام جاء
بعد عمليات تفتي�ش متكررة عن القر�آن مع املعتقلني الذين اعتربوا
االمر مبثابة تدني�س القد�سيات باال�ضافة اىل عمليات تفتي�ش اخرى
وم�صادرة اغرا�ض �شخ�صية مثل ر�سائل و�صور للعائلة او ر�سائل من
حماميهم على ما يبدو بدون اي �سبب وبدون اي ا�ستفزاز .

مك�سيكو �سيتي
قال مكتب النائب العام بوالية كوينتانا املك�سيكية ان رجلني م�سلحني
بر�شا�ش وم�سد�س �أطلقا النار يف حانة على م�شارف منتجع كانكون
ال�سياحي فقتال �ستة ا�شخا�ص و�أ��ص��اب��ا خم�سة ب�ج��روح .وكانكون
مق�صد �سياحي �شهري على �ساحل املك�سيك على البحر الكاريبي
وتخلو ايل ح��د كبري م��ن العنف املرتبط بتجارة امل �خ��درات الذي
يع�صف ب�أكابولكو وه��و منتجع �سياحي مك�سيكي اخ��ر على �ساحل
املحيط الهادي .ويف ال�شهر املا�ضي تعر�ضت �ست �سائحات ا�سبانيات
لالغت�صاب عندما اقتحم م�سلحون ملثمون منزال كن ي�ست�أجرنه
على �شاطئ .وتعهد الرئي�س املك�سيكي انريك بينا نييتو بكبح العنف
ال��ذي قفزت معدالته بعد �أن �أطلق �سلفه فيليبي كالديرون حملة
�ضد ع�صابات املخدرات .وقتل �أكرث من � 70ألف �شخ�ص يف العنف
املرتبط باملخدرات يف املك�سيك منذ . 2007

كرات�شي
اعلنت ال�شرطة الباك�ستانية ان انفجارا بقنبلة فجرت عن بعد اوقع
ثالثة قتلى وخم�سة جرحى يف مكاتب حمطة تلفزيون عرب الكابل
يف مدينة كرات�شي .واو�ضحت ال�شرطة ان العبوة التي انفجرت كانت
خمب�أة يف كي�س بالقرب من مدخل مكاتب حمطة التلفزيون يف حي
غري م�أهول ب�شرق املدينة.
واو�ضح قائد ال�شرطة يف كرات�شي نعيم باروكا لوكالة فران�س بر�س
ان �شخ�صا و�ضع الكي�س اململوء باملتفجرات اىل جانب ب��اب املكتب
وفجر املتفجرات عن بعد .
وقال م�س�ؤول اخر يف ال�شرطة هو رجا عمر اخلطيب ان كيلوغرامني
م��ن امل�ت�ف�ج��رات ا�ستعمال وان حم�ل�ين ب��ال�ق��رب م��ن م�ك��ان املحطة
التلفزيونية التي تعمل عرب الكابل قد ت�ضررا اي�ضا .

ا�ستفتاء د�ستوري يف
زميبابوي ب�أول مرحلة انتخابية

•• هراري-ا ف ب:

يف �أحاديث خا�صة �أن��ه ال يري ج��دوى من املبالغة يف
ا�ستعرا�ض ال �ق��وة .وذك ��ر م�صدر ق��ري��ب م��ن االدارة
االمريكية �أن البيت االبي�ض يعتقد �أن اال�سرائيليني
مل ي�صلوا اىل توافق بعد ب�ش�أن �أ�سلوب مواجهة ايران
وان��ه يجب �أن تتوقف تهديدات نتنياهو ب�شن هجوم
على املواقع النووية االيرانية ولو يف الوقت احلايل
على االقل.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن �أوباما �سيطلب من نتنياهو التحلي
بال�صرب ل�ي�رى ن�ت��ائ��ج ال�ع�ق��وب��ات ال��دول�ي��ة واجلهود
الدبلوما�سية مع اي��ران .لكن امل�س�ؤولني االمريكيني
ي�أملون �أي�ضا يف �أن ي��ؤدي ت�أكيد �أوباما على االلتزام
ب��أم��ن ا�سرائيل اىل زي��ادة �ضغوط ال ��ر�أي ال�ع��ام على

نتنياهو لتجنب ت�صعيد املوقف بينما تتفاو�ض القوى
العاملية مع طهران .و�أ�صبحت ايران املحور الرئي�سي
للخالف ب�ين �أوب��ام��ا ونتنياهو وال ��ذي ي�صفه ارون
ديفيد ميلر امل�ست�شار ال�سابق يف مفاو�ضات ال�شرق
االو�سط ب�أنه اخلالف امل�سبب الكرب خلل وظيفي بني
رئي�س �أمريكي ورئي�س وزراء ا�سرائيلي.
ويعتقد ميلر �أن حت�سن العالقات ال يزال ممكنا خا�صة
اذا بعث �أوباما باال�شارات ال�صحيحة خالل الزيارة.
وق��ال يجب �أن يقول لهم �أدرك �أن هذه جرية �صعبة
و�أن لديكم جت��ارب م��ري��رة .ال �أ�ستهني مبخاوفكم.
و�أ�ضاف االدارة احلالية مل تر�سل بهذه الر�سائل على
النحو املالئم.

جتري اليوم يف زميبابوي اول مرحلة من االنتخابات العامة املتمثلة يف
ا�ستفتاء حول د�ستور جديد من �شانه ان يعطي دفعة للدميقراطية يف هذا
البلد الواقع جنوب افريقيا ،بعد ثالثة عقود متوا�صلة من حكم الرئي�س
روبرت موغابي .ودعي اكرث من خم�سة ماليني ناخب اىل امل�صادقة على
وثيقة �ستحد من �صالحيات الرئي�س لكن دون منع موغابي (� 89سنة)
وهو اكرب رئي�س يف العامل ،من الرت�شح جمددا .وبامكانه ان يحكم حتى �سن
التا�سعة والت�سعني وحتى ان ميوت يف احلكم الذي تواله �سنة  1980مع
ا�ستقالل البالد ،الن الد�ستور اجلديد يقرتح احلد من الواليات الرئا�سية
باثنتني اي ع�شر �سنوات دون حتديد �سن قانونية .ولن يكفي الن�ص الذي
ك��ان حمل نقا�ش دام ثالثة اع��وام بني مع�سكري موغابي ومعار�ضه منذ
زم��ن ط��وي��ل رئي�س ال� ��وزراء م��ورغ��ن ت���ش��ان�غ�يراي ،وان�ت�ه��ى بت�سوية غري
موفقة ،مب�ف��رده ليجعل م��ن زمي�ب��اب��وي دميقراطية كبرية ول��ن ي�ضمن
عودتها اىل حمفل ال��دول .وقد ح��ذرت الواليات املتحدة م�سبقا من انها
لن ترفع عقوباتها اال اذا �سارت االنتخابات املتوقعة يف متوز-يوليو املقبل،
ب�شكل جيد واذا مل حت�صل اعمال عنف ،بينما ما زال االحت��اد االوروبي
يعامل موغابي على انه �شخ�ص غري مرغوب فيه رغم ان بروك�سل بد�أت
يف تطبيع عالقاتها برفع جزء من العقوبات التي فر�ضتها منذ 2002
ملكاف�أة اال�صالحات اجلارية حاليا .كما ان الد�ستور اجلديد ال يكفي لدرء
اندالع اعمال عنف انتخابية ،لكن من مزايا اال�ستفتاء على االقل ان ي�ضع
حدا لل�شكوك وي�شكل نقطة انطالق للمرحلة التالية.

السبت  16 -مارس  2013م  -العـدد 10741
2013 - Issue No 10741

March

عربي ودويل

Saturday 16

مقاتلة �إيرانية حاولت اعرتا�ض طائرة �أمريكية
•• وا�شنطن-ا ف ب:

10

اعلن البنتاغون ان مقاتلة ايرانية
م��ن ط ��راز اف -4ف��ان�ت��وم حاولت
اعرتا�ض طائرة امريكية من دون
طيار من طراز بريديتور فوق املياه
الدولية لكنها عدلت بعد و�صول
طائرتني حربيتني امريكيتني اىل
امل�ن�ط�ق��ة .واو� �ض��ح امل�ت�ح��دث با�سم
البنتاغون جورج ليتل ان الطائرة
االيرانية عادت ادراجها بعد تلقيها

حت��ذي��را ��ش�ف�ه�ي��ا م��ن الطائرتني
االمريكيتني ،مذكرا بانه �سبق يف
ت�شرين ال�ث��اين-ن��وف�م�بر 2012
ان اطلقت ط��ائ��رة حربية ايرانية
ال�ن��ار على ط��ائ��رة ام�يرك�ي��ة بدون
ط � �ي� ��ار .وك� � ��ان امل� �ت� �ح ��دث ذك � ��ر يف
وق��ت �سابق ان اح��دى الطائرتني
االمريكيتني ا�ستخدمت �صاروخا
حراريا لتحذير الطائرة االيرانية
التي عدلت عندئذ عن امل�ط��اردة ،
غ�ير ان��ه ع��اد واو��ض��ح ان التحذير

كان �شفهيا .وح�صلت هذه الوقائع
الثالثاء وكانت طائرة بريديتور
ت �ق ��وم ب�ت�ح�ل�ي��ق � �س ��ري يف عملية
مراقبة روتينية فوق املياه الدولية
ع�ن��دم��ا اق�ترب��ت ط��ائ��رة االف،-4
ك �م��ا او� �ض��ح امل �ت �ح��دث .واقرتبت
الطائرتان اىل م�سافة  16ميال،
اي نحو ثالثني كيلومرتا .وقال
ليتل ان طائرة الربيديتور رافقتها
ع �ن ��دئ ��ذ ط ��ائ ��رت ��ان ع�سكريتان
ام�يرك �ي �ت��ان مل ي �ح��دده �م��ا ،وهما

�أودينجا يرجئ الطعن يف االنتخابات الكينية

طائرتان مقاتلتان على ما يبدو.
واك ��د ل�ي�ت��ل يف ب �ي��ان ان ��ه ع�ل��ى اثر
احلادث يف ت�شرين الثاين-نوفمرب
امل��ا� �ض��ي ع �ن��دم��ا اط �ل �ق��ت طائرة
حربية ايرانية النار على بريديتور
غ�ي�ر م �� �س �ل �ح��ة ،اب �ل �غ��ت ال ��والي ��ات
املتحدة االيرانيني انها �ستوا�صل
القيام بعمليات حتليق للمراقبة
ف��وق امل�ي��اه ال��دول�ي��ة كما ه��ي عليه
احل��ال منذ وق��ت ط��وي��ل ويف اطار
التزامها امن املنطقة .

•• نريوبي-رويرتز:

قال �أن�صار املر�شح املهزوم يف انتخابات الرئا�سة الكينية رايال �أودينجا ام�س انه �سريجئ الطعن يف النتائج
االم��ر ال��ذي يطيل �أم��د ف�ترة من ع��دم اليقني ب�ش�أن االنتخابات املتنازع على نتائجها .ورف�ض اودينجا
اال�سبوع املا�ضي االعرتاف بفوز مناف�سه اوهورو كينياتا بفارق ب�سيط يف اجلولة االوىل من االنتخابات وقال
�أن�صاره انه �سيقدم طعنا اىل املحكمة العليا يزعم فيه التواط�ؤ بني الرئي�س املنتخب واللجنة االنتخابية.
لكن م�س�ؤولني من االئتالف من �أجل اال�صالح والدميقراطية الذي يتزعمه �أودينجا �أبلغوا ال�صحفيني
�أن الطعن يقدم اليوم ال�سبت للحيلولة دون اخللط بني ال�شكوى وم�سائل �أخ��رى متعلقة باالنتخابات
ينظرها ق�ضاة املحكمة .وقال جيم�س �أورينجو الع�ضو البارز يف االئتالف يف م�ؤمتر �صحفي �سبب الت�أجيل
ا�سرتاتيجي بب�ساطة ولي�س له عالقة بفحوى االلتما�س والوثائق االخرى املقدمة .ويواجه كينياتا ابن
جومو كينياتا �أول رئي�س لكينيا اتهامات من املحكمة اجلنائية الدولية بارتكاب جرائم �ضد االن�سانية خالل
الفرتة الدموية التي �أعقبت انتخابات الرئا�سة ال�سابقة عام  2007وينفي كينياتا هذه االتهامات.

اعتقال م�شتبه ب�ضلوعه يف هجوم بنغازي

متديد البعثة الأممية وتخفيف حظر ال�سالح بليبيا
•• وا�شنطن-وكاالت:

وافق جمل�س الأمن الدويل التابع
للأمم املتحدة على متديد مهمة
البعثة الأمم�ي��ة يف ليبيا مل��دة عام
�آخر للتعامل مع الق�ضايا الأمنية
ومراقبة مراعاة حقوق الإن�سان،
ك�م��ا �أي ��د تخفيف ح�ظ��ر ال�سالح
على ليبيا.
وقد تبنى جمل�س الأمن التمديد
للبعثة التي تقوم بدعم اجلهود
الإن �� �س��ان �ي��ة امل� �ب ��ذول ��ة يف ليبيا,
وت �ق��دم ال �ع��ون لعملية االنتقال
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وذل ��ك ب �ن��اء على
ت��و��ص�ي��ة الأم �ي��ن ال �ع��ام للمظمة
الدولية بان كي مون.
ووفقا لقرار املجل�س ف ��إن البعثة
الأمم� �ي ��ة ت �ت��وىل ب �� �ص��ورة خا�صة
مراقبة عمليات ت��أم�ين الأطفال
والن�ساء الذين يتعر�ضون خلطر
العنف اجلن�سي املنت�شر يف ليبيا .
وت �ع �م ��ل ال �ب �ع �ث��ة يف ل �ي �ب �ي��ا منذ
الإط��اح��ة بالعقيد ال��راح��ل معمر
ال�ق��ذايف يف �أكتوبر ت�شرين الأول
.2011
و�إىل ج ��ان ��ب ال� �ت� �م ��دي ��د ،خفف
جمل�س الأم��ن حظر ال�سالح على
ليبيا ،مبا ي�سهل عليها احل�صول
ع �ل��ى م � �ع� ��دات غ �ي�ر ق��ات �ل��ة مثل
ال�سرتات الواقية م��ن الر�صا�ص
والعربات املدرعة.
ل �ك��ن جم�ل����س الأم � ��ن �أع � ��رب عن
خماوفه من انتقال ال�سالح الذي
و�صفه ب�أنه غريلقانوين من كافة
�أن ��واع ��ه� ،إىل دول جم� ��اورة مثل
مايل ،مما ي�ؤثر �سلبا على ال�سلم
والأمن الإقليميني والدوليني.

وق ��د ح ��ذر ال���س�ف�ير الربيطاين
ل��دى الأمم امل�ت�ح��دة م ��ارك ليال
غرانت من �أن ثمة ما ي�شري �إىل
�أن الأ�سلحة متر عرب حدود ليبيا
اجلنوبية �إىل دول يف املنطقة.
وب � � � � ��دوره ح � ��ث جم �ل �� ��س الأم� � ��ن
احل �ك��وم��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ع �ل��ى حت�سني
رق��اب �ت �ه��ا ع �ل��ى ال� ��� �س�ل�اح وامل� � ��واد
املتعلقة ب��ه ،مم��ا ي��ورد �أو ي�ب��اع �أو
ينقل �إىل احلكومة مبوافقة جلنة
العقوبات التابعة ل�ل�أمم املتحدة
والتي ت�شرف على حظر ال�سالح.
وق��ال رئي�س ال ��وزراء الليبي علي
زي��دان �أم��ام املجل�س �إن احلكومة
ت�سيطر على احلدود مع اجلزائر
والنيجر وت�شاد وال�سودان وم�صر.
ولكن زيدان -الذي طالب ال�شهر

املا�ضي برفع حظر ال�سالح� -أ�شار
�إىل �أن بالده تواجه حتديات هائلة
و�صعبة .وكان جمل�س الأمن الذي
ي�ضم  15دولة قد فر�ض احلظر
يف بداية االحتجاجات ال�شعبية عام
 2011التي �أطاحت بالقذايف.
من جهة �أخ��رى ،ك�شف م�صدران
مطلعان عن اعتقال رجل يف ليبيا
ي�شتبه ب�ت��ورط��ه يف ال�ه�ج��وم على
القن�صلية الأم�يرك �ي��ة يف مدينة
ب �ن �غ��ازي يف � 11أيلول�-سبتمرب
امل��ا� �ض��ي م ��ا ا� �س �ف��ر ع ��ن م�ق�ت��ل 4
�أمريكيني بينهم ال�شفري كري�س
�ستيفنز.
ونقلت �شبكة �سي �إن �إن الأمريكية
ع ��ن امل �� �ص��دري��ن ق��ول �ه �م��ا ان� ��ه مت
اعتقال رجل يدعى فرج ال�شبلي،

امل���ش�ت�ب��ه ب��ال �ت��ورط يف الهجوم.
وقال �أحد امل�صدرين ،اللذين علما
ب �� �ش ��أن االع �ت �ق��ال م��ن م�س�ؤولني
ا�ستخباراتيني غربيني ،ان ال�شبلي
اعتقل خ�لال ال�ي��وم�ين املا�ضيني
ب �ع��د ع ��ودت ��ه م ��ن رح �ل��ة ق� ��ام بها
م�ؤخراً �إىل باك�ستان.
ي�شار �إىل انه مل يت�ضح ما هو الدور
ال ��ذي لعبه ال�شبلي يف الهجوم،
�أو �إن ك��ان م��وج��وداً يف القن�صلية
الأم�يرك �ي��ة خ�ل�ال ح���ص��ول��ه ،كما
مل يعرف �إن كان اعتقاله �سيقود
لتوجيه ات�ه��ام��ات ب���ش��أن الهجوم
على القن�صلية.
ورف�ضت وزارة العدل الأمريكية
وم �ك �ت��ب ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ف ��درايل
التعليق على امل��و��ض��وع وي��ذك��ر ان

ال�شبلي م��ن ب�ل��دة ت�ع��رف ب�سيدي
�أرم� ��وم� ��ا امل � ��رج ،ال �ت��ي ت �ب �ع��د 80
ك �ي �ل��ومت�راً ع ��ن ب� �ن� �غ ��ازي ،وك ��ان
ع���ض��واً جم�م��وع��ة ليبية م�سلحة
ح��اول��ت الإط ��اح ��ة ب �ن��زام الزعيم
ال�ل�ي�ب��ي م�ع�م��ر ال �ق��ذايف منت�صف
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ويف العام
 2004و�ضع امي��ه على الئحة
امل �ط �ل��وب�ين ل ��دى الأمم املتحدة
و�أ�صدر الإنرتبول مذكرة توقيف
بحقه .وال�شبلي هو املتهم الوحيد
املعتقل الرتباطه بهجوم بنغازي،
م��ع ال�ع�ل��م ان ��ه ��س�ب��ق ومت توقيف
التون�سي علي احلرزي (� 26سنة)
يف ت��ون����س ل �ع��دة �أ� �س��اب �ي��ع ل�صلته
باملو�ضوع بعد ترحيله من تركيا
ولكن قا�ضياً تون�سياً �أفرج عنه يف
كانون الثاين-يناير املا�ضي لعدم
اكتفاء الأدلة �ضده.
ويف كانون الأول-دي�سمرب املا�ضي،
قال م�س�ؤول �أمريكي مطلع على
التحقيقات ان ال���س�ل�ط��ات تدقق
فيما كان قائد �شبكة �إرهابية بعد
ال� �ث ��ورة يف م �� �ص��ر ي��دع��ى حممد
ج �م��ال �أب� ��و �أح �م ��د ل �ع��ب دوراً يف
هجوم �سبتمرب .
وذك� ��ر م� ��� �س� ��ؤوالن �أم�ي�رك� �ي ��ان ان
�أب��و �أحمد �أطلق من ال�سجن بعد
��س�ق��وط ن �ظ��ام ال��رئ�ي����س امل�صري
ح�سني م�ب��ارك ويعتقد ان��ه يقف
وراء ت�أ�سي�س جم�م��وع��ة م�سلحة
ج��دي��دة ،ولكنه يقبع يف ال�سجن
ح��ال �ي �اً مب���ص��ر ب �ع��دم��ا اع �ت �ق��ل يف
ك� ��ان� ��ون الأول-دي � �� � �س � �م �ب��ر عند
م��داه�م��ة �شقة زع��م ان جمموعة
ج� �ه ��ادي ��ة ن��ا� �ش �ط��ة يف ال �ق ��اه ��رة
ت�ستخدمها.

ر�سميا ً
انتخاب يل كيكيانغ ً
رئي�سا لوزراء ال�صني
•• بكني-رويرتز:

انتخبت الهيئة الت�شريعية يف ال�صني يل ك��ه ت�شيانغ
رئي�سا ل�ل��وزراء ام�س وا�ضعة خبريا م��ن التكنوقراط
ي�ت�ح��دث االجن�ل�ي��زي��ة ع�ل��ى مقعد ال�ق�ي��ادة ل�ث��اين �أكرب
اقت�صاد يف العامل �سعيا ايل تن�شيط منو يقوده انفاق
امل�ستهلكني .وكما ك��ان متوقعا اختار املجل�س الوطني
لنواب ال�شعب ال�صيني وهو برملان �شكلي اىل حد كبري
رئي�س الوزراء املكلف يل  57عاما ليحل حمل ون جيا
ب��او .وجتمع ح��وايل  3000م�ن��دوب يف قاعة ال�شعب
الكربى يف و�سط بكني للت�صويت على تعيني يل وهو ما
يدمغ ب�شكل نهائي انتقاال لل�سلطة من جيل الخر.
ومل يوافق ثالثة مندوبني فقط على تعيني يل وامتنع
�ستة عن الت�صويت.
وعند اع�لان نتيجة الت�صويت نه�ض يل و�صافح �شي
جني بينغ ال��ذي انتخبه ال�برمل��ان رئي�سا للدولة ام�س
الأول و�سط ت�صفيق املندوبني .و�سار ون وقد علت وجهه
ابت�سامة نحو يل و�صافحه وتبادل معه بع�ض الكلمات.
ويف حني ان �شي هو القائد االعلى للبالد فان يل ير�أ�س
جمل�س الدولة يف ال�صني �أو جمل�س الوزراء وهو مكلف

بتنفيذ �سيا�سة احلكومة واال�شراف على االقت�صاد.
وكرئي�س ل�ل��وزراء ي��واج��ه يل واح��دة م��ن اك�ثر الهوات
ات���س��اع��ا يف ال �ع��امل ب�ين االغ�ن�ي��اء وال �ف �ق��راء واقت�صادا
يعتمد ب�شكل مفرط على االنفاق اال�ستثماري و�سوقا
للم�ساكن ترتفع فيها اال�سعار ب�شكل حاد وهو ما �أثار
ال�سخط بني الطبقة املتو�سطة.
وي �ت��وىل يل احل��ا� �ص��ل ع�ل��ى درج ��ة ال��دك �ت��وراة يف علم
االق�ت���ص��اد زم��ام اقت�صاد ت�ب��اط��أ من��وه يف  2012ايل
�أدن��ى م�ستوى يف  13عاما رغ��م ان��ه �سجل معدال بلغ
8ر7باملئة حت�سده عليه االقت�صادات الكربى االخرى.
وو�صف حمللون ال�سنوات الع�شر التي ق�ضاها وون يف
من�صب رئي�س الوزراء بانها عقد �ضائع تباط�أت خالله
اال�صالحات االقت�صادية و�شددت فيه ال�صناعات التي
تدعمها الدولة قب�ضتها على االقت�صاد.
ويف انحاء ال�صني ي�شكو النا�س من الهوة املت�سعة لعدم
امل�ساواة يف الدخول .ووفقا لتقرير هورون فانه يوجد
يف ال�صني 7ر 2مليون مليونري وفقا لتقديرات الرثوة
بالدوالر االمريكي و 251مليارديرا .لكن  13باملئة
من ال�سكان يعي�شون على �أقل من 25ر 1دوالر يف اليوم
وفقا لبيانات لالمم املتحدة.

دعوة �أممية ملعاهدة تنظم جتارة اال�سلحة انتقادات كرزاي لأمريكا
تهدد بقاء قواتها

•• نيويورك-وكاالت:

جدد الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ت�أكيد
دع�م��ه للتو�صل �إىل م�ع��اه��دة �شاملة لتنظيم جتارة
الأ��س�ل�ح��ة يف ال �ع��امل قبيل امل�ؤمتر
ال� � ��ذي ت �ع �ق��ده امل �ن �ظ �م��ة الدولية
الأ�سبوع املقبل بح�ضور ممثلني عن
 193دولة يف م�سعى للتو�صل �إىل
هذه املعاهدة.
ً
و�أ�صدر بان بيانا قال فيه �أن��ا واثق
م��ن �أن ال� ��دول الأع �� �ض��اء يف الأمم
املتحدة �ستتخطى خالفاتها وتبدي
رغبة �سيا�سية ال بد منها لالتفاق
ب�ش�أن هذه املعاهدة الرئي�سية .
و�أ�ضاف �أن من م�س�ؤوليتنا اجلماعية
و�ضع حد للتنظيمات غري املنا�سبة
لتجارة الأ�سلحة التقليدية يف العامل،
بدءاً بالأ�سلحة ال�صغرية مروراً بالدبابات و�صو ًال �إىل
املقاتالت اجلوية  .وق��ال �أك��رر دعمي ملعاهدة جتارة
�أ��س�ل�ح��ة تنظم ال�ن�ق��ل ال ��دويل ل�ل�أ��س�ل�ح��ة والذخائر
وتوفر معايري م�شرتكة للدول امل�صدرة .
و��ش��دد على �أن ه��ذه املعايري مهمة لتقدير خماطر
ا�ستخدام الأ�سلحة التي يتم نقلها لدعم النزاعات �أو
ت�سليح جمرمني �أو انتهاك حقوق الإن�سان الدولية .
و�أكد �أن اعتماد معاهدة كهذه هو الطريق الوحيد ملزيد

من املحا�سبة واالنفتاح وال�شفافية يف جتارة الأ�سلحة
 .ور�أى �أن معاهدة قوية كهذه �ست�ساهم يف تخفيف
حمن ماليني النا�س املت�ضررين من النزاعات والعنف
امل�سلح ،ومتكن الأمم املتحدة من القيام ب�شكل �أف�ضل
بعملها يف ت��روي��ج ال���س�لام والنمو
واحل �ف��اظ ع�ل��ى ح�ق��وق الإن �� �س��ان يف
خمتلف �أنحاء العامل .
و�أو� �ض ��ح �أن اع�ت�م��اد ه ��ذه املعاهدة
� �س �ي��وف��ر ال ��زخ ��م ال� � ��ذي يحتاجه
امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل يف ج �ه��وده التي
ي�ب��ذل�ه��ا يف ع�م�ل�ي��ات ن ��زع الأ�سلحة
الأو�سع ومنع انت�شار الأ�سلحة.
ي�شار �إىل �أن م�ؤمتر الأمم املتحدة
ل �ل �ت��و� �ص��ل �إىل م� �ع ��اه ��دة جت� ��ارة
الأ� �س �ل �ح��ة ��س�ي�ب��د�أ يف  18م��ار���س-
�آذار احلايل يف نيويورك وتتفاو�ض
خالله ال��دول ب�ش�أن ما يعد املبادرة
الأهم يف ما يتعلق بتنظيم الأ�سلحة التقليدية يف �إطار
الأمم املتحدة.
و�أمام الدول الـ 193الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ع�شرة
�أيام لإيجاد و�سائل لتنظيم �سوق جتارة الأ�سلحة الذي
ميثل �أكرث من �سبعني مليار دوالر �سنويا.
و��س�ب��ق �أن ع�ق��د م ��ؤمت��ر ك�ه��ذا ا�ستمر �أرب �ع��ة �أ�سابيع
وانتهى يف يوليو-متوز املا�ضي من دون التو�صل �إىل
اتفاق ،وهو ما اعتربه بان انتكا�سة.

اعتقال نائب بريطاين هاجم زمالئه

•• لندن-يو بي �أي:

�إعتقلت ال�شرطة الربيطانية نائباً بتهمة التورط يف عراك مع نواب �آخرين
داخل الربملان ،بعد عام واحد على ا�ستقالته من حزب العمال جراء قيامه
باالعتداء على �أربعة من زمالئه النواب.
وقالت �شبكة �سكاي نيوز ام�س �إن النائب امل�ستقل �إريك جوي�س ،البالغ من
العمر  52عاماً ،اع ُتقل من قبل ال�شرطة اثر وقوع عراك داخل حانة يف
مبنى الربملان .و�أ�ضافت �أن �شرطة لندن �أكدت اعتقال رجل يف اخلم�سينيات
من العمر يف �أعقاب وقوع �شجار داخل الربملان.
ون�سبت �سكاي نيوز �إىل متحدث با�سم ال�شرطة قوله �إن دورية توجهت �إىل
الربملان الليلة قبل املا�ضية بعد تلقيها مكاملة بوقوع ا�ضطرابات بحانة
داخ�ل��ه ،واعتقلت رج�ل ً
ا على خلفية احل��ادث ال ي��زال ره��ن االح�ت�ج��از مع
ا�ستمرار التحقيق .
وا�ستقال جوي�س من حزب العمال املعار�ض بعد قيامه بنطح نائبني من
ح��زب املحافظني احل��اك��م ول�ك��م ن��ائ��ب حم��اف��ظ ون��ائ��ب م��ن ح��زب العمال
يف �شباط فرباير املا�ضي ،وغ ّرمته حمكمة و�ستمن�سرت على �إث��ر احلادث
 3000جنيه �إ�سرتليني و�أمرته بدفع تعوي�ض مقداره  1500جنيه
�إ�سرتليني ل�ضحاياه وخدمة املجتمع ملدة � 12شهراً ت�شمل حظراً للتجول
من اجلمعة وحتى الأحد.

•• وا�شنطن-وكاالت:

ح� ��ذر ق��ائ��د ال� �ق ��وات الأمريكية
يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ج��وزي��ف دنفورد
م��ن �أن االن�ت�ق��ادات ال�ت��ي يوجهها
الرئي�س الأف �غ��اين ح��ام��د كرزاي
�ضد الواليات املتحدة ،من �ش�أنها
زي��ادة تعر�ض ال�ق��وات الأمريكية
للهجمات الداخلية يف �أفغان�ستان.
وق��ال��ت �صحيفة وا�شنطن بو�ست
الأم�يرك �ي��ة �إن اجل �ن�رال دنفورد
بعث بر�سالة بالربيد الإلكرتوين
الأرب� �ع ��اء امل��ا��ض��ي �إىل م�ساعديه
م ��ن اجل �ن ��راالت ال �ع �� �س �ك��ري�ين يف
�أفغان�ستان ،و�إنه حذرهم فيها من
التداعيات املحتملة للت�صريحات
واالنتقادات القا�سية التي وجهها
ك � ��رزاي �إىل �أم�ي�رك ��ا ع �ل��ى م ��دار
ال�شهر املا�ضي.
و�أو� �ض �ح��ت وا� �ش �ن �ط��ن ب��و� �س��ت �أن
دن � �ف ��ورد �أع� � ��رب يف ر� �س��ال �ت��ه عن
اخل�شية من قيام عنا�صر متطرفة
يف اجلي�ش الأفغاين �أو يف ال�شرطة
الأفغانية بتوجيه فوهات بنادقها

�إىل ال�ق��وات الأم�يرك�ي��ة ،م�ضيفة
�أن والي��ة وردك الأفغانية �شهدت
الأ�� �س� �ب ��وع اجل� � ��اري ه �ج��وم��ا من
جانب �شرطي �أف�غ��اين �أ�سفر عن
مقتل اثنني من القوات الأمريكية
اخلا�صة.
ون�سبت ال�صحيفة �إىل املتحدث
با�سم حلف �شمال الأطل�سي ناتو
يف �أف�غ��ان���س�ت��ان ،ت��وم��ا���س كولينز
القول �إن ر�سالة دنفورد تهدف �إىل
��ض�م��ان ا��س�ت�ع��داد ق��وات�ن��ا ملواجهة
ال �ت �ه��دي��دات امل�ح�ت�م�ل��ة  ،م�ضيفا
ل� ��دى ق ��وات �ن ��ا ف �ه��م م �� �ش�ت�رك ملا
يجري يف �أفغان�ستان .
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن كرزاي
ات �ه��م ال �� �ش �ه��ر امل��ا� �ض��ي ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ب��أن�ه��ا ت�ت�ع��اون م��ع حركة
ط� ��ال � �ب� ��ان ،وب� �ت� �ع ��ذي ��ب املدنيني
الأف � �غ� ��ان � �ي �ي�ن ،وب� �خ� �ط ��ف طلبة
اجلامعات الأفغانيني ،وباالنتهاك
امل �ت �ع �م��د ل �� �س �ي��ادة �أفغان�ستان،
وبغريها من االتهامات.
ويف �أع� �ق ��اب حت ��ذي ��رات دن� �ف ��ورد،
قالت ال�صحيفة �إن ك��رزاي �أ�صدر

ب� �ي ��ان ��ا ي �ب��رر ف� �ي ��ه ت�صريحاته
ال�سابقة ب��ال�ق��ول �إن��ه يق�صد من
ورائ �ه��ا �إ� �ص�لاح ع�لاق��ة ب�ل�اده مع
الواليات املتحدة ولي�س تدمريها،
م�ضيفا �أن العالقة بني البلدين
يجب �أن تكون عالقة بني دولتني
م�ستقلتني .
و�أ� �ض��اف��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن �أمي ��ال

فوزي املتحدث با�سم كرزاي دافع
عن ت�صريحات الرئي�س الأفغاين
الأخ� �ي��رة ،وق ��ال ه �ن��اك ن�ق����ص يف
الثقة ،و�إننا نرى �أنه من املنا�سب
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل��رئ�ي����س �أن ي ��رد على
ال �ع �ل��ن ،وذل� ��ك ع �ن��دم��ا ال ي�صار
�إىل ات �خ��اذ خم��اوف��ه ع�ل��ى حممل
اجل��د وقالت وا�شنطن بو�ست �إن

ال �ع�لاق��ات الأف�غ��ان�ي��ة الأمريكية
�شهدت تدهورا للدرجة التي �أعرب
عنها ك ��رزاي ب��ال�ق��ول �إن �ه��ا �سوف
ترتك �أثرها ال�سلبي على اتفاقية
الأم��ن الثنائية ب�ين البلدين ،يف
�إ�شارة منه �إىل اتفاق من �ش�أنه �أن
ي�سمح لوجود القوات الأمريكية
يف �أفغان�ستان بعد .2014

خرباء يتوقعون ا�ستمرار الت�سرب من فوكو�شيما
•• طوكيو-وكاالت:

ذك��ر باحثون ام�س اجلمعة �أن��ه م��ا زال م��ن املمكن �أن
تت�سرب م�ي��اه ملوثة م��ن حمطة فوكو�شيما دايت�شي
النووية املنكوبة باليابان �إىل امليناء مطالبني ب�إجراء
حتقيق �شامل يف هذا االمر.
و�أف��ادت هيئة االذاع��ة والتلفزيون اليابانية (�إن�.إت�ش.
ك�ي��ه) ب ��أن فريقا م��ن جامعة طوكيو لعلوم البحرية
والتكنولوجيا يدر�س حاليا البيانات ب�ش�أن مياه البحر
قبالة املحطة مبا�شرة.
و�أظ�ه��رت اخ�ت�ب��ارات امل�ي��اه يف املنطقة املحيطة بامليناء
وج��ود م�ستويات م��ن ال�سيزيوم امل�شع ت�صل �إىل مئة
ب �ك��ري��ل ل �ك��ل ل�ت�ر (ال �ب �ك��ري��ل وح� ��دة ق �ي��ا���س الن�شاط
اال��ش�ع��اع��ي) وي�ت�ج��اوز ذل��ك امل�ستوى معيار ال�سالمة
للحكومة.
و�أ�ضافت هيئة االذاعة والتلفزيون اليابانية �أن الباحثني

قاموا بح�ساب حجم املواد امل�شعة ب�شكل �إجمايل يف املياه
امل�ت���س��رب��ة م��ن امل�ح�ط��ة ع�ل��ى م ��دى ع ��ام واحد.وطبقا
حل���س��اب��ات�ه��م ف� ��إن  16.1ت��ري�ل�ي��ون ب�ك��ري��ل م��ن مادة
ال�سيزيوم  137رمبا يكون قد ت�سرب �إىل البحر خالل
العام منذ حزيران (يونيو) .2011ويزيد هذا املعدل
عن حد ال�سالمة لت�سرب تلك املواد مبا يعادل  73مرة
والذي فر�ض قبل احلادث يف �آذار (مار�س) .2011
وبد�أ ت�سرب املياه امل�شعة �إىل البحر بعد وقت ق�صري من
احل��ادث ال��ذي وق��ع يف �آذار (مار�س).2011واتخذت
�شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو خطوات لوقف
الت�سرب ،وق��ال م�س�ؤولو ال�شركة �إن الت�سرب توقف يف
ح��زي��ران (يونيو) .2011و�أج ��رى م�س�ؤولو ال�شركة
م�سحا خا�صا بهم.ويقولون �إنهم ال يعتقدون �أن موادا
م�شعة تت�سرب �إىل البحر من مبنى املحطة ،م�شريين
�إىل �أن اال��س�ب��اب وراء ارت�ف��اع م�ستويات ال�سيزيوم مل
تت�ضح بعد و�أنهم �سيوا�صلون التحقيق.
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الفاتيكان يعترب االتهامات �ضد البابا افرتاءات
• الفاتيكان-وكاالت:

رف�ض الفاتيكان بحزم ام�س االتهامات
ال �ت��ي وج �ه��ت اىل ال �ب��اب��ا فرن�سي�س
ب��ال �ت��واط ��ؤ م��ع امل�ج�م��وع��ة الع�سكرية
ال �ت��ي ك��ان��ت ح��اك �م��ة يف االرجنتني،
معتربا انها افرتاء وت�شهري .
وق ��ال ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م ال�ف��ات�ي�ك��ان االب
فيديريكو لومباردي وه��و يتلو بيانا
ر�سميا ان�ه��ا حملة م�صدرها عنا�صر
م��ن الي�سار امل �ع��ادي ل��رج��ال الكني�سة
ملهاجمة الكني�سة ويجب ان ترف�ض .

وا� � �ض� ��اف ان� ��ه مل ت ��وج ��ه ال� �ي ��ه يوما
ات�ه��ام��ات ذات م�صداقية وا�ستجوبه
الق�ضاء االرجنتيني ب�صفته �شخ�صا
مطلعا على ال��وق��ائ��ع لكنه مل يتهمه
ب �� �ش��يء  .وت��اب��ع االب ل��وم �ب��اردي ان
يف امل�ق��اب��ل ه �ن��اك ادل ��ة ع�ل��ى ان ��ه فعل
الكثري حلماية النا�س خ�لال احلكم
ال��دك �ت��ات��وري ودع� ��م ط�ل�ب��ات ال�صفح
للكني�سة يف االرجنتني النها مل تبذل
جهودا كافية خالل تلك الفرتة.
وعرب عن ا�سفه ل حملة معروفة جيدا
ت �ع��ود اىل ع ��دة � �س �ن��وات م��ا��ض�ي��ة من
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كوريا ال�شمالية تتهم �أمريكا ب�شن هجوم الكرتوين

من�شورات معروفة بت�شهريها برجال
الدين  .من جانبه تعهّد البابا اجلديد
فرن�سي�س يف لقائه الأول مع كرادلة
الفاتيكان بخدمة الإجنيل وم�ساعدة
الكني�سة على �أن ت�صبح �أك�ثر من �أي
وقت م�ضى مع امل�سيح.
ونقلت وكالة �أنباء �أن�سا الإيطالية عن
البابا قوله يف لقائه مع الكرادلة يف
الفاتيكان �إنه يتعهد بخدمة الإجنيل
بحب متجدد  ،وم�ساعدة الكني�سة على
�أن ت�صبح �أكرث من �أي وقت م�ضى يف
امل�سيح ومعه .

•• �سول-رويرتز:

اتهمت ك��وري��ا ال�شمالية ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ام����س ب�شن هجمات
ال�ك�ترون�ي��ة �ضد خ ��وادم االن�ترن��ت بعد ت��ردد ت�ق��اري��ر ع��ن تعطل
خدمات اخبارية رئي�سية .وقالت وكالة ايتار تا�س الرو�سية لالنباء
ان هجوما قويا ملت�سللني من اخلارج عطل خوادم االنرتنت داخل
كوريا ال�شمالية مما حال دون الدخول اىل بع�ض مواقع االنرتنت.
وجاءت االتهامات يف وقت ت�صاعد فيه التوتر بني كوريا ال�شمالية
واجلنوبية و�أي�ضا بني بيوجنياجن والواليات املتحدة حليفة �سول
الكربى .وهددت كوريا ال�شمالية ب�شن حرب نووية على الواليات
املتحدة ردا على العقوبات اجلديدة التي فر�ضتها االمم املتحدة

عليها بعد ان اجرت جتربتها النووية االخرية وردا على املناورات
ال�ع���س�ك��ري��ة امل���ش�ترك��ة ال �ت��ي جت��ري�ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وكوريا
اجلنوبية .وقال تلفزيون ام.بي�.سي الكوري اجلنوبي ان خدمات
و�سائل االعالم التي ت�سيطر عليها الدولة يف كوريا ال�شمالية كانت
من بني اخلدمات التي ت�ضررت من الهجوم االلكرتوين.
و�شمل ه��ذا وكالة االن�ب��اء املركزية الكورية ال�شمالية و�صحيفة
رودوجن �سينمون الر�سمية التي ت��رددت �أن�ب��اء عن تعطلهما وان
عملتا ب�شكل طبيعي �أم�س الأول ام�س اجلمعة .وقالت وكالة االنباء
املركزية لي�س �سرا ان ال��والي��ات املتحدة ونظام كوريا اجلنوبية
العميل حت�شدان القوى االلكرتونية يف م�سعى لتكثيف ان�شطتهما
التخريبية الهدامة �ضد جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية.

ا�ستطالع بريطاين يدين غزو بلري للعراق

11

� 116ألف قتيل مدين عراقي بني  2003و2011
•• لندن-يو بي �أي:

ذكرت املجلة الطبية الربيطانية
الن �� �س �ي��ت ام� �� ��س ان �أك� �ث ��ر من
� 116أل��ف مدين عراقي قتلوا
يف ال�ع��راق خ�لال ال�ف�ترة م��ا بني
ع��ام��ي  2003و،2011فيما
�أ�صيب �أكرث من � 31ألف جندي
�أم�ي�رك ��ي ،ورج� �ح ��ت اح �ت �م��ال �أن
ي�ك� ّل��ف غ��زو ه��ذا ال�ب�ل��د الواليات
املتحدة  3تريليونات دوالر.
وقالت املجلة يف تقرير �إن ن�سبة
ك �ب�يرة م��ن اجل �ن��ود االمريكيني
ع��ان��ت م��ن ا� �ض �ط��راب��ات م��ا بعد
ال �� �ص��دم��ة والإج � �ه� ��اد و�إ�صابات
ال��دم��اغ واال�ضطرابات الع�صبية
الأخ � � � ��رى وامل� ��� �ش ��اك ��ل النف�سية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال �ن��اج �م��ة عنها،
خ�لال انت�شارهم يف ال �ع��راق من
� 2003إىل  ،2011كما عانى
الكثري م��ن �أف ��راد عائالتهم من
م�شاكل نف�سية �أي�ضاً.
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت �أن م� ��ا ال ي �ق ��ل عن
 116903م��دن�ي�ين عراقيني
و�أك �ث�ر م��ن  4800ج �ن��دي من
ق��وات التحالف ُقتلوا على مدى
ال�سنوات الثماين التي تلت الغزو
الذي قادته الواليات املتحدة عام
 2003للإطاحة بنظام الرئي�س
�صدام ح�سني.
و�أ�� �ش ��ارت امل�ج�ل��ة ال�ط�ب�ي��ة �إىل �أن
العديد م��ن املدنيني العراقيني
�أُ� �ص �ي �ب��وا ب �ج��روح �أو ع��ان��وا من
�أم ��را� ��ض نتيجة الأ�� �ض ��رار التي

حلقت بالبنية التحتية للقطاع
ال�صحي يف ب�لاده��م ،فيما ت�شرد
ن �ح��و  5م�ل�اي�ي�ن ع��راق��ي خالل
احلرب.
ّ
وق��ال��ت �إن ح ��رب ال �ع��راق كلفت
الواليات املتحدة  810مليارات
دوالر ح�ت��ى اخل��ام ����س ع���ش��ر من
كانون الثاين-يناير املا�ضي ،غري
�أن التكاليف الإجمالية ميكن �أن
ت�صل �إىل  3تريليونات دوالر يف
نهاية املطاف.
و�أ�ضافت الن�سيت �أن هذا الأموال
ك ��ان م ��ن امل �م �ك��ن �إن �ف��اق �ه��ا ب ��د ًال
م��ن ذل��ك ع�ل��ى ال�ب�رام��ج املحلية

وال� �ع ��امل� �ي ��ة ل �ت �ح �� �س�ين ال�صحة،
وب��رام��ج دع��م امل ��وارد الب�شرية يف
ال�ع��راق وال��والي��ات املتحدة ودول
التحالف الأخرى .
وي�أتي تقرير جملة الن�سيت مع
اق�ت�راب ال��ذك��رى ال�ع��ا��ش��رة لغزو
ال�ع��راق بقيادة ال��والي��ات املتحدة
يف ال �ع �� �ش��ري��ن م ��ن �آذار-م� ��ار�� ��س
.2003
اىل ذل� � � ��ك� ،أوردت �صحيفة
غارديان ا�ستطالعا للر�أي� ،أجراه
م ��وق ��ع ي ��وغ ��وف ع �ل��ى �شريحة
م��ن ال�بري�ط��ان�ي�ين ال�ب��ال�غ�ين بلغ
ع��دده��م �أل �ف��ا و 684يف ذكرى

م� ��رور ع���ش��ر � �س �ن��وات ع�ل��ى حرب
العراق� ،أظهر �أن �أكرث من ن�صف
ال�شعب الربيطاين يعتقدون �أن
ق ��رار ت��وين ب�ل�ير رئ�ي����س ال ��وزراء
الأ�سبق بالغزو كان خط�أ واعتقد
�أك � �ث� ��ر م � ��ن اخل� �م� �� ��س ب ��وج ��وب
حماكمته كمجرم حرب.
ور�أي � 56%أن احل� ��رب زادت
خطر الهجمات الإره��اب �ي��ة على
ب��ري�ط��ان�ي��ا .و�أك�ث��ر م��ن الن�صف
( )53%اع� �ت� �ق ��دوا �أن الغزو
ك��ان خ�ط��أ ،يف ح�ين �أن �أك�ث�ر من
الربع ( )27%اعتقدوا �أنه كان
�صوابا.

و� �س �ج��ل اال� �س �ت �ط�لاع اختالفات
جن�سية جلية ،حيث �أن نحو ثلث
ال��رج��ال (� )32%أق� ��روا الغزو
م �ق��ارن��ة ب ��أق��ل م��ن رب ��ع الن�ساء
(.)23%
وق � � � ��ال ن� ��� �ص ��ف امل � �� � �ش� ��ارك�ي��ن يف
اال�ستطالع �إنهم اعتقدوا �أن بلري
�شرع يف ت�ضليل ال�شعب الربيطاين
عمدا ب�ش�أن التهديد الذي ت�شكله
�أ��س�ل�ح��ة ال��دم��ار ال���ش��ام��ل .و�أقل
م��ن الثلث ( )31%ق��ال��وا �إنهم
اعتقدوا جازمني �أن �صدام ح�سني
ك� ��ان مي �ت �ل��ك خم ��زون ��ا م ��ن هذه
الأ�سلحة.
و�أك� �ث��ر م ��ن اخل �م ����س ()22%
اع�ت�ق��دوا �أن بلري �ضلل الربملان
وال� ��� �ش� �ع ��ب ب � ��ذك � ��اء وي � �ج� ��ب �أن
ي �ح��اك��م ك �م �ج��رم ح� ��رب و�سجل
اال�ستطالع �أن  41%يعتقدون
�أن ال �ع ��راق �ي�ي�ن ،ب �ع��د ع �ق��د من
ال � �غ ��زو� ،أف �� �ض��ل ح� ��اال م ��ن �أي� ��ام
�صدام ،و�أكرث من اخلم�س بقليل
( )21%يعتقدون �أن العراقيني
كان ميكن �أن يكونوا �أف�ضل حاال
حت ��ت ح �ك��م � � �ص� ��دام .وم� ��ع ذلك
يقول �أكرث من �سبعة لكل ع�شــــرة
م�شـــــــاركني باحتمال �أال ي�شــــهد
ال �ع��راق ا� �س �ت �ق��رارا ع�ل��ى مــــــدى
ال�ســــنوات القليلة القادمة.
وم ��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه �إب ��ان
ال� �غ ��زو ق ��ال  53%م ��ن الذين
ا��س�ت�ط�ل��ع ر�أي �ه ��م �إن �ه��م اعتقدوا
ب �� �ص��واب ال�ع�م��ل ال�ع���س�ك��ري �ضد
العراق.

كركوك م�صدر التوتر بني العرب والأكراد
•• كركوك-ا ف ب:

تقف حمافظة كركوك الغنية بالنفط واملختلطة اتنيا
وي���س��وده��ا ال�ع�ن��ف يف ق�ل��ب امل�ن��اط��ق امل�ت�ن��ازع عليها بني
العرب واالك��راد يف �شمال العراق حيث يهدد اخلالف
عليها وح��دة البلد .وت�شمل كركوك قوميات خمتلفة،
االك��راد والعرب والرتكمان وهي اجل��زء الرئي�سي من
االرا�ضي ال�شا�سعة التي يطالب ب�ضمها اقليم كرد�ستان
العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي امام اعرتا�ضات �شديدة
من حكومة بغداد االحتادية.
ويقول ج��ون دي��رك املتخ�ص�ص ب�ش�ؤون العراق ويعمل
يف م�ؤ�س�سة اي ك��ي اي م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر جيو�سيا�سية
ان ك��رك��وك مهمة ب�صورة كبرية ب�سبب االحتياطيات
النفطية والغازية املحيطة بارا�ضيها .
بدورها ،تقول ربى احل�صري حمررة موقع ايراك اويل
فورم ان حقول كركوك توفر اجلزء االكرب من النفط
يف �شمال العراق فيما و�ضع امل�س�ؤولون يف �شركة نفط
ال�شمال انتاج النفط يف املحافظة ما بني  425الف و

 450الف برميل يوميا .ويقول ديرك من وجهة نظر
�سيا�سية ان ال�سيطرة على مدينة كركوك هي ق�ضية
بالغة احل�سا�سية بالن�سبة جلزء كبري من الناخبني .
م��ن ج��ان �ب��ه ،ي �ق��ول ف�ل�اح م���ص�ط�ف��ى رئ�ي����س ال�ش�ؤون
اخلارجية يف حكومة اقليم كرد�ستان ان كركوك مهمة
لي�س ب�سبب نفطها ف�ق��ط ،ب��ل الن�ه��ا تعرب ع��ن رمزية
القمع واحلرمان الذي تعر�ضنا له.
ومل يظهر امل�س�ؤولون يف احلكومة االحتادية اي م�ؤ�شرات
عن رغبتهم بالتخلي عن مدينة كركوك.
وراى دبلوما�سيون وم���س��ؤول��ون ان االرا� �ض��ي املتنازع
ع�ل�ي�ه��ا ب�ي�ن ب �غ��داد وك��رد� �س �ت��ان يف حم��اف �ظ��ات نينوى
وك��رك��وك ودي��اىل والتي تت�شارك بقوات االم��ن وترفع
العلم واملوازنة ،ت�شكل اكرب تهديد ال�ستقرار العراق على
املدى البعيد .ومن ابرز مالمح احتمال ن�شوب �صراع،
قيام اجلانبني بن�شر تعزيزات ع�سكرية على خطوط
التما�س قرب مدينة كركوك ،خالل تزايد التوتر العام
املا�ضي .ويقول حمافظ كركوك جنم الدين كرمي ان
التح�شيدات التزال يف مواقعها حتى اللحظة.

بريطانيا حتث جميع الأطراف على امل�شاركة

اليمنيون ي�ستعدون للبدء بحوار وطني �صعب
•• �صنعاء-لندن-وكاالت:

تظاهرة مبدينة عدن جنوب اليمن
•• �صنعاء-يو بي �أي:

تظاهر ع�شرات الآالف م��ن احل��راك اجل�ن��وب��ي ام�س
مبدينة عدن يف جنوب اليمن خالل مرا�سم ت�شييع 5
قتلى من عنا�صر احل��راك اثنان منهم قتال الأربعاء
املا�ضي و 3يف وقت �سابق .
وان�ط�ل�ق��ت ال�ت�ظ��اه��رة م��ن ال���ش��ارع ال��رئ�ي����س مبديرية
املعال بعد �صالة اجلمعة التي ح�ضرها الآالف واجتهت
�صوب مقربة مدينة ال�شعب مرورا بج�سر خور مك�سر
املن�صورة  .وحمل املتظاهرون �صور القتلى اخلم�سة
ورددوا ه�ت��اف��ات ت �ن��ادي ب��ا��س�ت�ع��ادة دول ��ة اجل �ن��وب التي
كانت م�ستقلة اىل قبل قيام الوحدة اليمنية يف مايو-
�أيار  . 1990وكان عن�صران من احلراك قتال عندما
�شل �إ�ضراب عام يوم الأربعاء ،مدينة عدن وحمافظات

ج�ن��وب اليمن� ،إث��ر دع��وة �أطلقها احل ��راك اجلنوبي .
ونفذت تظاهرات مماثلة يف املحافظات اجلنوبية �أطلق
عليها القرار قرارنا وخالل التظاهرات مت الدعوة اىل
ح�شد مليوين �إىل مدينة عدن اليوم ال�سبت تزامنا مع
قرب انطالق احلوار ب�صنعاء .و�شهدت مدينة عدن يف
وق��ت �سابق انت�شارا امنيا كثيفا ،اث��ر قيام متظاهرين
من احل��راك ب�إنزال جم�سمات ل�صور الرئي�س اليمني
عبدربه من�صور هادي وجم�سمات تدعو �إىل احلوار يف
�صنعاء االثنني القادم .
وتكررت دع��وات احل��راك اجلنوبي �إىل تطبيق ع�صيان
م��دين �شامل يف امل ��دن الرئي�سة ،ع ��دن ،وح�ضرموت،
خالل الأ�سبوعني املا�ضيني تزامنت مع ا�ستخدام للقوة
من قبل ال�سلطات اليمنية ،ووق��وع املزيد من القتلى
واجلرحى .

الهند متنع مغادرة �سفري �إيطاليا

•• نيودلهي-ا ف ب:

اعلن م�صدر يف وزارة الداخلية الهندية ان مطارات
الهند و�ضعت يف حالة ت�أهب ام�س ملنع �سفري ايطاليا
من م�غ��ادرة البالد يف اط��ار ق�ضية جنديني ايطاليني
مالحقني بتهمة القتل يف الهند ومل يعودا اليها بعد
االفراج امل�ؤقت عنهما .وقال هذا امل�صدر ان امرا �صدر
بالفاك�س اىل �سلطات الهجرة يطلب منها منع ال�سفري
دانيلي مان�سيني من مغادرة البالد بدون اذن .
و�صرح م�صدر �آخ��ر يف وزارة الداخلية لوكالة فران�س
بر�س ان كل ما تفعله وزارة الداخلية هو تنفيذ اوامر
املحكمة العليا التي تهدف اىل منع ال�سفري االيطايل
م��ن م �غ��ادرة ال�ه�ن��د وا� �ض��اف ان ع�ل�ي��ه اب�ل�اغ �سلطات
الهجرة اذا ك��ان يريد مغادرة البالد  .وكانت املحكمة

الهندية العليا امرت �سفري ايطاليا بعدم مغادرة البالد
حتى االثنني يف اطار ق�ضية �شائكة بني البلدين تتعلق
باثنني من الع�سكريني االيطاليني متهمني بارتكاب
جرميتي قتل ومل يعودا بعد اطالق �سراحهما موقتا.
وكان اجلنديان مكلفان االمن على ناقلة نفط ايطالية
واتهما بقتل اثنني من �صيادي ال�سمك ظنا منهما انهما
قرا�صنة قبالة �سواحل ك�يراال جنوب غ��رب البالد يف
� 15شباط-فرباير .2012
وع ��اد اجل�ن��دي��ان اىل اي�ط��ال�ي��ا يف � 23شباط-فرباير
بعدما قررت املحكمة العليا الهندية انهما ي�ستطيعان
ال�ع��ودة اىل بلدهما ل�شهر واح��د م��ن اج��ل االنتخابات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،الن اي�ط��ال�ي��ا ال ت���س�م��ح ب ��االق�ت�راع عرب
ال�بري��د .لكن روم��ا قالت االثنني انهما لن يعودا اىل
الهند.

ينطلق بعد غ��د االث�ن�ين يف اليمن،
ح��وار وطني بالغ الأهمية مل�ستقبل
ال �ب�ل�اد ال �ت��ي ت �ب��دو وح��دت �ه��ا التي
حققتها قبل  23عاما مهددة بفعل
مطالبات بانف�صال اجلنوب.
و� �س �ي �ج �م��ع م� ��ؤمت ��ر احل� � ��وار خالل
�ستة ا��ش�ه��ر  565م�ن��دوب��ا ميثلون
االح � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة واملحافظات
اجلنوبية والتمرد ال�شيعي احلوثي
يف ال�شمال ا�ضافة اىل ممثلني عن
املجتمع املدين.
وي �ف�ت�ر� ��ض ان ي �� �ص��ل احل� � ��وار اىل
و� �ض��ع د��س�ت��ور ج��دي��د ل�ل�ب�لاد وفتح
الباب امام تنظيم انتخابات عامة يف
�شباط-فرباير  ،2014تزامنا مع
انتهاء املرحلة االنتقالية التي بد�أت
يف �شباط ف�براي��ر  2012مبوجب
اتفاق انتقال ال�سلطة.
وقد تخلى الرئي�س اليمني ال�سابق
علي عبداهلل �صالح عن ال�سلطة من
خالل هذا االتفاق ،وذل��ك بعد �سنة
تقريبا من االحتجاجات.
وتاخر انعقاد احلوار خ�صو�صا ب�سبب
حت�ف�ظ��ات احل ��راك اجل�ن��وب��ي الذي
تطالب معظم ف�صائله باالنف�صال
والعودة اىل دولة اجلنوب التي كانت
م�ستقلة حتى العام .1990
وي�ستعد اجل �ن��اح االك�ث�ر ت���ش��ددا يف
احل � ��راك ب��زع��ام��ة ن��ائ��ب الرئي�س
اليمني ال�سابق املقيم يف املنفى علي
� �س��امل ال �ب �ي ����ض ،ل�ل�ت�ظ��اه��ر اعتبارا
م��ن ال �ي��وم ال���س�ب��ت يف ع ��دن ،كربى
م��دن اجل�ن��وب ،رف�ضا لهذا احلوار.
وتقاطع احل��وار �شريحة وا�سعة من
احلراك اجلنوبي.
وق ��ال االم�ي�ن ال �ع��ام مل ��ؤمت��ر احلوار
ال��وط �ن��ي اح �م��د ع��و���ض ب��ن مبارك
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ان الرئي�س
ع �ب��درب��ه م�ن���ص��ور ه� ��ادي ومبعوث
االمم امل� �ت� �ح ��دة ج� �م ��ال ب� ��ن عمر
ي�ضاعفان اجلهود القناع الف�صائل
امل� � �ت � ��رددة يف احل � � � ��راك اجل �ن ��وب ��ي
بامل�شاركة يف احلوار .
وبح�سب بن مبارك ،فان الباب �سيظل
مفتوحا امام كل الف�صائل التي تود
االن�ضمام يف اي وقت للحوار املدعوم
من قبل االمم املتحدة ودول جمل�س
ال�ت�ع��اون اخلليجي ،وه�م��ا اجلهتان

ال��راع�ي�ت��ان الت�ف��اق ان�ت�ق��ال ال�سلطة
واحل � � � ��وار .وق � ��ال امل �ح �ل��ل اليمني
ع �ب��دال �غ �ن��ي االري � � ��اين ان� ��ه يف ظل
غياب احلراك اجلنوبي املنق�سم بني
م�ط��ال�ب�ين ب��ال�ف��درال�ي��ة ومطالبني
باالنف�صال الكامل� ،ستكون انطالقة
احلوار بروتوكولية  .وا�ضاف لوكالة
ف��ران����س ب��ر���س ان احل ��وار احلقيقي
لن يبد�أ اال عندما ي�أتي اجلنوبيون
ليتكلموا ب���ص��وت واح��د  ،وه��و امر
مي �ك��ن ان ي �ت �ح �ق��ق اذا م ��ا ب � ��ادرت
احلكومة اىل تلبية مطالبهم .
ويطالب احل��راك خ�صو�صا باعادة
دم ��ج ح� ��واىل  60ال ��ف م��وظ��ف يف

ال �ق �ط��اع ال �ع ��ام واجل �ي ����ش والقوى
االمنية مت ف�صلهم تع�سفيا او احيلوا
اىل ال �ت �ق��اع��د امل �ب �ك��ر ب �ع��د حماولة
انف�صال جنوبية اجه�ضها ال�شمال
باحلديد والنار عام  ،1994ف�ضال
ع��ن اع��ادة ارا���ض ي�ق��ول اجلنوبيون
ان �شماليني نافذين و�ضعوا يدهم
عليها.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال امل �ح �ل��ل يف معهد
بروكينغز بالدوحة ابراهيم �شرقية
ان ج �ن��وب �ي�ي�ن ك �ث�ر �سي�ستمرون
باملطالبة ب��االن�ف���ص��ال ع��ن حكومة
�صنعاء التي ال يثقون بها اذا مل يتم
اخذ خماوف احلراك اجلنوبي بعني

االع �ت �ب��ار .وح ��ذر امل�ح�ل��ل يف درا�سة
ن���ش��ره��ا م ��ؤخ ��را م��ن ان ال �ق ��رارات
ال�سيئة ال�ت��ي ت��ؤخ��ذ خ�لال املرحلة
االنتقالية ميكن ان تدمر العملية
ال�سيا�سية وت��ؤج��ج الفو�ضى وعدم
اال�ستقرار .
وبح�سب �شرقية ،فان وجود الرئي�س
ال �� �س��اب��ق ع �ل��ي ع� �ب ��داهلل � �ص��ال��ح يف
ال�ي�م��ن ح�ي��ث م��ا زال ي ��ر�أ� ��س حزب
امل�ؤمتر ال�شعبي العام �صاحب اكرب
كتلة ب��رمل��ان�ي��ة ،يعقد اي���ض��ا احلوار
الوطني ..وعملية امل�صاحلة .
وا� �ض��اف��ة اىل ال�ق���ض�ي��ة اجلنوبية،
�سيتطرق احلوار اىل م�سالة التمرد

ثالثة بريطانيني يعرتفون بتورطهم بالإرهاب
•• لندن-يو بي �أي:

اع�ترف ثالثة م�سلمني �أم��ام حمكمة بريطانية ام�س
باالعداد لأعمال �إرهابية وال�سفر �إىل باك�ستان للتدريب
على العمليات  .وقالت هيئة الإذاع��ة الربيطانية (بي
بي �سي) �إن ال��رج��ال الربيطانيني الثالثة ،جهانغري
�أل��وم ( 26ع��ام�اً) و ريت�شارد دارت ( 29ع��ام�اً) الذي
اع�ت�ن��ق اال� �س�ل�ام ق�ب��ل ��س�ن��وات وع �م��ران حم�م��ود (21
ع��ام �اً) ،اع�ترف��وا �أم ��ام املحكمة ب��االع��داد �أو امل�ساعدة
للقيام ب�أعمال ارهابية خالل الفرتة بني متوز-يوليو

 2010و متوز-يوليو  .2012وا�ضافت �أن الرجال
الثالثة مثلوا �أم��ام حمكمة �أول��د بيلي يف لندن عرب
دائ ��رة تلفزيونية مغلقة ،ب�ع��د ات�ه��ام�ه��م بال�سفر �إىل
اخلارج الرتكاب �أعمال ارهابية ،وتقدمي معلومات عن
التدريب االرهابي وكانت ال�شرطة الربيطانية اعتقلت
�ألوم ودارت وحممود يف متوز-يوليو من العام املا�ضي.
وت���ض��ع بريطانيا ال�ت�ح��ذي��ر الأم �ن��ي م��ن وق ��وع هجوم
اره��اب��ي عند درج��ة كبري ح��ال�ي�اً ،م��ا يعني �أن الهجوم
هو احتمال ق��وي ،على �سلم من خم�س درج��ات �أدناها
منخف�ض و�أعالها حرج.

احل��وث��ي يف � �ش �م��ال ال �ب�ل�اد وت�أجج
ال �ت��وت��رات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ب�ي�ن ال�شيعة
وال� �ت� �ي ��ارات ال���س�ن�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة مبا
يف ذل ��ك ال���س�ل�ف�ي�ين واال�سالميني
امل �ن �� �ض��وي��ن حت� ��ت ل � � ��واء التجمع
اليمني ل�لا��ص�لاح وم��ا زال اليمن
ي� ��واج� ��ه م ��وج ��ة ع� �ن ��ف م�صدرها
تنظيم القاعدة ف�ضال عن حتديات
اقت�صادية هائلة.
و��س�ي�ح�ظ��ى ح ��زب امل ��ؤمت��ر ال�شعبي
العام ب 112مقعدا يف احلوار بينما
�سيح�صل احلراك اجلنوبي على 85
مقعدا واحلوثيون على  35مقعدا.
ول�ضمان امن امل�شاركني يف احلوار،
م�ن�ع��ت ال���س�ل�ط��ات ح�م��ل ال���س�لاح يف
�صنعاء ويف املدن الكربى حيث �سيتم
ن�شر  60الف جندي و�شرطي.
م��ن جهتها ح�ث��ت وزارة اخلارجية
الربيطانية ام�س جميع الأطراف
يف اليمن على امل���ش��ارك��ة يف م�ؤمتر
احلوار الوطني .
وق� ��ال م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال � � ��وزارة �إن
احل� ��وار ال��وط �ن��ي ي�ك�م��ن يف �صميم
عملية االنتقال ال�سيا�سي يف اليمن،
ومي�ث��ل الفر�صة ال��وح�ي��دة و�أف�ضل
الفر�ص بالن�سبة لليمنيني للعمل
معاً على حل خالفاتهم ال�سيا�سية
ب�شكل �سلمي ،وامل���ش��ارك��ة يف تكوين
م�ستقبل جديد لبلدهم.
و�أ�ضاف �أن احل��وار الوطني يتطلب
�أو�سع م�شاركة ممكنة ون�شجّ ع جميع
اليمنيني ،مبا يف ذلك امل�شاركون من
جنوب البالد و�شمالها وجمموعات
ال�شباب والن�ساء وجميع الأح ��زاب
القائمة ،على اغتنام هذه الفر�صة .
وف �ي �م��ا �أق� ��ر امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م وزارة
اخل��ارج�ي��ة ال�بري�ط��اين ب ��أن احلوار
ال��وط �ن��ي ل ��ن ي �ك��ون ع�م�ل�ي��ة �سهلة
و� �س �ي �� �ش �ه��د خ�ل�اف ��ات  ،دع� ��ا جميع
الأط� ��راف اليمنية �إىل االنخراط
فيه ب�شكل ج��دي وبعقول مفتوحة
ومن دون �شروط م�سبقة .
وق��ال هناك بع�ض اجلماعات داخل
اليمن وخ��ارج��ه ترغب يف تقوي�ض
هذه العملية ،غري �أن جمل�س الأمن
ال��دويل �أو�ضح يف بيانه الرئا�سي يف
� 15شباط/فرباير املا�ضي ب�أنه لن
ي�ت���س��ام��ح م��ع ذل� ��ك ..وح ��ان الوقت
�أمام اليمنيني الآن لأن يقرروا معاً
�شكل م�ستقبلهم.
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مدعي /خالد �سمري عبدالعزيز الب�سيوين اجلن�سية :م�صر مدعي عليه :خالد
�سيف عبداهلل حممد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض مببلغ
 101.000درهم املطلوب اعالنه/خالد �سيف عبداهلل حممد اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/4/02موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
دائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام
على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/13

مدعيان-1 /ريا�ض اال�سالم عبدالقادر اجلن�سية :بنغالدي�ش -2جويل مياه ليت
رحمات علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :االلفية اجلديدة للمقاوالت
العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب
اعالنه /االلفية اجلديدة للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االثنني املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/12

مدعيان�-1 /سامل عبداملتني اجلن�سية :بنغالدي�ش  -2حممد �سبوج �شيخ
احمد اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :الريف الوا�سع للمقاوالت العامة
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/
الريف الوا�سع للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
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مدعي /عبدالطيف خان للبال�سرت والطابوق وميثلها عبداللطيف خان نبي اهلل
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :لواء ا�سكندرون للمقاوالت وال�صيانة العامة وميثلها
عدنان اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مببلغ وقدرها  11100درهم
املطلوب اعالنه /لواء ا�سكندرون للمقاوالت وال�صيانة العامة وميثلها عدنان اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر(للعلم بتجديد الدعوى من ال�شطب ) حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
بني يا�س االبتدائية  -الكائنة بني يا�س �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/14
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اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 1059جت كل  -م ت -ب� -أظ

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 309جت جز  -م ت -ب� -أظ

مدعي /عارف حممد علي حممد ال�شحي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
وليد خالد عبداللطيف ابو �سعد اجلن�سية :فل�سطني مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية  50.000درهم تعوي�ض املطلوب اعالنه/وليد خالد عبداللطيف
ابو �سعد اجلن�سية :فل�سطني عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/4/3موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
اخلام�سة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/03/11

مدعي /م�ؤ�س�سة النجاح لنقل املواد البرتولية اجلن�سية :االمارات مدعي
عليه� :شركة جانكو�س للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :مطالبة مالية  48.249درهم �صحة احلجز التحفظي فائدة قانونية
 %12املطلوب اعالنه�/شركة جانكو�س للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/12

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2010/ 1352ت ك� -أظ ب

مدعي /م�ؤ�س�سة �سيف لل�سفر واخلدمات اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
هنادي حممد االمني زوجة ا�شرف احمد زوجة ا�شرف احمد اجلن�سية :غري
حمدد مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية املطلوب اعالنه/هنادي حممد االمني
زوجة ا�شرف احمد زوجة ا�شرف احمد اجلن�سية :غري حمدد عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني
املوافق  2013/3/18موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
 6.00م�سا ًء امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/11

حماكم دبي

حمكمةدبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم ( )2010/434تنفيذ جتاري

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1522احوال نف�س م�سلمني

العدد  10741بتاريخ2013/3/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/57مدين كلي

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه -1/فوجي�سالفا دون�ي��ك جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان امل��دع��ي  /ج��اي ق��وام��ي ب�ه��روز ومي�ث�ل��ه :ط��ارق ح�سني عبداللطيف
عبدالرحمن ال�سركال ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة
ا�سقاط ح�ضانة و�ضم �صغري وفقا لن�ص الفقرة  2من املادة  152والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/21ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch1.C.13لذا فانت مكلف
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل امل��دع��ى عليه� -1/سعيد اتيال ��ص��اب��وين جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي  /ع�صام عبداللطيف عطوي وميثله :حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن
والتكافل والت�ضامم فيما بينهم مببلغ وق��دره ( 502000.00دره��م) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام و�شمو احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجري بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع
( �شركة االم��ارات للمزادات  ) www.emiratesauction.aeوذل��ك يف التاريخ املحدد اعاله
اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301
من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية
جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف العقار:
ديرة املطينة رقم االر�ض 13/20 :امل�ساحة  1643قدم مربع القيمة  657200درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فوراً.

ق�سم ق�ضايا اال�سرة

رئي�س الق�سم

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

اعـــــــالن
تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:ال�سيد/
يا�سر �سعيد خ��دوم جمعه الكندي اجلن�سية :االم ��ارات وطلب الت�صديق على
حمرر يت�ضمن :تنازل يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري (دار اجلمال
لتجارة الهواتف املتحركة ) واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف
مدينة خ��ورف�ك��ان ,رخ�صة جت��اري��ة رق��م  548301ال���ص��ادر بتاريخ 2007/2/26
يف دائ��رة التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/يو�سف ع�ب��داهلل احمد
عبدالرحمن اجلن�سية :االم ��ارات ليكن معلوما للجميع ب��ان الكاتب العدل
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد
انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعـــــــالن

الكاتب العدل
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2011/368جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه� /سلمى ح�سني عبداهلل احلامد العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ
املوافق 2011/10/20م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح  /بنك ابوظبي الوطني بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام
املدعى عليها ان ت�ؤدي للبنك املدعى مبلغ وقدره  85.798.80درهم خم�سة وثمانون الفا
و�سبعمائة وثمانية وت�سعون درهم وثمانون فل�سا وفائدة �سنوية بواقع  %4من تاريخ
رفع الدعوى احلا�صل يف  2011/4/11وحتى ال�سداد التام على اال يتجاوز ا�صل الدين
والزمتها امل�صاريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت و�صف النفاذ �صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/14حكما قابال لال�ستئناف خالل 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

القا�ضي/ه�شام توفيق عبدالغني
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية االوىل

املرجع  2013/84:ك.ع.ح
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/دي�سراج
�شانو رام اجلن�سية :الهند ال�سيد :جور�شاران الل جوردا�س رام اجلن�سية :الهند وطلب
الت�صديق على حم��رر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (ل�ؤل�ؤة البحر ملقاوالت
ال�صيانة العامة /ذ.م.م ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت
رقم امللف ( )50219وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل ال�سيد /نفديت
كومار اميت كومار الاي اجلن�سية :الهند مبوافقة :هالل �سيف عبيد �سلطان املطرو�شي
اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق
على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 507جت جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي /هاران �شاندرا دا�س باغاله كومار اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه:
ور�شة حممد جا�سم للحدادة واخلراطة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /ور�شة حممد جا�سم للحدادة واخلراطة
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل
اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
قلم املحكمة العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2013/88جتاري جزئي

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2013/89جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه /دانتي تابينج ري�س العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ
املوافق 2013/2/28م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم اعاله ل�صالح  /موزه مبارك علي غامن القبي�سي بالتايل :حكمت
املحكمة مبثابة احل���ض��وري :ب��ال��زام امل��دع��ى عليه ب��ان ت ��ؤدي للمدعية
وق��دره  7.000دره��م ( �سبعة االف دره��م) قيمة ال�شيك والزامه كذكل
بامل�صاريف� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/10
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك
هذا امل�ستند.

اىل املحكوم عليه /جيهان حممود ب�صله العنوان بالن�شر نعلمك انه
بتاريخ املوافق 2013/2/28م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى
امل��ذك��ورة ب��ال��رق��م اع�ل�اه ل�صالح  /م��وزه م�ب��ارك علي غ��امن القبي�سي
بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي
للمدعية وقدره  33.053درهم ( ثالثة وثالثون الفا وثالثة وخم�سون
درهم) قيمة �شيك ,والزامها كذلك بامل�صاريف� .صدر بتوقيعي وختم
املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/10حكما قابال لال�ستئناف خالل 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

القا�ضي/علي را�شد احل�ساين

القا�ضي/علي را�شد احل�ساين

مدعي /حممد بن �صقر �سعدون الفالحي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
ح�سن جا�سم نا�صر النوي�س اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :احلكم
برد بطالن ملحق عقد االيجار املطلوب اعالنه/ح�سن جا�سم نا�صر النوي�س
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/14

مكتب ا�صل املعايري لتدقيق احل�سابات

حماكم دبي االبتدائية

طالب التنفيذ :نعمت غالم ح�سني بياوار عنوانه :امارة دبي -ديرة -منطقة بور�سعيد� -شارع
االحت��اد -بناية بزن�س افنيو -الطابق اخلام�س  515املنفذ �ضده :علي ح�سن عبا�س حتاوي
واخ��رون وعنوانه :ام��ارة دبي -العوير� -سوق اخل�ضار والفواكه -بلوك رقم  -2حمل رقم 61
م�ؤ�س�سة على ح�سن عبا�س حتاوي انه يف يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة  6.00م�ساء ويف االيام

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 271جت كل -م ت -ب� -أظ

مبوعد اجتماع خربة
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

اعالن املدعى عليها /الدولية ال�صالح ال�سفن �ش.م.ح
يف الدعوى رقم  2012/1144جتاري كلي
يعلن اخلبري احل�سابي /ايزي�س جماهد عن ب��دء اعمل اخل�برة املحا�سبية
مب��وج��ب احل �ك��م ال�ت�م�ه�ي��دي ال �� �ص��ادر ع��ن حم�ك�م��ة دب��ي االب �ت��دائ �ي��ة بتاريخ
 2013/1/29يف الدعوى رقم  2012/1144جتاري كلي ويعلن املدعى عليها /
الدولية ال�صالح ال�سفن �ش.م.م ح مبوعد عقد اجتماع خربة على ان يكون.
بحوزتها كافة ما لديها من م�ستندات فيما يخ�ص مو�ضوع الدعوى وذلك يوم
اخلمي�س املوافق  2013/3/21يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحا مبقر مكتب
اخلبري الكائن مبنطقة ديرة� -شارع بور�سعيد -خلف البنك العربي -بناية
امري بوخم�سني -الدور االول102 -
حممول  050-6313708فاك�س06-5543101 :

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف

العدد  10741بتاريخ2013/3/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/595عقاري كلي

العدد  10741بتاريخ2013/3/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/5ا�ستئناف مدين

اىل امل��دع��ى عليه� -1/شركة تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري (ذ.م.م)
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /علي ر�ضا حم�سن ال كثري -وكالة عن
ال�سيد رحيم حممد علي فخاري -وال�سيده فر�شته برويز امني قد اقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص مع ال��زام املدعى عليه
بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق
 2013/3/17ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور
او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل امل�ست�أنف �ضدهما  - 1 /عماد انور نا�شد وا�صف  -2ناجى �شكرى ملقاوالت
التك�سية واالر�ضيات وميثلها ناجي �شكري جرج�س جمهويل حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /ح�سني حممد حممد برعى ا�سماعيل -ب�صفته وال��د املتويف/
حممد ح�سني حممد حممد وب�صفته وارث وميثله :احمد �سيف ماجد بن �سامل
املطرو�شي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2012/74مدين
كلي بتاريخ  2013/1/3وح��ددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/21
ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch2E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

ق�سم الدعاوي العقارية

وزارة العدل وال�شئون اال�سالمية واالوقاف
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
الكاتب العدل

ق�سم الطعون

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10741بتاريخ2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

اعالن عزل  -بوا�سطة الكاتب العدل
امل �ع �ل��ن :خ��ال��د ب ��اد � �ش��اه ح��اج��ي حم�م��د/ب��اك���س�ت��اين اجل�ن���س�ي��ة ال �ع �ن��وان :ال�شارقة
م ��وب ��اي ��ل 050-7962673/املعلن ال �ي��ه :رف��اق خ��ان علي حم�م��د /باك�ستاين اجلن�سية
العنوان :ال�شارقة هاتف 050-7690920
املو�ضوع  :عزل من الوكالة
ا�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلك بتاريخ  2007/1/23وامل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب
العدل مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية برقم  1472ل�سنة  2007وعمال لن�ص املادة
( )955من قانون املعامالت املدنية رقم ( )5ل�سنة ( )85واملعدل بالقانون رقم ( )1ل�سنة
 1987لذلك :ف�أنني اعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�شار اليها اعاله اعتبارا من
يوم ت�سلمك هذا االع�لان .فان كان لديك اية اعرتا�ض على ذلك يرجى اتباع ال�سبل
القانونية.
املعلن

�إلغـــــاء وكـــــالـــــة

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/6ت عمل -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /حممد م�أمون �سوركار اجلن�سية :بنغالدي�ش املنفذ �ضده
 :م�ؤ�س�سة الهدى  2006للت�صميم والديكور اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه:م�ؤ�س�سة الهدى  2006للت�صميم والديكور اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف
الدعوى رقم  2012/1001عم جز -م ر -ب-ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم
االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور
امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ
اجلربي.
القلم العمايل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

ان��ا امل��وق��ع ادن ��اه :في�صل اح�م��د علي اح�م��د امل��رزوق��ي اجلن�سية:
االمارات واحمل بطاقة هوية رقم ( )784-1974-8138248-5وانا
باحلالة املعتربة �شرعا وقانونا وال�ت��ي ت�سمح يل ب��االق��رار ونفاذ
الت�صرفات ,قررت الغاء الوكالة ال�صادرة منى واملو�ضحة بياناتها
ادن��اه وع��زل الوكيل :عمار حممود جابر اجلن�سية� :سوريا رقم
الوكالة 1201023028 :تاريخ الت�صديق 2012/11/18 :م ف��رع :
مع�سكر �آل نهيان .واتعهد ب��اب�لاغ الوكيل بالغاء ال��وك��ال��ة بكافة
الطرق القانونية.

اىل املحكوم عليه /ابراهيم غلوم علي عبا�س العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق
2013/3/13م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /
�شركة داماك ابوظبي للعقارات ذ.م.م � -2شركة داماك الرتاث للعقارات ذ.م.م بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام املدعى عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعيتني مبلغ
مقداره ( 1.759.800درهم) مع الفائدة التاخريية عنه بواقع  %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية يف  2012/11/1وحتى ال�سداد التام ومبا ال يجاوز ا�صل الدين ,والزمت ا
ملدعى عليه م�صروفات الدعوى و  200دره��م مقابل اتعاب املحاماة .ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/14حكما قابال
لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

املقر مبا فيه

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/2302جتاري كلي

القا�ضي/ادري�س بن �سقرون
رئي�س الدائرة التجارية الكلية االوىل
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ال�سعودية جترب القمح اللني وتفتح فر�ص ًا ت�صديرية
•• باري�س-رويرتز:

فتحت ال�سعودية قنوات ت�صدير جديدة قد تكون مربحة للبلدان امل�صدرة
للقمح مثل فرن�سا والواليات املتحدة ب��ادراج القمح اللني الول مرة على
قائمة عطاءاتها يف وقت �سابق هذا ال�شهر.
و�سيظل القمح ال�صلد ع��ايل ال�بروت�ين ال��ذي ت�ستخدمه اململكة يف انتاج
اخلبز التقليدي ميثل احل�صة االكرب من م�شرتيات ال�سعودية من القمح
لكن املتعاملني يقولون ان ادخ��ال القمح اللني تدريجيا �سيجتذب نطاقا
�أو�سع من املنا�شئ.
ويتطلع كبار منتجي القمح ال�سواق ال�شرق االو�سط املعتمدة على الواردات.
ويف ظل عدم التيقن ب�ش�أن الكميات التي تعتزم م�صر �أكرب م�ستورد للقمح

يف ال�ع��امل ا��س�ت�يراده��ا بفعل �أزم�ت�ه��ا االقت�صادية فقد حتظى امل�شرتيات
ال�سعودية باالولوية لدى امل�صدرين.
وق ��ال � �ش��وان م�ك�م�بري��دج حم�ل��ل �أ� �س��واق احل �ب��وب ل��دى ج�ي�ف��ري��ز بات�شي
كوموديتيز اذا �أب��دت ال�سعودية التزاما باال�ستمرار يف �شراء القمح اللني
يف ال�سنوات املقبلة فان ذلك يغري تركيبة ال�سوق بالفعل خا�صة مع غياب
م�صر عن ال�سوق يف الفرتة االخرية.
وطرحت ال�سعودية التي تزيد باطراد وارداتها من القمح منذ �أن تخلت
عن �سيا�سة االكتفاء الذاتي عام  2008حلماية م�صادر املياه �أول عطاء
على االطالق ل�شراء القمح اللني هذا ال�شهر وا�شرتت  110االف طن اىل
جانب � 465ألف طن من القمح ال�صلد.
و�أع�ل�ن��ت امل�ؤ�س�سة ال�ع��ام��ة ل�صوامع ال�غ�لال وم�ط��اح��ن ال��دق�ي��ق امل�شرتي

احلكومي للقمح يف ال�سعودية العام املا�ضي انها تدر�س التحول اىل القمح
اللني لتلبية الطلب على الب�سكويت واحللويات .وقال م�س�ؤول بامل�ؤ�س�سة
هذا اال�سبوع انها �ست�ستمر يف �شراء القمح اللني.
وتفيد تقديرات املكتب املحلي ب��وزارة ال��زراع��ة االمريكية �أن ال�سعودية
�ست�شرتي 96ر 1مليون ط��ن م��ن القمح لال�ستهالك االدم��ي يف ال�سنة
الت�سويقية  2013-2012وهو م�ستوى يتوقع املكتب �أن يرتفع اىل 2ر2
مليون طن يف .2014-2013
وم��ن املتوقع �أن تزيد ال�سعودية واردات القمح م��ع اع�ت��زام ال�ب�لاد انهاء
انتاجها املحلي من القمح متاما بحلول  .2016ومن املقرر �أن ت�ستورد
اململكة كذلك املزيد من القمح وغ�يره من احلبوب ال�ستخدامها كعلف
للما�شية اذ ت�سعى الن ت�صبح �أق��ل اعتمادا على واردات ال�شعري وتخف�ض

تدريجيا انتاجها املحلي من العلف.
وورد عدد حمدود من الدول منها �أ�سرتاليا وكندا والواليات املتحدة القمح
ال�صلد لل�سعودية يف ال�سنوات القليلة املا�ضية واالن �أ�صبح م��ن املمكن
�أن تلقى �أن��واع �أخ��رى مثل قمح ال�شتاء االمريكي االحمر اللني والقمح
الفرن�سي اللني والتي تباع بكثافة مل�ستوردين اخرين مثل م�صر واجلزائر
اقباال يف ال�سوق ال�سعودية.
ويبدو �أن القمح ال�شتوي االحمر االمريكي يحظى ب�أكرب فر�ص يف االجل
الق�صري يف الو�صول لال�سواق ال�سعودية نظرا النخفا�ض �سعره يف الوقت
ال��راه��ن .وق��ال متعامل يف ال �� �ص��ادرات االم��ري�ك�ي��ة ه��ذا م�شجع الن قمح
ال�شتاء االحمر اللني �سيكون تناف�سيا فعال من حيث ال�سعر  ...لكن تدقيق
ال�سعوديني ب�ش�أن اجلودة قد يكون عقبة.

�صدور كتاب ممار�سة �أن�شطة الأعمال التجارية يف �أبوظبي 2013
•• �أبوظبي -وام:

ت�سلم م�ع��ايل ن��ا��ص��ر �أح �م��د ال�سويدي
رئي�س دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف
�أب��وظ �ب��ي ن���س�خ��ة م ��ن ك �ت��اب ممار�سة
�أن�شطة الأع�م��ال التجارية يف �أبوظبي
 2013ال � ��ذي �أ�� �ص ��درت ��ه جمموعة
م ��وري �� �س ��ون وذل� � ��ك ب �ح �� �ض��ور �سعادة
حمد ع�ب��داهلل امل��ا���س امل��دي��ر التنفيذي
لقطاع العالقات االقت�صادية الدولية
بالدائرة.
وق ��ال م�ع��ايل ن��ا��ص��ر �أح �م��د ال�سويدي
ل��دى ل�ق��ائ��ه يف مكتبه ببنك �أبوظبي
الوطني م�ؤخرا راج��و مينون الرئي�س
وال �� �ش��ري��ك يف جم �م��وع��ة موري�سون
مينون �إن �أهمية هذا الإ�صدار ت�أتي يف
وق��ت ت�شهد فيه �إم��ارة �أبوظبي تطورا
كبريا على م�ستوى حتقيق العديد من

االجن��ازات االقت�صادية والتنموية مبا
يعك�س ويرتجم توجهات حكومة �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ال��ر��ش�ي��دة يف حتقيق �أه ��داف
ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية .2030
و�أ� �ش��ار �إىل �أن اف�ت�ت��اح دائ� ��رة التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة �أب��وظ �ب��ي م ��ؤخ��را مركز
�أبوظبي للأعمال يحقق جانبا كبريا
م��ن م��و��ض��وع ه ��ذا ال�ك�ت��اب وي�ع�ك����س يف
ال ��وق ��ت ذات� ��ه ح��ر���ص �إم� � ��ارة �أبوظبي
على تطوير بيئة الأع �م��ال واالرتقاء
مبمار�سة الأن�شطة التجارية اىل معايري
ترتقي اىل �أف�ضل املوا�صفات العاملية.
و�أع � ��رب م �ع��ايل ن��ا��ص��ر ال �� �س��وي��دي عن
�شكره ملجموعة موري�سون مينون على
مبادرتها ب�إ�صدار كتاب ممار�سة �أن�شطة
الأعمال التجارية يف �أبو ظبي 2013
ال��ذي �سي�ساهم ب��دور كبري يف الرتويج
الق�ت���ص��اد �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ع�ب�ر �إث ��راء

امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ال�لازم��ة لقطاع
الأع�م��ال ب��الإم��ارة ومب��ا ي�ضع املهتمني
من رج��ال الأع�م��ال وامل�ستثمرين �أمام
�صورة وا�ضحة من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف
ج��ذب وا�ستقطاب امل��زي��د م��ن امل�شاريع
التجارية واال�ستثمارية اىل االمارة.
و ق��ال راج��و مينون �إن ك�ت��اب ممار�سة
�أن�شطة الأع�م��ال التجارية يف �أبوظبي
ل�ق��ي �إق �ب��اال ك �ب�يرا ع�ل��ى اق�ت�ن��ائ��ه منذ
طبعته الأوىل من كافة اجلهات املهتمة
مبجال االن�شطة التجارية يف �أبوظبي
وذل��ك نظرا ملا يت�ضمنه من معلومات
وب�ي��ان��ات مطلوبة ع��ن ق�ط��اع الأعمال
يف الإم� ��ارة .و�أع ��رب مينون ع��ن �شكره
وتقديره ملعايل نا�صر ال�سويدي على
ال��دع��م ال� ��ذي ح �ظ��ي ب��ه م �� �ش��روع هذا
ال�ك�ت��اب ال��ذي يت�ضمن تفا�صيل حول
ال �ق��واع��د والأن� �ظ� �م ��ة امل �ع �م��ول ب �ه��ا يف

�أبوظبي واملرتبطة مبمار�سة الن�شاط
التجاري يف �إم��ارة �أبوظبي والتي باتت
تتمتع بفر�ص ا�ستثمارية واعدة يف ظل
امل�شاريع التنموية العمالقة التي تعمل
على تنفيذها .من جهته قال �سودهري
ك��وم��ار ال �� �ش��ري��ك امل��دي��ر يف جمموعة
موري�سون مينو �إن كتاب ممار�سة �أن�شطة
الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة يف �إم� ��ارة �أبوظبي
يت�ضمن معلومات �شاملة ت�ساعد رجال
الأع � �م ��ال وامل �� �س �ت �ث �م��ري��ن اجل� ��دد على
التخطيط لبدء الأع�م��ال التجارية يف
�أبوظبي وتعريفهم باملميزات والفر�ص
واحلوافز اال�ستثمارية يف جميع مناطق
الإم��ارة مما ي�سهم يف جذب اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر �إىل �أبو ظبي .ويحتوي
الكتاب على � 130صفحة ومت طباعة
� 40أل ��ف ن�سخة م��ن ال�ك�ت��اب جمانا ك�برى ال���ش��رك��ات وامل���ص��ارف والبعثات الأع�م��ال واال�ست�شاريني و�سيتم توزيع
وت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ي�ن يف ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة وامل� �ح ��ام�ي�ن ورج � ��ال ال�ك�ت��اب يف ك��اف��ة ال��دوائ��ر وامل�ؤ�س�سات

الع�ضو املنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي يلتقي مبمثلني
عن م�ؤ�س�سة «نافيجانت» اال�ست�شارية الأمريكية
يف �إطار الزيارات التي تقوم بها ال�شركات العاملية لهيئة كهرباء
ومياه دبي ،ا�ستقبل �سعادة �سعيد حممد الطاير ،ع�ضو جمل�س
االدارة املنتدب والرئي�س التنفيذي للهيئة مبكتبه ،وفد من
م�ؤ�س�سة نافيجانت اال�ست�شارية الأمريكية �ضم كل من دافيد
�أل�ين  ،الع�ضو املنتدب لعمليات اال�ست�شارات الدولية ،و�إيان
�سميث ،الع�ضو امل�ن�ت��دب لقطاع ال�ط��اق��ة  ،وط�ل�ال ال�سالم،
امل�ست�شار الإقليمي لبناء املمار�سات العاملية يف ال�شركة.
و�أ�شار �سعادة الع�ضو املنتدب يف م�ستهل االجتماع �إىل �أن الهيئة
ترحب بال�شركات ذات اخل�برة والكفاءة التي تعمل يف جمال
اال�ست�شارات والطاقة املتجددة.
ومن ثم جرى احلديث عن جماالت عمل م�ؤ�س�سة «نافيجانت»
اال��س�ت���ش��اري��ة الأم�يرك �ي��ة يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة والتكنولوجيات
احل��دي�ث��ة وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة املتكاملة ،وال�ط��اق��ة ال�شم�سية،
وتخزين الطاقة ،ونقل الطاقة ،وا�ستخدامات الطاقة النظيفة
يف توليد الكهرباء ،وال�شبكة الذكية ،و�إدارة الطلب على الطاقة،
وتقليل املخاطر وحت�سني الأداء يف قطاع الطاقة.
ويف ختام ال��زي��ارة �شكر وف��د م�ؤ�س�سة نافيجانت اال�ست�شارية
الأم�يرك �ي��ة � �س �ع��ادة ال�ع���ض��و امل �ن �ت��دب ع�ل��ى ح���س��ن اال�ستقبال
واطالعه عن قرب على عمل الهيئة وم�شاريعها وترحيب هيئة
كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة.

املحلية والإقليمية والعاملية واملنتديات
االقت�صادية وم�ؤمترات اال�ستثمار.

املغرب ت�ست�ضيف �أول اجتماع عربي
دويل يف جمال االعتماد  24مار�س
•• الرباط  -وام:

ت�ست�ضيف مدينة مراك�ش املغربية يف  24مار�س اجل��اري االجتماع الثاين للجمعية العمومية للجهاز
العربي لالعتماد �أيه �آر �أيه �سي الذي �أن�شئ يف �إطار املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين ويعقد
حتت رعاية وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة باململكة املغربية.
و�أو��ض��ح حممد بن يو�سف املدير العام للمنظمة �أن ه��ذا االجتماع يهدف �إىل تعزيز عمل اجلهاز على
ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل وتقييم م�ب��ادرات��ه وب��راجم��ه وت��روي��ج م�شاريعه الآن�ي��ة وامل�ستقبلية �أمام
�أ�صحاب القرار والفاعلني الدوليني والعمل على زي��ادة تنمية �شبكة عالقاته و�إقامة �شراكات وعالقات
تعاون مع منظمات دولية و�إقليمية لالعتماد لتبادل اخلربات يف جمال �إن�شاء وتطوير املنظمات الإقليمية
لالعتماد.
و�أ�شار ابن يو�سف �إىل �أن هذا االجتماع ـ الذي يعد الأول من نوعه على ال�صعيد العربي ـ يهدف �أي�ضا �إىل
االحتفال مبرور �سنتني على �إقامة اجلهاز العربي لالعتماد وت�سليط ال�ضوء على منجزاته خالل الفرتة
التي تلت �إطالق اجلهاز بالقاهرة خالل �شهر يونيو .2011
ولفت �إىل �أن اجلهاز ا�ستطاع خالل هذه الفرتة الق�صرية من ا�ستكمال بناء هيكله وتكوين وتفعيل جلانه
وال�شروع يف تنفيذ براجمه لفائدة البلدان الأع�ضاء وجنح يف ربط عالقات تعاون مثمرة مع املنظمات
الإقليمية والدولية بهدف تطوير ن�شاط االعتماد بالبلدان الأع�ضاء.
ونوه �إىل �أن هذا احلدث العربي والدويل الهام ـ الذي ي�ستمر ثالثة ايام ـ �ستنظم على هام�شه ندوة دولية
حول الإعتماد يوم  25مار�س حتت عنوان ال�شراكة والتعاون الإقليمي جمال االعتماد وذلك مب�شاركة عدد
من ر�ؤ�ساء ومدراء املنظمات الدولية والإقليمية العاملة يف جمال االعتماد

اختتام الدورة التا�سعة من معر�ض كاب�سات 2013
مبركز دبي التجاري العاملي

�سام�سوجن تطرح جاالك�سي �إ�س 4ملناف�سة �أبل
•• نيويورك-رويرتز:

ط � ��رح � ��ت � � �ش� ��رك� ��ة �� �س ��ام� ��� �س ��وجن
ال�ك�ترون�ي�ك����س ال �ك��وري��ة هاتفها
اجل��دي��د ج��االك���س��ي ا�س 4الذي
ي���ض��م ��ش��ا��ش��ة ك �ب�يرة وخ�صائ�ص
غ �ي��ر ت �ق �ل �ي��دي��ة م� �ث ��ل التحكم
باالمياء متحدية �أب��ل االمريكية
يف ملعبها.
و�أزاح� ��ت �سام�سوجن �أك�ب�ر �شركة
م�صنعة للهواتف الذكية يف العامل
ال���س�ت��ار ع��ن ال �ه��ات��ف وه ��و االول
م��ن �سل�سلة جاالك�سي الناجحة
ال��ذي يطرح عامليا على االرا�ضي
االمريكية يف ق��اع��ة رادي ��و �سيتي
للمو�سيقى ال�شهرية يف مانهاتن
م� ��� �س ��اء �أم � ��� ��س الأول و�أب � �ه� ��رت
خ�صائ�صه العديد م��ن املراقبني
بالقطاع وال��ذي��ن يعتقدون �أنها
ت��رف��ع ب��ه م���س�ت��وى امل�ن��اف���س��ة مع
�أبل.
وميكن لهاتف ا�س� 4أن يتوقف عن
عر�ض مقاطع الفيديو �أو ي�ستمر
فيها ح�سبما اذا كان امل�شاهد توقف
�أو م�ستمر يف امل���ش��اه��دة وميكنه
االن �ت �ق��ال ب�ي�ن االغ� ��اين وال�صور
مب� �ج ��رد ا� � �ش� ��ارة م� ��ن ال� �ي ��د دون
مل�س ال�شا�شة كما ميكنه ت�سجيل
� �ص��وت م��ع ال �� �ص��ور ال�ث��اب�ت��ة التي
يلتقطها .لكن مراقبني قالوا ان
الهاتف لن يحدث نقلة كبرية يف
قطاع الهواتف ال��ذي يعي�ش على
التجديد واالبتكار.
وق��ال ج��ان داو��س��ون كبري حمللي
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•• دبي  -وام:

االت�صاالت ان كل هذه اخل�صائ�ص
اجل� � ��دي� � ��دة خ� � �ط � ��وات ج � �ي� ��دة يف
ه ��ذا االجت� ��اه ل�ك��ن مي�ك��ن النظر
اليها باعتبارها حيل �أك�ثر منها
ع��وام��ل ت�غ�ير ق��واع��د ال�ل�ع�ب��ة .يف
ه��ذه املرحلة يبدو �أن �سام�سوجن
حت��اول قتل املناف�سة فقط بكمية
اخل�صائ�ص اجلديدة.
و�أ� � � � �ض � � � ��اف ح � �ت� ��ى االن ميكن
ل�سام�سوجن على االرجح االعتماد
ع� �ل ��ى م �ي��زان �ي �ت �ه��ا الت�سويقية
ال �� �ض �خ �م��ة واجل� �ه ��ود ال�ضعيفة
ن�سبيا ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا مناف�سوها
ملالحقتها .و�سيكون جناح �أو ف�شل
�أح� ��دث ه��وات��ف ��س��ام���س��وجن وهو
ال��راب��ع يف ال�سل�سلة التي طرحت
ع��ام  2010حا�سما يف معركتها
م��ع �أب� ��ل .وق ��د ب� ��د�أت �أب� ��ل ت�شعر

ب ��وط� ��أة ذل� ��ك .ف �ق �ب��ل ي ��وم واح ��د
وج��ه فيل �شيلري مدير الت�سويق
يف �أب � ��ل ان� �ت� �ق ��ادات ل�سام�سوجن
ونظام الت�شغيل جوجل اندرويد
ال��ذي ت�ستخدمه يف ح��دي��ث نادر
م��ن ن��وع��ه م��ع روي �ت��رز وو�سائل
اع�ل�ام �أخ ��رى االم ��ر ال ��ذي ي�ؤكد
ال�ضغوط التي تتعر�ض لها �أبل
م�ن�ت�ج��ة اي.ب � ��اد ب���س�ب��ب مناف�سة
هواتف �سام�سوجن.
و�� �س� �ي� �ب ��اع ا�س- 4ال � � � ��ذي �سبق
ط��رح��ه ح�م�ل��ة ت���س��وي�ق�ي��ة كبرية
تذكر بحمالت �سابقة �شنتها �أبل
ملنتجاتها -يف اال� �س��واق يف نهاية
�أبريل ني�سان و�سيوزع عن طريق
�� 327ش��رك��ة ل�ت�ق��دمي اخلدمة
يف  155دول � ��ة م �ن �ه��ا ال ��والي ��ات
املتحدة.

اختتمت يف مركز دبي التجاري العاملي الليلة املا�ضية فعاليات
ال��دورة التا�سعة ع�شرة من معر�ض كاب�سات  2013والذي
�أقيم و�سط اهتمام عاملي وا�سع من كربيات ال�شركات العاملة
واملتخ�ص�صة يف هذا قطاع االت�صاالت.
وكانت الدورة هذه الأ�ضخم على الإطالق يف تاريخ املعر�ض
وا�ستطاعت �أن تعك�س ما ي�شهده قطاع الإع�لام الرقمي من
تطورات مت�سارعة باملنطقة .و�شارك يف ن�سخة كاب�سات هذا
العام  850عار�ضا من  57دولة بينهم  190عار�ضا جديدا
ومنت م�ساحة املعر�ض  15باملائة مقارنة بدورة .2012
و�أ�شار عار�ضون �شاركوا يف كاب�سات � 2013إىل ال�شروع يف
�إجناز �صفقات واعدة وااللتقاء بزوار مهتمني وتلقي عرو�ض
�شراء ج��ادة .وق��ال �سيد با�شو نائب الرئي�س ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا لدى هاري�س �إن امل�شاركة يف كاب�سات
كانت مثمرة �إذ لطاملا �أجن��زن��ا الكثري الأع�م��ال وحققنا من
خالله جناحات مل تتوقف عند �إقامات عالقات عمل جديدة
ودف ��ع ال�ع�لاق��ات ال�ق��ائ�م��ة وت��وط�ي��ده��ا ول�ك��ن �أي���ض��ا بتوقيع
ال�صفقات و�إجن��ازه��ا ع�ل��ى �أر� ��ض احل ��دث ف�ق��د �أمت�م�ن��ا عدة
طلبيات وا�ستخدمنا كاب�سات من�صة لإطالق �أربعة منتجات
جديدة واح��د منها ي��رى النور للمرة الأوىل على ال�صعيد
العاملي.
وقال بادي رو�ش مدير عام هيتا�شي لدينا ممثلون �إقليميون
�أو�سع انت�شارا يف هذا احلدث وللمرة الأوىل لدينا فريق عمل
من تركيا �أك��د جن��اح م�شاركته يف املعر�ض ..م �شريا اىل �أن
كاب�سات ي�ستقطب جمهورا كبريا من زوار مهمني ي�أتون ويف
جعبتهم م�شاريع حقيقية وميزانيات كبرية وي�ضعون طلبيات
للقيام ب�أعمال ملمو�سة وناجحة.
من جانبه قال هديتو�شي �سايتو املدير التنفيذي للمبيعات
والت�سويق لدى �شركة ياماها اخلليج للمو�سيقى �إن �شركته

تلقت ما يزيد عن  30ا�ستف�سارا ج��ادا من م�شرتين �أبدوا
اهتمامهم مبنتجات ال�شركة اجل��دي��دة و�أرادوا جتربتها يف
كاب�سات ..م���ش�يرا اىل ان ه��ذا احل��دث ي�شكل فر�صة جيدة
لعر�ض منتجاتنا .و�شهد كاب�سات �إطالق جمموعة كبرية من
التقنيات واملنتجات منها ما ت�شهده املنطقة للمرة الأوىل ويف
هذا ال�سياق ك�شفت �شركة م�شاريع الواحة خالل م�شاركتها
يف كاب�سات  2013ع��ن ك��ام�يرا جيه يف �سي حممولة على
الكتف لت�صوير الأحداث تعمل بتقنية فالكون بريد احلديثة
من جيه يف �سي .كما �أكدت م�شاريع الواحة �أن هيئة الإذاعة
الربيطانية بي بي �سي تعتزم �شراء  500من كامريات جي
يف �سي القابلة لالت�صال مبا�شرة بالإنرتنت ليتم ا�ستخدامها

يف عمليات جتميع التقارير الإخبارية امل�صورة يف بريطانيا
و�أنحاء العامل.
ومن التقنيات التي القت �إقباال وا�سعا و�أحدثت �ضجة كبرية
خالل كاب�سات  2013تقنية  4كيه الت�صويرية التي تقدم
و�ضوحا �أعلى �أربع مرات من و�ضوح كامريات �إت�ش دي وقد
عر�ضت جمموعة من ال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض �أحدث
املنتجات القائمة على ه��ذه التقنية .وق��ال ب��ول �أتكين�سون
اخلبري املخت�ص مبنتجات الفيديو لدى �شركة كانون �أوروبا
املحدودة �إن �شركته متكنت للمرة الأوىل من عر�ض املجموعة
الكاملة من الكامريات ال�سينمائية �إي �إو �إ���س �أم��ام �أ�سواق
ال�شرق الأو�سط.
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مدعي� /شاه جهان خان �شفيق خان اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه:
حمفوظة خلياطة املالب�س الرجالية اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/حمفوظة خلياطة املالب�س الرجالية
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/03/10

مدعي /كبري نور احلق اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :م�سعود حممد
اجلن�سية :بنغالدي�ش مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ  5000درهم
املطلوب اعالنه/م�سعود حممد اجلن�سية :بنغالدي�ش عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق
 2013/4/16موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل
نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/13

اىل  /ال�سيد حممد الد�سوقي اال�سمر
ليكن معلوما لديك بان احلكم ال�صادر من حمكمة ا�ستئناف ابوظبي بتاريخ /30
ي �ن��اي��ر 2013/ب��رق��م  2011/ 1303ق��د مت ال�ط�ع��ن فيه بالنق�ض ��ض��دك م��ن طرف
الطاعن�/شركة الفايت خلدمات التموين ذ.م.م بوكالة املحامي /حامد املنهايل
وقيد له الطعن رقم  2013/121نق�ض جتاري ,لدى حمكمة النق�ض بامارة ابوظبي.
لذا عليك ايداع قلم الكتاب مبحكمة النق�ض مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�سند توكيل
املحامي املوكل عنك وبامل�ستندات التي ترون تقدميها يف ميعاد خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك تطبيقا لن�ص املادة  180من القانون االحتادي رقم 11
ل�سنة  92يف �ش�أن االجراءات املدنية.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

اعـــــــــالن تغيري ا�سم

تقدمت �إلينا /تي�سري خمي�س جا�سم التميمي /االماراتية
اجلن�سية بطلب تغيري ا�سمها من ( تي�سري ) اىل ( �شيخه)
وتقرر خماطبتكم لالفادة عما اذا كانت عليها �سوابق او قيود
جزائية متنع من تغيري ا�سمها ,او مطلوبة لأي جهة .فمن
لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
عبدالودود �أحمد حممد

قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 3539عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي /جميب احلق عبداالول اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :ارواد
للمقاوالت العامة اجلن�سية  :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه/ارواد للمقاوالت العامة اجلن�سية  :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة

اعالن �صحيفة الطعن بالن�شر

رائدة حممود القي�سية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 412عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي /حممد مانيك �سلطان موالنا حممد عبدالر�شيد اجلن�سية :بنغالدي�ش
مدعي عليه :ور�شة يا�سني حممد �سليمان العمال احلدادة واللحام اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ور�شة يا�سني
حممد �سليمان العمال احلدادة واللحام اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/04

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/2074جتاري كلي ابوظبي

اىل املحكوم عليهم� -1 /شركة �ساجار كونرتاكتينج برايفت ليمتد  -ابوظبي  -2باتيل برا�سانت
كومار غان�شيا مبهاي املدعي عليها االوىل وميثلها ال�شريك امل��دي��ر /باتيل برا�سانت كومار
غان�شيامبهاي  -3ناميتا غان�شيامبهاي باتيل كومار ب�صفتها كفيلة مت�ضامنة لل�شركة املدعى
عليها االوىل .العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/30م قد حكمت عليك هذه
احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح  /بنك برودا بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري :بالزام املدعى عليهم بان ي�ؤدي للبنك املدعى بالت�ضامن فيما بينهم مبلغ وقدره
 1146368.80درهم والفائدة التاخريية على هذا املبلغ بواقع � %11سنويا وذلك من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2012/10/3ومبا ال يجاوز ا�صل الدين وب�صحة احلجز التحفظي ال�صادر
باالمر على عري�ضة رقم  3960ل�سنة  2012ابوظبي يف حدود املبلغ املق�ضي به والزمت املدعى
عليهم امل�صروفات ومائتي دره��م حماماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي
وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/14حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من
اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
رئي�س الدائرة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 3478عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي /حممد حبيب اهلل بهار عبدالرب حواالدار اجلن�سية :بنغالدي�ش
مدعي عليه� :شركة جنم ال�سالم للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه�/شركة جنم ال�سالم
للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/25
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/10

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ2013/3/16

العدد  10741بتاريخ2013/3/16

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي� :سفيان االغا و�شركاه حما�سبون قانونيون
العنوان :مكتب  4ملك رحمة عبداهلل ال�شام�سي -ديرة -بور�سعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف
ال�سجل التجاري لديها لت�صفية �شركة� /سينتك �ستار للتجارة العامة
(����ش.ذ.م.م) وبتعيني امل�صفي امل��ذك��ور اع�لاه للقيام بت�صفية ال�شركة
حماكم دبي تاريخ القرار  2012/9/17 :تاريخ ت�صديق القرار 2012/9/17 :
وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكاتبه
الكائن -بدبي على العنوان اعاله هاتف  04-2955248فاك�س04-2950081 :
م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل  45يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن .

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي :املتحدون لتدقيق احل�سابات العنوان :مكتب رقم  804ملك
و�صل للعقارات -بور�سعيد هاتف 04 2386530 :فاك�س 04 2664609/مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية اي.اف .دي للمثلجات(�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2013/03/05وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2013/03/05وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.

الهالل كابيتال
اعالن اجتماع خربة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة �:سينتك �ستار للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
ال �ع �ن��وان :مكتب  202م�ل��ك ع �ف��راء ن��ا��ص��ر ح ��ارب اجل�ل�اف -دي ��رة /امل ��رر ال�شكل
القانوين� :شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة رق��م القيد بال�سجل التجاري58984 :
رقم الرخ�صة  533133 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانه
قد مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اعاله ,وبتعيني
امل�صفي� :سفيان االغا و�شركاه حما�سبون قانونيون :للقيام بت�صفية ال�شركة حماكم
دبي تاريخ القرار  2012/9/17تاريخ ت�صديق القرار 2012/9/17 :وعلى من لديه
اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف مكتب  4ملك
رحمة عبداهلل ال�شام�سي -ديرة -بور�سعيد هاتف  04-2955248فاك�س04-2950081 :
م�صطحبا معه كافة مل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن .

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :اي.اف .دي للمثلجات (�ش.ذ.م.م).
ال�ع�ن��وان :حم��ل رق��م  7ملك جمموعة اع�م��ار ( ت�لال االم� ��ارات) ب��ر دب��ي  -تالل
االمارات الثالثة ال�شكل القانوين :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة571764 :
رقم القيد بال�سجل التجاري 75406 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة
�أع�ل�اه ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2013/3/05وامل��وث��ق ل��دى كاتب
العدل حماكم دبي بتاريخ  2013/03/05وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني املتحدون لتدقيق احل�سابات العنوان :مكتب رقم 804
ملك و�صل للعقارات -بور�سعيد هاتف 04 2386530 :فاك�س 04 2664609/م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.

اعــــالن اجتماع خربة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي:ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون
العنوان :مكتب رقم  705ملك الدائرة اخلا�صة ل�سمو ال�شيخ حممد ال نهيان
ديرة -املرقبات هاتف 04 2340950 :فاك�س 04 2340949/مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
امل�ستقبل لتجارة القرطا�سية �ش.ذ.م.م (�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2013/2/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2013/2/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10741بتاريخ2013/3/16
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة� :شركة دمرجي لو التجارية (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 574188 :العنوان :حمل  3ملك حممد مبارك خليفة احلاي-
ب��ر دب��ي -ال��رف��اع��ة ال�شكل ال�ق��ان��وين :ذات م�سئولية حم��دودة رق��م القيد
بال�سجل التجاري 76677 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات
والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeمرفقا معه كافة
امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.

اجتماع خربة امل�صرفية االول

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16

يف الق�ضية رقم  2012/352جتاري كلي

يف الدعوى رقم  2012/1074جتاري كلي

املرفوعة من بنك ابوظبي التجاري �ضد -عزان عبداهلل الغرير
اىل اخل�صم املدخل� :شركة جلف هاو�سينج �سوليو�شنز كاميان ( )4املحدودة
باال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي االبتدائية حتت رقم  2013/21379امل�ؤرخ يف
 2013/3/13واملت�ضمن تكليفي خبريا يف الق�ضية املذكورة اع�لاه نحيطكم
علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف الق�ضية املذكورة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/20ال�ساعة  12.00ظهرا ( الثانية ع�شر ظهرا) وذلك على العنوان
التايل :مكتب اخلبري /احمد ماجد لوتاه -الهالل كابيتال -الطابق الثالث-
مكتب رق��م  302بناية دب��ي الوطنية للتامني -بجانب دي��رة �سيتي �سنرت-
بور�سعيد هاتف  04-2999000لذا ندعوكم للح�ضور يف املوعد املذكور وتقدمي
كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات.

اخل�صم املدخل� /شركة جلف هاو�سينج �سوليو�شنز كاميان ( )2املحدودة
يرجى احل�ضور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف املدون ادناه
وذلك يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا
وذل��ك لبيان دفوعكم يف ال��دع��وى املرفوعة عليكم م��ن قبل /بنك ابوظبي
التجاري  .بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات -القرهود -بناية ال�شم�س امل�ضيئة-
مقابل ك��راج للطاير لل�سيارات ال��دور االول مكتب رق��م  -112هاتف رقم
 04-2830100فاك�س  042833622هاتف متحرك  050-6516092دبي

يف الق�ضية رقم  2012/2490جتاري كلي
امل��دع��ى :بنك الفجرية الوطني بوكالة  :التميمي وم�شاركوه امل��دع��ى عليها� :شركة ا�سرت
االمارات االلكرتوميكانيكية
مبوجب حكمها التمهيدي ال�صادر بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/1/9كلفتنا حمكمة ابوظبي
التجارية باعداد تقرير اخلربة امل�صرفية يف الق�ضية امل�شار اليها بعاليه وبناء عليه فقد حددنا
تفا�صيل اجتماع اخلربة االول وفقا للتفا�صيل التالية :ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا اليوم
اخلمي�س التاريخ  2013/3/21املكان :مكتب وكيل البنك املدعى التميمي وم�شاركوه الكائن
يف ابوظبي جزيرة ال�صوة برج ال�سلع الطابق ( )26ب�صفتكم املدعى عليها يف الق�ضية املذكورة
يرجى الرتتيب حل�ضور االجتماع يف املوعد واملكان املحددين لتقدمي كافة ما لديكم من
م�ستندات ثبوتية وبينات ت�ؤكد دفاعكم امام اخلربة .ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور �سي�ستمر
اخلبري يف ا�ستكمال اجراءات اخلربة وتقدمي تقريره اىل املحكمة يف غيابكم.
د.عبدالكرمي الزرعوين
اخلبري امل�صريف املكلف
موبايل 050-6422289

اخلبري /احمد ماجد لوتاه رقم قيد ()111

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف العني

اخلبري امل�صريف
حممد كامل عريان
قيد رقم 64
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :امل�ستقبل لتجارة القرطا�سية �ش.ذ.م.م (�ش.ذ.م.م).
ال�ع�ن��وان :مكتب رق��م  N219ملك خ��ال��د ك��دف��ور امل�ه�يري دي��رة -امل ��رر ال�شكل
القانوين :ذات م�س�ؤولية حم��دودة .رق��م الرخ�صة 641981 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري 1062280 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2013/2/17واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2013/2/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون العنوان :مكتب رقم  705ملك
الدائرة اخلا�صة ل�سمو ال�شيخ حممد ال نهيان ديرة -املرقبات هاتف04 2340950 :
فاك�س 04 2340949/م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10741بتاريخ2013/3/16
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :الو�سمة للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 589989 :العنوان :مكتب رقم  102ملك عبدالرحمن عبدالرزاق
عبدالرحمن -ديرة -ال�صغاية ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حمدودة رقم
القيد بال�سجل التجاري 1003831 :تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي
بانهاب�صدد الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeمرفقا معه كافة
امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )15يوما م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا
االعالن.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/510
املنذرة/امالك للتمويل ���ش.م.ع املنذر اليه:احمد عبدالرحيم احمد العطار (جمهول حمل
االقامة) مبا ان املنذر اليه مل ي�شارك يف اج��راءات التحكيم بالن�سبة لدعاوي التحكيم ارقام
,244/2010 ,243/2010 ,242/2010 ,241/2010 ,240/2010 ,239/2010 ,238/2010 , 237/2010
,252/2010 ,251/2010 ,250/2010 ,249/2010 ,248/2010 .247/2010 ,246/2010 ,245/2010
 60/2011 ,406/2010وذلك على الرغم من ا�ستالمه جميع الر�سائل املذكورة اعاله ال�صادرة من
مركز دبي الدويل للتحكيم (هيئة التحكيم وحم�ضر املحكمة) ومنعا لأي مطالبة يف امل�ستقبل
بخ�صو�ص عدم اعالنه فانه مت ارف��اق �صور عن ر�سائل هيئة التحكيم املتعلقة بالدعاوي مع
االنذار العديل املرقوم اعاله حتى يتم ت�سليمها له عن طريق حم�ضر حماكم دبي يف العلم انه
مت حتديد جل�سة  2013/3/19لنظر الدعاوي امام مركز دبي الدويل للتحكيم على متام ال�ساعة
� 10.00صباحا لنظر الدعاوي املذكورة اعاله.
الكاتب العدل

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2012 /308جتاري  -م ر� -س -ع ن

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 231جت جز -م ر-ب-ع ن

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 237جت جز -م ر-ب-ع ن

العدد  10741بتاريخ 2013/3/16
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /146عمايل  -م ع� -س� -أظ

امل�ست�أنف  :فرخ ح�سن عبداهلل كاركه اجلن�سية :ايران امل�ست�أنف عليه:بنك ملي
ايران اجلن�سية :االمارات مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم رقم 2011/503
جت كل  -م ر-ب -ع ن الغاء احلكم مبلغ  232608.11درهم  +الفائدة القانونية
مبلغ  11630درهم املطلوب اعالنه/حممد عبداهلل كراكاه اجلن�سية :ايران
العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم
 2011/503جت كل -م ر-ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/25لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة
االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة� -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد
اجلل�سة املحددة.

مدعي /م�ؤ�س�سة موف كار لتاجري ال�سيارات وميثلها قانونا علي �سلطان
وبوكالة ها�شم ح�سن عبداهلل اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :احمد غريب
خمي�س حممد البلو�شي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مببلغ
 16250درهم املطلوب اعالنه /احمد غريب خمي�س حممد البلو�شي اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة العني
االبتدائية  -الكائنة مركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/13

مدعي /م�ؤ�س�سة موف كار لتاجري ال�سيارات وميثلها قانونا علي �سلطان
وبوكالة ها�شم ح�سن عبداهلل اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :حممد ار�شاد
تايال ماليكا اجلن�سية :هندي مو�ضوع الدعوى :مطالبة مببلغ  600درهم
املطلوب اعالنه /حممد ار�شاد تايال ماليكا اجلن�سية :هندي عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني
املوافق  2013/3/18موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة مركز
االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/14

امل�ست�أنف  :تامر حممد �سليمان جماهد اجلن�سية :م�صر امل�ست�أنف عليه:ال�شراع
ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات اجلن�سية :االمارات مو�ضوع اال�ستئناف  :تعديل
احلكم امل�ست�أنف املطلوب اعالنه/ال�شراع ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات اجلن�سية:
االمارا العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/2238عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/20لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة الثانية
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-حمكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل
موعد اجلل�سة املحددة.
قلم اال�ستئناف العمايل
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اجلنيه ال�سوداين ي�ستفيد من اتفاق ال�سودانيني
•• اخلرطوم-وكاالت:

دف��ع ق��رار اخلرطوم وجوبا البدء يف �ضخ ب�ترول دول��ة جنوب ال�سودان
عرب من�ش�آت ال�سودان خالل الأ�سبوعني املقبلني ،باجلنيه ال�سوداين �إىل
معاودة ارتفاعه مقابل العمالت احلرة الأخ��رى ،ويف مقدمتها الدوالر
الأمريكي.
ورغ��م ت�شكيك بع�ض امل��راق�ب�ين االقت�صاديني يف �إمكانية �ضخ النفط
اجلنوبي خالل الفرتة امل�ضروبة ب�سبب م�شكالت فنية يف حقول البرتول
نف�سها ،توقع حمللون ارتفاعا حقيقيا للجنيه مقابل كافة العمالت
الأخرى.

فقد انخف�ض �سعر الدوالر خالل ثالثة �أيام يف ال�سوق املوازي من 7.10
�إىل  6.8جنيهات �سودانية ،مع توقعات مبوا�صلة انخفا�ضه على الأقل
خالل املرحل املقبلة.
فاحلكومة ال�سودانية توقعت �أن ت�شهد املرحلة املقبلة تطورا �إيجابيا
حقيقيا يف كافة �أوج��ه االقت�صاد ،م�ؤكدة على ل�سان وزي��ر ماليتها علي
حممود عبد الر�سول لل�صحفيني الثالثاء املا�ضي �أن االتفاق �سي�ؤدي �إىل
مزيد من اال�ستقرار يف �سعر �صرف اجلنيه ال�سوداين مقابل العمالت
احلرة الأخرى.
�أما اخلبري االقت�صادي الكندي يو�سف فقد �أكد �أن االتفاق �سي�ؤثر على
�سعر الدوالر مقابل اجلنيه ال�سوداين ،بل �سي�ؤدي �إىل ثبات �سعر �صرف

اجلنيه لأنه ي�ضخ موارد جديدة للخزينة العامة .
و�أ�شار يو�سف �إىل توفري االتفاق لنحو  2.4مليار دوالر بجانب نحو
 2.5مليار دوالر من عائدات التبادل التجاري بني البلدين  ،معتربا �أن
ذلك �سيخلق كثريا من التوازن يف �سعر ال�صرف وزيادة يف النقد الأجنبي.
وا�ستبعد تراجعا كبريا يف �سعر ال��دوالر مقابل اجلنيه لوجود عدد من
العوامل التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل ثبات �سعر الدوالر واليورو .
م��ن جهته يتوقع املحلل االقت�صادي خالد التجاين حت�سنا تدريجيا
غري مبا�شر يف اقت�صاد الدولتني على ال�سواء ،ويقول �إن انخفا�ض �سعر
العمالت الأجنبية مقابل اجلنيه ال�سوداين �سيكون �شيئا ن�سبيا ،لأن
ا�ستئناف �ضخ النفط �سي�أخذ عدة �أ�شهر .

ويرى التجاين �أن االتفاق �سيقلل النفقات الع�سكرية للبلدين ،وبالتايل
�سي�ساعد ع�ل��ى ا��س�ت�غ�لال امل� ��وارد يف التنمية وت�خ�ف�ي��ف ال���ض�غ��ط على
موازنتيهما .ورغ��م ما حددته اخلرطوم وجوبا للبداية الفعلية ل�ضخ
النفط ال��ذي اعتربتاه خطوة �إيجابية يف معاجلة اقت�صاديهما اللذين
�أو�شكا على االنهيار ،ي�ؤكد وكيل وزارة املالية ال�سوداين الأ�سبق وجود
عوامل �أخرى قد ت�ساهم يف تدهور �سعر �صرف اجلنيه مقابل الدوالر �أو
غريه من العمالت احلرة الأخرى  .ويربط حممد نوري انخفا�ض �سعر
الدوالر احلايل -وتوقعات ارتفاعه الحقا -مبا �أ�سماها الع�شوائية التي
يبنى عليها االقت�صاد ال�سوداين ال��ذي يفتقد الإح�صاءات االقت�صادية
احلقيقية ،بجانب �سيطرة بع�ض التجار وحتكمهم يف �سعر الدوالر .
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�صندوق النقد الدويل :
االقت�صاد الفل�سطيني يتدهور ويحتاج �إجراءات عاجلة
•• القد�س املحتلة  -وام:

�أكد �صندوق النقد الدويل اليوم �أن االقت�صاد الفل�سطيني
تدهور ب�شكل ملحوظ و�أن املالية العامة الفل�سطينية على
م�سار غ�ير ث��اب��ت ..م���ش��ددا على �أن ه�ن��اك ح��اج��ة التخاذ
�إج��راءات عاجلة من جانب فل�سطني و�إ�سرائيل واجلهات
املانحة لتحقيق اال�ستقرار يف الو�ضع املايل و�إحياء النمو
االقت�صادي على مر الزمن.
وق ��ال ال���ص�ن��دوق يف ت�ق��ري��ر �سريفعه اىل اج�ت�م��اع للدول
املانحة يعقد يف بروك�سل  19مار�س لقد �ضعف االقت�صاد
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف عام  2012مع تباط�ؤ
يف النمو وارت�ف��اع يف معدالت البطالة على الرغم من �أن
النظام امل�صريف مت ر�سملته وال�سيولة متوفرة �إىل جانب
القرو�ض ذات الفائدة املنخف�ضة �إال �أن خماطر اال�ستقرار

املايل قد ازدادت.
و�أ� �ض��اف ال�صندوق �إن و��ض��ع ال�سلطة الفل�سطينية على
ال�صعيد امل��ايل غ�ير م�ستقر م��ع ت��زاي��د م�ت��أخ��رات ال�سداد
املحلية مبا يف ذلك الأجور يف القطاع العام و�إرتفاع الدين
املحلي للبنوك لذلك يلزم اتخاذ تدابري �أك�ثر بكثري من
تلك املوجودة يف م�شروع املوازنة لل�سلطة الفل�سطينية لعام
.2013
و�أك��د �أن��ه مع وج��ود �إي ��رادات املقا�صة �إىل حد كبري خارج
�سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية مبا�شرة ينبغي على �أو�ضاع
املالية العامة �أن ت��رك��ز على ج��ان��ب النفقات مب��ا يف ذلك
جتميد التوظيف مع تدابري طارئة يف حالة ازدياد املخاطر
املالية.
وقال ال�صندوق انه ينبغي �أن تقرتن اجلهود التي تبذلها
ال�سلطة الفل�سطينية لكبح ج�م��اح ال�ع�ج��ز م��ع زي ��ادة يف

م �� �س��اع��دات امل��ان �ح�ين وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي مع
�إ��س��رائ�ي��ل مو�ضحا �أن النهج املن�سق ه��و الطريق الأمثل
وع�ل��ى الأط ��راف الثالثة �أال ت��رك��ن �إىل تقاع�س لآخرين
ك�سبب لعدم القيام بدورها.
و�أ� �ض��اف �إن �أزم ��ة ال�سيولة تعمقت م��ع زي ��ادات ك�ب�يرة يف
املت�أخرات والديون املحلية مما كان له �أثر على العمليات
احلكومية الأ�سا�سية.
و�أ��ش��ار �صندوق النقد ال��دويل �إىل �أن��ه ي�ستهدف م�شروع
امل��وازن��ة ل�ع��ام  2013ال��ذي �سيتم االن�ت�ه��اء منه يف �آخر
م��ار���س احل��ايل مو�ضحا �أن معدل عجز امل��وازن��ة اجلارية
م �ق��داره  1.3م�ل�ي��ار دوالر وه��و م��ا ي�ن�ط��وي ع�ل��ى فجوة
متويلية مقدارها  400مليون دوالر �إذا ما اقرتن بتوقعات
التمويل من املانحني البالغة مليار دوالر و�سداد مدفوعات
الأجور املت�أخرة.

حملل :ارتدادة ت�صحيحية �سريعة للأ�سهم القيادية قريب ًا لتعوي�ض جانب من اخل�سائر

 13مليار جنيه خ�سائر البور�صة امل�صرية يف  10جل�سات
•• القاهرة-وكاالت:

خ���س��ائ��ر ف��ادح��ة م�ن�ي��ت ب�ه��ا ال�ب��ور��ص��ة امل���ص��ري��ة خالل
اجلل�سات الع�شر التي �شهدتها ال�سوق منذ بداية ال�شهر
اجلاري ،مت�أثرة بالأحداث التي �صاحبت حماكمة مذبحة
بور�سعيد ،حيث اقرتبت �إج�م��ايل خ�سائر اجلل�سات يف
الن�صف الأول من ال�شهر اجل��اري من نحو  13مليار
جنيه .وعزا حمللون ومتعاملون يف ال�سوق الرتاجعات
احل��ادة التي منيت بها ال�سوق خالل اجلل�سات املا�ضية
�إىل الأح��داث ال�سلبية التي تزامنت مع �أحكام مذبحة
بور�سعيد� ،إ�ضافة �إىل اخلالف القائم بني وزارة املالية
و�شركة �أورا�سكوم ،والتي تعد من �أكرب ال�شركات املدرجة
يف ال�سوق والتي �ساهم تراجعها بن�سب قيا�سية يف زيادة
ال�ضغوط على امل�ؤ�شرات التي تهاوت بن�سب حادة ،حيث
جتاوزت اخل�سائر يف امل�ؤ�شر الرئي�سي .5%
وخ�سر ر�أ���س امل��ال ال�سوقي لأ�سهم ال�شركات املدرجة يف
ال�سوق نحو  12.9مليار جنيه (ت�ساوي  2مليار دوالر
تقريباً) ،تعادل  3.4%على مدار اجلل�سات منذ بداية
مار�س اجل��اري ،بعدما تراجع من نحو  374.2مليار
جنيه لدى �إغالق تعامالت ال�شهر املا�ضي لينهي جل�سة
تعامالت �أم�س الأول عند  361.3مليار جنيه.
وقال نائب رئي�س اجلمعية امل�صرية لدرا�سات التمويل
واال��س�ت�ث�م��ار ،حم�سن ع��ادل  ،يف ت�صريحات للعربية.
نت � ،إن البور�صة امل�صرية تبحث الآن عن مو�ضع قدم
و�سط هذه االحداث االقت�صادية وال�سيا�سية ،بالإ�ضافة
�إىل الأو�ضاع الأمنية يف عدد من املحافظات ،ف�ضال عن
مقرتحات فر�ض �ضرائب على �سوق امل��ال وع��دم ح�سم
ملف �شركة �أورا�سكوم ،وتطورات مو�ضوع قر�ض �صندوق
النقد الدويل ،ما �أدى �إىل �ضغوط على �أداء ال�سوق قرب

م�ستويات احلركة الرئي�سية.
و�سجلت م��ؤ��ش��رات البور�صة تراجعات جماعية حادة،
حيث ت��راج��ع م�ؤ�شرال�سوق الرئي�سي �إي�ج��ي �إك����س 30
خ�ل�ال  10ج�ل���س��ات ف��اق��داً ن�ح��و  282ن�ق�ط��ة تعادل
 5.1%بعدما تراجع من م�ستوى  5489نقطة لدى
�إغالق تعامالت ال�شهر املا�ضي �إىل نحو  5207نقطة
لدى �إغالق تعامالت �أم�س.
كما تراجع م�ؤ�شر �إيجي �إك�س 70للأ�سهم ال�صغرية
واملتو�سطة مب��ا ن�سبته  3.1%بعدما فقد نحو 15
نقطة م�تراج�ع�اً م��ن م�ستوى  471نقطة يف �إغالق
ت�ع��ام�لات ال�شهر امل��ا��ض��ي �إىل نحو  456نقطة لدى
�إغالق تعامالت �أم�س.
وام�ت��دت الرتاجعات لت�شمل م�ؤ�شر �إيجي �إك�س 100
الأو�� �س ��ع ن�ط��اق��ا وال� ��ذي ف�ق��د ن�ح��و  38ن�ق�ط��ة تعادل
 4.7%بعدما �أنهى جل�سة تعامالت �أم�س الأول عند
م�ستوى  758نقطة مقابل نحو  796نقطة لدى
�إغالق تعامالت ال�شهر املا�ضي.
ولفت ع��ادل �إىل �أن ح��دوث ن�شاط انتقائي على بع�ض
الأ��س�ه��م ال�ق�ي��ادي��ة خ�ل�ال ت ��داوالت اجل�ل���س��ات الأخ�ي�رة
دعم ن�سبيا من ا�ستقرار ال�سوق و�سط ارتداد ت�صحيحي
ل�ل�أ��س�ه��م ب�ع��د جل�سات م��ن ال�ه�ب��وط العنيف الأ�سبوع
ال�سابق �أفقدت الأ�سهم ن�سب كبرية من قيمها ،ما �أدى
�إىل حدوث ن�شاط انتقائي خالل التداوالت على مدار
الأ�سبوع املا�ضي رغم مواجهة ال�سوق ل�ضغوط بيعية يف
الن�صف الثاين من الأ�سبوع.
و�أو��ض��ح �أن ال�سوق ي�شهد على امل��دى الق�صري ارتداده
ت�صحيحية �سريعة للأ�سهم القيادية لتعوي�ض جانب
م��ن خ�سائر املتعاملني م��ع الت�شبع ال�ب�ي�ع��ي ،وو�صول
الأ�سهم مل�ستويات دعم رئي�سية مو�ضحاً �أن هناك حماولة

حرب العراق كلفت وا�شنطن
 2.2تريليون دوالر
•• وا�شنطن-رويرتز:

القتنا�ص ال�صفقات من ال�سوق حتى الآن عند امل�ستويات ال�سيا�سية وانتظار م�صري مقرتحات احلكومة ب�ش�أن
ال�سعرية احلالية لال�ستفادة من االنخفا�ضات ال�سعرية ،فر�ض �ضرائب جديدة على توزيعات الأرب��اح النقدية
م�شريا �إىل �أن �أحجام التداوالت ما زالت تعك�س ا�ستمرار لل�شركات بالبور�صة وفر�ض ر�سوم دمغة على التعامالت
وت��رق��ب ج��ول��ة امل�ف��او��ض��ات اجل��دي��دة م��ا ب�ين �أورا�سكوم
احلذر اال�ستثماري.
و�أك��د ع��ادل ��ض��رورة ح�سم الو�ضع يف ال�شارع ال�سيا�سي للإن�شاء وم�صلحة ال�ضرائب.
لإنقاذ الأو�ضاع االقت�صادية ،م�شرياً �إىل �أن ال�ضبابية و�أو�ضح �أن ا�ستقرار الأو�ضاع داخل ال�سوق �سريتبط يف
على ال�صعيد ال�سيا�سي واالقت�صادي ع�صفت بالبور�صة الأ�سا�س با�ستقرار الأو�ضاع يف ال�شارع ،فال�سوق يتعط�ش
خ�لال الفرتة احلالية لظهور �أن�ب��اء جديدة �أو حدوث
لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام.
وت��وق��ع ا��س�ت�م��رار �أداء م��ؤ��ش��رات ال�ب��ور��ص��ة امل�صرية يف ا�ستقرار �سيا�سي ميهد حلراك اقت�صادي يحفز ال�سيولة
اجت��اه �ه��ا ال�ع��ر��ض��ي م��ع ا� �س �ت �م��رار ال�ت�رق��ب للأو�ضاع على العودة مرة �أخرى كقوة حمركة للتعامالت.

حمللون :خطة �إنقاذ قرب�ص �ستكلفها ثمن ًا باهظ ًا
•• نيقو�سيا-ا ف ب:

قال حمللون انه بعد ت�سعة ا�شهر من املفاو�ضات ال�شاقة ،تبدو قرب�ص التي تواجه خطر االفال�س ،قادرة على ابرام خطة انقاذ ب�سرعة مع االحتاد االوروبي
لكن لقاء ثمن باهظ .وقالت املحللة فيونا مولن لوكالة فران�س بر�س كلما طالت (عملية التفاو�ض) ت�صبح االجراءات املقرتحة اكرث �شدة والفكرة االكرث
جنونا كانت فر�ض اقتطاعات يف الودائع امل�صرفية لالفراد مقابل امل�ساعدات.
ويبدو ان جمموعة اليورو تخلت عن هذه الفكرة التي رف�ضتها نيقو�سيا ب�شكل قاطع .لكن �سيكون على حكومة نيقو�سيا يف املقابل جتاوز ما كان يعترب
خطوطا حمرا تتمثل بزيادة ال�ضرائب على ال�شركات وخ�صخ�صة �شركات عامة مربحة.
وقالت مولن يبدو انه علينا قبول زيادة معدالت ال�ضرائب على ال�شركات لتبلغ  12,5باملئة بعدما كانت االدنى يف منطقة اليورو ( 10باملئة) .
وتابعت بالت�أكيد وبالن�سبة للخ�صخ�صة التي كانت من املحرمات ،لن ت�ستطيع (قرب�ص) احل�صول على خطة االنقاذ بدون املوافقة على مثل هذا االجراء.
واكد املحلل ان قرب�ص ميكن ان يكون عليها قبول فر�ض �ضرائب م�ضرة مثل الر�سوم على ال�صفقات املالية.
وتبنت قرب�ص التي اعلنت انها بحاجة حلواىل  17مليار يورو ،ميزانية تق�شفية للعام  2013تهدف اىل خف�ض العجز مبقدار  1,3مليار يورو.
وبني االجراءات االقت�صادية� ،ستقوم احلكومة برفع �سن التقاعد املحدد اليوم ب 65عاما ،تدريجيا للموظفني الذين �سيتم احت�ساب رواتب تقاعدهم على
ا�سا�س جممل حياتهم املهنية ولي�س على ا�سا�س راتب ال�سنة االخرية.
كما وافقت قرب�ص على اخل�ضوع لتدقيق يف احل�سابات ب�ش�أن تبيي�ض اموال يقوم به مكتب خا�ص واكد القادة االوروبيون منت�صف �شباط-فرباير ان التزام
البالد يف هذا امللف �شرط ا�سا�سي لدفع امل�ساعدة بينما تعترب و�سائل االعالم االملانية اجلزيرة مالذا لالموال القادمة من م�صادرة م�شبوهة وخ�صو�صا
اموال املافيات الرو�سية .وطلبت قرب�ص م�ساعدة اوروبية يف حزيران-يونيو بعدما جل�أ م�صرفاها الرئي�سيان اىل احلكومة بعد تكبدهم خ�سائر قدرت
ب 4,5مليار دوالر ب�سبب خطة االنقاذ التي منحت لليونان.
وترجمت هذه اخلطة برتاجع قيمة ال�سندات اليونانية التي كانا ميلكانها بن�سبة  75باملئة وتقول نيقو�سيا ان رغبتها يف م�ساعدة اليونان والت�ضامن داخل
منطقة اليورو ادت اىل تكبدها هذه اخل�سائر .ويف اطار خطة االنقاذ ،ح�صلت اليونان على خف�ض جزئي لديونها لدى القطاع اخلا�ص مبا يف ذلك امل�صارف
القرب�صية .ومار�س الرئي�س القرب�صي اجلديد نيكو�س انا�ستا�سياد�س �ضغوطا لت�ؤخذ هذه النقطة يف االعتبار .وتفيد تقديرات ان مبلغ ال 17مليار يورو
الذي حتتاج اليه قرب�ص يعادل اجمايل ناجتها الداخلي و�سيزيد دينها ب�شكل �آيل اىل اكرث من  140باملئة.
وذكرت ال�صحف القرب�صية ان الرتويكا (االحتاد االوروبي والبنك املركزي االوروبي و�صندوق النقد الدويل) لي�ست م�ستعدة ملنحها اكرث من ع�شرة مليارات
يورو خوفا من اال تكون اجلزيرة قادرة على ت�سديد مبلغ اكرب .ويف هذا االطار� ،سيتوجه وزير املالية ميخالي�س �ساري�س اىل مو�سكو االثنني ليطلب متديد
مهلة ت�سديد القر�ض الرو�سي الذي تبلغ قيمته  2,5مليار يورو املرتتب يف  .2016وقالت االذاعة العامة انه �سيبحث يف مو�سكو يف كيفية م�ساهمة رو�سيا
يف خطة االنقاذ.

قدرت درا�سة جامعية �أن احلرب الأمريكية يف العراق كلفت وا�شنطن 1.7
تريليون دوالر ي�ضاف �إليها مبلغ  490مليار دوالر يف �شكل م�ستحقات
للمحاربني القدامى ،وهو ما يرفع الكلفة الإجمالية �إىل  2.2تريليون
دوالر ،كما �أن النفقات قد ترتفع لتفوق �ستة تريليونات دوالر يف العقود
الأربعة املقبلة نتيجة احت�ساب الفوائد املرتبطة بهذه النفقات.
وتطرقت الدرا�سة التي حتمل ا�سم م�شروع تكاليف احلرب و�أعدها معهد
واط�سون للدرا�سات الدولية يف جامعة ب��راون �إىل الأعباء التي يواجهها
امل �ح��ارب��ون الأم�ي�رك �ي��ون ال �ق��دام��ى وع��ائ�لات �ه��م ،و�أظ �ه��رت وج ��ود تكلفة
اجتماعية كبرية �إىل جانب زيادة يف الإنفاق عليهم.
وكانت درا�سة �أجراها املعهد نف�سه يف العام  2011خل�صت �إىل �أن املطالبات
الطبية واملطالبات اخلا�صة بالإعاقة للمحاربني القدامى بلغت بعد ع�شر
�سنوات من احلرب  33مليار دوالر ،وبعد ذلك بعامني ارتفع الرقم �إىل
 134.7مليار دوالر.
و�أ�سفرت احلرب عن مقتل �أع��داد كبرية من املدنيني العراقيني ،يقدرون
وفق الإح�صاءات الر�سمية العراقية بـ� 134ألف مدين عراقي على الأقل،
وب�إ�ضافة �أعداد القتلى بني قوات الأمن وامل�سلحني وال�صحفيني والعاملني
يف املجال الإن�ساين يرتفع العدد الإجمايل �إىل ما بني � 176ألفا و189
�ألف �شخ�ص ،لكن هناك �إح�صاءات �أخرى تقدر �أعداد القتلى مبا يفوق هذه
الأرقام بكثري.
ومل ي�شمل التقرير من توفوا بطريقة غري مبا�شرة ب�سبب النزوح اجلماعي
للأطباء وتدمري البنية التحتية يف العراق على �سبيل املثال ،وذكر التقرير
�أن الفوائد على م�صروفات هذه احلرب قد ت�صل �إىل نحو �أربعة تريليونات
دوالر خالل الأربعني عاما املقبلة .وخل�ص التقرير �إىل �أن وا�شنطن مل
تك�سب �شيئا يذكر م��ن احل��رب على ال�ع��راق ،يف ح�ين �أن�ه��ا �سببت �صدمة
لهذا البلد ،ون�شطت املت�شددين يف املنطقة و�أ�صابت حقوق املر�أة بانتكا�سة
و�أ�ضعفت نظام الرعاية ال�صحية ال�ضعيف �أ�صال .و�أ�ضاف التقرير �أن جهود
�إع��ادة �إعمار العراق بتكلفة  212مليار دوالر ف�شلت �إىل حد كبري بفعل
�إنفاق معظم املبلغ على الأمن �أو فقدانه ب�سبب الهدر واالحتيال.

الذهب يتجه لثاين �أ�سبوع من املكا�سب
قيمة االوراق النقدية اجتاه عاملي يجعل الذهب جذابا للم�ستثمرين.
•• �سنغافورة-رويرتز:
و�أ�ضاف لهذا �أبدى الذهب �صمودا يف الفرتات االخرية بالرغم من �صدور
ح��وم الذهب ق��رب  1590دوالرا لالوقية االون�صة ام�س بعدما �أ�ضافت بع�ض البيانات اجليدة من الواليات املتحدة وارتفاع اال�سهم والدوالر.
بيانات قوية للوظائف بالواليات املتحدة م�ؤ�شرا جديدا على تعاف اقت�صادي وارتفع �سعر الذهب يف املعامالت الفورية 1ر 0باملئة اىل 05ر 1592دوالر
يجعل اال�صول االمنة مثل املعدن النفي�س �أقل جاذبية.
لالوقية بحلول ال�ساعة  0548بتوقيت جرينت�ش متجها لتحقيق مكا�سب
لكن اال�سعار تتجه لتحقيق مكا�سب لال�سبوع الثاين على التوايل اذ مازال �أ�سبوعية قدرها 9ر 0باملئة.
والء بع�ض امل�ستثمرين للذهب قائما ب�سبب اج��راءات التي�سري الكمي يف وا�ستقر الذهب يف العقود االمريكية دون تغري تقريبا عند  1591دوالرا
االقت�صادات الرئي�سية واملخاطر امل�ستمرة يف منطقة اليورو .ويعترب املعدن ل�لاوق�ي��ة وارت�ف�ع��ت الف�ضة 56ر 0ب��امل�ئ��ة اىل 94ر 28دوالر بينما زاد
اال�صفر �أداة للتحوط من ارتفاع الت�ضخم واالزمات االقت�صادية.
البالتني 14ر 0باملئة اىل 75ر 1588دوالر والبالديوم 26ر 0باملئة اىل
وق��ال يل نينغ املحلل لدى �شنغهاي ��س��ي.اي.اف��.س��ي�.أو فيوت�شرز ت�ضا�ؤل 47ر 769دوالر لالوقية.

الدوالر يرتاجع و�سط �شكوك ب�ش�أن برنامج التي�سري الكمي
•• لندن-رويرتز:

تراجع �سعر الدوالر ام�س و�سط �شكوك ب�شان ما اذا كانت البيانات االمريكية
القوية التي �صدرت يف الفرتة االخ�يرة كافية لدفع جمل�س االحتياطي
االحت��ادي للرتاجع مبكرا عن �سيا�سة التي�سري الكمي .وتتعر�ض العملة
االمريكية كذلك ل�ضغوط ب�سبب املكا�سب الكبرية التي حققها اجلنيه
اال�سرتليني بعد ان ا�شار حمافظ بنك اجنلرتا املركزي اىل �أن��ه ال يريد
للجنيه ان ينخف�ض بدرجة اك�بر .وق��ال املحللون كذلك ان احتمال بحث

ال �ق��ادة االوروب �ي�ين ع��ن ح�ل��ول ق�صرية االج��ل لتعزيز اق�ت���ص��ادات منطقة
اليورو قد يدعم العملة االوروبية املوحدة على ح�ساب الدوالر.
ونزل م�ؤ�شر ال��دوالر الذي يقي�س �سعره امام �سلة عمالت 3ر 0باملئة اىل
336ر 82دون ذروته يف �سبعة ا�شهر البالغة 166ر 83التي �سجلها �أم�س
الأول .وكانت بيانات العمالة االمريكية القوية ال�صادرة يف الفرتة االخرية
قد عززت التفا�ؤل ب�ش�أن انتعا�ش االقت�صاد االمريكي .وارتفع اليورو 1ر0
باملئة اىل 3012ر 1دوالر منتع�شا من �أدنى م�ستوياته يف ثالثة ا�شهر الذي
�سجله �أم�س الأول عند 2911ر 1دوالر.

الفجر الريا�ضي
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منتخب االمارات يواجه ماليزيا يف بداية م�شوار الدفاع عن لقبه الآ�سيوي لهوكي اجلليد بوتراجينيو� :أمتنى �أال يت�ألق
دروجبا �أمام مورينيو

16

يبد�أ منتخب االم��ارات لهوكي اجلليد م�شوار الدفاع عن
اللقب الآ�سيوي اليوم مبواجهة ماليزيا يف م�ستهل مبارياته
ببطولة ك�أ�س �آ�سيا التي ت�ست�ضيفها العا�صمة التايالندية
بانكوك وت�ستمر حتى  25مار�س اجلاري مب�شاركة  10دول
�آ�سيوية.
ويلعب منتخبنا يف املجموعة الأوىل وفق ت�صنيف املنتخبات
ال��ذي و�ضع منتخب الإم ��ارات على ر�أ���س جمموعته ومعه
بقية منتخبات امل�ستوى الأول تايالند وماليزيا والكويت
وتايبيه فيما ت�ضم املجموعة الثانية بقية الفرق التي مل
ي�شملها الت�صنيف الأول وه��ي �سنغافورة و مكاو و الهند

ومنغوليا �إ��ض��اف��ة �إىل منتخب ه��وجن ك��وجن ويتيح نظام
ال�ب�ط��ول��ة ل�ل�ف��ائ��ز م��ن امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ال�ل�ع��ب م��ع رابع
املجموعة الأوىل يف طريق الت�أهل �صوب النهائيات.
ويقود املنتخب الإماراتي يف البطولة الدكتور �أحمد مبارك
امل ��زروع ��ي وم �ع��ه جن��م امل�ن�ت�خ��ب ج�م�ع��ة ال �ظ��اه��ري وبقية
الالعبني ويرت�أ�س البعثة يف تايالند حمد ال�شرياين املدير
التنفيذي لنادي �أبوظبي للريا�ضات اجلليدية املدير املايل
الحتاد الإمارات للريا�ضات اجلليدية
واك��د الدكتور �أحمد مبارك املزروعي قائد الفريق �أهمية
امل�ب��اراة الأوىل باعتبارها مفتاح املناف�سة والبطولة وهي

التي تدخل بالالعبني �أجواء املناف�سة ب�شكل حقيقي الفتا
�إىل �أن املنتخب املاليزي من الفرق القوية.
و�أ�شار اىل �أن نظام البطولة يزيد من قوة املناف�سة وي�ضع
جميع املنتخبات حتت �ضغط حتى النهاية �إذ �ستلعب الفرق
ذات امل�ستوى الأول مع بع�ضها وهو ما يعني مواجهات غاية
يف القوة وبعدها يلتقي �أول املجموعة الثانية رابع املجموعة
الأوىل ويدخل اجلميع �صراعا جديدا تتوا�صل القوة فيه
حتى املحطة الأخرية.
ومتنى قائد منتخب الإم��ارات �أن يوفق الأبي�ض يف مهمته
الآ�سيوية و�أن يتمكن من احلفاظ على اللقب اال�سيوي.

�أك ��د امي�ي�ل�ي��و ب��وت��راج�ي�ن�ي��و م��دي��ر ن ��ادي ري ��ال مدريد
الإ�سباين �إن مواجهة جلطة �سراي الرتكي يف دورال 8
مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا لن تكون �سهلة على الفريق
امللكي .و�أكد بوتراجينيو �أن املباراة الأوىل يف �سناتياجو
برنابيو �ستكون مهمة للغاية بالن�سبة للريال ،و�شدد
على �ضرورة حتقيق نتيجة طيبة �أمام جلطة �سراي يف
تلك املباراة قبل التوجه �إىل تركيا.

و�أ��ش��ار بوتراجينيو �إىل �أن جلطة �سراي دع��م �صفوفه
ب�لاع�ب�ين مم�ي��زي��ن م�ث��ل ال�ه��ول�ن��دي وي���س�ل��ي �شنايدر،
والإيفواري ديدييه دروجبا.
وق ��ال ال��ول��د ال��ذه �ب��ي ل �ل �ن��ادي امل�ل�ك��ي ��س��اب�ق��ا :جوزيه
مورينيو يعرف دروجبا جيدا منذ �أن كان مدربا للبلوز
ت�شيل�سي ،وعالقتهما قوية للغاية .و�أم�ل��ي �أال يت�ألق
دروجبا ب�شدة �أمامنا.

�أثنى على �إجنازات منطاد الإمارات الدولية

م�شعل بن عبدالعزيز  :منطاد الإمارات �صرح يحتذى بقيادة خليفة
�أع��رب �سمو الأم�ي�ر املكلي م�شعل ب��ن عبدالعزيز
ال ��س�ع��ود رئ�ي����س هيئة البيعة باململكة العربية
ال�سعودية عن اعتزازه ملا و�صلت له دولة االمارات
العربية املتحدة من تقدم وناجح بف�ضل االهتمام
الكبري الذي يقوده �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي� ��د ال ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل
ورع��اه من خالل اهتمامه الكبري يف توفري �أعلى
معاير الدولية يف جل املجاالت احلياتية العلمية
وال�صحية خا�صة التي تقع يف �أولويات �سموه وملا
لها من ثقل و�أ�سا�سيات يف بناء املجتمعات املتقدم
التي تنعم بالنجاح واالزدهار.
جاء ذلك خالل لقاء �سموه بفريق منطاد االمارات
برئا�سة الكابنت طيار عبدالعزيز نا�صر املن�صوري

رئي�س منطاد الأم� ��ارات ال��ذي اط�ل��ع �سموه على
جتهيزات الفريق للم�شاركة باملهرجان ال�سعودي
ال��وط�ن��ي ال�ث�ق��ايف ب��اجل�ن��ادري��ة ل�ه��ذا ال�ع��ام والذي
يحلق ب��ه ال�ف��ري��ق مب�ن�ط��اد خليفة ال�ق��ائ��د املتوج
ب �� �ص��ورة � �ص��اح��ب ال���س�م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة �ضمن
م�شاركة الفريق يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
ا�ستعداد لإطالق منطاد جمل�س التعاون اخلليجي
يف ال��دورة الأرب�ع��ة والثالثون واملنعقدة دي�سمرب
القادم بدولة الكويت ال�شقيقة.
واطلع بدوره ال�شيخ احمد بن نا�صر املعال رئي�س
اللجنة العليا ملهرجان وك��ا���س الإم� ��ارات الدويل
للمناطيد ال�سابع �سمو الأمري امللكي على امل�شاركة
الفعالة ملنطاد خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك

ع�ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز ال �سعود وال ��ذي �أطلقه حققها الفريق �ضمن جوالته الدولية والتي تكللت
ف��ري��ق م �ن �ط��اد االم � � ��ارات ت �ق��دي��را جل �ه��ود خ ��ادم ب��ال�ن�ج��اح ال�ك�ب�ير بف�ضل ال��رع��اي��ة ال�ك��رمي��ة التي
احلرمني ال�شريفني يف العمل على وح��دة ال�صف قدمها �سمو الفريق �أول ال�شيخ حممد بن زايد
العربي واخلليج �ضمن توجه وعمل قادة جمل�س �آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي يف �إي� �ج ��اد احل �ي ��اة الكرمية للقوات امل�سحة لفريق ملنطاد االمارات والتي ت�أتي
ل�شعوبها يف م�ه��رج��ان وك��ا���س االم � ��ارات الدويل �ضمن �إميانه وثقة �سموه يف �أبناء الأمارات لإي�صال
للمناطيد ال�سابع املنطلق يف دي�سمرب القادم والتي ال�صورة الفعلية ملا و�صلة لها دول��ة االم��ارات من
حتت�ضن ج��والت��ه ك��ل م��ن �إم � ��ارة اب��وظ �ب��ي ودبي اجنازات عاملية والتي كانت حمل ثقة القيادة العليا
واملت�ضمنة ل�ك��ا���س م�ن�ط��اد خليفة ال�ق��ائ��د وكا�س يف اململكة العربية ال�سعودية ملنطاد الأمارات الذي
منطاد ف��ار���س ال�ع��رب �ضمن امل�ه��رج��ان االم ��ارات �أبدع يف م�شاركاته الدولية والتي توجها بالتحليق
ال��دويل ال�سابع وال��ذي ي�شهد تد�شني منطاد روح من �ساحة احلرم املكي ال�شريف لكونه �أول فريق
االحتاد ومنطاد الغربية.
بالعامل ي�سمح له وذلك ملا قدمه منطاد الأمارات
وبارك �سمو الأمري امللكي االجنازات الكبرية الذي م��ن خدمة جليه ت�صب يف خدمة الآم��ة العربية

والإ�سالمية عامة من خ�لال م�شاركاته الدولية
وم�شاركاته باملحافل العاملية.
وقدم امل�ست�شار االعالمي عبدالرحمن نقي مدير
فريق منطاد الإمارات �شرحا مف�صال عن امل�شاركات
الدولية لفريق منطاد الأمارات والتي �شملت عدد
من دول العامل ومنها الواليات املتحدة الأمريكية
وكل من فرن�سا ورو�سيا وبريطانيا وعدد من دول
االحت ��اد الأوروب� ��ي ومنها حتليق وع�ب��ور الفريق
جلبال الألب خالل م�شاركاته ال�شتوية يف النم�سا
كما اطلع نقي �سمو الأم�ي�ر امللكي على ع��دد من
م�شاريع الفريق الفنية وال�ت��ي �سوف يطلقها يف
عدد من دول املنطقة ومنها دول جمل�س التعاون
�ضمن التو�سع الكبري الذي ي�شهده الفريق.

و�شكر نقي �سمو الأم�ير امللكي على دعمه الكبري
الجن��ازات الفريق واال�ستقبال احل��ار ال��ذي قدمه
�سمو خالل لقائه ب�أع�ضاء الفريق والطاقم الفني
امل��راف��ق له بح�ضور كل من الكابنت ح�سن نا�صر
املن�صوري االم�ين العامل وامل�ساعد خليل يو�سف
وك��ل من احمد املعال و�شهاب نا�صر قائد منطاد
روح االحتاد .
وق��دم ب��دوره ال�شيخ احمد لن نا�صر املعال �صورة
تذكارية ملنطاد خليفة القائد هدية تذكارية ل�سمو
الأمري امللكي م�شعل بن عبدالعزيز ال �سعود الذي
متنى املزيد من الناجح وال�سالمة الكبرية والتميز
ملنطاد االمارات وان يكون قدوة يحتذى به من قبل
اخوانهم �شباب االمارات و�شباب املنطقة عامة .

جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ينظم ماراثون (الفائزة �أمي) يف مدر�سة فاطمة بنت �أ�سد للبنات بليوا
•• املنطقة الغربية-وام:

نظم جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ماراثون الفائزة
امي والذي ا�ست�ضافته مدر�سة فاطمة بنت �أ�سد
للبنات بليوا باملنطقة الغربية مب�شاركة �أكرث
من  500طالبة و�أم و�سيدة جمتمع من خمتلف
مدار�س مدن املنطقة الغربية �إ�ضافة �إىل هاويات
م��ن اجل�ن���س�ي��ات الأج�ن�ب�ي��ة وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون مع
جمل�س ابوظبي للتعليم.
وي��أت��ي امل��اراث��ون �ضمن �أه ��داف جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي لتنمية الأندية واجلمعيات الريا�ضية
يف الإمارة عرب توفري بيئة ريا�ضية متكاملة من

جوانبها الفنية والإداري��ة والت�شريعية ت�ستجيب
مل�ت�ط�ل�ب��ات امل�ج�ت�م��ع وت �ت �ي��ح ال �ف��ر���ص �أم� ��ام جيل
ال�شباب من املراحل ال�سنية املبكرة.
و�أع �ط��ى ��س�ع��ادة م�سلم حم�م��د ال �ع��ام��ري املدير
الإقليمي ملكتب التعليم بالغربية بح�ضور جابر
اجل��اب��ري رئ�ي����س ق�سم �أن��دي��ة املجتمع مبجل�س
ابوظبي الريا�ضي وبا�سمة لطفي جميل مديرة
امل��در��س��ة �إ� �ش��ارة ان�ط�لاق امل��اراث��ون وذل��ك مل�سافة
 1500مرت من ال�شارع العام �إىل مبنى املدر�سة.
وثمن م�سلم ال�ع��ام��ري م�ب��ادرة جمل�س ابوظبي
الريا�ضي تنظيم ه��ذا احل��دث الريا�ضي الكبري
ال��ذي يعترب الأول من نوعه يف املنطقة الغربية

ب�ه��دف دع��م ال�تراب��ط الأ� �س��ري وال �ت ��آزر م��ا بني
املدر�سة واملجتمع املحلي ..م�شريا �إىل �أن املارثون
ي�شجع �أف� ��راد الأ� �س ��رة ع�ل��ى مم��ار��س��ة الريا�ضة
واجل��ري لتح�سني اجلانب ال�صحي ويعد ر�سالة
للأم واالبنة ب�أن الريا�ضة ال تق�صر على احد او
عمر حمدد بل اجلميع ميكنه ممار�سة الريا�ضة
� �س��واء داخ ��ل ال�ب�ي��وت �أو خ��ارج�ه��ا .وق ��ال �إن كال
م��ن جمل�س ابوظبي للتعليم وجمل�س ابوظبي
الريا�ضي ي�سعيان اىل غ��ر���س مفهوم الريا�ضة
يف املجتمع املحلي وان جمل�س ابوظبي للتعليم
ي��در���س ه��ذه امل�ف��اه�ي��م ح�ت��ى ت �ك��ون عملية ويتم
تطبيقها و�أثنى على امل�شاركة الكبرية من الأمهات

يف م�سابقة بناتهن واجلري معهن ..موجها ال�شكر
اىل كل القائمني على تنظيم املاراثون.
من جانبه �أبدى جابر اجلابري اعجابه ال�شديد
بامل�شاركة الفعالة للأمهات يف املنطقة الغربية
يف املاراثون مما يعطي انطباعا جميال ب�أن �أهل
ال�غ��رب�ي��ة ب�ح��اج��ة اىل ف�ع��ال�ي��ات ري��ا��ض�ي��ة نوعية
خ��ا��ص��ة �أن امل�ن�ط�ق��ة ال�غ��رب�ي��ة ل�ه��ا خ�صو�صيتها
املجتمعية ول�ه��ا �أه�م�ي�ت�ه��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة والرتاثية
وم��ن املناطق املهمة .و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�ه��دف من
تنظيم املاراثون يف ليوا باملنطقة الغربية هو ن�شر
الثقافة االح�تراف�ي��ة ل��دى اف��راد املجتمع ودعم
ب��رام��ج وخطط االنتقال بالريا�ضة م��ن مرحلة

فوز �صعب ل�سان �أنطونيو ي�ضعه يف البالي �أوف
حقق �سان انطونيو �سبريز فوزا �صعبا على داال�س مافريك�س
� 91-92ضمن دوري كرة ال�سلة االمريكي للمحرتفني وبلغ
البالي اوف.
و�سجل املخ�ضرم تيم دن�ك��ان  28نقطة وا��ض��اف  19نقطة،
علما بان فين�س كارتر جنم داال�س اهدر رمية ثالثية يف الثانية
االخرية من املباراة.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ف��وز ،اع��رب م��درب ��س��ان انطونيو غريغ
بوبوفيت�ش عن عدم ر�ضاه عن اداء فريقه بقوله عل العموم
اعتقد بان داال���س كان الطرف االف�ضل يف املباراة .لقد تفوق
علينا وك��ان الع�ب��وه اك�ثر قتالية واك�ثر بدنية  .وا��ض��اف كنا

حمظوظني فعال يف الفوز يف هذه املباراة ،فانا ل�ست را�ضيا عن اربع مباريات لكن خ�سارتيه امام ميني�سوتا وبورتالند جاءتا
بفارق  54نقطة يف املجموع.
االداء الدفاعي وال الهجومي .
وخا�ض �سان انطونيو مباراته ال�ساد�سة على التوايل من دون و�سجل العمالق االمل��اين دي��رك نوفيت�سكي  21نقطة و11
العب ارتكازه الفرن�سي توين باركر ،وقد اع�ترف دنكان بان متابعة للخا�سر الذي �سقط للمرة االوىل بعد فوزه يف مبارياته
الفريق يفتقد جهود باركر بقوله دخلنا ف�ترة ال نلعب فيها االربع االخرية.
بطريقة جيدة يف غياب توين وه��ذا االم��ر وا�ضح الن وجوده ويف مباراة ثانية ،تغلب بورتالند ترايل باليزرز على نيويورك
يزيد من فعالية خط الهجوم .كما اننا ال منلك ايقاعا جيدا نيك�س  .90-105و�سجل داميان ليالرد  22نقطة للفائز
وجن��ح يف  10متابعات وا� �ض��اف زميله نيكوال�س ب��ات��وم 18
يف االونة االخرية .
و�سيتوا�صل غ�ي��اب ب��ارك��ر ال��س�ب��وع�ين ا��ض��اف�ين ب�ع��د تعر�ضه نقطة .ام��ا اف�ضل م�سجل يف �صفوف اخلا�سر فكان ج��اي ار
الل�ت��واء يف الكاحل وال�ف��وز هو الثاين ل�سان انطونيو يف اخر �سميث ( 33نقطة).

ال�ه��واي��ة �إىل االح �ت�راف وال��و� �ص��ول �إىل �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف �إدارة ومم��ار��س��ة الأن�شطة
الريا�ضية يف الإمارة ..الفتا �إىل �أن هذه امل�شاركة
ت�ع�ت�بر الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا يف امل�ن�ط�ق��ة الغربية
�أوعلى م�ستوى امارة ابوظبي .وقال اجلابري �إن
املنطقة بحاجة ملثل هذ الريا�ضات ووعد بتنظيم
ماراثونات مماثلة يف مدن الغربية وذلك �ضمن
خ �ط��ة جم�ل����س اب��وظ �ب��ي ال��ري��ا� �ض��ي وذل� ��ك بعد
النجاح الكبري ال��ذي حققة م��اراث��ون ليوا حيث
�شاركت االم مع ابنتها يف الفعاليات ب�سعادة تامة
..مو�ضحا �أن امل��اراث��ون ا�ستقطب ن�ساء �أجنبيات
ه��اوي��ات م��ن خمتلف الأع �م��ار وم��واط�ن��ات وغري

مواطنات .وك�شف اجلابري �أن من �أبرز امل�شاركات
�أما كبرية يف ال�سن مع بناتها الثالث  ..م�شريا اىل
�أن �شعار الفائزة �أمي يعني م�شاركة الأم والبنت يف
الأن�شطة الريا�ضية .وقالت با�سمة لطفي جميل
�إن عدد الأمهات امل�شاركات بلغ � 135أما و365
طالبة �إ�ضافة �إىل م�شاركات هوايات من خمتلف
اجلن�سيات ومنهن رئي�سة جمل�س امهات مدر�سة
فاطمة بنت ا�سد وموزة حمد املن�صوري والتي مت
تكرميها على م�شاركتها باعتبارها االم الأكرب �سنا
�..إىل جانب �إثنتني من الأمهات من كبار ال�سن.
ويف ختام املاراثون مت تكرمي الفائزات من املركز
الأول اىل املركز الثاين.

فيتل يتعملق بالتجارب احلرة يف �أ�سرتاليا
�سيطر االملاين �سيبا�ستيان فيتل بطل العامل يف االعوام
الثالثة االخ�يرة على جولتي التجارب احل��رة جلائزة
ا�سرتاليا ال�ك�برى ،املرحلة االوىل م��ن بطولة العامل
ل�سباقات فورموال واحد ،ام�س على حلبة ملبورن بارك.
وتقدم فيتل �سائق ريد بول رينو يف اجلولة االوىل على
الربازيلي فيليبي ما�سا �سائق فرياري بفارق  78بااللف
من الثانية ،وثالثة اع�شار من الثانية عن اال�سباين
فرناندو الون�سو �سائق فرياري االخر وو�صيف البطل
عام .2012
لكن يف جولة التجارب الثانية� ،ضرب ثنائي ريد بول
بقوة ،فت�صدر فيتل وزميله اال�سرتايل مارك ويرب امام

االملاين نيكو روزبرغ �سائق مر�سيد�س الذي انهى جولته
مبكرا اذ ا�صطدم بحائط من االطارات.
وك��ان االمل��اين ال�شاب ال�سائق الوحيد ال��ذي ن��زل حتت
حاجز دقيقة و 26ثانية ،عندما كانت احللبة اقل حماوة
واكرث متا�سا من خالل الطبقة املتطايرة من االطارات.
وتقدم يف اجلولة الثانية ثنائي لوتو�س الفنلندي كيمو
رايكونن والفرن�سي رومان غروجان فحال يف املركزين
الرابع واخلام�س على التوايل متقدمني على الون�سو
ال�ساد�س ،فيما حل الربيطاين لوي�س هاميلتون بطل
العامل ال�سابق واملنتقل من ماكالرين اىل مر�سيد�س
�سابعا.
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يـــونـــايتـــد ي�سعـــى خلطـــوة �إ�ضافيـــة للقــــب البـــرميرليــــــغ
قد يخطو مان�ش�سرت يونايتد خطوة ا�ضافية نحو اللقب يف
املرحلة الثالثني من ال��دوري االنكليزي لكرة القدم ذلك
النه يخو�ض مباراة �سهلة على ار�ضه �ضد ريدينغ �صاحب
املركز قبل االخري ،يف حني يواجه و�صيفه وجاره مان�ش�سرت
�سيتي مباراة قوية خارج ملعبه �ضد ايفرتون.
ويتقدم يونايتد على �سيتي بفارق  12نقطة واذا جنح يف
تو�سيع ال�ف��ارق فانه يكون قد اق�ترب كثريا من ا�سرتجاع
اللقب من ج��اره اللدود خ�صو�صا مع تبقي ثماين مراحل
على نهاية الدوري.
وكان مان�ش�سرت يونايتد حقق نتيجتني خميبتني يف االونة
االخ�يرة بخ�سارته على ار�ضه ام��ام ري��ال مدريد اال�سباين
 2-1يف دوري ابطال اوروبا وخروجه من الدور الثاين ،قبل

ان يهدر تقدمه امام ت�شل�سي بهدفني نظيفني يف الدور ربع
النهائي من م�سابقة الك�أ�س ليخرج بتعادل حمظوظ 2-2
وي�ضطر اىل خو�ض مباراة معادة يف لندن.
لكن فريق ال�سري اليك�س فريغو�سون يقدم عرو�ضا خمتلفة
مت��ام��ا يف ال� ��دوري امل�ح�ل��ي وخ�ي�ر دل�ي��ل ع�ل��ى ذل��ك ف ��وزه يف
 23مباراة من ا�صل  28وتعادله مرتني وخ�سارته ثالث
مباريات فقط .واعترب جناحه الدويل ا�شلي يونغ بان فريقه
لن ينهار يف االمتار االخرية من ال�سباق نحو اللقب وقال يف
هذا ال�صدد خربة راين غيغز وباتري�س ايفرا وريو فرديناند
وواي��ن روين الذين ف��ازوا بالكثري من االلقاب �ست�ساهم يف
عدم اهدار اللقب هذه املرة اجلميع يف غرف مالب�س يتمتع
بعقلية الفوز من املدرب و�صوال اىل الالعبني .

وعلى ال��رغ��م م��ن ان م��درب مان�ش�سرت �سيتي اع�ترف بان
حظوظ فريقه �ضئيلة ،فان مدافع الفريق الفرن�سي غايل
كلي�شي ال يزال يامل باحتفاظ فريقه باللقب الذي توج به يف
الثواين االخري املو�سم املا�ضي وقال اذا مل يرتكب مان�ش�سرت
يونايتد اي اخطاء فانه �سيحرز اللقب ،لكن اجلميع يقول
بانه يتعني على مان�ش�سرت خ�سارة اربع مباريات وهذا لي�س
�صحيحا ،ف��اذا تعادل يف بع�ض املباريات ن�ستطيع تعوي�ض
الفارق .
وا� �ض��اف ��س�ي�ن��اري��و امل��و��س��م احل ��ايل ال يختلف ع��ن املو�سم
احلايل ،كنا نتخلف بفارق  8نقاط عن يونايتد قبل نهاية
املو�سم ب�ست مباريات ،واالن نتخلف عنه بفارق  12نقطة
قبل النهاية ب 10مباريات .

وتابع ما نريد القيام به هو ح�صد النقاط الثالث كل ا�سبوع
وموا�صلة ال�ضغط على يونايتد ومل يفز �سيتي با�شراف
مان�شيني على ايفرتون �سوى م��رة واح��دة يف  7مباريات،
وازدادت مهمته ��ص�ع��وب��ة يف غ�ي��اب م�ه��اج�م��ه االرجنتيني
�سريخيو اغ��وي��رو ال��ذي ع��اد اىل ب�لاده للتعايف م��ن ا�صابة
يف ركبته تعر�ض لها نهاية ال�شهر املا�ضي ،كما يحوم ال�شك
حول م�شاركة قائده وقلب دفاعه البلجيكي فان�سان كومباين
لعدم تعافيه متاما من ا�صابة يف ربلة ال�ساق.
ويلتقي توتنهام م��ع ج��اره فولهام على ملعب واي��ت هارت
الين وهو يدرك متاما بان ال بديل له عن الفوز اذا ما اراد
تعزيز حظوظه بامل�شاركة يف دوري اب�ط��ال اوروب��ا والبقاء
متقدما على ت�شل�سي �صاحب املركز الرابع.

ومل يقدم توتنهام اداء كبريا يف مواجهة ان�تر ميالن يف
ال ��دوري االوروب ��ي (ي��وروب��ا ل�ي��غ) وخ�سر ام��ام��ه  4-1بعد
التمديد لكنه بلغ ربع النهائي لفوزه ذهابا �-3صفر.
يف املقابل ،يلتقي ت�شل�سي م��ع ج��اره و�ست ه��ام على ملعب
�ستامفورد بريدج .وبلغ ت�شل�سي ب��دوره ربع نهائي الدوري
االوروبي اثر تخطيه �ستيوا بوخار�ست الروماين  1-3ايابا
بعد خ�سارته ذهابا �صفر.1-
ويف املباريات االخ��رى ،يلتقي ا�ستون فيال مع كوينز بارك
رينجرز ،و�ساوثمبتون مع ليفربول ،و�ستوك �سيتي مع و�ست
بروميت�ش البيون ،و�سوان�سي مع ار�سنال ،و�سندرالند مع
نوريت�ش �سيتي ،وتوتنهام مع فولهام ،وت�شل�سي مع و�ست هام
يونايتد ،وويغان مع نيوكا�سل.

الفح�ص البيطري للجياد امل�شاركة يقام ..ع�صر اليوم
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نا�صـــر بـــن حمــد يوجــــه الفـــر�ســــان لال�ستفـــادة الق�صــــوى مــن �سبــــاق الغـــد للقـــــدرة
خالد بن حمد :نتطلع �إىل نتائج مغايرة مل�شاركة الفر�سان �أ�صحاب اخلربة
االنتهاء من �إعداد مراحل ال�سباق اخلم�سة  ..وقرية القدرة

•• تغطية -االحتاد امللكي:

حت��ت رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ نا�صر
بن حمد �آل خليفة رئي�س املجل�س
االعلى لل�شباب والريا�ضة رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة االومل� �ب� �ي ��ة البحرينية
ي�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم ال���س�ب��ت وحتديدا
عند ال�ساعة ال�سابعة بقرية القدرة
الدولية مناف�سات و�سباقات ك�أ�س
�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد للعموم
مل�سافة  120كلم وت�أهلي مل�سافة
80كلم.
وكان �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل
خليفة قد وجه اللجان العاملة يف
االحتاد امللكي للفرو�سية و�سباقات
القدرة ب�ضرورة العمل على تهيئة
الأج� ��واء امل�ث��ال�ي��ة لإجن ��اح ال�سباق
ال��ذي يعد م��ن ال�سباقات املتميز
التي يحر�ص االحت��اد �سنويا على
تنظيمها.
الفح�ص البيطري اليوم
و�سي�سبق انطالقة ال�سباق موعد
الفح�ص البيطري ال��ذي حتديدا
ع �ن��د ال �� �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة والن�صف
ع�صرا للجياد امل�شاركة يف مناف�سات
و�سباقات ك�أ�س �سمو ال�شيخ نا�صر
بن حمد يف قرية البحرين الدولية
للقدرة كما حددت الوزن  75كيلو
ج � ��رام ل �ل �ف��ار���س م ��ع ال�سرجيات
ل �� �س �ب��اق  120ك ��م وال � � ��وزن 70
كيلو جرام للفار�س مع ال�سرجيات
ل�سباق  80كم.
و�سي�شرف على الفح�ص البيطري
ن �خ �ب ��ة م � ��ن الأط � � �ب� � ��اء برئا�سة
د.ابراهيم يو�سف البحرين رئي�س
جل �ن��ة ال �ب �ي �ط��ري�ين ك �م��ا �سيكون
د .حم �م��د �إب��راه �ي��م احل �م��اد من
ال�سعودية مندوبا بيطريا اجنبيا
والأع���ض��اء هم د .عبا�س احلايكي
من البحرين ود� .إبراهيم يو�سف
م��ن البحرين ود� .صباح الكعبي
من البحرين ود .عبد الرحمن �أبو
ال�شوك من البحرين.
العيادة البيطرية واملخترب
اما البيطريون املعاجلون فهم د.
فريدة عبد ال��رزاق من البحرين
ود .ميلو كانابو من الدومينيكان و
فني املخترب مريغني جيالين من

البحرين فني و�أح�م��د �ضيف من
البحرين فني ومفو�ض عينات دم
اجلياد د� .أبو عبيدة �سبيل �أدم من
البحرين واحل��ذاء �ستيفن بانك�س
من فرن�سا.
ن���ا����ص���ر وخ����ال����د ي���رح���ب���ان
بامل�شاركني
رح��ب قائد الفريق امللكي للقدرة
��س�م��و ال���ش�ي��خ ن��ا��ص��ر ب��ن ح�م��د �آل
خليفة و�سمو ال�شيخ خالد بن حمد
�آل خليفة قائد �إ�سطبالت اخلالدية
بالفر�سان والفار�سات امل�شاركني يف
مناف�سات وبطولة ك�أ�س نا�صر بن
حمد ال��ذي �سينطلق ي��وم ال�سبت
مب�شاركة قوية من فر�سان اململكة
م�ع��رب��ا ��س�م��وه�م��ا ع��ن متنياتهما
ال � �� � �ص� ��ادق� ��ة جل� �م� �ي ��ع ال� �ف ��ر�� �س ��ان
والفار�سات بالتوفيق والنجاح يف
ال�سباق.
و�أع� � ��رب ��س�م��و ال���ش�ي��خ ن��ا� �ص��ر بن
حمد �آل خليفة ع��ن تقديره لكل
الإ� �س� �ط �ب�ل�ات ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة التي
حتر�ص على التواجد وامل�شاركة يف
مناف�سات البطوالت التي تقام على
�أر�� ��ض ق��ري��ة ال�ب�ح��ري��ن الدولية،
م�شيدا بالروح العالية واحلما�س
من قبل كل امل�شاركني يف كل �سباق،
م��ع االه�ت�م��ام الكبري ال��ذي توليه
الإ��س�ط�ب�لات م��ن �أج��ل اال�ستعداد
اجليد والظهور بال�صورة امل�شرفة،
ومتنى �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خ�ل�ي�ف��ة ك ��ل ال �ت��وف �ي��ق جلميع
امل�شاركني وحتقيق �أف���ض��ل و�أبرز
النتائج.
و�أك��د �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة على �أه�م�ي��ة مناف�سات
و�سباقات هذه اجلولة التي ت�شهد

اق ��ام ��ة � �س �ب��اق�ين االول للعموم
والثاين ت�أهيلي دويل ،م�شريا �إىل
�أن ه��ذه ال�سباقات والتنويع فيها
من �أج��ل �إعطاء اجلميع الفر�صة
للم�شاركة وال�ت��واج��د يف البطولة
وامل�شاركة يف ال�سباق وامل�سافة التي
ي�سعى للتناف�س فيها ،وهي فر�صة
حقيقية خللق �أجواء من التناف�س
ال� �ق ��وي وال �� �ش��ري��ف ب�ي�ن اجلميع
ول� �ت� �ك ��ون احل � �ظ� ��وظ مت�ساوية
ومتكافئة �أمام كل امل�شاركني.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه �أ�� �ش ��اد � �س �م��و ال�شيخ
خالد بن حمد �آل خليفة باجلهود
الكبرية لأع�ضاء اللجان العاملة يف
البطولة وحر�صهم على االنتهاء
من كافة اال�ستعدادات والتجهيزات
قبل انطالق ال�سباق بفرتة كفاية،
وه ��ذا ي��دل ع�ل��ى اخل�ب�رة الكبرية
واالح�تراف �ي��ة يف ال�ع�م��ل م��ن قبل
�أع�ضاء االحت��اد واللجان املنظمة
ل�ل���س�ب��اق��ات ،و�أع� ��رب ��س�م��و ال�شيخ
خ ��ال ��د ب ��ن ح �م��د �آل خ �ل �ي �ف��ة عن
�أم �ن �ي��ات��ه ب��ال�ت��وف�ي��ق ل�ك��ل فر�سان
البحرين يف �سباقات الغد.
وا�� �ض ��اف ��س�م��و ال���ش�ي��خ خ��ال��د بن
ح �م��د �آل خ �ل �ي �ف��ة ان� ��ه ع �ل��ى ثقة
تامة بقدرات فر�سان الإ�سطبالت
املحلية والفريق امللكي واخلالدية
ع�ل��ى حت�ق�ي��ق ال�ن�ت��ائ��ج االيجابية
وامل �ت �م �ي��زة يف ج �م �ي��ع البطوالت
بهذا ال�سباق ،م�ؤكدا على التطور
ال �ل�اف� ��ت ال � � ��ذي ح �ق �ق��ه فر�سان
ال �ب �ح��ري��ن ب �ع��د اخل�ب��رة الكبرية

ال�ت��ي اكت�سبوها خ�لال امل�شاركات
االيجابية الناجحة يف البطوالت
املحلية بهذا املو�سم احلافل واملثري
وال � ��ذي ��ش�ه��د ان �ط�لاق��ة ق��وي��ة يف
مناف�سات ال�سباقات املا�ضية والتي
ك� ��ان لآخ� ��ره� ��ا م �ن��اف �� �س��ات �سباق
جاللة امللك امل�ف��دى وال��ذي �شهد
مناف�سة قوية بني فر�سان مملكة
البحرين وفر�سان دول��ة االمارات
العربية املتحدة.
الرميحي :اعتماد خطوط
املراحل
ا�شاد رئي�س جلنة احلكام فهد ماجد
الرميجي بدعم �سمو ال�شيخ نا�صر
ب��ن حمد �آل خليفة و�سمو ال�شيخ
خ��ال��د ب��ن حمد �آل خليفة للجنة
احل �ك��ام ال �ت��ي ��س�ت�ق��وم بالإ�شراف
على اللجنة م�ؤكدا ان هذا الدعم
يعطي اللجن ال��داف��ع االك�بر من
اجل انهاء مهمتها بال�شكل املتميز
ومب��ا يتنا�سب مع قوانني االحتاد
ال � � ��دويل ل �ل �ع �ب��ة م �� �ش�ي�را اىل ان
جل�ن��ة احل �ك��ام يف ال�ب�ط��ول��ة تتمتع
ب �خ�برة دول �ي��ة وا� �س �ع��ة م��ن خالل
ا��ش��رف�ه��ا ع�ل��ى ال���س�ب��اق يف اململكة
وخ��ارج�ه��ا وت�ت�ك��ون و�سيدير كافة
االم��ور التحكيمية ل�سباق نا�صر
بن حمد الدويل للقدرة جمموعة
م��ن احل�ك��ام ا�صحاب اخل�برة على
امل �� �س �ت��وى امل �ح �ل��ي وال� � ��دويل وهم
غالب خمتار العلوي من البحرين
حكم دويل  4مهدي ح�سن الكليتي

من البحرين حكم دويل  ،3وعلى
غلوم من البحرين حكم دويل  3و
فهد ماجد الرميحي من البحرين
حكم دويل .3
فيما �سيكون رئي�س املفو�ضني حيدر
الزعبي من الأردن حكم دويل ،4
واملندوب الفني حممد داد اهلل من
البحرين حكم دويل .4
واكد الرميحي االنتهاء من خط
�سري �سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ نا�صر
بن حمد �آل خليفة للقدرة حددت
��س�ب��اق  ١٢٠ك�ي�ل��و م�ت�ر ل�ل�ع�م��وم (
خم�س م��راح��ل  ٣٠ -:؛  ٣٠؛ ٢٠؛
 ٢٠؛ ٢٠ك��م) و�سباق  ٨٠كيلو مرت
ل �ل �ع �م��وم ت ��أه �ي �ل��ي دويل ( ثالث
مراحل  ٣٠ -:؛  ٣٠؛ ٢٠كم).
الزعبي :االنتهاء م��ن كافة
االجراءات
و�أك� � � � ��د م� ��دي� ��ر االحت� � � � ��اد امللكي
ل �ل �ف��رو� �س �ي��ة و�� �س� �ب ��اق ��ات ال� �ق ��درة
ح�ي��در ال��زع�ب��ي �أن االحت ��اد امللكي
وج�م�ي��ع ال�ل�ج��ان ان�ت�ه��وا م��ن كافة
االج � ��راءات الن�ط�لاق��ة مناف�سات
وبطوالت ك�أ�س �سمو ال�شيخ نا�صر
بن حمد م�شريا �إىل �أن التوجيهات
املتوا�صلة م��ن قبل ق��ائ��د الفريق
امللكي �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة ودع ��م وم�ت��اب�ع��ة رئي�س
االحتاد �سمو ال�شيخ خالد بن حمد
�آل خليفة.
و�أ� � �ش� ��اد ال��زع �ب��ي ب��اجل �ه��ود التي
ي�ب��ذل�ه��ا ال �ق��ائ �م��ون ع �ل��ى اللجان

ال�ع��ام�ل��ة يف ال�ب�ط��ول��ة ،وحر�صهم
ع �ل��ى �إخ � ��راج ال �ب �ط��ول��ة وال�سباق
ب��ال ���ص��ورة امل�ط�ل��وب��ة وال �ت��ي ت�ؤكد
ت� �ط ��ور وت � ��أل� ��ق � �س �ب��اق��ات ال� �ق ��درة
البحرينية التي جنحت وبف�ضل
الدعم واالهتمام من قبل رئي�س
االحتاد امللكي للفرو�سية و�سباقات
القدرة �سمو ال�شيخ خالد بن حمد
�آل خليفة واحل��ر���ص على اظهار
ال�سباقات ب�صورة متميزة من كافة
النواحي.
وب�ي�ن ال��زع �ب��ي ان ج�م�ي��ع اللجان
ال �ع��ام �ل��ة يف االحت� ��اد ت�ع�م��ل بروج
ال�ف��ري��ق ال��واح��د م��ن اج��ل اب ��رازه
بال�صورة املتميزة التي تليق باال�سم
الغايل الذي يحمله ال�سباق م�ؤكدا
ان ت �ع��اون ال�ل�ج��ان وال�ف��ر��س��ان هو
ال�سبيل االمثل الجناح ال�سباق وهو
ما كانت عليه ال�سباقات املا�ضية.
قدوري :مناف�سة قوية
�أك� � � ��د امل � � � ��درب ب ��ال� �ف ��ري ��ق امللكي
عبداحلق قدوري �إىل �أن مناف�سات
ب�ط��ول��ة ك ��أ���س �سمو ال�شيخ نا�صر
ب��ن ح �م��د ��س�ت�ك��ون ق��وي��ة ومثرية
وت�شهد �أجواء تناف�سية مثرية من
قبل جميع امل�شاركني يف ال�سباقات
ال� �ث�ل�اث مب �خ �ت �ل��ف م �� �س��اف��ات �ه��ا ،
م���ش�يرا �إىل ح��ر���ص اجل�م�ي��ع على
خطف وان�ت��زاع امل��راك��ز الأوىل من
�أجل املناف�سة على املراكز الأوىل.
و�أ�شار �إىل �أن فر�سان الفريق امللكي
حر�صوا على موا�صلة التدريبات

ال �ي��وم �ي��ة اجل � � ��ادة واحلما�سية،
وال�سعي ملوا�صلة الظهور بال�صورة
امل�شرفة وحتقيق النتائج االيجابية
يف البطولة وذلك مبتابعة م�ستمرة
من قبل �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة قائد الفريق امللكي.
و�أ�� � �ش � ��اد ق � � ��دوري ب� � ��دور فر�سان
الفريق امللكي ومعنوياتهم العالية
وال� �ك� �ب�ي�رة ،و�أك � ��د ع �ل��ى جديتهم
وحما�سهم وا�ستعدادهم للم�شاركة
يف واح ��دة م��ن ال���س�ب��اق��ات القوية
واملميزة باملو�سم ،وخ�صو�صا و�أن
ال �ف��ري��ق وا� �ص��ل ت��دري �ب��ات��ه طوال
الفرتة املا�ضية ،و�شارك يف العديد
م� ��ن ال� ��� �س� �ب ��اق ��ات امل� �ت� �م� �ي ��زة على
امل�ستوى املحلي واخلارجيو�أعرب
ق��دوري ع��ن ت�ف��ا�ؤل��ه بهذا ال�سباق
امل �ث�ير ال� ��ذي ��س�ي���ش�ه��د مناف�سات
ق��وي��ة وم �ن��اف �� �س��ات ك �ب�يرة وقوية
خالل جميع املراحل من ال�سباق.
و�أعرب قدوري عن �شكره وتقديره
ل�ك��ل اجل �ه��ود ال�ت��ي يبذلها جميع
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن يف االحت� � � � ��اد امللكي
واللجان العاملة املنظمة لفعاليات
ومناف�سات �سباقات القدرة ،م�شيدا
بدور وجهود اجلميع وم�ساهمتهم
يف �إجناح جميع الفعاليات.
جناحي :بطولة قوية
ك�م��ا �أك ��د امل� ��درب ب��ال�ف��ري��ق امللكي
ل�سباقات القدرة احمد جناحي �أن
ال�ف��ري��ق امل�ل�ك��ي ي�سعى م��ن خالل
م �� �ش��ارك �ت��ه يف � �س �ب��اق ك� ��أ� ��س �سمو

ال���ش�ي��خ ن��ا� �ص��ر ب��ن ح �م��د للعموم
�سيخو�ض مناف�سة ق��وي��ة يف ظل
حر�ص وم�شاركة جمموعة كبرية
م��ن ف��ر��س��ان الإ��س�ط�ب�لات املحلية
وجم� �م ��وع ��ة م ��ن ن �خ �ب��ة فر�سان
الدول اخلليجية املجاورة..
و�أو��ض��ح جناحي �أن الفريق امللكي
يوا�صل ج�ه��وده الكبرية م��ن �أجل
احل �ف��اظ ع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات الفنية
اجل�ي��دة التي و�صل لها يف املو�سم
احل ��ايل وب�ع��د �أن ظ�ه��ر بال�صورة
االي�ج��اب�ي��ة يف خمتلف ال�سباقات
التي �شارك فيها وحقق بها �أف�ضل
امل ��راك ��ز وت ��واج ��د ب��ا��س�ت�م��رار على
من�صات التتويج.
و�أ�شار �أن الفريق و�صل �إىل املراحل
الأخ�ي�رة والنهائية قبل امل�شاركة
يف البطولة احل��ال�ي��ة ،و�أن جميع
ال �ف��ر� �س��ان واجل �ي��اد ق��ادري��ن على
امل���ش��ارك��ة ال�ق��وي��ة وحتقيق اف�ضل
املراكز واالجنازات.
و�أك � ��د امل � ��درب ج �ن��اح��ي �أن جميع
ال� �ف ��ر�� �س ��ان ع� �ل ��ى �أه � �ب� ��ة خلو�ض
م�ن��اف���س��ات ال���س�ب��اق امل �ث�ير بف�ضل
املعنويات العالية واملرتفعة لدى
جميع الفر�سان ال��ذي��ن �أب ��دوا كل
اجلدية واحلما�س خالل التدريبات
التي انطلقت وتوا�صلت منذ بداية
امل ��و�� �س ��م اجل � ��اري � ��و�أع � ��رب م� ��درب
الفريق امللكي احمد جناحي عن
تفا�ؤله بتحقيق فر�سان البحرين
النتائج اجليدة وااليجابية بهذه
البطولة.

ه�شام الطاهر ي�شهد لقاء حتدي ال�شطرجن بني �إجنلرتا و�إيران نادي احلمرية يكرم الفائزين يف دورة كرة القدم املدر�سي مبدر�سة احلمرية
�شهد �سعادة ه�شام علي الطاهر الأمني
العام لالحتاد الأ�سيوي لل�شطرجن يف
العا�صمة الإي��ران �ي��ة ط �ه��ران  ،حفل
خ�ت��ام ل�ق��اء التحدي ب�ين الإجنليزي
ن��اي�ج��ل � �ش��ورت و��ص�ي��ف ب�ط��ل العامل
ال�سابق لل�شطرجن ج��اري كا�سباروف
� ،ضد مناف�سه �إح�سان قائم مقامي
�أف� ��� �ض ��ل الع � ��ب � �ش �ط��رجن يف تاريخ
�إي��ران والتي انتهت بفوز الإجنليزي
��ش��ورت  1-3يف م�ب��ارات��ي ال�شطرجن
ال�ك�لا��س�ي�ك��ي وال��دي �ن��ام �ي �ك��ي وف ��وزه
كذلك يف مباراة ال�شطرجن اخلاطف
3.5-4.5
ال� �ل� �ق ��اء ح �ظ ��ي ب ��اه �ت �م ��ام �إع�ل�ام ��ي
وجماهريي وكانت البطولة برعاية
بنك املدينة القاب�ضة الذي قدم 80
�ألف دوالر جوائز مالية للبطولة
من جهة �أخ��رى بحث الطاهر خالل
جولته املكوكية التي ا�ستغرقت يومني
�آخ ��ر ا� �س �ت �ع��دادات االحت� ��اد الإي� ��راين
ل �ل �� �ش �ط��رجن ال� �س �ت �� �ض��اف��ة فعاليات
بطوالت �آ�سيا للنا�شئني حتت  6و8
و 10و12و14و 16و 18ذك ��ور
و�إن ��اث  ،وذل ��ك يف �أع �ق��اب ن�ق��ل مكان
البطولة من مدينة م�شهد �إىل مدينة

كل�ستان بال�ساحل ال�شمايل
من جانبه �أ�شاد حممد جعفر كمبوزيا
رئي�س االحتاد الإيراين بجهود ال�شيخ
�سلطان ب��ن خليفة ب��ن �شخبوط �آل
نهيان رئي�س االحت��اد الأ�سيوي ودعم
� �س �م��وه امل �ت��وا� �ص��ل ل�ب�رام ��ج وخطط

ن �� �ش��ر ال �ل �ع �ب��ة يف ال � �ق ��ارة ال�صفراء العني الإماراتية خالل �شهر دي�سمرب
وثمن الطفرة الهائلة التي �شهدها املا�ضي ،و�أك��د كامبوزيا على جاهزية
ال �� �ش �ط��رجن الأ�� �س� �ي ��وي يف ال�سنوات ب�ل�اده ال�ست�ضافة احل��دث الأ�سيوي
الأخ�ي�رة حت��ت ق�ي��ادة ال�شيخ �سلطان للنا�شئني ل �ع��ام  2013م��ع ت�أمني
ب��ن �شخبوط وا إل��س�ت���ض��اف��ة الرائعة ك��ل �سبل �إجن ��اح امل�ه��رج��ان الأ�سيوي
مل ��ون ��دي ��ال م� ��دن ال� �ع ��امل يف مدينة ل�شطرجن النا�شئني.

اختتمت م�ساء �أم�س االول فعاليات
بطولة دوري ك��رة القدم املدر�سي
مبدر�سة احلمرية الثانوية والتي
�أق �ي �م��ت ب��رع��اي��ة ن� ��ادي احلمرية
الريا�ضي بعد م�شاركة  90طالبا
يف مناف�ساتها التي �شهدت حما�سا
كبريا وزحفا نحو �ألقابها .
وج��رى تنظيم البطولة يف �إطار
ت�ل�اق ��ي ج� �ه ��ود ن� � ��ادي احلمرية
وم ��در�� �س ��ة ب �ع��د ت��وق �ي��ع اتفاقية
ال �ت �ع��اون بينهما ب�ه��دف اكت�شاف
املواهب الطالبية وتنمية احل�س
ال��ري��ا��ض��ي و�إت��اح��ة ق��ال��ب ريا�ضي
م �ت �ك��ام��ل م ��ن امل �ن��اف �� �س��ات يف جو
تربوي هادف يحقق ر�ؤى جمل�س
ال �� �ش��ارق��ة ال��ري��ا� �ض��ي يف حتفيز
الطلبة على ممار�سة الريا�ضة.
وجن� �ح ��ت ال �ب �ط��ول��ة ال� �ت ��ي جرى
االع ��داد لها والتح�ضري املتكامل
من قبل �إدارة النادي وادارة املدر�سة
يف تر�سيخ ال�ع��دي��د م��ن الأه ��داف

وال�ق�ي��م و�إب� ��راز ح�سن التح�ضري
واالع��داد للبطولة وتوزيع الفرق
وامل�شاركني .
ويف ح �ف��ل ال �ت �ت��وي��ج واخل� �ت ��ام قام
�أح�م��د علي الكتبي ع�ضو جمل�س

�إدارة ن��ادي احل�م��ري��ة �أم�ي�ن ال�سر
امل�ساعد يرافقه خالد عبدالرحمن
احلمادي مدير مدر�سة احلمرية
بتتويج الفرق الفائزة يف ح�ضور
ع� ��دد ك �ب�ي�ر م ��ن �أول � �ي� ��اء االم� ��ور

والرواد بحيث منح الك�أ�س الذهبي
وال �ف �� �ض ��ي وال� �ب��رون� � ��زي للفرق
ال �ث�ل�اث ال �ف��ائ��زة ب �ج��ان��ب تكرمي
ه��داف البطولة وال�ف��ري��ق املثايل
واالداريني .

الفجر الريا�ضي
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رحلـــة �صعبـــــــة ليوفنتـــــــو�س و�سهلــــــة مليـــــــالن يف الكالت�شــــــــــو
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ي�خ��و���ض ي��وف�ن�ت��و���س ح��ام��ل ال�ل�ق��ب وال ��ذي مل يخ�سر ��س��وى م��رت�ين خارج
ار�ضه هذا املو�سم رحلة �صعبة اليوم ال�سبت اىل بولونيا يف املرحلة التا�سعة
والع�شرين م��ن ال ��دوري االي�ط��ايل ال��ذي يت�صدر ترتيبه ب�ف��ارق كبري عن
نابويل اقرب مناف�سيه يبلغ  9نقاط.
وعلى رغم الفارق الكبري بني فريق ال�سيدة العجوز وبولونيا عا�شر الرتتيب،
اال ان االخري يعي�ش فرتة مميزة فاز خاللها يف مبارياته الثالث االخرية
احدها على انرت ميالن يف عقر داره �سان �سريو �-1صفر ،ليبتعد عن منطقة
الهبوط.
وارتفعت حما�سة جماهري بولونيا بعد الفوز على انرت ،واعلن النادي ام�س
اخلمي�س عن بيع جميع تذاكر امل�ب��اراة على ملعب ا�ستاديو داالرا البالغة
.34415
وقال املهاجم مانولو غابياديني :املدينة باكملها تنتظر بفارغ ال�صرب املباراة.

هذه مباراة حا�سمة لنا لكن ا�ستعداداتنا كانت مماثلة لباقي املباريات .
ويبحث نابويل الثاين عن فوزه االول يف  6مباريات منذ تغلبه على كاتانيا
قبل  6ا�سابيع ،وذلك بعد خ�سارته املخجلة امام م�ضيفه كييفو املتوا�ضع يف
اجلولة ال�سابقة �-2صفر يف مباراة اهدر فيها هدافه االوروغوياين ادين�سون
كافاين ركلة جزاء .وي�ستقبل فريق املدرب والرت ماتزاري يف جنوب البالد
اتاالنتا الرابع ع�شر الفائز يف مباراتيه االخريتني ،وهو قال :هناك حلظات
�صعبة يف كل مو�سم ،لكننا ال نزال متقدمني بفارق نقطتني عن ميالن .من
الوا�ضح اننا لن نتحمل اي انزالقة امام اتاالنتا .
وزار رئي�س النادي اوريليو دي لورنتي�س الالعبني ملنحهم الثقة قبل اللقاء:
اردت القول لالعبني ان بطولة جديدة �ستبد�أ االن بالن�سبة الينا .انا مت�أكد
ان الكل �سيقدم مل ما يف و�سعه من االن و�صاعدا .
وما يزيد من م�صاعب نابويل يف م�شوار الت�أهل اىل امل�سابقات االوروبية،

الفرتة الرائعة التي يعي�شها ميالن الثالث �صاحب  6انت�صارات يف اخر 8
مباريات ،بعد بدايته الكارثية هذا املو�سم.
ميالن حامل لقب  2011وو�صيف  2012ي�ستقبل اليوم ال�سبت بالريمو
و�صيف القاع الذي حقق فوزه الثالث واالخ�ير يف ت�شرين الثاين/نوفمرب
املا�ضي ،وذلك بعد خ�سارته امل�ؤملة امام م�ضيفه بر�شلونة اال�سباين �-4صفر
يف اي��اب ثمن نهائي دوري ابطال اوروب��ا ،مهدرا تقدمه �-2صفر يف مباراة
ال��ذه��اب .وب��ال�ن���س�ب��ة للمهاجم ال���ش��اب �ستيفان ال �� �ش �ع��راوي ف��ان الفريق
اللومباردي ميلك حظوظا واقعية القتنا�ص املركز الثاين امل�ؤهل مبا�شرة
اىل دوري االبطال :يجب ان نن�سى مباراة بر�شلونة ونركز على املركز الثاين.
لدينا  10مباريات ويجب ان نت�أكد من الت�أهل اىل دوري االبطال .ما نقوم
به راهنا كان غري ممكنا يف بداية املو�سم .املباريات الع�شر االخ�يرة �ستكون
مبثابة نهائي الك�ؤو�س .

وي�ح��ل ان�تر م�ي�لان اخل��ام����س على �سمبدوريا احل ��ادي ع�شر بعد مباراته
الكبرية التي قدمها اخلمي�س ام��ام توتنهام االنكليزي ( )1-4يف الدوري
االوروبي لكنها مل تكن كافية لقلب نتيجة الذهاب (�صفر.)3-
وتراجع نرياتزوري اىل املركز اخلام�س بعد خ�سارته امام بولونيا ،فقفز بدال
منه فيورنتينا الفائز على الت�سيو �-2صفر ،لرتتفع ال�ضغوطات على مدربه
ال�شاب اندريا �سرتامات�شوين.
لكن �سرتامات�شوين ( 37عاما) اب��دى ثقته ببقائه يف من�صبه :اعتقد ان
احلكم على عملي �سي�صدر يف نهاية املو�سم ولي�س االن� .سيتخذ الرئي�س
القرار حينها .امانا ع�شر مباريات وانا واثق من قدرتنا على قلب االمور .
ويف باقي امل�ب��اري��ات ،يلعب ال�ي��وم كاتانيا م��ع اودي�ن�ي��زي وغ��دا االح��د �سيينا
مع كالياري ،وبي�سكارا مع كييفو ،وفيورنتينا مع جنوى ،وروم��ا مع بارما،
وتورينو مع الت�سيو.

احلدث ي�ستقطب م�شاركة جنوم العامل

خـــام�ســـة جـــوالت الــــدراجــــات املائيــــة يف �شـــاطـــــئ املمـــــــــزر اليـــــــــــوم
�أبطال الإمارات يخو�ضون التحدي �أمام العمالقة بهدف (التتويج)
بال�سالح يتطلع �إىل ا�ستمرار االنت�صارات يف فئة جال�س حمرتفني
�سيف وجابر املع�صم يتطلعان للتم�سك ب�صدارة حمدود والنا�شئني

يخو�ض �أب �ط��ال الإم� ��ارات جن��وم ال��دراج��ات املائية
ال �ي��وم حت ��دي � �س �ب��اق��ات اجل��ول��ة اخل��ام �� �س��ة وقبل
اخلتامية م��ن بطولة الإم� ��ارات ل�ل��دراج��ات املائية
 2013والتي ينظمها نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية علي فرتتني �صباحية وم�سائية يف �شاطئ
بحرية املمزر بدبي.
وي�سعي �أبطال الإمارات �إىل موا�صلة الت�ألق الكبري
ال��ذي �أظ �ه��روه يف اجل ��والت الأرب ��ع املا�ضية والتي
ج ��رت ب�ي�ن اب��وظ �ب��ي ودب ��ي ح�ي��ث ت�ن�ت�ق��ل البطولة
يف اجل��ول��ة قبل الأخ�ي�رة �إىل ب�ح�يرة امل�م��زر بعدما
احت�ضن ال���ش��اط��ئ امل�ف�ت��وح يف �أم �سقيم اجلولتني
الأويل والثالثة.
ول��ن ت�ك��ون مهمة �أب�ط��ال الإم� ��ارات �سهلة ال�ي��وم يف
مواجهة الأبطال العامليني امل�شاركني يف احلدث من
بريطانيا وفرن�سا وا�سبانيا واملجر وايطاليا والنم�سا
وا�ستونيا و�إيران واليابان واململكة العربة ال�سعودية
والكويت و�سلطنة عمان وقطر  ،لكن التجارب �أثبتت
علة كعب �أبطالنا خا�صة وان احلدث يقام اليوم علي
مياه عرفوها متاما من خالل تعودهم علي �أجواء
التدريب يف نف�س مكان ال�سباق منذ فرتة.
وتت�ألف مناف�سات اجلولة اخلام�سة وقبل اخلتامية
يف بطولة الإم ��ارات ل�ل��دراج��ات املائية م��ن  7فئات
هي واقف نا�شئني وجال�س مبتدئني وواقف حمدود
اك�سربت وجال�س �ستوك اك�سربت وواقف حمرتفني
(جي بي) وجال�س حمرتفني (جي بي) �إ�ضافة �إىل
فئة احلركات اال�ستعرا�ضية.
وتنطلق �أح ��داث �سباقات اجل��ول��ة اخلام�سة وقبل
اخلتامية �صباح اليوم ال�سبت بالتجارب الر�سمية يف
التا�سعة �إال ربعا وت�ستمر ملدة  45دقيقة يعقب ذلك
انطالق ال�سباقات ر�سميا يف متام ال�ساعة العا�شرة
�إال ربعا بفئة جال�س �ستوك مبتدئني وت�ستمر ملدة
( 10دق��ائ��ق) ث��م واق ��ف حم ��دود اك �� �س�برت (12
دق�ي�ق��ة) ث��م جال�س �ستوك اك���س�برت ( 15دقيقة)
وواق ��ف حم�ترف�ين ( 15دق�ي�ق��ة) وواق ��ف نا�شئني

( 10دق��ائ��ق) وج��ال ����س حم�ترف�ين ( 20دقيقة)
ث��م ت�ت��وق��ف ال���س�ب��اق��ات يف ف�ت�رة ال �ظ �ه�يرة وتعود
الإث��ارة يف الثانية ظهرا مع بداية �سباقات الفرتة
الثانية بنف�س الرتتيب واملدة الزمنية ت�ضاف �إليها
مناف�سات احل��رك��ات اال�ستعرا�ضية (دقيقتني لكل
مت�سابق) ثم تتم مرا�سم تتويج �أبطال فئات اجلولة
اخلام�سة بعد نهاية املناف�سات.

الأبطال منها الإماراتي حممد حم�سن.
ويناف�س بطالنا امل��ر حممد بن حريز جنم فريق
(� �س �ك��اي داي� ��ف دب� ��ي) وع �م��ر ع �ب��داهلل را� �ش��د جنم
فريق (اك�سرتمي بايك �أند جت �سكي) علي مراكز
ال�صدارة ف فئة واقف حمرتفني (جي بي) والتي
جتمع النخبة م��ن �أب�ط��ال ال�ع��امل يف ظ��ل م�شاركة
الفرن�سيني �ستيفان دوالياك وكامونت لودوفي�س
وال �ن �م �� �س��اوي ك�ي�ف�ين ري �ت�ي�رر وت���ش�ه��د مناف�سات
احلركات اال�ستعرا�ضية تناف�سا حاميا بني �أبطال
ال��دول��ة وال �ل��ذي��ن ب��رع��وا يف ه ��ذه ال�ف�ئ��ة ال �سيما
ال�ب�ط��ل ال �ع��امل��ي خ��ال��د � �س��امل ب�ط��ي ال�ق�ب�ي���س��ي من
ف��ري��ق اب��وظ�ب��ي وحم�م��د �سعيد ال��رم�ي�ث��ي وحممد
�سيف املري وعمران خليفة ال�شام�سي وحممد علي
الهاملي بينما يناف�س �أبطالنا النجم الياباين جون
�أكوما.

حتدي الأبطال
وي��دخ��ل �أب �ط��ال الإم � ��ارات �إىل امل �ع�ترك ال�ك�ب�ير يف
الفئات املختلفة و�أهمها علي الإط�لاق فئة جال�س
حمرتفني (جي بي) والتي يت�صدرها بطلنا الرائع
خليفة خالد بال�سالح جنم فريق (�أم �أم �أر) والذي
يتطلع ملوا�صلة �إبهاره وحتقيق الفوز باملركز الأول
ل�ت��و��س�ي��ع ال �ف ��ارق م��ع اق ��رب امل�ن��اف���س�ين و�أب ��رزه ��م
القطري وليد ال�شر�شني وال��ذي يقاتل م��ن اجل
الظفر باللقب علما �أن املناف�سة �ستجمع العديد من العالمة الكاملة

وي�سعى بطلنا املت�ألق �سيف حممد املع�صم الفال�سي
جنم فريق (�سكاي داي��ف دب��ي) �إىل املحافظة علي
ت�ق��دم��ه يف ��س�ب��اق ال �� �ص��دارة يف ف�ئ��ة واق ��ف حمدود
اك�سربت التي يحتلها بالعالمة الكاملة متفوقا
علي جميع امل�شاركني بعدما حقق املركز الأول طوال
اجلوالت الأربع جامعا  240نقطة وهو معدل رائع
ي�ؤكد مدي القدرات واخلربات التي ميتلكها البطل
وال��ذي يجد مناف�سة قوية من باقي امل�شاركني ال
�سيما را�شد عبداهلل العوي�ص جنم فريق (اك�سرتمي
بايك �أند جت �سكي)
وت �ب��دو �آم� ��ال ب�ط�ل�ن��ا ج��اب��ر حم�م��د ��س�ي��ف املع�صم
ال�ف�لا��س��ي جن��م ف��ري��ق (��س�ك��اي داي ��ف دب ��ي) كبرية
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ي �� �ص ��دارة ال�ترت �ي��ب ال �ع��ام لفئة
واق ��ف ن��ا��ش�ئ�ين وحم��اول��ة ح���س��م ل�ق��ب ه��ذه الفئة
مبكرا خا�صة وان املناف�سة تبدو �شر�سة مع باقي
امل�شاركني و�أب��رزه��م الفرن�سيني جكتان �سوبلي�س
وايفان كو�ستي بينما �سيعمل بطلنا ال�صاعد فهد

املن�صوري �إىل موا�صلة انت�صاراته يف فئة جال�س
�ستوك مبتدئني والتي جتمعه ب�أبطال ال�سعودية
وال�ك��وي��ت وق�ط��ر ويف فئة جال�س �ستوك اك�سربت
تبدو املناف�سة �ساخنة ب�ين �أب�ط��ال الكويت وقطر
وال�سعودية و�سلطنة عمان.
بن غليطة :دعوة مفتوحة للجمهور الكرمي
رح ��ب ع�ل��ي ج�م�ع��ة ب��ن غ�ل�ي�ط��ة امل��دي��ر التنفيذي
بالوكالة يف نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
بامل�شاركني يف اجل��ول��ة اخلام�سة وق�ب��ل اخلتامية
م��ن ب�ط��ول��ة الإم � ��ارات ل �ل��دراج��ات امل��ائ�ي��ة 2013
التي انطلقت فعالياتها يوم �أم�س (اجلمعة) وتقام
مناف�ساتها ال �ي��وم مب���ش��ارك��ة ال�ن�خ�ب��ة م��ن �أبطال
العامل.
ووج ��ه ب��ن غليطة ال��دع��وة �إىل اجل�م�ه��ور الكرمي
ملتابعة ال�سباقات املثرية والتي تبد�أ منذ ال�صباح
ال�ي��وم وت�ستمر بعد ف�ترة ال�ظ�ه�يرة علي فرتتني

حيث �سيتناف�س الأبطال امل�شاركون يف احلدث علي
�أل�ق��اب  7فئات خمتلفة الأم��ر ال��ذي ي�ضمن توفر
عنا�صر الإثارة والإبداع.
واث �ن ��ى ب ��ن غ�ل�ي�ط��ة ع �ل��ي ال �ت �ع��اون ال �ك �ب�ير ال ��ذي
جت��ده اللجنة املنظمة يف النادي من قبل الدوائر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ومنها القيادة العامة ل�شرطة
دبي وبلدية دبي وم�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
وم�ؤ�س�سة دبي للإعالم ممثلة يف قناة دبي الريا�ضية
التي �ستقوم م�شكورة بنقل �سباقات الفرتة الثانية
بعد الظهرية بداية من ال�ساعة الثانية ظهرا.
واختتم حديثه م�شيدا بالدور الكبري ال��ذي تقوم
به اللجنة املنظمة يف النادي والتي ر�أت يف انتقال
احلدث بني الأماكن املتفرقة يف دبي �أم��را ايجابيا
يعزز من �أه��داف ن�شر الريا�ضة وا�ستقطاب قاعدة
جماهريية حيث جرت ال�سباقات من قبل يف ال�شاطئ
املفتوح يف �أم �سقيم وحققت جناحا عري�ضا �شجع
يف البحث عن مكان �آخر وكان (بحرية املمزر).

املغربي احل�ساين يناف�س النجوم املحرتفني ومواطنه مرجان يت�صدر الهواة

دوود و�أ�سكتــلنـــد يتقـــا�سمــــان �صــــدارة بطـــولــــة املغــــرب جلــــولــــــف مينــــــا
•• الرباط-فائز بجبوج:

�شهدت مناف�سات ث��اين �أي ��ام بطولة ن��ادي دار
ال�سالم امللكي يف مدينة الرباط املغربية ،البالغ
�إج �م��ايل ج��وائ��زه��ا امل��ال�ي��ة ال �ـ � 50أل ��ف دوالر
وال �ت��ي اجل��ول��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة للن�سخة الثالثة
جل��ول��ة اجل��ول��ف يف دول مينا تقا�سم �صدارة
الرتتيب العام بر�صيد � 6ضربات حتت املعدل،
م��ن ق�ب��ل ك��ل م��ن ح��ام��ل ل�ق��ب ف�ئ��ة املحرتفني
وو�صيفه للعام املا�ضي عرب الويلزي �ستيف دوود
واالجنليزي وزي��ن �أ�سكتلند ،وبفارق �ضربتني
حتت املعدل عن املغربي يون�س احل�ساين الذي
جاء باملركز الثالث.
وبالعودة ملناف�سات اليوم الثاين الذي تخلله يف
فرتاته ال�صباحية تقلباً لعوامل الطق�س بني
امل�ط��ر وال��ري��اح ال�ق��وي��ة ،جن��ح ال��وي�ل��زي �ستيف
دوود ( 47عاماً) من ا�ستثمار خرباته كبطل
�سابق للجوالت الأوربية يف  3منا�سبات ،ليتمكن
من تعوي�ض �أداءه لليوم الأول الذي اكتفى فيه
بت�سجيل �ضربة حتت املعدل ،ب�إنهائه مل�سلك اليوم
الثاين املكون من  18حفرة من دون �أخطاء وبـ

� 68ضربة حا�صداً من خاللها � 5ضربات التي �أحمد مرجان يعزز �صدارته لفئة الهواة
�أ�ضافها لر�صيده يف اليوم الأول والتي �أهلته متكن بطل ن�سخة ال�ع��ام  2011فئة الهواة
لتقا�سم ال�صدارة مع االجنليزي زين �أ�سكتلند املغربي �أحمد مرجان يوم �أم�س الأول من تعزيز
ال��ذي عانى يف مناف�سات هذا اليوم من �آالم يف ��ص��دارت��ه ل�ه��ذه الفئة ع�بر ح�صده ل�ضربتني
�أ�سفل ظهره جعلته يلعب بحزر �شديد مكتفياً حت��ت امل �ع��دل م��ع ن�ه��اي��ة ال �ي��وم ال �ث��اين ب�إنهاء
بح�صد �صفر �ضربة حتت املعدل التي �أ�ضافها م�سلك هذا اليوم بـ � 71ضربة ،والتي �أ�ضافها
لر�صيد ال�ضربات ال�ست التي انفرد بها ب�صدارة لر�صيد �صفر �ضربة حتت املعدل التي حققها
ترتيب اليوم الأول والتي �أبقته مبركز ال�صدارة مع نهاية اليوم الأول ،ليتمكن من خالل ر�صيد
مع الويلزي دوود.
ال�ضربتني حتت املعدل يف االحتفاظ ب�صدارة
ا�ستعدت توازين بعد توقف املطر.
هذه الفئة ف� ً
ضال عن ارتقاءه للمركز اخلام�س
زين �أ�سكتلند يعاين من �آالم يف الظهر
ومن جهة �أخرى وا�صل املغربي يون�س احل�ساين للرتتيب العام للجولة.
�أع��اد الأجنليزي زي��ن ا�سكتلند تراجع �أداءه يف
ت��أل�ق��ه ال�ب�ط��ول��ة ليتمكن يف م�ن��اف���س��ات اليوم
الثاين من التقدم خطوة نحو الأمام على �سلم دوود ..لعبت بحذر خالل فرتات الأمطار .مناف�سات اليوم الثاين لآالم �شديدة يف �أ�سفل
الرتتيب بعد �أن جنح من �أنهاء م�سلك هذا اليوم �أكد املدافع عن لقبه لفئة املحرتفني الويلزي ال�ظ�ه��ر وق� ��ال :ح� ��اوالت ج��اه��داً ال�ت�غ�ل��ب على
ب�ـ � 70ضربة حا�صداً م��ن خاللها � 3ضربات �ستيف دوود �أن��ه ق��د لعب ب�ح��ذر �شديد خالل الآالم يف �أ�سفل الظهر� ،إال �أن وقوعي يف �أخطاء
حتت املعدل �أ�ضافها لر�صيد �ضربة حتت املعدل ال �ف�ت�رة الأوىل م��ن م�ن��اف���س��ات ال �ي��وم الثاين عند احلفر  10-8-2تطلب منهي جمهوداً
ال�ت��ي حققها يف مناف�سات ال�ي��وم الأول معززاً التي تخللها بع�ض الهطوالت املطرية والرياح �إ�ضايف لتعوي�ض �ضربات البوغي تلك لأمتكن
ر��ص�ي��ده �إىل �� 4ض��رب��ات وال�ت��ي �أه��دت�ه��ا املركز ال�شديدة وقال :تعمدت خالل ال�ساعات الأوىل م��ن ح���ص��د ��ض��رب��ات حت��ت امل �ع��دل ع�ن��د احلفر
الثالث على �سلم الرتتيب وخا�صة بعد جتاوز م��ن ال �ف�ت�رة ال���ص�ب��اح�ي��ة ل�ل�ع��ب ب �ح��ذر �شديد  10-4و  15التي مكنتي من اخل��روج يف هذا
تعرثة يف بداية اليوم ب�سبب االمطار ورعان ما ن�ظ��راً للمطر وال��ري��اح ال���ش��دي��دة ال�ت��ي رافقت اليوم ب�أقل خ�سارة ممكنة واالحتفاظ بر�صيد
تلك ال�ف�ترة ،لأمتكن يف ف�ترة بعد الظهر من ال�ضربات ال�ست حتت املعدل التي حققتها يف
ا�ستعاد توازنه بعد توقفها.
تعوي�ض ذلك بت�سديد �ضربات حيدة اتاحت يل
فر�ص احل�صول على �ضربات حتت املعدل .
و�أ�� �ض ��اف :را� ��ض ب�شكل ع ��ام ع��ن الأداء الذي
قدمته اليوم ،واتطلع ليوم ختامي �أحقق فيه
بداية جيدة بال�صورة التي كنت �أمل حتقيقها
قبيل ان �ط�لاق مناف�سات ه��ذه اجل��ول��ة ،وقبل
االن �ت �ق��ال حل ��دث اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ن�ه��اي��ة هذا
الأ�سبوع على م�ضمار جديد ي�ست�ضيف البطولة
للمرة الأوىل .

�إ�ضافية على �سلم الرتتيب العام للبطولة .
اليوم االفتتاحي .
ً
ً
وعن �أداء مناف�سه دوود قال :كنت متوقعا منذ و�أ�� �ض ��اف� � :س ��أح��اول ج��اه��دا يف ال �ي��وم الثالث
ال�ل�ح�ظ��ات الأوىل ل�ه��ذا ال �ي��وم ب ��أن��ه ي��وم دوود واخل �ت��ام��ي للمناف�سات االح �ت �ف��اظ برتكيزي
ب��ام�ت�ي��از وب ��أن��ه ق ��ادر ع�ل��ى التغلب ع�ل��ى جميع واالعتماد على الأ�سلوب ذاته حل�صد مزيداً من
ال�ظ��روف املناخية وحتقيق نتيجة طيبة ،و�أنا ال�ضربات اجليدة التي تتيح يل �أنهاء جيد للكرة
مت�شوق للدخول �إىل جانبه يف اليوم اخلتامي يف احلفرة ي�ؤمن يل ح�صد املزيد من ال�ضربات
واللعب ن��داً لند حتى احلفرة الأخ�يرة خا�صة حتت املعدل .
�أن��ه بطل م��ن ط��راز �صعب وح��ام��ل لقب بطل
الرتتيب العام للبطولة مع نهاية مناف�سات
اجلوالت الأوربية لثالث مرات يف تاريخه .
اليوم الثاين
احل�ساين ..ال�ضربات املنخف�ضة وراء حت�سن �أ� �س �ف��ر ال�ترت �ي��ب ال �ع��ام ب �خ �ت��ام ال �ي��وم الثاين
الأداء.
للبطولة ع��ن ت�صدر ال��وي�ل��زي �ستيف دوود 6
�أك��د املغربي يون�س احل�ساين �أن لعب الكرات �ضربات حت��ت امل�ع��دل ويناف�سه على ال�صدارة
الطويلة ب�صورة منخف�ضة نوعاً ما ع��اد عليه وبنف�س الر�صيد الثاين االجنليزي زين ا�ستلند
بتح�سن �أداءه واالرت �ق��اء للمركز الثالث على بنف�س الر�صيد � 6ضربات حتت املعدل وحل يف
�سلم ال�ترت�ي��ب و�أ� �ض��اف �سبق يل ال�ل�ع��ب على املركز الثالث املغربي وين�س احل�ساين مبجموع
م�ضمار نادي ال�سالم امللكي ملرات عديدة ،و�أعلم � 4ضربات حتت املعدل والنجليزي كينان ايان
�أن الطريقة املثلى للتغلب على �صعوبة حتديات يف امل��رك��ز ال ��راب ��ع مب �ج �م��وع � � 3ض��رب��ات حتت
الت�ضاري�س وكثافة الأ�شجار هو االعتماد على املعدل وجميعهم من فئة املحرتفني ويف املركز
ال�ضربات الطويلة واملنخف�ضة نوعا ما والتي اخلام�س ال�شاب املغربي �أحمد مرجان مبجموع
�ساهمت مع نهاية هذا اليوم يف التقدم خطوة �ضربتني حتت املعدل ومت�صدر لفئة الهواة.
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نـــادال يتخطــــى فيـــــدرر يف دورة �إنــــديــــان ويلـــــــــــز
فر�ض اال�سباين رافايل نادال امل�صنف خام�سا هيبته على
ال�سوي�سري روجيه فيدرر امل�صنف ثانيا وحامل اللقب
وهزمه  4-6و ،2-6يف الدور ربع النهائي من دورة انديان
ويلز االمريكية ،اوىل دورات االل��ف نقطة للما�سرتز يف
ك��رة امل�ضرب البالغة جوائزها 408ر030ر 5ماليني
دوالر .وهذا الفوز التا�سع ع�شر لنادال على غرميه املتوج
يف انديان ويلز ارب��ع م��رات ( 2004و 2005و2006
و ،)2012مقابل  10هزائم ،وكانت املواجهة االوىل لهما
قبل الدور ن�صف النهائي يف احدى الدورات منذ ان التقيا
يف الدور الثالث من دورة ميامي االمريكية عام 2004
عندما ك��ان ن��ادال يف ال�سابعة ع�شرة من عمره .ويلتقي
ن��ادال ال��ذي ح�سم املباراة يف �ساعة و 24دقيقة يف ن�صف

النهائي مع الت�شيكي توما�س بريدت�ش ال�ساد�س والذي مل
يخ�سر اي جمموعة يف اربع مباريات ،يف املباراة الثامنة له
على التوايل يف ن�صف نهائي �صحراء كاليفورنيا.
ومل يهزم برديت�ش البطل اال�سباين منذ ع��ام ،2006
وخ�سر امامه يف  12مواجهة من ا�صل .15
اخر لقاء جمع بني نادال وفيدرر اللذين احرزا  28لقبا
كبريا �ضمن بطوالت الغراند �سالم ،كان قبل عام يف هذه
ال��دورة بالذات وفاز فيدرر يف ن�صف النهائي .ومنذ تلك
اخل�سارة مل يخ�ض نادال �سوى اربع مباريات على ار�ضية
�صلبة وحتديدا يف ميامي اواخر اذار-مار�س عام 2012
باال�ضافة اىل مباراتني يف دورة انديان ويلز احلالية.
وت��وج ن��ادال بطال لهذه ال��دورة عامي  2007و2009

لكنه غ��اب ع��ن امل�لاع��ب لفرتة طويلة يف اال�شهر ال�ستة
االخرية من العام املا�ضي وهو عاود امل�شاركة يف الدورات
ق �ب��ل ح � ��وايل ال �� �ش �ه��ر وت � ��وج ب �ل �ق��ب دورت� �ي��ن يف امريكا
اجل �ن��وب �ي��ة .وح �ق��ق امل ��ات ��ادور ع� ��ودة م��وف �ق��ة ب �ع��د غيابه
م�ن��ذ م�ن��ذ  28ح��زي��ران ي��ون�ي��و  2012ح�ين خ��رج من
ال��دور الثاين لبطولة وميبلدون ب�سبب ا�صابة يف ركبته
الي�سرى ،اذ حقق  12ف��وزا يف  13مباراة على املالعب
الرتابية المريكا اجلنوبية ،فحل و�صيفا يف دورة مينا دل
مار الت�شيلية وت��وج بطال لدورتي �ساو باولو الربازيلية
واكابولكو املك�سيكية.
ومل يظهر ت��أث��ر ن ��ادال ب��اي ا��ص��اب��ة �سابقة ول�ع��ب كراته
املعهودة ب�شرا�سة الفتة ،خالفا لفيدرر  31عاما الذي

عانى من ا�صابة يف ظهره ومل يكن ق��ادرا على مواجهة
ابن جزيرة مايوركا خ�صو�صا يف املجموعة الثانية.
وقال نادال :ال ادري اذا كان روجيه مب�ستواه احلقيقي .يف
املجموعة الثانية مل يقاتل كما ينبغي رمبا ب�سبب االمل .
اما فيدرر بطل  17دورة كربى والذي مل يحرز اي لقب
منذ ان توج بدورة �سين�سيناتي االمريكية يف اب اغ�سط�س
امل��ا��ض��ي ،ف �ق��ال :ال اري ��د ان احت�ج��ج ك�ث�يرا ك��ي ال اخفف
من حجم اداء ن��ادال  .ول��ن يخو�ض فيدرر ال��ذي يواجه
خطر ال�ت�ن��ازل ع��ن م��رك��زه ال�ث��اين يف ت�صنيف الالعبني
املحرتفني مل�صلحة الربيطاين اندي موراي ،دورة ميامي
للما�سرتز اال�سبوع املقبل ،و�سيخلد للراحة بني  7و8
ا�سابيع ملعاجلة ظهره.
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�سلطان بن زايد ي�شهد فعاليات اليوم الثاين من �سباق �سموه الدويل للقدرة مل�سافة  240كم
�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س ن��ادي تراث
االمارات �صباح �أم�س يف قرية بوذيب العاملية للقدرة
مبدينة اخلتم فعاليات اليوم الثاين من مناف�سات
�سباق ك�أ�س �سموه ال��دويل للقدرة مل�سافة  240كم
وال�ت��ي ينظمها ن��ادي ت��راث االم ��ارات بالتعاون مع
احت��اد االم ��ارات للفرو�سية يف �إط��ار مهرجان �سمو
ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ال�سابع للفرو�سية
ال��ذي يختتم م�ساء غد بعد �أ�سبوعني كاملني من
املناف�سات وال�سباقات والأن�شطة املتنوعة.
كما �شهد الفعاليات ال�شيخ الدكتور هزاع بن �سلطان
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وال���ش�ي��خ خ��ال��د ب��ن �سلطان بن
زاي��د �آل نهيان وال �ل��ذان تابعا جانبا م��ن اجلوالت
واملناف�سات ما انعك�س حما�سا على امل�شاركني.
و�شهد الفعاليات �أي�ضا ال�شيخ جا�سم ب��ن عيد �آل
ثاين من دولة قطر ال�شقيقة و�سعادة علي عبداهلل
الرميثي املدير التنفيذي لالن�شطة يف نادي تراث
االمارات وعدد من ال�ضيوف وكبار ال�شخ�صيات ذات
ال�صلة بريا�ضة الفرو�سية على امل�ستوى الإقليمي
وال �ع��رب��ي وال� ��دويل وك �ب��ار م�ل�اك وم��رب��ي اخليول
و�أ�صحاب اال�سطبالت العامة واخلا�صة يف الدولة
وجمهور كبري .وا�شتملت فعاليات اليوم على املرحلة
الثانية من �سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
�آل نهيان الدويل للقدرة مل�سافة  240كم الذي يقام
على م��دار ثالثة �أي��ام ثالث مراحل بواقع  80كم
لكل مرحلة يوميا و�شارك فيها  47فار�سا وفار�سة.
كما �شملت الفعاليات �سباق ال�ق��درة للخيول ذات
امللكية اخل��ا��ص��ة امل��واط�ن��ون مل�سافة  120ك��م على
خم�س مراحل مب�شاركة  29فار�سا وفار�سة �إ�ضافة
�إىل ال�سباق الت�أهيلي الدويل مل�سافة  80كم جنمة
واح � ��دة مب �� �ش��ارك��ة  100ف��ار���س وف��ار� �س��ة لي�صل
�إجمايل عدد امل�شاركني يف �سباقات اليوم �إىل 176
فار�سا وفار�سة خا�ضوا �أحد ع�شر �شوطا حافلة بقوة
املناف�سة والتحدي وجمال ور�شاقة احلركة ولياقة
اخل�ي��ول املميزة واخل�ط��ط اال�سرتاتيجية املتنوعة
خ��ا��ص��ة يف امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال���س�ب��اق الرئي�سي
مل�سافة  240ك��م حيث امتلكت ال�ف��ار��س��ات نا�صية
اخليول وال�سباق واحتللن املراكز املتقدمة بت�صدر
ال �ف��ار� �س��ة دان� ��ة حم �م��د � �ش��ري��ف امل �ط��وع مناف�سات
امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن ال�سباق يف ي��وم��ه الأول الذي
حظي مب�شاركة  175فار�سا وفار�سة لي�صل �إجمايل
امل�شاركني يف اليومني الأول والثاين لل�سباقات �إىل
 351فار�سا وفار�سة.
وك��ان �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س ن��ادي تراث
االم ��ارات ق��د ق��ام يف �ساعة مبكرة م��ن فجر اليوم
بجولة تفقدية يف �أرجاء قرية بوذيب العاملية للقدرة
اطم�أن خاللها على الفر�سان والفار�سات امل�شاركني
يف ال�سباقات الثالثة وعلى �سري العمل والإجراءات
والإع ��دادات اخلا�صة بها من خالل ر�ؤ�ساء اللجان
والكوادر الفنية املختلفة.
واطلع �سموه على ما يقدم للجميع من ت�سهيالت

ودع��م لتقدمي احتفالية ريا�ضية ت��راث�ي��ة للقدرة
تعك�س ال�صورة امل�شرقة عن فرو�سية الإم��ارات التي
حتظى باهتمام ودع��م خا�ص من القيادة احلكيمة
..وب��ال��رغ��م م��ن �سوء الأح ��وال اجل��وي��ة التي �سادت
�أجواء ال�سباق يف ال�ساعات املبكرة من ال�صباح حيث
ال�ضباب الكثيف �إال �أن املناف�سة بني امل�شاركني كانت
مثالية وج��اءت بحجم االحتفالية التي حتمل ا�سم
�سموه.
كما التقى �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان
خالل جولته عددا كبريا من الفر�سان والفار�سات
و�أ�صحاب الإ�سطبالت وكبار مالك ومربي اخليول
الذين عربوا ل�سموه عن �سعادتهم البالغة بامل�شاركة
يف ه ��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة ال�ك�ب�يرة ل�ل�ق��درة ..م�ؤكدين
اهتمامهم بتقدمي كل اجلهود واملثابرة لإجناحها
م��ن خ�ل�ال دف �ع �ه��م ب��ال�ن�خ�ب��ة امل �م �ي��زة م��ن �أبطال
وب�ط�لات ه��ذه الريا�ضة للم�شاركة يف ح��دث عزيز
على قلوب اجلميع.
ووجه �سموه يف ختام جولته اللجنة العليا املنظمة
بتقدمي كافة الت�سهيالت وو�سائل الدعم للم�شاركني
من �أجل االرتقاء بهذه الريا�ضة العربية الرتاثية
الأ�صيلة واملحافظة على تقاليدها العريقة لتحقيق
توا�صلها عرب الأجيال.
وانطلقت اجل��ول��ة الأوىل م��ن �سباق ال �ـ  240كم
امل�صنف دول�ي��ا ب�ث�لاث جن��وم ب��ال�ل��ون الأ��ص�ف��ر عند
ال�ساعة اخلام�سة وخم�س و�أرب�ع�ين دقيقة �صباحا
مل�سافة  30كم.
وت�صدرت هذه املرحلة باملركز الأول الفار�سة دانة
حممد �شريف امل�ط��وع م��ن ا�سطبالت �سيح ال�سلم
على �صهوة اجل ��واد رازو ب��اك وقطعت امل�سافة يف
زم��ن ق��دره �ساعتان ودقيقتان و�سبع ع�شرة ثانية
..فيما ح��ل ثانيا يف ه��ذه املرحلة الفار�س من�صور
�إبراهيم علي �آل �سلمان وح��ل ثالثا الفار�س عمري
ح�سني عبداهلل البلو�شي .وحافظت املطوع يف هذه
اجل��ول��ة على م�ستواها التناف�سي ال��ذي حققته يف
مناف�سات اليوم الأول بت�صدرها ال�ساحق للجولتني
الثانية والثالثة وب��ذل��ك ي�شهد ال�ي��وم ال�ث��اين من
ال�سباق ت�غ�يرا ملحوظا يف خريطة املناف�سة لكن
اللم�سات الأنثوية ما تزال تر�سم خطوط املناف�سة
القوية للو�صول �إىل ك�أ�س ال�سباق وحمل اللقب يف
املهرجان.
وان �ط �ل �ق��ت اجل��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن ال �� �س �ب��اق باللون
الف�سفوري عند ال�ساعة ال�سابعة وخم�س ع�شرة
دقيقة �صباحا مل�سافة  30ك��م وت�صدرها الفار�س
من�صور �إبراهيم علي �آل �سلمان على �صهوة اجلواد
با�سد�سكوي وحلت يف امل��رك��ز ال�ث��اين لهذه املرحلة
ال�ف��ار��س��ة دان ��ة امل �ط��وع وج ��اء ث��ال�ث��ا ال�ف��ار���س عمري
ح�سني عبداهلل البلو�شي.
وي�ل�اح��ظ يف ه ��ذه اجل��ول��ة ت��راج��ع ال�ف��ار��س��ة دانة
امل �ط��وع ع��ن م��رك��زه��ا الأول ال ��ذي مل تتمكن من
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل�ي��ه ب���س�ب��ب اخل �ط��ط اال�سرتاتيجية
امل�ضادة للمناف�سني واخلربات العالية التي تناف�س
على الك�أ�س واللقب بقوة وحتد ملحوظني.

ثم انطلقت اجلولة الثالثة والأخ�ي�رة من ال�سباق
باللون البني مل�سافة  20ك��م لينتزع ��ص��دارة هذه
املرحلة ويحرز املركز الأول الفار�س من�صور �إبراهيم
علي �آل �سلمان االم ��ارات وج��اءت يف امل��رك��ز الثاين
الفار�سة دانة املطوع وحل يف املركز الثالث الفار�س
عمري ح�سني عبداهلل البلو�شي.
وبذلك يكون الفار�س من�صور �آل �سلمان مت�صدرا
ملناف�سات اليوم الثاين من ال�سباق بجدارة ..فيما
ت�ن�ت�ظ��ره غ ��دا ث�ل�اث ج ��والت �أخ �ي�رة م��ن املناف�سة
للو�صول �إىل ك�أ�س املهرجان ونيل اجلائزة الثمينة
املخ�ص�صة للفائز بهذا املركز.
و�أكد الفار�س االماراتي من�صور �آل �سلمان املت�صدر
ملناف�سات ال�ي��وم ال�ث��اين م��ن �سباق ال �ـ  240ك��م �أن
عينيه ال ت��زاالن على لقب وك�أ�س ال�سباق وق��ال �إنه
ل��ن يتوانى ع��ن التخطيط و�أخ��ذ احليطة واحلذر
من املناف�سني لتحقيق طموحه بالو�صول �إىل هذا
الهدف الغايل والثمني متج�سدا يف ك�أ�س �سمو ال�شيخ
�سلطان بن زايد �آل نهيان للقدرة مل�سافة  240كم
..م�شريا �إىل �أن هذا �سيكون �أرفع و�سام يعلقه على
�صدره وحافزا قويا لتحقيق املزيد من البطوالت
واملناف�سات الكبرية املقبلة .و�أو�ضح �أن املناف�سة كانت
�أقوى مما يتوقع مبواجهة خيول وفر�سان �أ�شداء من
ذوي اخلربة والقيمة الفنية العالية يف هذا املجال ..
ووجه ال�شكر والتقدير ل�سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
�آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س
نادي تراث االمارات لرعاية �سموه للمهرجان ودعمه
لفرو�سية ريا�ضة القدرة التي ت�شهد تطورا نوعيا
ملحوظا على امل�ستوى املحلي وال��دويل بتوجيهاته
ودعمه لفر�سان وفار�سات االمارات الذين يكنون له
كل تقدير واحرتام.
وكانت اجلولة الأوىل من �سباق اخليول ذات امللكية
اخلا�صة امل��واط�ن��ون مل�سافة  120ك��م ق��د انطلقت
باللون الأ�صفر مل�سافة  30كم للخيول من �أعمار
�ست �سنوات فما فوق عند ال�ساعة ال�سابعة وخم�س
دق��ائ��ق و��س��ط مناف�سة ق��وي��ة ب�ين ع�م��ال�ق��ة وجنوم
ال �ق��درة م��ن ف��ر� �س��ان وف��ار� �س��ات ال��دول��ة والعديد
من الفر�سان الذين ميثلون ع��دة دول �أخ��رى وقد
ت�صدر هذه اجلولة الفار�س جوناثان ريفر �إرتري
م��ن �إ�سطبالت ال�ع�ين على �صهوة اجل��واد ماكوكو
وق�ط��ع امل���س��اف��ة يف زم��ن ق ��دره ��س��اع��ة و�أرب ��ع ع�شرة
دقيقة و 13ثانية .وج��اء يف املركز الثاين الفار�س
عجالن حمد كدفور املهريي وقطع امل�سافة يف زمن
قدرة �ساعة وخم�س ع�شرة دقيقة وت�سع ثوان ..وحل
يف املركز الثالث الفار�س �أحمد علي �سعيد ال�سبو�سي
من �إ�سطبالت املغري وقطع امل�سافة يف زم��ن قدره
�ساعة وخم�س ع�شرة دقيقة و�أرب��ع وع�شرين ثانية
ب�ف��ارق ب�سيط ج��دا ع��ن املت�صدر يف زم��ن الو�صول
خل��ط ال�ن�ه��اي��ة م��ا ي ��ؤك��د ع�ل��ى ت��وازن��ات وا��ض�ح��ة يف
خريطة املناف�سة التي �ستك�شفها اجل��والت القادمة
م��ن ال���س�ب��اق ال ��ذي ي�ع��د ف��ر��ص��ة ث�م�ي�ن��ة للفر�سان
والفار�سات من املواطنني الختبار القدرات وت�أكيد
ال � ��ذات وامل � �ه ��ارات ن �ح��و ت �ط��وي��ر م �ف �ه��وم فرو�سية

االمارات و�إعداد الكوادر امل�ؤهلة للمناف�سات الدولية اليومي ل�سمو راعي املهرجان الذي زاد من حما�ستنا
..كما يتيح فر�صة ال�سطبالت الدولة للدفع ب�أقوى و�إ� �ص��رارن��ا على حتقيق ال�ف��وز حيث يعترب �سموه
خيولها وفر�سانها يف مناف�سات بوذيب خا�صة يف هذا قدوتنا يف االلتزام ودافعنا لتقدمي كل جهد م�سئول
املهرجان الكبري الذي يعد قمة مو�سم القدرة لنادي لتطوير هذه الريا�ضة التي تعك�س ريادة االمارات يف
هذا املجال احليوي على امل�ستويني املحلي والدويل.
تراث الإمارات.
وانطلقت اجلولة الثانية من ال�سباق عند ال�ساعة وك ��ان ال���س�ب��اق ال�ت��أه�ي�ل��ي ال� ��دويل مل���س��اف��ة  80كم
التا�سعة وع�شر دقائق باللون الأزرق مل�سافة  30كلم جنمة واحدة قد انطلق عند ال�ساعة ال�سابعة و�أربع
وت�صدرها الفار�س جوناثان ريفر �إت��ري حمافظا وث�لاث�ين دقيقة م��ن �صباح ال�ي��وم مب�شاركة 100
بقوة وثبات وحذر على مركزه الأول الذي �أحرزه يف فار�س وفار�سة �ضمن ث�لاث ج��والت الأوىل باللون
اجلولة ال�سابقة ..فيما جاء ثانيا الفار�س عبداهلل الأ�صفر مل�سافة  30كم والثانية باللون الف�سفوري
مبارك را�شد اخليلي وحل ثالثا الفار�س �سامل حمد مل�سافة  30كم والثالثة باللون البني مل�سافة 20
�سعيد الكتبي .وكما يبدو م��ن نتائج ه��ذه املرحلة ك��م .وق��د خ�ص�ص ه��ذا ال�سباق للخيول م��ن �أعمار
فقد دخل فر�سان جدد خريطة املناف�سة يف حماولة �سبع �سنوات فما فوق واحلد الأدنى لل�سرعة  12كم
النتزاع �صدارة اجلولة من الفار�س جوناثان الذي وقد مت بنجاح كبري ت�أهيل نحو  90فار�سا وفار�سة
م��ن م�ع�ظ��م ا��س�ط�ب�لات ال��دول��ة ال�ع��ام��ة واخلا�صة
بات قريبا جدا من املثلث الذهبي للمناف�سات.
�أما املرحلة الثالثة من ال�سباق والتي كانت باللون ويتيح هذا النوع من ال�سباقات لال�سطبالت فر�صة
الأح �م��ر مل���س��اف��ة  24ك��م ف�ق��د ت���ص��دره��ا الفار�س امل���ش��ارك��ة يف املناف�سات ال��دول�ي��ة كما ي�ع��زز خربات
ع �ب��داهلل م �ب��ارك را� �ش��د اخلييلي وج ��اءت يف املركز امل�شاركني ويقربهم كثريا من قوانني وموا�صفات
الثاين الفار�سة ليلى عبدالعزيز الر�ضا وحل ثالثا ه��ذه الريا�ضة على امل�ستوى ال��دويل ويفتح الباب
الفار�س �سامل حمد �سعيد الكتبي .وت�شري نتائج هذه �أم��ام امل�شاركة الن�سائية حيث خا�ضت جوالته ع�شر
اجلولة �إىل قلب خريطة املناف�سة عقب على ر�أ�س فار�سات من االم��ارات ودول خمتلفة متيزت منهن
يف مالمح ت�شي بعودة ال�صدارة للفر�سان ال�شباب ن��ورا عبداهلل حممود و�آن��ا ليا مندز وم��رمي حممد
يف املناف�سات التي بد�أت تتخذ منحى جديدا والفتا مثنى و�أ�سماء حممد �أحمد جناحي ومنية حممود
لالنتباه خ��ارج ك��ل التوقعات التي اتفقت على �أن بوكا�سر.
ويف ختام اليوم الثاين من �سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ
احلظوظ كلها �ستتجمع ل�صالح الفار�سات.
وم��رة �أخ��رى يت�صدر اجل��ول��ة الرابعة م��ن ال�سباق �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ال��دويل للقدرة مل�سافة
ب��ال�ل��ون الأخ���ض��ر مل�سافة  20ك��م ال�ف��ار���س عبداهلل  240كم وال�سباقات امل�صاحبة له �أع��رب��ت اللجنة
مبارك را�شد اخلييلي من ا�سطبالت �صهيب مغري امل�ن�ظ�م��ة ل�ل���س�ب��اق��ات يف ن ��ادي ت ��راث االم � ��ارات عن
العميمي حمافظا على م��رك��زه املتقدم يف اجلولة �سعادتها البالغة بحجم امل�شاركة الكبري من جميع
ال�سابقة وعلى م�ستوى ال�سرعة والزمن واللياقة ا�سطبالت الدولة العامة واخلا�صة وعدد مهم من
..فيما جاء يف املركز الثاين الفار�س عجالن حمد �أندية الفرو�سية بالدولة وخارجها.
ك��دف��ور امل �ه�يري م��ن ا��س�ط�ب�لات ال�ك�م��دة وح�ل��ت يف و�أ� �ش ��ادت ب��امل���ش��ارك��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة يف ال�سباق
املركز الثالث الفار�سة ليلى عبدالعزيز الر�ضا من ال��رئ �ي ����س ال �ت��ي �أث � ��رت احل� ��دث ب ��وج ��ود البطالت
امل �ت �م �ي��زات ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة م��ا ي�ك���ش��ف عن
ا�سطبالت الر�ضا بدبي.
وت���ص��در اجل��ول��ة اخلام�سة والأخ �ي�رة م��ن ال�سباق طاقات مميزة يف جمال ريا�ضة الفرو�سية الن�سائية
ب��ال�ل��ون الأب�ي����ض مل�سافة  16ك��م ال�ف��ار���س عبداهلل التي تلقى كل الدعم واالهتمام من لدن �سمو رئي�س
مبارك را�شد اخلييلي ون��ال املركز الثاين الفار�س النادي.
ع �ج�لان ح�م��د ك��دف��ور امل �ه�ي�ري وج� ��اءت يف املركز و نوهت اللجنة يف ت�صريح خا�ص مبنا�سبة ختام
الثالث الفار�سة ليلى عبدالعزيز الر�ضا لي�سجل وجن� ��اح ال �ي ��وم ال �ث ��اين م ��ن م �ه��رج��ان واحتفالية
اخلييلي بطال ل�سباق اخليول ذات امللكية اخلا�صة ال �ق��درة ب��أه�م�ي��ة ح���ض��ور ع ��دد م��ن ال���ض�ي��وف من
بعد ت�صدره ثالث ج��والت متوالية بنف�س ال�سرعة ر�ؤ�ساء احتادات الفرو�سية يف دول �أجنبية واالعالم
املحلي والأجنبي ودورهما يف جت�سيد �صورة م�شرقة
واللياقة وباملحافظة على م�ستواه املتقدم.
وعقب ف��وزه ق��ال الفار�س عبداهلل مبارك اخلييلي عن املهرجان ال��ذي �أك��د ريادته وجناحه يف تطوير
بطل �سباق اخليول ذات امللكية اخلا�صة �إن ما حققه مفهوم وتقاليد ريا�ضة الفرو�سية و�شعار �أخالق
ه��و �أغ �ل��ى ف��وز ن�ظ��را للمناف�سة ال���ش��دي��دة وحجم الفر�سان ال��ذي ترفعه قرية بوذيب منذ ت�أ�سي�سها
امل�شاركة غري امل�سبوق وبرعاية �سمو ال�شيخ �سلطان مطلع عام .2004
بن زايد �آل نهيان راعي املهرجان و�صاحب الأيادي وعربت اللجنة عن تقديرها للم�شاركة املميزة من
جانب عدد كبري من فار�سات الإمارات ما يعزز قيمة
البي�ضاء على فرو�سية االمارات.
وع�بر اخلييلي عن اع�ت��زازه بك�أ�س �سباق املواطنني الريا�ضة الن�سائية والدفع نحو تطويرها مبا ي�شكل
وجن��اح التظاهرة التي جمعت ك��ل الأج�ي��ال املحبة رافدا مهما لفرو�سية الإمارات بوجه عام وللريا�ضة
لهذه الريا�ضة الرائعة يف �أجواء طيبة من التناف�س الن�سائية بوجه خا�ص.
ال���ش��ري��ف ب�ين اال��س�ط�ب�لات والت�شجيع واحل�ضور ووجهت اللجنة التهنئة لكافة الفر�سان والفار�سات

الذين ف��ازوا بجوالت اليومني املا�ضيني و جنحوا
يف الت�أهل مل�سافات جديدة مرحبة بهم على الدوام
يف مناف�سات وب �ط��والت ب��وذي��ب املخترب احلقيقي
الكت�شاف امل�ه��ارات و�إع ��داد الأب�ط��ال يف جم��ال هذه
الريا�ضة العربية الرتاثية الأ�صيلة.
كما وجهت اللجنة ال�شكر والتقدير ل�سمو ال�شيخ
�سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو
رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س ن ��ادي ت ��راث االم � ��ارات على
ح�ضوره اليومي ومتابعته احلثيثة ورعايته للحدث
وتوجيهاته ال�سديدة بدعم هذه الريا�ضة واملهتمني
بها ..كما �شكرت احتاد الإمارات للفرو�سية ال�شريك
الرئي�س يف جن��اح��ات ب��وذي��ب وك��اف��ة م�لاك ومربي
اخل �ي��ول و�أ� �ص �ح��اب الإ��س�ط�ب�لات ع�ل��ى م�شاركتهم
وم�ساهمتهم يف �إجناح هذه االحتفالية التي ك�شفت
عن جنوم وجنمات جدد �سيكون لهم م�ستقبل باهر
يف عامل ريا�ضة القدرة وفرو�سية الإمارات.
و�أك ��دت جلنة حتكيم ال�سباقات يف م�ه��رج��ان �سمو
ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ال��دويل ال�سابع
للقدرة برئا�سة الرو�سي الك�سندر �أندريف�سكي �أن
ال�ي��وم�ين امل��ا��ض�ي�ين م��ن امل�ن��اف���س��ات ��ش�ه��دا �صراعا
ق��وي��ا على اللقب لكن احل�سم ل��ن يتحقق �إال بعد
ختام اجل��ول��ة الثالثة والأخ�ي�رة م��ن مناف�سات غد
واالنتهاء من قطع الثمانني كيلومرتا الأخرية وال
ميكن لأح��د �أن يتوقع بطل ال�سباق �إال بعد اجتياز
خط النهاية واخل��روج ب�سالم من عر�ض الفح�ص
البيطري حيث الأداء العام ي�شري �إجماال �إىل تطور
ريا�ضة ال�ق��درة وت�ق��دم فر�سان االم ��ارات على وجه
اخل�صو�ص.
وقالت اللجنة �إن مهرجان هذا العام متيز بحجم
امل�شاركة غري امل�سبوق وظهور �أبطال جدد يف جمال
�سباقات ال�ق��درة خا�صة الفار�سات ال�ل��وات��ي حققن
ت�ق��دم��ا م�ل�ح��وظ��ا يف ال �ع��دي��د م��ن ج ��والت ال�سباق
ال��رئ�ي����س وينتظر �أن ت�ق��دم امل���ش��ارك��ات يف ال�سباق
الن�سائي غدا عرو�ضا مميزا تظهر املناف�سات ب�صورة
الئقة.
وي�شهد يوم غد وهو اليوم اخلتامي للحدث انطالق
املرحلة الثالثة والأخرية من �سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ
�سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ال��دويل للقدرة مل�سافة
 240كم �ضمن ثالث جوالت وكذلك انطالق �سباق
القدرة لل�شباب والنا�شئني الدويل مل�سافة  120كم
امل�صنف دوليا بنجمتني على خم�س جوالت.
كما ي�شهد برنامج الغد انطالق �سباق القدرة املحلي
الن�سائي املفتوح مل�سافة  120كم على خم�س جوالت
وال ��ذي ي�ق��ام لأول م��رة يف ت��اري��خ امل �ه��رج��ان بهذه
امل�سافة الطويلة .وينطلق ال�سباق الت�أهيلي مل�سافة
 80كم على ث�لاث ج��والت �أي�ضا  ..و�سيتم تكرمي
كافة الفائزين يف �سباقات االيام الثالثة من احلدث
وذلك بح�ضور �سمو راعي املهرجان و�أع�ضاء اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة و��ض�ي��وف امل �ه��رج��ان واالع�لام �ي�ين و�سط
احتفالية ريا�ضية تراثية �شبابية تعك�س االهتمام
ب�أهمية احل��دث ال��ذي �سيكون خ�ت��ام امل�سك ملو�سم
القدرة للنادي . 2013 -2012

ت�شل�ســـي يــتــــابـــــع م�شــــواره نحـــو لقـــــب يوروبـــــا لـيـــغ
ب�ل��غ ت�شل�سي االن �ك �ل �ي��زي ال� ��دور ربع
ال� �ن� �ه ��ائ ��ي م� ��ن م �� �س��اب �ق��ة ال � � ��دوري
االوروب ��ي (ي��وروب��ا ل�ي��غ) ل�ك��رة القدم
اثر فوزه على �ضيفه �ستيوا بوخار�ست
الروماين  1-3يف لندن يف اياب الدور
ثمن النهائي.
و�سجل اال��س�ب��اين خ��وان م��ات��ا ()33
وج � � ��ون ت �ي��ري ( )58واال�� �س� �ب ��اين
االخر فرناندو توري�س ( )71اهداف
ت�شل�سي ،وفالد ت�شرييت�شيت�س ()45
هدف �ستيوا بوخار�ست وكان ت�شل�سي
خ�سر ذهابا �صفر 1-اخلمي�س املا�ضي
يف بوخار�ست.
على ملعب �ستامفورد ب��ري��دج وامام
نحو  29ال��ف متفرج ،ت��اب��ع ت�شل�سي
ال ��ذي ف�ق��د ل�ق�ب��ه يف م���س��اب�ق��ة دوري
اب� �ط ��ال اوروب � � ��ا ب �خ ��روج ��ه م ��ن دور
امل�ج�م��وع��ات ،م���ش��واره نحو اللقب يف
امل�سابقة االوروب �ي��ة الثانية ويف حال
جناحه �سيكون اول فريق يحرز لقبني

خمتلفني يف مو�سمني متتالني.
وافتتح ت�شل�سي الت�سجيل بعد لعبة
م�شرتكة ب�ين ال�برازي �ل��ي رامريي�ش
واال� �س �ب��اين خ ��وان م��ات��ا ال ��ذي انفرد
باحلار�س �سيربيان تاتارو�سانو وو�ضع
الكرة يف مرماه (.)33
ل�ك��ن ال�ف��رح��ة ب �ع��ودة االم ��ل للفريق
اللندين الذي خ�سر ذهابا �صفر ،1-مل
تدم حتى نهاية ال�شوط بعد ان ح�صل
�ستيوا بوخار�ست على ركلة ركنية يف
اجلهة اليمنى نفذت اىل امام املرمى
ف��رده��ا اال� �س �ب��اين ف��رن��ان��دو توري�س
لت�صل اىل فالد ت�شرييت�شيت�س الذي
ت��اب�ع�ه��ا ف��ارت��دت ال�ي��ه م��ن احلاتر�س
الت�شيكي بيرت ت�شيك اكملها يف �سقف
ال�شبكة يف غفلة من النيجريي جون
اوبي ميكل وقائد ت�شل�سي جون تريي
(.)45
ويف ال�شوط الثاين ،اعاد تريي نف�سه
االمل جمددا للفريق امل�ضيف بعدما

تابع بر�أ�سه كرة نفذها خوان ماتا من
ركلة حرة من اجلهة الي�سرى ف�أ�صابت
ا��س�ف��ل ال �ق��ائ��م االمي ��ن وحت��ول��ت اىل
ال�شباك (.)58
واه � ��دى اال� �س �ب��اين االخ� ��ر فرناندو
توري�س فريقه ت�شل�سي بطاقة الت�أهل
بت�سجيله الهدف الثالث بعدما تبادل
م��ات��ا ال �ك��رة م��ع ال���س��وي���س��ري ايدين
ه ��ازار ال��ذ ن��اول�ه��ا اىل ت��وري����س داخل
امل �ن �ط �ق��ة ف �ل��م ي �ت �خ �ل��ف االخ �ي��ر عن
املو�ضع وار�سلها اىل الزاوية الي�سرى
البعيدة عن تاتارو�سانو (.)71
وك��ان ب��ام�ك��ان ت�شل�سي اخل ��روج بفوز
اك�ب��ر ل ��و جن ��ح ت ��وري �� ��س يف ترجمة
رك�ل��ة ج ��زاء ح�صل عليها ه ��ازار بعد
ان ا�سقطه ال�ك���س�ن��درو ب��ور��س�ي��ان��و يف
املنطقة املحرمة ،لكنه ا�صاب العار�ضة
(.)88
وع�ل��ى امللعب االومل �ب��ي يف روم ��ا ،جدد
الت�سيو ف��وزه على �ضيفه �شتوتغارت

االمل� ��اين  1-3ب�ع��د ان ه��زم��ه ذهابا
�-2صفر وبقي �آخر فريقه ايطايل يف
املناف�سة بعد خروجه انرت ميالن على
يد توتنهام االنكليزي رغم فوزه اليوم
( 1-4خ�سر ذهابا �صفر.)3-
وف��رج الت�شيكي ليبور كوجاك نف�سه
بطال مطلقا يف امل �ب��اراة بت�س�شجيله
االه � ��داف ال�ث�لاث�ي��ة ( 6و 8و،)87
فيما �سجل امل �ج��ري ت��ام��ا���س هاينال
( )62هدف �شتوتغارت.
وعلى ملعب �سانت جيم�س بارك وامام
 45487م�ت�ف��رج��ا ،ك�سر نيوكا�سل
االنكليزي التعادل ال�سلبي ذهابا مع
اجن��ي م��اخ��ات���ش�ك��اال ال��رو� �س��ي بهدف
ي�ت�ي��م اي��اب��ا يف ال��وق��ت ب ��دل ال�ضائع
بف�ضل ال�سنغايل بابي�س �سي�سيه الذي
وجه ال�ضربة القا�ضية للفريق الزائر
ب�ضربة ر�أ�س حمكمة.
على ملعب ��ش��اب��ان ديلما وام ��ام 30
ال � ��ف م� �ت� �ف ��رج ،مل ي �� �س �ت �ط��ع ب � ��وردو

ال�ف��رن���س��ي ت�ع��وي����ض خ���س��ارت��ه ذهابا
�صفر ،1-و�سقط ام��ام �ضيفه بنفيكا
الربتغايل .3-2
وك ��ان ب�ن�ف�ي�ك��ا ��س�ب��اق��ا اىل الت�سجيل
ع�ب�ر ال�ب�رازي� �ل ��ي ج ��اردي ��ل نيفالدو
فيريا ال��ذي تابع بر�أ�سه كرة موزونة
يف �شباك احل��ار���س �سيدريك كارا�سو
(.)30
وادرك امل��ايل �شيخ دياباتيه التعادل
ل �ب��وردو ب�ت���س��دي��دة م��رك��زة م��ن نحو
 18م�ترا يف اجلهة اليمنى يف اعلى
الزاوية الي�سرى (.)74
ورد البارغوياين او�سكار كاردوزو بعد
دقيقة واحدة بالهدف الثاين لبنفيكا
بعد جمهود فردي ( )75ويف الدقيقة
االوىل من الوقت بدل ال�ضائع ،ادرك
ب��وردو التعادل بعدما �سجل جارديل
خط�أ يف مرمى فريقه ،لكن كاردوزو
اع� � ��اد ال� �ت� �ق ��دم ل �ل �� �ض �ي��وف بالهدف
ال �ث��اين ال�شخ�صي وال�ث��ال��ث لفريقه

(.)2+90
وع�ل��ى ملعب �شكري ��س��راج اوغ�ل��و يف
ا��س�ط�ن�ب��ول ،خ�ط��ف فرنبغ�شة الفائز
ذهابا �-1صفر بطاقة الت�أهل اىل ربع
النهائي بعد تعادل �صعب مع �ضيفه
فيكتوريا بلزن الت�شيكي .1-1

وانتظر ا�صحاب االر�ض حتى الدقيقة
 44الف �ت �ت��اح ال�ت���س�ج�ي��ل ع��ن طريق
�صالح اوجان الذي تابع كرة من نحو
 12مرتا يف الزاوية الي�سرى ال�سفلى
مل��رم��ى م��ات��و���س ك��و��س��ات���ش�ي��ك ب�ع��د 9
دقائق من نزوله بديال ملحمد طوبال

(.)35
ويف ال�شوط ال�ث��اين ادرك فالدميري
داري ��دا ال�ت�ع��ادل لل�ضيوف بت�سديدة
من خارج املنطقة ا�ستقرت على ميني
احل��ار���س ال� ��دويل ف��ول�ك��ان دميرييل
(.)61
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العلماء ي�ؤكدون اكت�شاف بوزون هيغز

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أ�صبح العلماء على يقني ب�أنهم اكت�شفوا بوزون هيغز -ج�سيم �أويل يُظن �أنه امل�س�ؤول عن اكت�ساب املادة لكتلتها -الذي
طاملا بحثوا عنه ،واملعروف بـ اجل�سيم الإل��ه  ،امل�س�ؤول عن ن�ش�أة الكون .فقد �أعلن الباحثون باملنظمة الأوروبية
للأبحاث النووية �-سرين� -أنه بعد تق�ص دقيق ومكثف ت�أكد لهم �أن اجل�سيم الذي اكت�شفوه العام املا�ضي هو بوزون
هيغز .وقالوا �إن اكت�شاف بوزون هيغز ي�سد الثغرة املفتوحة يف النموذج الفيزيائي القيا�سي ،النظرية التي ت�صف
كل اجل�سيمات والقوى والتفاعالت التي ت�شكل الكون .وقد �أعلن العلماء امل�شاركون من جتربتي �أطل�س و�سي �إم
�إ�س نتائجهم يف م�ؤمتر موريوند مبدينة الثيويل الإيطالية و�أكدوا �أنه كان اكت�شافا رائعا .وقال �أحدهم النتائج
الأولية مع جمموعة البيانات الكاملة من عام  2012مذهلة وبالن�سبة يل من الوا�ضح �أننا نتعامل مع بوزون هيغز
رغم �أنه ال يزال �أمامنا طريق طويلة ملعرفة نوعيته  .وعلى الرغم من قول �سرين �إن اكت�شاف ماهية نوع بوزون
هيغز ميكن �أن ت�ستغرق عدة �سنوات ف�إن هناك اعتقادا ب�أنه هو النموذج الفيزيائي القيا�سي الذي تنب�أ به الأ�ستاذ
بيرت هيغز قبل خم�سني عاما .وقال عامل �آخر النتائج اجلميلة اجلديدة متثل جهدا كبريا لكثري من الأ�شخا�ص
املتفانني .وقد بد�أنا الآن يف برنامج القيا�سات يف قطاع هيغز  .وعلى الرغم من رف�ضهم الإعالن ب�أنهم مت�أكدون
 % 100ف�إن العلماء يقولون �إنهم وجدوا احللقة املفقودة التي يحتاجونها للعودة �إىل م�صادم الهادرونات الكبري
لإجراء املزيد من االختبارات.
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ر�ضيع ي�سقط من الطبقة الـ 8وينجو

الطيور كانت ب�أربعة �أجنحة

جنا طفل ر�ضيع من املوت ب�أعجوبة بعد �أن قفزت والدته
وهي حتمله بني ذراعيها من نافذة �شقة يف الطابق الثامن
من مبنى يف نيويورك .وذكرت �صحيفة (نيويورك ديلي
نيوز) �أن �سينثيا وا�شينهامي وهي حمامية يف الـ 44من
العمر ،قفزت من نافذة مبنى يف هارمل م�ساء الأربعاء،
وهي حتمل طفلها كي�ستون البالغ من العمر � 10أ�شهر
بني ذراعيها وت�ض ّمه �إىل �صدرها .وتركت الأم ر�سالة من
� 13صفحة تتحدث فيها ع��ن كونها وال��دة �سيئة .وقد
�سقطت الأم على ظهرها وتوفيت على الفور ،فيما مل
ي�صب الطفل �إال بجروح طفيفة .وكان الأب يف عمله عند
وقوع احلادثة التي رجحت ال�شرطة �أن تكون انتحاراً.

وج��دت درا��س��ة �صينية �أن الطيور البدائية كانت دينا�صورات
ذات ري�ش وكان لها � 4أجنحة ،لكنها �سرعان ما ط ّورت جانحني
فقط لطريان �أكرث فعالية .واكت�شفت جمموعة من الباحثني
ال�صينيني يف ال �ع��ام � 6 ،2003أح��اف�ير ل��دي�ن��ا��ص��ورات حت ّلق
ب�أجنحة على �أرجلها اخللفية .وق��ال الباحث ت�شينغ ت�شو من
جامعة لينيي عندما قلنا ذل��ك قبل �� 10س�ن��وات ك��ان هناك
بع�ض اال�شتباه ب ��أن الأح��اف�ير مز ّيفة  .وال�ي��وم وج��د العلماء
برهاناً داعماً جديداً ،باكت�شافهم �سل�سلة من الهياكل العظمية
لطيور لها ري�ش طويل على �أرجلها اخللفية وفقاً ملا ذكره موقع
نيو�ساينتي�ست دوت كوم الربيطاين .وقال ت�شينغ �إنه يبدو ب�أنها
كانت ت�ستخدم للتحليق .وقد عا�شت تلك الطيور قبل قرابة
 120مليون عام وت�شكل جمموعات طيور بدائية.

ل�ص يف الق�صر الرئا�سي

تنال �شهادة الثانوية بعمر الـ106

ل�ص م��ن الت�سلل �إىل ق�صر الرئا�سة ال�ترك��ي يف
مت ّكن ّ
�أنقرة ،وحاول �سرقة �أموال ومقتنيات ثمينة .وذكر املوقع
ل�صاً
الإل�ك�تروين ل�صحيفة حرييت الرتكية ام�س� ،أن ّ
ثالثينياً عُرف با�سم �سرتيف.ي  ،قفز ،يف ت�شرين الثاين
ن��وف�م�بر امل��ا��ض��ي ،ف��وق ج ��دار وت���س� ّل��ل م��ن ن��اف��ذة ك�شك
للحر�س يف حديقة ق�صر جانكايا ،مق ّر �إقامة الرئي�س
ع�ب��د اهلل غ ��ول .وق��د مت � ّك��ن ع�ن��ا��ص��ر الأم� ��ن م��ن �إلقاء
القب�ض عليه يف عملية ط��ارئ��ة .ونقلت ال�صحيفة عن
�سريتيف قوله ملحققني من وكالة اال�ستخباارت الوطنية
اعتقدت �أنه منزل لأغنياء ،مل �أدرك �أنه الق�صر الرئا�سي
 .وقالت ال�شرطة �إن �سريتيف مدان بجرائم �سابقة.

حققت �أمريكية حلمها وت�س ّلمت �شهادة من مدر�سة ثانوية،
مل تتمكن من احل�صول عليها من قبل ب�سبب عنادها ،يف حفل
خا�ص �أق�ي��م ب�شقتها ب��أوه��اي��و ،و�إمن��ا بعد بلوغها الـ 106من
العمر .وقالت �صحفة نيوز جورنال الأمريكية� ،إن ريبا وليامز
� 106سنوات ح�صلت على �شهادة الثانوية خالل حفل �شاركتها
فيه ابنتها الفاتا  .وقالت وليامز وابنتها �إن الوالدة مل تتمكن
من التخ ّرج بالرغم من و�صولها �إىل ال�سنة املدر�سية الأخرية،
وذلك لأنها رف�ضت قراءة كتاب �سبق �أن قر�أته ومل يعجبها.
و�أو�صت وليامز كل التالميذ ب�أال يتخذوا منها مثا ًال ،م�شددة
على �أنهم �إذا كانوا يتوقعون حتقيق �أي �شيء يف ه��ذا العامل
فعليهم �أن يتعلموا  .وكانت معلمة متقاعدة يف املدر�سة التي
تعلمت فيها وليامز �سمعت بق�صتها واق�ترح��ت على جمل�س
الإدارة منحها ال�شهادة ف�ص ّوت بالإجماع مل�صلحة الإقدام على
هذه اخلطوة.

يغ�شون يف االمتحانات مب�ساعدة �آبائهم

الرجال يدخنون للت�سلية
والن�ساء للتهدئة
وجدت درا�سة جديدة �أن الرجال يدخنون للمتعة والت�سلية يف
حني �أن الن�ساء يفعلن ذلك لتهدئة �أع�صابهن .وذكرت �صحيفة
ديلي ميل الربيطانية �أن الدرا�سة التي �أجريت بتكليف من
م ��و ّزع ال�سجائر الإل�ك�ترون�ي��ة �سكاي �سيغ وج��دت �أن �أغلبية
ال��رج��ال املدخنني ( )% 56يدخنون معظم الأح �ي��ان عندما
يكونون مع �أ�صدقائهم مقابل  % 48من الن�ساء ،ما ي�شري �إىل
�أن التدخني مقبول اجتماعياً �أكرث للرجال .وتبينّ �أن 33%
من املدخنات الإن��اث يدخّ ن يف �أغلب الأح�ي��ان عندما ي�شعرن
بالإجهاد النف�سي .ويعتقد  % 55من املدخنني ب�أنهم �أ�صبحوا
مدمنني على العادات النف�سية املرتبطة بالتدخني قبل �إدمانهم
على النيكوتني .وح ��اول ثلثا الإن ��اث امل��دخ�ن��ات و % 54من
الذكور املدخنني الإق�لاع عن عادتهم  6مرات تقريباً .وقالت
العاملة النف�سية ال�سلوكية جو هيمينغز �إن هذا ال�سلوك املختلف
ي�شري �إىل �أن التدخني يعترب مقبو ًال اجتماعياً �أكرث للرجال ،
م�ضيفة �أن هذا �أمر مفاجئ خ�صو�صاً يف �أيامنا املعا�صرة.
الأمري وليام وزوجته كاثرين ،دوقة كامربيدج ،حلظة و�صولهما حل�ضور مهرجان �شلتنهام ل�سباقات قفز احلواجز يف جلو�سرت�شاير بغرب اجنلرتا( .رويرتز)

ي�سافر للقاء �أ�صدقائه على في�سبوك

ماثيو ماكونهي ي�سرتجع ع�ضالته
ا��س�ت�ع��اد امل�م�ث��ل الأم�ي�رك��ي ماثيو
م��اك��ون �ه��ي� ،إط�ل�ال �ت��ه وا�سرتجع
ع�ضالته وج�سمه املنتفخ بعد �أن
فقد وزن �اً كثرياً ل�ي��ؤدي دور رجل
م���ص��اب ب��ال �ـ �إي� ��دز  .و�أف � ��اد موقع
(ت��ي �إم زي) �أن م��اك��ون�ه��ي ،الذي
ي�صور فيلم مفت�شون حقيقيون
يف نيو �أورل�ي��ان��ز ،جنح يف ا�ستعادة
الع�ضالت و�شكل ج�سمه الريا�ضي،
ذلك بعدما اكت�سب تدريجياً خالل
� 3أ�شهر فقط الوزن الذي خ�سره.
وك ��ان م��اك��ون�ه��ي ق��ال م ��ؤخ��راً �إنه
ك�سب  11كيلوغراماً منذ �أن �أنهى
ال �ف �ي �ل��م ،و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن �شطرية
ال �ه �م�برغ��ر ب��اجل �ب �ن��ة ك��ان��ت �أول
ط�ع��ام التهمه ح�ين ب��د�أ م�شروعه
ال��س�ترداد ال��وزن .وفقد ماكونهي
( 43ع��ام �اً)  17ك�ي�ل��وغ��رام�اً من
وزن � ��ه ،وب� ��دا ن �ح �ي�ل ً
ا ج� ��داً خالل
ت���ص��وي��ره فيلم ذي داال� ��س بايرز
ك �ل��وب  ،ح��ول م���ص��اب ب��الإي��دز يف
منت�صف ثمانينات القرن الفائت،
ي�سعى �إىل احل���ص��ول ع�ل��ى �أدوي ��ة
جتريبية عالجية لتطيل حياته.

يقولون �إن مواقع التوا�صل االجتماعي ق�ضت على التفاعل املبا�شر بني
الب�شر ،ولكن رج ً
ال �أمريكياً ق ّرر حتدي هذه املقولة ،فجمع � 5آالف دوالر
لي�سافر ويلتقي �شخ�صياً بك ّل من الـ� 788شخ�صاً على الئحة �أ�صدقائه على
في�سبوك  .وذك��رت �شبكة (�سي �أن �أن) �أن ت��اي مورين �أن�ش�أ مبادرة طلب
�صداقة :قبول ميولها من خالل التربعات على موقع كيك�ستارتر بهدف
�إعادة التوا�صل مع النا�س من دون االختباء خلف �شا�شات مواقع التوا�صل
االجتماعي  .وي�ق��ول م��وري��ن على �صفحة جمع ال�ت�برع��ات لنتوقف عن
النظر �إىل الهاتف والإدعاء �أننا نرا�سل �صديق حني نلتقي زميل قدمي من
املدر�سة ،هيا لنخرج ونذ ّكر اجلميع كيفية �إجراء حمادثة وجهاً لوجه مع
�شخ�ص ما  .وقد مت ّكن الرجل من جمع � 5آالف دوالر حتى الآن لتمويل
رحالته للقاء ك ّل الأ�شخا�ص على الئحة �أ�صدقائه ،و�سيلتقط �صوراً معهم

�صبي ينقذ والده وجدته من املوت
جنح �صبي يف العا�شرة من العمر يف �إنقاذ والده وجدته بعدما فقدا الوعي �إثر
جرعة مفرطة من الهريويني ،وقد وُجّ هت �إىل االثنني تهمة تعري�ض �سالمة
طفل للخطر .وذكرت �صحيفة ذي بيفر كاونتي تاميز الأمريكية �أن ت�شاد كي�سر
� 34سنة ووالدته جينجر فويت � 52سنة فقدا الوعي داخل حمام �شقتهما يف نيو
برايتون بعد تعاطي كمية زائدة من الهريويني ،ووجدهما ال�صبي البالغ من
العمر � 10سنوات ،فات�صل بخدمة الطوارئ  911ليهرع امل�سعفون ويتمكنوا
م��ن �إنعا�شهما يف ال��وق��ت املنا�سب م��ا �أن�ق��ذ حياتهما .وت��أك��د �أن االث�ن�ين كانا
يتعاطيان الهريويني ،ووُجّ هت �إليهما تهمة تعري�ض �سالمة طفل للخطر.
وذك��رت ال�شرطة �أنها مل جتد يف البيت �أي طعام ،وكل ما وجدته هو �أغرا�ض
ت�ستخدم ال�ستن�شاق الهريويني .ومل يك�شف عن هوية ال�صبي الذي ُطلب من
جهاز خدمات الأطفال وال�شبان يف مقاطعة بيفر الأمريكية ،رعايته.

ليل واين يف امل�ست�شفى جمددا

ُن�ق��ل مغني ال ��راب الأم�ي�رك��ي ل�ي��ل واي ��ن م��رة ج��دي��دة �إىل امل�ست�شفى يف
لو�س �أجنل�س بعد �إ�صابته ب�سل�سلة نوبات متتالية .ونقل موقع تي �إم زي
الأم�يرك��ي عن م�صادر مقر ّبة من واي��ن ،قولها �إن��ه عانى من نوبات عدة
بعد ت�سجيل فيديو مو�سيقي بلو�س �أجنل�س ،و ُنقل �إىل م�ست�شفى �سيدرز
حت�سن ،وقد تلقى العالج
�سيناي .و�أكدت امل�صادر �أن و�ضع املغني ال�صحي ّ
املنا�سب .ورف�ض املتحدث با�سم واي��ن التعليق على املو�ضوع .وك��ان مغني
ال��راب الأمريكي ُنقل من قبل �إىل امل�ست�شفى بعد وعكتني �صحيتني قبل
�أ�شهر قليلة ،واعرتف بعدها ب�أن طبيبه و�صف له دواء لعالج النوبات.

�إمر�أة مت�شي �أثناء النوم
�أطلقت ال�شرطة يف مقاطعة بريطانية عملية بحث
وا�سعة النطاق عن �إم��ر�أة مفقودة يف اخلم�سني من
العمر مت�شي �أثناء النوم.
وق��ال��ت هيئة الإذاع ��ة الربيطانية (ب��ي ب��ي �سي) �إن
جوي كريغ اختفت منذ ال�ساعات الأوىل من �صباح
االربعاء بعد خروجها من منزلها وهي ت�سري اثناء
النوم .وا�ضافت �أن ال�شرطة اك��دت �أن اختفاء املر�أة
خ��ارج عن نطاق امل��أل��وف لكونها غ��ادرت منزلها من
نافذة املطبخ ،ويُعتقد �أنها كانت مت�شي �أثناء النوم .
ون�سبت (ب��ي ب��ي ��س��ي) �إىل امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م �شرطة
مقاطعة ك��ورن��وال ،الرقيب ج��و ويليامز ،قوله �إن
املنزل الذي تعي�ش فيه ال�سيدة كريغ يف بلدة تريغري
مبقاطعة كورنوال عر�ضة ملخاطر مت�أ�صلة.
وو�صفت �شرطة املقاطعة املر�أة الربيطانية املفقودة
ب�أنها متو�سطة القامة ويبلغ طولها 57ر 1مرت
و� �ش �ع��ره��ا ب �ن��ي ف ��احت وك��ان��ت ت��رت��دي ل �ب��ا���س النوم
ومعطفاً �أزرق ال �ل��ون ،واط�ل�ق��ت عملية بحث عنها
مب�ساعدة فريق االنقاذ يف املقاطعة.

ف�صل ح��وايل مائتي طالب يف الهند �ضبطوا متلب�سني
بالغ�ش �أثناء االمتحانات يف والي��ة بيهار الواقعة �شرق
البالد ،كما �ألقي القب�ض على مائة �شخ�ص من الآباء
ال��ذي��ن ��س��اع��دوه��م يف ذل ��ك .وع��ر��ض��ت �شبكة تلفزيون
ن�ي��ودل�ه��ي (�إن دي ت��ي يف) م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و ظ �ه��رت فيه
م���ش��اه��د ل��وق��ائ��ع غ ����ش ع �ل��ى ن �ط��اق وا� �س��ع يف مقاطعة
�شابرا ،يف امتحانات القبول امل�صريية التي ي�ؤديها من
ه��م يف �سن � 14إىل  15عاما يف �أن�ح��اء الهند ،لتحديد
جمال تخ�ص�صهم واملكان الذي �سيدر�سون فيه .وظهر
يف الفيديو ال��ذي التقطته ال�شبكة التلفزيونية ع�شرة
ت�لام �ي��ذ يف م ��راك ��ز االم �ت �ح��ان ي �ن �ق �ل��ون م ��ن مذكرات
و�ضعت عالنية على املنا�ضد �أمامهم ،كما �شوهد الآباء
يقفون ق��رب �أب��واب امل��راك��ز ،ليمرروا امل��ذك��رات لأبنائهم
يف ال��داخ��ل .وج��رى ت�صوير الأ�شخا�ص وه��م يت�سلقون
ج� ��دران امل ��دار� ��س ل�ل�ت��وا��ص��ل م��ع ال�ط�ل�ب��ة داخ ��ل قاعات
االمتحان ،بل و�صل الأم��ر �إىل حد قيام بع�ض الطلبة
مبحاولة تقدمي الر�شوة لرجال ال�شرطة القائمني على
ح��را��س��ة امل��راك��ز مقابل م�ساعدتهم على ال�غ����ش .وقال
م�س�ؤولو االم�ت�ح��ان��ات �إن��ه يف نهاية ي��وم امتحان اللغة
الإجنليزية الأربعاء املا�ضي ،جرى �ضبط مائتي طالب
متلب�س بالغ�ش و�إلغاء امتحانهم .وفيما بعد �أطلق �سراح
الآباء و�أولياء الأمور الذين جرى اعتقالهم.

ارجتاج وحيد �سبب لتلف دائم للمخ
ك�شفت درا� �س��ة ج��دي��دة ن���ش��رت ع�ل��ى املوقع
الإل� �ك�ت�روين ملجلة رادي��ول��وج��ي �أن جمرد
حدوث ارجتاج وحيد قد ي�سبب تلفا بنيويا
للمخ .وقالت �إيفون دبليو ليو رئي�سة ق�سم
�أ�شعة الأع�صاب و�أ�ستاذ م�ساعد الأ�شعة بكلية
الطب بجامعة الجنون تعد هذه �أول درا�سة
تك�شف تعر�ض مناطق باملخ لتلف هائل بعد
االرجتاج ,ويف بع�ض املر�ضى حتدث تغيريات
بنيوية للمخ بعد حلقة ارجتاجية وحيدة .
وذك ��ر م��وق��ع �ساين�س دي�ل��ي امل�ع�ن��ي ب�ش�ؤون
ال�ع�ل��م �أن� ��ه وف ��ق م��رك��ز ال�ت�ح�ك��م والوقاية
من الأم��را���ض ،هناك  1.7مليون �أمريكي
يتعر�ضون لإ�صابات ر�ضية يف املخ مما ينجم
عنه حدوث �صدمة مفاجئة للمخ.
وع �ق ��ب ح � ��دوث ارجت � � ��اج ،ي �ت �ع��ر���ض بع�ض
امل��ر��ض��ى ل�ف�ق��دان ال��وع��ي مل��دة ق���ص�يرة ,كما

فنجان قهوة يقلل ال�سكتة الدماغية
�أف��اد باحثون يابانيون ب�أن تناول فنجان من القهوة يوميا يقلل خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية مبقدار
ا ُ
خلم�س .وقالوا �إن ال�شاي الأخ�ضر ميكن �أن يفيد �أي�ضا يف منع هذه احلالة املدمرة التي حتدث عندما تن�سد
�أو تنفجر الأوعية الدموية التي يف الدماغ �أو التي تغذيه .وكانت الدرا�سة التي �أجراها العلماء قد
تق�صت عادات امل�شروبات عند �أكرث من � 83ألف �شخ�ص بالغ �سليم من �سن � 45إىل  74عاما على
مدى  13عاما .ووجدوا �أن الذين كانوا يتناولون ما ال يقل عن فنجان قهوة واحد يوميا كانت
لديهم ن�سبة التعر�ض للإ�صابة بال�سكتة الدماغية �أقل بنحو  % 20مقارنة ب�أولئك الذين كانوا
نادرا ما ي�شربونها .وللح�صول على ت�أثري مكافئ كان املطلوب هو �شرب �أربعة ك�ؤو�س من ال�شاي
الأخ�ضر .و�أظهرت امل�شروبات ت�أثريا �أكرب يف تقليل احتمال نزيف باملخ (انفجار وعاء دموي).
و�أولئك الذين كانوا ي�شربون ما ال يقل عن فنجان قهوة �أو ك�أ�سني من ال�شاي الأخ�ضر
يوميا كانوا �أقل خطرا بن�سبة  % 32للإ�صابة بهذه احلالة .وقد مت تعديل كل النتائج
للأخذ بعني االعتبار االختالفات بني املجموعات من حيث ال�سن والبنية واجلن�س
والتدخني وتعاطي اخلمر وال��وزن والنظام الغذائي وممار�سة الريا�ضة .وقال قائد
الدرا�سة الدكتور يو�شيهريو كوكوبو الإجراء النظامي ل�شرب ال�شاي والقهوة يفيد
غالبا �صحة اجلهاز الدوري لأنه يحول جزئيا دون ت�شكل اجللطات الدموية .

ت�شمل الأعرا�ض الأخرى لالرجتاج ال�شعور
ب���ص��داع ودوخ� ��ة وف �ق��دان ال��ذاك��رة و�ضعف
االنتباه واالكتئاب والقلق .وميكن لبع�ض
ه ��ذه احل� ��االت �أن ت�ستمر � �ش �ه��ورا �أو حتى
�سنوات.
وتظهر ال��درا��س��ات �أن � 10إىل  20%من
املر�ضى ال��ذي��ن يعانون م��ن �إ��ص��اب��ة ر�ضية
ب�سيطة باملخ ي�ستمرون يف امل��رور ب�أعرا�ض
ع�صبية ونف�سية مل��دة تزيد على ع��ام عقب
حدوث االرجتاج.
وتبني للباحثني �أنه خالل عام بعد االرجتاج
يحدث �ضمور كلي �أو جزئي للمخ يف املر�ضى
ال��ذي��ن يتعر�ضون ل�صدمة خمية ب�سيطة,
وتظهر هذه النتائج �أن �ضمور املخ ال يقت�صر
على الإ�صابات ال�شديدة التي حتدث للمخ
ولكن ميكن �أن يحدث بعد ارجتاج وحيد.

مي�شيل �أوباما جنمة غالف (فوغ)
ت�صدّرت �صورة ال�س ّيدة الأمريكية
الأوىل مي�شيل �أوباما غالف جملة
ف ��وغ ل�ل�م��رة ال �ث��ان �ي��ة ،ب�ع��د جتربة
�أوىل يف ال �ع��ام  2009ق �ي��ل �إنها
�أدخلتها التاريخ� ،إذ �أ�صبحت ثاين
زوج ��ة رئ�ي����س �أم�يرك��ي ت�ق��دم على
هذه اخلطوة بعد وزيرة اخلارجية
الأم �ي�رك � �ي ��ة ال �� �س��اب �ق��ة هيالري
ك�ل�ي�ن�ت��ون .وذك� ��رت و� �س��ائ��ل �إع�ل�ام
�أمريكية �أن �صورة �أوباما تت�صدّر
غالف جملة فوغ يف عددها ل�شهر
ني�سان �أبريل املقبل ،وتبدو ال�س ّيدة
الأوىل جال�سة ب��رداء �أزرق ،و ُكتب
على الغالف عبارة مي�شيل �أوباما..
طيف يلهم ال�س ّيدة الأوىل ورئي�س
�أمريكا .ويتحدث �أوباما يف املجلة
مقارناً زوجته باملغنية بيون�سي� ،إذ
يقول �إنها مثل بيون�سي يف �أغنيتها
� '!me upgrade yaإذ �إنها غيرّ ت
فيه ،يف �إ�شارة �إىل اختيارها �أزيائه
وحر�صها على طلته .فيما تقول
ال���س� ّي��دة الأوىل �إن ابنتيها ماليا
و�سا�شا يهتمان مبظهر والديهما،
وتعبرّان عن �إعجابهما مبالب�سه .

