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20 صفحة- الثمن درهمان

�ص 05 

�ص 11

�ص 18

اليوم.. �رصاع ال�صدارة يتجدد يف اجلولة 
الرابعة لدوري الفتيات والنا�صئات الكروي

عربي ودويل

حمدان بن را�صد يكرم خريجي 
دبلوم املوهوبني وجلان املوؤمتر الآ�صيوي

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

البقدون�ص الرّاعي الرّ�صمي 
لقناة تلفزيّة تون�صّية!

   

ال�صعودية تقب�ض على 176 �صخ�صًا 
حاولوا تاأليب الراأي العام

•• الريا�ض-وام:

�صخ�صا   176 على  القب�ض  ام�ض  فجر  ال�صعودية  الأم��ن  ق��وات  األقت 
منهم 15 امراأة يف منطقة الق�صيم ب�صب جتمعهم ب�صكل غري نظامي 
ملحاولة تاأليب الراأي العام. واأو�صح الناطق الإعالمي ب�صرطة منطقة 
ام�ض  فجر  من  الثالثة  ال�صاعة  عند  مت  اأن��ه  ام�ض  ت�صريح  يف  الق�صيم 
بعد  وذل��ك  ام���راأة   15 يرافقهم  �صخ�صا   161 على  القب�ض  اجلمعة 
امتدت  التي  الأم���ن  رج��ال  وحم���اولت  لتعليمات  ال�صتجابة  رف�صهم 
اأم��ام مقر هيئة  النظامي  لإن��ه��اء جتمعهم غري  �صاعة   12 لأك��ر من 
التحقيق والدعاء مبدينة بريدة والذي مت ملحاولة تاأليب الراأي العام 
با�صتغالل ق�صايا عدد من املدانني واملتهمني بجرائم ون�صاطات الفئة 
قوله  الإعالمي  الناطق  عن  ال�صعودية  الأنباء  وكالة  ونقلت   . ال�صالة 
الإجراءات  لإكمال  املخت�صة  للجهات  عليهم  املقبو�ض  اإحالة  �صيتم  اأنه 
النظامية ب�صاأنهم م�صريا اإىل اأنه جتري حماولت لت�صليم �صتة اأطفال 
كانوا برفقة املقبو�ض عليهم ملن يتوىل اأمرهم من ذويهم . واأكد الناطق 
والتعليمات  الأنظمة  تنفيذ  يتهاونوا يف  الأمن لن  اأن رجال  الإعالمي 
اأنواعها  بكافة  والعت�صامات  وامل�صريات  التجمعات  مبنع  تق�صي  التي 

و�صيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها. 

م�صرف يوؤكد عودته اإىل باك�صتان خالل اأ�صابيع 
•• عوا�صم-ا ف ب:

انه  اجلمعة  لباك�صتان  ال�صابق  الع�صكري  احلاكم  م�صرف  برويز  اعلن 
نحو  بعد  الن��ت��خ��اب��ات  يف  للم�صاركة  ا�صابيع  خ��الل  ب���الده  اىل  �صيعود 

خم�صة اعوام من اختياره العي�ض يف املنفى.
والعام املا�صي اجل م�صرف عودته اىل بالده اىل اجل غري م�صمى بعد ان 

قالت احلكومة انها �صتعتقله فور و�صوله البالد.

عنا�صر اجلي�ض احلر تنت�صر قرب مطار دم�صق عقب ا�صتيالئها على قاعدة ع�صكرية )رويرتز(

الث�ار يتقدم�ن ورو�سيا تنتقد م�ؤمتر روما 

جمزرة قرب حلب والنظام يوا�صل ق�صف املدن 

الفجر........    05:25            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:24  
الع�صاء......   07:54

ا���ص��ت��ه��داف ال��ث��وار ب��ال�����ص��واري��خ ملا 
على  ع�صكرية  نقطة  اإن��ه��ا  ق��ال��وا 
النظام  ي�صتخدمها  قا�صيون  جبل 

لق�صف اأحياء يف دم�صق وريفها.
الثوار  اإن  احل����ر  اجل��ي�����ض  وق�����ال 
مرت   300 م�صافة  على  اأ�صبحوا 
فقط من �صاحة العبا�صيني و�صط 

واأم��ريك��ي��ة بتقدمي دعم  اأوروب��ي��ة 
غري قاتل للمعار�صة ال�صورية.

وزارة  ب���ا����ص���م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
األك�صندر  ال��رو���ص��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
القرارات  ب��ي��ان  يف  لوكا�صيفيت�ض 
وكذلك  روم�����ا  يف  ات���خ���ذت  ال���ت���ي 
هناك  ت���رددت  ال��ت��ي  الت�صريحات 

�صيطرة  ي�صيطرون  وباتوا  دم�صق 
ح�����ي جوبر  ع���ل���ى  ك���ام���ل���ة  ����ص���ب���ه 

الدم�صقي.
قرارات  اإن  رو�صيا  قالت  �صيا�صيا 
روما  يف  �صوريا  اأ���ص��دق��اء  اجتماع 
ت�صجع من و�صفتهم باملتطرفني، 
ق�������رارات  ع���ل���ى  ف���ع���ل  رد  اأول  يف 

•• عوا�صم-وكاالت:

قوات  ال�صورية  املعار�صة  اتهمت 
جمزرة  بارتكاب  ال�صوري  النظام 
وقع �صحيتها 72 �صخ�صا اأعدموا 
بقرية  جثثهم  وح��رق��ت  م��ي��دان��ي��ا 

قرب حلب.
وذك���ر ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن الئتالف 
الثورة  ل��ق��وى  ال�����ص��وري  ال��وط��ن��ي 
واملعار�صة اأن قوات نظام الرئي�ض 
�صخ�صا   72 ب��اإع��دام  قامت  ب�صار 
بعد  جثثهم،  ح��رق��ت  ث��م  ميدانيا 
غربي  املالكية  لقرية  اقتحامها 

مدينة ال�صفرية قرب حلب .
الأربعاء  اأن��ه مت  اىل  البيان  واأ�صار 
منهم،  �صخ�صا   49 اأ�صماء  توثيق 
امل���ج���زرة وقعت  اإن  ق��ال��ت  ول��ك��ن��ه��ا 

قبل ثالثة اأيام من ذلك.
املجازر  هذه  اأن  الئتالف  واعترب 
املوت  ف��رق  ترتكبها  التي  املتكررة 
التابعة للنظام، ت�صري اإىل منهجية 
اإجرامية وا�صحة تهدف اإىل ن�صر 
الغ�صب وم�صاعر  وتاأجيج  الرعب 
ال��ك��راه��ي��ة، يف دف���ع وا����ص���ح يقوم 
ب��ه ن��ظ��ام الأ����ص���د ن��ح��و امل��زي��د من 
والبغ�صاء  الفرقة  وزرع  التفكيك 

بني اأبناء ال�صعب ال�صوري .

يف غ�����ص��ون ذل����ك، وا���ص��ل��ت قوات 
مناطق  ق�صف  ال�����ص��وري  ال��ن��ظ��ام 
عدة يف ريف دم�صق، يف حني �صيطر 
اجلي�ض احلر على اجلامع الأموي 
�صاحة  م��ن  قريبا  واأ���ص��ب��ح  بحلب 
وذلك  دم�����ص��ق.  و���ص��ط  العبا�صيني 
ملظاهرات  دع����وات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
اأم��ة واح��دة راية  ا�صم  اليوم حتت 

واحدة حرب واحدة .
حلقوق  ال�صورية  ال�صبكة  وق��ال��ت 
ام�ض  قتلوا  الع�صرات  اإن  الإن�صان 
اأفادت  ودم�����ص��ق. يف ح��ني  يف حلب 
قوات  اأن  الإخ���ب���اري���ة  ���ص��ام  �صبكة 
مدينة  ق�صفت  ال�����ص��وري  ال��ن��ظ��ام 
باملدفعية  دم�صق  ري��ف  يف  ي���ربود 

املتمركزة يف اللواء 18.
كما تعر�صت بلدة الذيابية بريف 
بقذائف  ق�����ص��ف  اإىل  ال��ع��ا���ص��م��ة 
ال����ه����اون وامل���دف���ع���ي���ة. واأ����ص���اف���ت 
ق�صفت  النظام  ق��وات  اأن  ال�صبكة 
بدبابات ال�صيلكا مدينة مع�صمية 

ال�صام بريف دم�صق.
يف املقابل �صيطر اجلي�ض ال�صوري 
احلر على اجلامع الأموي الكبري 
يف مدينة حلب ب�صمايل �صوريا بعد 

ان�صحاب القوات النظامية منه.
ال��ن��ا���ص��ط��ون ����ص���ورا تظهر  وب����ث 

املتطرفني  وروح�����ا  ن�����ص��ا  ت�����ص��ج��ع 
ال�صتيالء  على  مبا�صرا  ت�صجيعا 

على ال�صلطة بالقوة .
رد  اأول  ه����و  ال���رو����ص���ي  وامل����وق����ف 
موؤمتر  ق���رارات  على  ملو�صكو  فعل 
ال�صوري  ال�صعب  لأ���ص��دق��اء  روم��ا 
م�صاعدات  تقدمي  ت�صمنت  التي 
قاتلة  وم��واد غري  وغذائية  طبية 

للجي�ض احلر.
الوطني  الئ���ت���الف  رئ��ي�����ض  وك����ان 
ال�صورية  واملعار�صة  الثورة  لقوى 
الدول  طالب  ق��د  اخلطيب  معاذ 
باإلزام  امل�����ص��ارك��ة يف م��وؤمت��ر روم���ا 
نظام الرئي�ض ب�صار الأ�صد باإيجاد 
املدنيني  لإغ����اث����ة  اآم���ن���ة  مم�����رات 
الأمم  مليثاق  ال�صابع  البند  حت��ت 

املتحدة.
اأهمية  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  وط���ال���ب 
ت�صدير  وح���ظ���ر  ����ص���وري���ا،  وح�����دة 
ال�����ص��الح ال��ن��وع��ي ل��ل��ن��ظ��ام، طاملا 
عدم  على  دول��ي��ا  اإ����ص���رارا  ثمة  اأن 

ت�صليح املعار�صة، ح�صب تعبريه.
واأ�صار اإىل اأن الدعوة اإىل التفاو�ض 
�صمن  تكون  اأن  يجب  النظام  مع 
حمددات اأعلنها الئتالف يف وقت 
النظام  رح��ي��ل  يف  وتتمثل  ���ص��اب��ق، 

وتفكيك الأجهزة الأمنية.

جنود الحتالل يعتدون على �صاب فل�صطيني خالل اعتقاله بال�صفة )ا ف ب(

وزير املالية عقب اعالنه ال�صتقالة و�صط تظاهرة يف الرمادي )رويرتز(

•• بغداد-ا ف ب:

القل  على  ا�صخا�ض  ثمانية  قتل 
اخرين  ���ص��ب��ع��ني  ن���ح���و  وا����ص���ي���ب 
ام�ض  متفرقة  هجمات  يف  بجروح 
بينها انفجار اربع �صيارات مفخخة 
اف��ادت م�صادر  ال��ع��راق، ح�صبما  يف 

امنية وطبية.
وقال العميد عبد اجلليل ال�صدي 
الديوانية  حمافظة  �صرطة  قائد 
�صيارتني  ان  بر�ض،  لوكالة فران�ض 
مفخختني مركونتني انفجرتا عند 
الطراف  على  الغنام  لبيع  �صوق 
اجلنوبية ملدينة الديوانية )160 
كلم جنوب بغداد( ما ادى اىل وقوع 

عدد من القتلى واجلرحى .
ال�صابعة  ح���واىل  الن��ف��ج��ار  ووق���ع 
تغ(   04،30( �صباحا  والن�صف 
وفقا للم�صدر واكد الطبيب عدنان 
تركي مدير �صحة املحافظة تلقى 
قتلى  �صتة  ال��دي��وان��ي��ة  م�صت�صفى 
انفجار  ج������راء  ج���ري���ح���ا  و����ص���ت���ني 

ال�صيارتني .
كلم   60( ال���دج���ي���ل  ن��اح��ي��ة  ويف 
����ص���م���ال ب�����غ�����داد( ق�����ال ����ص���اب���ط يف 

عاجل  خ����رب  يف  ال���������وزراء  رئ���ي�������ض 
احلكومية  العراقية  ق��ن��اة  اوردت���ه 
ال  ال�صتقالة  يقبل  لن  املالكي  ان 
خمالفاته  يف  التحقيق  انتهاء  بعد 
املالية والدارية ، م�صددا ان املكتب 

مل يتلق ا�صتقالة ر�صمية .
ائتالف  يف  ع�����ص��و  وال���ع���ي�������ص���اوي 
ال���وزراء  رئي�ض  بزعامة  العراقية 
ال�صبق اي��اد ع��الوي وامل��دع��وم من 

جممل العرب ال�صنة يف العراق.
وكانت ال�صلطات العراقية ا�صدرت 
ك���ان���ون الول- م���ن  ال��ع�����ص��ري��ن  يف 
بتوقيف  ام����را   2012 دي�����ص��م��رب 
وفق  العي�صاوي  حرا�ض  من  ت�صعة 
مكافحة  قانون  من  الرابعة  امل��ادة 
الرهاب، واعلنت يف وقت لحق عن 

اعرتاف بع�صهم بارتكاب جرائم.
اآلف املحتجني منذ بداية  وينظم 
العتقالت اعت�صامات يف عدة مدن 
ال���وزراء  رئي�ض  متهمني  ع��راق��ي��ة، 
بتهمي�ض  امل��ال��ك��ي  ن����وري  ال�����ص��ي��ع��ي 
ال�����ص��ن��ة، وم��ط��ال��ب��ني ب���الف���راج عن 
قوانني  ال��غ��اء  اىل  ا�صافة  �صجناء 

مكافحة الرهاب.
وي����ات����ي اع�������الن ال���ع���ي�������ص���اوي عن 

ع�سرات القتلى واجلرحى بهجمات وتفجريات يف العراق

وزير املالية ي�صتقيل خالل تظاهرة مناه�صة للمالكي
م�صريون يتظاهرون �صد النظام ويطالبون 

بتولــي القــوات امل�صــلحة اإدارة البــالد 
•• القاهرة-يو بي اأي:

ن��ظ��م ال��ع�����ص��رات م��ن امل�����ص��ري��ني، ام�����ض اجل��م��ع��ة وقفة 
املجهول  للجندي  التذكاري  الن�صب  اأم��ام  احتجاجية 
���ص��م��ال ال��ق��اه��رة، م��ط��ال��ب��ني ب��اإ���ص��ق��اط ال��ن��ظ��ام وتويل 

القوات امل�صّلحة اإدارة �صوؤون البالد.
للجندي  ال��ت��ذك��اري  الن�صب  اأم���ام  الع�صرات  وتظاهر 
املجهول يف املنطقة املعروفة باملن�صة يف �صاحية مدينة 
ن�صر �صمال القاهرة، مطالبني باإ�صقاط النظام، وحل 
الرئي�ض  اإليها  ينتمي  التي  امل�صلمني  الإخ��وان  جماعة 

اإدارة  امل�صلحة  ال��ق��وات  وت��ويل  مر�صي،  حممد  امل�صري 
�صوؤون البالد.

د امل��ح��ت��ج��ون، ال��ذي��ن ت���واف���دوا م��ن��ذ ���ص��ب��اح ام�ض  وح����دَّ
املاّرة،  على  وّزع��وه  بياناً،  نوها  �صمَّ املطالب  من  جملة 
اإّياه  معتربين  اجلديد،  بالد�صتور  العمل  وقف  اأبرزها 
غري �صرعي، ول يلقى توافقاً �صعبياً ، كما طالبوا بحل 
باعتبارها جماعة حمظورة  امل�صلمني  الإخ��وان  جماعة 
البالد  عن  الظلم  ورف��ع   ، �صرعي  غري  ب�صكل  تاأ�ّص�صت 
امل�صّلحة  ال��ق��وات  الأو���ص��اع فيها، وت��ويل  ووق��ف تدهور 

اإدارة �صوؤون البالد.

•• رام اهلل-ا ف ب:

ا�صيب ثالثة مزارعني فل�صطينيني 
بجروح ام�ض بعد ا�صابتهم بنريان 
دب��اب��ة ا���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف و���ص��ط قطاع 
غ���زة ق���رب ال��ن��ق��ط��ة ال��ف��ا���ص��ل��ة مع 
اعلنت اجهزة  ا�صرائيل، بح�صب ما 
ال����ط����وارئ يف ق���ط���اع غ�����زة. وق���ال 
با�صم  امل���ت���ح���دث  ال����ق����درة  ا�����ص����رف 
فران�ض  لوكالة  ال��ط��وارىء  اجهزة 
بر�ض ان ثالثة مزارعني اعمارهم 
يف الع�صرين ا�صيبوا بقذيفة دبابة 
يف  ال�����ص��ف��اء  م�صت�صفى  اىل  ون��ق��ل��وا 

مدينة غزة .
قيادات  �صاركت  اخ���رى  جهة  وم��ن 
الف�صائل  خمتلف  من  فل�صطينية 
�صالم  ال��وزراء  رئي�ض  ام�ض ومعهم 
الثامنة  ال��ذك��رى  اح��ي��اء  فيا�ض يف 
لنطالق الحتجاجات ال�صعبية يف 
�صد  الغربية  بال�صفة  بلعني  قرية 

اجلدار الفا�صل.
ال�صنوات  ع����ن  ي��خ��ت��ل��ف  وب�����ص��ك��ل 
احياء  اح���ت���ف���ال  اق���ي���م  ال�����ص��اب��ق��ة، 

ال���ذك���رى ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن نقطة 
ال�صرائيلي  اجلي�ض  مع  املواجهات 
ال����ذي اط��ل��ق ب��ع�����ض ع���ب���وات الغاز 
انفجرت  ال���ت���ي  ل���ل���دم���وع  امل�����ص��ي��ل 
بالقرب من امل�صاركني يف الحتفال 
ا�صتخدم  ال��ذي  فيا�ض  بينهم  ومن 

كمادات طبية ملقاومة تاأثري الغاز.
وقال فيا�ض يف كلمة امام امل�صاركني، 
ي�صل  ل��ن  الفل�صطيني  ال�صعب  ان 

معه  ينجح  م��اذا  ويعرف  الطريق، 
وماذا �صيجلب له الويالت . وياأتي 
احياء اهايل قرية بلعني والقيادات 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ل���ه���ذه ال���ذك���رى يف 
وق��ت تندلع فيه م��واج��ه��ات   بني 
الحتالل  وج��ي�����ض  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
يتظاهر  ح��ي��ث  م���ن���اط���ق،  ع����دة  يف 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ون ت�������ص���ام���ن���ا مع 

املعتقلني يف �صجون الحتالل.

�صخ�صا  ان  مقدم  برتبة  ال�صرطة 
قتل وا�صيب خم�صة اخرون بجروح 
بانفجار عبوتني نا�صفتني مو�صحا 
ان العبوة الوىل انفجرت يف قرية 
�صخ�ض  مقتل  اىل  وادت  ال�صجلة 

وجرح اثنني من املارة .
وتابع لدى و�صول دورية ال�صرطة 
عن  ماا�صفر  ثانية  عبوة  انفجرت 
ا�صابة ثالثة من عنا�صر ال�صرطة 
بينهم �صابط برتبة مقدم بجروح 

.
م�صت�صفى  يف  ط��ب��ي  م�����ص��در  واك����د 
�صخ�ض  ج����ث����ة  ت���ل���ق���ي  ال����دج����ي����ل 

ومعاجلة اجلرحى اخلم�صة.
جنوب  ك���ل���م   100( احل���ل���ة  ويف 
ال�صرطة  يف  ���ص��اب��ط  ق���ال  ب���غ���داد( 
انفجار  ان  اول  م������الزم  ب���رت���ب���ة 
�صاعة  يف  م��ف��خ��خ��ت��ني  ����ص���ي���ارت���ني 
م��ب��ك��رة م��ن ���ص��ب��اح ام�����ض ادى اىل 
ا���ص��اب��ة اث��ن��ني م���ن امل�����ارة بجروح 

ووقع ا�صرار مادية بليغة .
عند  الوىل  ال�����ص��ي��ارة  وان��ف��ج��رت 
امل�صيب  ابتدائية يف ق�صاء  مدر�صة 
والثانية  بغداد(  جنوب  كلم   60(
يف  لل�صرطة  تفتي�ض  نقطة  ق���رب 

املنطقة ذاتها، وفقا للم�صدر.
اىل ذلك قدم وزير املالية العراقي 
ا�صتقالته  اجلمعة  العي�صاوي  رافع 
حلكومة  مناه�صة  تظاهرة  خالل 
ن����وري امل��ال��ك��ي يف ال���رم���ادي غرب 
الزمة  بان  تنذر  خطوة  يف  بغداد، 
احلالية لن ت�صلك طريق احلل يف 

الوقت احلا�صر.
ال�صخ�صية  ال���ع���ي�������ص���اوي،  وق������ال 
الآلف  ام�����ام  ال���ن���اف���ذة،  ال�����ص��ن��ي��ة 
يف  واملعت�صمني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ن 
الرمادي )100 كلم غرب بغداد( 
العت�صام  �صاحة  يف  ال��ي��وم  اعلنها 
باين اقدم ا�صتقالتي من احلكومة 
العراقية ولن اعود لهذه احلكومة 

.
اع����الن  ع���ل���ى  امل����ت����ظ����اه����رون  ورد 
ال���ع���ي�������ص���اوي ب���ه���ت���اف ك��ل��ن��ا وي����اك 
ع��ي�����ص��اوي وب��ع��د وق���ت ق�����ص��ري من 
اك�����د مكتب  ال���ع���ي�������ص���اوي،  اع������الن 

قذيفة اإ�سرائيلية ت�سيب مزارعني يف غزة

االحتالل يهاجم احتفااًل فل�صطينيًا مناوئًا للجدار
ت�صريحات  ي�صتنكر  ــري  ك
ال�صهيونية حــول  ـــان  اأردوغ

•• انقرة-ا ف ب:

المريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن���دد 
انقرة  يف  اجل���م���ع���ة  ك�����ريي  ج�����ون 
باخلطاب الذي تطرق فيه رئي�ض 
احل���ك���وم���ة ال���رتك���ي���ة رج����ب طيب 
وربطها  ال�صهيونية  اىل  اردوغ��ان 
باجلرائم �صد الن�صانية، واعتربه 
. وقال كريي يف موؤمتر  مرفو�صا 
الرتكي  �صحايف عقده مع نظريه 
ل�صنا فقط غري موافقني على هذا 
الكالم بل نعتربه مرفو�صا م�صيفا 
انه �صيتطرق اىل هذا اخلطاب مع 

اردوغان خالل لقائه به.
وا�صاف الوزير المريكي حتدثت 
عن هذا اخلطاب ب�صكل مبا�صر يف 
ال�صيء  و�صافعل  اخلارجية  وزارة 

نف�صه مع رئي�ض احلكومة .
وردا على �صوؤال حول تاأثري خطاب 
العالقات  ع��ل��ى  ال���ن���وع  ه����ذا  م���ن 
ال�صيئة ا�صال بني تركيا وا�صرائيل 
و�صيلة  ه���ن���اك  ان  ك�����ريي  اع���ت���رب 
للتقدم لكن من البديهي ان المر 
اخلطاب  اث��ر  تعقيدا  اك��ر  ا�صبح 

الذي ا�صتمعنا اليه يف فيينا .

اأطلق  �صكود  �صاروخ  �صقوط 
من �صوريا باالأرا�صي العراقية

•• املو�صل-رويرتز:

قال رئي�ض بلدة عراقية ان �صاروخ 
�صكود اأطلق من الرا�صي ال�صورية 
حمافظة  يف  ق���ري���ة  ق����رب  ���ص��ق��ط 
ام�����ض اجلمعة  ال��ع��راق��ي��ة  ن��ي��ن��وى 
اأ�صرار  اأي  ال�����ص��اروخ  ي��ح��دث  ومل 
بحالة  القرية  �صكان  اأ���ص��اب  لكنه 

من الفزع.
واأ�صاف رئي�ض البلدة اأن ال�صاروخ 
ال�صنع وك��ان��ت احل���رب يف  رو���ص��ي 
ال�صابق  يف  امتدت  املجاورة  �صوريا 
ال����ع����راق. ففي  ع���رب احل�����دود اىل 
�صبتمرب اأيلول املا�صي قتلت طفلة 
عمرها خم�صة اأعوام بعدما �صقطت 
ثالثة �صواريخ يف بلدة حدودية يف 

منطقة القائم العراقية.
العراقية  تلعفر  بلدة  رئي�ض  وق��ال 
ال����ع����ال ع���ب���ا����ض ان ����ص���اروخ  ع���ب���د 
�صكود رو�صي ال�صنع �صقط بالقرب 
م���ن ق��ري��ة ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د ثالثة 
العراقية  احلدود  من  كيلومرتات 

ال�صورية بني تلعفر والباجي.
�صقوط  اأن��ه مل تنجم عن  واأ�صاف 

ال�صاروخ خ�صائر ب�صرية.
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الداخلية تكرم الطالبة الفائزة باملركز االأول مبعر�ض املبدع االإماراتي

تاأهيل 80 منت�صبًا باأمن املنافذ يف �صرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

الطالبة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ك��رم��ت 
ط������ارق خليل  ع��ائ�����ص��ة  امل����واط����ن����ة 
التابع  ال�����ب�����رتويل  امل���ع���ه���د  م�����ن 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�صركة 
الأول  ب���امل���رك���ز  ال���ف���ائ���زة  اأدن��������وك 
الكربيت  اإن����ت����اج  م�����ص��روع��ه��ا  ع���ن 
مب��ع��ر���ض امل��ب��دع الإم���ارات���ي الذي 
اإمارة  دوائر  تكافل  نظمه �صندوق 

اللواء  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  دوائ����ر 
وتقدير  ���ص��ك��ر  ���ص��ه��ادة  ال��ع��و���ص��ي 
لدعم  ت��ق��دي��را  ال�����ص��ن��دوق  ودرع 
اأبوظبي  و�صرطة  الداخلية  وزارة 
ملبادرات ال�صندوق. وا�صتمع اللواء 
الطالبة  م���ن  ل��ع��ر���ض  ال��ع��و���ص��ي 
ع��ن م�����ص��روع��ه��ا ال���ذي ي��ه��دف اإىل 
الذي  البال�صتيكي  الكربيت  اإنتاج 
ولتوجد  للبيئة  �صديقا  �صيكون 
و�صيزيد   . عليها  �صلبية  اآث����ار  ل��ه 

اأبوظبي حيث تعترب الوزارة �صريكا 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ا ل��ل��م��ع��ر���ض. وق����ام 
اللواء حممد بن العو�صي املنهايل 
رئي�ض  الب�صرية  امل���وارد  ع��ام  مدير 
القيادة  يف  والتميز  اجل��ودة  فريق 
اأبوظبي يف مكتبه  ل�صرطة  العامة 
تقدير  ���ص��ه��ادة  ال��ط��ال��ب��ة  بت�صليم 
اإجنازها  مثمنا  ت��ذك��اري��ة  وج��ائ��زة 
الكثريي  ����ص���امل  وق�����دم  ال��ع��ل��م��ي. 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �صندوق تكافل 

الكربيت  قيمة  اجل��دي��د  الب��ت��ك��ار 
اآبار البرتول الإماراتية  املنتج من 
و�صي�صيف دخال اقت�صاديا جديدا 
ا�صتخراج  اأن  خ�����ص��و���ص��ا  ل��ل��دول��ة 
ال�صوائب  م�����ن  وه������و  ال����ك����ربي����ت 
واأ�صعاره  مكلف  ح��ال��ي��ا  النفطية 
منخف�صة. واعترب العو�صي اإجناز 
جديدة  علمية  اإ���ص��اف��ة  ال��ط��ال��ب��ة 
بحوثها  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��ا  متمنيا 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ت���خ���دم ال���وط���ن. 

الطالبة  ت���ق���دم���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
ال�صكر  اآي��ات  باأ�صمى  ط��ارق  عائ�صة 
ال�صرطية  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ع��رف��ان 
العلمي  ب���الإب���داع  اهتمامها  ع��ل��ى 
لأبناء الإم��ارات حتى تكون بالدنا 
موؤكدة  املتقدمة  ال��دول  طليعة  يف 
جهودها  �صيعزز  التكرمي  ه��ذا  اأن 
العلمي  ال���ب���ح���ث  يف  وع���زمي���ت���ه���ا 
خل���دم���ة وط���ن���ه���ا. ح�����ص��ر احلفل 
الزعابي  بوعتابه  �صلطان  العقيد 

•• اأبوظبي-وام:

احتفل معهد اأمن املنافذ يف �صرطة 
منت�صبا   80 ب��ت��خ��ري��ج  اأب���وظ���ب���ي 
تخ�ص�صية  دورات   5 يف  ���ص��ارك��وا 
ال�صرطية  ال���ع���ل���وم  م����ن  ع�����دد  يف 
وقال  اأ�صبوعا.  وا�صتمرت  والأمنية 
العقيد مطر اأحمد حممد املهريي 
الكوادر  ت��دري��ب  اإن  امل��ع��ه��د  م��دي��ر 
جت�صيدا  ياأتي  وال�صرطية  الأمنية 
اأبوظبي  ���ص��رط��ة  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الهادفة اإىل تطوير املوارد الب�صرية 
يف �صتى العلوم تعزيزا مل�صرية التميز 
التي ت�صهدها القطاعات ال�صرطية 

اإىل بذل املزيد من اجلهود خدمة 
ل��وط��ن��ه��م وت��ع��زي��زا مل�����ص��رية الأم���ن 
رب��وع��ه. وت�صمنت  وال���ص��ت��ق��رار يف 
والتفتي�ض  ال���ك�������ص���ف  ال�����������دورات 
احلا�صوب  نظام  با�صتخدام  الأمني 
واللغة  ت����ي  ب����ي  ����ص���ي  ال��ت�����ص��ب��ي��ه��ي 
الإجنليزية ومكافحة الهجرة غري 
حما�صرين  مب�����ص��ارك��ة  ال�����ص��رع��ي��ة 
ا�صرتاتيجية  ودورة  ف��رن�����ص��ا  م���ن 
دورة  ب��ج��ان��ب  ال��ن��اج��ح��ة  الإدارة 
م���ه���ارات ا���ص��ت��خ��دام ب�����ص��م��ة العني 
والتي عقدت نادي �صباط ال�صرطة 
املقدم  قالت  جانبها  م��ن   . بالعني 
ن��ع��ي��م��ة ����ص���امل ع�����واد م���دي���رة فرع 

املحا�صرين  بجهود  واأ���ص��اد  ك��اف��ة. 
وان��ت��ظ��ام اخل��ري��ج��ني يف ال����دورات 
..م�صريا اإىل الدور الإيجابي لتلك 
اجل��ه��ود وامل��ت��م��ث��ل يف رف���ع ق���درات 
حاثا  مهاراتهم  و�صقل  املنت�صبني 
تعلموه  ما  تطبيق  على  امل�صاركني 
لالرتقاء  ال��وظ��ي��ف��ي  اأدائ����ه����م  يف 
ب�����اخل�����دم�����ات امل�����ق�����دم�����ة لأف���������راد 
اجل��م��ه��ور. وه��ن��اأ اخل��ري��ج��ني وقام 
بح�صور  ال�������ص���ه���ادات  ب��ت�����ص��ل��ي��م��ه��م 
ال�صفارة  يف  ال�������ص���رط���ة  م���ف���و����ض 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ج���ان اإمي��ان��وي��ل وعدد 
م��ن ال�����ص��ب��اط وامل�����ص��وؤول��ني ب����اإدارة 
معهد اأمن املنافذ داعيا اخلريجني 

ا�صتمرار  اإن  امل��ط��ارات  اأم��ن  تدريب 
الهتمام  اإىل  ي���ه���دف  ال���������دورات 
بتدريب العنا�صر ال�صرطية بهدف 
متكينها من القيام بدورها املنوط 
اأف�صل  اأك��م��ل وج��ه ووف��ق  بها على 
امل���ع���اي���ري ال���ع���امل���ي���ة. وا�����ص����ارت اإىل 
دورة  يف  خ��ري��ج��ني   10 م�����ص��ارك��ة 
الناجحة  الإدارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإداري����ة  املهجيات  تطبيق  لتعلم 
ا�صرتاتيجية  وت��ط��وي��ر  احل��دي��ث��ة 
جانب  اإىل  املوؤ�ص�صي  الأداء  تقييم 
15 منت�صبا مت تخريجهم يف دورة 
يف  العني  ب�صمة  ا�صتخدام  مهارات 

نادي �صباط ال�صرطة بالعني.

بحث علمي للهوية يوؤكد �صعي االإمارات لتقدمي خدماتها احلكومية عرب االأجهزة املحمولة
اإىل  وال��و���ص��ول  اآيل  ب�صكل  ال�صكاين  ال�صجل  بيانات  ق��اع��دة  حتديث  يف 
واآمنة  مبتكرة  اإلكرتونية  خدمات  تقدمي  يتيح  مبا  احلكومي  التكامل 
يف�صلونها  التي  الو�صيلة  عن  النظر  بغ�ض  وذل��ك  املتعاملني  ثقة  تنال 
اأجهزتهم  خ��الل  من  �صواء  يحتاجونها  التي  اخلدمات  على  للح�صول 
اخلدمة  اأك�صاك  خالل  من  اأو  النرتنت  �صبكة  طريق  عن  اأو  املحمولة 
الذاتية وغريها. يذكر اأن بطاقة الهوية التي ت�صدرها هيئة الإمارات 
م�صتويات  اأعلى  ت�صمن  التي  التكنولوجية  برتكيبتها  تتميز  للهوية 
الدقة والأمان حيث تتكون من ثالثة خ�صائ�ض وهي البطاقة الذكية و 
مفاتيح التوقيع الإلكرتوين و الب�صمات كما تتميز بطاقة الهوية برقم 
وملدى  حلاملها  البيومرتية  باخل�صائ�ض  ويرتبط  يتكرر  ل  تعريفي 
احلياة ويتيح ال�صتفادة من جميع اخلدمات احلكومية اأو اخلا�صة التي 

تتطلب اإثبات الهوية.

الذي ت�صطلع به الهيئة للم�صاهمة يف حتقيق روؤية احلكومة الحتادية 
خالل  م��ن  لل�صكان  امل��ق��دم��ة  احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير  يف  املتمثلة 

�صبكات الت�صالت والأجهزة املحمولة يف الدولة.
الإلكرتوين  موقعها  على  ن�صرته  ال��ذي  بحثها  يف  الهيئة  وا�صتعر�صت 
الذي يتوقع  املحوري  الدور  الرقمي  العامل  الهوية والتنقل يف  بعنوان 
اأن تلعبه م�صاريع اأنظمة الهوية املتقدمة وخدمات التعريف وامل�صادقة 
الإل��ك��رتون��ي��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا يف مت��ك��ني م�����ص��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة م��ن الأم���ن 
واملوثوقية يف جمال تعريف الهويات ال�صخ�صية على �صبكات الت�صالت 
باتت جتتذب  املتقدمة  الهوية  اأنظمة  اأن  اإىل  الهيئة  واأ�صارت  الرقمية. 
موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�ض وت�صتقطب ا�صتثمارات �صخمة منذ 
�صنوات لتطوير تقنيات تعريف الهويات عرب �صبكات الت�صالت وذلك 
التطبيقات  املتغرية للمتعاملني وخا�صة مع تزايد  لتلبية الحتياجات 

الأجهزة  على  تعتمد  اأ�صبحت  التي  اخل��دم��ات  م��ن  املبتكرة  وال��ن��م��اذج 
الإلكرتونية املحمولة و�صبكات الت�صالت املتنقلة احلديثة.

واأو�صحت الهيئة اأن دورها املحوري يف حتقيق روؤية قيادة الدولة املتمثلة 
بتوفري خدمات حكومية قريبة من النا�ض ت�صمح باإجناز املواطن كافة 
يف  يكمن  املحمول  اأج��ه��زة  وع��رب  واح��د  مكان  يف  احلكومية  معامالته 
تطوير منظومة متقدمة لإدارة الهوية يف الدولة ت�صمح لكافة اجلهات 
احلكومية من التثبت من هويات امل�صتفيدين من خدماتها عن طريق 
رقم الهوية املوحد وحتديدا من خالل م�صروع الربط الإلكرتوين الذي 
الت�صديق  مركز  الرقمية   الهوية  م�صروع  خ��الل  وم��ن  الهيئة  تطوره 
الإلكرتوين . ولفتت الهيئة اإىل اأن اإجناز نظام ال�صجل ال�صكاين للدولة 
الهيئة وخمتلف  بني  الإلكرتوين  الربط  م�صروع  احلا�صل يف  والتقدم 
الإم��ارات �صي�صهم  املدنية يف  الواقعات  امل�صوؤولة عن  اجلهات احلكومية 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد بحث علمي جديد لهيئة الإم��ارات للهوية ن�صرته  املجلة الدولية 
للتكنولوجيا وال�صتثمار  يف عددها ال�صادر موؤخرا �صعي دولة الإمارات 
العربية املتحدة الدوؤوب اإىل تقدمي خدمات حكومية مبتكرة ل�صكانها 

عرب ال�صبكات الرقمية والأجهزة الإلكرتونية املحمولة.
وقالت الهيئة يف بحثها اإن دولة الإمارات عازمة على و�صع ب�صمتها يف 
قدرتها  وتعزيز  الرقمي  العامل  يف  ال�صخ�صية  الهويات  تعريف  جم��ال 
التناف�صية يف هذا املجال احليوي و�صول اإىل حتقيق الريادة يف اخلدمات 

احلكومية املقدمة للجمهور.
و�صلطت الهيئة ال�صوء يف بحثها اجلديد على جتربة الإمارات يف جمال 
تطوير بنية حتتية متطورة لإدارة الهوية املتقدمة .. م�صرية اإىل الدور 

تكرمي 14 من املنت�صبني املتميزين مبركزية �صرطة اأبوظبي

مرور اأبوظبي ت�صارك يف معر�ض ربيع بال حوادث
•• اأبوظبي-وام:

املرور والدوريات  �صاركت مديرية 
ب�����ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
جمعية �صاعد للحد من احلوادث 
املرورية بجناح مروري يف معر�ض 
رب��ي��ع ب���ال ح�����وادث ال����ذي نظمته 
مركز  الأ���ص��ري��ة  التنمية  موؤ�ص�صة 
اأب���وظ���ب���ى و����ص���ارك���ت ف��ي��ه ك���ل من 

ال�صالمة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
املرورية للحد من احل��وادث التي 
عن  معربا  ال��ط��الب  لها  يتعر�ض 
اختارته  ال���ذي  بال�صعار  اإع��ج��اب��ه 
ال���ط���ال���ب���ات ل��ل��م��ع��ر���ض رب���ي���ع بال 
املديرية  و�صعي  م��روري��ة  ح���وادث 
جل���ع���ل ك����ل ف�������ص���ول ال�������ص���ن���ة بال 
باملعر�ض  واأ�صاد  مرورية.  ح��وادث 
العديد  ت�����ص��م��ن  ال�����ذي  امل�������روري 

حكومة اأبوظبي يف غر�ض اللتزام 
الطالب  ب��ني  امل���روري���ة  بالتوعية 
امل�صتقبل  ���ص��ائ��ق��ي  ب���اع���ت���ب���اره���م 
مب����ا ي����ع����زز م����ن م���ع���اي���ري الأم�����ن 
روؤية  لتحقيق  املرورية  وال�صالمة 
من  واح���دة  ت�صبح  اأن  يف   2030
ال�صالمة  حتقق  حكومات  خم�ض 
املرورية. من جانبها ثمنت حمدة 
املهريي مديرة مدر�صة الظبيانية 

ومدر�صة  ال��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  امل���در����ص���ة 
ال����ب����ط����ني ال���ع���ل���م���ي���ة وم����در�����ص����ة 
امل�صتقبل ومدر�صة اأجنادين �صمن 
مبا  املجتمعي  التوا�صل  منهجية 
يعزز ال�صالمة املرورية يف القطاع 
التعليمي. واأكد املقدم جمال �صامل 
العالقات  ق�صم  رئي�ض  ال��ع��ام��ري 
العامة يف مديرية املرور والدوريات 
ب�����ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي احل��ر���ض على 

التي  امل���ت���ن���وع���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
للطالبات  مبكر  وع���ي  ع��ل��ى  ت���دل 
ب��ق�����ص��ي��ة ال�������ص���الم���ة امل�����روري�����ة. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت م���رمي م�صلم 
اأبوظبي  امل��زروع��ي م��دي��رة م��رك��ز 
الأ�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  يف 
التوعية  ب���ربام���ج  اله���ت���م���ام  اأن 
امل�����روري�����ة ب���ال�������ص���راك���ة م����ع م����رور 
لتوجهات  ترجمة  ي��اأت��ي  اأب��وظ��ب��ي 

الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  التابعة 
املدر�صة  ب��ني  ال��ف��اع��ل��ة  ب��ال�����ص��راك��ة 
ومديرية املرور يف تنظيم املعر�ض 
الرائد  الفعاليات  امل��روري. ح�صر 
خالد حممد عبد الكرمي اآل علي 
الزعابي  حممد  عائ�صة  والنقيب 
وم�����دي�����رات وم���ع���ل���م���ات م����دار�����ض 
العلمية  وال����ب����ط����ني  اج����ن����ادي����ن 

ومدر�صة امل�صتقبل. 

•• ابوظبي-وام:

اأكد اللواء اأحمد نا�صر الري�صي مدير عام العمليات املركزية يف القيادة 
املوظفني  لتحفيز  ودع��م��ه��ا  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ض  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
وذلك خالل  وتقدير جهودهم  اأبوظبي  �صرطة  املتميزين من منت�صبي 
العامة  ل���الإدارة  التابعة  الإدارات  منت�صبي  م��ن   14 مكتبه  يف  تكرميه 
بت�صليمهم  ..وق��ام  املثايل  املوظف  بجائزة  الفائزين  املركزية  للعمليات 

ع�صر اأفكار اإبداعية خالل عام ..موؤكدا اأن ا�صرتاتيجية �صرطة اأبوظبي 
اإيجابيا يف  اأثرا  تتبنى الأفكار الإبداعية املقدمة من منت�صبيها وترتك 
تعزيز التطوير مل�صرية العمل ال�صرطي . من جانبهم اأعرب املكرمون عن 
�صعادتهم بح�صولهم على جائزة املوظف املثايل معاهدين قيادتنا العليا 
على موا�صلة التميز يف خدمة العمل ال�صرطي. من ناحية اخرى �صهد 
اللواء احمد نا�صر الري�صي تخريج دورة التفاو�ض الأمني التي عقدت 
يف نادي �صباط القوات امل�صلحة وا�صتمرت اأ�صبوعني مب�صاركة عدد من 

ميدالية املوظف املثايل و�صهادات ال�صكر والتقدير والهدايا التذكارية. 
بكفاءة  العمل م�صيدا  والإب��داع يف  التميز  املكرمني على موا�صلة  وحث 
وبجهودهم  املثايل  املوظف  جائزة  على  احلا�صلني  املتميزين  العاملني 
املتميزة واإخال�صهم وقيامهم بواجباتهم الوظيفية بدقة واتقان متمنيا 

لهم التوفيق والنجاح . 
واأعرب عن اعتزازه بتميز العنا�صر الن�صائية ب�صرطة اأبوظبي يف العمل 
وتقدميهن الأفكار الإبداعية ..لفتا اإىل اأنه تلقى من اإحدى العامالت 

�صباط �صرطة اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية . واكد حر�ض القيادة 
ال�صرطي  العمل  جم���الت  جميع  يف  وال��ك��ف��اءات  امل��ه��ارات  تطوير  على 
على  وحثهم  اخلريجني  ..وه��ن��اأ  الأم��ن��ي  التفاو�ض  جم��ال  يف  خ�صو�صا 
بهذا  املهارات  اأف�صل  واكت�صاب  والأقليمية  العاملية  امل�صتجدات  مواكبة 
التفاو�ض  لفن  الأ�صا�صية  املبادئ  على  رك��زت  ال��دورة  اأن  يذكر   . ال�صاأن 
و�صملت حما�صرات نظرية ومتارين عملية و�صيناريوهات وفقا ملنهجية 

ومعايري الدورات العاملية املتخ�ص�صة.

احتاد الكتاب يهنئ قيادة و�صعب االإمارات 
مبنا�صبة مرور250 عامًا على بناء ق�صر احل�صن

•• اأبوظبي-وام 

هناأ احتاد كتاب واأدباء الإمارات قيادة و�صعب الإمارات مبنا�صبة مرور 250 
عاما على بناء ق�صر احل�صن يف اأبوظبي وانتقال حكم اآل نهيان الكرام من 

ليوا اإىل اأبوظبي.
وتوقف احتاد الكتاب يف بيان ا�صدره بهذه املنا�صبة عند رمزية احلدث وما 
اأ�ص�ض لها  التي  يت�صمنه من دللت تتعلق بامل�صرية احل�صارية والتنموية 
والتي ت�صارعت من بعده مبا�صرة لتتحول املنطقة اإىل مركز مهم دخل يف 

�صلب العملية احل�صارية الإن�صانية برمتها.
يف  العاملني  و�صائر  واملبدعني  والباحثني  والكتاب  الأدب���اء  الحت��اد  ودع��ا 
�صوؤون الثقافة والتاريخ من املواطنني واملقيمني اإىل الهتمام بدللت هذا 
الإماراتي  الرتاث  اأنه ميثل عن�صرا مهما يف  وا�صتق�صائها خا�صة  احلدث 
الغني والعريق ودمج هذا الرتاث يف �صائر عمليات التحديث التي ي�صهدها 
بوجدان  ن�صيجا متناغما حيا مرتبطا  املح�صلة  لتكون  الإماراتي  املجتمع 

الإن�صان وذاكرته واأحالمه.
كما دعا الحتاد يف بيانه اإىل اإدراج هذا الرتاث يف املناهج التعليمية بحيث 
اأ�صيال من تكوينها  تبقى الأجيال النا�صئة على توا�صل معه ليكون جزءا 
الثقافية  املوؤ�ص�صات  جميع  اإىل  والتقدير  بال�صكر  الحت��اد  وتقدم  الثقايف. 
العاملة يف حقل الرتاث وعلى راأ�صها نادي تراث الإمارات الذي اأقام ندوة 
كربى قبل عامني مبنا�صبة انتقال حكم العائلة الكرمية اإىل اأبوظبي واإىل 
الرتاث  جمع  جم��ال  يف  جهودها  على  والثقافة  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
الإمارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  اإن  بيانه   وق��ال يف ختام  واإح��ي��ائ��ه.  وتوثيقه 
خططا  اأع��د  وق��د  الق�صايا  بهذه  املعنية  املوؤ�ص�صات  ���ص��دارة  يف  نف�صه  يجد 
وهو  ودعمها  م�صروعاتهم  وتبني  ال��رتاث  جمال  يف  الباحثني  ل�صتقطاب 
ينتهز املنا�صبة لالإعالن عن ذلك وتوجيه الدعوة اإىل اجلميع لإغناء هذه 

اخلطط وتطويرها واإن�صاجها والتمهيد لو�صعها قيد التنفيذ .

العمليات  ع��ام  مدير  مكتب  مدير 
اأبوظبي و�صامل  ال�صرطية ب�صرطة 

ال���ك���ث���ريي رئ��ي�����ض جمل�ض  ���ص��ع��ي��د 
اإمارة  دوائ��ر  تكافل  �صندوق  اإدارة 

اأب��وظ��ب��ي وجن����الء ال���ده���ان نائب 
املدير العام لل�صندوق. 



03

اأخبـار الإمـارات
السبت -    2   مارس    2013 م    -    العـدد   10729
Saturday   2    March    2013  -  Issue No   10729

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

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

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

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

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

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

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

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

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

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

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

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�ض  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام الق�ين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

فطيم بنت حممد ت�صع ب�صمة يدها يف معر�ض االأيادي الذهبية للقافلة الوردية
•• دبي-وام:

قامت �صمو ال�صيخة فطيم بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم م�صاء اأم�ض 
الول بو�صع ب�صمة يدها ك�صفرية للقافلة الوردية �صمن معر�ض الأيادي 
للمعر�ض  جديدة  يد  ب�صمة  بذلك  لي�صاف  الوردية  للقافلة  الذهبية 
احلافل بب�صمات من كبار ال�صخ�صيات الداعمة ملبادرة القافلة الوردية 
لن�صر الوعي مبر�ض �صرطان الثدي و�صرورة الك�صف املبكر عنه يف كافة 
الوردية  القافلة  احتفالية نظمتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  الإم����ارات.  اأن��ح��اء 
اإحدى مبادرات جمعية اأ�صدقاء مر�ض ال�صرطان يف ميدان باإمارة دبي 
اإدارة اخلدمات امل�صرفية الن�صائية �صهرزاد التابعة لبنك دبي  وبرعاية 

جلمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان ان القافلة الوردية توا�صل جهودها 
لتحقيق املزيد من النتائج الإيجابية يف التوعية ب�صرورة الك�صف املبكر 
عن �صرطان الثدي ولقد �صاهم الدعم وامل�صاندة على امل�صتويني الر�صمي 
املبادرة  اأه����داف  م��ن  متقدمة  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  وال�����ص��ع��ب��ي 
وي�صعدنا اليوم اأن تن�صم ب�صمة يد �صمو ال�صيخة فطيم بنت حممد بن 
لدورها يف دعم  الذهبية تكرميا  الأي��ادي  اإىل معر�ض  اآل مكتوم  را�صد 
فعاليات القافلة الوردية . وثمنت بن كرم قيام اإدارة اخلدمات امل�صرفية 
الن�صائية �صهرزاد التابعة لبنك دبي التجاري بدعم هذه الإحتفالية التي 
ت�صب يف دعم مبادئ امل�صوؤولية الإجتماعية من خالل تكرمي املوؤ�ص�صات 
الوردية  القافلة  مبادرة  ومنها  املختلفة  الإن�صانية  للمبادرات  الوطنية 

التجاري وذلك بح�صور عدد من �صيدات املجتمع والفر�صان.
وبهذه املنا�صبة قالت �صمو ال�صيخة فطيم بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ان مبادرة القافلة الوردية تعترب م�صروعا وطنيا اإن�صانيا جدير بالدعم 
وامل�صاندة منا جميعا واإن ما حققته من اجنازات يف رفع الوعي مبر�ض 
�صرطان الثدي و�صرورة الك�صف املبكر عنه على م�صتوى الدولة وتغيري 
حققتها  التي  النتائج  على  ع��الوة  املر�ض  ه��ذا  اإىل  املجتمعية  النظرة 
خالل ال�صنوات املا�صية يف اإجراء اآلف الفحو�صات املجانية ي�صتحق منا 
كل التقدير والدعم واأنا بهذه املبادرة اإمنا اأ�صع يدي مع كافة الأيادي 

التي تدعم القافلة واأهدافها ملوا�صلة م�صريتها يف دولتنا احلبيبة .
املوؤ�ص�ض  والع�صو  الأم��ن��اء  هيئة  رئي�ض  ك��رم  ب��ن  اأم���رية  �صعادة  وق��ال��ت 

املوؤ�ص�صي  امل�صتوى  التي نفتخر يف تعزيزها على  وهي احدى اخلطوات 
يف دولة الإمارات العزيزة .

اآل مكتوم  ال�صيخة فطيم بنت حممد بن را�صد  اأن �صمو  جدير بالذكر 
كانت قد تكرمت بالتربع مببلغ ن�صف مليون درهم دعما جلهود القافلة 
الوردية عقب م�صريتها الثالثة التي ا�صتمرت 10 ايام بعد انطالقتها 
يف 2 من فرباير املا�صي لغاية 12 من ال�صهر نف�صه حيث قطع 150 
بفحو�ض  بتقدمي  وتكللت  امل�صرية  خالل  كم   323 نحو  فر�صانها  من 
الك�صف املبكر عن مر�ض �صرطان الثدي لأكر من 5 اآلف من الن�صاء 
اإ�صراف  تقدميه حتت  ال��ذي مت  التوعوي  الدعم  اإىل  اإ�صافة  وال��رج��ال 

اأطباء ومتخ�ص�صني يف خمتلف مدن واإمارات الدولة.

نهيان بن مبارك يح�صر اأفراح ال�صام�صي بالعني 

االإمارات حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين االإثنني املقبل

كرمية �صعيد حممد �صعيد ال�صام�صي. كما ح�صر احلفل الذي اأقيم يف قاعة 
مبارك  بن  نهيان  بن  �صخبوط  ال�صيخ  بالعني  زاخ��ر  مبنطقة  الحتفالت 
في�صل  العزيز  عبد  وال�صيخ  القا�صمي  في�صل  اهلل  عبد  وال�صيخ  نهيان  اآل 
احلفل  وتخلل  وال�صدقاء  اله��ل  من  ولفيف  القبائل  ووجهاء  القا�صمي 

عرو�ض فنية قدمتها فرقة الإمارات الرتاثية.

•• العني-وام:

العايل  التعليم  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  ح�صر 
ال�صام�صي مبنا�صبة  �صعيد علي  اأقامه  الذي  الع�صاء  العلمي حفل  والبحث 
اإىل  ال�صام�صي وحمد  اإىل كرمية حمود حممد جوعان  زف��اف جنليه علي 

املظرب  حممد  جا�صم  الدكتور  العقيد  برئا�صة  امل��دين 
مدير عام �صوؤون الإطفاء واحلماية وال�صالمة بالقيادة 
ومت  الأع�صاء.  جميع  وبح�صور  امل��دين  للدفاع  العامة 
خالل الجتماع الطمئنان اإىل الرتتيبات وال�صتعدادات 
العلمية  الأوراق  واع��ت��م��اد  الح��ت��ف��ال  لتنظيم  اجل��اري��ة 
الذي  العلمي  امللتقى  يف  امل�صاركة  اجلهات  من  املقدمة 
يعقد يف فندق يا�ض وي�صارك فيه جمموعة من اخلرباء 

واملتخ�ص�صني يف جمال الدفاع املدين.

•• ابوظبي-وام:

العاملي  باليوم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حتتفل 
للدفاع املدين يف الرابع من مار�ض اجلاري حتت �صعار 
الدفاع املدين وحت�صري اجلمعيات املدنية للوقاية من 
الأهداف  وحتقيق  باإجناحه  الكفيلة  وال�صبل  ال��ك��وارث 
لالحتفال  املنظمة  العليا  اللجنة  وكانت  منه  امل��رج��وة 
للدفاع  العامة  القيادة  مبقر  الأخ��ري  اجتماعها  عقدت 

�صفر الدولة يف الربتغال ي�صارك بفعاليات افتتاح الدورة 25 للمعر�ض الدويل لل�صياحة يف ل�صبونة

وزارة البيئة ت�صارك يف حملة فوق مكتبي علم

تقليد الرتب اجلديدة لـ 10 �صباط يف املوؤ�ص�صة العقابية ب�صرطة اأبوظبي

لعبته  ال��ذي  وال��دور  �صياحية مهمة  اإمكانيات  الإم���ارات من  به  ما حتظى 
خطوط  على  املا�صي  ال�صيف  انطلقت  ال��ت��ي  املبا�صرة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت 
طريان الإمارات يف ا�صتقطاب اهتمام ال�صياح الربتغاليني. كما كانت زيارة 
وزير القت�صاد للجناح فر�صة قدم خاللها �صعادة ال�صفري ملعاليه ول�صعادة 
يف  ال��دول��ة  جناح  و�صهد  باملنا�صبة.  تذكارية  درع��ا  مي�صكيتانون�ض  اأدول��ف��و 
كانوا  �صواء  ال��زوار  طرف  من  الأول  اليوم  خالل  ملحوظا  اإقبال  املعر�ض 
ال�صخا�ض  اأو  ال��رح��الت  ومنظمي  ال�صفار  وك��الت  اأ�صحاب  من  مهنيني 
العاديني الراغبني يف الطالع على ما حتظى به المارات ال�صبع من مواقع 
ومرافق �صياحية وذلك من خالل ما وفرته هيئة دبي لل�صياحة يف اجلناح 

من كتيبات و�صور ومعطيات �صياحية.

•• ل�صبونة-وام:

الربتغال يف  الدولة لدى  �صفري  الري�صي  اأحمد  نا�صر  �صعادة �صقر  �صارك 
الذي  ل�صبونة  لل�صياحة يف  ال��دويل  للمعر�ض   25 ال��دورة  افتتاح  فعاليات 
ي�صهد هذ ال�صنة للمرة الثانية م�صاركة دولة الإمارات العربية املتحدة من 
افتتح   . الإم���ارات  دب��ي لل�صياحة و ط��ريان  خ��الل جناحني خا�صني بهيئة 
بح�صور  الربتغايل  القت�صاد  وزير  �صانتو�صربايرا  الفارو  معايل  املعر�ض 
وحظي  مي�صكيتانون�ض.  ادول��ف��و  �صعادة  بال�صياحة  املكلف  ال��وزي��ر  م�صاعد 
القت�صاد  وزي��ر  معايل  قبل  م��ن  خا�صة  ب��زي��ارة  املعر�ض  يف  ال��دول��ة  جناح 
الربتغايل الذي توقف مطول عند اجلناح وا�صتعر�ض مع �صعادة ال�صفري 

وال�صتقرار  الأم��ن  مكت�صبات  على  باحلفاظ  الواجب 
والعطاء  اجل��ه��ود  م�����ص��اع��ف��ة  اإىل  ودع���اه���م  ب��ال��دول��ة 
والتفاين يف العمل معربا عن متنياته لهم بالتوفيق 
الغالية  الثقة  املرفعون  ثمن  جانبهم  م��ن  وال��ن��ج��اح. 
اأن يكونوا على  للقيادة العليا موؤكدين حر�صهم على 
بالعمل  للنهو�ض  اجلهود  وم�صاعفة  امل�صوؤولية  ق��در 
هذا  فيه خدمة  ملا  �صواء  على حد  والأم��ن��ي  ال�صرطي 

الوطن الغايل. 

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة  مدير  الزعابي  مطر  �صيف  حممد  العقيد  قلد 
اأبوظبي  ب�صرطة  والإ���ص��الح��ي��ة  العقابية  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
وهناأ  اجل��دي��دة.  رتبهم  ال�صباط  م��ن   10 مكتبه  يف 
يف  بجهودهم  م�صيدا  ترقيتهم  متت  الذين  ال�صباط 
وعزمية  اأمانة  بكل  عاتقهم  على  امللقى  الواجب  اأداء 
موؤكدا اأن هذه الرتقية تزيد من م�صوؤولياتهم يف اأداء 

•• دبي-وام:

اأحمد  را�صد  الدكتور  معايل  اأك��د 
بن فهد وزير البيئة واملياه اأهمية 
غ���ر����ض ق��ي��م ح���ب ال���وط���ن لدى 
الأطفال لتنمو وتكرب لديهم روح 
الوطنية مما ي�صاهم يف اندفاعهم 
عليه  واملحافظة  وطنهم  خلدمة 
اأجل تقدمه يف كافة  والعمل من 

املجالت.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال معاليه 
ال����دراري  رو���ص��ة  مبكتبه ط���الب 
فوق  حملة  يف  للم�صاركة  وذل���ك 
مكتبي علم والتي ينظمها فريق 

اأحبك يا وطني بالرو�صة.
رو�صة  ب��ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����اد 
ال���ه���وي���ة  ت����ع����زي����ز  ال�������������دراري يف 

الوطنية لدى طالبها.
وق�������ام ط�����الب ال����رو�����ص����ة خ���الل 
على  ال��دول��ة  علم  بو�صع  ال��ل��ق��اء 
واملياه  البيئة  وزير  مكتب معايل 

حب  يف  �صعرية  ف��ق��رات  وق��دم��وا 
تقدميهم  اإىل  بالإ�صافة  الوطن 

لهدية تذكارية ملعاليه.
�صلطان  منى  قدمت  جانبها  من 
رو�صة  يف  م��ع��ل��م��ة  ال�����ص��ام�����ص��ي 
الوزير  مل��ع��ايل  �صكرها  ال�����دراري 

على م�صاركة الوزارة وا�صتقبالها 
لتفعيل  ال���دراري  رو�صة  لطالب 
واأ�صارت  علم  مكتبي  ف��وق  حملة 
برامج  اأح��د  تعد  احلملة  اأن  اإىل 
ف���ري���ق اأح����ب����ك ي����ا وط���ن���ي ال����ذي 
انطلق منذ �صنتني لتعزيز الهوية 

الوطنية .
وفعاليات  اأن�صطة  الفريق  وينفذ 
العام  ط�����وال  م�����ص��ت��م��رة  وط��ن��ي��ة 
ومن املزمع اأن يعقد خالل اأبريل 
وطني  يا  اأحبك  مهرجان  القادم 

يف رو�صة الدراري. 

الرئي�ض اللبناين ي�صتقبل القائم باأعمال �صفارة الدولة يف بروت 
اآل نهيان رئي�ض  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  �صاحب 

الدولة حفظه اهلل.
على  �صليمان  مي�صال  ال��ع��م��اد  ال��رئ��ي�����ض  ف��خ��ام��ة  واأك����د 
�صرورة احلفاظ على اأف�صل العالقات مع دولة الإمارات 

العربية املتحدة ودول اخلليج العربي.
ال�صمو  �صاحب  ب��الأع��م��ال حت��ي��ات  ال��ق��ائ��م  نقل  ب���دوره 

رئي�ض الدولة حفظه اهلل للرئي�ض �صليمان.

•• بريوت-وام:

رئي�ض  �صليمان  العماد مي�صال  الرئي�ض  ا�صتقبل فخامة 
اجلمهورية اللبنانية ام�ض يف الق�صر اجلمهوري �صعادة 
الدولة يف  باأعمال �صفارة  القائم  حمد حممد اجلنيبي 
بريوت ومت خالل املقابلة بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين حيث نقل فخامة الرئي�ض اللبناين حتياته اإىل 

�صفرنا يف اإ�صالم اآباد يلتقي وزيرتني باك�صتانيتني 
•• ا�صالم اباد-وام:

جمهورية  ل���دى  ال��دول��ة  �صفري  النعيمي  ال��ب��ا���ص��ه  ع��ب��داهلل  عي�صى  ���ص��ع��ادة  ق���ام 
اآل نهيان  باك�صتان الإ�صالمية بت�صليم ر�صالة من �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
وزير اخلارجية اىل معايل حنه رباين كهر وزيرة اخلارجية بجمهورية باك�صتان 
ال�صفري  �صعادة  ونقل  الول.  ام�ض  اباد  ا�صالم  بالعا�صمة  ال�صالمية يف مكتبها 
اىل  ملعاليها ومتنياته  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ عبداهلل  �صمو  النعيمي حتيات 
رب��اين من  الوزيرة حنه  والزده���ار. وطلبت  التقدم  ب��دوام  الباك�صتاين  ال�صعب 
الرئي�ض  م��ب��ادرة  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  اىل  ينقل  ان  النعيمي  ال�صفري 
اىل  باك�صتان  ان�صمام  وثيقة  على  بالت�صديق  زرداري  علي  اآ�صف  الباك�صتاين 

الرئي�ض  اهتمام  اىل  ولفتت  ايرينا  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  ع�صوية 
باك�صتان  املتجددة نظرا حلاجة  الطاقة  البديلة لنتاج  ال�صبل  تبني  زرداري يف 
بالعالقات  رب��اين  حنه  ال��وزي��رة  ا���ص��ادت  كما  الطاقة.  م�صادر  لتنويع  املتزايدة 
دولة  جهود  على  ..واأث��ن��ت  الم����ارات  ودول���ة  باك�صتان  ب��ني  والتوا�صل  املتميزة 
المارات العربية املتحدة يف جمال الطاقة املتجددة . وقبل ذلك ا�صتقبل �صعادته 
مبكتبه معايل فردو�ض عا�صق اأعوان الوزيرة الحتادية لالجراءات واخلدمات 
الذي  وامل�صتوى  الثنائية  العالقات  ا�صتعرا�ض  مت  حيث  الباك�صتانية  الوطنية 
دولة  قدمتها  التي  بامل�صاعدات  معاليها  وا���ص��ادت  ال��ع��الق��ات  تلك  اليه  ارت��ق��ت 
المارات اىل باك�صتان وخا�صة يف املجال ال�صحي ..واعربت عن اأملها يف تعزيز 

التوا�صل الن�صاين بني بالدها ودولة المارات م�صتقبال.
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)الطرق واملوا�صالت( تنظم حملة توعوية حول مر�ض ال�صرطان

اللجنة الثقافية يف نادي احلمرية تدعم اجلوانب التطوعية بتنظيم حملة ناجحة للت�صجر

•• دبي-الفجر: 

 ، نظمت هيئة الطرق واملوا�صالت 
حملة توعوية �صاملة حول مر�ض 
ب��ه��دف توعية  ال�����ص��رط��ان، وذل����ك 
م���وظ���ف���ي ال���ه���ي���ئ���ة ب���الع���ت���ق���ادات 
وكيفية  امل����ر�����ض،  ع����ن  اخل���اط���ئ���ة 
مع  بالتعاون  وذل��ك  منه،  الوقاية 
هيئة ال�صحة بدبي، ومركز برامي 

ميديكال الطبي. 
واأو����ص���ح���ت اأح�����الم ال��ف��ي��ل، مدير 
بقطاع  الإداري������ة  اخل���دم���ات  اإدارة 
املوؤ�ص�صي  الإداري  الدعم  خدمات 
تاأتي  الفعالية  ه��ذه  اأن  الهيئة،  يف 
ن��ب�����ص��ات �صحية  ���ص��م��ن م����ب����ادرة  
املا�صي  العام  الهيئة  اأطلقتها  التي 
بني  ال�صحي  ال��وع��ي  ن�صر  ب��ه��دف 
بامل�صتوى  والرت����ق����اء  امل���وظ���ف���ني، 
ال�صحي، اإىل جانب حر�ض الإدارة 
املوؤ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ت��ع��اون 

ال��ع��امل، حيث يعترب  اأن��ح��اء  جميع 
م�صبباً لأكر من 6.7 مليون وفاة 
�صنوياً، وبذلك يكون عدد الوفيات 
م��ن ال�����ص��رط��ان اأك���ر م��ن جمموع 
الأمرا�ض  م��ن  ال��ن��اجت��ة  ال��وف��ي��ات 
الأخ����������رى ك������الي������دز، وامل�����الري�����ا، 
التقارير  اأن  ع��ن  ف�صاًل  وغ��ريه��ا، 
ال�صرطان  اأن  اإىل  ت�صري  ال��ع��امل��ي��ة 
����ص���ي���وؤدي ب��ح��ي��اة م���ا ي���ق���ارب 84 
 2005 عامي  ب��ني  ن�صمة  مليون 

و2015. 
حققت  احل���م���ل���ة  اأن  واأ�����ص����اف����ت، 
اأعداد  خ��الل  م��ن  ملمو�صاً  جناحا 
امل�������ص���ارك���ني، ح��ي��ث ا���ص��ت��م��ل��ت على 
حما�صرة �صحية يف املبنى الرئي�ض 
ب���ال���ه���ي���ئ���ة، ت���ن���اول���ت الع���ت���ق���ادات 
وتقدمي  ال�صرطان،  عن  اخلاطئة 
ف�صاًل  ع���ن���ه،  ال��ك��ام��ل��ة  احل���ق���ائ���ق 
الن�صائح  م���ن  ب���اق���ة  ت���ق���دمي  ع���ن 
ال���وق���ائ���ي���ة واأب�������رزه�������ا: الب���ت���ع���اد 

الأطعمة  ت���ن���اول  ال���ت���دخ���ني،  ع���ن 
ممار�صة  على  امل��واظ��ب��ة  ال�صحية، 
الوقاية  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  ال��ت��م��ري��ن��ات 
على  ال�صم�ض، احل�صول  اأ�صعة  من 
الالزمة  وال��ط��ع��وم  ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات 
ف�������ص���اًل عن   ، الأم�������را��������ض،  م�����ن 
�صرورة اإجراء الفحو�صات الطبية 

الك�صف  يف  ت�صاهم  والتي  ال��دوري��ة 
امل��ب��ك��ر ل��ل�����ص��رط��ان، م���ا ي���زي���د من 

فر�ض جناح العالج.   
ك���م���ا ت�����ص��م��ن��ت احل���م���ل���ة ت���وزي���ع 
ح  تو�صّ ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ب�����رو������ص�����ورات 
الوقائية  واخل����ط����وات  ال��ن�����ص��ائ��ح 
ال����الزم����ة ح����ول امل����ر�����ض، ك��م��ا مت 

جمانية  طبية  ف��ح��و���ص��ات  اإج����راء 
ل��ل��م��وظ��ف��ني وم��ف��ت�����ص��ي امل���واق���ف 
وموؤ�ص�صة  ال��غ��ب��ي��ب��ة،  )م��ب��ن��ى  يف 
امل���وا����ص���الت ال���ع���ام���ة، وم��ب��ن��ى اأم 
ال�صت�صارات  اأخ���ذ  م��ع  ال���رم���ول(، 
ال��ه��ام��ة م��ن ق��ب��ل ال��ط��اق��م الطبي 

الذي رافق احلملة.

من  دب���ي،  يف  احلكومية  واجل��ه��ات 
خمتلف  على  ال�صوء  ت�صليط  اأجل 
النواحي  ب�صتى  املتعلقة  الأم�����ور 
�صحية،  اأو  كانت  جمتمعية  �صواء 

املوظفني  حت��ف��ي��ز  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة 
اأول��ي��ة على  اإج���راء فحو�صات  على 
اأيدي خمت�صني من هيئة ال�صحة 

ومركز برامي الطبي يف دبي. 

الإح�صائيات  اأن  اىل  واأ������ص�����ارت 
وال��ب��ي��ان��ات ال�����ص��ادرة م��ن منظمة 
ال�صحة العاملية بيّنت اأن ال�صرطان 
يعد من اأ�صباب الوفاة الرئي�صة يف 

97 األف درهم تربعات من طلبة جامعة زايد للنازحني ال�صوريني 
•• اأبوظبي-وام:

احلملة  خ���الل  زاي���د  ج��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ات  طلبة  ت��ربع��ات  ح�صيلة  بلغت 
املن�صرم  ال�صبوع  ال�صوريني  النازحني  لدعم   2013 اأك�صن  اخلريية 
اآل  مبارك  بن  نهيان  بنت  عو�صة  ال�صيخة  كانت  دره��م.  األ��ف   97 نحو 
نهيان الرئي�صة الفخرية لرابطة خريجات اجلامعة قد افتتحت فعاليات 
احلملة الأحد املا�صي يف مبنى الطالبات بينما قام ال�صيخ �صخبوط بن 
مبنى  يف  احلملة  ب��اإط��الق  التايل  اليوم  يف  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الطالب. ح�صر اطالق احلملة الدكتور �صليمان اجلا�صم مدير اجلامعة 
ال�صرتاتيجية يف  املن�صقة  امل�صئولني فيها وفيونا ماكيلروي  وعدد من 
اجل�صر  برنامج  مدير  م�صاعد  غالغر  وك��اي  امل��اأوى  �صندوق  موؤ�ص�صة 

الأكادميي بجامعة زايد وجاي ترمييار منظم امل�صروع.

لهذه احلملة التي نظمها طلبة ال�صنتني الأوىل والثانية كجزء تطبيقي 
من الربنامج الدرا�صي خدمة التعلم .

بالواقع  للطلبة  الدرا�صية  اخل��ربات  ربط  مفهوم  اإىل  احلملة  وت�صتند 
املنهج  من  الإن�صانية  امل�صاعدات  مو�صوع  اختيار  مت  حيث  بهم  املحيط 
الذي  الإجنليزية  اللغة  برنامج  من  الثانية  املرحلة  لطالب  الدرا�صي 

يلخ�صه كتاب بعنوان �صندوق التربعات .
مهاراتهم  تعزيز  اإىل  احلملة  اإط���ار  يف  الطلبة  �صعى  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف 
ال��ق��ي��ادي��ة وب��ث روح امل��ب��ادرة وال��ث��ق��ة بالنف�ض وال��ت��ف��اع��ل م��ع الأح���داث 
العاملية وقاموا بجمع التربعات للنازحني ال�صوريني ون�صر ثقافة العمل 

التطوعي والعطاء والوعي بامل�صوؤولية.
واأ�صرف على احلملة برنامج اجل�صر الأكادميي بالتعاون مع اإدارة �صوؤون 
الطلبة ومكتب اخلريجات باجلامعة وموؤ�ص�صة �صيلرت بوك�ض �صندوق 

كما ح�صر احلملة وفد جمهورية املالديف برئا�صة معايل حممد اأ�صلم 
الوزير ال�صابق للموا�صالت والبيئة والإعالمي جورج قرداحي.

امل�صاعدات  اأن  الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  اث��ن��اء  كلمة  يف  ع��و���ص��ة  ال�صيخة  واأك����دت 
قلوب  اإىل  ال�صعادة  واإدخ����ال  ال��دع��م  ت��ق��دمي  بب�صاطة  تعني  الإن�صانية 

املحتاجني بغ�ض النظر عن اأعراقهم اأو دينهم.
ال�صالمي  الدين  من  م�صتمد  مبداأ  املحتاج  م�صاعدة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
اأن  على  توؤكد  التي  و�صلم  عليه  اهلل  النبي حممد �صلى  و�صنة  احلنيف 
على النا�ض واجبا مقد�صا جتاه جميع املخلوقات احلية وخا�صة الب�صر.

واأعربت ال�صيخة عو�صة بنت نهيان بن مبارك اآل نهيان عن تعاطفها مع 
ال�صعب ال�صوري ال�صقيق و�صددت على اأهمية اإنقاذهم ومد يد العون لهم 

ووجوب توفري فر�ض مل�صاعدة الأقل حظا منهم.
وبعد ذلك افتتحت خيمة التربع يف �صاحة اجلامعة كاأول متربعة داعمة 

املاأوى اخلريية العاملية ومقرها الرئي�صي يف كورنوول باململكة املتحدة.
انه  اك��دت  التي  امل��اأوى  �صندوق  موؤ�ص�صة  اإىل  احلملة  تربعات  و�صتقدم 
النازحني  لإغ��اث��ة  عينية  م�����ص��اع��دات  �صكل  ال��ت��ربع��ات يف  ه��ذه  ���ص��ت��وزع 

ال�صوريني يف كل البلدان التي توؤويهم.
وغري  دينية  وغري  حكومية  غري  اإن�صانية  منظمة  املوؤ�ص�صة  هذه  وتعد 
رب��ح��ي��ة وي���رتك���ز ن�����ص��اط��ه��ا يف اإغ���اث���ة ع���وائ���ل ال��الج��ئ��ني م���ن احل���روب 
والكوارث يف اأفريقيا واآ�صيا من خالل تزويد كل عائلة ب�صندوق يحتوي 
على خيمة تت�صع لإيواء 710 اأ�صخا�ض وموقد واأوعية للطهي وقفازات 
للتدفئة وقبعات واألعاب لالأطفال. و�صاهمت منذ تاأ�صي�صها عام 2000 
طبيعية  كارثة   200 من  اك��ر  ب�صبب  والنازحني  الالجئني  اإغاثة  يف 
الإنقاذ  وم��واد  الإ�صعافات  قدمت  حيث  دول��ة  ت�صعني  نحو  يف  واإن�صانية 

لأكر من مليون �صخ�ض حول العامل. 

راأ�ض اخليمة ت�صت�صيف �صباق تري فوك�ض اخلري ال�صنوي الرابع

جامعة اخلليج الطبية بعجمان تنظم املوؤمتر الوطني للت�صخي�ض املبكر باالأ�صعة
•• عجمان-حممد بدير : 

اأم �صي بعجمان بالتعاون مع جامعة  نظم ق�صم الأ�صعة مب�صت�صفى جي 
مب�صاركة  بالأ�صعة  املبكر  للت�صخي�ض  الوطني  املوؤمتر  الطبية  اخلليج 
اأكر من 100 خبري وخمت�ض بعلم ال�صعة باأنواعها من داخل الدولة، 

وذلك يف مقر جامعة اخلليج الطبية بعجمان.
والتطبيقات  الطبية  النقا�صية  اجلل�صات  من  العديد  املوؤمتر  وت�صمن 
احلالت  م��ن  ال��ع��دي��د  وع��ر���ض  ب��الأ���ص��ع��ة  بالت�صوير  اخل��ا���ص��ة  العملية 
كما   ، الإ���ص��ع��اع��ي  الفح�ض  خ��الل  م��ن  عنها  الك�صف  مت  ال��ت��ي  املر�صية 
القي عدة حما�صرات طبية تثقيفية حول ا�صتخدامات الأ�صعة املتطورة 
وموا�صيع خمتلفة ذات العالقة تتعلق بعلم الأ�صعة واأهميتها يف الك�صف 

املبكر عن العديد الأمرا�ض الع�صرية من خاللها.
وقد اأو�صت اأوراق العمل املطروحة على عدة نقاط من اهمها، الفح�ض 
املبكر بالأ�صعة لتجنب م�صاعفات مر�ض ه�صا�صة العظام، واأهمية اإجراء 

الكفاءات  توظيف  اأه��م��ي��ة  وك��ذل��ك  ال��ف��ق��ري،  للعمود  الإ���ص��ع��اع��ي  امل�صح 
املر�صية  احل���الت  ت�صخ�صي�ض  ميكنها  التي  الأ�صعة  غ��رف  يف  الطبية 
وخا�صة اأمرا�ض القلب لدورها يف الك�صف عن اأية خماطر قد تهدد حياة 
ال��ولدة يف حال وجود ت�صوهات جينية، واأهمية اتخاذ  الأطفال حديثي 
الفح�ض  اإج��راء  يف  التامة  الوقائية  وال�صالمة  املنا�صبة  الوقاية  ط��رق 

الإ�صعاعي لالأ�صنان.
وخالل املوؤمتر ك�صف الدكتور طارق فوزي، رئي�ض ق�صم الأ�صعة مب�صت�صفى 
جي اأم �صي رئي�ض املوؤمتر عن نية وزارة ال�صحة يف الإمارات عقد موؤمترا 
طبيا كبريا يف اأكتوبر املقبل 2013 حول ت�صخي�ض المرا�ض بالأ�صعة 

على غرار هذا املوؤمتر الطبي الهام.
امل�صاركون �صوف يح�صلون على �صهادة م�صاركة  اأن  بالذكر  من اجلدير 
التعليم  يف  �صاعات   6 ب  ال�صحة  وزارة  قبل  م��ن  لهم  حت�صب  معتمدة 
الطبي امل�صتمر التي توؤهل امل�صارك لتطوير اأداءه الطبي يف هذا املجال 

على املدى البعيد وتك�صبه خربات طبية ي�صتفاد منها يف موقع عمله.

نظمت �صباق تريي فوك�ض اخلريي حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود 
بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى لالحتاد حاكم راأ�ض اخليمة، دعما 
لأبحاث ال�صرطان �صباح اأم�ض وذلك للعام الرابع على التوايل على كورني�ض 
القوا�صم.  حيث �صهد ال�صباق �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي 
ال�صفري  ل��الين  اأري���ف  �صعادة  اخليمة،  راأ����ض  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو 
والدكتور  الكندي،  العام  القن�صل  �صعادة روز ميلر  و  الدولة  الكندي لدى 

براأ�ض اخليمة،  املنطقة احلرة  ال�صباق اخلريي يف مقدمتها هيئة  ل�صالح 
وم�صت�صفى راأ�ض اخليمة، وموؤ�ص�صة المارات لالت�صالت  ات�صالت ، ومكتب 
ال�صتثمار والتطوير براأ�ض اخليمة و�صرياميك راأ�ض اخليمة، وراأ�ض اخليمة 
و  ال��دويل  التجاري  البنك  و  العليا  الهندية  واملدر�صة  الأبي�ض،  لالأ�صمنت 

وبرميري ماراثون وراأ�ض اخليمة العقارية وغريها من اجلهات الأخرى.
واأ�صبح �صباق ت��ريي فوك�ض اخل��ريي واح��دا من الأح���داث الأك��ر �صعبية 

ال�صحية يف  الأبحاث يف كلية الطب والعلوم  فرانك برانيكي رئي�ض جلنة 
الدوائر  وم���دراء  ال�صخ�صيات  كبار  م��ن  وع��دد  العني  يف  الإم����ارات  جامعة 

احلكومية والأهايل ومب�صاركة 2500 مت�صابق من خمتلف اجلن�صيات. 
اأم�ض  �صباح  من  والن�صف  ال�صابعة  ال�صاعة  متام  يف  لل�صباق  الت�صجيل  بداأ 
فيما انطلق املت�صابقون يف التا�صعة �صباحا للتناف�ض فيما بينهم على الفوز 
العديد من اجلهات تربعات مادية �صخية  ال�صباق اخلريي، وقدمت  بهذا 

الكبري من  وال��دع��م  التفاعل  الإم���ارات خا�صة يف ظل  دول��ة  على م�صتوى 
قبل اجلهات الراعية التي تت�صابق للم�صاركة يف دعم هذا ال�صباق اخلريي 
متتالية،  لنجاحات  حتقيقه  يف  �صاهم  مم��ا  واملعنوية  امل��ادي��ة  بالناحيتني 
،تعزيز روح التكافل بني خمتلف اجلهات من موؤ�ص�صات واأفراد وت�صجيعهم 
على جمع الموال الالزمة، حيث مت جمع اأكر من 200 األف درهم لدعم 

اأبحاث ال�صرطان يف جامعة الإمارات يف مدينة العني.

•• ال�صارقة -الفجر: 

ال��ث��ق��اف��ي��ة بنادي  ال��ل��ج��ن��ة  ن��ف��ذت 
الريا�صي  ال���ث���ق���ايف  احل���م���ري���ة 
تدعيم  اإىل  ه����دف����ت  ف���ع���ال���ي���ات 
عند  ال����ت����ط����وع����ي����ة  اجل�������وان�������ب 
الالعبني  م��ن  ال��ن��ادي  منت�صبي 
لزيادة  حملة  ب��اإط��الق  والطلبة 
امل�����ص��اح��ات اخل�����ص��راء يف منطقة 
احل��م��ري��ة ب���اإم���ارة ال�����ص��ارق��ة من 
البيئة.  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  اأج������ل 
النادي  قيام  الفعالية يف  ومتثلت 
 20 ك��وادره ومب�صاركة  مبختلف 
طالبا ولعبا ومن خالل طرائق 
ب��ي��ن��ه��ا حمالت  وم�����ن  م���ت���ع���ددة 
البيئية  وال���ت���وع���ي���ة  ال��ت�����ص��ج��ري 
وقاموا  والأ���ص��رار  الت�صحر  �صد 
ال�صجار  م����ن  ال���ع���دي���د  ب���غ���ر����ض 
املختلفة  امل�صاحات  يف  والف�صائل 

على  قيم احلفاظ  وعزز  املجتمع 
الأر�����ض وال��ع��ن��اي��ة ب��ه��ا يف نفو�ض 
اأعمال  يف  �صاركوا  الذين  الطلبة 
الزراعة كما اأن ت�صجري امل�صاحات 
اأ�صهم يف نهاية الفعالية  الفارغة 
اإ���ص��ف��اء مظهر ج��م��ايل على  م��ن 

املنطقة . 

ن�صر الرقعة اخل�صراء يف منطقة 
م�صرية  وم���وا����ص���ل���ة  احل���م���ري���ة 
التخ�صري انطالقاً من توجيهات 
الر�ص��������يدة  ال��ق��ي�����������������ادة  ودع�����م 
لإب�������راز الوجه احل�صاري املتميز 
لإمارة ال�ص�������ارقة ودولة الإمارات 

ككل.

مهند�ض  باإ�صراف  النادي  لداخل 
مع  وبالتعاون  ب��ال��ن��ادي  ال��زراع��ة 

بلدية احلمرية .
ومتيزت فعاليات الت�صجري بنجاح 
املبادرات  �صل�صلة  وف��ق  تنفيذها 
املجتمعية وما اأ�صهمت به يف ن�صر 
ال��وع��ي ال��زراع��ي ب��ني كافة فئات 

اأن  ن��ادي احلمرية  اإدارة  واأ���ص��ارت 
تتوا�صل  الت�ص��������جري  ف��ع��ال��ي��ات 
����ص���ن���وي���ا وب�����ص�����������������������������ورة دوري������ة 
لت�����������وؤكد اأن الن�����������ادي كموؤ�ص�ص�����ة 
وثقاف�����ي����������ة  ريا�صية  جمتمعية 
التطوعية  الع������م������ال  ت�����دع�����م 
يف  الناجحة  �صيا�صتها  وا�صتمرار 

متريناً  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة  اأج�����رت 
وهمي؛  ب����اإخ����الء  ن���اج���ح���اً  ع��م��ل��ي��اً 
للعاملني وطلبة جامعة الإمارات، 
ن��ت��ي��ج��ة ل���ص��ت��ع��ال ح���ري���ق ح�صب 
����ص���ي���ن���اري���و ال����ت����م����ري����ن، وت���ق���دمي 
اإ�صعافات اأولية للم�صابني، ونقلهم 
اإىل م�صت�صفى توام.  وبداأ التمرين 
بتلقي غرفة العمليات بالغاً يفيد 
ب��وق��وع احل�����ادث، وع��ل��ى ال��ف��ور مت 
وال�صالمة  الطوارئ  اإدارت��ي  اإب��الغ 
اللتني  امل�����دين،  وال���دف���اع  ال��ع��ام��ة 
حتركت فرقهما على وجه ال�صرعة 
والو�صول  احل�������ادث،  م���ك���ان  اإىل 
الزمنية  ال����ف����رتة  م���ع���دل  ���ص��م��ن 

لال�صتجابة .
الطلبة  الإن�����ق�����اذ  ف�����رق  واأخ�����ل�����ت 
عن  بعيداً  وتاأمينهم  وال��ع��ام��ل��ني، 
ن��ق��ط��ة اإن��������دلع احل����ري����ق؛ ال����ذي 
الإط����ف����اء ومنعت  ف����رق  اأخ���م���دت���ه 
ان��ت�����ص��اره اإىل امل��ب��اين امل���ج���اوره، يف 
ما قدم الهالل الأحمر، بالتن�صيق 

وال�صرطة  املجتمعية  ال�صرطة  مع 
النف�صي  ال�����دع�����م  ال���ن�������ص���ائ���ي���ة، 
املتاأثرين  واللوج�صتي لالأ�صخا�ض 
املكان،  وامل��وج��ودي��ن يف  ب���احل���ادث، 
للتعامل مع  وفتح م�صفى ميداين 
احلرجة  احل��الت  ونقل  امل�صابني، 
من  ال��ق��ري��ب��ة  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  اإىل 

احلادث.
انطلقت  الإن���ذار  �صافرات  وك��ان��ت 
ع���ن���د ن�������ص���وب احل������ري������ق، وت�����وىل 

العامة  ال�صالمة  على  ال��ق��ائ��م��ون 
اإخ���الء الأف���راد حلني  يف اجلامعة 
وال�صالمة  ال��ط��وارئ  ف��رق  و�صول 

العامة.
اختبار  اإىل  ال���ت���م���ري���ن  وي����ه����دف 
اإجراءات اجلهات املعنية يف التعامل 
يف  كفاءتها  وقيا�ض  احل���وادث،  مع 
درجة  اإىل  وال��ت��ع��رف  ال���ص��ت��ج��اب��ة 
مثل  م��واج��ه��ة  يف  بينها  التن�صيق 

تلك الظروف.

جناح مترين للتعامل مع حريق وهمي يف جامعة االإمارات
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حمدان بن را�صد يكرم خريجي دبلوم املوهوبني وجلان املوؤمتر االآ�صيوي

بح�س�ر ورعاية ال�سيخة رمي بنت اأحمد بن حمدان اآل نهيان

جنوم م�صرحية �صنووايت واالأقزام ال�صبعة يودعون اأبوظبي و�صط جناح فني وجماهري كبر 

•• دبي-وام:

ط��ال��ب ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
مدار�ض  يف  املعلمني  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
ال���دول���ة وك���ذل���ك اأول����ي����اء الأم����ور 
ب�������ص���رورة ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف 
اكت�صاف  باأ�صا�صيات  الإمل���ام  جم��ال 
ومالحظة  امل���وه���وب���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
ثروة  باعتبارهم  مبكرا  نبوغهم 
اله�����ت�����م�����ام بهم  ي����ج����ب  وط����ن����ي����ة 
اخلطة  �صمن  ورعايتهم  وتبنيهم 
التي  املوهوبني  لرعاية  الوطنية 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تنفذها 
بن  ح��م��دان  ج��ائ��زة  م��ع  بال�صراكة 
التعليمي  الأداء  مكتوم  اآل  را���ص��د 

املتميز.
ال�����دول  ت���ف���وق  اأن  ����ص���م���وه  واأك�������د 
وامل���ج���ت���م���ع���ات ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى فئة 
امل��وه��وب��ني وم��دى جن��اح الأنظمة 
التعليمية يف اكت�صافهم ورعايتهم 
بال�صكل  ط���اق���ات���ه���م  وا����ص���ت���ث���م���ار 
خريجي  ���ص��م��وه  وه��ن��اأ   .. ال�صليم 
امل��ه��ن��ي لرعاية  ال��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج 
امل��وه��وب��ني وط��ال��ب��ه��م مب��زي��د من 

العطاء يف خدمة الوطن.
�صموه  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
خريجي  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال���دف���ع���ة 

•• ابوظبي-الفجر:

ب��ح�����ص��ور ورع����اي����ة ال�����ص��ي��خ��ة رمي 
ب���ن ح���م���دان ال نهيان  اح��م��د  ب���ن 
ان��ط��ل��ق��ت ب���ق���وة ي����وم الح�����د 24 
م�صرحية   ع������رو�������ض  ف������رباي������ر 
ال�صبعة  والق������������زام  �����ص����ن����وواي����ت 
بامل�صرح الوطني بابوظبي وت�صتمر 
ك��ب��ري اجلمعة  ب��اق��ب��ال  ال��ع��رو���ض 
واليوم  امل��ق��اع��د  م��ع��ظ��م  ح��ج��ز  مت 
للجمهور  ع��ر���ص��ان  ي��ق��دم  ال�صبت 
�صنوايت  وت��������ودع   .. ا����ص���اف���ي���ني 
جمهور  وجن��وم  ال�صبعة  والق����زام 
�صنغافورا  المارات متوجهني اىل 
وا�صاد  ال���ع���ر����ض،  ن��ف�����ض  ل��ت��ق��دمي 
العر�ض  ب��ق��وة  ج��م��ه��ور احل�����ص��ور 
التي  ال�������ص���خ���م���ة  والم����ك����ان����ي����ات 
الفعاليات  لتنظيم  �صكاي  وفرتها 
بريطاين  ف���ن���ان   25 م���ن  لك����ر 
اجلمهور  وانبهر  وعاملي  حمرتف 
اداء  وروع����ة  ال�صبعة  الق����زام  م��ن 
الب�صرية  واخل��������دع  ����ص���ن���وواي���ت 
وح�صر  ال�صحرية  امل����راة  خا�صتا 
ال��ع��ر���ض ع���دد ���ص��خ��م م���ن طالب 
ال�صباحية  ال��ع��رو���ض  يف  امل��دار���ض 
امل�����ص��ائ��ي��ة فتم  ال���ع���رو����ض  ام����ا يف 
اجل����م����ه����ور  ايل  ت���خ�������ص���ي�������ص���ة 

التي  املوهوبني  لرعاية  الوطنية 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تنفذها 

بدولة المارات.
اعتزاز  عن  طبارة  الدكتور  وع��رب 
جامعة اخلليج بهذا التعاون الذي 
تتجاوز خدمته املعلمني واملعلمات 
يف المارات اإىل خدمة التعليم يف 

املنطقة ب�صكل عام.
من جهتها ثمنت اخلريجة فاطمة 
ب��وه��ارون ب��الإن��اب��ة ع��ن الدفعة يف 
كلمتها جهود �صمو ال�صيخ حمدان 
بن را�صد يف دعم وتطوير التعليم 
املتميزة  املمار�صات  ن�صر  فيه  مب��ا 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي من 
املجتمع من  غايات  �صاأنها حتقيق 

النظام التعليمي.
جائزة  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  وت���وج���ه���ت 
املتميز  التعليمي  ل���الأداء  ح��م��دان 
وجامعة  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
اخلليج نظري جهودهم يف م�صروع 
وتاأهيلهم  امل����وه����وب����ني  رع�����اي�����ة 
اأداء  م�����ن  مي���ك���ن���ه���م  مب�����ا  ع���ل���م���ي���ا 
م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م ب��ك��ل اق���ت���دار وقام 
اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو 
بتوزيع  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  م��ك��ت��وم يف 
ال�صهادات العلمية على اخلريجني 
واأع�صاء  وروؤ�����ص����اء  واخل���ري���ج���ات 
جلان املوؤمتر الآ�صيوي للموهبة . 

�صنووايت  الفتيات يرتدن مالب�ض 
وا�صاف  ال��وط��ن��ي  امل�����ص��رح  داخ�����ل 
ح�������ازم ب����ه����اء ح���ل���م الط�����ف�����ال ان 
ي��ع��ان��ق��وا ج��رول��ر وج����ودي وليزي 
ودوزي  و�صميلر  و�صنيزر  �صابي  و 
والكبري  اجلميع  حلم  حتقق  فقد 
�صنووايت  وبتواجد  ال�صغري  قبل 
والم����ري ه���اري مت ال��ت��ق��اط �صور 
رائ����ع����ة م����ع ع���������ص����رات ال���ع���ائ���الت 

والطفال.
وق�صة م�صرحية �صنوايت والقزام 
ال�������ص���ب���ع���ة  ب���ي�������ص���اء ال����ث����ل����ج  من 
عامليا  املعروفة  الرائعة  الق�ص�ض 
وتعلمهم  وال��ك��ب��ار  الط��ف��ال  متتع 
م��ا ي��ج��ب ال��ت��ح��ل��ي ب��ه م��ن �صفات 
يك�صر  و����ص���وف  ح��م��ي��دة  واخ������الق 
اب����ط����ال ال���ع���ر����ض ال���ب���ع���د ال���راب���ع 
والن���خ���راط م��ع اجل��م��ه��ور يف جو 

من املرح واملتعة واملعرفة.
وه�������ذا ال���ع���ر����ض ف���ر����ص���ة اخ����ري 
ل����الط����ف����ال وال�����ط�����الب وال���ك���ب���ار 
ل��الق��ب��ال ع��ل��ي م�����ص��اه��دت��ه يف ظل 
الاللكرتونية  الل���ع���اب  اك��ت�����ص��اح 
ل��ع��وامل اط��ف��ال ه���ذا اجل��ي��ل التي 
الثقايف  الفكر  على  ت�صيطر  ك��ادت 
يف  وت��وؤث��ر  ملحوظ  ب�صكل  لديهم 

ثقافة التعرف اىل فنون امل�صرح.

امل��ه��ن��ي لرعاية  ال��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج 
على  امل�صرفة  واللجان  املوهوبني 
الثاين  الآ���ص��ي��وي  امل���وؤمت���ر  تنفيذ 
ع�صر للموهبة م�صاء يوم الربعاء 
بح�صور  زعبيل  يف  �صموه  بق�صر 
اأجنال �صموه ال�صيخ را�صد وال�صيخ 
م��ك��ت��وم ومعايل  وال�����ص��ي��خ  ���ص��ع��ي��د 
القطامي  ع��ب��ي��د  حم��م��د  ح��م��ي��د 
وال��ت��ع��ل��ي��م رئي�ض  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر 
حمدان  ج����ائ����زة  اأم����ن����اء  جم��ل�����ض 
ل�����الأداء ال��ت��ع��ل��ي��م��ي امل��ت��م��ي��ز ووفد 

ال���وط���ن���ي���ة ل����رع����اي����ة امل���وه���وب���ني 
ومتابعة �صموه بالرعاية امل�صتمرة 
لرباجمه واأن�صطته الإثرائية مبا 
املوارد  فيها من متطلبات تطوير 
ت�صطلع  التي  الوطنية  الب�صرية 
مب�������ص���وؤول���ي���ة ت���ط���ب���ي���ق امل�������ص���روع 
ال����دول����ة وف����ق خطة  يف م����دار�����ض 

مرحلية.
واأو�صح معاليه اأن هذه الدفعة التي 
وخريجة  خريجا   20 من  تتكون 
التفاقية  اإط���ار  يف  الثالثة  تعترب 

الثقة.
الإم���������ارات  دول�������ة  اأن  اإىل  ون�������وه 
املوهبة  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  اأ���ص��ب��ح��ت 
العلمية  اخل������ربة  واأن  ال���ع���امل���ي���ة 
�صت�صتقطب  ل��دي��ه��ا  ت��ول��دت  ال��ت��ي 
ل�صتن�صاخها  ال��ط��ل��ب  م�صتقبال 
الأنظمة  م���ن  ال��ع��دي��د  ق��ب��ل  م���ن 
اأن  وخا�صة  املنطقة  يف  التعليمية 
بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  م��ب��ادرات 
دعم  م��ك��ت��وم يف جم���ال  اآل  را����ص���د 
التعليم والرتقاء باأدائه نحو اآفاق 

اخلليج  ج���ام���ع���ة  م����ن  اأك�����ادمي�����ي 
برئا�صة الدكتور خالد طبارة نائب 
رئي�ض اجلامعة وعدد من الوزراء 

وكبار امل�صوؤولني.
م����ع����ايل ح���م���ي���د حممد  واأ�������ص������اد 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ب���دع���م  ال���ق���ط���ام���ي 
مكتوم  اآل  را�����ص����د  ب����ن  ح����م����دان 
ب�صبل  الكبري  واهتمامه  للتعليم 
تطويره مببادرات قيمة يف جمال 
التميز التعليمي ورعاية املوهوبني 
اخلطة  مل�صروع  الكرمية  ورعايته 

املربمة بني كل من جائزة حمدان 
وجامعة  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
اخلليج التي تتوىل بدورها تاأهيل 
هوؤلء املعلمني واملعلمات اأكادمييا 
موؤكدا  معتمد  دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  يف 
حمدان  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  رع���اي���ة  اأن 
للموؤمتر  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الآ�صيوي للموهبة اأثمر عن اإثراء 
للموهوبني  ال���وط���ن���ي���ة  اخل���ط���ة 
انعك�صت  حديثة  علمية  مبعطيات 
من  مبزيد  الوطني  امل�صروع  على 

تعترب  والتميز  والإب����داع  الإج���ادة 
التي حتقق  النوعية  املبادرات  من 
املنظومة  يف  امل���ن�������ص���ودة  ال���ك���ف���اءة 

ال�صاملة للتعليم.
م���ن ج��ه��ت��ه وج����ه ال���دك���ت���ور خالد 
�صمو  اإىل  والتقدير  ال�صكر  طبارة 
ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن را����ص���د على 
وقدرتها  اخلليج  جامعة  يف  ثقته 
التعليمي  بالتزامها  ال��وف��اء  على 
العلمي  ب���امل�������ص���ت���وى  والإ������ص�����ه�����ام 
اخلطة  م���������ص����روع  يف  امل����ط����ل����وب 

املثقفني  و  وال�صدقاء  والعائالت 
والفنانني واملبدعني والعالميني 
حل�صور جو عائلي يف رحلة خيال 
الفكر  روح  تلم�ض  والتي  حقيقية 
ال�صاكنة  اجلميلة  املعاين  وت�صيء 
وتعزف  الدافئة  امل�صاعر  وحت��رك 
ال�صاحرة..  الرومان�صية  الحل��ان 
وا�صادو  ال��ع��ر���ض  وق���در اجل��م��ه��ور 
ك��م��وؤ���ص�����ص��ة خا�صة  ���ص��ك��اي  ب�����دور 
وطنية جنحت بكل جدارة يف خلق 

قلبي باحلنني، فحبي للن�ض كبري 
نقي�ض  دون  م���ن  ف���ك���ري  يف  اث����ر 
دور مثل  ل��ل��ف��ن��ان  ي��ات��ي  وع��ن��دم��ا 
�صنووايت تتحاور كل من طفولتي 
واحالمي  وط��م��وح��ات��ي  وان��وث��ت��ي 
ل��ت��ج�����ص��د م��ع��ن��ي احل���ل���م ال�����ربيء 
للن�ض من اخليال متعة  ك��ان  وان 
ينتهي  ل  وان  ي��ط��ول  ان  ف��امت��ن��ي 
دوري ال ومع البداية مرة اخرى.

ال���ربي���ط���اين  ال���ن���ج���م  ا������ص�����اف  و 

متحرك  اب��داع��ي  تبلوه  ال�صهرية 
عنه  ولي��ن��ف�����ص��ل  ال��ع��ر���ض  ليتمم 
ور�صالتهم النبيهة تاتي لنا بهدوء 
ال�صر  ق�����وة  وحت�������دي  ال���ع���ا����ص���ف���ة 

بعظمة اخلري.
املزروعي  �صعيد  حممد  توجه  كما 
رئي�ض جمل�ض ادارة �صكاي لتنظيم 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ب���ال�������ص���ك���ر ل���الع���الم 
واملثقفني وجلمهور �صكاي ولنجوم 
ال��ع��ر���ض ع��ل��ي م�����ص��ارك��ت��ه��م لدعم 

الكوادر املتخ�ص�صة لتفعيل ن�صاط 
امل�صرح العاملي رغم الُكلفة العالية 

لالرتقاء به.
النجمة الربيطانية الفنانة ماجن 
بزيارتها  م��ب��ه��ورة  احل��دي��ث  ري��ن��ا 
ابوظبي للمرة الويل، حيث قالت 
ان �صخ�صية �صنووايت تركيبة من 
ت�صعر  وانها  الطائر  البحر  ن�صيج 
كانها كطائر طليق يف هذا العر�ض 
وباح�صا�صها بن�صيم غريب ويفي�ض 

ما  ق��دري  جاكوب  الفنان  ال�صهري 
اجمل احللم املف�صر وامللقن بالقدر 
والعظم ان مكيال القدر مت�صابك 
وم���ت���الح���ق ب�����ص��ره و ب���خ���ريه ول 
بالرومان�صية  ال  للحب  مقيا�ض 
للحن  طبيعة  �صنفونية  ك��الوت��ار 
مب���وؤث���رات الن��ه��ار ودم���ج ا�صوات 
الطيور وفك �صفرة حوار احلراك. 
ف��احل��ظ ي��ات��ي مل��ن اب��ت��غ��ي وظهور 
مبالب�صهم  ال�������ص���ب���ع���ة  الق�����������زام 

ه����ذا احل�����دث وال������ذي ي���ق���ام حتت 
بنت  رمي  ال�صيخة  وح�صور  رعاية 
احمد بن حمدان ال نهيان، ونامل 
العر�ض  ه���ذا  اجل��م��ه��ور  يقبل  ان 
ك��ه��دي��ة ع��رف��ان��ا وت��ق��دي��را لدعمه 
لنا الدائم و�صوف نقدم املزيد من 

تلك العرو�ض.
م��ف��اج��ات م��ن اجل��م��ه��ور احل�صور 
مب��الب�����ض ���ص��ن��واي��ت ل��ل��ع��ر���ض لقد 
ف���وج���يء امل��ن��ظ��م��ون ب��ع�����ص��رات من 

ويل عهد راأ�ض اخليمة يح�صر
 اأفراح احلب�صي واخلاطري

•• راأ�ض اخليمة-وام:

ح�صر �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�ض اخليمة وال�صيخ في�صل بن �صقر القا�صمي 
رئي�ض الدائرة املالية رئي�ض هيئة املنطقة احلرة وال�صيخ جمال بن �صقر بن �صلطان القا�صمي م�صاء اأم�ض الول حفل 
الع�صاء الذي اأقامه ال�صيد حممد بن يهمور احلب�صي مبنا�صبة زفاف جنله �صلطان اإىل كرمية ال�صيد �صعيد عبداهلل 
مفتاح اخلاطري كما ح�صر احلفل الذي اأقيم يف �صالة الكورني�ض لالأفراح يف مدينة راأ�ض اخليمة مفتاح بن علي 
بن عبيد اخلاطري وعدد من كبار امل�صوؤولني وال�صخ�صيات ووجهاء واعيان البالد واأبناء القبائل. وقدمت الفرقة 

احلربية خالل احلفل الأهازيج والفنون الإماراتية الرتاثية ابتهاجا بهذه املنا�صبة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 
 CN 1121624-1:كونكورد فون - فرع 1 رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  العرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

الوادي والدلتا لعمال الطابوق
رخ�صة رقم:CN 1162209 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
فك عقد وكيل خدمات بني الطرفني

العالن  هذا  على  العرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ار�صاد

  رخ�صة رقم:CN 1034940 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/طوبان ب�صر حربي املنهايل من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء/ طوبان ب�صر حربي املنهايل من 100% اىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالنا�صر كو�صانات - هاو�ض )%100(

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 2.74*84
تعديل ا�صم جتاري:من/بقالة ار�صاد

IRSHAD GROCERY
اىل/جيم�ض بوك�ض لاللكرتونيات

GAMES BOX ELECTRONICS
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع جتهيزات العاب الطفال - بالتجزئة )4764002(

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع م�صتلزمات احلا�صب اليل ومعاجلة البيانات - بالتجزئة )4741006(
تعديل ن�صاط/حذف بقالة )4711003(

القت�صادية  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�ض على هذا  له حق  فعلى كل من 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او 

دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بروفي�صينال اآرت للت�صميم الداخلي ذ.م.م

  رخ�صة رقم:CN 1197342 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/مبارك �صعيد �صاعن مبارك املن�صوري من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ مبارك �صعيد �صاعن مبارك املن�صوري من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف انيتي ايليزابيث وادينجتون

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 4*3 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري:من/بروفي�صينال اآرت للت�صميم الداخلي ذ.م.م
PROFESSIONAL ART INTERIOR DESIGN LLC

اىل/بروفي�صينال اآرت للت�صميم الداخلي 
PROFESSIONAL ART INTERIOR DESIGN

القت�صادية  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�ض على هذا  له حق  فعلى كل من 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او 

دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/النجم الهاليل للمقاولت 

العامة رخ�صة رقم:CN 1074327 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 30*0.60 اىل 0.6*0.85

تعديل ا�صم جتاري:من/النجم الهاليل للمقاولت العامة
CRESCENT STARS GENERAL CONTRACTING

اىل/ النجم الهاليل لل�صيانة العامة
CRESCENT STARS GEN. MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/روجية مل�صتح�صرات التجميل 

رخ�صة رقم:CN 1154971 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/روجية مل�صتح�صرات التجميل
ROZGE COSMECEUTICAL

اىل/ روجية للتجارة العامة
ROZGE GENERAL TRADING

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�صاط/حذف جتارة م�صتح�صرات وم�صتلزمات التجميل - باجلملة )4649028(
تعديل ن�صاط/حذف بيع معدات وادوات ولوازم التجميل والعناية ال�صخ�صية - بالتجزئة )4773925(

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
اكتوبر  ال�ص�����ادة/مقهى  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1021650 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نوح علي حممد احلمادي )%100(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مبارك زايد �صاوي باروت احلرا�صي 
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صالون جنمة  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

CN 1469379:موناكو لل�صيدات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة طريفة قا�صم حممد عو�ض )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد مظهر تيزاين 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�صهامة  ال�ص�����ادة/مرج  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1273830:للهواتف املتحركة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ذو الفقار علي حممد خان )%100(

تعديل وكيل خدمات
ا�صافة �صالح عبداهلل �صالح القا�صمي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صلمى �صبت جوهر الظاهري 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فالمنجو خلدمات 

CN 1235520:التموين ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداجلبار عبداملح�صن احمد ح�صن ال�صايغ )%1(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خلفان �صعيد جمعه الكعبي 

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القناعة لرتكيب ال�صرياميك 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1154085 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

�صامل �صالح �صامل الكثريي من �صريك اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء

�صامل �صالح �صامل الكثريي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صالح �صامل طالب
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية 
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة 
مطعم  التجاري  بال�صم   CN  1077048-1 رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  فرع   - ذ.م.م  الذهبية  ال�صنابل 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا. 
العالن  هذا  على  العرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ال�صليف 

CN 1118025:للمقاولت وال�صيانة العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد يو�صف جمعه عبداهلل احلو�صني )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صلطان �صامل حممد �صامل الظاهري 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتب الو�صيلة 

CN 1122399:للطباعة وت�صوير امل�صتندات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صلطان �صامل �صعيد حمد ال�صاعدي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10729 بتاريخ 2013/3/2   

تن�يه
العدد رقم  الوطن يف  ال�صادر بجريدة  بال�صارة اىل العالن 
رقم  التجارية  الرخ�صة  بخ�صو�ض   2013/1/8 بتاريخ   453
خلدمات  كلني  م�صرت  التجاري:  بال�صم   CN  1035485
بانه  القت�صادية  التنمية  دائرة  تنوه   . البخار  التنظيف على 

�صقط �صهوا ومل يذكر التعديل التايل:
بيع الرخ�صة املذكوره اعاله وفروعها

بال�صافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�صابق
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
وال  العالن  ن�صر هذا  تاريخ  القت�صادية من  التنمية  دائرة 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ل�صبونه �صبا ذ.م.م

  رخ�صة رقم:CN 1039689 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جهاد علي اخلطيب )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة خلفان حممد خريده املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف يو�صف عبدالرحيم عبداهلل حممد احلو�صني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جهاد علي - اخلطيب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
تعديل ا�صم جتاري:من/ل�صبونه �صبا ذ.م.م

LASHBONA SPA LLC
اىل/ ل�صبونه �صبا

LASHBONA SPA
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10729 بتاريخ 2013/3/2   

اإعــــــــــالن
روبي  ال�ص�����ادة/مكتب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1122066:للطباعة وت�صوير امل�صتندات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صلطان �صامل �صعيد حمد ال�صاعدي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10729 بتاريخ 2013/3/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتب ال�صباب 

CN 1104728:للطباعة وت�صوير امل�صتندات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صلطان �صامل �صعيد حمد ال�صاعدي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10729 بتاريخ 2013/3/2   

اإعــــــــــالن
لند  ال�ص�����ادة/جولدن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1143346:لاللكرتونيات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صلطان �صامل �صعيد حمد ال�صاعدي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10729 بتاريخ 2013/3/2   

اإعــــــــــالن
نور  ال�ص�����ادة/مغ�صلة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1155928:البطني الوتوماتيكية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خوله �صعيد غامن حممد الغامن )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد �صعيد را�صد علي احل�صاين 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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بالتعاون مع مدار�س وزارة الرتبية

مركزي وزارة )الثقافة( باأبوظبي والفجرة يحتفالن بيوم املعلم العربي
•• اأبو ظبي-الفجر:

الثقافة  وزارة  م����رك����ز  اح���ت���ف���ل 
وال�صباب وتنمية املجتمع باأبوظبي 
مع  بالتعاون  العربي  املعلم  ب��ي��وم 
اخلا�صة  ال��دول��ي��ة  املنهل  م��در���ص��ة 
العو�ض  م��ن خ��الل جمموعة م��ن 
املعلم  دور  ت��ربز  التي  والفعاليات 
ال�صتقبل،  اأج��ي��ال  بناة  اأه��م  ك��اأح��د 
وما تتمتع به هذه املهنة من اأهمية 
كما  العربية،  املجتمعات  نفو�ض  يف 
�صمل احلفل عقد جل�صات حوارية 
واملدر�صني  ال��ط��ال��ب��ات  ب���ني  ح����رة 
تطرقت اإىل كل ما يخ�ض العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ووؤي������ة اجل��ان��ب��ني لها 
وت��وح��د ال��ه��دف ح��ول اإع���داد جيل 
ب���اأح���دث علوم  امل�����ص��ل��ح  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
واملحافظ  بوطنه  واملوؤمن  الع�صر 
وقيمه  وت������راث������ه  ث���ق���اف���ت���ه  ع���ل���ى 

ال����ولء والن��ت��م��اء للوطن  ث��ق��اف��ة 
الوطنية  الهوية  وتعزيز  والقيادة 
القيم  على  والرتكيز  نفو�صهم،  يف 
الإم��ارات��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة اإ���ص��اف��ة اإىل 
والفنية  الثقافية  اجل��وان��ب  اب���راز 
كما  ال�صغرية،  امل��واه��ب  واكت�صاف 
اأ�صادت بفكرة التعاون بني الثقافة 
امل��ع��ل��م العربي  ل��ت��ك��رمي  وال��رتب��ي��ة 
ودوره  مل�صوؤليته  تقديرا  يومه،  يف 
امل�������ص���رف يف ت���ط���ور امل��ج��ت��م��ع من 

خالل تن�صئة الأجياًل.
ك����رم مركز  الح���ت���ف���ال  خ���ت���ام  ويف 
وتنمية  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
امل���ج���ت���م���ع ب����اأب����و ظ���ب���ي ع������ددا من 
تقديرا  امل���ت���م���ي���زي���ن  امل����در�����ص����ني 
جل���ه���وده���م ودوره���������م ال�����ب�����ارز يف 

العملية التعليمية.
امل�صاركات  الطالبات  ع��ربت  فيما 
للمبادرة  تقديرهم  عن  احلفل  يف 

خ������وري ت�����ص��م��ن��ت ال���ت���اأك���ي���د على 
بالتعاون  الثقافية  املراكز  اهتمام 
م���ع امل����درا�����ض ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 

ت�����ص��م��ن احلفل  ك��م��ا   ، وت���اري���خ���ه 
وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  ل������وزارة  ك��ل��م��ة 
األ��ق��ات��ه��ا هويدا  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 

والتي  امل�����ص��رتك��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
تركز على الأج��ي��ال اجل��دي��دة من 
الطلبة والطالبات من اأجل تكري�ض 

ال��ط��ي��ب��ة م���ن ج��ان��ب م��رك��ز وزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة 
تكرمي  يف  مب�صاركتهم  ب��اأب��وظ��ب��ي 
اعتزازهم  م���وؤك���دي���ن  م��ع��ل��م��ي��ه��م، 
ب��احل��وار احل��ر ال��ذي نظمه املركز 
ب��ني ال��ط��ال��ي��ات وامل��در���ص��ني خارج 
حدود الف�صل الدر�صات، والتطرق 
جعلتهم  اإن�����ص��ان��ي��ة  م�����ص��اح��ات  اإىل 

اأكر تقديرا ملدر�صيهم. من ناحية 
اأخ����رى زار وف���د م��ن م��رك��ز وزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة 
بالفجرية يتقدمهم �صلطان مليح 
التعليمية  املنطقة  امل��رك��ز،  م��دي��ر 
الفجرية  وم�����دار������ض  ب���ال���ف���ج���رية 
املعلم  بيوم  الحتفال  اإط��ار  �صمن 
ودورهم  جهودهم  على  لتكرميهم 

امل�صهود يف الرتقاء بالعلم.
الثقايف  املركز  واأه��دى مليح ووفد 
م��دي��ر امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ع��ل��م��ي��ة جمعة 
على  و�صكره  ال���وزارة  درع  الكندي 
حتقيق  يف  ال��دائ��م  وج��ه��ده  �صعيه 
املجال  تطوير  يف  مطلوب  ه��و  م��ا 
املزيد  ودعمه على حتقيق  العلمي 

يف املجال الرتبوي و التعليمي.

بالتعاون مع ال�سرطة املجتمعية بالإمارة

ثقايف راأ�ض اخليمة ينظم حما�صرة حول عالج اأ�صباب )العنف الطالبي(
ال�صراكة  وت��ع��زي��ز  امل��ح��ي��ط��ة،  البيئة  يف  املجتمع  وتنمية 
اإىل  املحا�صرة  وتهدف  املحلية.   املوؤ�ص�صات  مع  املجتمعية 
احلد من العنف يف املجتمع وخا�صة لفئة طالب املدار�ض، 
والرتكيز على الآثار ال�صلبية لهذا النوع من العنف على 
التي  املحا�صرة  وتطرقت  التعليمية،  والبيئة  ال��ط��الب 
ال�صرطة  اإدارة  من  امبا�صي  �صعيد  حممد  الرائد  قدمها 
ال�صلوك  ه����ذا  اأ����ص���ب���اب  اإىل  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����ض  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
العائلية والألعاب الإلكرتونية  امل�صاكل  العدواين ومنها؛ 

املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��رك��ز  ن��ظ��م 
عنوان  امل��دار���ض حت��ت  ل��ط��الب  ب��راأ���ض اخليمة حما�صرة 
)العنف الطالبي( بالتعاون مع اإدارة ال�صرطة املجتمعية 
املحا�صرة  وح�صر  اخليمة،  راأ���ض  ل�صرطة  العامة  للقيادة 
الأ�صا�صي،  للتعليم  احلمرانية  مدار�ض  من  طالباً   125
للتعليم  الأ�صا�صي، وعبدالرحمن بن عوف  للتعليم  وخت 
اإطار  يف  وذل��ك  الأ�صا�صي،  للتعليم  وال��ربي��رات  الأ�صا�صي، 
وال�صباب  الثقافة  وزارة  مل��رك��ز  املجتمعي  ال���دور  تفعيل 

التي توؤثر يف �صخ�صيات الأطفال والطلبة، وتدفعهم اإىل 
حماولة تطبيق ما ي�صاهدونه على زمالئهم يف املدر�صة اأو 
مع اأفراد اأ�صرتهم .  وعقب انتهاء املحا�صرة التي تفاعل 
معها الطالب عرب العديد من الأ�صئلة واملداخالت التي 
ركزت على العقاب الذي ميكن اأن يقع على الطلبة الذين 
توزيع  مت  منعهم،  يف  امل��در���ص��ة  ودور  ال��ع��ن��ف،  مي��ار���ص��ون 
برو�صور )احذر ال�صالح الأبي�ض( �صادر من اإدارة ال�صرطة 

املجتمعية للقيادة العامة ل�صرطة راأ�ض اخليمة.

للم��سم الرابع 

طلبة جامعة االإمارات يحاربون ال�صمنة وخماطرها بالرابح االأكرب
الطالبية  احل���ي���اة  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
وح����������دة الن���������ص����ط����ة وال�������ري�������ادة 
�صوؤون  بعمادة  الطالبية-طالب 
ال���ط���ل���ب���ة ب���ج���ام���ع���ة الم�����������ارات 
الرابح  برنامج  ال��راب��ع  وللمو�صم 
الر�صاقة  ����ص���ع���ار  حت����ت  الك�������رب 
وال��ل��ي��اق��ة وحت���دى ج��دي��د لطلبة 
هذا  يعد  حيث  الم����ارات  جامعة 
الريا�صية  امل��ب��ادرات  من  الربامج 
جامعة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي  امل��ه��م��ة 
خماطر  م����ن  ل���ل���ح���د  الم�����������ارات 
على  ال�صلبية  ونتائجها  ال�صمنة 
وي�صتقطب  الن�����������ص�����ان  ����ص���ح���ة 
يعانون  الذين  الطلبة  الربنامج 

VLCC  اله���داف  م��ن م��رك��ز 
الرابح  منظمو  اليها  ي�صعى  التي 
الك����رب ق��ائ��ل��ني  ال��ط��الب الذين 
مفرط  او  زائ�������د  وزن  ل���دي���ه���م 
لي�صت  كثرية  م�صاكل  من  يعانون 
على م�صتوى ال�صحة فقط وامنا 
حياتهم  يف  امل�����ص��اك��ل  ي���واج���ه���ون 
ل���ذا يخ�صع  ال��ع��ام��ة وال��درا���ص��ي��ة 
الكرب  الرابح  ه��وؤلء ومن خالل 
ريا�صية  و  غ��ذائ��ي��ة  ب���رام���ج  اىل 
م��ن قبل  ل��ه��ا  الع����داد  مكثفة مت 
ا�صابيع  ع��دة  اىل  تتوا�صل  حيث   ،
ا�صبوع  ك���ل  ال������وزن  م��ت��اب��ع��ة  ي��ت��م 
وتعريف  الغذائي  النظام  وتغيري 

الدكتور  اث��ن��ى  حيث  الريا�صيني 
املهمة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  النقبي 
والتي مت�ض �صحة ولياقة الطلبة 
حيث قال  ت�صعى جامعة المارات 
متكاملة  بيئة  ت��وف��ري  اىل  دائ��م��ا 
ابدا مع  لطلبتها وهذا ل يتحقق 
ولياقة  ب�صحة  يتمتعون  ل  طلبة 
ب��دن��ي��ة ج���ي���دة ل���ذل���ك ت���اأت���ي مثل 
لتحفيز  الريا�صية  الربامج  هذه 
ممار�صة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  وت�صجيع 
ن���ظ���ام غذائي  وات���ب���اع  ال��ري��ا���ص��ة 

معتدل .
وا�صاف الدكتور النقبي  ا�صبحت 
اكتمال  وم����ع  الم�������ارات  ج��ام��ع��ة 

وزنه 51 كيلو جرام والطالب اياد 
 122 ال�صابق  ال���وزن  �صقر  ن���ادر 
كيلو ال��وزن احل��ايل 95 فقد من 
والطالب  ج���رام  كيلو   27 وزن���ه 
����ص���امل را�����ص����د ال���ي���م���اح���ى ال�����وزن 
 84 ال��وزن احلايل   130 ال�صابق 

فقد من وزنه 46 كيلو جرام.
ابراهيم  ال�صيد  او�صح  جهته  من 
الن�صطة  ق�����ص��م  م���دي���ر  خم���ت���ار 
عدد  ان  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
هذا  يف  ب���ال���ربن���ام���ج  امل�������ص���ارك���ني 
امل��و���ص��م ه��و 65 ط��ال��ب وه��و عدد 
ل باأ�ض به حيث حاولنا ا�صتقطاب 
اكرب عدد ممكن منهم من خالل 

وبالتايل  امل��ف��رط��ة  ال�����ص��م��ن��ة  م���ن 
الكيلو  م����ن  ق�����در  اك�����رب  خ�������ص���ارة 
غ���رام���ات ال����زائ����دة خ����الل ثالثة 
املثايل  ال��وزن  اىل  للو�صول  ا�صهر 
الرابح الك��رب الذي  ومن ثم اىل 
خ�����ص��ر اك����رب ق����در او م���ع���دل من 

الوزن الوزن الزائد .
الربنامج  اط�����الق  ح��ف��ل  و���ص��ه��د 
مب��و���ص��م��ه ال���راب���ع ال���دك���ت���ور عبد 
عميد  النقبي  ال�صايب  ال��رح��م��ن 
المارات  بجامعة  الطلبة  �صوؤون 
الطلبة  من  غفري  جمع  بح�صور 
امل���������ص����ارك����ني ب����ربن����ام����ج ال����راب����ح 
املخت�صني  الك��رب وجمموعة من 

قواعد التدريب واأهمية الريا�صة 
ال�صمنة  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ض  وك��ي��ف��ي��ة 

خالل الربنامج .
وقد مت خالل احلفل عر�ض فلم 
ال�صابقة  الن�صطة  ع��ن  ت�صجيلي 
والثالث  وال��ث��اين  الول  للمو�صم 
و�صور امل�صاركني ) قبل وبعد( قبل 
من  التخل�ض  وبعد  ال��وزن  نق�ض 
ال��وزن وقد حتدث الطالب الذى 
املا�صية  املوا�صم  يف  اوزانهم  فقدو 
وكان  اجلدد  للم�صاركني  ت�صجيعا 
جمال  ع��م��ر  ال��ط��ال��ب  بينهم  م��ن 
ال�صابق  ال��وزن  فقد  هند�صة  كلية 
124 الوزن احلايل 73 فقد من 

مباين  يف  ال���ري���ا����ص���ي���ة  امل���ن�������ص���اآت 
باحلرم  وال����ط����ال����ب����ات  ال����ط����الب 
مبرافق  تتمتع  اجلديد  اجلامعي 
عاملية  مب����وا�����ص����ف����ات  ري���ا����ص���ي���ة 
متكاملة من اندية �صحية وم�صابح 
ريا�صي  وك��ادر  خمتلفة  ومالعب 
هذه  ك��ل  على  ي�صرف  متخ�ص�ض 
نتمنى  ونحن  وامل��راف��ق  الن�صطة 
ان يتم ا�صتغالل هذه املرافق من 
قبل طلبتنا وال�صتفادة منها لأنها 

وجدت ا�صا�صا خلدمتهم .
الكابنت  ا���ص��ت��ع��ر���ض  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ه���اين ط��ه امل����درب وامل�����ص��رف على 
الربنامج والدكتورة ر�صا بو مطر 

ال���ت���ي قمنا  ال��ت��وع��ي��ة وال���دع���اي���ة 
من  للتحذير  الربنامج  قبل  بها 
خماطر ال�صمنة وكيفية التخل�ض 
منها وخماطر الوجبات ال�صريعة 
عليها  ي���ق���دم  م����ا  غ���ال���ب���ا  وال����ت����ي 
والكبار  وامل����راه����ق����ني  الط����ف����ال 
وحرق  وامل�صي  الريا�صة  واهمية 
اىل  للو�صول  احلرارية  ال�صعرات 
كما   ، ال��وزن  املطلوب من  الهدف 
مت فح�ض طبى جلميع امل�صاركني 
حيث يخ�صع املتقدمني للربنامج 
�صغط  منها  �صامل  طبى  لفح�ض 
الدم وال�صكر وكفاءة ع�صلة القلب 

وغريها من الفحو�ض .

يف اإطار �سعيها لدعم احلركة الثقافية يف اإمارة اأب�ظبي

اأفنيو يف اأبراج االحتاد ت�صت�صيف معر�ض تراث احلرير ال�صيني
 •• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت اأف��ن��ي��و يف اأب����راج الحت���اد ، 
�صمن  للت�صوق  ال��راق��ي��ة  الوجهة 
م�����ص��روع اأب����راج الحت����اد يف اإم���ارة 
ا�صت�صافتها  ع��ن  ام�����ض  اأب��وظ��ب��ي 
ال�صيني  احل��ري��ر  ت����راث  مل��ع��ر���ض 
ع��ل��ى م���دى ع�����ص��رة اأي����ام م��ن 27 

فرباير حتى 6 مار�ض 2013.

يف  جيانغ�صو  مقاطعة  يف  �صوت�صو 
اأعمالها  يف  تعتمد  والتي  ال�صني، 
والذي  التقليدي.  اأك�صيو  �صو  فن 
 2000 اإىل  ت�����اري�����خ�����ه  مي����ت����د 
الأنيقة،  ب���الأل���وان  ويتميز  �صنة، 
واملتنوعة  اجل��م��ي��ل��ة  والأمن��������اط 
م��ن ال��غ��رز اخل��ف��ي��ة، ك��م��ا يتناول 
مثل  خمتلفة  موا�صيع  الفن  هذا 

الزهور واحليوانات والطبيعة.

وتاأتي ا�صت�صافة هذا املعر�ض الذي 
ال�صينية  الفنانة  اأع��م��ال  �صي�صم 
اأڤنيو  ���ص��ع��ي  اإط����ار  غ��ي��الن يف  يل 
اأب����راج الحت����اد ل��دع��م احلركة  يف 
الثقافية يف اإمارة اأبوظبي، �صمن 
خطته للعام 2013 الرامية اإىل 
فنية  معار�ض  �صل�صلة  ا�صت�صافة 

وثقافية.
وتعود اأ�صول يل غيالن اإىل مدينة 

الفنانة  اأن  ب���ال���ذك���ر،  واجل����دي����ر 
وفريقها  ق���ام���ت  ق����د  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
اأعمال  بت�صميم  امل��ح��رتف��ني  م��ن 
الرحالت  اإحياء  مبنا�صبة  مميزة 
الف�صاء  ل��رواد  الأوىل  الف�صائية 
التحرير  اجلي�ض  من  ال�صينيني 
ال�����ص��ع��ب��ي ال�������ص���ي���ن���ي، وال����ت����ي مت 
امل��ت��اح��ف حول  اأه�����م  ع��ر���ص��ه��ا يف 
ال���ع���امل. وت��ع��ت��رب اأڤن���ي���و يف اأب���راج 

للت�صوق  الأرق���ى  الوجهة  الحت��اد 
 43 اأك��ر من  وذل��ك لحت�صانها 
م��ارك��ة ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة، ويتوقع 
امل��ق�����ص��د الأف�������ص���ل يف  ت�����ص��ب��ح  اأن 
الراقية  الأزي��اء  لع�صاق  العا�صمة 
واملجوهرات والإك�ص�صوار والقطع 
افتتاح  اأڤن��ي��و  وت��رتق��ب  الثمينة. 
املطاعم  م���ن  جم��م��وع��ة خم���ت���ارة 

العاملية املتنوعة قريباً.

الدكتور �صليمان الرحيلي يحا�صر عن اجلنة ونعيمها 
الكرمية، منا�صدا الأ�صرة امل�صلمة بالتوا�صي باحلق، بني 

جميع اأفرادها، كي ي�صد كل منهم اأزر الآخر.
وقبل ذلك األقى ال�صيخ د. عبد الرزاق العباد، املدر�ض يف 
امل�صجد النبوي ال�صريف، حما�صرة بعنوان )اأثر القراآن 
يف تعزيز الأخالق وال�صلوك( تناول فيها ف�صائل القراآن 
للعاملني،  ورح��م��ة  للب�صرية  ه��داي��ة  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ك��رمي، 

ومرجعا لالأخالق الفا�صلة، ويهدي للتي هي اأح�صن. 
اأهمها  وم��ن  وج��ل،  عز  اهلل،  بكتاب  التم�صك  ثمار  وب��ني 
تعزيز اأخالق امل�صلم يف جميع تعامالته، مع اأهله واأبنائه 
يكفل  فيما  املجتمع،  اأف��راد  وبقية  واأ�صدقائه  وجريانه 
عن  زج��ره  ظل  يف  الكاملة،  الآداب  على  املوؤمنني  تربية 
�صيء الأخالق، حتى يتفياأ امل�صلم ظالله الوارفة ويجني 
توؤكد  التي  القراآنية،  بالآيات  م�صت�صهدا  اليانعة،  ثماره 

اأن القراآن الكرمي فيه �صالح للبالد والعباد.
واأكد املحا�صر كفاية القراآن للعباد يف حتقيق �صعادتهم، 
واأنه حياة لقلوب ال�صاحلني،، وهو �صلة بني العبد وربه، 
لفتا اإىل اأن حياة الر�صول، �صلى اهلل عليه و�صلم، ترجمة 
النا�ض  به  يقتدي  اأن  ينبغي  ما  الكرمي،  للقراآن  عملية 
اليوم. وحذر د. العباد، يف خطبة اجلمعة املا�صية، التي 
األقاها يف م�صجد ال�صيخ زايد براأ�ض اخليمة، على هام�ض 
التي  م�صاركته يف فعاليات اجلائزة، من �صور التحايل، 
يلجاأ اإليها البع�ض، من ال�صاعني وارء اأكل اأموال النا�ض 
بالباطل وابتزازهم بطرق عدة، من بينها ترويج الأغذية 
ال�صالحية  ب��ت��واري��خ  وال��ت��الع��ب  الأ���ص��واق،  يف  الفا�صدة 
وت��ع��اىل، وحذر  �صبحانه  م��ا حرمه اهلل،  والإن��ت��اج، وه��و 
منه ر�صوله امل�صطفى، �صلى اهلل عليه و�صلم، لتعري�صه 

�صحة امل�صتهلكني و�صالمة الأهايل للخطر.

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

العربية  اململكة  م��ن  الرحيلي،  �صليمان  الدكتور  األ��ق��ى 
ونعيمها(،  )اجلنة  بعنوان  حما�صرة  اأم�ض  ال�صعودية، 
فعاليات  �صمن  اخليمة،  ب��راأ���ض  زاي��د  ال�صيخ  م�صجد  يف 
للقراآن  اخليمة  راأ���ض  جائزة  من  ع�صرة  الثالثة  ال��دورة 
الكرمي وعلومه. وب�صر الرحيلي امل�صلمني مبا اأعده اهلل، 
املبتعدين  باأوامره  العاملني  املتقني،  لعباده  وعال،  جل 
�صبحانه،  امل��وىل،  اأع��ده  ما  اأعظم  اأن  موؤكدا  نواهيه  عن 
لهم ه��و اجل��ن��ة، ال��ت��ي م��ن اأج��ل��ه��ا ي�صمر امل��وؤم��ن��ون عن 

�صواعدهم وي�صتعد املجتهدون ويتزود املتقون .
�صخ�ض،   400 نحو  بح�صور  الرحيلي،  الدكتور  وب��ني 
اأن الفوز باجلنة ل ياأتي بالتمني  من الرجال والن�صاء، 
اإليها، كما  املو�صلة  الأ�صباب  فح�صب، بل ل بد من بذل 
�صعيها وهو  لها  و�صعى  الآخ���رة  اأراد  )وم��ن  تعاىل:  ق��ال 
موؤمن فاأولئك كان �صعيهم م�صكورا(، وقوله، �صبحانه: 
َعلَْيُكُم  �َصالم ٌ َيُقوُلوَن  َطيِِّبنَي  امْلاَلِئَكة ُ اُهم ُ َتَتَوفَّ )الَِّذيَن 
اأهم  اأن من  َت��ْع��َم��ُل��وَن(، موؤكدا  ُكْنُتم ْ ��ا  مِبَ ��َة  ��نَّ اجْلَ اْدُخ��ُل��وا 
دخ��ول اجلنة، هو توحيد اهلل،  اإىل  تقود  التي  الأ�صباب، 
الأعمال  واأداء  ال�����ص��رك،  ع��ن  والبعد  وت��ع��اىل،  �صبحانه 

ال�صاحلة والفرائ�ض، واأهمها ال�صالة.
اأعمال  وف��ق  تتفاوت  عظيمة،  م��ن��ازل  اجلنة  اإن   : وق��ال 
اأه���ل ال��دن��ي��ا، وب��ق��در م��ا اأع����ده اهلل، ع��ز وج���ل، ل��ه��م من 
ث���واب، حم��ذرا م��ن ع��ذاب ال��ن��ار، وم��ن الأع��م��ال املوجبة 
وطاعة  وع��ال،  ج��ل  اهلل،  طاعة  اإىل  داع��ي��ا  اهلل،  ل�صخط 
ر�صوله، �صلى اهلل عليه و�صلم، وطاعة ويل الأمر، ولزوم 
امل��ن��ك��رات وال��ت��ح��ل��ي بالأخالق  اجل��م��اع��ة، وال��ب��ع��د ع��ن 
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�صحيفة: نظام االأ�صد يح�صن دم�صق من االخرتاق 
•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�صوريون  ال��ث��وار  يحاول  حني  يف 
اخ����رتاق ال��ع��ا���ص��م��ة دم�����ص��ق حُتِكم 
ع���ل���ى مركز  ق��ب�����ص��ت��ه��ا  ال�����ص��ل��ط��ة 
الإ�صرتاتيجية  وال���ط���رق  امل��دي��ن��ة 
امل�صوؤولون للهرب  اإذا ا�صطر  حتى 
وجدوا لهم خمرجا اآمنا، كما تورد 
ل���و����ض اأجن���ل���و����ض تاميز  ���ص��ح��ي��ف��ة 

الأمريكية.
بحفر  ال�����ث�����وار  ق�������وات  وت�������ص���ت���ع���د 
العا�صمة  ن����واح����ي  يف  اخل����ن����ادق 
واجلنوبية  وال�صرقية  ال�صمالية 
ريفها  م�����ن  ام�������ت�������دادات  حم���ت���ل���ة 
وح�������ص���ره���ا وم�����ه�����ددة ب����اخ����رتاق 
للجي�ض  ال���دف���اع���ي���ة  اخل����ط����وط 
دم�����ص��ق. وقد  ق��ل��ب  اإىل  ال�����ص��وري 
كثريا  احلكومية  القوات  تقهقرت 
جيدا  املح�صن  العا�صمة  قلب  اإىل 
الغرب  اإىل  النظام  اأن�صار  ومعاقل 
العا�صمة  وت�������رزح  امل���دي���ن���ة.  م����ن 
دم�����ص��ق حت��ت و���ص��ع م���ت���اأزم يطبق 
ع��ل��ى خ��ن��اق��ه��ا ب��ع��د ق���راب���ة عامني 
القتال يف �صوريا ظلت خالله  من 
مب��ن��اأى ع��ن م��ا ي����دور ح��ول��ه��ا من 
معارك. ثم بداأت املدينة يف الآونة 
الأخرية تعاين من وطاأة الهجمات 
والتفجريات  ال����ه����اون  ب���ق���ذائ���ف 
ب��ال�����ص��ي��ارات امل��ف��خ��خ��ة وال���ت���ي ظل 
املعتاد  باأ�صلوبه  عليها  يرد  اجلي�ض 
الثوار  ملعاقل  املدمر  الق�صف  وهو 
هز  �صخم  انفجار  وك��ان  البعيدة. 
املا�صي  الث��ن��ني  دم�صق  العا�صمة 
ف��ي��م��ا ي��ب��دو اأن��ه��ا ���ص��ي��ارة مفخخة 

طال�ض ياأمل باتفاق 
ب�صاأن �صوريا 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

مناف  املن�صق،  ال�صوري  العميد  اأع��رب 
ط��ال���ض، ع��ن اأم��ل��ه يف ات��ف��اق رو���ص��ي � 
�صوريا،  يف  ال��و���ص��ع  لت�صوية  اأم��ريك��ي 
لل�صغط  رو�صيا  اإمكانية  اإىل  م�صريا 
لتجاوز  الأط��������راف  م���ن  ط����رف  ع��ل��ى 
الأزم������ة. وق����ال ط��ال���ض ل��ق��ن��اة رو�صيا 
ال��ي��وم ق��ب��ل ب���دء م��ب��اح��ث��ات��ه م��ع وزير 
اخلارجية الرو�صي، �صريغي لفروف، 
ام�ض اإن ال�صعب ال�صوري تعر�ض لآلم 
الدولية  والأ����ص���رة  ورو���ص��ي��ا  ك���ث���رية.. 
ق������ادرة ع��ل��ى و����ص���ع ح���د ل���ه���ا، وميكن 
من  ط���رف  ع��ل��ى  ت�صغط  اأن  ل��رو���ص��ي��ا 
الأط��راف لتجاوز الأزم��ة.. وميكن لنا 
رو�صيا  مب�صاعدة  ح��ل  اإىل  نتو�صل  اأن 

واأمريكا .
الرئي�ض  ب����اأن  ي��ع��ت��ق��د  ك����ان  اإذا  وع���م���اّ 
الأ�صد م�صتعد للتنحي،  ب�صار  ال�صوري 
قال طال�ض اإن هذا الأمر غري مطروح 
تكثيف  ه��و  والأه����م  �صخ�صياً..  ل��دي��ه 
اجلهود للتو�صل اإىل ت�صوية واجللو�ض 
�صالح  دون  من  املفاو�صات  طاولة  اإىل 
جت����اوز  ق����د  ال����ت����اري����خ  اأن  م�����ص��ي��ف��اً   ،
الديكتاتوريات ومل يعد لها مكان فيه 
. واعترب اأن مناورات النظام واعتماده 
ي��ج��دي نفعاً..  ع��ل��ى احل���ل الأم��ن��ي ل 
فهذا  والأمريكيون  الرو�ض  اتفق  واذا 
�صي�صب يف م�صلحة ال�صعب ال�صوري . 
يفر�صون  امل�صلحون  كان  اإذا  ما  وحول 
وقال  ال�صورية،  ال�صاحة  على  اإرادت��ه��م 
التفا�صيل..  ه��ذه  عن  احلديث  اأود  ل 
هو  جميعاً  ل��ن��ا  بالن�صبة  الآن  وامل��ه��م 
تخفيف معاناة ال�صعب ال�صوري ووقف 
قتل الأرواح ب�صمانات دولية توؤدي اإىل 

وقف العمليات الع�صكرية بالكامل .

الدفاع  ي�صهل  ال��ت��ي  ومرتفعاتها 
اجل����وي  ال���ق�������ص���ف  واأدى  ع���ن���ه���ا. 
وامل���دف���ع���ي وه����ج����وم امل�������ص���اة حتت 
غطاء الدبابات، اإىل تدمري بع�ض 
احلواجز الدفاعية للمتمردين يف 
مدن مثل داري��ا يف اجلنوب ودوما 

اإىل ال�صمال ال�صرقي.
و�صط  املعار�صة  ويتمرت�ض مقاتلو 
�صكانها  م��ن  اخلالية  امل��ب��اين  رك��ام 
باأنفاق  ب��ع�����ص��ه��م  اح��ت��م��ى  ال���ذي���ن 
موؤقتة.  وم���الج���ئ  الأر�������ض  حت���ت 
قنا�صني على  رح��ى ح��رب  وت���دور 
ط����ول اخل���ط���وط ال��دف��اع��ي��ة غري 

الوا�صحة .

ح�صينة  تفتي�ض  نقطة  ا�صتهدفت 
امل�صار  ال��ع��ب��ا���ص��ي��ني، وه���و  مب��ي��دان 
يطرقه  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  ال�����ذي 
منطقة  يف  املتمركزون  امل��ت��م��ردون 
املدينة.  اإىل  ال��ق��ري��ب��ة  ال���غ���وط���ة 
كلما  التوتر  دم�صق  �صكان  وي�صود 

اقرتب القتال من مدينتهم.
وقالت امراأة يف اأوائل اخلم�صينيات 
ال�صحيفة  من  طلبت  عمرها  من 
عدم ذكر ا�صمها من اأجل �صالمتها 
اأي  اإىل  بيتها  م��ن  ت��خ��رج  ل  اإن��ه��ا 
مكان ما مل تكن تريد ق�صاء حاجة 
بعينها، وهي لي�صت وحدها يف ذلك 

فالكل هنا يفعل نف�ض ال�صيء .

ب�صار  الرئي�ض  وتركز معظم قوات 
الأ����ص���د ع��ل��ى ال���دف���اع ع��ن منطقة 
الق�صر  ت�������ص���م  اإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
الرئا�صي ومباينيٍ حكومية وقواعد 
ع�صكرية �صاربة طوقاً ح�صينا على 
نقاط  تنت�صر  العا�صمة حيث  قلب 
واأُر�صلت  م��ك��ان،  ك��ل  يف  التفتي�ض 
املوؤدية  ال��ط��رق  ل��ت��اأم��ني  ت��ع��زي��زات 
اإىل ال�صمال باجتاه مدينة حم�ض 
واإىل اجلنوب ال�صرقي �صوب املطار 

الدويل.
اأنحاء  يف  مدافعه  اجلي�ض  ون�صب 
ج���ب���ل ق���ا����ص���ي���ون ال������ذي ي���وف���ر له 
املدينة  على  اإ�صرتاتيجية  اإطاللة 

هيغ يطالب وزراءه بعدم مناق�صة غزو العراق
•• لندن-يو بي اأي:

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وليام  طلب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
ه��ي��غ، م��ن زم��الئ��ه يف احل��ك��وم��ة الإئتالفية 
مع  �صرعيته  اأو  ال��ع��راق  غ��زو  مناق�صة  ع��دم 
اقرتاب الذكرى العا�صرة للغزو يف وقت لحق 
من هذا ال�صهر. وك�صفت �صحيفة الغارديان 
وزراء  اإىل  �صرية  ر�صائل  وّج��ه  هيغ  اأن  ام�ض 
الإئتالفية يحثهم فيها على عدم  احلكومة 
باأية ت�صريحات عن الق�صايا املثرية  الإدلء 
يف  بريطانيا  م�صاركة  اإىل  اأدت  التي  للجدل 
غزو العراق عام 2003. وقالت اإن تعليمات 

هيغ اثارت ا�صتياء وزراء حزب الدميقراطيني 
احلكومة  الأ���ص��غ��ر يف  ال�����ص��ري��ك  الأح�������رار، 
الئتالفية، ويعتزمون حتديها لكون حزبهم 
العراق  ح��رب  ق�صية  اأن  ال���دوام  على  ج��ادل 
القانون  وجت��اه��ل��ت  ومفتعلة  معيبة  ك��ان��ت 
الأك��رب يف احلكومة  اأن �صريكه  ال��دويل، مع 
قرار  بقوة  اأي��د  املحافظني  حزب  الئتالفية 
امل�صاركة  بلري  الأ�صبق طوين  ال��وزراء  رئي�ض 
اأن هيغ  العراق. وا�صافت ال�صحيفة  يف غزو 
طلب من وزراء احلكومة الئتالفية انتظار 
حتقيق  با�صم  املعروف  العام  التحقيق  نتائج 
حرب  يف  بريطانية  م�صاركة  حول  ت�صيلكوت 

الذي  اللجنة  تقرير  م��ن  ب��ال��رغ��م  ال��ع��راق، 
ط��ال ان��ت��ظ��اره وم��ن غ��ري امل��رج��ح اأن ي�صدر 
قبل نهاية العام احلايل. وا�صارت ال�صحيفة 
اأن وزارة اخلارجية الربيطانية رف�صت  اإىل 
مناق�صة  ت�صتطيع  ل  اأن��ه��ا  بحجة  التعليق 
اكدت  حني  يف   ، ل��ل��وزارة  ال�صرية  املرا�صالت 
لكنها  ر�صائل  وّج��ه  اأن هيغ  م�صادر حكومية 
الوزراء  ا�صكات  منها  املق�صود  يكون  اأن  نفت 
اقرتاب  العراق مع  على غزو  التعليق  ب�صاأن 
اآذار-مار�ض احلايل   20 يف  العا�صرة  ذكراها 
مثرية  �صيا�صية  م�صاألة  ي�صكل  ي��زال  ل  لأن��ه 

للخالف.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن  الأم��ريك��ي��ة اجلمعة  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  ذك���رت �صحيفة 
املدن  يف  ت�صكلت  اجل��دي��دة  املحلية  املجال�ض  م��ن  ع�صرات 
وقالت   . الثوار  �صيطرة  حتت  الواقعة  ال�صورية  واملناطق 
حماكم  اإق��ام��ة  ع��ل��ى  تعمل  امل��ج��ال�����ض  ت��ل��ك  اإن  ال�صحيفة 
وقوات �صرطة وتقدمي اخلدمات الجتماعية لل�صكان وُتعد 
تلك اجلهود اأول جتربة من نوعها للحكم الذاتي يف �صوريا 
الراحل  ووال��ده  الأ�صد  ب�صار  الرئي�ض  بعد عقود من حكم 
على  التفوق  على  املجال�ض  تلك  وجت��اه��د  الأ���ص��د.  حافظ 
الأ�صد يف حرب ا�صتنزاف تزداد �صراوة يوما بعد يوم. لكن 
بع�ض القادة املدنيني يف بلدة تاللني الواقعة على احلدود 
اأن  حت���اول  املجال�ض  تلك  اإن  يقولون  ال��رتك��ي��ة،  ال�صورية 
التي حتكم  امل�صلح  التمرد  فرق  براثن  ال�صلطة من  تنتزع 
اإثر  �صيطرتها على الأرا���ص��ي يف ظ��ل ال��ف��راغ ال��ذي ح��دث 
تقهقر احلكومة عن تلك املناطق. ويعك�ض جمل�ض تاللني 

مدى التحدي التي تواجهه املجال�ض املحلية، فقد ا�صطر 
الف�صائل  اأو  املنفى  يف  املعار�صة  على  اإم��ا  كليا  لالعتماد 
اأ���ص��ه��ر من  ث��الث��ة  وب��ع��د  الإ���ص��الم��ي��ة.  فيها  امل�صلحة مب��ا 
جناحه  يف  متثال  اإجنازين  تاللني  جمل�ض  حقق  ت�صكيله، 
اليوم،  يف  �صاعات  لأرب��ع  الكهربائية  الإم����دادات  توفري  يف 
مما  ال�صكان،  م��ن  وب��ال��غ  طفل  لكل  يوميا  خبز  وقطعتي 
املت�صككني  اأع��ني  يف  و�صرعية حتى  عليه م�صداقية  اأ�صفى 

من كهول املنطقة.
وتقول نيويورك تاميز اإن هذه الإجنازات املتوا�صعة تعك�ض 
�صمة  باتت  التي  واله�صا�صة  امل��رون��ة  بني  املتناق�ض  املزيج 
املعار�صة،  �صيطرة  ال��واق��ع حت��ت  ت��الل��ني  ري��ف  احل��ي��اة يف 
40 مياًل عن احلدود  تبعد  �صا�صعة  زراعية  وهي منطقة 

الرتكية �صمال �صرقي �صوريا.
ويقول الأهايل اإنهم مل يتعر�صوا لأي تهديد لهجوم بري 
من قبل القوات احلكومية منذ خريف العام املا�صي عندما 

زرع املتمردون الألغام على الطرقات.

•• عوا�صم-وكاالت:

و���ص��ف خ���رباء غ��رب��ي��ون ق���رار ال���ولي���ات املتحدة 
لي�ض  مبا�صرة  م�صاعدات  ال�صوريني  ال��ث��وار  منح 
ب��اأن��ه خ��ط��وة ���ص��غ��رية تاأخرت  اأ���ص��ل��ح��ة  م��ن بينها 
الرئي�ض  برحيل  ل  ُيعجِّ لن  ق��رار  اأن��ه  كما  كثريا، 
الأمريكي يف  التاأثري  اأو حتى تقوية  الأ�صد  ب�صار 

ال�صراع الدائر هناك.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي، قبل 
ح�صوره موؤمترا اخلمي�ض مع املعار�صة ال�صورية، 
ح�صاباته  بتغيري  الأ���ص��د  لإق��ن��اع  ت�صعى  ب��الده  اإن 

والإ�صراع يف اإيجاد ت�صوية �صيا�صية.
مونيتور  ���ص��اي��ن�����ض  ك��ري�����ص��ت��ي��ان  �صحيفة  وت����رى 
ب���اإر����ص���ال  ك�����ريي  ت�������ص���ري���ح���ات  اأن  الأم����ريك����ي����ة 
م�����ص��اع��دات اأم��ريك��ي��ة م��ب��ا���ص��رة وغ���ري ف��ت��اك��ة اإىل 

اأن  اإىل  املعار�صة مل تكن مفاجئة لأحد. واأ�صارت 
قادة املعار�صة، الذين كانوا ياأملون احل�صول على 
الأقل على معدات ع�صكرية غري فتاكة كال�صيارات 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة واأج���ه���زة ال���روؤي���ة ال��ل��ي��ل��ي��ة، خرجوا 
اأن  ال�صحيفة  واأ���ص��اف��ت  حمبطني.  امل��وؤمت��ر  م��ن 
اإىل  امل�صاعدات اجلديدة لن ُتف�صي على الأرج��ح 
تاأثريه  للغرب  ُتعيد  اأو  الأ���ص��د  برحيل  التعجيل 
املرتاجع على ال�صراع اأو على م�صتقبل �صوريا ما 

بعد الأ�صد.
بال�صوؤون  املتخ�ص�ض  ال�صالم مغراوي  يقول عبد 
بجامعة  الأو���ص��ط  ال�صرق  و�صيا�صات  الإ�صالمية 
دي���وك ب��دي��رام اإن ت��دخ��ل ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة جاء 
متاأخرا بع�ض ال�صيء، واإن كل ما تتحدث عنه لن 

يغري يف اأو�صاع حرب اأهلية ُتنذر بال�صتطالة.
اأن  اإىل  م��ون��ي��ت��ور  �صاين�ض  ك��ري�����ص��ت��ي��ان  واأ����ص���ارت 

لأك��ر من  اأوباما ظل  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�ض 
اأنه  ال��ث��وار  بحجة  بت�صليح  امل��ط��ال��ب  ي��ق��اوم  ع��ام 
املتطرفني  اأي��دي  يف  الأ�صلحة  تلك  وق��وع  يخ�صى 
اإىل  ان�����ص��م��وا  مم��ن  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  املنت�صبني 
فاإن  ال�صحيفة-  -تقول  والآن  �صوريا.  يف  القتال 
الوليات املتحدة تواجه هاج�صا اأكرب وهو اأن تلك 
والأوفر  ت�صليحا  الأف�����ص��ل  املتطرفة  اجل��م��اع��ات 
حظا يف قتال الأ�صد ت�صتميل اإليها يوما بعد يوم 
لهم  تقدمه  ما  بف�صل  ال�صوريني  وعقول  قلوب 
من اأمن وخدمات متاما كالذي يوفره حزب اهلل 

املدعوم اإيرانيا يف اجلارة لبنان .
فقدوا  وال���غ���رب  وا���ص��ن��ط��ن  اإن  م���غ���راوي  وي����رى 
فر�صتهم بداية النتفا�صة �صد الأ�صد يف م�صاعدة 
علمانية  ح��ك��وم��ة  اإق��ام��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��وري  ال�صعب 

تعددية. 

ملاذا املعونة االأمريكية لثوار �صوريا االآن؟ 

الداخلية اللبنانية تدعو 
لوثيقة ملعاجلة االأمن 

•• بريوت-يو بي اأي:

دعا وزير الداخلية اللبناين مروان �صربل ام�ض جمل�ض النواب اىل الجتماع 
للتوقيع على عري�صة تطالب الأجهزة الأمنية مبعاجلة الو�صع الأمني ب� 
حزم . ودعا �صربل خالل موؤمتر �صحفي، جمل�ض النواب اىل الجتماع كونه 
الأجهزة  ال�صيا�صية كافة لكي توقع على ورقة تطلب من  الأط��راف  ميثل 
الأمنية املعاجلة احلازمة لأي خلل اأمني ، م�صرياً اىل اأن احلكومة احلالية 
ال��ن��واب اىل الجتماع لأن  اأدع��و جمل�ض  . وق��ال  ل متثل جميع الأط���راف 
الو�صع الأمني يف البالد �صعب، ومن اأجل و�صع وثيقة دفاع لتجنيب لبنان 
اإن  ال�صيا�صي..  الغطاء  ولي�ض  ال�صيا�صي  الوفاق  نطلب  وا�صاف   . النق�صام 
اأنه  على  ال��ن��واب  جمل�ض  يف  نتفق  اأن  يجب  ك��اف..  غري  ال�صيا�صي  الغطاء 
ممنوع الإخالل بالأمن وممنوع وجود امل�صّلحني . واأعلن اأن الو�صع الأمني 
اأن  على  الأمنية  الأجهزة  يجربان  من  هما  البلد  يف  ال�صيا�صي  والنق�صام 
تتحمل العبء وتقوم باحلوار . وراأى اأننا نعي�ض و�صعاً اأمنياً �صعباً جداً يف 
الأرا�صي اللبنانية كافة، وامل�صاألة غري حم�صورة مبنطقة بل �صتاأخذ طابعاً 
طائفياً و�صيا�صياً ومناطقياً . وي�صهد لبنان حالة من عدم ال�صتقرار الأمني 

والنق�صام ال�صيا�صي بني القوى والأحزاب يف البالد.

برنامج الغذاء العاملي ي�صتاأنف 
م�صاعداته اإىل �صوريا عرب احلدود االأردنية 

••جنيف-وام: 

جنيف  فى  العاملى  ال��غ��ذاء  برنامج  با�صم  املتحدثة  بريي�ض  اليزابيث  اأعلنت 
�صوريا  جنوب  اىل  الغذائية  م�صاعداتها  ا�صتاأنفت  الدولية  املنظمة  ان  ام�ض 
م��ن خ��الل مم��ر اخل��دم��ات اللوج�صتية ف��ى اجل��ن��وب وع��رب احل���دود الردنية 
عند نقطة الن�صيب احلدودية وذلك للمرة الوىل منذ �صهر دي�صمرب املا�صى 
حيث �صكل الو�صع المنى خطرا كبريا على ا�صتخدام هذا الطريق من قبل 
وقالت بريي�ض فى موؤمتر �صحفى فى  الغاثة  التى حتمل مواد  ال�صاحنات 
مت  الغ��ذي��ة  من  مرتيا  طنا   347 حتمل  �صاحنة   15 من  قافلة  ان  جنيف 
�صهر  مل��دة  �صخ�ض  ال��ف   370 اك��ر من  مل�صاعدة  وتكفى  الردن  �صراوؤها من 
قد متكنت من ا�صتخدام هذا الطريق وهو ماكان ميثل امرا �صروريا للغاية 
ل�صتكمال توزيع امل�صاعدات املقررة ل�صهر فرباير والتى هدفت للو�صول اىل 
العاملى  الغذاء  برنامج  ان  اك��دت  و  �صوريا  فى  �صخ�ض  مليون   1.75 ح��واىل 
الغذائية  بامل�صاعدات  2012 فى الو�صول  املا�صى  جنح ومنذ �صهر �صبتمرب 
ال��ع��اج��ل��ة اىل ح���واىل م��ل��ي��ون ون�����ص��ف امل��ل��ي��ون ���ص��ورى داخ���ل ���ص��وري��ا وايفاد 
14 حمافظة  �صهر اىل  الغذائية كل  باملواد  �صاحنة حمملة   400 مامعدله 
�صورية وذلك بالرغم من التحديات المنية الكبرية. و ا�صافت ان موظفى 
الربنامج قد ا�صتطاعوا ورغم ال�صتباكات بالهاون الو�صول اىل م�صتودع املواد 
قاموا  دم�صق حيث  �صرق  �صمال  فى منطقة عذرا  للربنامج  التابع  الغذائية 
بنقل نحو 750 طنا مرتيا من الغذية اىل م�صتودع اخر جنوب العا�صمة 
1300 ط��ن مرتى  ه���وؤلء م��ن نقل  ال��ذى مل يتمكن  ال��وق��ت  ف��ى  ال�صورية 
الوقت  وفى  بريي�ض  املنطقة  تلك  فى  المنى  الو�صع  تدهور  ب�صبب  متبقية 
الذى ا�صارت اىل ان �صائقى ال�صاحنات التى حتمل مواد الغاثة ا�صبحوا اكر 
ترددا فى قبول العمل ب�صبب الهجمات التى تتعر�ض لها ال�صاحنات من قبل 
التحديات  تلك  كل  وبرغم  الدولية  املنظمة  ان  اك��دت   .. امل�صلحة  اجلماعات 
تهدف اىل تو�صيع عملياتها وكذلك زيادة عدد امل�صتفيدين داخل �صوريا ومن 
اجل الو�صول بامل�صاعدات الغذائية اىل مايقارب 2.5 مليون �صخ�ض بحلول 
�صهر ابريل القادم . ولفتت املتحدثة اىل ان برنامج الغذاء العاملى �صوف يكون 
بحاجة اىل مبلغ 353 مليون دولر وب�صكل عاجل من اجل موا�صلة تقدمي 

امل�صاعدات الغذائية احليوية اىل املت�صررين داخل �صوريا.

•• الريا�ض-وا�صنطن-وكاالت:

ال�صعودي،  اخلارجية  وزي��ر  اعترب 
اأن احل�����رب يف  ال��ف��ي�����ص��ل،  ���ص��ع��ود 
�صورية اأ�صبحت معركة عاملية واأن 

ال�صعب ال�صوري ل يقف لوحده.
خا�ض  ت�صريح  يف  الفي�صل  وق���ال 
لوكالة الأنباء ال�صعودية الر�صمية 
موؤمتر  اإن  اجلمعة،  ام�ض  )وا����ض( 
الذي  ال�����ص��وري  ال�صعب  اأ���ص��دق��اء 
و�صريحاً  كان جيداً  روم��ا  عقد يف 
على  ورك��ز  و�صفافية،  و�صوح  وفيه 
تقدمي الإمكانات لل�صعب ال�صوري 
التطور  اإزاء  ن��ف�����ص��ه  ع���ن  ل��ل��دف��اع 

ال�صيئ احلا�صل .
وا�صاف اأن العنف غري املقبول ول 
وا�صتخدام  عليه  ال�����ص��ك��وت  مي��ك��ن 
املواطنني  لق�صف  �صكود  �صواريخ 
الرتكان  ل مي��ك��ن  اأم����ر  الأب���ري���اء 
ذل������ك جميع  ع�����ن  وع������رب  ع���ل���ي���ه، 
دعمهم  اأك��������دوا  ح���ي���ث  احل�������ص���ور 
املعركة  واأن  ال�����ص��وري..  للموقف 
عاملية  م���ع���رك���ة  الآن  اأ����ص���ب���ح���ت 
وال�صعب ال�صوري ل يقف لوحده .

اأ�صدقاء  م���ن  ه��ن��اك  اأن  واأو����ص���ح 
ال�������ص���ع���ب ال�����������ص�����وري م������ن ي���ق���وم 
بالواجب  و�صيقومون  بالواجب.. 
ال�صرعية  القيادة  اأن  اإىل  م�صرياً   ،
لها  و�صيكون  مل�صت هذا..  ال�صورية 
موقف اأكر فعالية لدرء املخاطر 
وحترير  ال�������ص���وري  ال�����ص��ع��ب  ع����ن 
الذي  الظلم  من  ال�صوري  ال�صعب 

يعي�ض فيه .
م�صتقباًل،  ال���دع���م  اأ����ص���ك���ال  وع����ن 
اإن اجلميع عرّب عن  الفي�صل  قال 
حدث  اإذا  امل��واق��ف  تغيري  ���ص��رورة 
تغيري على الأر�ض، وهذا ما اأخذت 

به علماً كل الدول، حتى تلك التي 
الدعم  ت��ق��دمي  م�����رتددة يف  ك��ان��ت 
الآن  واأ���ص��ب��ح��ت  ال�����ص��وري  لل�صعب 
احتياجاته  لتلبية  انفتاحاً  اأك���ر 
حل  اإىل  ول��ل��و���ص��ول  ال��ع��ن��ف  ل�صد 

يوؤدي اإىل تغيري النظام .
اأو���ص��ح يف  ال��وزي��ر ال�صعودي  وك��ان 
موؤمتر  يف  امل�صاركني  اأم���ام  كلمته 
اأم�ض  عقد  ال��ذي  �صوريا  اأ���ص��دق��اء 
الأول يف العا�صمة الإيطالية روما، 
اأمام  اأي خ��ي��ار  ي��ع��د ه��ن��اك  اإن���ه مل 
م�صاعدة  ���ص��وى  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 

كممثل  باأهلية  يتمتع  وال��دول��ي��ة، 
الوقت  ال�صوري يف  لل�صعب  �صرعي 
ال��ن��ظ��ام ال�صوري  ال���ذي ف��ق��د ف��ي��ه 
يف  ال�صتمرار  يف  واأهليته  �صرعيته 

ال�صلطة .
من ناحيى اأخرى، ك�صفت �صحيفة 
التاميز ام�ض اجلمعة، اأن الوليات 
الأوروبية  ال���دول  وبع�ض  املتحدة 
احل���ل���ي���ف���ة ت�������ص���رف ع���ل���ى ق���واع���د 
ل��ت��دري��ب ال���ث���وار ال�����ص��وري��ني ، يف 
املعتدلة  حماولة لدعم اجلماعات 
بنظام  ل����الإط����اح����ة  ت���ق���ات���ل  ال���ت���ي 

ال�����ص��ع��ب ال�������ص���وري ومت��ك��ي��ن��ه من 
الدفاع عن نف�صه.

واأع������رب ع���ن اأ���ص��ف��ه ل���ك���ون بع�ض 
ال������دول ت���ق���دم امل�������ص���اع���دة، وت����زود 
والعتاد  بال�صالح  الأ���ص��دي  النظام 
ال����ذي مي��ك��ن��ه م���ن ال���ص��ت��م��رار يف 
يف  ال�����ص��وري،  ال�صعب  �صد  امل��ذاب��ح 
بوجود  �صائد  اع��ت��ق��اد  ه��ن��اك  ح��ني 
 ، ال�صورية  املعار�صة  داخ��ل  انق�صام 
ال�صوري  الئتالف  اأن  اإىل  م�صريا 
املعار�ض باعرتاف دويل وا�صع على 
والإ�صالمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات 

الرئي�ض ب�صار الأ�صد.
اخلطوة  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
على  الآن  حتى  موؤ�صر  اأو���ص��ح  هي 
الأزمة  املتحدة يف  الوليات  تورط 
خماوف  اأي�صاً  وتعك�ض  ال�صورية، 
اجلماعات  اأن  م��ن  ن��ط��اق��اً  اأو����ص���ع 
الإ���ص��الم��ي��ة امل��ق��ات��ل��ة، م��ث��ل جبهة 
الإطاحة  معركة  ت��ق��ود   ، الن�صرة 

بالنظام ال�صوري.
ا�صتخبارات  �صباط  اأن  وا���ص��اف��ت 
اأن  اأكدوا  ودبلوما�صيني يف املنطقة 
تدريبات  يتلقون  ال�صوريني  الثوار 
الأ�صلحة  ا���ص��ت��خ��دام  ب��ني  ت����رتاوح 
مثل  امل��ع��ق��دة  وامل���ن���اورات  اخلفيفة 
الأ�صلحة  م��ن�����ص��اآت  ت���اأم���ني  ط����رق 
باأن  اقرتاحات  وهناك  الكيماوية، 
ج���ن���وداً ب��ري��ط��ان��ي��ني ي�����ص��ارك��ون يف 
لكن  ال�صوريني،  املتمردين  تدريب 
م�صدراً بوزارة الدفاع الربيطانية 

نفى ذلك.

اأن م�صدراً  اإىل  وا�صارت ال�صحيفة 
تدريب  اأن  اأك��د  غربياً  دبلوما�صياً 
امل��ت��م��ردي��ن ال�����ص��وري��ني ي��ج��ري يف 
من�صاآت ع�صكرية وبتنظيم وا�صراف 

مدربني امريكيني.
اإن  ق���ول���ه  امل�������ص���در  اإىل  ون�����ص��ب��ت 
ال����ت����دري����ب م�����ب�����ادرة ام���ريك���ي���ة يف 
تن�صيق حذر لتزويد اجلانب  اطار 
ال�صوريني  ال���ث���وار  م��ن  ال�����ص��ح��ي��ح 
نظام  �صد  القتال  يف  قوية  بدفعة 

الأ�صد .
اإن وزير اخلارجية  وقالت التاميز 
الم�����ريك�����ي ج�����ون ك�����ريي اج����رى 
املعار�صة  م���ع  م��ط��ول��ة  اأح����ادي����ث 
ال�������ص���وري���ة يف روم�����ا م���ع اأن���ه���ا لن 
حت�صل يف هذه املرحلة على الأقل 
للدبابات  م�����ص��ادة  ���ص��واري��خ  ع��ل��ى 
هجومية  وب����ن����ادق  وال����ط����ائ����رات 
وراج���م���ات ���ص��واري��خ ك��ان��ت طلبت 

من الأمريكيني تزويدها بها.
وا�صافت اأن م�صوؤولني ا�صرائيليني 
اكدوا باأن بالدهم تراقب عن كثب 
اأن  بعد  ال�صوريني  ال��ث��وار  ت��دري��ب 
توجه  اأن  احتمال  قلقها من  ابدت 
التي تقاتل يف  املت�صددة  اجلماعات 
�صوريا اأ�صلحتها �صدها يف ال�صنوات 
دبلوما�صي  اك���د  ح���ني  يف  امل��ق��ب��ل��ة، 
بالتن�صيق  مت  ال��ت��دري��ب  اأن  غ��رب��ي 

مع ا�صرائيل منذ البداية .
م�صوؤول  ع���ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
ا�صرائيلي قوله لن نفعل  ع�صكري 
الأ�صلحة  و����ص���ول  مل��ن��ع  ����ص���يء  اأي 
لكننا  ال�صوريني،  الثوار  اأي��دي  اإىل 
وخا�صة  كثب  ع��ن  الو�صع  ن��راق��ب 
يف  اجل���م���اع���ات  ه�����ذه  جن���ح���ت  اإذا 
الأ�صلحة  خم�������زون  ال�������ص���ي���ط���رة 

الكيماوية .

وا�سنطن ودول اأوروبية تدّرب الث�ار ال�س�ريني

الفي�صل: احلرب يف �صوريا اأ�صبحت عاملية 

ال�صرطة املاليزية تداهم قرية الإنهاء مواجهة 
•• مانيال-رويرتز:

داهمت ال�صرطة املاليزية قرية يف ولية �صباح ام�ض بهدف انهاء مواجهة مع جمموعة من الفلبينيني امل�صلحني 
يبلغ  التي  املجموعة  وه��ذه  املجموعة.  اأع�صاء هذه  ذكر  وذل��ك ح�صبما  ا�صبوعني  اكر من  املتح�صنني هناك منذ 
الفلبني ورف�صت طلبات متكررة من احلكومتني  اتباع �صلطان �صولو يف جنوب  100 فرد على القل من  عددها 

املاليزية والفلبينية بالعودة اىل بلدهم. ويطالب هوؤلء ال�صخا�ض بالعرتاف بهم كاأ�صحاب �صباح ال�صرعيني.
وتهدد هذه املواجهة باثارة التوتر بني الفلبني وماليزيا اللتني تتوتر عالقاتهما بني احلني والخر ب�صبب م�صكالت 
تتعلق بالمن والهجرة اىل جانب حدودهما البحرية. وابلغ زعماء املجموعةالذاعة الفلبينية بانهم حما�صرون 
من قبل ال�صرطة املاليزية التي حذرتهم يف الفرتة الخرية من ان املهلة الخرية ملغادرتهم قد انتهت. ومل يت�صن 
وباعادة  ماليزيا  بالعرتاف من  امل�صلحة  املجموعة  هذه  وتطالب  ذلك.  على  للتعليق  املاليزية  لل�صرطة  الو�صول 
التفاو�ض على ال�صروط ال�صلية لتاأجري �صباح من قبل ال�صلطان ل�صركة بريطانية يف القرن التا�صع ع�صر. وقالت 

ال�صرطةاملاليزيةانهالن تلبي مطالب املجموعة.

االأهايل يديرون مناطق �صورية حمررة 
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قررت  الليبية  احل��ك��وم��ة  اأن  ام�����ض  ت��ل��غ��راف  دي��ل��ي  �صحيفة  ذك���رت 
الربيطانية  ال�صلطات  م�صاعي  برغم  لوكربي،  تفجري  اإغ��الق ملف 
والأمريكية لفتح حتقيقات جديدة ب�صاأن تفجري الطائرة الأمريكية 

فوق ا�صكتلندا قبل 25 عاماً. 
ق�صية  اع��ت��ربت  اجل��دي��دة  الليبية  احل��ك��وم��ة  اإن  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
لوكربي م�صاألة مغلقة يف نظرها واأن الوقت الآن غري منا�صب لنب�ض 

اأحداث املا�صي .
ال�صرطة الربيطانية  اإج����راء  م��ع  ي��اأت��ي  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  اأن  واأ���ص��اف��ت   
التحقيق  ل�صتئناف  حماولة  يف  ليبيا  يف  الأوىل  للمرة  ا�صتف�صارات 
اأمريكان(  )ب��ان  الأمريكية  اجلوية  اخلطوط  طائرة  تفجري  ح��ول 
فوق بلدة لوكربي ال�صكتلندية عام 1988، والذي اأدى اإىل مقتل 

الأمريكيني.  من  غالبيتهم  �صخ�صاً،   270
ون�صبت ال�صحيفة اإىل وزير العدل الليبي، �صالح املرغني، قوله اإن 
على  العمل  واأح��اول  القذايف،  نظام  ت�صويتها مع  لوكربي مت  ق�صية 
الليبي  الزعيم  نظام  وك��ان  املا�صي.  نب�ض  من  ب��دًل  الراهن  الو�صع 
كتعوي�صات  دولر  مليار   2.16 دفع  القذايف  معمر  العقيد  ال�صابق 
لعائالت �صحايا تفجري لوكربي يف اإطار ت�صوية مقابل رفع العقوبات 

املفرو�صة على ليبيا من قبل الأمم املتحدة.

 اأوقفت ال�صلطات يف جنوب افريقيا عنا�صر من ال�صرطة متورطني 
يف �صحل رجل موزمبيقي بعد ربطه اإىل �صيارتهم، ووفاته يف احلجز 
يف ما بعد. وقال املفو�ض العام لل�صرطة اجلنوب افريفية ريا بييغا، 
اإن عنا�صر ال�صرطة يف مدينة دافيتون الذين تبنّي تورطهم يف �صحل 
العمل  ع��ن  اأوق��ف��وا  اأج���رة وم��وت��ه يف الحتجاز لح��ق��اً،  �صيارة  �صائق 

وجّردوا من اأ�صلحتهم.
كامريا  بوا�صطة  التقط  فيديو  ن�صرت  �صن  ديلي  �صحيفة  وكانت   
هاتف حممول يف مدينة دافيتون، لعنا�صر من ال�صرطة يتال�صنون 
مع �صائق �صيارة اأجرة من املوزمبيق على ركن �صيارته، قبل اأن يكّبلوه 

مبوؤخرة اآليتهم وي�صحلونه وراءهم يف ال�صارع. 
وقالت ال�صحيفة اإن عنا�صر ال�صرطة اأودعوا الرجل يف زنزانة، ونقلت 
عن حمتجزين اآخرين اأن العنا�صر وا�صلوا �صرب الرجل حتى املوت، 
واأظهر تقرير الطبيب ال�صرعي اأن الوفاة ناجتة عن اإ�صابات خطرية 
يف الراأ�ض ونزيف داخلي. وفتحت ال�صرطة حتقيقاً يف الق�صية وو�صف 
الرئي�ض جاكوب زوما الفيديو باملرعب وغري املقبول. وكان الفيديو 
التوا�صل  وو�صائل  الإنرتنت  �صبكة  على  النطاق  وا�صع  ب�صكل  انت�صر 

الجتماعي واأثار جدًل يف جنوب افريقيا.
 

�صفن   10 اإبقاء  تعتزم  رو�صيا  ان  رفيع  رو�صي  ع�صكري  م�صدر  ذك��ر 
الرو�صية  الأنباء  وكالة  ونقلت  املتو�صط.  الأبي�ض  البحر  يف  حربية 
نوفو�صتي عن امل�صدر قوله ان ثمة اقرتاحاً مطروحاً باأن ت�صم قوة 
قتالية  �صفن   10 املتو�صط  الأبي�ض  البحر  دائمة يف  رو�صية  بحرية 

واحتياطية.
 فيما نقلت عن م�صدر يف الأركان العامة للقوات امل�صلحة الرو�صية 
تاأكيده ان ن�صر ال�صفن احلربية الرو�صية يف البحر الأبي�ض املتو�صط 

هو قيد التخطيط منذ بع�ض الوقت. 
من  حربية  �صفناً  ت�صم  م�صاعدة  ق��وة  تكون  ق��د  انها  امل�صدر  وذك��ر 
اجلزء  يف  تدريبات  جتري  كانت  بالتي  �صبيهة  رو�صية،  اأ�صاطيل   3
ال�صرقي من البحر الأبي�ض املتو�صط، قرب ال�صاحل ال�صوري، خالل 

الأ�صهر ال�6 املا�صية .
امل��داورة، وت�صتخدم مرافئ  اأ�صا�ض  القوة قد تعمل على  ان  واأ�صاف   
تزودها  ن��ق��اط  ل��ت��ك��ون  و���ص��وري��ا  وال��ي��ون��ان  ومونتنيغرو  ق��رب���ض  يف 

بالإمدادات.
الأبي�ض  ال��ب��ح��ر  يف  اأ���ص��ط��وًل  اأب��ق��ى  ال�صوفياتي  الحت����اد  اإىل  ي�����ص��ار 

املتو�صط من ال�1967 حتى ال�1992.

عوا�صم

لندن

مو�صكو

جوهان�صربج

اإ�صرائيل حتذر من
 ت�صاعد تهديدات حزب اهلل

•• القد�ض املحتلة-يو بي اأي:

قال رئي�ض اأركان اجلي�ض الإ�صرائيلي بيني غانت�ض، ام�ض اجلمعة، اإن تهديد 
اإ�صرائيل �صت�صتهدف  حزب اهلل لإ�صرائيل ت�صاعد يف الفرتة الأخ��رية، واإن 
اإعالم  و�صائل  ونقلت  لبنان.  اإىل  �صوريا  من  نقلها  يتم  اأن  يحتمل  اأ�صلحة 
را�ض  مدينة  يف  ثانوية  مدر�صة  ط��الب  اأم��ام  قوله  غانت�ض  عن  اإ�صرائيلية 
هو  ولبنان(  �صوريا  )اأي  ال�صمال  يف  يحدث  ما  اإن  اإ�صرائيل،  و�صط  العني 
تغيري دراماتيكي، والواقع يف لبنان هو اأن التهديد ت�صاعد لكن هذا الواقع 
 . خاللها  حتقق  ال���ذي  وال����ردع  الثانية  لبنان  ح��رب  خلفية  على  م�صتقر 
واأ�صاف غانت�ض اأن الإرهاب �صينمو يف �صوريا، ونحن ل نعرف عن نقل مواد 

قتالية كيميائية، لكننا ل نريد اأن ننفي ذلك .
ارتقاء درجة  ي�صّكل  اأن  باأيدي حزب اهلل ميكن  كيميائياً  اأن �صالحاً  وق��ال   
يف الردع )�صد اإ�صرائيل( من ناحيتنا وعندما نرى اأم��وراً ميكن اأن تغيري 
اإىل  اإ�صارة  العمل وفق ملا هو مطلوب يف  اإىل  التوازن الأمني فنحن ن�صعى 

ا�صتهداف و�صائل نقل هذه الأ�صلحة.
 وقال غانت�ض اإنه اإذا تعنّي الختيار بني اأن تكون مواطناً اإ�صرائيلياً اأو لبنانياً 
يف احلرب املقبلة فاإن الإ�صرائيلي اأف�صل على حد زعمه. وتطّرق غانت�ض اإىل 
الأحداث التي ت�صهدها ال�صفة الغربية يف الفرتة الأخرية، وقال يتحدثون 
اأعيننا، ورغم ذلك  اأمام  اأننا نرى ذلك  اأعتقد  كثرياً عن انتفا�صة لكني ل 

فاإن الأحداث ميكن اأن ت�صتمر .
باجتاه جنوب  غ��زة  فل�صطيني من قطاع  �صاروخ  اإط��الق  غانت�ض  وو�صف   
اإ�صرائيل قبل عدة اأيام لأول مرة منذ 3 �صهور باأنه خطري ، وقال اإن غزة 
هي غزة ول�صت متاأكداً من اأن النهاية من ورائنا، ومن اجلائز اأن ننجر اإىل 

مواجهة يف امل�صتقبل هناك .

تنديد اإ�سالمي وم�سيحي مباراث�ن القد�س 

اأ�صتون تطالب بو�صع عالمات على منتجات امل�صتوطنات 

قتلى باأعمال �صغب يف بنغالدي�ض 

للجنايات التي �صميت كذلك من 
دون اأي م�صاركة اأو اإ�صراف لالأمم 
باأنها  م��ت��ه��م��ة  ع��ل��ي��ه��ا،  امل���ت���ح���دة 

�صيا�صية  لل�صلطة لدوافع  �صنيعة 
املحاكمني  اأغ��ل��ب��ي��ة  اأن  ���ص��ي��م��ا  ل 
ينتمون اإىل املعار�صة ومن جهتها 

توؤكد احلكومة اأن هذه املحاكمات 
اندمال جراح  اأج��ل  �صرورية من 

حرب ال�صتقالل. 

جرمية  الإ�صالموفوبيا  الإ�صالم 
م��ث��ل��ه��ا مث�ل  الإن�����ص�����������ان��ي��ة  ����ص���د 
ال�ص���امية  ومع�����اداة  ال�صهيونية 

والفا�صية.
الإ�صرائيلية  ال��ع��الق��ات  وت�صهد 
تتخلله  مت�صال  ج��م��ودا  الرتكية 
قامت  اأن  بعد  التوتر  م��ن  اأوق���ات 
بالهجوم  اإ�صرائيلية  قوات خا�صة 
ع���ل���ى ال�����ص��ف��ي��ن��ة ال���رتك���ي���ة مايف 
متوجهة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  م����رم����رة 
امل��ح��ا���ص��ر �صمن  غ���زة  ق��ط��اع  اإىل 
اأ�صطول احلرية حاملة م�صاعدات 
اأي����ار عام  31 م��اي��و  اإن�����ص��ان��ي��ة يف 
مقتل  ع��ن  اأ���ص��ف��ر  مم��ا   2010
اأح����ده����م يحمل  اأت��������راك  ت�����ص��ع��ة 

اجلن�صية الأمريكية.
باعتذار  اأبيب  تل  اأنقرة  وتطالب 
ل�صحايا  وت���ع���وي�������ص���ات  ر����ص���م���ي 
الهجوم الإ�صرائيلي فيما يرف�ض 

الإ�صرائيليون ذلك.

•• داكار-وكاالت:

اأح���ده���م���ا زعيم  ���ص��خ�����ص��ان  ق��ت��ل 
عوامي  راب����ط����ة  ب���ح���زب  حم���ل���ي 
احلاكم يف بنغالدي�ض ام�ض خالل 
ا�صتمرت  ال���ت���ي  ال�����ص��غ��ب  اأع���م���ال 
ع��ل��ى م���دار ه���ذا الأ���ص��ب��وع، واأدت 
احلكم  بعد  ال��ع�����ص��رات  مقتل  اإىل 
اإ�ص��المي  مع������ار�ض  زع��ي��م  على 
جرائم  اق����رتاف  بتهم  ب���الإع���دام 

حرب.
القتلى  اأح��د  اإن  ال�صرطة  وق��ال��ت 
عوامي  رابطة  بحزب  زعيما  ك��ان 
�صمايل  ج���اي���ب���ان���ده���ا  مب��ن��ط��ق��ة 
البالد حيث انهال عليه اأ�صخا�ض 

بال�صرب حتى املوت. 
�����ص����ائ����ق ع�����رب�����ة نقل  ك����م����ا ق����ت����ل 
ب��اأع��م��ال ���ص��غ��ب ج���رت ب���ني مئات 
للحكومة  امل��وؤي��دي��ن  املتظاهرين 
الإ�صالمية،  اجل��م��اع��ة  واأن�������ص���ار 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�ض  اتهم 
الرتكي  نظريه  نتنياهو  بنيامني 
باإطالق  اأردوغ��������ان  ط��ي��ب  رج����ب 
ت�صريحات مظلمة وزائفة حينما 
جرمية  باأنها  ال�صهيونية  و�صف 

�صد الإن�صانية.
التعليقات  هذه  اإن  نتنياهو  وق��ال 
������ص�����ت�����وؤذي اجل������ه������ود امل����ب����ذول����ة 
لإ�صالح العالقات بني احلليفني 

ال�صابقني. 
الأب����ي���������ض  ال����ب����ي����ت  اأدان  ك����م����ا 

ت�صريحات اأردوغان.
مو�صكو  حاخامات  كبري  وا�صتنكر 
ورئ����ي���������ض م�����وؤمت�����ر احل���اخ���ام���ني 
جولد�صميت  بنحا�ض  الأوروبيني 
األقاها  التي  اأردوغ��ان  ت�صريحات 
يف اجتماع لالأمم املتحدة يف فيينا 
وو�صفها  امل��ا���ص��ي  الأرب����ع����اء  ي���وم 

اأك�����رب الأح��������زاب الإ����ص���الم���ي���ة يف 
بنغالدي�ض.

الآلف  ون�صر  الأم���ن  تعزيز  ومت 
من عنا�صر حر�ض احلدود باملدن 
ال���ك���ربى حت�����ص��ب��ا مل��ظ��اه��رات بعد 

�صالة اجلمعة.
وجرى حظر عدد من املظاهرات 
املعلن عنها وقطعت بع�ض الطرق 
املكرم،  ب��ي��ت  م�صجد  اإىل  امل���وؤدي���ة 
للحد  بنغالدي�ض،  م�صاجد  اأك��رب 

من توافد امل�صلني.
مبختلف  العنف  اأعمال  واندلعت 
اإدان���ة ديالوار  اأن��ح��اء ال��ب��الد بعد 
نائب  ع��ام��ا   73 ���ص��ي��دي  ح�����ص��ني 
الإ�صالمية  اجلماعة  حزب  زعيم 
اأم�ض  ع��ل��ي��ه  واحل���ك���م  امل���ع���ار����ض 
الأول بالإعدام بتهمة التورط يف 
اأع��م��ال قتل ونهب وح��رق عمدي 
مواطنني  واإج�����ب�����ار  واغ���ت�������ص���اب 
الإ�صالم  اع��ت��ن��اق  ع��ل��ى  ه��ن��دو���ض 

خالل حرب ا�صتقالل بنغالدي�ض 
عن باك�صتان التي ا�صتمرت ت�صعة 

اأ�صهر عام 1971.
����ص���ي���دي  ع����ل����ى  احل�����ك�����م  واأدى 
الدولية  امل��ح��ك��م��ة  ع���ن  ال�������ص���ادر 
اإىل  ب��ن��غ��الدي�����ض،  يف  ل��ل��ج��ن��اي��ات 
ال�صرطة  بني  اخلمي�ض  �صدامات 
تقارير  واأف�������ادت  وم��ت��ظ��اه��ري��ن. 
القتلى  ح�����ص��ي��ل��ة  ب����اأن  اإع���الم���ي���ة 
مب��خ��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال���ب���الد خالل 
اليومني املا�صيني بلغت اأكر من 
حزب  ذكر  بينما  �صخ�صا.  اأربعني 
خم�صني  اأن  الإ�صالمية  اجلماعة 

�صخ�صا لقوا حتفهم.
وقالت ال�صرطة اإن هناك خماوف 
من اندلع املزيد من العنف، حيث 
دعا حزب اجلماعة الإ�صالمية اإىل 
واإ�صراب  الحتجاجات  مزيد من 
اأنحاء  �صاعة يف خمتلف   48 ملدة 
ال������ب������الد. وامل���ح���ك���م���ة ال���دول���ي���ة 

بالكراهية  م��ف��ع��م  ه��ج��وم  ب��اأن��ه��ا 
انتقاد  اأن  واع��ت��رب  ال��ي��ه��ود،  ع��ل��ى 
معاداة  ليكون  يرقى  ال�صهيونية 

لل�صامية.
 و�صبه جولد�صميت رئي�ض الوزراء 
ال����رتك����ي ب���ال���رئ���ي�������ض الإي��������راين 
اأح���م���دي جن����اد معتربا  حم���م���ود 
حتجب  لن  الت�صريحات  ه��ذه  اأن 

التي  امل��ج��زرة  اأ�صماها  م��ا  حقيقة 
ارتكبها الأتراك بحق الأرمن.

الرتكي  ال�������وزراء  رئ��ي�����ض  وك��������ان 
رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����������ان ق��د ق���ال 
احل�صارات  حتالف  منتدى  اأم��ام 
ال����ت����اب����ع ل��������الأمم امل����ت����ح����دة ي����وم 
الأرب��ع��������������������اء امل��ا���ص�����������ي اإن����ه يجب 
اع����ت����ب����ار اخل�������وف امل����ر�����ص����ي من 

اأوباما قد يلغي زيارته اإىل اإ�صرائيل 
حكومته اجلديد بحلول 16 اآذار-مار�ض، وهو اليوم الذي تنتهي فيه مهلة 
ال� 14 يوماً لتاأليف احلكومة، فاإن زيارة اأوباما �صُتلغى، لأنه يف هذه احلالة 
�صيكلف بري�ض ع�صو كني�صت اآخر مبهمة ت�صكيل حكومة اإ�صرائيلية جديدة. 
اأن  تاأكيدها على  اإ�صرائيل  ونقلت ال�صحيفة عن جهات �صيا�صية ر�صمية يف 

البيت الأبي�ض ي�صتعد لحتمال اإلغاء زيارة اأوباما لإ�صرائيل.
ويف غ�صون ذلك، يواجه نتنياهو �صعوبات يف ت�صكيل حكومة جديدة ب�صبب 
احللف بني حزبي يوجد م�صتقبل ، برئا�صة يائري لبيد، و البيت اليهودي 
التفاق على خف�ض �صن جتنيد  اللذان ي�صرتطان  بينيت،  نفتايل  برئا�صة 
عاماً،   24 ولي�ض  عاماً،  اإىل21  دينيا،  املت�صددين  اأي  احلريدمي،  ال�صبان 
مثلما يقرتح نتنياهو وحزبه الليكود – اإ�صرائيل بيتنا من اأجل �صمان �صم 

حزبي �صا�ض و يهدوت هتوراة احلريديني اإىل حكومته.

•• القد�ض املحتلة-يو بي اأي:

اأبلغ م�صوؤولون اأمريكيون ُيِعّدون لزيارة الرئي�ض الأمريكي، باراك اأوباما، 
باأنه  الإ�صرائيليني،  نظرائهم  احل���ايل،  اآذار-م���ار����ض   20 يف  اإ�صرائيل  اىل 
بت�صكيل حكومة حتى  نتنياهو  بنيامني  ال��وزراء  رئي�ض  يف حال عدم جناح 

منت�صف ال�صهر احلايل فاإنه �صيتم اإلغاء الزيارة.
وتنتهي م�صاء اليوم ال�صبت مدة ال� 28 يوماً التي منحها الرئي�ض الإ�صرائيلي 
�صمعون بري�ض، لنتنياهو، من اأجل ت�صكيل حكومته اجلديدة، وذلك و�صط 
�صعوبات يواجهها الأخري بهذه املهمة، فيما ُيتوقع اأن يطلب متديدها 14 
يوما اإ�صافية مبوجب القانون. وقالت �صحيفة يديعوت اأحرونوت ام�ض اإن 
م�صوؤولني اأمريكيني اأبلغوا اإ�صرائيل اأنه يف حال عدم جناح نتنياهو بت�صكيل 

نتنياهو ينتقد ت�صريحات اأردوغان عن ال�صهيونية 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

مفو�صة  اإن  اإ�صرائيلي  تقرير  قال 
لالحتاد  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
الأوروب������ي ك��ات��ري��ن اأ���ص��ت��ون حتث 
دول الحتاد الأوروبي على تطبيق 
الأوروبيني  اخلارجية  وزراء  قرار 
منتجات  ع��ل��ى  ع���الم���ات  ب��و���ص��ع 
الت�صويق  �صبكات  يف  امل�صتوطنات 
�صحيفة  وذك��������رت  الأوروب�������ي�������ة. 
بعثت  اأ���ص��ت��ون  اأن  ام�����ض  م��ع��اري��ف 
الدول  خارجية  وزراء  اإىل  ر�صالة 
الأع�صاء يف الحت��اد الأوروب���ي يف 
بهذا  الفائت  �صباط-فرباير   22
منه  ن�صخة  وو���ص��ل��ت  اخل�����ص��و���ض 

اإىل ال�صحيفة الإ�صرائيلية.
الر�صالة  يف  اأ�����ص����ت����ون  وط���ال���ب���ت 
للت�صريعات  ك����ام����ل  ب���ت���ط���ب���ي���ق 
بو�صع  يتعلق  م��ا  ب��ك��ل  الأوروب���ي���ة 
اإ�صرائيل و تنفيذ  اإ�صارات يف حالة 

الهدف .
حق  م����ن  اأن  اأ����ص���ت���ون  واأ�����ص����اف����ت 
احل�صول  الأوروب���������ي  امل�����ص��ت��ه��ل��ك 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ����ص���روري���ة حول 
عندما  اأم��ام��ه  املاثلة  الحتمالت 
يقوم ب�صراء منتجات واأن ل تكون 
يكتب  اأن  مثل  م�صللة  الإ����ص���ارات 
عبارة  امل�صتوطنات  منتجات  على 

�صنع يف اإ�صرائيل .
اأن تطبيق  ع��ل��ى  اأ���ص��ت��ون  و���ص��ددت 
الدول  عاتق  على  ملقى  ال��ق��ان��ون 
الأع�������ص���اء يف الحت�����اد الأوروب������ي 
يف  ال����ع����الق����ة  ذات  وال�������ص���ل���ط���ات 
مقر  اأن  اإىل  م�صرية  ال���دول  تلك 
الحتاد الأوروبي �صيقدم م�صاعدة 

لأع�صائه يف تنفيذ ذلك.
الإ�صرائيلية  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
ينظر  الأوروب������ي  الحت����اد  اأن  اإىل 
�صواء  امل�����ص��ت��وط��ن��ات،  اإق���ام���ة  اإىل 

م�صلم،  م��ن��وي��ل  الأب  امل��ق��د���ص��ات 
القد�ض  فتح يف  �صر حركة  واأم��ني 
عمر ال�صلبي، دول العامل مبقاطعة 
امل��������اراث��������ون ورف�����������ض حم�������اولت 
التهويد التي متار�صها اإ�صرائيل يف 
املدينة حتت غطاء توجيه عائداته 

اإىل مر�صى ال�صرطان.
اأنحاء  العدائني من  اآلف  و�صارك 
العامل يف املاراثون الذي انطلق من 
الإ�صرائيلي  الكني�صت  مبنى  اأم��ام 
املحتلة،  ال�صرقية  بالقد�ض  ومي��ر 
مب��ا يف ذل��ك ج��ول��ة ق�صرية داخل 

اأحياء البلدة القدمية.
اأبناء  ك��ل  اأن  ح�صني  ال�صيخ  واأك���د 
القد�ض  يف  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب 
الحتالل  اإج���������راءات  ي��رف�����ص��ون 
املاراثون  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��ددا  ف��ي��ه��ا، 
ه����دف����ه ����ص���ي���ا����ص���ي وا������ص�����ح، واأن������ه 

القد�ض  اأو  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ص��ف��ة  يف 
خطوات  اأن����ه����ا  ع���ل���ى  ال�������ص���رق���ي���ة، 
ت��ت��ن��اف��ى م����ع ال���ق���ان���ون ال������دويل. 
الدمنرك  اأن  اإىل  اأ���ص��ت��ون  ولفتت 
وايرلندا بداأتا يف تطبيق القانون 
الأوروبي ب�صاأن و�صع اإ�صارات على 

منتجات امل�صتوطنات.
من جهة اأخرى، نددت �صخ�صيات 
خالل  وم�صيحية  اإ�صالمية  دينية 
اهلل  رام  مبدينة  �صحفي  م��وؤمت��ر 
الذي  القد�ض2013  مب���اراث���ون 
معتربين  ام�ض،  اإ�صرائيل  نطمته 
�صيا�صة  يف  اأخ������رى  خ���ط���وة  ذل����ك 
ت��ه��وي��د امل���دي���ن���ة امل��ق��د���ص��ة وحمو 

معاملها احل�صارية.
ال�صيخ  فل�صطني  م��ف��ت��ي  وط��ال��ب 
الهيئة  وع�����ص��و  ح�����ص��ني،  حم��م��د 
لن�صرة  امل�����ص��ي��ح��ي��ة  الإ����ص���الم���ي���ة 

حم������اول������ة ل���ل���ت���غ���ط���ي���ة ع����ل����ى كل 
املرفو�صة يف  الح��ت��الل  اإج����راءات 
. وطالب كل دول  املقد�صة  املدينة 
امل��ح��ب��ني لل�صالم  ال��ع��امل  و���ص��ع��وب 
ب���اأن ي��ك��ون��وا م��ع ال��ق��د���ض كمدينة 
لل�صعب  اأب��دي��ة  وعا�صمة  لل�صالم 
اأن  لغريهم  يحق  ل  الفل�صطيني، 
حتت  ن�صاطات  اأي  فيها  ميار�صوا 

اأية ذرائع .
اأكد الأب منويل م�صلم  من جهته 
كتفا  وامل�صيحيني  امل�صلمني  وقوف 
ب��ك��ت��ف وذراع�������ا ب������ذراع ل���ق���ول: ل 
لتهويد املدينة، ول لهذه امل�صاخر، 
الراق�صة، ول  لهذه احلفالت  ول 

لهذا املجون يف القد�ض .
وبداية  داه��م  اخلطر  اأن  واأ���ص��اف 
ال��رق�����ض ح��ن��ج��ل��ة ، م��ت��وج��ه��ا اإىل 
العرب باأن الفاأ�ض قد و�صعت على 

القد�ض  امل��ق��د���ص��ات يف  ك��ل  اأ���ص��ول 
القد�ض  ي��ح��م��وا  اأن  ع��ل��ي��ه��م  واأن 
الفاأ�ض  يحمل  ومم��ن  الفاأ�ض  م��ن 
القادم  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ب��اب��ا  ، م��ن��ا���ص��دا 
وامل�صيحيني  فل�صطني  ي��اأخ��ذ  اأن 
ال����ب����الد  ه��������ذه  يف  وامل���������ص����ل����م����ني 
ويعطيهم كل حقوقهم، واأن يوجه 
القد�ض  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ع��امل  ن��ظ��ر 
يف  امل�صيحيني  ووج���ود  واملقد�صات 

هذه الأر�ض .
امل�صاركني  م��ن��وي��ل  الأب  وخ��اط��ب 
يف م�����اراث�����ون ال���ق���د����ض ب���ق���ول���ه ل 
ن�صامح  ولن  ن�صاحمكم،  اأن  ميكن 
ال��ذي نريده  من �صمت يف الوقت 
لحتالل  ل  ويقول  يتكلم  اأن  فيه 

القد�ض واإهانتها .
اأما اأمني �صر حركة فتح يف القد�ض 
ال���ق���وى  اإن  ف����ق����ال  ���ص��ل��ب��ي  ع���م���ر 
والإ�صالمية  الوطنية  والفعاليات 
وفعاليات  ب���اأدوار  تقوم  القد�ض  يف 
خمتلفة لرف�ض املاراثون، وتقابل 
من  م�����ص��ادة  ا���ص��ت��دع��اءات  بحملة 

قبل الحتالل.
و���ص��دد على اأن امل��اراث��ون ي��اأت��ي يف 
ذرائع  وحت��ت  بحت،  �صيا�صي  اإط��ار 
واهية، خا�صة اأنه ينطلق من اأمام 
الكني�صت ومير من اأطراف البلدة 
ومنطقة  اخلليل  وب���اب  ال��ق��دمي��ة 
واأط�����راف اجلامعة  ال��ع��ام��ود  ب���اب 
ب�صط  ع���ل���ى  ل���ل���ت���اأك���ي���د  ال���ع���رب���ي���ة 
مدينة  على  الإ�صرائيلية  ال�صيادة 

القد�ض .
وك�������ان�������ت م����ن����ظ����م����ة ال����ت����ح����ري����ر 
الفل�صطينية قد دعت كل العدائني 
القد�ض  مل�����اراث�����ون  وال����داع����م����ني 
راأت  بينما  اإىل مقاطعته،   2013
اأن  فل�صطينية  ري��ا���ص��ي��ة  اأو����ص���اط 
ال�صيا�صات  يظهر  امل��اراث��ون  م�صار 
العن�صرية للحكومة الإ�صرائيلية.

قرار بف�صل رئي�ض 
الدفاع اجلوي الرو�صي

•• مو�صكو-يو بي اأي:

رو�صية  ع�����ص��ك��ري��ة  ق����ررت حم��ك��م��ة 
املحققني  لطلب  ال�صتجابة  ام�ض 
يف ق�صية ف�صاد بف�صل رئي�ض اأركان 
اجلوي-الف�صائي  ال���دف���اع  ق����وات 
حتقيق  عرقلة  لعدم  وظيفته،  من 
يف الق�صية . واأف��ادت وكالة الأنباء 
املحكمة  اأن  ن��وف��و���ص��ت��ي  ال��رو���ص��ي��ة 
وافقت  مو�صكو  ملقاطعة  الع�صكرية 
ع���ل���ى اإع�����ف�����اء اجل��������رال ف���ال���ريي 
اإيفانوف من من�صبه كرئي�ض اأركان 
اجلوي-الف�صائي  ال���دف���اع  ق����وات 
الدفاع  الأول لقائد قوات  والنائب 
يعرقل  ك��ي ل  اجل��وي-ال��ف�����ص��ائ��ي 
اأر�ض  قطعة  حت��وي��ل  يف  التحقيق 
ال��دف��اع يف �صواحي  ل����وزارة  ت��اب��ع��ة 
وبنّي  للقمامة.  مكب  اإىل  مو�صكو 
ال�صلطات  اأج��رت��ه  ال���ذي  التحقيق 
ت��ع��اق��د يف  اإي���ف���ان���وف  اأن  الأم���ن���ي���ة 
ك���ان���ون الأول-دي�������ص���م���رب م���ن عام 
2010 مع �صركة برويكت �صرتوي 
للقيام با�صت�صالح الأرا�صي يف اأحد 
مقاطعة  يف  اجل��ي�����ض  م��ع�����ص��ك��رات 
مو�صكو من دون اأن ميلك �صالحية 
النتيجة  وكانت  كهذا.  عقد  توقيع 
اأنه ظهر يف املع�صكر مكب للقمامة 
يحوي 121 األف طن من النفايات 
اأ�صرار  القمامة  مكب  عن  ونتجت 
على البيئة قّدرتها وزارة الداخلية 
)اأك����ر من  روب����ل  م��ل��ي��ون  ب�380 
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لوردات بريطانيون يطالبون اأوباما بلجم اإ�صرائيل
•• لندن-يو بي اأي:

اأوباما  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�ض  اإىل  ر�صالة  الربيطاين  ال��ل��وردات  جمل�ض  اأع�صاء  من  ثالثة  وّج��ه 
ال�صفة  اإ�صرائيل يف  الذي متار�صه  والقمعي  القانوين  ال�صلوك غري  اعتربوه  ملا  بالت�صدي  ملطالبته 

الغربية وقطاع غزة.
وذكرت �صحيفة جوي�ض كرونيكل ال�صادرة من لندن ام�ض اإن الر�صالة وجهها اللورد فيليب�ض واللورد 
ال�صريك الأ�صغر يف احلكومة الئتالفية  الأح��رار  دايك�ض، وكالهما ع�صو يف حزب الدميقراطيني 

الربيطانية، والدبلوما�صي املتقاعد اللورد رايت.
واأ�صافت اأن اللوردات الربيطانيني اأكدوا اأنهم اأقدموا على توجيه الر�صالة اإىل اأوباما ب�صبب تعهده 
اللوردات  جمل�ض  اأع�صاء  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت  للفل�صطينيني.  العدالة  بتحقيق  ال�صخ�صي 
الربيطاين الثالثة عر�صوا يف ر�صالتهم تقدمي امل�صاعدة للرئي�ض اأوباما اإذا ما احتاج اإىل م�صورتهم 

ب�صاأن الو�صع الإ�صرائيلي � الفل�صطيني. 

حزب اأملاين معار�ض يوؤيد 
ان�صمام تركيا لالحتاد االأوروبي 

•• انقرة-ا ف ب:

املانيا �صيغمار  اعرب زعيم احلزب الجتماعي الدميقراطي )معار�ض( يف 
غابرييل اجلمعة يف انقرة عن تاييده لن�صمام تركيا اىل الحتاد الوروبي 

معتربا ان يف ذلك مك�صبا لرتكيا ولوروبا على حد ال�صواء.
انغيال مريكل  الملانية  امل�صت�صارة  �صيا�صة  املوقف متعار�صا مع  وياتي هذا 
اقامة  فكرة  تف�صل  وال��ت��ي  الوروب���ي  ل��الحت��اد  تركيا  لن�صمام  املناه�صة 
�صراكة مميزة معها. وقال غابرييل يف موؤمتر �صحايف ل ادري متى �صتتمكن 
مل�صتقبل  بالن�صبة  انه  ادرك  لكني  الوروب��ي  لالحتاد  الن�صمام  من  تركيا 
الحتاد من ال�صروري ان تكون تركيا �صمنه . وا�صاف ان التعاون مع تركيا 
م�صالة حيوية بالن�صبة مل�صتقبل الحتاد الوروب��ي. م�صريا اىل ان ان�صمام 
تركيا اىل الكتلة الوروبية ي�صكل و�صعا يكون فيه اجلميع رابحا بالن�صبة 
لرتكيا واوروب��ا . وب��دات تركيا مفاو�صات الن�صمام لالحتاد الوروب��ي يف 
منذ  لكن  �صرودر،  غريهارد  حينها  المل��اين  امل�صت�صار  من  بدعم   2005
ذلك التاريخ تتعر العملية �صواء ب�صبب معار�صة دول مثل فرن�صا واملانيا 
او ب�صبب املوقف الرتكي من قرب�ض. وجددت مريكل الثنني اثناء زيارة 
لرتكيا حتفظها على ان�صمام تركيا الكامل لالحتاد الوروبي رغم تاييدها 
الوروبي  تاثري الحت��اد  ان  . واعترب غابرييل اجلمعة  املباحثات  ا�صتمرار 

�صي�صعف اذا مل يكن بامكاننا ادماج تركيا فيه .
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تدفق جديد لالجئني الروهينجيا اإىل اأندوني�صيا 
•• كوت تروانغ-ا ف ب:

الروهينجيا  جم��م��وع��ة  م��ن  لج��ئ��ا   63 ان��دون��ي�����ص��ي��ون  ���ص��ي��ادون  ا�صتقبل 
�صومطرة  ���ص��واح��ل  قبالة  ه��دى  غ��ري  زورق��ه��م يبحر على  ك��ان  ال��ب��ورم��ي��ة 
ايام على  ال�صرطة ام�ض بعد ثالثة  افاد م�صدر يف  )�صمال غرب( على ما 

و�صول اكر من مئة لجئ اخر يف زوارق وافدة من البلد نف�صه.
واو�صح م�صوؤول ال�صرطة املحلية مهاجر لفران�ض بر�ض ان جميع الالجئني 
من اقلية الروهينجيا امل�صلمة التي ل تعرتف بها اي دولة وهم 63 �صخ�صا 
كلم   160 بعد  على  اخلمي�ض  مركبهم  على  عر  قا�صرا   25 بينهم  من 

مقابل �صواحل قرية ايدي رايوك.
وتابع امل�صدر كل ما نعلم هو انهم اأتوا من بورما ل ندري متاما من اين 

انطلق مركبهم لنهم منهكون وجائعون اىل حد تعذر معه ا�صتجوابهم .
و�صينقل املهاجرون قريبا اىل مركز ا�صتقبال تابع لجهزة الهجرة.

على  العثور  نتوقع  وتايالند  بورما  يف  الو�صع  اىل  نظرا  امل�صدر  وا�صاف 
مزيد من الروهينجيا يف املنطقة .

بعد  الروهينجيا  م��ن  امل��زي��د  ت�صتقبل  ل��ن  ان��ه��ا  م��وؤخ��را  ب��ان��ك��وك  واع��ل��ن��ت 

ا�صتقبالها حواىل �صتة الف منهم يف ال�صهر الخرية.
اندوني�صيا يف ظروف  اىل  التنية  ه��ذه  م��ن  ف��ردا   121 و�صل  وال��ث��الث��اء 
انهم  ب��ر���ض  لفران�ض  الالجئني  اح��د  وق���ال  نف�صها.  املنطقة  ع��رب  مماثلة 
غادروا بورما على منت زورق باجتاه تايالند لكن عند و�صولهم اىل مياهها 

القليمية داهمتهم قوات خفر ال�صواحل التايالندية.
وقال فريد الم القوا بالطعام والوقود وجرونا اىل خارج املياه القليمية. 

مع حلول الليل اطلقوا علينا النار .
واكد ان الزورق كان على متنه عند انطالقه من بورما 12 راكبا ا�صافيا 

ي�صتبه يف مقتلهم بنريان حر�ض ال�صواحل التايالنديني.
13 الف فرد من الروهينجيا اجتهوا  واف��ادت المم املتحدة ان اكر من 
بحرا عام 2012 اىل بورما وبنغالد�ض هربا من اعمال العنف الطائفية 
التي ا�صفرت عن مقتل اكر من 180 �صخ�صا وتهجري 115 الفا يف ولية 

راخني غرب بورما.
ويبلغ عديد اتنية الروهينجيا حواىل 800 الف �صخ�ض يقيمون يف ولية 
راخني وتعتربهم المم املتحدة احدى القليات الكر تعر�صا لال�صطهاد 

يف العامل.

•• القاهرة-يو بي اأي:

اح��ت�����ص��د ال��ع�����ص��رات م���ن ���ص��ب��اط ال�����ص��رط��ة امللتحني 
مبحيط ق�صر عابدين الرئا�صي بو�صط القاهرة، ظهر 
بعودتهم  للمطالبة  تظاهرة  بداية  يف  اجلمعة،  ام�ض 

اإىل العمل.
وتوافد الع�صرات من �صباط ال�صرطة املف�صولني من 
العمل ب�صبب اإطالق حلاهم، اإىل حميط ق�صر عابدين 
اأحد الق�صور الرئا�صية بو�صط القاهرة، لتاأدية �صالة 
اجلمعة قبل انطالق تظاهرة حتمل اإ�صم ل لالإق�صاء 

للمطالبة بعودتهم اإىل العمل.
زين باآليات مدرعة تواجدهم  وكثَّف عنا�صر الأمن معزَّ
فيما  الداخلية،  وزارة  مبنى  وح��ول  الق�صر  مبحيط 
انت�صرت عنا�صر الأمن ال�صري بال�صوارع الرابطة بني 

املبنيني.
على  وزَّع���وا  املُلتحني  ال�صباط  من  جمموعة  وكانت 

العا�صمة  و���ص��ط  يف  ال��ت��ح��ري��ر  مب���ي���دان  معت�صمني 
التظاهرة  يف  م�صاركتهم  اإىل  يدعوهم  بياناً  امل�صرية، 

ودعمهم ل�صتعادة حقوقهم.
الرت����ب،  خمتل����ف  م��ن  �ص�����رطة  �صب����اط  ويطال��ب 
الُعلي����ا  الإداري�������ة  امل��ح��ك��م��ة  اأ����ص���درت���ه  ح��ك��م  بتنفيذ 
الداخلية  وزارة  ق��رار  واإل��غ��اء  العمل،  اإىل  بعودته����م 
اخلدمة(  م��ن  )اخل����روج  الح��ت��ي��اط  اإىل  باإحالته�����م 
بناًءً على مثولهم اأمام جمال�ض تاأديبية ب�صبب اإطالق 
بها  املعمول  ل��الأع��راف  خمالفة  ذل��ك  باعتبار  حلاهم 
يف هيئة ال�صرطة ول ي�صتقيم مع مظهر العاملني يف 

الهيئة .
الداخلية  وزارة  اأم��ام  امللتحون  ال�صباط  تظاهر  وقد 
خيمة  ن�صب  وح��اول��وا  العمل،  اإىل  بالعودة  مطالبني 
الأمن  عنا�صر  اأن  غري  الفائت،  لالعت�صام،الثالثاء 
املكلفة بحرا�صة مبنى الوزارة منعتهم ووقعت مال�صنات 

بني اجلانبني تطورت اإىل ا�صتباكات حمدودة.

•• القاهرة-رويرتز:

اأع��م��ال العنف يف مدن  م��ع ان���دلع 
اأواخ�����ر يناير  ال�����ص��وي�����ض يف  ق��ن��اة 
اأب��دى وزي��ر الدفاع  كانون الثاين 
الفتاح  عبد  اأول  الفريق  امل�صري 
م�صتقبل  جتاه  خماوفه  ال�صي�صي 
الدميقراطية الوليدة يف البالد. 
يف  مطلعة  امنية  م�صادر  وق��ال��ت 
الرئي�ض  اأب��ل��غ  ال�صي�صي  ان  م�صر 
امل���ن���ت���خ���ب حم���م���د م���ر����ص���ي ب����اأن 

الو�صع حرج.
وق�����ال م�����ص��در اأم���ن���ي ع��ل��ى �صلة 
ب���اجل���ي�������ض ل������روي������رتز ال����ق����ي����ادة 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة اأب��ل��غ��ت ال��رئ��ي�����ض اأن 
بعد  خ���ط���ر  ال���ق���وم���ي يف  الم������ن 
ال���ف���و����ص���ى وال����ع����ن����ف ال�������ذي عم 

مدينتي ال�صوي�ض وبور�صعيد.
احتواء  ���ص��ب��ل  ال���رج���الن  وب���ح���ث 
القناة  منطقة  يف  ال���ص��ط��راب��ات 
ال��ت��ي مت��ث��ل اأه��م��ي��ة ك��ب��رية مل�صر 
ول��ل��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة وات��ف��ق��ا على 
يقف  اأن  مي���ك���ن  ل  اجل���ي�������ض  اأن 
بانت�صار  وي�صمح  الي��دي  مكتوف 
ال�صاعات  ويف  ال�����ص����ط����راب����ات. 
 26 ال�����ص��ب��ت  ���ص��ب��اح  م���ن  الوىل 
يناير انت�صرت القوات يف املدينتني 
ال�صوي�ض  اىل  امل��درع��ات  وو�صلت 
كما  احل��ك��وم��ي��ة.  امل��ب��اين  حلماية 
اأعلن مر�صي حظر التجوال ليال 

يف مدن القناة الثالث.
كفاح  يف  ف��ارق��ة  حلظة  كانت  لقد 
اق����ام����ة نظام  اأج�������ل  م�������ص���ر م����ن 
فعندما  ح��ق��ي��ق��ي.  دمي���ق���راط���ي 
ال�صعبية  الن��ت��ف��ا���ص��ة  اأط����اح����ت 
مبارك  ح�صني  ال�صابق  بالرئي�ض 

ق��ب��ل ع��ام��ني ق���رر اجل��ي�����ض الذي 
قام بدور حموري يف الدولة على 
م��دى ع��ق��ود ع��دم ال��ت��دخ��ل بينما 
ال�صلطة  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����ض  ي��ح��ت��دم 

بني الحزاب ال�صيا�صية.
ويعتقد كثري من املحللني اأنه بعد 
انتخاب مر�صي يف يونيو حزيران 
مع  تفاهم  اىل  تو�صل   2012
احلكومة  ب�����اأن  ي��ق�����ص��ي  اجل��ي�����ض 
تتدخل  لن  اجل��دي��دة  ال�صالمية 
يف م�����ص��ال��ح اجل��ي�����ض ول���ن ت�صعى 
اىل تغيري روؤيته الرا�صخة لالمن 
اجلي�ض  يقدم  اأن  مقابل  القومي 
دع��م��ا ك��ب��ريا مل��ر���ص��ي واأن�����ص��اره يف 

جماعة الخوان امل�صلمني.
مثل  اأن  اكت�صفوا  امل�صريني  لكن 

اجتماعية  اأزم��������ة  م���واج���ه���ة  يف 
واقت�صادية.

تقول  امل�صلحة  ال��ق��وات  ان  ورغ���م 
انها تريد اأن تبقى على احلياد فان 
رجالها يعتقدون اأنهم ل ميكنهم 

جتاهل الو�صع يف ال�صوارع.
�صبحي  ����ص���دق���ي  ال����ل����واء  وق������ال 
ل�صنا  ل���روي���رتز  رئ��ي�����ض الرك������ان 
ن�صارك  اأن  ن��ري��د  ل  �صيا�صيني.. 
عانينا  لننا  ال�صيا�صي  الو�صع  يف 
ال�صهر  خ����الل  ه����ذا  م���ن  ك���ث���ريا 
بع�ض  يف  لكننا  الخ���رية..  ال�صت 
الحيان ميكن ان ن�صاعد يف هذه 
بهذا  ن��ق��وم  ان  امل�����ص��ك��ل��ة.. مي��ك��ن 
اأكر  ال��و���ص��ع  اأ���ص��ب��ح  اذا  ال�����دور 

تعقيدا.

ملا  هذا التفاق له ح��دود. وطبقا 
تقوله م�صادر اأمنية �صعر اجلي�ض 
لل�صيطرة  للتدخل  م�صطر  باأنه 
اأعمال  ان���دلع  بعد  ال��و���ص��ع  على 
العنف يف يناير لكنه حاول جهده 
من  ذل��ك  يفعل  مل  اأن���ه  لتو�صيح 
تلقاء نف�صه. وقال امل�صدر المني 
باجلي�ض  ���ص��الت  ت��رب��ط��ه  ال����ذي 
الدفاع  وجمل�ض  الرئي�ض  ات��خ��ذ 
ب��ف��ر���ض حالة  ال����ق����رار  ال���وط���ن���ي 
الطواريء وحظر التجوال حلني 

ا�صتقرار الو�صع.
و�صيا�صية  اأمنية  م�صادر  وق��ال��ت 
اأي�صا  حث  ال�صي�صي  ان  ل��روي��رتز 
ب�������ص���ك���ل غ�����ري م���ع���ل���ن ال����زع����م����اء 
ال�صيا�صيني على تنحية خالفاتهم 

وم��������ع اجت����������اه م���������ص����ر لج��������راء 
ابتداء  جديدة  برملانية  انتخابات 
من 22 ابريل ني�صان ويف الوقت 
ال��ذي يرقب فيه كل من جماعة 
الخوان امل�صلمني واجلي�ض الخر 
ع��ن ك��ث��ب ي��ج��د م��ر���ص��ي نف�صه يف 

و�صع حرج.
مر�صي  م�صاعد  ح��داد  ع�صام  قال 
ان  ل��روي��رتز  اخل��ارج��ي��ة  لل�صوؤون 
امل�صلحة  ال���ق���وات  ب���ني  ال��ع��الق��ة 
والرئا�صة تتطور يف اجتاه ايجابي 

جدا.
ل��ك��ن ه���ن���اك ت��ك��ه��ن��ات ت������رددت يف 
الونة الخرية يف العالم امل�صري 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  ويف 
اجلي�ض  ب����ني  ت�����وت�����رات  ب����وج����ود 

واأع�صاء يف جماعة الخوان. 
العالم  على  باللوم  حداد  واألقى 
ن������وع من  اح���������داث  امل���������ص����ري يف 
الفهم  و���ص��وء  امل�صطنعة  الفجوة 
ب��ني اجل��ان��ب��ني. وق���ال ان متابعة 
الع�������الم توحي  و����ص���ائ���ل  ب��ع�����ض 
مب���زاع���م غ���ري م�����ص��ب��وق��ة ع���ن اأن 

هناك انقالبا ع�صكريا و�صيكا.
وت�����ص��ب��ب م��زي��ج م��ن الح�����داث يف 
اأواخر  يف  ال�صوارع  يف  ا�صطرابات 
كانت  ال����ذي  ال���وق���ت  ي��ن��اي��ر. ويف 
الذكرى  م��ن  تقرتب  ال��ب��الد  فيه 
معار�صو  ك��ث��ف  ل��ل��ث��ورة  ال��ث��ان��ي��ة 
الوقت  ويف  الحتجاجات.  مر�صي 
ذاته كانت حمكمة ت�صتعد ل�صدار 
اأحكام على متهمني من ال�صرطة 
اخرين  بهم  وم�صتبه  وم�صوؤولني 
74 �صخ�صا بعد مباراة  يف مقتل 
بور�صعيد  ا���ص��ت��اذ  ال��ق��دم يف  ل��ك��رة 

العام املا�صي.

اجلي�ض امل�صري حذر من حقل االألغام ال�صيا�صي 

بريطانيا متنح اللجوء  تاأييد ال�صجن 4 �صنوات لربل�صكوين
ملدير �صابق لبنك مو�صكو 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأندري  ال�صابق  مو�صكو  بنك  مل��دي��ر  ال�صيا�صي  ال��ل��ج��وء  بريطانيا  منحت 
املتهم بالحتيال وقال حمامي بورودين، دميرتي خاريتونوف،  بورودين، 
لوكالة الأخبار القانونية الرو�صية، نعم لقد منح اللجوء يف اململكة املتحدة. 
بحقه  التحقيق اجلنائي  اأن  بورودين  ويعترب   . اإلغاوؤه  ق��رار ل ميكن  هذا 
لأ�صباب  فتح   2010 ال��ع��ام  نهاية  يف  اأك��ول��ي��ن��ني،  دمي���رتي  الأول  ون��ائ��ب��ه 
�صيا�صية وعلى اأ�ص�ض خاطئة. وحجز الق�صاء الرو�صي على ح�صابات بقيمة 
اأمالكه  على  يده  وو�صع  بنوك خارجية  لبورودين يف  دولر  مليون   400

وم�صاريعه وح�صته ال�صغرية يف بنك مو�صكو.

•• روما-يو بي اأي:

حمكمة  م�����ي�����الن�����و،  ن����ي����اب����ة  ط����ال����ب����ت 
يق�صي  اأويل  حكم  بتاأييد  ال���ص��ت��ئ��ن��اف، 
�صيلفيو  ال�صابق  ال���وزراء  رئي�ض  بحب�ض 
حقوق  بق�صية  ���ص��ن��وات   4 ب��رل�����ص��ك��وين 
بالتهرب  فيها  املتهم  التلفزيوين  البث 
ال�صريبي، فيما راأى برل�صكوين اأنه كان 
من الأجدى منحه ميدالية ذهبية بدل 

حماكمته.
اأن  الإيطالية،  اآك��ي  اأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 

ت�صخيم  ان   معتربة  ال�صريبي  التهرب 
الأ�صعار احلق اأ�صرارا بوكالة )حت�صيل( 
ال�صرائب . وقال برل�صكوين، الذي يتهم 
�صيا�صية،  لأ���ص��ب��اب  مبالحقته  ال��ق�����ص��اة 
حني بداأ الدفاع عن نف�صه خالل ال�صهادة 
ال��ط��وع��ي��ة اأم����ام حمكمة ال���ص��ت��ئ��ن��اف يف 
 6 دفعت  ان جمموعته  بالقول  ميالنو، 
مليارات يورو خلزانة الدولة )�صرائب( 
ميدالية  و����ص���ع  ع��ل��ي��ه��م  ي��ن��ب��غ��ي  وك�����ان 
اأن��ه يف  ذهبية على ���ص��دري . واأ���ص��ار اإىل 
 2002 �صراء احلقوق بني عامي  فرتة 

ل��ل��وزراء، وم��ن ثم  ك��ان رئي�صا  و2003 
ع��ل��ى حقوق  ال��ت��ف��او���ض  ي�����ص��ارك يف  مل 
اأ�صتحق  ل  وبالتايل  التلفزيوين..  البث 
ال��ع��ق��وب��ة ال��ت��ي ق�����ص��ت ب��ه��ا امل��ح��ك��م��ة يف 

الدرجة الأوىل ، 4 �صنوات.
وق����ال ب��رل�����ص��ك��وين اإن����ه ح��ي��ن��ه��ا مل يكن 
التلفزيوين،  البث  حقوق  ب�صراء  مهتماً 
التفاو�ض،  يف  ���ص��ارك  اأن  ل��ه  ي�صبق  ومل 
ول حتى اأن �صارك يف �صياغة الإجراءات 
لإمرباطوريته  وامل���ي���زان���ي���ات  الإداري�������ة 

الإعالمية.

برل�صكوين ح�صر اإىل ق�صر العدل، مقر 
حم��ك��م��ة م��ي��الن��و ���ص��ب��اح ام�����ض ل����الإدلء 
ب�صهادة طوعية يف اأوىل جل�صات ا�صتئناف 

الق�صية.
ن���ي���اب���ة م���ي���الن���و، لورا  وق����ال����ت وك���ي���ل���ة 
برل�صكوين  ب��ح��ق  ال��ت��ه��م  اإن  ب��ريت��ول��ي��ه، 
تتوافق متاما وما هو مكتوب يف احلكم 
الأوىل  الدرجة  حمكمة  اأ�صدرته  ال��ذي 
ومن ثم طالبت بتاأكيده من قبل حمكمة 

الإ�صتئناف.
واأ�صافت ل يوجد �صبب جتاري يربر هذا 

نتائج االنتخابات االإيطالية ت�صغل اأوروبا

�صباط �صرطة يف م�صر يحتجون على اإق�صائهم

•• روما-ا ف ب:

حكومة  ام  ت���ك���ن���وق���راط  ح��ك��وم��ة 
�صعبة  حتالفات  ام  ي�صارية  اقلية 
زالت  م���ا  ج���دي���دة؟  ان��ت��خ��اب��ات  ام 
يف  غمو�ض  ح��ال��ة  تعي�ض  ايطاليا 
اع���ق���اب ان��ت��خ��اب��ات مل ت�����ص��ف��ر عن 
اكرية وا�صحة، ما يثري املخاوف 
يف جممل اوروب��ا. مع نفاد الوقت 
وت����زاي����د ق��ل��ق ال�����ص����واق م���ا زال���ت 
والغارقة  ب��ال��دي��ون  املثقلة  ال��ب��الد 
يف النكما�ض تراوح مكانها بانتظار 
قرارات عاجلة و�صعبة و�صط غياب 
�صيناريو بارز على الفور. واعرت�ض 
ا�صتحقاق الحد  الفعلي يف  الفائز 
ال�صابق  ال��ه��زيل  امل��م��ث��ل  والث��ن��ني 
ب��ي��ب��ي غ��ري��ل��و ال����ذي اح����رز حزبه 
حركة خم�ض جنوم ربع ال�صوات، 
ب�����ص��دة ع��ل��ى اق�����رتاح ق��دم��ه زعيم 
لالتفاق  بر�صاين  لويجي  الي�صار 
على برنامج م�صرتك لال�صالحات 
النفقات  يف  )اقتطاعات  امللمو�صة 
ل�صالح  اج�������������راءات  الداري���������������ة، 
والعمال  ال��ع��م��ل  ع���ن  ال��ع��اط��ل��ني 
بر�صاين  غريلو  و�صور  املوؤقتني(. 
كانه ميت حي على مدونته متهما 
�صيا�صية  م�صايقة  مبمار�صة  اي��اه 
نوابه جلذبهم اىل مع�صكره.  على 
يتمتع  ال��������ذي  ب����ر�����ص����اين  وع����ل����ى 
النواب واقلية  باكرية يف جمل�ض 
على  احل�صول  ال�صيوخ  جمل�ض  يف 

بيع قاعدة جوية بريطانية 
يف مزاد على االإنرتنت 

•• لندن-يو بي اأي:

�صبكة  ع���ل���ى  ب�����اي  اإي  م������زاد  ب�����اع 
النرتنت قاعدة جوية �صابقة تابعة 
الربيطاين يف  امللكي  ل�صالح اجلو 
ب�صرق  الواقعة  نورفولك  مقاطعة 
 500 و  مليونني  مببلغ  انكلرتا، 

األف جنيه اإ�صرتليني.
الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  وقالت 
)بي بي �صي( ام�ض اجلمعة اإن املزاد 
القاعدة  و���ص��ع  ق���رر  الل���ك���رتوين 
امل������زاد مب��وق��ع��ه على  اجل���وي���ة يف 
بيعها  يف  ف�صل  اأن  ب��ع��د  الن��رتن��ت 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  وح��دد  قبل،  من 
من م�صاء اأم�ض بتوقيت غرينيت�ض 
العرو�ض،  لقبول  نهائي  كموعد 
�صوى عر�ض واحد.  يتلق  لكنه مل 
واأ���ص��اف��ت اأن ال��ق��اع��دة اجل��وي��ة يف 
اأُن�صاأت يف عام  بلدة نيت�صهيد كانت 
اجلو  �صالح  وا�صتخدمها   1941
امللكي الربيطاين كمحطة مراقبة 
حتى عام 2005، حني باعها اإىل 

�صركات للتطوير العقاري.
وحت���ت���وي ال���ق���اع���دة اجل���وي���ة على 
16 مبنى، مبا يف ذلك غرف رادار 
وا�صكوا�ض  تن�ض  ومالعب  �صابقة، 
ومطعم لل�صباط، ول يزال �صالح 
اجل��و ال��ربي��ط��اين مي��ار���ض اأعمال 
الت�����ص��الت ل��ل��ط��ائ��رات م��ن جزء 

�صغري يف القاعدة.

دع�����م ح���رك���ة خ��م�����ض جن�����وم التي 
جمل�ض  يف  م���ق���ع���دا   54 مت���ل���ك 
بقيادة  اليمني  ائتالف  او  ال�صيوخ 
لجتياز  ب���رل�������ص���ك���وين،  ���ص��ي��ل��ف��ي��و 
تتمكن  ل��ك��ي  ب��ال��ث��ق��ة  ال��ت�����ص��وي��ت 
م�صوؤولياتها.  ت��ويل  من  احلكومة 
ا�صتعداده  عن  برل�صكوين  واع��رب 
ل���دع���م ب���ر����ص���اين ب�������ص���روط، وهي 
الي�صار  نا�صطو  يرف�صها  فر�صية 
ايا  ل��ك��ن  ق��اط��ع.  ب�صكل  وحم��ي��ط��ه 
يفكر  ل  وغ��ري��ل��و  برل�صكوين  م��ن 

يف اقامة حتالف مع الخر واعترب 
روبرتو  ال�صيا�صية  ال��ع��ل��وم  ا���ص��ت��اذ 
دال��ي��م��ون��ت��ي ان ب��ي��ب��ي غ��ري��ل��و هو 
بارادته  �صيقرر، وهذا مرهون  من 
اج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ج���دي���دة ام ل. 
ومي�صك  حم��وري��ا  دورا  يلعب  ان���ه 
من  زاد  وم����ا   . ي���دي���ه  يف  الوراق 
اقدام  الي��ط��ايل  ال�صيناريو  ت��وت��ر 
الكثري من منا�صري حركة خم�ض 
الع��رتا���ض على قرار  جن��وم على 
غريلو عندما رف�ض م�صبقا اتفاقا 

لطماأنة  م�صعى  ويف  ال��ي�����ص��ار.  م��ع 
خم����اوف الحت�����اد الوروب������ي وعد 
جورجيو  الي�����ط�����ايل  ال���رئ���ي�������ض 
ن��اب��ول��ي��ت��ان��و اخل��م��ي�����ض يف زي����ارة 
�صتتحمل  ب����الده  ب����ان  امل��ان��ي��ا  اىل 
من  ح�صتها  وت��ق��دم  م�صوؤولياتها 
ال�صرح  اج�����ل  م����ن  ال��ت�����ص��ح��ي��ات 
الوروب��ي. لكنه اقر بعدم امكانية 
ت�����ص��ري��ع ت�����ص��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة الذي 
الثاين  الن�صف  ينتظر  ان  ينبغي 

من اذار-مار�ض.

انتقاد تخبط كري
 وخلطه بني اأ�صماء الدول

•• وا�صنطن-وكاالت:

لوزير  من�صوبة  ت�����ص��ري��ح��ات  الأم��ريك��ي��ة  ت��امي��ز  وا���ص��ن��ط��ن  �صحيفة  ان��ت��ق��دت 
اخلارجية الأمريكي جون كريي، وقالت اإنه و�صف احلكومة يف اإيران باملنتخبة، 
اإي���ران يف  على  اأم��ريك��ي  م�����ص��وؤول  اأطلقه  ال��ذي  الو�صف  ي�صبه  ه��ذا  زعمه  واإن 
اآخرون.  اأمريكيون  م�صوؤولون  يعار�صه  الو�صف  هذا  اأن  واأ�صافت  �صابق،  وقت 
التي �صبق  الت�صريحات  ت�صبه  اإن ت�صريحات كريي الأخرية  ال�صحيفة  وقالت 
اأن اأطلقها وزير الدفاع الأمريكي ت�صاك هاغل يف ما م�صى، والتي ت�صببت يف 
و�صع هاغل يف ماأزق كبري مع اأع�صاء يف جمل�ض ال�صيوخ اأثناء جل�صات ال�صتماع 

لتاأكيد تر�صيحه للمن�صب ال�صهر قبل املا�صي.
تكون  اأن  م��ن  بعيدة  الإي��ران��ي��ة  احلكومة  ب��اأن  يعتقدون  كثريين  اأن  واأ���ص��اف��ت 
اأطلق  الأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  الأ���ص��ول،  بح�صب  منتخبة 
ت�صريحاته هذه ب�صاأن اإيران اأثناء توقفه يف فرن�صا الأ�صبوع املا�صي، وذلك بينما 

كان يقف بجانب نظريه الفرن�صي لوران فابيو�ض.
و�صرح كريي باأن اإيران بلد يحظى بحكومة منتخبة ويجل�ض يف مقعد بالأمم 
املتحدة، واإنه ملن املهم بالن�صبة للوليات املتحدة اأن تتعامل مع الأمم الأخرى 
اأطلق  اأن  �صبق  هاغل  اإن  ال�صحيفة  وقالت  اجلميع.  م�صالح  ت�صمن  بطريقة 
نف�ض الت�صريحات ب�صاأن اإيران يف يناير-كانون الثاين املا�صي، واإنه اأخرب اأع�صاء 
اأم مل  اإي��ران بلد بحكومة منتخبة و�صرعية، �صواء ر�صينا  باأن  ال�صيوخ  جمل�ض 
الرئي�ض  نائب  بايدن  ت�صاءل جوزيف  اأن  �صبق  املقابل  اأن��ه يف  واأ�صافت   . نر�ض 
التي  ال�صكوك  اإىل  واأ�صارت  الأمريكي ب�صاأن مدى �صرعية احلكومة الإيرانية، 
اأعرب عنها بايدن يف اأعقاب النتخابات الرئا�صية الإيرانية عام 2009 والتي 
جاءت بالرئي�ض حممود اأحمدي جناد.  كما اأ�صارت ال�صحيفة اإىل �صكوك اأخرى 
مدى  ب�صاأن  غيب�ض  روب��رت  الأبي�ض  البيت  با�صم  املتحدث  عنها  عرب  اأن  �صبق 
نزاهة تلك النتخابات الإيرانية، مو�صحا اأن هناك عوامل عديدة تثري القلق 
�صبق  اأي�صا  ماكني  ج��ون  ال�صيوخ  جمل�ض  ع�صو  اإن  وقالت  الأمريكيني.  ل��دى 
البيت الأبي�ض على  اأن و�صف عملية النتخابات الإيرانية باملهزلة، واإنه حث 
اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�صاأنها. واأ�صافت اأن كريي واقع حتت الأ�صواء وهو 
يقوم باأول رحلة ر�صمية كوزير خارجية للوليات املتحدة، واأنه تخبط اأي�صا يف 
موقعني اآخرين: اأولهما عندما مزج بني ا�صمي دولتني يف ع�صية رحلته وهما 
فاأ�صماها  ا�صما جديدا لالأوىل  كزاخ�صتان وقرغيز�صتان، وذلك عندما اخرتع 

كريزاخ�صتان .

ال�صرطة الربيطانية 
تعتقل �صبيًا بتهمة االإرهاب

•• لندن-يو بي اأي:

الربيطانية  ال�����ص��رط��ة  اع��ت��ق��ل��ت 
�صبياً يف ال�صابعة ع�صر من العمر، 
الإرهاب،  مكافحة  قانون  مبوجب 
مبقاطعة  ل������وب������ورا  م����دي����ن����ة  يف 
ل���ي�������ص���رت����ص���اي���ر، و����ص���ي���م���ث���ل اأم������ام 
وقالت  امل��ق��ب��ل.  الأ���ص��ب��وع  املحكمة 
ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة )بي 
ال�صرطة وّجهت  اإن  بي �صي( ام�ض 
�صد  ب���الإره���اب  ع��الق��ة  على  تهماً 
الك�صف  ي��ت��م  مل  ال�����ذي  ال�����ص��ب��ي، 
بعد  قانونية،  لأ�صباب  هويته  عن 
اع��ت��ق��ال��ه م���ن ق��ب��ل ع��ن��ا���ص��ر من 
واأ�صافت  الإره���اب.  مكافحة  ق�صم 
على  ت��ه��م   4 ي���واج���ه  ال�����ص��ب��ي  اأن 
ب�����الإره�����اب، مب���ا يف ذلك  ع���الق���ة 
امتالك مادة ووثيقة من املحتمل 
اأن تكون مفيدة يف اأعمال الإرهاب، 
و�صيمثل اأمام حمكمة اأولد بيلي يف 
اآذار-مار�ض  من  الثامن  يوم  لندن 
احلايل. واأ�صارت )بي بي �صي( اإىل 
اعتقلت  الربيطانية  ال�صرطة  اأن 
املا�صي،  الث��ن��ني  اآخ��َري��ن  �صبيَّني 
بانتظار  بكفالهة  �صبيلهما  واأخلت 
جتريها  ال��ت��ي  التحقيقات  ن��ت��ائ��ج 
ب�����ص��اأن ت��وّرط��ه��م��ا ب��ن�����ص��اط��ات على 

عالقة بالإرهاب.

 مقتل م�صلحني اإثنني 
من طالبان يف اأفغان�صتان 

•• كابول-يو بي اأي:

وجرح  طالبان  م��ن  م�صلحان  قتل 
القوات  نفذتهما  عملتني  يف  ثالث 
الأم����ن����ي����ة الأف����غ����ان����ي����ة م����ع ق����وات 
اأفغان�صتان  يف  ال��دول��ي��ة  امل�����ص��اع��دة 
اإي�����ص��اف خ���الل ال�����ص��اع��ات الأرب����ع 

والع�صرين الأخرية.
باجهوك  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
اأنها  لإي�صاف  بيان  ع��ن  الأفغانية 
ن���ّف���ذت م���ع ال���ق���وات الأف��غ��ان��ي��ة 3 
مبنطقتني  م�������ص���رتك���ة  ع���م���ل���ي���ات 
وقتلت  اأفغان�صتان،  خمتلفتني من 
م�صلحني اثنني من حركة طالبان، 
ثالثاً،  وج���رح���ت  ق���ي���ادي،  ب��ي��ن��ه��م 
واعتقلت 4 اآخرين واأ�صاف البيان 
بوليتي  ُن��ّف��ذت  العمليات  ه��ذه  اأن 
هلمند وبلخ ومل تتحدث القوة عن 
خ�صائر يف �صفوف القوى الأمنية.
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حتديد موعد االنتخابات الربملانية مبوريتانيا املانحون يعززون العالقات مع ال�صومال 
•• وا�صنطن-رويرتز:

لعادة  الخ��رية  الون��ة  يف  جهودهم  الرئي�صيون  الغربيون  املانحون  �صعد 
التنمية  م�صاعدات  زي��ادة  ام��ام  الطريق  ممهدين  ال�صومال  مع  الرت��ب��اط 
كبري  بريطاين  م�صوؤول  وق��ال  ال�صراع.  �صنوات  من  التخل�ض  يحاول  لبلد 
ال�صومايل  الرئي�ض  �صت�صت�صيف موؤمترا مع حكومة  ان لندن  وا�صنطن  يف 
الجتماع  و�صريكز  اي��ار.  مايو  من  ال�صابع  يف  حممود  �صيخ  ح�صن  اجلديد 
على اعادة بناء قوات المن وال�صرطة والنظام الق�صائي يف ال�صومال وبحث 
كيفية اعادة الرتباط بوكالت مثل البنك ال��دويل.  وعانى ال�صومال من 

حرب اهلية لكر من 20 عاما مما ادى اىل وقوع ذلك البلد الفريقي يف 
فقر مدقع وت�صدد وقر�صنة بحرية دون حكومة مركزية عاملة. وقال نيك 
كاي مدير افريقيا يف وزارة اخلارجية الربيطانية ان ال�صومال ميثل اهم 
الولويات يف افريقيا بالن�صبة لربيطانيا التي تعتزم اعادة فتح �صفارتها يف 
مقدي�صو خالل ال�صهر املقبلة. وزار راجيف �صاه رئي�ض الوكالة المريكية 
للتنمية الدولية مقدي�صو لجراء حمادثات مع احلكومة ال�صبوع املا�صي يف 
اول زيارة يقوم بها م�صوؤول امريكي رفيع منذ اكر من 20 عاما واول زيارة 
منذ حادث ا�صقاط البالك هوك يف عام 1993 والذي �صهد ا�صقاط مقاتلي 

ميلي�صيات طائرتني هليكوبرت ع�صكريتني امريكيتني فوق مقدي�صو.

•• نواك�صوط-وكاالت:

�صهرْي  منت�صف  بني  ما  الواقعة  الفرتة  لالنتخابات  امل�صتقلة  اللجنة  ح��ددت 
�صبتمرب-اأيلول، واأكتوبر-ت�صرين الأول القادمني لتنظيم النتخابات الت�صريعية 
التاريخ  اإن  لها  بيان  يف  اللجنة  وق��ال��ت  ع��ام.  م��ن  اأك��ر  منذ  املوؤجلة  والبلدية 
�صتعمل  كما   ، املعنية  اجلهات  مع  الت�صاور  بعد  اإعالنه  �صيتم  لالقرتاع  املحدد 
اللجنة خالل هذه الفرتة على ا�صتثمار املرحلة للتن�صيق مع الفاعلني يف امل�صار 
املزيد من الإجن��ازات يف جمالت  املكا�صب وحتقيق  اأجل تعزيز  النتخابي، من 
الإح�صاء، واإعداد الالئحة النتخابية وتقييد ال�صكان، وحت�صني ظروف توزيع 

ال�صيا�صيني ون�صطاء املجتمع  الفاعلني  الوطنية، والت�صاور مع  الهوية  بطاقات 
املدين. و�صددت اللجنة على اأنها عكفت منذ اإن�صائها على خلق ظروف مالئمة 
لتنظيم انتخابات �صفافة وذات م�صداقية ومقبولة، من �صاأنها اأن تنال املوافقة 
والفنية  امل��ادي��ة  الإج����راءات  على  احلكومة  مع  اتفقت  حيث  وا���ص��ع،  نطاق  على 
بطريقة ت�صمن لها حرية احلركة وال�صتقاللية يف القرار املتعلق بالنتخابات. 
وكان تاأجيل النتخابات الت�صريعية والبلدية )املحلية( اإىل اأجل غري م�صمى قد 
اأثار الكثري من اللغط القانوين وال�صيا�صي يف ال�صاحة املوريتانية، حيث اأ�صرت 
القانونيني على فقدان  والفقهاء  املحامني  املعار�صة ومعها جمع من  من�صقية 

الربملان ل�صرعيته، وبطالن ما ي�صدر عنه من قوانني وت�صريعات .

ا�صتهدف اآلية ع�صكرية يف �صمال نيجريا البنتاجون ي�صتاأنف طلعات طائرة اإف 35 
•• وا�صنطن-رويرتز:

الم���ري���ك���ي���ة  ال������دف������اع  وزارة  ق����ال����ت 
الطلعات  �صت�صتاأنف  ان��ه��ا  ال��ب��ن��ت��اج��ون 
اجل���وي���ة ل���ل���ط���ائ���رات م���ن ط�����راز اف-
كاجراء  اأ�صبوع  ملدة  تعليقها  بعد   35
اح��رتازي اثر اكت�صاف �صرخ يف حمرك 

طائرة اختبار بكاليفورنيا.
با�صم  امل���ت���ح���دث���ة  ه�����ون  ك�����ريا  وق����ال����ت 
على  املوافقة  متت  بيان  يف  البنتاجون 
ا�صتئناف الطلعات اجلوية للطائرة اف-

كبرية  لتخفي�صات  المريكية  ال��دف��اع 
يف ميزانيتها يبداأ �صريانها اليوم. وقال 
ماثيو بيت�ض املتحدث با�صم �صركة برات 
ان���د وي��ت��ن��ي ال��ت��ي ت����ورد حم���رك���ات هذا 
امل�صوؤول  املكتب  ان  الطائرات  النوع من 
اأمر  الغاء  قرر  اف35-  الطائرات  عن 
تعليق طريانها بعد جتارب م�صتفي�صة 
اكت�صف  الذي  ال�صرخ  اىل جانب حتليل 
يف احد املحركات يف 19 فرباير �صباط 
جتري  روتينية  تفتي�ض  عملية  خ��الل 

بعد كل 50 �صاعة طريان.

اأن الطلعات �صتبداأ اليوم  35 واأ�صافت 
اأحوال  على  يتوقف  ه��ذا  واأن  اجلمعة 
الطق�ض. وقالت هون انه مل يتم العثور 
على �صروخ اأخرى خالل عملية فح�ض 
اخلم�صني  ال���ط���ائ���رات  حم���رك���ات  ع��ل��ى 
يف  او  البنتاجون  اأ���ص��ط��ول  يف  الخ���رى 
اي حمركات احتياطية.  ويعد ا�صتئناف 
لربنامج  �صارا  خ��ربا  اجلوية  الطلعات 
قيمته  ت��ب��ل��غ  ال����ذي  اف35-  ال��ط��ائ��رة 
برامج  اك��رب  وه��و  دولر  مليار   396
وزارة  وت�صتعد  الت�صلحية.  البنتاجون 

•• باري�ض-برلني-ا ف ب:

الفرن�صيون  اجل�����ن�����ود  ي�����واج�����ه 
وامل��ال��ي��ون يف ���ص��م��ال ���ص��رق مايل 
م�صممني  ا���ص��الم��ي��ني  م��ق��ات��ل��ني 
ال���ص��ت�����ص��الم يف هذه  ي��رف�����ص��ون 
املنطقة اجلبلية التي حت�صن بها 
بح�صب  ت�صددا،  الك��ر  العنا�صر 
اجليو�ض  ارك��ان  وقيادة  احلكومة 

الفرن�صية.
الفرن�صي  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ون��ب��ه 
جان-مارك ايرولت يف كلمة امام 
النواب ان العمليات �صت�صتمر عدة 
ال�صروري  ال���وق���ت  ه���و  ا���ص��اب��ي��ع، 
املجموعات بحث  ل�صل قدرة هذه 
الت�صبب  على  ق���ادرة  غ��ري  ت�صبح 

با�صرار .
وجت����ري ه���ذه امل���ع���ارك ا���ص��ا���ص��ا يف 
ادرار  ومنطقة  تيمرتين  منطقة 
اجلبلية يف ايفوقا�ض التي حت�صن 

ال��ق��اع��دة يف  ب��ه��ا م��ق��ات��ل��و تنظيم 
ال���ص��الم��ي وان�صار  امل��غ��رب  ب��الد 
)�صمال(  غ��او  منطقة  ويف  الدين 
من  عنا�صر  هناك  ي��زال  ل  حيث 
التوحيد واجلهاد يف غرب  حركة 
افريقيا، بح�صب ما او�صح رئي�ض 
الوزراء اثناء نقا�ض حول م�صتقبل 

مايل وتنميتها.
جندي   1200 يوا�صل  ميدانيا 
جندي  ب800  معززين  فرن�صي 
امل�صلحني  م����الح����ق����ة  ت���������ص����ادي 
ال������ص�����الم�����ي�����ني وق������ادت������ه������م يف 
بلدة متت  اآخ��ر  تي�صاليت  منطقة 
 8 ال�صالميني يف  ا�صتعادتها من 
اق�صى  وت��ق��ع يف  ���ص��ب��اط-ف��رباي��ر 
وي�صارك  م������ايل.  ����ص���رق  ����ص���م���ال 
اجل���ن���ود امل��ال��ي��ون ا���ص��ا���ص��ا ك���ادلء 

للجنود الفرن�صيني والت�صاديني.
ارك�����ان اجلي�ض  ق���ي���ادة  وب��ح�����ص��ب 
الرئي�صية  املنطقة  فان  الفرن�صي 

فك ا�صتباك. كما انه لي�ض هناك 
حماولة  يف  رغ���ب���ة  خ��ط��ت��ه��م  يف 

للت�صلل خارج منطقة القتال.
للدفاع  قتال  ان��ه  املتحدث  وعلق 
يف  ت���ف���ك���ري  دون  ال����ن����ف���������ض  ع������ن 
ال����رتاج����ع، ل��ك��ن��ه م��ك��ل��ف ج����دا يف 

م�صتوى الرواح الب�صرية .
بني  اخل�������ص���ائ���ر  ان  وال���ن���ت���ي���ج���ة 
ال�صالميني  امل��ق��ات��ل��ني  ���ص��ف��وف 
، حيث  غ��ري وا���ص��ح��ة ح��ت��ى الن 
الفرن�صي  ال���دف���اع  وزي����ر  حت���دث 
بداية  يف  دري������ان  ل���و  ج����ان-اي����ف 
���ص��ب��اط-ف��رباي��ر ع���ن ع���دة مئات 
قيادة  وب��ح�����ص��ب   . ال��ق��ت��ل��ى  م����ن 
الركان فقد مت الق�صاء على 40 
ا�صالميا يف املنطقة بايدي اجلنود 

الفرن�صيني ال�صبوع املا�صي.
وقال موقع قناة جزائرية خا�صة 
ابوزيد  ان عبد احلميد  اخلمي�ض 
اح��د اب���رز ق���ادة ال��ق��اع��دة يف بالد 

للعملية تقع جنوب �صرق تي�صاليت 
ايفوقا�ض. وهي منطقة  يف جبال 
وكذلك  كلم   25 طولها  �صا�صعة 
عر�صها تقريبا، يحاول امل�صلحون 
�صيطرتهم  اب���ق���اء  ال���ص��الم��ي��ون 
ث��م��ن وه����ي منطقة  ب����اي  ع��ل��ي��ه��ا 
التي  والودي�����ة  بامل�صائق  تتميز 

تتيح الختباء. 
وق������ال ال��ع��ق��ي��د ت���ي���ريي ب���ورك���ار 
امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ق���ي���ادة الرك�����ان 
لقاء  اث��ن��اء  اخلمي�ض  الفرن�صية 
اعالمي لوزارة الدفاع الفرن�صية 
ان��ن��ا ن��واج��ه اره��اب��ي��ني م�صممني 
معرفتهم  ع���ل���ى  ي���ع���ول���ون  ج�����دا 
اقاموا  ال��ت��ي  ب��امل��ن��ط��ق��ة  اجل���ي���دة 
مراكز  مثل  دفاعية  مواقع  فيها 

القتال ومواقع حتت الر�ض.
ال�صالميني  ان  املتحدث  وا�صاف 
م�صريا  يائ�صة  عمليات  ي��ن��ف��ذون 
اىل  ي�صري  ل  عملياتهم  ر�صم  اىل 

وكانت  ال�������ص���اب���ق���ة.  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
القانون  م�صروع  اق��رت  احلكومة 
ال���ث���الث���اء، م�����ص��رية اىل ان  ه����ذا 
على  �صيتوزعون  ال330  اجلنود 
بعثتني: الوىل من 180 جنديا 
كحد اق�صى �صي�صاركون يف مهمة 
الحتاد الوروبي لتدريب وار�صاد 

م�صابهة لالوىل، فتق�صي بار�صال 
150 ج��ن��دي��ا اىل  ي�����ص��ل اىل  م��ا 
لدعم  ج��وي  نقل  م��ايل يف مهمة 
هذه  وتتمثل  الفرن�صي.  اجلي�ض 
او  افريقية  ق���وات  نقل  يف  املهمة 
فرن�صية وتزويد طائرات فرن�صية 

بالوقود.

مدربا   40 ه���م  امل�����ايل،  اجل��ي�����ض 
و40 جندي انقاذ، ي�صاف اليهم 
ك��ح��د اق�صى  اخ����ر  م��ئ��ة ج���ن���دي 
يف اط����ار م��ه��م��ة دع���م وخ��ا���ص��ة يف 

امدادات املياه او الكهرباء.
يف  اق��رت  التي  الثانية  املهمة  ام��ا 
نتيجته  ات���ت  م��ن��ف�����ص��ل  ت�����ص��وي��ت 

•• الفجر- تون�ض- خا�ض:

ت�����واف�����د امل�����ئ�����ات م�����ن امل���وط���ن���ني 
والإعالميني التون�صيني اخلمي�ض 
التون�صية  احل��وار  قناة  اأم��ام مقر 
القناة  �صاحب  لإع��الن  ا�صتجابة 
الطاهر بن ح�صني عن تنظيم يوم 
وطني لبيع البقدون�ض )املعدنو�ض 
باللهجة املحلية التون�صية( وذلك 
جلمع  و�صاخرة  رمزية  خطوة  يف 
ال���ت���ربع���ات م���ن امل��ت��ع��اط��ف��ني مع 
عائدات  ت���ده���ور  ب�����ص��ب��ب  ال���ق���ن���اة 
الإ����ص���ه���ار ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ه��دد هذه 

املوؤ�ص�صة الإعالمية بالإغالق.
و�صهدت هذه احلملة اإقبال كبريا 
باأعداد  ال��ب��ق��دون�����ض  ����ص���راء  ع��ل��ى 
غفرية حيث مت بيع مئات احلزم 

ب��ح�����ص��ور عديد  وج���ي���ز  وق����ت  يف 
الوجوه الإعالمية وال�صيا�صية.

وقال بع�ض امل�صرتين للبقدون�ض 
اأّن حرية التعبري املك�صب الوحيد 
من الثورة التون�صية لذلك ندعم 

هذه احلملة .
وب���������دا �����ص����اح����ب ق�����ن�����اة احل�������وار 
ب���ن ح�صني  ال���ط���اه���ر  ال��ت��ون�����ص��ي 
رغم  ق��ن��ات��ه،  مب�صتقبل  متفائال 
ا�صطرارهم لبيع البقدون�ض اأمام 
ب��ه��دف جمع الدعم  ال��ق��ن��اة  م��ق��ّر 
واأكد  الإعالمية،  ملوؤ�ص�صته  امل��ايل 
التون�صي  احل�����وار  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اأن 

�صيكون مزدهرا. 
وع����رّب ال��ط��اه��ر ب���ن ح�����ص��ني، عن 
كل  وبيع  قمي�صه  لبيع  ا�صتعداده 
م���ا مي��ل��ك ح��ت��ى ل ت��ت��وق��ف قناة 

بيع  اأّن حملة  اإىل  واأ�صار  م�صاكل. 
اأرادت  رم��زي��ة  ح��رك��ة  البقدون�ض 
جمع  ال��ق��ن��اة  اإدارة  خ��الل��ه��ا  م���ن 
موازنتها  لتدعم  مالية  ت��ربع��ات 
املالية.  وقال الطاهر بن ح�صني 
�صراء  على  املواطنني  ت��واف��د  ب���اأّن 
احلملة  اإط��������ار  يف  ال���ب���ق���دون�������ض 
اإدراكهم  اإط���ار  يف  ي��ن��درج  املنظمة 
حياتهم  يف  الإع���������الم  لأه���م���ي���ة 
وم�صتقبلهم لذلك فقد هّبوا دون 
ونزيه  حر  باإعالم  للت�صبث  ت��رّدد 
ال�صيا�صة  رج��ال  اأن  اإىل  م�صريا   ،
املهجر  ���ص��اب��ق��ا يف  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
م����ن تقدمي  وك����ان����وا مم���ن���وع���ني 
ت�صريحاتهم زمن بن علي  لطاملا 
اأبوابها  احل���وار  ق��ن��اة  لهم  فتحت 
اأف��ك��اره��م م��وؤّك��دا اأن  للتعبري ع��ن 

البث. وقال  التون�صي عن  احلوار 
ا�صتمرت  اإذا  اأن�����ه   ، ح�����ص��ني  ب���ن 
بها  تقوم  التي  املمنهجة  احلملة 
القناة  ف���اإن  ال��ق��ن��اة  �صد  ال�صلطة 

�صتعرف اأو�صاعا مالية �صعبة.
واأقّر بن ح�صني اأن القناة متكنت 
واغ�صط�ض  ي���ول���ي���و  ����ص���ه���ري  يف 
توازنها  حت��ق��ي��ق  م���ن  امل��ا���ص��ي��ني 
ال�صلطة  وب���ت���دخ���ل  ل��ك��ن  امل������ايل، 
املوؤ�ص�صات  وممار�صة �صغوط على 
لكي ل مُتكن  وال��ع��ام��ة  اخل��ا���ص��ة 
الإ�صهار،  يف  ح�صتها  م��ن  ال��ق��ن��اة 
توازنها  يف  خ��ل��ال  ال��ق��ن��اة  ع��رف��ت 

املايل.
اإن  اأن���ه  ب��ن ح�صني  الطاهر  واأك���د 
ا����ص���ت���وت ال�������ص���وق ال����ص���ه���اري���ة يف 
اأّية  ت�صهد  ل��ن  القناة  ف��ان  تون�ض 

التي تنتقد اأداء احلكومة.
لهذه  م�صاندته  الدهماين  واأك���د 
احل��م��ل��ة ق���ائ���ال ب��اأن��ه��ا دف�����اع عن 
احل���ري���ة الإع���الم���ي���ة م���ن خالل 

الدفاع عن موؤ�ص�صاتها ودعمها .
نقيب  ال�����ب�����غ�����وري  ن����اج����ي  اأّم����������ا 
ال�صحفيني ال�صابق فقد �صّرح انه 
البقدون�ض  ب�صراء حزمة من  قام 
كحركة رمزية لدعم قناة احلوار 
تبلغ  لأنها  جانبها  اإىل  والوقوف 
اآلم واأ�صوات الطبقة الفقرية يف 

تون�ض.
الإع�����الم  ح���ري���ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
اأ�صبحت م�صتهدفة من اأطراف ل 
كل  بتهديد  وتقوم  احلرية  تقبل 

�صوت اإعالمي حر، وفق تعبريه.
وتاأتي هذه احلركة الرمزية التي 

األف  بيع  التون�صي  احل���وار  اإدارة 
دينار   20 ب�صعر  ربطة معدنو�ض 
القناة  لفائدة  ال��واح��دة  للربطة 
28 فرباير  ي��وم اخلمي�ض  وذل��ك 

.  2013
ي�صار اإىل اأن قناة احلوار التون�صي 
ميلكها املعار�ض واملنا�صل الطاهر 
مبناه�صته  وامل��ع��روف  ح�صني  بن 
ال�������ص���دي���دة حل����رك����ات الإ�����ص����الم 
اإن  �صاحبها  وي��ق��ول  ال�����ص��ي��ا���ص��ي. 
ال���ق���ن���اة ت���ع���اين ����ص���غ���وط���ات من 
الالذع  انتقادها  ب�صبب  احلكومة 
ح��رم��ان��ه��ا من  اإىل  اأدى  وم���ا  ل��ه��ا 
الإع��الن��ات م��ن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام اأو 
ال�����ص��غ��ط وت��ه��دي��د امل��ع��ل��ن��ني من 
اإ�صقاطها  بهدف  اخلا�ض  القطاع 

يف �صعوبات مالية واإغالقها.

الوطني  ال��ي��وم  ا�صم  عليها  اأط��ل��ق 
)البقدون�ض(،  امل��ع��دن��و���ض  ل��ب��ي��ع 
التعليم  وزي���ر  لتجربة  اق��ت��ب��ا���ص��ا 
العايل املن�صف بن �صامل القيادي 
الإ�صالمية،  ال��ن��ه�����ص��ة  ح��رك��ة  يف 
اإن������ه ا����ص���ط���ر لبيع  وال�������ذي ق�����ال 
ال��ب��ق��دون�����ض ل��ال���ص��ط��ه��اد ال���ذي 
ت��ع��ر���ض اإل���ي���ه يف ف���رتة ح��ك��م بن 
علي وما مكن ابنه بعد الثورة باأن 
تلفزيونية  ق��ن��اة  ���ص��اح��ب  ي�صبح 
بالرئي�ض  الإطاحة  بعد  الزيتونة 

الأ�صبق زين العابدين بن علي.
وجاء يف بيان كانت اأ�صدرته قناة 
يوم  امل��ع��ار���ص��ة  التون�صي  احل����وار 
الأحد املا�صي اأنه: عمال بن�صيحة 
اإخ��وان��ن��ا يف ال��دي��ن وال��وط��ن من 
اأن�������ص���ار ح���رك���ة ال��ن��ه�����ص��ة ق���ررت 

ال��ي��وم يف  امل��وج��ودة  ه��ذه الطبقة 
على  باجلميل  تعرتف  ل  احلكم 

حّد تعبريه.
اأن��ه ق��ام بتنظيم  وب��نّي بن ح�صني 
اليوم لبيع البقدون�ض عمال  هذا 
النه�صة  حركة  اأن�صار  بن�صيحة 
�صفحته  ع��ل��ى  ن�����ص��ح��وه  ال���ذي���ن 
البقدون�ض  ببيع  الفاي�صبوك  يف 
الذي  امل�صاعدة  نداء  على  كتعليق 

اأطلقته القناة، وفق قوله.
اإي����اد الدهماين  م��ن ج��ه��ت��ه ع���رّب 
ال����ن����ائ����ب امل����ع����ار�����ض وال����ق����ي����ادي 
ا�صتيائه  عن  اجلمهوري  باحلزب 
اأ����ص���م���اه حم������اولت لرتكيع  مم���ا 
الإع��الم من خالل ال�صغط على 
ي�صعوا  ل  ح��ت��ى  امل�����ص��ت�����ص��ه��ري��ن 
اإع��الن��ات��ه��م يف و���ص��ائ��ل الإع����الم 

املغرب ال�صالمي بني القتلى.
ذل����ك، واف����ق جمل�ض  يف غ�����ص��ون 
�صاحقة  باكرية  المل��اين  ال��ن��واب 
امل��ان اىل مايل  ار�صال جنود  على 
لتامني  ال��دول��ي��ة  البعثة  مل�����وؤازرة 

الو�صع المني يف هذا البلد.
نائب   500 ح��������واىل  و������ص�����وت 
ل�����ص��ال��ح ار����ص���ال اجل���ن���ود المل����ان 
 70 اق������ل م�����ن  يف ح�����ني �����ص����وت 
الع�صكرية  امل�����ص��ارك��ة  ���ص��د  ن��ائ��ب��ا 
المل���ان���ي���ة. ووح���ده���ا ك��ت��ل��ة ن���واب 
لينكي  داي  ال���رادي���ك���ايل  ال��ي�����ص��ار 
دع���ت اىل رف�����ض م�����ص��ارك��ة قوات 
املانية يف م�صاعدة مايل على دحر 

اجلماعات ال�صالمية املت�صددة .
النواب  اق���ره  ال���ذي  وال��ت��ف��وي�����ض 
يتيح  للتجديد،  قابلة  �صنة  مل��دة 
 330 ت����ر�����ص����ل  ان  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
ج���ن���دي���ا ك���ح���د اق�������ص���ى يف اط����ار 
امل�صتعمرة  بعثتني خمتلفتني اىل 

•• كانو-ا ف ب:

اعلن اجلي�ض النيجريي ان جنديا ومدنيني اثنني ا�صيبوا بجروح 
يف اعتداء ا�صتهدف اآلية ع�صكرية يف مدينة مايديغوري يف �صمال 
طالبا  بر�ض  لفران�ض  اكد  ع�صكريا  م�صدرا  ان  غري  البالد.  �صرق 
التي  م��ن تلك  اك��رب بكثري  الع��ت��داء  ان ح�صيلة  ا�صمه  ذك��ر  ع��دم 
اعلنها اجلي�ض ر�صميا، متحدثا عن مقتل ثالثة جنود وعدد من 
وبح�صب  واملدنيني.  الع�صكريني  من  اآخ��ر  ع��دد  وا�صابة  املدنيني 
املعلومات الر�صمية فان انفجارا ا�صتهدف اليوم اآلية ع�صكرية قرب 
حي اجلمارك )يف مايديغوري( وا�صفر عن ا�صابة جندي ومدنيني 
اث��ن��ني ب��ج��روح ، ك��م��ا اع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م اجل��ي�����ض الليفتنانت 
كولونيل �صغري مو�صى لفران�ض بر�ض. وا�صاف املتحدث الر�صمي 

وبولوري  غامبورو  حيي  يف  انفجارات  ثالثة  عن  الب��الغ  مت  ان��ه 
. ورف�ض  انها مل ت�صفر عن وق��وع �صحايا  )يف مايديغوري( غري 
املتحدث الدلء باي معلومات ا�صافية. غري ان م�صدرا ع�صكريا 
لفران�ض  اكد  مايديغوري  الع�صكرية اجلارية يف  بالعمليات  معنيا 
بر�ض مقتل ثالثة جنود وا�صابة اربعة اخرين يف العتداء. وقال 
بجروح.  اخ��ري��ن  جنود  ارب��ع��ة  وا�صيب  جنود  ثالثة  خ�صرنا  لقد 
العديد من املدنيني قتلوا اي�صا او جرحوا يف العتداء . وا�صاف 
ان منفذي العتداء و�صعوا داخل �صيارة عبوة نا�صفة يدوية ال�صنع 
مو�صولة ب�صاعق يتم التحكم به عن بعد وراحوا يجرون ال�صيارة 
على انها معطلة، وما ان لحت لهم اللية الع�صكرية حتى ابتعدوا 
عن �صيارتهم وفجروا القنبلة عن بعد لدى مرور اللية الع�صكرية 

مبحاذاة ال�صيارة.

البقدون�ض الّراعي الّر�صمي لقناة تلفزّية تون�صّية!

الربملان الأملاين ي�افق على اإر�سال جن�د 

معارك �صارية يف مايل وامل�صلحون يرف�صون اال�صت�صالم

اقبال جماهريي كبري

من �صعارات التظاهرة   ح�صور ن�صوي لفت فى التظاهر     

  �صوق حلرية الراأى والتعبري

البقدون�ض يعو�ض م�صموم الفل التون�صي

الطاهر بن ح�صني �صاحب القناة

 عميد املحامني التون�صيني مي�صك بنبتة بقدون�ض   
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العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3481  عم جز- م ع- ب- اأظ

اآرت  �صمارت  عليه:  مدعى  املغرب  اجلن�صية:  امل�صرتي  ا�صماعيل  مدعي/ 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للديكور 
اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للديكور  اآرت  �صمارت  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/32  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد را�صيد مياه ابو الب�صر اجلن�صية: بنغالدي�ض مدعى عليه: �صما 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  الربيع 
المارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  الربيع  اعالنه/�صما  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/12 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/52  عم  كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ابوبكر كوتريا بارامبيل اجلن�صية: الهند مدعى عليه: ال�صعاع الذهبي 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  الكهروميكانيكية  لالعمال 
عمالية املطلوب اعالنه/ ال�صعاع الذهبي لالعمال الكهروميكانيكية اجلن�صية: 
المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/3/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم 327و328و329و318و2013/319  عم جز- م ع- ب- اأظ
قطب  الدين  قطب  الرحمن  2-ابن  �صالح  حممد  �صالح  حممد  الدين  بحر   -1 مدعيني/ 
بوفاجنينتاكاث  الدين  �صم�ض  الدين   3-عبدالعزيز كورونيان حممد كورونيان 4-�صمري علي 
اجلن�صية:  احل�صن  مفيز  حممد  ليت  مياه  ديبون  حممد   -5 الهند  اجلن�صية:  بوفاجنينتاكات 
بنغالدي�ض مدعى عليه: �صركة اطل�ض للخ�صار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�صية: المارات   
مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه/�صركة اطل�ض للخ�صار والفواكه ذ.م.م فرع 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات      اجلن�صية:  ابوظبي 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/05 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/337  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ عبدالرحيم عبدالاله حممود ح�صن اجلن�صية: م�صر  مدعى عليه: 
زو�صر للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: 
ذ.م.م  العامة  وال�صيانة  للمقاولت  اعالنه/زو�صر  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/05 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر 

بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/254  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ احمد فوزي عبدالراخي عبادي اجلن�صية: م�صر مدعى عليه: درمي 
واي للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  واي  درمي  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/06 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3581  عم جز- م ع- ب- اأظ

ا�صالم  باك�صتان   مدعى عليه:  مدعي/ حممد رفيق حممد منري اجلن�صية: 
اباد لعمال البالط والرخام اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
اجلن�صية:  والرخام  البالط  لعمال  اباد  ا�صالم  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/361  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممود ال�صعدي احمد ال�صقر اجلن�صية: م�صر  مدعى عليه: القاهرة 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  اجلديدة 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ القاهرة اجلديدة للمقاولت العامة ذ.م.م 
اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/3/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/64  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد ابراهيم حممد ايوب اجلن�صية: باك�صتان مدعى عليه: طريق 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  ال�صعد 
عمالية املطلوب اعالنه/ طريق ال�صعد للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات  
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/05 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3515و2012/3516  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1-فوريز ليت اياز علي اجلن�صية: بنغالدي�ض 2-ما�صوك احمد نزيب 
علي اجلن�صية: بنغالدي�ض   مدعى عليه: الرفاعه للمقاولت والنقليات العامة 
اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية: 
الرفاعه للمقاولت والنقليات العامة اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/06
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�صورا 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/48 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
 : �صده  املنفذ  بنغالدي�ض  اجلن�صية  الك�صم  ابو  ال�صالم  تاج  التنفيذ/  طالب 
ا�صتربق لتف�صيل وخياطة املالب�ض اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه:ا�صتربق 
لتف�صيل وخياطة املالب�ض اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2852 
عم جز- م ع - ب- اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/05 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2810 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ هومايان �صيكدير �صاحب علي �صيكدير اجلن�صية: بنغالدي�ض    
املنفذ �صده : موؤ�ص�صة الرتقاء لالأ�صباغ اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: 
موؤ�ص�صة الرتقاء لالأ�صباغ اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2338 
املوافق 2013/3/6  اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الربعاء  م ع - ب-  عم جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  32/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�صتاأنف : حممد �صكيل حممد جميل للمقاولت اجلن�صية: المارات    امل�صتاأنف 
باك�صتان  مو�صوع  اجلن�صية:  عا�صف مالك حممد خان  عليه:مالك حممد 
ال�صتئناف : الغاء احلكم امل�صتاأنف املطلوب اعالنه/مالك حممد عا�صف مالك 
حممد خان اجلن�صية: باك�صتان العنوان: بالن�صر   مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف 
احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/3209 عم جز-م ع- ب- اأ ظ وحدد لنظره 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 9.30 
�صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة-  �صخ�صيا او 
مل�صتنداتك   و�صوار  بدفاعك  مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�صطة 

موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                              قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1255  مدين جزئي                 
اىل املدعى عليه /1-  مطعم ما�صرتو بيتزاريا ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /800 بيتزا - �ض.ذ.م.م وميثله: مبارك عبداهلل القيطي امل�صعبني    
بالت�صامن  املدعى عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  قد 
املادية والدبية  والت�صامم مببلغ وقدره )50000 درهم( تعوي�صا عن ال�صرار 
والر�صوم  وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2013/3/5 ال�صاعة 8:30 �ض بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1255  مدين جزئي                 

اىل املدعى عليه /1-  ادوارد وونغ الي�صنا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اقام  ق��د  امل�صعبني  القيطي  ع��ب��داهلل  م��ب��ارك  وميثله:  �����ض.ذ.م.م   - بيتزا   800/
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�صامن والت�صامم 
والر�صوم   والدبية  املادية  ال�صرار  عن  تعوي�صا  دره��م(   50000( وق��دره  مببلغ 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 
من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.17 بالقاعة  ���ض   8:30 ال�صاعة 
للمحكمة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
تدعو جمعية ال�صداقة الماراتية الكورية اع�صائها حل�صور اجتماع اجلمعية 
17 مار�ض 2013 يف متام  املوافق  الح��د  يوم  ذلك  و  الول  العادية  العمومية 
 15 ال�صارع  اراب��ي��ا،  كافيه  يف  الجتماعات  غرفة  يف  م�صاءا   ال�صابعة  ال�صاعة 

مبنطقة الكرامة
و ذلك ملناق�صة جدول العمال التايل:

1- اعتماد حم�صر اجتماع اجلمعية العمومية ال�صابق
يف  املنتهية  ال�صنة  يف  اع��م��ال��ه  ع��ن  الدارة  جمل�ض  تقرير  على  امل��واف��ق��ة   -2

2012/12/31 و برامج ن�صاطه و خطة العمل لعام 2013
لل�صنة  اخلتامي  احل�صاب  مناق�صة  و   2013 لعام  امليزانية  م�صروع  اعتماد   -3

املالية املنتهية يف 2013/12/31
4- اختيار مدقق احل�صابات و حتديد مكافاته

5- ما ي�صتجد من اعمال

اإعالن اإجتماع اجلمعية العمومية العادية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1534  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعى  المارات   اجلن�صية:  اجلنيبي  جمعه  عبداهلل  علي  عبداهلل  مدعي/ 
الدعوى:  البدري ح�صني اجلن�صية: م�صر  مو�صوع  عليه: احمد عبدالرحيم 
البدري  عبدالرحيم  اعالنه/احمد  املطلوب  درهم   91.000 مببلغ  مطالبة 
ح�صني اجلن�صية: م�صر عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�صكر اآل نهيان   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: ا�س.اف.جي للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم )1605( )1604( )1603( +1606 ملك كونكورد تاور ال�صفوح- بر 
القيد  رق��م  الرخ�صة: 600513   رق��م  ذات م�صوؤولية حم��دودة.  القانوين:  ال�صكل  دب��ي  
بال�صجل التجاري: 1016209 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2012/12/18 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
2013/1/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ايه تي 
ام لتدقيق احل�سابات ، العنوان: مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين- 
ديرة- املرقبات هاتف: 2657060 04 فاك�ض/2657061 04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: �سي ار او للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(.
ال��ع��ن��وان: مكتب رق���م 404 م��ل��ك ح��م��ده ب��ن��ت ع��ب��داهلل ب��وح��م��ي��د- دي����رة- امل���رر ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م    656825 ال��رخ�����ص��ة:  رق��م  حم����دودة.  م�صوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1079716 التجاري: 
مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/2/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2013/2/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الي�بي 
ملراجعة وتدقيق احل�سابات  ، العنوان: حمل ملك حممد خمي�ض خلفان اجلافلة- 
كافة  معه  04 م�صطحباً  ف��اك�����ض/3367300   04 ه��ات��ف: 3367200  ال��ك��رام��ة   دب���ي-  ب��ر 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي:ايه تي ام لتدقيق احل�سابات 
 العنوان: مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين- ديرة- املرقبات هاتف: 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  2657060 04 فاك�ض/2657061 04  مبوجب هذا 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية ا�س.اف.جي للتجارة 
 2012/12/18 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  العامة)�س.ذ.م.م( 
لديه  م��ن  بتاريخ 2013/1/17  وعلى  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي: الي�بي ملراجعة وتدقيق احل�سابات  
 العنوان: حمل ملك حممد خمي�ض خلفان اجلافلة- بر دبي- الكرامة  هاتف: 
3367200 04 فاك�ض/3367300 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
للتجارة  او  ار  �سي  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي 
 2013/2/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  العامة)�س.ذ.م.م( 
لديه  م��ن  بتاريخ 2013/2/12  وعلى  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/33 ك ع ح     
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
على    الت�صديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�صية:  النعيمي  را�صد  حممد  را�صد  �صامل 
  ) الزه�ر  مدينة  )كافترييا  ال��ت��ج��اري  ال���ص��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�صمن  حم���رر 
امللف )14121(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�صة من دائرة 
وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل ال�صيد/ ح�صني بن را�صد 
بن �صامل اخلنب�صي اجلن�صية: عمان    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�صاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ص��اأن  ذوي  على  بالت�صديق  �صيقوم  بعجمان 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية          

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1048  جتاري كلي                   
القامة مبا  تكنولوجي  جمهول حمل  اي�صرتن  �صركة    -1/ عليه  املدعى  اىل 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  )ذ.م.م(   للن�صر   100 /�صركة   املدعي  ان 
2009/278 مركز  رقم  التحكيمية  ال�صادر يف  املحكمني  ببطالن حكم  املطالبة 
. وح��ددت لها جل�صة  املحاماة   اتعاب  حتكيم دبي والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 ال�صاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1B.8 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  يف الدعوى رقم 2011/381 عقاري - كلي- حماكم دبي        

 اىل املدعى عليهما/ من�صور عقيل هادى اخلاجة 
يا�صمني ن��وج��رادو- ام��ارة دب��ي- دي��رة- �صارع خالد بن الوليد- ام��ام برجمان 
بتعيني  دبي  حماكم  من  ال�صادر  احلكم  عن  بناء   04-3966562 هاتف:  �صنرت 
خبري ح�صابي منتدب يف الدعوى املذكورة اعاله وعليه فقد تقرر حتديد موعد 
ع�صرا  والن�صف  الرابعة  ال�صاعة  متام  يف   2013 مار�ض   6 املوافق  الربعاء  يوم 
مبقر املكتب الكائن يف املبنى برج ال�صفا- بجانب فندق كروان بالزا- الطابق 

اخلام�ض ع�صر-رقم املكتب 1508
لعقد اجتماع خربة ل�صتالم م�صتنداتكم يف حالة عدم ح�صوركم �صنقوم بتقدمي 
تقريرنا وفقا ملا توافر لدينا من م�صتندات بالدعوى املرفوعة من قبل املدعى/ 

ن�صيبوف كاماندار رايف اجلو
خبري ح�سابي/ ناهد ر�ساد حممد
للتوا�سل: 050-6317417

اعالن بجل�سة  خربة
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•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل ال�صيخة لبنى بنت خالد القا�صمي وزيرة التجارة اخلارجية 
على جاذبية البيئة ال�صتثمارية يف الإمارات ومتتعها بت�صريعات ا�صتثمارية 
مرنة وتقدمي الدعم اللوج�صتي وتطور البنية التحتية وخدمات النقل 
والرتباط ب�صبكات ات�صال مع كافة دول العامل مع موؤ�صرات كبرية من 
من  يعزز  مما  باملائة   167 نحو  ناهزت  العامل  على  التجاري  النفتاح 
فر�ض الرتقاء بال�صتثمارات الأمريكية يف ال�صوق الإماراتي وبالأخ�ض 

اأمام  الباب  فتح  على  ف�صال  بها  املرتبطة  والأن�صطة  الأغذية  �صناعات 
املنطقة  الأمريكية لدول  املتحدة  الزراعية للوليات  املحا�صيل  �صادرات 
الإم���ارات بخربات متطورة يف  اإىل متتع  الإم���ارات منوهة  انطالقا من 

ال�صناعات الغذائية رغم املعطيات املناخية ال�صعبة.
جاء ذلك خالل لقاء معايل ال�صيخة لبنى القا�صمي �صوزان هينن مديرة 
اخلدمات اخلارجية يف وزارة الزراعة الأمريكية بح�صور �صعادة عبد اهلل 
�صفري  كوربني  مايكل  و�صعادة  اخلارجية  التجارة  وزارة  وكيل  �صالح  اآل 

الوليات املتحدة الأمريكية لدى الدولة.

تناول  اللقاء  اأن  ام�ض  �صحفي  بيان  يف  اخلاجية  التجارة  وزارة  وذك��رت 
الإم���ارات  الأغ��ذي��ة يف  ق��ط��اع  الأم��ري��ك��ي��ة يف  ال�صتثمارات  تعزيز  ف��ر���ض 
هذا  يف  البلدين  بني  امل�صرتكة  امل�صاريع  تاأ�صي�ض  اآليات  ح��ول  والتباحث 

القطاع احليوي.
واأ�صارت معاليها اإىل اأن معدلت النمو املت�صارعة وتزايدها ل�صيما على 
ال�صائحني  اأع���داد  وت��زاي��د  الإم����ارات  ل�صكان  ال��دمي��ج��رايف  النمو  �صعيد 
يخلق فر�صا واعدة اأمام امل�صتثمرين يف القطاع الغذائي �صواء يف املراحل 

الإنتاجية الأولية اأو يف مرحلة املنتج النهائي.

ب���دوره���ا ع���ربت امل�����ص��وؤول��ة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ن ب��ال��غ ���ص��ع��ادت��ه��ا بالتطورات 
املتالحقة التي حققتها الإمارات .. موؤكدة اهتمام املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية 
الأمريكية وبالأخ�ض يف قطاعات الزراعة واملنتجات الغذائية بال�صتثمار 

يف الإمارات ورفع معدلت التبادل التجاري لدول املنطقة.
درهم  مليار   46 بنحو  ق��در  البلدين  جت��ارة  اإج��م��ايل  اأن  بالذكر  جدير 
بلغت  ح��ني  يف   2012 املا�صي  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  اأ�صهر  الثماين  خ��الل 
 11.5 الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  بالدولة  احل��رة  املناطق  جت��ارة 

مليار درهم خالل الن�صف الأول من 2012.

لبنى القا�صمي تبحث مع م�صوؤولة اأمريكية فر�ض اال�صتثمارات الغذائية مع وا�صنطن

املال والأعمال

عمومية البنك العربي املتحد تقر احل�صابات اخلتامية للعام 2012 وتوزيع اأرباح نقدية بن�صبة 25 %
•• ال�صارقة ـ الفجر :

برئا�صة �صمو ال�صيخ في�صل بن �صلطان بن �صامل 
العربي  البنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القا�صمي، 
العمومية  اجلمعية  البنك  اإدارة  عقد   ، املتحد 
العادية مل�صاهمي البنك وذلك يف منتجع الكورال 
بيت�ض يف ال�صارقة، بح�صور اأع�صاء جمل�ض الإدارة 
التنفيذية  الإدارة  واأع�صاء  التنفيذي  والرئي�ض 
وعدد  اخلارجيني  احل�صابات  ومراجعي  بالبنك 
بالإ�صافة  والإع��الم��ي��ني،  امل�صاهمني  م��ن  كبري 

اإىل ممثلي الهيئات الرقابية.
تقرير  األقى  العمومية  اجلمعية  انعقاد  وخ��الل 
جمل�ض الإدارة الذي تناوله رئي�ض جمل�ض الإدارة 
القا�صمي،  �صامل  ب��ن  �صلطان  ب��ن  في�صل  ال�صيخ 
اأهم الإجن��ازات خالل العام املا�صي  ال�صوء على 
وع��ل��ى اأن�����ص��ط��ة ال��ب��ن��ك وم���رك���زه امل���ايل يف العام 
2012، و�صمل التقرير ملّخ�صاً عن الجتاهات 
ال�صرتاتيجية للبنك بالإ�صافة اإىل الأداء املايل 

لإجمايل العام 2012.
ك��م��ا ���ص��ادق��ت اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات املالية 
 ،2012 دي�صمرب  املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 
واأقرت توزيع اأرباح نقدية على امل�صاهمني بن�صبة 
 249.1 يعادل  ما  اأي  امل��ال  راأ���ض  من   25%
الأ�صهم  م��ال��ك��و  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  دره�����م،  م��ل��ي��ون 

امل�صجلون يف 10-3-2013 هم اأ�صحاب احلق 
�صيكات  و���ص��رت���ص��ل  الأرب�����اح،  ت��وزي��ع��ات  قب�ض  يف 
امل�صّجل يف  ال��ربي��د  ع��رب  امل�صاهمني  اإىل  الأرب���اح 
30 يوماً من تاريخ عقد اجلمعية بناء  غ�صون 

على القوانني املحلية املرعية الإجراء.
اإىل جانب ذلك، اعتمد امل�صاهمون تقرير مدققي 
احل�����ص��اب��ات اخل��ارج��ي��ني ح���ول م��ي��زان��ي��ة البنك 
دي�صمرب   31 يف  املنتهية  لل�صنة  امل��ايل  وم��رك��زه 
النتائج ارتفاعاً يف الأرباح  اأظهرت  وقد   2012
مليون   531 بلغت  ال��ت��ي  ال�صنوية  الت�صغيلية 
ب��زي��ادة قدرها   ،2012 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  دره���م يف 
مليون   401 البالغة  ب��الأرب��اح  مقارنة   33%

درهم يف الفرتة نف�صها من العام املا�صي.
ال�صيخ  الإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
في�صل بن �صلطان بن �صامل القا�صمي على نتائج 
البنك لمعاً خالل  اأداء  كان  لقد   2012 العام 
بتحقيق  الأداء  ه��ذا  تكّلل  وق��د   ،2012 ال��ع��ام 
الأرب���اح  ���ص��ايف  بلغ  حيث  مرتفعة  مالية  نتائج 
410 مليون درهم. وتوؤكد هذه النتائج التزامنا 
مع  قيا�صية،  مالية  ونتائج  ق��وي  منو  حتقيق  يف 
احلر�ض على تطبيق �صيا�صات واإج��راءات فعالة 
فوائد  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ع��ك�����ض  ك��م��ا  امل���خ���اط���ر.  لإدارة 
ال�����ص��راك��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ني البنك 
وهو  القطري،  التجاري  والبنك  املتحد  العربي 

ال�صريك ال�صرتاتيجي للبنك منذ حيازته على 
عام  املتحد  العربي  البنك  اأ�صهم  م��ن   40%
قائاًل:  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأ�صاف   .2007
الإدارة  جمل�ض  لأع�صاء  املتفاين  اللتزام  �صاهم 
واأع�صاء الإدارة التنفيذية واملوظفني يف تر�صيخ 
م�صرية النجاح وحتقيق الأهداف الإ�صرتاتيجية 
اأجل  اأ�ص�ض من��ّوه وجن��اح��ه وم��ن  للبنك واإر���ص��اء 
املجل�ض  �صيوا�صل  ال��ن��ج��اح،  ه���ذا  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ق��ي��م��ة م�����ص��اف��ة جلميع 
وقيادة  ا�صرتاتيجية  روؤي���ة  وت��ق��دمي  م�صاهمينا 

فّعالة للبنك.
بتوجيه  ك��ل��م��ت��ه  الإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وخ��ت��م 
وولئهم  ثقتهم  على  البنك  عمالء  اإىل  ال�صكر 

للبنك.  املتوا�صل  دعمهم  على  امل�صاهمني  واإىل 
الإم����ارات  دول���ة  حلكومة  �صكره  ع��ن  اأع���رب  كما 
امل���رك���زي، والهيئات  امل��ت��ح��دة، وال��ب��ن��ك  ال��ع��رب��ي��ة 

املتوا�صل  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  والتنظيمية  ال��رق��اب��ي��ة 
للنظام امل�صريف ب�صكل عام وللبنك العربي املتحد 

ب�صكل خا�ض.

•• اأبوظبي، �صيدين-الفجر: 

اأ�صرتالية  �صندات  اأول  الوطني  اأبوظبي  بنك  اأ���ص��در 
 1.13 اأ���ص��رتايل )ح��وايل  300 مليون دولر  بقيمة 
الأمر  اأم��ري��ك��ي(،  دولر  ماليني   308 دره��م،  مليار 

الذي يعك�ض جناح البنك يف تنويع م�صادر التمويل.
حيث  امل�صتثمرين  من  كبرياً  اإقباًل  ال�صندات  و�صهدت 
بلغت عدد طلبات الكتتاب 120 طلباً باإجمايل 1.3 
مليار دولر اأ�صرتايل )حوايل 4.8 مليار درهم، 1.3 
مليار دولر اأمريكي،(، اأي اأربعة اأ�صعاف املبلغ املطلوب، 

فيما بلغت الت�صعرية 5%.
بنك  ملجموعة  اخلزينة  رئي�ض  ج��وردان  �صتيفن  وق��ال 
التزام  يعك�ض  ال�صندات  اإ���ص��دار  اإن  الوطني  اأبوظبي 
امل�صتثمرين يف  اأك��رب من  قاعدة  اإىل  بالو�صول  البنك 
خمتلف اأنحاء العامل، الأمر الذي يدعم خطط البنك 

التو�صعية .

البنك  قيام  عقب  الأ�صرتالية  ال�صندات  اإ�صدار  وياأتي 
باإ�صدار �صندات يوريدا�صي اليابانية، الأوىل من نوعها 
بقيمة  اأفريقيا،  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 

درهم(.  مليون   60.1( دولر  مليون   16.6
واأ�صاف جوردان: يوؤكد جناحنا يف اإ�صدار هذه ال�صندات 
ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ت��ن��وي��ع م�����ص��ادر ال��ت��م��وي��ل م���ن خمتلف 
القت�صادية لهذه  ع��الوة على اجل��دوى  العامل  اأنحاء 
الو�صول  ق��درة  ال�صندات  اإذ منحتنا هذه  الإ���ص��دارات، 

اإىل قاعدة جديدة من امل�صتثمرين بكلفة قليلة .
ال�صندات  �صراء  يف  امل�صتثمرين  فئات  خمتلف  و�صارك 
من   57% الأ����ص���ول  اإدارة  م��وؤ���ص�����ص��ات  م��ث��ل��ت  ح��ي��ث 
اخلا�صة  اخل���دم���ات  ل��ب��ن��وك  و15%  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
التاأمني  ���ص��رك��ات  و7%  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ب��ن��وك  و14% 
و%7 بنوك مركزية. ومن ناحية التق�صيم اجلغرايف، 
ف��ق��د م��ث��ل امل�����ص��ت��ث��م��رون م���ن اأ���ص��رتال��ي��ا %54 من 
امل�صتثمرين يف ال�صندات و%41 من اآ�صيا، و%5 من 

اأوروبا.
اأبوظبي  ب��ن��ك  ب��رن��ام��ج  ال�����ص��ن��دات �صمن  اإ����ص���دار  ومت 
والذي  والنيوزيلندية  الأ�صرتالية  لل�صندات  الوطني 

تبلغ قيمة الإجمالية ملياري )2( دولر اأ�صرتايل.
بنك  جمموعة  ال�����ص��ن��دات  اإ���ص��دار  ترتيب  يف  و���ص��ارك 
اأ�صرتاليا ونيوزيلندا وبنك اأوف اأمريكا مرييل لين�ض، 

وبنك اأبوظبي الوطني.
الت�صنيف  ع��ل��ى  ح��ا���ص��ل  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي  وب���ن���ك 
والطويل  الق�صري  ل��الأم��دي��ن   A+/A-1الئتماين
م��ن موديز   Aa3/P1 و  ب����ورز،  اآن���د  ���ص��ت��ان��درد  م��ن 
من  ي��ع��د  ال����ذي  الأم�����ر  ف��ي��ت�����ض،  +AA-/F1من  و 
املالية  املوؤ�ص�صات  �صمن  الئتمانية  الت�صنيفات  اأف�صل 
اأبوظبي  بنك  نف  وي�صُ الأو���ص��ط.  ال�صرق  منطقة  يف 
العامل  يف  اأماناً  الأك��ر  ال�50  البنوك  الوطني �صمن 
واأكر   ،2009 ع��ام  منذ  فاينان�ض  غلوبال  قبل  م��ن 

البنوك اأماناً يف ال�صرق الأو�صط. 

التبعات الدقيقة لها ل تزال غام�سة

اأوروبا �صحية حمتملة 
لالقتطاعات املالية االأمريكية 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

تهدد القتطاعات املالية التلقائية يف الوليات املتحدة بتجاوز حدود البالد 
لتت�صع رقعة تبعاتها اىل الحتاد الوروبي ب�صكل خا�ض علما انه ال�صريك 
اطالق  اىل  ال���دويل  النقد  �صندوق  وب���ادر  لالمريكيني.  الول  ال��ت��ج��اري 
النذار. وحذر متحدث با�صم ال�صندوق ع�صية �صريان القتطاعات من انه 
�صيكون لها عواقب على النمو العاملي. والدول الكر تاثرا هي تلك التي 

متلك العالقات التجارية القوى مع الوليات املتحدة .
الفدرالية  امل��ي��زان��ي��ة  م��ن  اق��ت��ط��اع��ات  �صت�صري  �صيا�صي  ات��ف��اق  غ��ي��اب  ويف 
و109  ايلول-�صبتمرب  نهاية  حتى  دولر  مليار   85 بقيمة  الم��ريك��ي��ة 
مليارات �صنويا ملدة ثماين �صنوات، ما يهدد النمو المريكي الذي ما زال 

يتعافى من ازمة النكما�ض.
ويت�صدر الحتاد الوروب��ي اجلهات التي �صتتاأثر بتلك القتطاعات، حيث 
زال  وم��ا   .2012 يف  دولر  مليار   645 الطرفني  بني  التبادلت  بلغت 
امل��ت��ح��دة �صابقا  ل��ل��ولي��ات  ال��ت��ج��اري الول  ال�����ص��ري��ك  الحت����اد الوروب������ي 
ال�صني با�صواط، كما ي�صجل فائ�صا جتاه القت�صاد العاملي الول. بالتايل 
لوروبا  �صارا  خ��ربا  يكون  لن  الم��ريك��ي  القت�صادي  الن�صاط  تباطوؤ  ف��ان 
بح�صب اندرا�ض �صيمونيي من مركز العالقات عرب الطل�صي يف وا�صنطن. 
فالقارة العجوز التي تعاين من انكما�ض منطقة اليورو هي بغنى عن هذه 

التعقيدات ال�صافية.
امل��ال��ي��ة التي  ال��ه��اوي��ة  امل��ري��ر ح��ول  2012 ويف خ�صم اجل���دال  يف اواخ���ر 
لل�صوؤون القت�صادية  املفو�ض الوروب��ي  انبثقت منها الزم��ة احلالية حث 
مل�صلحة  امل��ح��ددة  املهلة  يف  امليزانية  م�صاكل  حل  على  وا�صنطن  ري��ن  اويل 
اوروب��ي رف�ض  دبلوما�صي  واق��ر م�صدر   . واوروب��ا كذلك  العاملي  القت�صاد 
الك�صف عن ا�صمه لوكالة فران�ض بر�ض بالطبع نتابع امل�صاألة عن كثب ولو 
التبعات  عام حول  ب�صكل  القت�صاديني  بح�صب  كبريا  زال  ما  الغمو�ض  ان 
الدقيقة لهذه القتطاعات يف امليزانية . بالفعل ما زال حجم القتطاعات 
البي�ض  البيت  ب��ني  املقبلة  التجاذبات  على  كثريا  و�صيعتمد  وا���ص��ح  غ��ري 
ت�صهد  قد  احل��ايل  الو�صع  يف  لكن  الكونغر�ض.  يف  اجلمهورية  واملعار�صة 
مناوراتها  تقلي�ض هام�ض  بالتجارة اخلارجية  املعنية  الوكالت احلكومية 
وميزانياتها يف مرحلة حرجة. واطلقت الوليات املتحدة مفاو�صات حول 
التبادلت  بحث  يف  الرغبة  ع��ن  معربة  اوروب���ا  م��ع  احل��ر  للتبادل  اتفاقية 
العاملية يف اخلدمات يف جنيف والنتهاء من �صياغة ال�صراكة عرب املحيط 

الهادئ مع عدة دول من امريكيا الالتينية وا�صيا.

بنك اأبوظبي الوطني ي�صدر �صندات بـ 300 مليون دوالر اأ�صرتايل

وزير الزراعة االأمريكي االأ�صبق ي�صيد بالتنمية الزراعية التي ت�صهدها االإمارات
•• دبي-وام:

اأ�صاد معايل دان جلكمان وزير الزراعة المريكي ال�صبق بالتنمية 
املجالت  خمتلف  يف  الم�����ارات  دول���ة  ت�صهدها  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 

وخا�صة يف املجال الزراعي.
ال�صرع  حم��م��د  �صيف  امل��ه��ن��د���ض  ���ص��ع��ادة  ا�صتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
البيئة  ب��وزارة  الزراعية واحليوانية  لل�صئون  امل�صاعد  ال��وزارة  وكيل 
واملياه للوزير المريكي ال�صبق والوفد املرافق له وذلك يف ديوان 
الوزارة بدبي بح�صور عدد من املهند�صني والأخ�صائيني يف املجال 

الزراعي.
المارات  دول��ة  ال��ذي حققته  التقدم  ا�صتعرا�ض  املقابلة  ومت خالل 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف جم���ال ال��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي��ة خ��ا���ص��ة يف جمال 
تبذلها  التي  واجلهود  الزراعة  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ا�صتخدام 
وال�صالمة  ال��غ��ذائ��ي  الم���ن  لتحقيق  ال��دول��ة  يف  اجل��ه��ات  خمتلف 
والتغريات  امل��ي��اه  ن���درة  مو�صوع  اإىل  املقابلة  وتطرقت  ال��غ��ذائ��ي��ة. 

للمحافظة  الهتمام  من  مزيد  ب��ذل  و���ص��رورة  املنطقة  يف  املناخية 
املياه  ل�صتخدام  املر�صدة  التكنولوجيا  ا�صتخدام  واأهمية  املياه  على 
يف الزراعة ومنها ا�صاليب الري احلديث واإدماج الأمناط الزراعية 
احل��دي��ث��ة م��ث��ل ال���زراع���ة ب���دون ت��رب��ة ال��ه��اي��دروب��ون��ك يف املنظومة 
تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  اإليها  للتحول  امل��زارع��ني  وت�صجيع  الزراعية 
ال�صدود  ب��ن��اء  م��ن خ��الل  الأم��ط��ار  م��ي��اه  اجل��ه��ود اخلا�صة بح�صاد 

والرتكيز على البحاث اخلا�صة بالنباتات املتحملة للملوحة.
�صوزان  ال�صيدة  ال�صرع مع  �صيف حممد  املهند�ض  �صعادة  التقى  كما 
الزراعة  ب��وزارة  اخلارجية  الزراعية  اخلدمات  ق�صم  رئي�صة  هاينز 
جلف  معر�ض  هام�ض  على  حاليا  ال��دول��ة  ت��زور  وال��ت��ي  المريكية 

فود.
ال�صلع  ب��دخ��ول  اخل��ا���ص��ة  املتطلبات  ا�صتعرا�ض  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ومت 
التعاون  تطوير  ومناق�صة  بالدولة  لالأ�صواق  واحليوانية  الزراعية 
بني وزارة البيئة واملياه ووزارة الزراعة المريكية يف املجالت التي 

تهم اجلانبني.

•• اأبوظبي-الفجر:

قدمت ام�ض موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية طلب رخ�صة اإن�صاء املحطتني 
النوويتني الثالثة والرابعة اإىل الهيئة الحتادية للرقابة النووية، ويعّد هذا 
ياأتي  كما  لإعداده  �صهًرا  التقدمي تتويًجا للجهود املبذولة على مدى 18 
الأوىل  النوويتني  للمحطتني  الإن�صاء  رخ�صة  املوؤ�ص�صة  ا�صتالم  بعد  ذل��ك 

والثانية يف يوليو 2012.
نووية  اأرب��ع حمطات  اإن�صاء  اإىل  النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  ت�صعى   
�صلمية من طراز مفاعالت الطاقة املتقدمة 1400 وذلك يف موقع براكة 

يف املنطقة الغربية باأبوظبي.
 ومن املقرر ت�صغيل املحطة النووية الأوىل يف عام 2017 حيث ت�صري جميع 
اأعمال الإن�صاءات النووية للمحطتني الأوىل والثانية ح�صب اجلدول الزمني 
املخطط. وقامت املوؤ�ص�صة ب�صب خر�صانة ال�صالمة للمحطة النووية الأوىل 
يف �صهر يوليو املا�صي وجتري حالًيا اأعمال حت�صريية مكثفة للمحطة الثانية 

ا�صتعداًدا ل�صب خر�صانة ال�صالمة قبل منت�صف هذا العام. ويف هذا ال�صياق، 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض  احلمادي  اإبراهيم  حممد  املهند�ض  �صعادة  قال 
الإمارات للطاقة النووية: يعّد هذا اإجناًزا مهًما اآخر يف الربنامج �صعًيا اإىل 

توفري طاقة اآمنة وفّعالة وموثوقة و�صديقة للبيئة لدولة الإمارات.
 حيث عمل فريق املوؤ�ص�صة بجد لإعداد طلب �صامل وذو جودة عالية يجمع 
امل�صتفادة من  والدرو�ض  املرجعية يف كوريا  املحطات  املُكت�صبة من  اخل��ربات 
الرخ�صة  طلب  تقدمي  عملية  من  ال�صخ�صية  وخرباتنا  فوكو�صيما  حادثة 
الهيئة  التنظيمية،  جلهتنا  لنقدمه  وذل���ك  وال��ث��ان��ي��ة،  الأوىل  للمحطتني 

الحتادية للرقابة النووية. 
تدقيق  لعملية  وال��راب��ع��ة  الثالثة  املحطتني  اإن�صاء  رخ�صة  طلب  �صيخ�صع 
�صارمة من الهيئة الحتادية للرقابة النووية. واأثناء عملية مراجعة طلب 
الوحدتني الوىل والثانية، تلّقت املوؤ�ص�صة من الهيئة اأكر من 1800 طلب 
اإ�صافية، كما ت�صمنت عملية املراجعة العديد من  للح�صول على معلومات 

الجتماعات والزيارات اإىل موقع براكة.

ال�صالمة  معايري  اأعلى  اإىل  بال�صعي  ملتزمني  �صنظل  احل��م��ادي:  واأ���ص��اف   
اللوائح التنظيمية  واجلودة يف كل مراحل امل�صروع، و�صنظل نعمل مبوجب 
والرقابية ال�صارمة التي ت�صعها الهيئة الحتادية للرقابة النووية. ونتطّلع 

الآن اإىل دعم عملية املراجعة التي �صتجريها الهيئة. 
يتاألف الطلب من 10 اآلف �صفحة ويت�صمن التايل:

ا  -التقرير الأويل لتحليل ال�صالمة، وي�صمل و�صًفا لت�صميم املن�صاأة وملخ�صً
لتحاليل ال�صالمة املتعلقة به.

للحوادث  ال�صعيفة  الحتمالية  ويظهر  املحتملة،  املخاطر  تقييم  -تقرير 
ويقدم �صماًنا لل�صحة وال�صالمة العامة.

-التقرير امل�صتقل للتحقق من ال�صالمة، ويلبي متطلبات الهيئة الحتادية 
لتحليل  الأويل  ل��ل��ت��ق��ري��ر  م�صتقلة  م��راج��ع��ة  لإج�����راء  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��رق��اب��ة 

ال�صالمة.
-خطة ال�صمانات الأولية، وتقدم معلومات عن كيفية حفظ الوقود النووي 
واملكونات النووية الأخرى على نحو اآمن وبالتوافق مع التزامات ال�صالمة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
-دليل �صمان اجلودة للت�صميم والإن�صاء ملوؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية، 
اأعلى معايري  املوؤ�ص�صة ل�صمان  بها  تقوم  التي  العمليات  بالتف�صيل  ويو�صح 

اجلودة اأثناء العمل �صمن الربنامج.
-خطة احلماية املادية، وحتدد كيفية قيام موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية 

بتاأمني املن�صاآت اأثناء اأعمال الإن�صاءات.
والرابعة  الثالثة  ال��ن��ووي��ت��ني  للمحطتني  الإن�����ص��اء  رخ�صة  طلب  وي�صتند 
براكة  والثانية يف  الأوىل  النوويتني  للمحطتني  الإن�صاء  على طلب رخ�صة 
وحتليل ال�صالمة للمحطتني النوييتني التابعتني لل�صركة الكورية للطاقة 
الكهربائية )كيبكو( وهما �صني كوري الثالثة والرابعة، اللتان ح�صلتا على 
املحطتان  هاتان  وتعد  النووية،  لل�صالمة  ال��ك��وري  املعهد  من  الرتاخي�ض 

مبثابة املحطات املرجعية بالن�صبة للربنامج النووي ال�صلمي الإماراتي. 
عالوة على ذلك، يت�صمن الطلب التغيريات يف الت�صميم التي ُحددت بناًء 

على الدرو�ض امل�صتفادة من حادث فوكو�صيما.

موؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية تقدم طلب احل�صول على رخ�صة اإن�صاء حمطات الطاقة النووية الثالثة والرابعة
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العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2585  جت كل  - م ت- ب- اأظ

جابر  حممد  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�صية:  ر�صى  ح�صني  احمد  مدعي/ 
حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�صية: الردن مو�صوع الدعوى: تعوي�ض 
وقدره 2000000 درهم املطلوب اعالنه/ عبدالعظيم امني ال�صحنة اجلن�صية: 
�صوريا عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/6 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل 

2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2585  جت كل  - م ت- ب- اأظ

جابر  حممد  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�صية:  ر�صى  ح�صني  احمد  مدعي/ 
حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�صية: الردن مو�صوع الدعوى: تعوي�ض 
وقدره 2000000 درهم املطلوب اعالنه/حممد جابر حممد ابراهيم ابوزرقة   
اجلن�صية: الردن عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/6 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 

2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/284  عم جز- م ع- ب- اظ

مدعي/ ثريا نعيج اجلن�صية: املغرب  مدعى عليه: �صالون اجلويرية لل�صيدات 
اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/ 
ان  حيث  بالن�صر   عنوانه:  المارات   اجلن�صية:  لل�صيدات  اجلويرية  �صالون 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/6
�صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/108  عم جز- م ع- ب- اظ

مدعي/ حممود احمد احلمد اجلن�صية: �صوريا مدعى عليه: �صمارت لدارة 
امل�صت�صفيات اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية  املطلوب 
اعالنه/ �صمارت لدارة امل�صت�صفيات اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر  حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/6
�صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  زايد  بن  حممد  مدينة  العمالية 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3248  عم جز- م ع- ب- اظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�ض  اجلن�صية:  احلق  �صم�ض  مابود  عبدول  مدعي/ 
موؤ�ص�صة الرجواين للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: 
العامة  للمقاولت  الرجواين  اعالنه/موؤ�ص�صة  املطلوب  عمالية   م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر  حيث  اجلن�صية: المارات عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا 

�صدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/367  عم جز- م ع- ب- اظ

مركز   عليه:  مدعى  باك�صتان   اجلن�صية:  باد�صاه  ميان  اهلل  عنايت  مدعي/ 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  اجلديد  الطبي  الوثبة 
المارات  اجلن�صية:  اجلديد  الطبي  الوثبة  مركز  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/6 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
او  �صخ�صيا  زايد  بن  حممد  مدينة  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا 

�صدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/393  عم جز- م ع- ب- اظ

مل�صاندة  بر�صيتج  عليه:  مدعى  تركيا  اجلن�صية:  ا�صماعيل  حم�صن  مدعي/ 
الطائرات  اجلن�صية: المارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/بر�صيتج مل�صاندة الطائرات  اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/6
�صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية مزيد مول �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/18
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3475  عم جز- م ع- ب- اظ

مدعي/ ر�صا فهمي ح�صني احمد اجلن�صية: م�صر مدعى عليه: هيئة املنطقة 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  �صانيل  بيزن�ض  كابيتال  العالمية 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  هيئة املنطقة العالمية كابيتال بيزن�ض 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  �صانيل 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل 

2013/2/13
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/255  عم جز- م ع- ب- اظ

مدعي/ حممد ازابات اهلل حممد �صفيع اجلن�صية: بنغالدي�ض  مدعى عليه: العامل 
ال�صام�صي اجلن�صية: المارات    الرقمي لالجهزة اللكرتونية ميثلها عبداهلل ماجد 
لالجهزة  الرقمي  اعالنه/العامل  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع 
بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ال�صام�صي  ماجد  عبداهلل  ميثلها  اللكرتونية 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً  فانت مكلف باحل�صور  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/3/6 موعدا 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 

2013/2/13
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/280  عم جز- م ع- ب- اظ

مدعي/ خمل�ض الرحمن �صهيد علي اجلن�صية: بنغالدي�ض مدعى عليه: عرب 
احلقول للطاقة والن�صاءات اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/عرب احلقول للطاقة والن�صاءات اجلن�صية: المارات 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/6 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/6
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3427  عم جز- م ع- ب- اظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�ض   اجلن�صية:  اكا�ض  علي  مياه  باران  �صاه  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  والغمد  ال�صيف 
العامة  للمقاولت  والغمد  ال�صيف  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا 

�صدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
    اعالن   رقم 2012/73 بالن�سر

العامري  م��ب��ارك حممد  عنهم  وك��ي��ال  ال��ع��ام��ري  /اأب��ن��اء حممد حمد  امل��دع��ى   
اجلن�صية:  املطلوب اعالنه: املدعى عليه الثاين: ور�صة جمعة بن خايف للحدادة 
احمد  في�ض  لتي  عبداملنان  ال�صابع:  عليه  املدعى  عطية  جمعه  يو�صف  ميثلها 
املدعى عليه اخلام�ض: حممد �صليم اهلل توفال  عنوانه: بالن�صر مبا ان املدعي 
رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني املوافق 2013/3/4 موعدا لنظرها، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 12 ظهرا امام جلنة  ف�ض املنازعات اليجارية 
بالرد  اي��داع مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  او  العني �صخ�صيا  الكائنة يف 
ايام من  التح�صري وذلك خالل خم�صة  ق�صم  بعدد اخل�صوم لدى  و�صورا منها 

تاريخ ت�صلم العالن.

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/5012   عمايل جزئي                         
اىل املدعى عليه/1- الزهراء الزرقاء للتكنولوجيا )���ض.ذ.م.م(  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / عبدالرحمن افياب عبداهلل تالنغارا عبدالرحمن قد 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15000 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
ال�صكوى  رق��م  ال��ت��ام.  لل�صداد  الق�صائية  املطالبة  من   %9 القانونية  والفائدة 
)2012/133981(.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  �ض   8.30
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2012/1036     

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/عمران 
حممود  عبداملجيد  مراد  ال�صيد:  الم��ارات  اجلن�صية:  ال�صام�صي  را�صد  عمران  �صلطان 
الت�صديق  كندا وطلب  غ��وراين اجلن�صية:  بي  ال�صيد: عدنان  الردن  دغي�ض اجلن�صية: 
على التوقيع يف  حمرر يت�صمن : ف�صخ عقد �صراكة وت�صفية يف ال�صم التجاري )�سركة 
دائرة  م��ن  واملرخ�صة    ) الكهربائيات/ذ.م.م    لتجارة  بريدج  او�سني  تران�س 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )62227( وامل�صجل لدى غرفة التجارة 
وال�صناعة بعجمان   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق 
على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.   

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    

 اعـــــــالن       
 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/  
الت�صديق  الهند  وطلب  بني�صي اجلن�صية:  ماداتيل  �صيكانتفيدا  مو�صى عبداهلل 
على التوقيع يف حمرر يت�صمن :تنازل يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري 
مدينة  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض   ) البحر  �سيف  )مطعم 
دائرة  يف   2005/2/12 بتاريخ  ال�صادر   532805 رق��م  جتارية  رخ�صة  خورفكان، 
التنمية القت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/خمي�ض را�صد حممد را�صد الكابوري 
اجلن�صية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  
�صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
      المتياز للتجارة العامة / ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : المتياز للتجارة العامة  
ام��ارة عجمان  تا�ص�صت يف  /ذ.م.م -�صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة  قد 
مبوجب قانون ال�صركات الحتادي  رقم  )8( ل�صنة )1984( وتعديالته 
مرخ�صة يف بلدية عجمان و�صجلته بالبلدية حتت رقم )51153( وقد 

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

  م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم 
به للم�صفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ 
 7470980 هاتف:  عجمان  ام��ارة  التايل:  العنوان  وعلى  الع��الن  ن�صر 

�ض.ب:5658 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/39
اىل املحكوم عليه / �صالون بريون للحالقة  

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان الحت���ادي���ة الب��ت��دائ��ي��ة قد 
رقم  العمالية  ال��دع��وى  يف   2012/12/20 بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ص��درت 
�صامال  دره��م  وق��دره )3946(  بدفع مبلغ  بالزامك  يق�صى    2012/1675
حممد  اخ��رت  وحيد  حممد  ل��ه/  املحكوم  ان  وحيث  وامل�صاريف.  الر�صوم 
ار�صاد  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ حتت رقم 2013/39 
لذا انت مكلف ل�صداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر 
الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ح�صب ال�صول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املواطن/  لنا  تقدم  بانه  ال�صرعية  بدائرتها  البتدائية  الحتادية  كلباء  حمكمة  تعلن 
يو�صف حممد باحلاي املرا�صده حامال خال�صة قيد الهوية برقم 292/305 ال�صادرة من 
ال�صارقة بتاريخ 1990/3/14م طالبا فيه ا�صافة املقطع الرابع من ا�صمه )عبيد( وتثبيت 
ولأبنائه  اع��اله  املذكورة  هويته  قيد  خال�صة  يف  والقبيلة  ال�صهرة  كم�صمى  )املرا�صده( 
املف�صلني بقيد م�صتقل وذلك ا�صتنادا لقيد والده املتوفى قيد رقم )559/305( وخال�صة 
ا�صمه  لي�صبح  رقم )238/305(  املرا�صده قيد  �صقيقه /جمعه حممد احلاي عبيد  قيد 
بالكامل بعد اجراء ال�صافة والتثبيت يو�صف حممد باحلاي عبيد املرا�صده من لديه 
معار�صة مراجعة املحكمة خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخه حرر يف 1434/4/18ه� 

املوافق 2013/2/28م.
 القا�سي ال�سرعي/مو�سى حممد البدارنه
      مبحكمة كلباء الحتادية البتدائية 

وزارة العدل  
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2     
   مذكرة  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1256  جتاري كلي                         
املار�صال خلياطة املالب�ض الرجالية جمهول حمل  اىل املدعى عليه/1- �صركة 
ال�صيد  وميثلها  ال��ت��ج��اري��ة-ذ.م.م  الطمئنان  �صركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
علي  عبيد  �صيف  حممد  وميثله:  لل�صركة  مديرا  ب�صفته  رام�صانداين  فيجاي 
احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   110400.75( وق���دره 
يوم  لها جل�صة  وح���ددت  ال��ت��ام.    ال�صداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  القانونية 
فانت  لذا   ch2.E.22 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق 2013/3/4  الثنني 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: امي�س �ستار لل��ساطة التجارية  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 1 ملك مطر حممد الطاير- بر دبي- الكرامة ال�صكل القانوين: 
ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 574686  رقم القيد بال�صجل التجاري: 76959 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
 2012/12/20 بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دى  وامل��وث��ق   2012/12/20 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الكتبي وم�سارك�ه 
هاتف:  دب��ي-  بر  م��زاي��ا-  مركز  ملك   1001 مكتب  العنوان:   ، قان�ني�ن   حما�سب�ن 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04 ف��اك�����ض/3215356   04  3215355

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: معني �سيخ لاللكرتونيات  )�س.ذ.م.م(.
الرا�ض     تاله-  عبدالرحمن  عبداهلل  عبدالرحمن  M01 ملك  رقم  العنوان: مكتب 
القيد  رق��م    628459 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�صكل 
بال�صجل التجاري: 1047867 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�صركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  قد مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2012/8/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2012/8/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
ملك   1001 مكتب  العنوان:   ، قان�ني�ن   حما�سب�ن  وم�سارك�ه  الكتبي  املعني 
مركز مزايا- بر دبي- هاتف: 3215355 04 فاك�ض/3215356 04 م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي:الكتبي وم�سارك�ه حما�سب�ن قان�ني�ن  ،
دب��ي- ه��ات��ف: 3215355 04  ب��ر  ال��ع��ن��وان: مكتب 1001 ملك مركز م��زاي��ا-   
فاك�ض/3215356 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  امي�س �ستار لل��ساطة التجارية 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/12/20 واملوثق 
اأي  لديه  م��ن  وعلى    2012/12/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي:الكتبي وم�سارك�ه حما�سب�ن قان�ني�ن  ،
دب��ي- ه��ات��ف: 3215355 04  ب��ر  ال��ع��ن��وان: مكتب 1001 ملك مركز م��زاي��ا-   
التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  ف��اك�����ض/3215356 04  مبوجب 
باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  معني �سيخ لاللكرتونيات 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/8/29 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2012/8/29  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10729 بتاريخ 2013/3/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: املزاري للعط�ر وم�ستح�سرات التجميل )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�صة: 570002 العنوان: مكتب رقم 306 ملك ورثة حممد ابراهيم 
ال�صويدي- ديرة- املرر ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد 
بال�صجل التجاري: 74431 تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي بانهاب�صدد 
الغاء الرتخي�ض اخلا�ض بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات 
والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة 

التنمية القت�صادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�صتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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املال والأعمال

هيئة كهرباء ومياه دبي اأول دائرة حكومية يف املنطقة حت�صد جائزة عاملية الإدارة املخاطر
•• دبي -وام: 

اأعلنت موؤ�ص�صة اإدارة املخاطر الربيطانية الرائدة عامليا يف 
جمال التثقيف وو�صع معايري كفاءة اإدارة املخاطر وتقدير 
اأف�صل املمار�صات العاملية عن فوز هيئة كهرباء ومياه دبي 
2013 عن فئة تطوير  املخاطر  العاملية لإدارة  باجلائزة 
حققتها  ال��ت��ي  ل��الإجن��ازات  تقديرا  املخاطر  اإدارة  ق���درات 
املخاطر  وحت��دي��د  اإدارة  اآل��ي��ات  تطبيق  خ��الل  م��ن  الهيئة 
وتبنى اأف�صل املمار�صات العاملية امل�صتقاة من معايري �صهادة 
الآيزو 31000 لإدارة املخاطر وذلك بعد مناف�صات قوية 
مع اأف�صل املوؤ�ص�صات العاملية من القطاعني العام واخلا�ض 
اأول  ب��ذل��ك  الهيئة  لتكون  جهة   350 ي��ق��ارب  م��ا  �صملت 
حت�صل  واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  م�صتوى  على  موؤ�ص�صة 

على هذه اجلائزة.
الطاير ع�صو جمل�ض  �صعيد حممد  �صعادة  ت�صلم اجلائزة 
الإدارة املنتدب الرئي�ض التنفيذي للهيئة خالل حفل توزيع 
جوائز املخاطر العاملية التي يديرها معهد اإدارة املخاطر يف 
بريطانيا يف قاعة جراند كونوت املرموقة و�صط العا�صمة 
ع��ب��دال��رح��م��ن غامن  ���ص��ع��ادة  ل��ن��دن بح�صور  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
املطيوعي �صفري الدولة لدى اململكة املتحدة اىل جانب ما 

يقارب 350 جهة من قيادات اإدارة املخاطر يف العامل.
�صم وفد الهيئة اىل احلفل وليد �صلمان النائب التنفيذي 
للرئي�ض لقطاع الإ�صرتاتيجية وتطوير الأعمال يف الهيئة 
ونا�صر  املوؤ�ص�صية  املخاطر  اإدارة  م��دي��ر  املويجعي  وع��ل��ي 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اخل��زي��ن��ة يف  اأول  م��دي��ر  عبا�ض 
اىل  بال�صافة  املوؤ�ص�صية  املخاطر  اإدارة  وكنيث ماكون من 

عدد من �صركاء الهيئة ال�صرتاتيجيني.
العاملية  ب��اجل��وائ��ز  بالفوز  الهيئة  جن��اح  ان  الطاير  وق��ال 
من  ب���ارزون  خ���رباء  عليها  ي�صرف  وال��ت��ي  املخاطر  لإدارة 
خمتلف اأنحاء العامل هو دليل على جناح روؤيتها كموؤ�ص�صة 
توجيهات  م��ع  ان�صجاما  ع��امل��ي  م�صتوى  ع��ل��ى  م�صتدامة 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
للموؤ�ص�صات  التناف�صية  القدرات  تطوير  اإىل  الهادفة  اهلل 
احل��ك��وم��ي��ة ب��غ��ي��ة دع���م م��ك��ان��ة دب���ي ك��ق��ط��ب ع��امل��ي للمال 

والأعمال وال�صياحة .
اأهم  على  ح�صولها  خ��الل  م��ن  اأثبتت  الهيئة  اأن  واأ���ص��اف 
اجلوائز العاملية يف جمال اإدارة املخاطر مكانتها كموؤ�ص�صة 
رائ�����دة يف جم���ال ت��ن��ف��ي��ذ ت���داب���ري ف��ع��ال��ة وح��دي��ث��ة لإدارة 
كافة  يف  املوؤ�ص�صي  الأداء  بتعزيز  ملتزمون  ونحن  املخاطر 
جميع  يف  ك��اف  ب�صكل  امل��خ��اط��ر  ا�صت�صراف  ع��رب  ال��ن��واح��ي 
وتعزيز  تطبيق  على  الهيئة  تعمل  حيث  عملياتنا  جوانب 

اأف�صل املمار�صات الدولية يف اإدارة املخاطر .
وقال حققنا نتائج باهرة يف معايري اخلدمات التي نقدمها 
عملنا  يف  العالية  للكفاءة  امل�صتمر  التعزيز  على  والرتكيز 
وقد حققت الهيئة نتائج مناف�صة للغاية حتى تفوقت على 
القطاع اخلا�ض متجاوزة يف ذلك 10 من اأف�صل ال�صركات 
والع��ت��م��ادي��ة وو�صلت  الكفاءة  والأم��ري��ك��ي��ة يف  الأوروب��ي��ة 
املائة  يف   3.5 اإىل  الكهربائية  ال�صبكة  من  الفاقد  ن�صبة 
والفاقد يف �صبكات املياه اإىل ن�صبة 10.8 يف املائة حمققة 
بذلك معدلت عاملية يف خف�ض الفاقد اإ�صافة اإىل ا�صتخدام 
جتهيزات عالية الكفاءة يف اإنتاج وتو�صيل الكهرباء وحتلية 

الإمارات  اذ ظهر ذلك جليا من خالل و�صول دولة  املياه 
���ص��ه��ول��ة احل�����ص��ول على  ال�����ص��اب��ع��ة ع��امل��ي��ا يف  امل��رت��ب��ة  اإىل 
الأعمال  اأن�صطة  ممار�صة  تقرير  نتائج  بح�صب  الكهرباء 

. الدويل  البنك  عن  موؤخرا  �صدر  الذي   2013
التنمية  عملية  يف  ف��ع��ال  ب�صكل  ت�صاهم  الهيئة  اأن  واأك���د 
خالل  من  الإم��ارة  يف  والبيئية  والقت�صادية  الجتماعية 
واملياه  للكهرباء  وامل�صتقرة  امل�صتمرة  الإم�����دادات  ت��وف��ري 
املخاطر  نقيم  ن��ح��ن  ..وق����ال  دب���ي  اإم����ارة  ل��روؤي��ة  حتقيقا 
اأعمالنا و�صالمة  اأداء  توؤثر على  اأن  التي ميكن  الرئي�صية 
اإدارة  ا�صرتاتيجيات  يف  الأق�صى  تركيزنا  ون�صع  موظفينا 
ال�صاملة  عملياتنا  يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا  باعتبارها  املخاطر 
لتوفري خدمات الكهرباء واملياه لأعلى م�صتوى من الكفاءة 
والإعتمادية اإ�صافة اىل ذلك ترتبط اأن�صطة تطوير اإدارة 
املخاطر ارتباطا وثيقا بالتخطيط الإ�صرتاتيجي الهادف 
اإىل احلد من املخاطر ل�صمان الإ�صتمرار والنجاح يف حتقيق 
الأهداف الإ�صرتاتيجية واخلطط الت�صغيلية طويلة املدى 
لذا ناأخذ بعني العتبار الإجراءات الحرتازية والوقائية 
الالزمة لتجنب تلك املخاطر قبل حتولها اإىل عقبات توؤثر 
على حتقيق اأهدافنا املوؤ�ص�صية �صواء على املدى الق�صري اأو 

البعيد .
التنفيذي  الرئي�ض  امل��ن��ت��دب  الإدارة  جمل�ض  ع�صو  وق���ال 
الهيئة  ال��ت��زام  على  تاأكيدا  ياأتي  التكرمي  ه��ذا  اأن  للهيئة 
بتبني اآلية فعالة يف تطبيق اإدارة املخاطر والتي تعد بدورها 
الراهن  الوقت  املوؤ�ص�صي يف  الأداء  تعزيز  عامال حيويا يف 
الب�صرية  امل����وارد  يف  الإ���ص��ت��ث��م��ار  خ��الل  م��ن  امل�صتقبل  ويف 
وتعترب دليال وا�صحا على اأن�صطة الهيئة يف اإدارة املخاطر 

يوؤدي  مما  للهيئة  الأن�صطة  ه��ذه  ت�صيفها  التي  والقيمة 
جانبه  م��ن  والنتائج.  الأع��م��ال  اأداء  يف  وا���ص��ح  حت�صن  اىل 
اأن ح�صولنا على هذه اجلائزة نابع من  قال وليد �صلمان 
وو�صعنا  املخاطر  ادارة  اهمية  العليا مبدى  الدارة  امي��ان 
خلطة وا�صحة لبناء حوكمة را�صخة بادارة املخاطر ون�صر 
مفهوم ادارة املخاطر ب�صكل �صامل داخل الهيئة اإ�صافة اإىل 
تدريب من�صقي الوظائف ذات ال�صلة بادارة املخاطر حيث 

ب�صكل  املنهجية  تطبيق  يف  القطاعات  جميع  تعاون  �صاهم 
متكامل يف حتديد املخاطر التي قد مت�ض اجلوانب املالية 
وال�صالمة  وال�صحية  البيئية  ال�صرتاتيجية  الت�صغيلية 
بالهيئة ب�صكل وا�صح وو�صع خطط وقائية للتعامل معها 
املتوا�صل  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  �صعي  على  ي��دل  مم��ا 
ل�صتقطاب وا�صتخدام اأف�صل املمار�صات العاملية للمحافظة 

على ا�صتدامتنا يف م�صمار التميز. 

•• دبي-وام:

اليومية  د���ص��ن��ت ط����ريان الإم������ارات خ��دم��ت��ه��ا 
اإىل مدينة اجلزائر  اجلديدة من دون توقف 
التي اأ�صبحت املحطة رقم 130 �صمن �صبكة 
اخلطوط العاملية للناقلة التي تعد واحدة من 
رقم  واملحطة  من��وا  الدولية  الناقالت  اأ���ص��رع 

لها يف اأفريقيا.  22
وقد هبطت طائرة الإمارات الإيربا�ض 200� 
هواري  م��ط��ار  يف  ام�����ض  ظهر  بعد   330 اي��ه 
اجلزائرية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ال�����دويل  ب��وم��دي��ن 
امل�صوؤولني  م��ن  ع��دد  ا�صتقبالها  يف  ك��ان  حيث 
احتفال  املنا�صبة  ه��ذه  واأق��ي��م يف  اجل��زائ��ري��ني 

خا�ض يف املطار.
ك��ان��ت ال��رح��ل��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة اإىل اجل��زائ��ر قد 
اأق��ل��ع��ت م��ن م��ط��ار دب���ي ال����دويل ���ص��ب��اح ام�ض 
اجلمعة وعلى متنها وفد من م�صوؤويل طريان 

الإمارات وعدد من املدعوين.
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ال��ر���ص��ا  ع���ادل  ال��وف��د  �صم 
لرئي�ض طريان الإمارات للهند�صة والعمليات 
و�صعادة حامد �صبريا ال�صفري اجلزائري لدى 
دولة الإمارات وعدنان كاظم نائب رئي�ض اأول 
طريان الإمارات لدائرة التخطيط والبحوث 
اأول  والدكتور عبد اهلل الها�صمي نائب رئي�ض 
طريان الإمارات للدائرة الأمنية وجون لوك 
الإم����ارات  ط���ريان  اأول  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  غريليه 
وهريان  اأفريقيا  ملنطقة  التجارية  للعمليات 
ب��ريي��را ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اأول ط����ريان الإم�����ارات 
لل�صحن اجلوي والتخطيط واأ�صطول ال�صحن 
بالإ�صافة اإىل عدد من ممثلي و�صائل الإعالم 

املحلية واخلليجية.
اإطالق خدمات طريان  اأن  وقال عادل الر�صا 

مزيدا  يوفر  اجلزائر  اإىل  اجلديدة  الم��ارات 
الذين �صيمكنهم  اأمام عمالئها  من اخليارات 
اإىل دب����ي وم��ن��ه��ا اإىل  ال�����ص��ف��ر م���ن اجل����زائ����ر 
ع�����ص��رات امل��ح��ط��ات يف ال�����ص��رق الأو���ص��ط و�صبه 

القارة الهندية وال�صرق الأق�صى واأ�صرتاليا .
ولفت اىل انه �صيتاح لعمالء طريان الإمارات 
دبي  ب��ني  ال�����ص��ف��ر  بف�صل اخل��دم��ة اجل���دي���دة 
واجلزائر على منت طائرة حديثة من طراز 
اإيربا�ض ايه 330 200- توفر 258 مقعدا 
بتوزيع الدرجات الثالث : 12 جناحا خا�صا 
يف الأوىل و42 مقعدا يف درجة رجال الأعمال 

و204 مقاعد يف ال�صياحية.
باخلدمات  �صيحظون  امل�صافرين  ان  اىل  ونوه 
طريان  بها  ا�صتهرت  ال��ت��ي  الرفيعة  اجل��وي��ة 
الإمارات اإىل جانب ال�صتمتاع بنظام املعلومات 
�صي  اأي  املبتكر  والرتفيه اجلوي  والت�صالت 

ايه الذي يوفر اأكر من 500 قناة تلفزيونية 
واإذاعية عرب �صا�صات �صخ�صية جلميع املقاعد 

يف الدرجات الثالث.
لل�صحن  الإم�������ارات  ت�����ص��ه��م  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
اجلوي ذراع ال�صحن التابعة لطريان الإمارات 
يف نقل الب�صائع من واإىل اجلزائر من خالل 
عنابر ال�صحن للطائرة التي توفر 12 طنا يف 
كل اجتاه اأي اأكر من 160 طنا اأ�صبوعيا يف 

الجتاهني.
اجل���وي من  لل�صحن  الإم�����ارات  تنقل  و���ص��وف 
البحرية  وامل�����اأك�����ولت  الأ����ص���م���اك  اجل����زائ����ر 
املجمدة واملعدات الآلية ملنتجات النفط والغاز 
وزيت النخيل اإىل خمتلف الأ�صواق عرب �صبكة 
يف  ال�صت  ال��ع��امل  ق���ارات  تغطي  ال��ت��ي  الناقلة 
حني ت�صمل واردات اجلزائر نطاقا وا�صعا من 

ال�صلع امل�صنعة.

واأو�صح عادل الر�صا اأنه مع بدء خدمتها اإىل 
اجلزائر تتطلع طريان الإمارات اإىل امل�صاهمة 
وال�صياحية  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����ص��ط��ة  ت��روي��ج  يف 
وج���ل���ب ����ص���ي���اح م����ن خم��ت��ل��ف امل���ح���ط���ات عرب 
بعنا�صر  لي�صتمتعوا  العاملية  خطوطنا  �صبكة 
اجلذب التي تتوفر يف تلك الدولة معربا عن 
اأن اجلزائر �صوف ت�صبح من  الثقة التامة يف 
ال�صياح  اإقبال كبريا من  تلقى  التي  الوجهات 

ورجال الأعمال على ال�صواء .
 757 وتغادر رحلة ط��ريان الإم���ارات ئي كيه 
دبي ال�صاعة 8:45 �صباح كل يوم لت�صل اإىل 
م��ط��ار ه����واري ب��وم��دي��ن ال����دويل يف اجلزائر 
1:30 بعد الظهر بينما تغادر رحلة  ال�صاعة 
3:35 ع�صرا لت�صل  العودة اجلزائر ال�صاعة 
ب�  الليل  من�صف  بعد  ال���دويل  دب��ي  مطار  اإىل 

دقيقة.  55

طران االإمارات تد�صن خدمة يومية بني دبي واجلزائر 

بعد ف�سل اقرتاحني لتجنب خطة التق�سف 

اأوباما يدعو الجتماع طارئ لتفادي خف�ض االإنفاق 
•• وا�صنطن-وكاالت:

دعا الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما قادة الكونغر�ض اإىل اجتماع 
اإنفاذ خطة  اأخرية لتفادي  طارئ بالبيت الأبي�ض، يف حماولة 

التق�صف التي تهدد القت�صاد الأمريكي بالعودة لالنكما�ض.
وتاأتي تلك الدعوة بعدما ف�صل الكونغر�ض يف التو�صل خلطة 
اإجراء تخفي�صات تلقائية كبرية يف الإنفاق احلكومي  لتجنب 

تدخل حيز التطبيق . 
الدميقراطيون  قدمهما  منف�صالن  اق��رتاح��ان  يح�صل  ومل 
واجلمهوريون يف جمل�ض ال�صيوخ على اأ�صوات كافية لإقرارهما 
ومل يكونا �صوى تاأكيد اأن ت�صريع خف�ض الإنفاق احلكومي فيما 

يعرف ب� العزل �صيتم ال�صروع به. 
خالل  دولر  مليار   85 خف�ض  احلكومي  الإن��ف��اق  و�صي�صهد 
املقبل  اأيلول  �صبتمرب  بنهاية  الذي ينتهي  املايل اجلاري  العام 
اأن  يتوقع  حيث  واملحلية،  الع�صكرية  ال��ربام��ج  ب��ني  منا�صفة 
النفقات  لباقي  و5%  الدفاع  ميزانية  من   8% خف�ض  يتم 

خالل العام احلايل. وكان اأوباما قد حذر من اأن التخفي�صات 
حاليا  يتعافى  ال���ذي  لالقت�صاد  م��دم��رة  �صتكون  الإن��ف��اق  يف 
ببطء، ويهدد التق�صف بزيادة يف اأعداد العاطلني املرتفع اأ�صال 
%8. ودعا اقرتاح  حيث يبلغ معدل البطالة الأمريكي نحو 
العجز  ل�صد  ال�صرائب  من  مزيد  فر�ض  اإىل  الدميقراطيون 

�صي�صمح  اجل��م��ه��وري  ال��ق��ان��ون  م�صروع  ك��ان  بينما  الأم��ريك��ي، 
اأي  ت��ع��ر���ض  ل��ت��ف��ادي  التخفي�صات  ي��غ��ري  اأن  اأوب���ام���ا  للرئي�ض 

برنامج لتخفي�صات كبرية. 
موقفا  باعتبارها  اجلمهوريني  خطة  الأبي�ض  البيت  ورف�ض 
الطبقة  من  بالأمريكيني  �صررا  �صتلحق  اإنها  قائال  �صيا�صيا، 

الو�صطى بينما ل تزيد ال�صرائب على الأثرياء. 
وتبادل اجلانبان كلمات اللوم القا�صية اأثناء اجلل�صة املخ�ص�صة 
منذ  وخ�صومه  اأوباما  ويت�صارع  العام  الإنفاق  خف�ض  ملناق�صة 
ال�صلطة  من  ج��زء  على  املحافظون  �صيطر  حني   2011 ع��ام 
املالية  اإىل  ال��ت��وازن  لإع���ادة  املثلى  الطريقة  ح��ول  الت�صريعية 
والذي  ال��دي��ون  حجم  يف  الكبري  التزايد  خلفية  على  العامة، 

جتاوز 16 تريليون دولر.
واإزاء ذلك قال رئي�ض جمل�ض النواب اجلمهوري جون باير اإن 
املي�صورين،  ال�صريبة على  زي��ادة  اأن ح�صل على  �صبق  الرئي�ض 
�صلبه بعد من الأمريكيني لتمويل  املال نود  مت�صائال كم من 

الدولة؟ ردي هو �صفر .

•• عمان-وكاالت:

خط  ب��ن��اء  والأردن  ال���ع���راق  ي��ع��ت��زم 
ال��ن��ف��ط م���ن مدينة  ل��ن��ق��ل  اأن���اب���ي���ب 
ال��ب�����ص��رة ال��ع��راق��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة اإىل 
قد  ب��ط��ول  الأردين  ال��ع��ق��ب��ة  م��ي��ن��اء 
األف كيلومرت ومبعدل �صخ  يتجاوز 
برميل  مليوين  نحو  اإىل  ي�صل  ق��د 

يوميا يف املرحلة النهائية.
فر�ض  يوفر  اأن  امل�صروع  ���ص��اأن  وم��ن 
عمل لأكر من األف مهند�ض وعامل 
داخل العراق، واأكر من ثالثة اآلف 
مهند�ض وعامل داخل الأردن. واأعلن 
عمان  الأردن���ي���ة  العا�صمة  يف  ام�����ض 
العقبة  مبدينة  �صيعقد  اجتماع  عن 
من   25 يف  اجل��ن��وب��ي��ة  ال�����ص��اح��ل��ي��ة 
التفا�صيل  ملناق�صة  اجل��اري،  ال�صهر 

النهائية للم�صروع.
وقال بيان �صادر عن �صلطة منطقة 

ال��ع��ق��ب��ة الق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ا���ص��ة، اإن 
العراقيني  الأعمال  رجال  من  عددا 
وحتديدا من جمل�ض اأعمال الب�صرة 
والأردنيني �صيلتقون يف املوعد لبحث 
التفا�صيل النهائية ملد خط الأنابيب. 
للحكومة  الأن����ب����وب  م��ل��ك��ي��ة  وت���ع���ود 
احلكومة  �صتقوم  حني  يف  الأردن��ي��ة، 
العراقية باإجناز املرحلة الأوىل على 
وزارة  م�����ص��وؤول��ي��ة  م��ن  وه���ي  نفقتها 

النفط. وي�صري خرباء عراقيون اإىل 
اأن اإنتاج بالدهم من النفط قد ي�صل 
اإىل نحو ت�صعة ماليني برميل يومياً 

بحلول عام 2017.
تعليقا  الأردن��ي��ة  احلكومة  واعتربت 
م�صلحة  ف���ي���ه  اأن  امل���������ص����روع  ع���ل���ى 
منفذا  للعراق  يتيح  م�صرتكة، حيث 
جديدا للت�صدير، كما ي�صاهم يف �صد 

احتياجات الأردن من النفط.

املخ�ص�صات املرتاكمة لدى امل�صارف ال�صعودية بـ22 مليار ريال
•• الريا�ض-يو بي اأي:

الأ�صهم،  �صوق  يف  املدرجة  ال�صعودية  امل�صارف  لدى  املرتاكمة  الإئتمان  خم�ص�صات  اأن  �صعودي،  اقت�صادي  تقرير  ذكر 
ارتفعت بن�صبة %5 بنهاية عام 2012، لت�صل اإىل 21.8 مليار ريال، مقابل 20.8 ملياراً يف 2011.

وقال التقرير الذي اأجرته وحدة التقارير القت�صادية يف �صحيفة القت�صادية ال�صعودية، ن�صرته ام�ض اإن ن�صبة تغطية 
املخ�ص�صات للقرو�ض غري العاملة يف امل�صارف بلغت %129، مقابل %116 يف 2011، حيث بلغت القرو�ض غري 
العاملة 16.9 مليار ريال يف 2012، و17.9 مليار ريال يف 2011. واأ�صاف اأن املخ�ص�صات جنبت امل�صارف ال�صعودية 
يف عام 2012، نحو 6.2 مليارات ريال مقابل 4.8 مليارات ريال يف 2011، لرتتفع بن�صبة %31، بقيمة 1.5 مليار 
ريال. وتعادل خم�ص�صات امل�صارف ال�صعودية يف 2012 نحو %22 من �صايف ربحها البالغ 28.6 مليار ريال. وقال 
التقرير اإن م�صرف الإمناء، ت�صّدر امل�صارف من حيث ن�صبة تغطية املخ�ص�صات للقرو�ض غري العاملة بن�صبة 231%، 
حيث بلغت 282 مليون ريال، وقرو�صه غري العاملة 122 مليون ريال م�صرياً اىل ذلك �صببه حداثة امل�صرف. وا�صار 
اىل البنك العربي الوطني تال الإمناء بن�صبة %205، والذي بلغت خم�ص�صاته 2.7 مليار ريال، وقرو�صه غري العاملة 
1.3 مليار ريال، ثم البنك ال�صعودي لال�صتثمار بن�صبة %181، بعد اأن بلغت خم�ص�صاته 816 مليون ريال، وقرو�صه 
ن�صبة  امل�صارف من ناحية  كاأقل  الريا�ض  الآخ��ر، حل بنك  2012. وعلى اجلانب  450 مليون ريال يف  العاملة  غري 
التغطية للقرو�ض العاملة، حيث بلغت خم�ص�صاته املرتاكمة نهاية 2012، نحو 2.5 مليار ريال، بينما بلغت قرو�صه 
%132، حيث بلغت  2012، وتاله من حيث الأقل تغطية بنك اجلزيرة، بن�صبة  غري العاملة نحو ملياري ريال يف 
ببلوغ   ،137% بن�صبة  الراجحي  ري��ال، ثم م�صرف  العاملة نحو مليار  ري��ال، وقرو�صه غري  1.4 مليار  خم�ص�صاته 

خم�ص�صاته املرتاكمة نحو 4.8 مليارات ريال، بينما و�صلت قرو�صه غري العاملة اإىل نحو 3.5 مليارات ريال.

اأنبوب نفط بني العراق واالأردن 

بوينغ تعتزم اإلغاء مئات الوظائف 
•• نيويورك-ا ف ب:

اكدت �صحيفة وول �صرتيت جورنال ان جمموعة بوينغ المريكية ل�صناعة الطريان تعتزم الغاء مئات الوظائف يف 
م�صنعها يف كارولينا اجلنوبية جنوب �صرق حيث ت�صنع طائرات 787 درميالير املمنوعة حاليا من الطريان يف 
العامل اجمع ب�صبب م�صاكل يف بطارياتها. ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر مطلعة مل ت�صمها ان عملية الغاء الوظائف 
 2013 العام  �صتة الف موظف، و�صت�صتمر على م��دار  ت�صارل�صتون، حيث يعمل اكر من  ن��ورث  ب��داأت يف م�صنع 
بحيث ينخف�ض عدد املوظفني يف بع�ض فرق العمل بن�صب ت�صل يف بع�ض الحيان اىل %20. واو�صحت ال�صحيفة 
ان الوظائف التي �صت�صملها عملية التخفي�ض �صتطال بالدرجة الوىل عمال وموظفني يعملون يف امل�صنع ولكن 

ت�صغلهم �صركات متعاقدة مع بوينغ اي ل يرتبطون بعقود مبا�صرة مع امل�صنع.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

المريكية  اخل��زان��ة  وزارة  راأ���ض  لو مهامه على  ت��وىل جاكوب 
غداة ت�صويت جمل�ض ال�صيوخ ل�صالح تثبيته يف هذا املن�صب.

وخالل حفل خا�ض اقيم يف املكتب البي�صاوي يف البيت البي�ض 
ظهر اخلمي�ض ادى لو اليمني الد�صتورية امام نائب الرئي�ض 
جو بايدن بح�صور الرئي�ض باراك اوباما، بح�صب �صورة ن�صرها 

البيت البي�ض.
تراأ�ض  ح��ي��ث  وزارت�����ه  اىل  ل��و  ان��ت��ق��ل  ال��ي��م��ني  ق�صم  اداء  وب��ع��د 
التي  الهيئة  امل��ايل،  ال�صتقرار  على  الرقابة  ملجل�ض  اجتماعا 

ت�صم كل ال�صلطات املكلفة ال�صراف على القطاع املايل.
ويف م�صتهل الجتماع القى الوزير اجلديد كلمة ق�صرية قبل 

ان تغلق البواب امام ال�صحافيني.
وبح�صب الوزارة فقد جرى خالل الجتماع بحث عملية تعيني 
الهيكلية  اهميتها  وب�صبب  التي  امل�صرفية  املالية  املوؤ�ص�صات 

�صتو�صع حتت رقابة متزايدة با�صراف الحتياطي الفدرايل.
ا�صالح  اي�صا م�صاريع  ت��ن��اول  الج��ت��م��اع  ان  ال����وزارة  وا���ص��اف��ت 
ال��ت��ي حتققت يف ه��ذا الط���ار حتى  امل���ال واخل��ط��وات  �صناديق 
الن. وبح�صب متحدث با�صم الوزارة فان الوزير اجلديد يعتزم 
القيام بزيارات اىل اق�صام عدة يف وزارته للتعرف اىل املوظفني 

فيها، كما �صيجري حمادثات هاتفية مع اع�صاء يف الكونغر�ض 
وم�صوؤولني يف قطاع العمال ونقابيني.

جاكوب لو يراأ�ض وزارة اخلزانة االأمريكية  اليورو قريب من اأدنى م�صتوى يف 7 اأ�صابيع 
•• لندن-رويرتز:

اقرتب اليورو من اأدنى م�صتوياته يف �صبعة اأ�صابيع مقابل الدولر ام�ض يف ظل خماوف ب�صاأن الو�صع 
ال�صيا�صي يف ايطاليا اأبطلت تاأثري بيانات اأف�صل من املتوقع لقطاع ال�صناعات التحويلية يف ا�صبانيا. 
وتراجع الطلب على العملة املوحدة اأي�صا بفعل قلق ب�صاأن تخفي�صات لالنفاق احلكومي المريكي 
الفائدة يف اجتماع للجنة  اأ�صعار  املركزي الوروب��ي قد يخف�ض  البنك  باأن  تلوح يف الفق وتكهنات 

ال�صيا�صة النقدية ال�صبوع املقبل.
اأحدث  ويف  �صابقة.  مكا�صب  دولر مبددا  3046ر1  عند  اجلل�صة  م�صتوى يف  اأدن��ى  اليورو  و�صجل 
اأعلى م�صتوى يف اجلل�صة عند  �صجل  ال�صابقة. وكان قد  باملئة عن اجلل�صة  التعامالت تراجع 1ر0 
3101ر1 دولر بعد اأن اأظهرت بيانات ا�صبانية اأن قطاع ال�صناعات التحويلية انكم�ض باأبطاأ وترية 

له يف 20 �صهرا يف فرباير �صباط.
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فقدان جواز �سفرت
�صاجنيف  امل����دع����و/  ف���ق���د  
ب����ال- هندي  ك���وم���ار ده�����رام 
�صفره  ج��������واز  اجل���ن�������ص���ي���ة- 
�صادر   )309322( رق����م  
عليه  يجده  من  الهند  من 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

.050/6219520

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل������دع������وة/ رام�����ا 
�صورية   - ال����غ����زايل  ه���اج���م 
اجلن�صية     - ج��واز �صفرها  
�صادر   )315565( رق����م 
�صوريا من يجده عليه  من 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

.050/5337448

فقدان جواز �سفرت
فيجى  امل�������دع�������و/   ف����ق����د  
هندي  ن�����اراجن�����ان-  ك����وم����ار 
�صفره  ج�������واز  اجل���ن�������ص���ي���ة-  
�صادر   )3479601( رق��م 
عليه  يجده  من  الهند  من 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

.050/6219520

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل����������دع����������و/  راج�������ا 
كومار  ج���ات���ي���ن���درا  ك����وم����ار 
دا��������������������ض- ب�����ن�����ج�����الدي�����������ض 
اجل��ن�����ص��ي��ة   - ج����واز �صفره 
)239306(�صادر  رق����م 
يجده  من  بنجالدي�ض   من 
عليه الت�صال بتليفون رقم 

.050/8315241

فقدان جواز �سفرت
ف�������������ق�������������د  امل�������������دع�������������و/  
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حممد 
����ص���ن���غ���اف���ورة   - ط������اه������ر  
�صفره  اجلن�صية   - ج��واز 
 )1955448( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

.052/8238720

فقدان جواز �سفرت
ديفيد  امل��������دع��������و/   ف�����ق�����د  
امريكا   - ان���در����ص���ون   اي����رل 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
فعلى    )214474458(
ت�صليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق���رب م��رك��ز ���ص��رط��ة او 
م�صكوراً  ام��ري��ك��ا  ال�����ص��ف��ارة 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/  اح��م��د و�صيم 
حم������م������د م������ع������ن اجل������ن������دي 
اجلن�صية: �صوري- جواز �صفره 
  )N006071933( رقم 
يجده  من  �صوريا  من  �صادر 
رقم  بتليفون  الت�صال  عليه 

.056/6198908

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/  ن������ور ويل 
دي����ن ح���اج���ي ���ص��ي��ال م����ري  - 
جواز   - اجلن�صية   باك�صتاين 
  )7792921( رق��م  �صفره 
�صادر من باك�صتان من يجده 
رقم  بتليفون  الت�صال  عليه 

.056/2900975

فقدان جوازات  �سفرت
ف���ق���د  امل�����دع�����و/  ا����ص���د علي 
حممد ا�صرف    - باك�صتاين 
�صفره  ج������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة  
)1798881و ارق����������������ام 
AU1798882(   فعلى من 
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم 050/5308262.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  امل���دع���وة/  اينالم 
مامو دي�صاجلن    - اثيوبيا 
�صفرها  ج���واز   - اجلن�صية 
   )0414226( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

.050/3303343

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������دت  امل����������دع����������وة/  مى 
ج���������وزف ����ص���رك���ي�������ض زوج������ه 
لبناين   - ال���ك���ف���وري  ن�����ص��ي��م 
�صفرها  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
�صادر   )1191414( رق��م 
م����ن الم����������ارات  م����ن يجده 
رقم  بتليفون  الت�صال  عليه 

.050/6139140

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  امل���دع���وة/  مرييام 
لبناين   - ك���ف���وري  ن�����ص��ي��م 
�صفرها  ج���واز   - اجلن�صية 
رقم )1191412( �صادر 
م��ن الم������ارات  م��ن يجده 
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6139140.

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/251  جت جز- م ت- ب- اأظ

مطعم  امل�صماة  الرخ�صة  يف  �صريك  ب�صفته  احلمادي  احمد  يو�صف  عبداهلل  مدعي/ 
المارات   اجلن�صية:  واخرون  الدين  فخر  مو�صى  يو�صف  وميثله  املختارة  املاأكولت 
املاأكولت  مطعم  امل�صماة  الرخ�صة  يف  �صريك  ب�صفته  فيكالري  كوتيل  عليه:  مدعى 
درهم   75000 بقيمة  �صراكة  عقد  ف�صخ  الدعوى:  مو�صوع  الهند   اجلن�صية:  املختارة 
املطلوب اعالنه/كوتيل فيكالري ب�صفته �صريك يف الرخ�صة امل�صماة مطعم املاأكولت 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  الهند  اجلن�صية:  املختارة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10729 بتاريخ   2013/3/2     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1035  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ص�صة احلركة التجارية اجلن�صية: المارات   مدعى عليه: موؤ�ص�صة 
ميب المارات ملقاولت اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�صية:  ملقاولت  المارات  ميب  اعالنه/موؤ�ص�صة  املطلوب  درهم    19018
المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/6 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1572/ 2012 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�صتاأنف عليه:لوؤي م�صطفى  الفا داتا ذ.م.م اجلن�صية: المارات  امل�صتاأنف : 
احلكم  الغاء   : ال�صتئناف  مو�صوع  الردن  اجلن�صية:  خ�صر  عبدالكرمي 
درهم   5178 مبلغ  على  زاد  فيما  الدعوى  برف�ض  جمددا  والق�صاء  امل�صتاأنف 
املطلوب اعالنه/لوؤي م�صطفى عبدالكرمي خ�صر اجلن�صية: الردن  العنوان: 
احلكم  ا�صتاأنف  قد  امل�صتاأنف  ان  مبا  التنفيذ(  وقف  بطلب  بالن�صر)نعلمكم 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2011/205 عم كل- م ع- ب- اأظ    وحدد لنظره جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 9.30 �صباحا 
امام الدائرة الثانية حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة-  �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                              قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3446  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ مدثر حممود �صلطان حممود اجلن�صية: باك�صتان  مدعى عليه: حممد 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  اجلن�صية:المارات   العامة  للنقليات  املرزوقي 
عمالية املطلوب اعالنه/ حممد املرزوقي للنقليات العامة اجلن�صية:المارات 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/06 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/437  مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/ حممد �صدقي عبد �صالح اجلن�صية: الردن مدعى عليه: حنان عبداهلل العزب 
املطلوب  درهم      5000 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  اجلن�صية:المارات 
حلف  )بحكم  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  العزب  عبداهلل  حنان  اعالنه/ 
اليمني- اق�صم باهلل العظيم وكتابه الكرمي باأنني يف يوم مل ا�صتلم مبلغ خم�صة الف 
درهم اماراتي من يد ال�صيد حممد �صدقي عبد �صالح خاطر 2012/5/10 مقابل ان 
املدعي  ان  حيث  �صهيد(   اقول  ما  على  واهلل  ديليموجنو  ملوؤ�ص�صة  خدمات  وكيل  اكون 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2012/408  عقاري كلي                  
جمهول  ذ.م.م  العقاري  والتطوير  لال�صتثمار  تنميات  �صركة  عليهما/1-  املدعى  اىل 
حمل القامة  مبا ان املدعي/ م�صعود مولها�صان كا�صاين  قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/20 احلكم التمهيدي التايل: 
مبثابة احل�صوري -وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري الهند�صي �صاحب الدور من 
املقيدين بجدول اخلرباء باملحكمة لالطالع على اوراق الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى 
ان يقدم اليه من م�صتندات من اخل�صوم فيها والنتقال اىل امل�صروع املقام به الوحدتني 
حمل الدعوى لجراء املعاينة الالزمة على الطبيعة وكلفت املحكمة املدعى ايداع امانة 
قدرها ع�صرة الف درهم على ذمة اتعاب وم�صاريف اخلبري.  وحددت لها املحكمة جل�صة 

   ch1.B.8 يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 ال�صاعة 11.00 �صباحا يف القاعة
   ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة بوابة 

ال�صبكات اللكرتونية - فرع رخ�صة رقم:1012100
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صكل القانوين من فرع اىل موؤ�ص�صة فردية
تعديل ال�صم التجاري:

 من /موؤ�ص�صة بوابة ال�صبكات اللكرتونية - فرع
 اىل / المان للحلول الذكية 

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خياط طريق الظاهر 

CN 1008938:خلياطة املالب�ض الن�صائية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هزاع احمد علي خلفان الكتبي )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف بريكه عمر زوجة خلفان �صعيد �صامل م�صلم الكتبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد مزمل احلق حممد �صيف الدين 

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطايا الغربية للنقليات واملقاولت 

العامة وحمل ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1169655 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ب�صرى احمد حممد عو�ض )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف اليازي مبارك �صعيد حمد املن�صوري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/مطايا الغربية للنقليات واملقاولت العامة وحمل ال�صيارات
MATAYA ALGHARBIA GEN. TRANSPORT & CONTRACTING & CAR RECOVERY

اىل/ مطايا الغربية للنقليات العامة و�صحب ال�صيارات
MATAYA ALGHARBIA GENERAL TRANSP-ORTION & CAR RECOVERY

بناية حممد   4 9 ق 105 ميزان  �ض  التجارية  ابوظبي م�صفح  تعديل عنوان/من 
خليفة حممد �صعيد بوحبل املن�صوري اىل ابوظبي م�صفح م 38 �صناعية م�صفح 

م 38 ق 61 م 1
تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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 اإعـــالن �سطب قيد
انرتنا�صيونال  كيو  ال�صادة/  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
�صطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�صية(  )كويتية  كون�صلتن�ض 
قيد فرع ال�صركة يف اإمارة العني واملقيدة حتت رقم )1046( 
لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف 
ال�صركات  �صاأن  ل�صنة 1984م يف  القانون الحتادي رقم )8( 
ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
لفروع  الرتخي�ض  اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا 
باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ 
الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد اإدارة الت�صجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/كان�صلت ليمتد )كندية 
اجلن�صية( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف 
ال�صركات  �صجل  يف   )26( رقم  حتت  واملقيدة  العني  اإمارة 
الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم 
التجارية وتعديالتة  ال�صركات  �صاأن  ل�صنة 1984م يف   )8(
و القرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد 
دليل اجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة 
ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج 
ا�صحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل 
على  الن�صر  تاريخ  من  �صهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  الوزارة 
اإدارة الت�صجيل التجاري  العنوان التايل: وزارة القت�صاد 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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 �سركة ال�سعفار انترييرز �س. ذ.م.م
ل�صركة/  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ال�صركة  بت�صفية  واخلا�ض  �ض.ذ.م.م  انترييرز  ال�صعفار 
املذكورة اعاله ، يعلن امل�صفي/اأمري �صعد يو�صف عن ت�صفية 
اأو حقوق على  املذكورة اعاله فكل من له مطالبة  ال�صركة 
ال�صركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�صتندات 
الر�صمي  الدوام  خالل  وذلك   ، امل�صفي  اإىل  لذلك  املوؤيدة 
وملدة 45 يوم من تاريخ الإعالن ، وكل من مل يتقدم خالل 
تليفون  باملطالبة.  حقه  ي�صقط  بالإعالن  املحددة  املدة 
ابوظبي   ، فاك�ض:02/6210478   ، امل�صفي:02/6321546 
�صارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �صقة )17( 

مكتب الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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 �سركة الذريون للتجارة واخلياطة ذ.م.م
ل�صركة/  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�صفية  واخلا�ض  ذ.م.م  واخلياطة  للتجارة  الذريون 
يو�صف  �صعد  امل�صفي/اأمري  يعلن   ، اعاله  املذكورة  ال�صركة 
اأو  عن ت�صفية ال�صركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة 
التقدم مبطالبته  املذكورة اعاله عليه  ال�صركة  حقوق على 
مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفي ، وذلك خالل الدوام 
الر�صمي وملدة 45 يوم من تاريخ الإعالن ، وكل من مل يتقدم 
خالل املدة املحددة بالإعالن ي�صقط حقه باملطالبة. تليفون 
امل�صفي:02/6321546 ، فاك�ض:02/6210478 ، ابوظبي �صارع 
 )17( �صقة   )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد 

مكتب الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

جمال الدين وداعة
قا�سي التنفيذ مبحكمة اب�ظبي البتدائية

 اإمــــــــــــــــارة اأبـــــــــوظـــبــــــي
  دائـــــــرة الــــقــــ�ســاء 

 املحكمة العمالية  
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اإعــــــالن بيع

رقم احلجز 2012/26- يف التنفيذ رقم 2012/21
�سد/الإمارات الكهروميكانيكية - المارات -ل�سالح/علم جري علي - الهند

او�ساف املال
يف يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12م ال�صاعة التا�صعة �صباحا والأيام التالية اذا اقت�صى احلال 

�صيباع باملزاد العلني املال الوارد او�صافة ادناه وذلك تنفيذا للحكم ال�صادر يف الق�صية اعاله . 
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PFE منظم هواء 20 
Hyper them ماكينة حلام

اآلة يدوية لثني ال�صاج Lockformer �صغرية زرقاء
SN:AG-3791  Lockformer  ماكينة �صنع اأكواع ال�صاج
ماكينة قطع ال�صاج               Vulcan Cutting وحدتني

 AMT ماكينة ت�صكيل قطع ال�صاج
مروحة واقفة

)Cutler-Hammer( 4 بكرات + كمبيوتر + AMT- Serial Numbere: 100019 خط ت�صنيع مكون من )ماكينة تقطيع
ABAC كومربي�صر هواء

Miller مولد حلام
Guillotiue-Shear ماكينة قطع �صاج

Corner-Caddy Locformer ماكينة �صنع زوايا �صغرية
ثالجة )1 �صغرية + 1 و�صط(

الواح �صاج )كمية �صغرية(
مكيف �صباك

كمبيوتر و�صا�صة
لفة �صاج

Rhodes مكب�ض هيدروليكي
Tiger مولد كهرباء 

Fintek ماكينة طوي �صاج
Vulcan-Lock Former model No:2900 ماكينة تقطيع الواح ال�صاج

Hyper Therm منظم كهرباء
مروحة طرد �صاج

Fasti ماكينة قفل قطع ال�صاج
اآلة ثني قطع ال�صاج يدوية

Whisper-LOC ماكينة قفل ال�صاج
ASIA ماكينة طوي قطع ال�صاج

Lock Former SN:14tde-3986 ماكينة �صنع زوايا
Caterpillar دبي G94581 فورك لفت- لوحة رقم

ماكينة ثني قطع ال�صاج )بدون ا�صم( خ�صراء
ACL ماكينة ت�صكيل قطع ال�صاج

Black Decker موتور جلخ
Fini كومربي�صر هواء
Konica اآلة ت�صوير

�صندوق للعدة
اآلة طوي �صاج يدوية

طاولة حديد
ASIA ماكينة قطع �صاج
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 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�صياحة والثقافة بان ال�صادة/فندق مريديان 
ال�صياحية  الرخ�صة  عن  التنازل  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  ابوظبي 

املذكورة ادناه لل�صادة/�صركة ابوظبي الوطنية للفنادق:

التقدم  الجراء  هذا  على  العرتا�ض  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
ومراجعة الهيئة خالل ا�صبوع ميالدي من تاريخ ن�صر هذا العالن 
وال فان الهيئة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�صاء 

هذه املده حيث �صت�صتكمل الجراءات املذكورة اعاله .
 اإدارة املعايري ال�سياحية

هـيئة ابوظـبي لل�ســياحة والثقافة

ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

رقم الرخ�سة
TL09342
TL09347
TL09346
TL09345
TL09348
TL09349
TL09350
TL09351
TL09352
TL09530
TL10369
TL09343

ال�سم التجاري
مطعم لو بي�صرتو

مطعم الواحة بجانب امل�صبح
مطعم تالي للماكولت البحرية التايلندية الفاخرة

الوب�ض بار
مطعم بابا جالو بيتزا وبا�صتا

واكاتاو ابار
كابتنز ارمز بار

بار امل�صبح
كويف �صوب الفنجان

جي كلوب بار
مطعم ل برا�صري

انرجي �صبورت�ض كافية بار



الفجر الريا�ضي

1717

السبت -    2   مارس    2013 م    -    العـدد   10729
Saturday   2    March    2013  -  Issue No   10729

من املقرر اأن تتحدد اليوم ال�صبت هوية 
طريف املباراة النهائية لدوري كرة القدم 
العربية  الإم������ارات  لأن���دي���ة  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة 
 ،2013-2012 م���و����ص���م  امل���ت���ح���دة 
حينما يلتقي الأهلي مع الو�صل ال�صاعة 
الثالثة ع�صرا فيما يقابل الن�صر نظريه 
ع�صرا  والربع  الرابعة  ال�صاعة  عجمان 
اللتان  النهائي  الدور ن�صف  يف مباراتي 
ي�صت�صيفهما ملعب حديقة �صاطئ املمزر 

بدبي.
ومت��ي��ل ال��ك��ف��ة ل�����ص��ال��ح الأه���ل���ي حامل 

ال��ل��ق��ب يف م��واج��ه��ة ال��و���ص��ل امل��ت��ج��دد ، 
نظرا لالأداء املتزن الذي قدمه الفر�صان 
يف ال��دور الأول حيث يعد الفريق الذي 
املناف�صات  يف  اخل�����ص��ارة  طعم  ي��ت��ذوق  مل 
حلد الآن، كما اإنه ي�صم عدد من جنوم 
منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�صاطئية 
ويف مقدمتهم قائد الفريق حممد قمرب 
ح�صن  ورا�صد  امل�صعبي  رامي  جانب  اإىل 
الأخرية  الآون��ة  واملتاألق يف  وثاين عبيد 
الربتغاليان  اإليهم  ي�صاف  علي،  كمال 
م���ادج���ر ���ص��اح��ب اخل�����ربة ال��ط��وي��ل��ة يف 

م���الع���ب ال���ك���رة ال�����ص��اط��ئ��ي��ة ����ص���واء مع 
التي  العاملية  ال��ف��رق  اأو  ب���الده  منتخب 
يف  الفريق  ه��داف  ميغيل  ونونو  مثلها، 

امل�صابقة.
من جانبه جنح الو�صل يف تاأكيد تطوره 
بطاقة  وخ��ط��ف  املا�صية  ال��ف��رتة  خ��الل 
مع  ق��وي��ة  ثالثية  مناف�صة  بعد  ال��ع��ب��ور 
احت����اد ك��ل��ب��اء وال���ف���ج���رية، ح��ي��ث انتظر 
حتى اجلولة الأخ��رية للدور الأول لكي 
بنتيجة  كلباء  احت��اد  على  ال��ف��وز  يحقق 
3-2 ويحل باملركز الثاين خلف الن�صر 

مت�صدر املجموعة الثانية.
وي���ت���م���ي���ز ال���و����ص���ل ب�����ص��م��ه مل����زي����ج من 
اأ���ص��ح��اب اخل���ربة اإىل جانب  ال��الع��ب��ني 
حيدر  اأب��رزه��م:  وم��ن  ال�صاعدة،  الوجه 
ع��ب��ا���ض، حم��م��د ع��ب��ا���ض، ���ص��ع��ي��د يو�صف 

وعادل حممد.

لقاء ق�ي بني الن�سر وعجمان
مواجهة  على  م�صلطة  الأنظار  و�صتكون 
لتقارب  خ�صو�صا  عجمان،  م��ع  الن�صر 
كانت  واإن  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال���ف���ن���ي  امل�������ص���ت���وي 

حامل  للن�صر  قليال  متيل  الرت�صيحات 
وال���ذي جنح  ال��دول��ة  ك��اأ���ض رئي�ض  لقب 
بتدعيم �صفوفه خالل فرتة النتقالت 
زادة  اأحمد  الإي��راين  بالهداف  ال�صتوية 
الذي قدم م�صتويات قوية رفقة اللبناين 
الوطني:  منتخبنا  وجنوم  الفتال  هيثم 

علي كرمي وعادل علي وحميد جمال.
املباراة  لبلوغ  عجمان  ي�صعى  جانبه  من 
التوايل،  ع��ل��ى  ال��ث��اين  ل��ل��ع��ام  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
علي  ح�صن  على  املهمة  ه��ذه  يف  معتمدا 
موؤخرا  الوطني  منتخبنا  ه���داف  ب��ول��و 

 13 امل�صابقة حلد الآن بر�صيد  وهداف 
هدفا، علما باإنه يعد من اأبرز اكت�صافات 
املو�صم  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة  ال���ك���رة  م�����ص��اب��ق��ات 
مهمته  يف  علي  ح�صن  وي�صاند  امل��ا���ص��ي، 
كل من: اأحمد ب�صر، اأدهم ح�صن، عدنان 

عبد الرحمن، ح�صني علي ووليد ب�صر.
اإىل  ال���ف���ائ���زان  ي��ت��اأه��ل  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
املباراة النهائية التي تقام يوم ال�صبت 9 
مار�ض اجلاري، علما باأن اللجنة املنظمة 
ال�صاطئية  ال��ق��دم  ك��رة  دوري  مل�صابقات 
قامت  قد  كانت  الريا�صي  دبي  مبجل�ض 

بتوزيع الفرق امل�صاركة اإىل جمموعتني، 
�صمت الأوىل كل من: الأهلي، ال�صباب، 
ع��ج��م��ان ودب�����ا احل�������ص���ن، ف��ي��م��ا �صمت 
كلباء  احت��اد  ال��و���ص��ل،  الن�صر،  الثانية: 

والفجرية، 
وبح�صب نظام امل�صابقة تواجهت فرق كل 
ال��دوري من مرحلتني  جمموعة بنظام 

ذهاب واإياب، 
والثاين  الأول  املركزين  وتاأهل �صاحبي 
ن�صف  ال������دور  اإىل  جم��م��وع��ة  ك���ل  م���ن 

النهائي.

•• العني - الفجر :

حر�ض لعبو العني على ت�صجيل ح�صورهم الالفت 
يف ل��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي اخل��ا���ض ب��اجل��وان��ب املالية 
وا�صتثمارها  الأم�����وال  لإدارة  الأف�����راد  ومم��ار���ص��ات 
الرعاية  ب��رن��ام��ج  نظمها  وال��ت��ي  الأن�����ص��ب  بال�صكل 
الريا�صي،  اأب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����ض  ال��ت��اب��ع  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
بالتعاون مع جمل�ض اأبوظبي للتطوير القت�صادي، 
حتت عنوان كيف ت�صتثمر اأموالك يف ظل الحرتاف 
، و�صهدتها قاعة املحا�صرات امللحقة مبلعب خليفة 
بن زايد بنادي العني. وبدوره اأكد يو�صف البلو�صي 
الرعاية  ب��ربن��ام��ج  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��خ��ط��ي��ط  حم��ل��ل 
القدم  ك��رة  لعبي  تثقيف  اأهمية  على  الريا�صية، 
اأموالهم  ب�����اإدارة  ال�����ص��وؤون اخل��ا���ص��ة  امل��ح��رتف��ني يف 
وا�صتثماراتهم، حتى يتمكنوا من اإحداث التوازن ما 
املالية يف ظل  املادية وم�صروفاتهم  بني مداخيلهم 
الح��رتاف، بغ�ض النظر عن �صقف رواتبهم، الأمر 
الذي �صيعينهم كثرياً يف توظيف اأموالهم بال�صورة 

ال�صليمة .
الريا�صية  الرعاية  برنامج  اأن  البلو�صي:  واأو���ص��ح 
ي��ح��ر���ض ع��ل��ى م��الم�����ص��ة ك��اف��ة اجل���وان���ب امل��ه��م��ة يف 

ح��ي��اة لع���ب ك���رة ال���ق���دم امل���ح���رتف، وال��ع��م��ل على 
ت��ط��وي��ر اإم��ك��ان��ي��ات��ه يف جم���الت ع���دة ح��ت��ى يتمكن 
نظم  واأن  ف�صبق  امل�صتقبل،  يف  و�صعيته  حتديد  من 
التعامل  وكيفية  الإدارة  دورات متخ�ص�صة يف علوم 
مع و�صائل الإعالم وغريها من الربامج املهمة قبل 

ور�صة العمل احلالية .
ورداً على �صوؤال حول حماور الربنامج قال: حر�ض 
مثالية  برامج  و�صع  على  احلليان  �صالح  امل�صت�صار 
املرحلة احلالية  اأن  املراحل، غري  ت�صمل جملة من 
يف  ال�صتثمار  كيفية  اأه��م��ه��ا  حم���وراً   11 ت�صمنت 
ظل الحرتاف، والإدارة املالية والدخار، وامليزانية 
وغريها. وزاد: الربنامج التدريبي يحث الالعبني 
فلنقل  اأو  املالية  املعامالت  التعامل مع جميع  على 
الجتماعية  املنا�صبات  حتى  اأو  التجارية  امل�صاريع 
من  ح��دي��ث��ة،  علمية  باأ�صاليب  حجمها،  ك��ان  مهما 

خالل العمل على و�صع الأهداف املالية �صنوياً .
الت�صال  م�صوؤولة  املهريي  عفراء  اأ�صادت  وبدورها 
القت�صادي،  للتطوير  اأبوظبي  مبجل�ض  املوؤ�ص�صي 
ملجل�ض  التابع  الريا�صية  الرعاية  برنامج  مببادرة 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي، وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ت��وع��ي��ة لعبي 
الأموال  ب���اإدارة  يتعلق  فيما  املحرتفني  القدم  ك��رة 

يف  منتلك  واأ���ص��اف��ت:  مثالية.  ب�صورة  وال�صتثمار 
عدة  برامج  القت�صادي  للتطوير  اأبوظبي  جمل�ض 
اأف��راد املجتمع، من بينها مبادرتي  ت�صتهدف جميع 
يتما�صى  والأخ��ري  املالية،  للتوعية  ودرهمي  بيزات، 

مع فكرة برنامج الرعاية الريا�صية احلالية .
درهمي  ب��رن��ام��ج  اأه������داف  ح���ول  ����ص���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
الوعي  بن�صر  برنامج خا�ض  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  ق��ال��ت: 
ذات  املالية  بامل�صائل  املجتمع  اأف��راد  وتثقيف  امل��ايل، 
اإىل  وي��ه��دف  ومدخراتهم،  اأم��وال��ه��م  ب���اإدارة  ال�صلة 
املواطنني  من  اأبوظبي  ل�صكان  امل��ايل  الوعي  تعزيز 
اأمامهم  الفر�صة  واإتاحة  �صواء،  واملقيمني على حد 
واإدارة  ا�صتثمار  من  متكنهم  التي  املعرفة  لكت�صاب 

اأموالهم ب�صوة �صليمة واآمنة.
واأ�صافت: الربنامج التدريبي تناول حماوراً مهمة 
حيث حر�ض امل�صت�صار �صالح احلليان خالل العر�ض 
لعدة  حية  باأمثلة  حم��اوره  تدعيم  على  التقدميي 
ريا�صيني مل ينجحوا يف توظيف مدخراتهم، واإدارة 
واملمار�صات  اخلاطئة  ال�صتثمارات  ب�صبب  اأموالهم، 
حالياً  ون�صعى  م��دي��ون��ني،  فاأ�صبحوا  اجل��ي��دة  غ��ري 
الالعبني من  اإىل حماية  الربامج  تلك  من خالل 

الدخول يف دائرة الديون .

خا�ض اأكر من 90 �صاباً من خمتلف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  اأن����ح����اء 
اأول بطولة دواثلون  مناف�صة حادة يف 
اجلمعة،  ي����وم  اأب���وظ���ب���ي  يف  ل��ل�����ص��غ��ار 
متتبعني خطى اأملع جنوم الريا�صة يف 
العامل الذين ي�صاركون يوم ال�صبت يف 

بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون.
البالغ  ال�����ص��غ��ار،  امل�����ص��ارك��ون  واأب�����دى 
اإىل  وينق�صمون  ���ص��اب��اً،   93 ع��دده��م 
فئتني عمريتني، 9 – 12 عاماً و13 
– 16 عاماً، اأداًء رائعاً على جزء من 
يتناف�ض عليه جنوم  الذي  ذاته  امل�صار 
والألعاب  احلديدي،  الرجل  بطولت 
ال���ع���امل، معززين  واأب���ط���ال  الأومل��ب��ي��ة 
بذلك امل�صتقبل املزدهر لهذه الريا�صة 

يف املنطقة.
ال�صباب  املت�صابقني  طليعة  يف  وج���اء 
الفئة  وال��ف��ت��ي��ات �صمن  ال��ف��ت��ي��ان  م��ن 
والتي  ع���ام���اً،   16 –  13 ال��ع��م��ري��ة 
كلم  و2.5  �صباحة  م   300 تت�صمن 
 16 �صتامر،  توما�ض  الأمل���اين  ج���ري، 
ع��ام��اً، م��ن الأك��ادمي��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
كا�صباريان،  اأن���دري���ا  واللبنانية  دب���ي 
يف  الأمريكية  املدر�صة  من  عاماً،   16
بزمن  ال�صباق  اأن��ه��ي��ا  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 

55ثا على  45ثا، و18د  16د  قدره 
التوايل.

ويف معر�ض حديثه مبنا�صبة ا�صتالمه 
للجائزة من بطل الفريق الربيطاين 
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ال��ف��ائ��ز  الأومل���ب���ي 
يف الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة وب��ط��ل الحتاد 
الأوروب�������ي ل��ل��رتاي��ث��ل��ون ل��ع��دة مرات 
م��ت��ع��اق��ب��ة، األ��ي�����ص��ت��ري ب���راون���ل���ي، قال 
الأوىل  م�صاركتي  ه��ي  ه���ذه  ���ص��ت��ام��ر: 
ق�صيت  وق��د  ال��دواث��ل��ون،  �صباقات  يف 
وق���ت���اً مم��ت��ع��اً ح���ق���اً. ل��ق��د ك����ان م�صار 
باألي�صتري  لقائي  وك��ان  رائعاً،  ال�صباق 
بالتاأكيد  اأق��وم  و�صوف  متميزاً.  اأم���راً 
باملزيد من التدريبات خلو�ض �صباقات 

الدواثلون والرتايثلون يف امل�صتقبل. 
فوزها  كا�صباريان  اأه��دت  جانبها،  من 
نور،  عمر  العربي  الرتايثلون  لنجم 
دواثلون  يف  للم�صاركة  األهمها  ال���ذي 
ملدر�صتها  زي����ارت����ه  اأث����ن����اء  ال�������ص���غ���ار 

موؤخراً.
وق���ال���ت ك���ا����ص���ب���اري���ان، ال���ت���ي ح��ل��ت يف 
ال�صباحة:  ���ص��ب��اق  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 
مدر�صتنا  بزيارة  نور  عمر  قام  عندما 
لإج��راء دورة تدريبية معنا، قررت اأن 
اأ�صارك يف �صباق الدواثلون، وكان ذلك 

ممتعاً حقاً. 
اأما يف الفئة العمرية 9 – 12 عاماً، 
اأكرب ن�صبة م�صاركة مع  والتي �صهدت 
ترينيتي  الكندية  77 مت�صابقاً، حلت 
بني  الأوىل  امل����رت����ب����ة  يف  زدون����ي���������ض 
داريهان  ال��ربي��ط��اين  ال��ف��ت��ي��ات، وح���ل 

جويرين اأوًل بني الفتيان.
ال�صباق  اأن��ه��ت  التي  زدون��ي�����ض،  وق��ال��ت 
املركز  �صاحبة  ع��ن  ثانية   14 ب��ف��ارق 
جراي:  جا�صمني  الأ�صرتالية  الثاين 
اأن اأفوز بال�صباق،  اإنه لأمر مثري حقاً 
فقد ح�صرت عائلتي باأكملها مل�صاهدتي 

اأثناء ال�صباق. 
ك��م��ا اأع�����رب ج���وي���رين – ال��ت��ل��م��ي��ذ يف 
ال�صارقة  يف  الإجن���ل���ي���زي���ة  امل���در����ص���ة 
وال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 11 ع���ام���اً، عن 
�صعادته البالغة بفوزه بال�صباق، حيث 
فاز بدراجة �صباق جاينت جديدة، كان 
وهو  الأخ����ري  ع��ام��ه  ن�صف  ق�صى  ق��د 

يوفر املال ل�صرائها. 
الفوز. لقد كنت  بهذا  اأنا �صعيد جداً   
اأوف������ر امل�����ال م���ن اأج�����ل ����ص���راء دراج����ة 
ج����دي����دة، واأ����ص���ب���ح ب���اإم���ك���اين اإن���ف���اق 
الآن. لقد  اآخ��ر  اأم��ر  النقود على  تلك 
املوؤكد  وم��ن  بال�صباق،  حقاً  ا�صتمتعت 

اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  يف  ���ص��اأ���ص��ارك  اأن���ن���ي 
للرتايثلون يف امل�صتقبل .

كما مت تقدمي عدد كبري من اجلوائز 
يف  مبا  ال�صغار،  للمت�صابقني  املتميزة 
ذلك 20 زوجاً من اأحذية �صكيت�صرز، 
وت����ذاك����ر ل����زي����ارة ع�����امل ف�������رياري يف 
واإق��ام��ة يف فندق اخلالدية  اأب��وظ��ب��ي، 
اأبوظبي،  ري��ح��ان م��ن روت��ان��ا  ب��ال���ض 
الأداء  ال�صباق جاينت عالية  ودراجات 

للفائزين والفائزات.
انطلق �صباق دواثلون ال�صغار برعاية 
والثقافة،  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
الكبري  للحدث  املنظمة  اجلهة  وه��ي 
جوائزه  قيمة  ال��ب��ال��غ��ة  ال�����ص��ب��ت،  ي���وم 
بغية  اأم���ري���ك���ي،  دولر   230000
متهيد الطريق اأمام املواهب الريا�صية 
ال�صابة يف املنطقة لالنخراط يف هذه 
اأكر  حياة  اأمن��اط  واعتماد  الريا�صة 

�صحة. 
من جانبه، قال �صلطان املهريي، مدير 
لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  الفعاليات 
لهذا  امل��ت��م��ي��ز  ال��ن��ج��اح  اإن  وال��ث��ق��اف��ة: 
ال�����ص��ب��اق ال��ي��وم، وال��دع��م ال���ذي تلقاه 
واأ�صرهم  اأ�صدقائهم  من  املت�صابقون 
قوية  بر�صالة  يبعث  املتفرجني،  ومن 

اأن  ريا�صة يجب  اأي��ة  فنمو  للمجتمع، 
ال�صعبية،  القاعدة  م�صتوى  من  يبداأ 
اأ�صهم  اأن ه��ذا احل��دث قد  اأعتقد  واأن��ا 
متميز  اأ���ص��ا���ض  اإر���ص��اء  يف  كبري  ب�صكل 
املنطقة.  يف  ال��ري��ا���ص��ة  ه��ذه  مل�صتقبل 
و���ص��ي��ك��ون اأم����راً رائ��ع��اً ل��و مت��ك��ن اأحد 
اليوم  ���ص��ب��اق  امل�����ص��ارك��ني يف  ال�����ص��ب��اب 
ببطولة  وال��ف��وز  طريقه  متابعة  م��ن 
اأب��وظ��ب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��رتاي��ث��ل��ون يوماً 
م���ا. ذل���ك ه��و ه��دف��ن��ا م��ن اإق��ام��ة هذا 

احلدث. 
بطولة  ح��ق��ق��ت  م��ت�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف 
اأب��وظ��ب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��رتاي��ث��ل��ون هذا 
ال���ع���ام رق���م���اً ق��ي��ا���ص��ي��اً م���ن ح��ي��ث عدد 
امل�صاركني فيها، حيث ي�صارك 2050 
اأكرب بطولة  يف  بلداً   76 ريا�صياً من 
تنطلق  والتي  الآن،  حتى  للرتايثلون 
اأمل��ع جنوم  ال�صبت، حيث يخو�ض  ي��وم 
ال�صباق  غ���م���ار  ال��ع��امل��ي��ني  ال��ري��ا���ص��ة 
الهواة  م��ن  ع��دد  م��ع  جنب  اإىل  جنباً 
جائزة  باأكرب  للفوز  �صعياً  واملبتدئني، 

يف الريا�صة. 
على  املتناف�صني  طليعة  يف  وي�����ص��ارك 
واأبرز  اأق���وى  بع�ض  ال��ع��ام  ه��ذا  اللقب 
ال����ع����امل، حيث  ال���ري���ا����ص���ة يف  جن�����وم 

باجلائزة  ل��ل��ف��وز  م��ن��ه��م  ك���ل  ي��ط��م��ح 
دولر   230000 تبلغ  التي  الكربى 
ال�صرفة على  القوة  �صباق  اأمريكي يف 
امل�صار الطويل. ومن املتوقع اأن حتتّد 
املناف�صة على اللقب بوجود نخبة من 
اأب����رز جن���وم ال��ري��ا���ص��ة، ت�����ص��م ثالثة 
اأبوظبي،  ب��ط��ول��ة  يف  �صابقني  اأب��ط��ال 
بلقب  ف��ائ��زاً  و84  ع��امل��ي��اً،  لقباً  و43 
م�صاركني  و103  احل��دي��دي،  الرجل 
 ،  70.3 الرجل احلديدي  بطولة  يف 

و192 لقباً وطنياً.

البطولة  ح�������ص���ور  يف  ول���ل���راغ���ب���ني 
لت�صجيع اأ�صدقائهم واأفراد عائالتهم 
منطقة  تخ�صي�ض  مت  وم��واط��ن��ي��ه��م، 
للمتفرجني  وم�����ع�����ززة  خم�����ص�����ص��ة 
الكورني�ض  ع��ل��ى  ال��ن��ه��اي��ة  خ���ط  ع��ن��د 
يتمتع  حيث  ال�صرقية،  ال��ب��الزا  عند 
ع�����ص��اق ال���ري���ا����ص���ة ب��ال��رتف��ي��ه ط���وال 
ال��ي��وم ح��ت��ى امل�����ص��اء. ف��ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ميكن  ال�صباق،  يحملها  التي  الإث���ارة 
اليوم  ط���وال  ال�صتمتاع  للمتفرجني 
ال�������ص���ح���ر، وال����ر�����ص����م على  ب���ع���رو����ض 

ال�����وج�����وه، وراك����ب����ي دراج��������ات ب����ي اإم 
ال�صريك،  امل��غ��ام��ري��ن، ومم��ث��ل��ي  اإك�����ض 
القتال  )ف��ن��ون  ال��ك��اب��وي��را  وع���رو����ض 
البهلوانية  الأداء  وفنون  الربازيلية(، 
بدءاً  الكاريكاتورية،  الر�صوم  وفناين 
ال�صاعة  ال�صباق  ان��ط��الق  حلظة  م��ن 
امل�صابقات  �صتقام  6:30 �صباحاً. كما 
طوال  امل��ج��ان��ي��ة  العائلية  والأن�����ص��ط��ة 
ال���ي���وم، ف�����ص��اًل ع��ن حت��دي��ات اللياقة 
يرغبون  ال���ذي���ن  لأول����ئ����ك  ال��ب��دن��ي��ة 

باختبار مهاراتهم اجل�صدية. 

االأهلي يواجه الو�صل والن�صر يقابل عجمان يف ن�صف نهائي دوري الكرة ال�صاطئية

الرعاية الريا�صية ي�صع برامج توعوية خا�صة باإدارة اأموال وا�صتثمارات الالعبني

نخبة من �صباب االإمارات يظهرون مهاراتهم يف اأول �صباق دواثلون لل�صغار يف اأبوظبي

العاملية  الإم��ارات  اليوم علي ميادين قرية  تنطلق 
للقدرة بالوثبة فعاليات مهرجان ال�صيخ را�صد بن 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم لتحدي القدرة مل�صافة 
الفر�صان  اأف�����ص��ل  م��ن  نخبة  مب�����ص��ارك��ة  ك��م   120
م�صتوى  علي  الإ�صطبالت  جميع  من  والفار�صان 

الدولة.
وتبلغ القيمة الإجمالية جلوائز ال�صباق 400 اإلف 
درهم اإ�صافة ل�صيارة دفع رباعي للبطل ف�صال عن 
10 اآلف درهم �صيتم ال�صحب عليها لربعة فائزين 
من جمهور العائالت املتواجدين يف قرية الإمارات 

من�صور  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  وتنفيذا  بالوثبة. 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الرتتيبات  جميع  اكتملت  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي���ر 
بال�صورة  املهرجان  لإخ��راج  الالزمة  والتجهيزات 
الالئقة وامل�صرفة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
الفرو�صية  خارطة  يف  اأ�صا�صيا  ركنا  اأ�صبحت  التي 

العاملية.
الإجمالية  وم�صافته  بنجمتني  ال�صباق  وي�صنف 
120 كم و�صيقام علي مدى خم�ض مراحل اأعطيت 
املرحلة الأويل اللون الأ�صفر وتبلغ م�صافتها 33 

40 دقيقة  مل��دة  ك��م يعقبها ف��رتة راح���ة اج��ب��اري��ة 
الأزرق  اللون  اأعطيت  التي  الثانية  املرحلة  يعقبها 
 30 مل��دة  راح���ة  ف��رتة  يعقبها  ك��م   27 وم�صافتها 
اأعطيت  دقيقة بعدها تنطلق املرحلة الثالثة التي 
فرتة  ويعقبها  ك��م   24 وم�صافتها  الأح��م��ر  ال��ل��ون 
راحة ملدة 30 دقيقة بعدها تنطلق املرحلة الرابعة 
كم   20 وم�صافتها  الربتقايل  اللون  اأعطيت  التي 
يعقبها فرتة راحة اإجبارية ملدة 40 دقيقة بعدها 
اأعطيت  التي  والأخ���رية  اخلام�صة  املرحلة  تنطلق 

اللون الأبي�ض وم�صافتها 16 كم . 

انطالق فعاليات مهرجان را�صد بن حمدان لتحدي القدرة اليوم بالوثبة
تتوا�صل مناف�صات بطولة كاأ�ض دبي الذهبي للبولو على ملعب اإعمار 
بنادي دبي للبولو والفرو�صية باملرابع العربية التي ت�صتمر حتى 15 
مار�ض املقبل مب�صاركة �صتة فرق هي اأبوظبي وغنتوت واحلبتور وبن 
املحليني  البولو  لعبي  اأب��رز  من  نخبة  ت�صم  ومهرة  وزي���دان  دري 
الكاأ�ض بعد تغلبه  اأبوظبي ثاين فوز له يف  والعامليني. وحقق فريق 
اأهداف  اأه��داف مقابل خم�صة  وب�صتة  الذهبي  بالهدف  على غنتوت 

ليكون اأول املتاأهلني اىل الدور قبل النهائي.
الذهبي  دبي  لكاأ�ض  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  احلبتور  حممد  واأع��رب 

للبولو عن �صعادته بامل�صتوى الذي و�صلت اليه الفرق امل�صاركة.
واأ�صار اىل ان اللجنة جنحت هذا العام يف ا�صتقدام عدد من النجوم 

الأبرز على �صعيد اللعبة لت�صبح البطولة الأقوى على �صعيد ال�صرق 
الأو�صط واآ�صيا .. لفتا اىل انها واحدة من البطولت ال�صنوية الأكر 
اأهمية يف املنطقة وت�صتقطب جماهري حا�صدة كل عام وهذا م�صدر 

فخر لكاأ�ض دبي الذهبية وللجميع.
املزود  لمارتينا  وهي  الراعية  ال�صركات  اىل  ال�صكر  احلبتور  ووج��ه 
ال��رئ��ي�����ض ل��ل��ف��رق امل�����ص��ارك��ة ب��امل��ع��دات وامل��الب�����ض ال��ري��ا���ص��ي��ة وبنتلي 
الإم��ارات ماحلبتور لل�صيارات و�صبيد فت وداميوند لي�ض وهيلدون 

واأوكي للن�صر و�صبورت 360.
من جانبه اأكد نا�صر الظاهري م�صئول فريق غنتوت ان الفر�صة ما 

زالت موجودة اأمام غنتوت يف التاأهل والو�صول اىل النهائي .

توا�صل مناف�صات كاأ�ض دبي الذهبي للبولو باملرابع العربية
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الوطني  البحرين  منتخب  اأن��ه��ى 
مع�صكره  لل�صيدات  الطاولة  لكرة 
اأقيم  وال��ذي  روماينا  يف  التدريبي 
خالل الفرتة من 9 – 24 فرباير 
املنتخب  مل�صاركة  ا�صتعدادا  املا�صي 
الأل���ع���اب  دورة  م��ن��اف�����ص��ات  ���ص��م��ن 
الثالثة لريا�صة املراأة بدول جمل�ض 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال���ت���ع���اون 
البحرين  مملكة  حتت�صنها  والتي 
خالل الفرتة من 3 – 13 مار�ض 
اجلاري وت�صم ثمان األعاب هي كرة 
البولينج،  ال��ط��ائ��رة،  ك���رة  ال�����ص��ل��ة، 
األعاب  اخل���ا����ص���ة،  ال���ق���وى  األ����ع����اب 
القوى، الرماية، التايكواندو وكرة 

الطاولة.
البحرين  اإىل  املنتخب  ع��ودة  وف��ور 
م��ن روم��ان��ي��ا يف وق���ت م��ت��اأخ��ر من 
بعد  ب��داأ  املا�صي  الأح���د  ي��وم  م�صاء 
ي��وم واح��د فقط م��ن ال��راح��ة التي 
ال�����ص��رب��ي مي�صي  امل�����درب  م��ن��ح��ه��ا 
ل����الع����ب����ات امل���ن���ت���خ���ب ب���رن���اجم���ه 
ع��ل��ى �صالة  ال���داخ���ل���ي  ال��ت��دري��ب��ي 
الطاولة  لكرة  البحريني  الحت���اد 
يف جممع ال�صالت مبدينة عي�صى 
ب�صكل  ال��رف��اع  مبنطقة  الريا�صية 
�صباحية  ف��رتت��ت��ني  وع��ل��ى  ي��وم��ي 
�صباحا  ال���ع���ا����ص���رة  ال�������ص���اع���ة  م����ن 
واأخرى  ظهرا  ع�صرة  الثانية  حتى 

اخلام�صة  ال�����ص��اع��ة  م���ن  م�����ص��ائ��ي��ة 
والن�صف  ال�صابعة  حتى  والن�صف 
م�صاء. وك�صف اإبراهيم �صيادي ع�صو 
البحريني  الحت����اد  اإدارة  جمل�ض 
امل�صابقة  م���دي���ر  ال���ط���اول���ة  ل���ك���رة 
ال��ب��ح��ري��ن��ي للعبة  ال��وف��د  ورئ��ي�����ض 
اإىل  اإ���ص��اف��ة ا�صمني ج��دي��دي��ن  ع��ن 
ان�صمام  حيث  البحريني  املنتخب 
وفاطمة  ال��زي��اين  زينة  الالعبتني 
اجلزاف اإىل بقية املجموعة العائدة 
جنمات  وه��ن  رومانيا  مع�صكر  من 
البحرينية  ال���ط���اول���ة  ك����رة  ل��ع��ب��ة 
حاملة  القا�صمي  م��رمي  ال���ب���ارزات 
اليا�صي،  ك��ل��ث��م  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ل��ق��ب 
ف��اط��م��ة احل��اي��ك��ي ون���دي���ن ع����ادل، 
تعزيز  بهدف  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 
اللوائح  وبح�صب  املنتخب  عنا�صر 
املعمول بها يف مثل هذه البطولت 
والتي ت�صمح ملنتخب البلد امل�صيف 
م�صابقتي  يف  لع��ب��ت��ني  ب���اإ����ص���اف���ة 

الفردي والزوجي.
بداأ  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ���ص��ي��ادي  واأ����ص���اف 
برناجمه التدريبي الداخلي ب�صكل 
املدرب  بقيادة  عالية  وحما�صة  جاد 
ال�����ص��رب��ي م��ي�����ص��ي ومب��ت��اب��ع��ة من 
املدير الفني ملنتخبات كرة الطاولة 
الوقت  ويف  ب���وري�������ض  ال����ك����روات����ي 
ي�صارك يف التدريبات جمموعة من 

البحريني للرجال  املنتخب  لعبي 
بهدف  والنا�صئني  العموم  فئتي  يف 
واإ�صفاء  م��ن وج��وده��م  ال���ص��ت��ف��ادة 
والتدريبات  املناف�صات  م��ن  امل��زي��د 
ت�صكل  اأن  �صاأنها  والتي من  اجل��ادة 
بح�صب  عالية  وندية  قويا  تناف�صا 
و����ص���ف���ه واأق����������رب م�����ا ت����ك����ون اإىل 
اأيام  بعد  تتنظرهم  التي  امل�صابقات 

قليلة.

النتظام يف هاين رويال
ويف �صوؤال عن مدى ا�صتفادة املنتخب 
من مع�صكر رومانيا حتدث �صيادي 
قائال: املع�صكر كان مهما للغاية ويف 
نف�ض الوقت مفيدا وناجحا بدرجة 
عالية حيث ال�صتفادة اجليدة من 
الربامج التدريبية القوية واجلادة 
ال���ت���ي ت����وف����رت ل��ل��م��ن��ت��خ��ب خالل 
لتمارين  واإج���رائ���ه  ه��ن��اك  اإق��ام��ت��ه 
فر�ض  ع���ل���ى  وح�������ص���ول���ه  ت���ق���وي���ة 
ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي وم�����ص��ارك��ت��ه يف 
الفرق  من  جمموعة  مع  مباريات 
الرومانيات  وال���الع���ب���ات  ال��ق��وي��ة 
من  املنتخب  ا�صتفاد  كما  البارزات، 
املدربني  م��ن  ع��دد  م�صاركة  فر�ض 
دعم  يف  �صاركوا  ال��ذي  الرومانيني 
ال��ف��ن��ي��ة واأع�����دوا الكثري  اجل���وان���ب 
ال��داخ��ل��ي��ة جلميع  امل���ب���اري���ات  م���ن 

الالعبات.
�صيبدا  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ���ص��ي��ادي  وب���ني 
ب��الإق��ام��ة يف  البطولة  م�����ص��واره يف 
فندق هاين رويال غدا قائال: من 
�صكنه  يف  املنتخب  ينتظم  اأن  املقرر 
داخل فندق هاوين رويال ويوا�صل 
ب��رن��اجم��ه ال��ت��دري��ب��ي ك��ذل��ك على 
التي  للبطولة  ا���ص��ت��ع��دادا  ف��رتت��ني 
ت�صري  الأم�����ور  ك��ل  ق��ري��ب��ا،  تنطلق 
و�صع  وامل��ن��ت��خ��ب يف  ج��ي��د  ب�����ص��ك��ل 
وبقدرة  باخلري  ويب�صر  فني مريح 
ع���ل���ى حتقيق  ال���ب���ح���ري���ن  ف���ت���ي���ات 
ن��ت��ائ��ج م�����ص��رف��ة وم����ن ���ص��اأن��ه��ا اأن 
للعبة  احل��ق��ي��ق��ي  امل�����ص��ت��وى  تعك�ض 
مملكة  يف  الن�صائية  ال��ط��اول��ة  ك��رة 
متابعة  من  م�صتفيدين  البحرين، 
اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن��ت  ح��ي��اة  ال�صيخ 
خليفة رئي�صة جمل�ض اإدارة الحتاد 
وم����ا ت��ق��دم��ه ل��ل��م��ن��ت��خ��ب م���ن دعم 
جميع  وتوفري  لل�صعوبات  وتذليل 
املنا�صب  املناخ  وتهيئة  الحتياجات 
التجمع  ه��ذا  يف  الالعبات  لدخول 
اأعلى  يف  وه��ن  اخلليجي  الريا�صي 

جهوزيتهن.
ملناف�صات  ال��ع��ام  اجل���دول  وبح�صب 
م�صابقة  مناف�صات  تنطلق  ال���دورة 
باإقامة  القادم  الأحد  الطاولة  كرة 
م�صابقة  وانطالق  الفني  الجتماع 

ال��ف��ردي يف ال��ي��وم ال��ث��اين، وي�صهد 
يوم الثالثاء القادم اإقامة م�صابقة 
الفائزة  املنتخبات  وتتويج  ال��ف��رق 
اإىل  فيها  ت�صارك  التي  امل�صابقة  يف 
من  كل  البحريني  املنتخب  جانب 
م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ك��وي��ت، ق��ط��ر، عمان 

والإم��ارات وتقت�صر فقط على فئة 
العموم.

واأعرب �صيادي يف نهاية حديثه عن 
ملنتخب  والتوفيق  بالنجاح  امنياته 
يف  الطاولة  لكرة  البحرين  فتيات 
املنتخب  ه��ذا  ي��ك��ون  واأن  مهمتهن 

وعلى  احل���دث  م�صتوى  يف  املتميز 
موؤكدا  امل�صئولية،  م��ن  كبري  ق��در 
املر�صوم  اأنه قادر على بلوغ الهدف 
العرو�ض  ت���ق���دمي  خ����الل  م���ن  ل���ه 
وامل�صتويات القوية وحتقيق املراكز 
املتقدمة والتي تتنا�صب مع تاريخه 

املعروفة  الفنية  الإم��ك��ان��ي��ات  وم��ع 
لدى هذه املجموعة من للالعبات 
حققوا  واأن  ل���ه���ن  ���ص��ب��ق  ال����الت����ي 
اخلليجية  الإجن����ازات  م��ن  العديد 
اأو  ال�����ف�����ردي  م�����ص��اب��ق��ة  �����ص����واء يف 

الزوجي.

على  ال�صبت  ال��ي��وم  �صباح  يتجدد 
ال����ن����ادي  ال���ف���رع���ي���ة يف  امل����الع����ب 
الهلي �صراع ال�صدارة واحل�صم يف 
مواجهات اجلولة الرابعة لدوري 
ال���ف���ت���ي���ات وال���ن���ا����ص���ئ���ات ال���ك���روي 
ال�����ذي ي���ق���ام ب��ت��ن��ظ��ي��م جل��ن��ة كرة 
ملجل�ض  ال��ت��اب��ع��ة  لل�صيدات  ال��ق��دم 
مع  بالتن�صيق  الريا�صي  اأبوظبي 
وزارة  مع  وبالتعاون  الكرة  احت��اد 
الرتبية والتعليم واحتاد الريا�صة 
امل��در���ص��ي��ة وال��ن��ادي اله��ل��ي و�صط 
20 فريقا موزعني على  م�صاركة 
 16 �صنة وحت��ت   14 فئتي حت��ت 

�صنة.
وتقام اليوم يف دوري الفتيات خم�ض 
م��واج��ه��ات جت��م��ع ك���ل م���ن فريق 
ال�صارقة-ال�صرقية  تدريب  مركز 
وفريق مركز تدريب راأ�ض اخليمة 
ت��دري��ب عجمان  ، وف��ري��ق م��رك��ز 
ال�صارقة  تدريب  مركز  فريق  مع 
، فيما يلتقي فريق مركز تدريب 
ابوظبي مع فريق مركز تدريب ام 
القيوين ، ويالعب النادي الهلي 
ف��ري��ق م��رك��ز ت��دري��ب ال��ف��ج��رية ، 
بلقاء  امل��واج��ه��ات  تختتم  ح��ني  يف 
القمة بني نادي ابوظبي الريا�صي 
ومركز تدريب دب��ي .  وجت��ري يف 
مباريات  خم�صة  النا�صئات  دوري 
فريق  خ��الل��ه��ا  م��ن  يلتقي  اي�����ص��ا 
بنادي  ال�����ص��ارق��ة  ت���دري���ب  م���رك���ز 

ابوظبي الريا�صي، يف حني يجمع 
اللقاء الثاين فريق مركز تدريب 
 ، عجمان  تدريب  ومركز  ابوظبي 
ويواجه مركز تدريب ام القيوين 
راأ���ض اخليمة  فريق مركز تدريب 
الفجرية  تدريب  مركز  ويالقي   ،
ف��ري��ق م��رك��ز ت���دري���ب ال�����ص��ارق��ة-

على  ال�����ص��ت��ار  وي�����ص��دل   ، ال�صرقية 
اجلولة الرابعة يف دوري النا�صئات 
بني  الثقيل  العيار  من  مبواجهة 
فريق الهلي ومركز تدريب دبي.

وتطمح الفرق املت�صدرة و�صاحبة 
الفتيات  دوري�������ي  يف  ال���و����ص���اف���ة 
وفك  ال�����ص��راع  حل�صم  والنا�صئات 
ال�صراكة وتو�صيع الفارق للتقاط 
الن���ف���ا����ض ق���ب���ل ت���وق���ف ال������دوري 
بعد ه��ذه اجل��ول��ة ، ان��ط��الق��ا من 
حر�ض جلنة كرة القدم لل�صيدات 
كل  لت�صخري  ال��ك��ب��ري  واه��ت��م��ام��ه��ا 
الم���ك���ان���ي���ات م����ن اج�����ل م���راع���اة 
اجلانب العلمي والدرا�صة جلميع 
وال�صعي  امل�صاركة  ال��ف��رق  لع��ب��ات 
املالئمة  الج��������واء  ك����ل  ل���ت���وف���ري 
الدرا�صي  الف�صل  امتحانات  قبل 
ر�صالتها  م����ع  ،مت���ا����ص���ي���ا  ال����ث����اين 
لتحقيق  وال�������ص���اع���ي���ة  ال����ه����ادف����ة 
ومنتخبات  ف��رق  بناء  يف  ال��ت��واف��ق 
العمرية مع  الفئات  على م�صتوى 
�صرورة التم�صك بالنجاح والتفوق 

العلمي .

اأنهى مع�سكر رومانيا وبداأ التاأهب خلليجية املراأة

اإ�صافة الالعبتني زينة الزياين وفاطمة اجلزاف ملنتخب الطاولة

اليوم.. �صراع ال�صدارة يتجدد يف اجلولة الرابعة لدوري الفتيات والنا�صئات الكروي

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
نادي تراث  الدولة رئي�ض  ال�صمو رئي�ض  ممثل �صاحب 
الإم����ارات  بطولة  مناف�صات  ام�����ض  انطلقت  الإم�����ارات 
للقوارب ال�صراعية احلديثة 2013 التي ينظمها نادي 
تراث الإمارات وت�صتمر يومني يف نادي اأبوظبي الدويل 
باأبوظبي  الأم��واج  كا�صر  مبنطقة  البحرية  للريا�صات 

مب�صاركة 75 قاربا.
لل�صراع  الإم���ارات  مدر�صة  البطولة  هذه  على  وي�صرف 
اأق�صى  كحد  ج��ولت  ثماين  وتت�صمن  للنادي  التابعة 

ومل�����ص��اف��ة ث��الث��ة اأم���ي���ال ب��ح��ري��ة ل��ك��ل ج��ول��ة م��ن فئات 
البطولة ح�صب القوانني املعتمدة دوليا.

ال�صراع  جن���وم  م��ن  نخبة  م�����ص��ارك��ة  ال��ب��ط��ول��ة  وت�صهد 
داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة م��ن ب��ني اأن��دي��ة ال�صراع احلديث 
املحلية يف الدولة نادي احلمرية يف ال�صارقة ونادي دبي 
الدويل للريا�صات ال�صراعية ونادي اأبوظبي للريا�صات 
ال�صراعية واليخوت ونادي �صواطئ دبي ونادي اأبوظبي 
من  لعدد  ال�صراع  اأندية  م�صاركات  اإىل  اإ�صافة  لل�صراع 
العربية  اململكة  م��ن  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول 

ال�����ص��ع��ودي��ة ومم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ف�����ص��ال ع��ن م�صاركني 
ميثلون بع�ض اجلاليات الأجنبية املقيمة بالدولة حيث 
عدة  م��ن  دول��ي��ون  حمكمون  البطولة  حتكيم  �صيتوىل 

دول اأوروبية.
واأ�صار عبداهلل العبيديل مدير مدر�صة الإمارات لل�صراع 
يف النادي اإىل اأن اجلولة الأوىل التي اأقيمت ام�ض تعد 
تاآلف  لتحقيق  وذل��ك  البطولة  لهذه  متقدمة  مرحلة 
م�صارات  فيه  �صتقام  ال��ذي  املكان  طبيعة  مع  امل�صاركني 
البطولة من حيث اإجراءات ال�صالمة العامة وا�صتكمال 

اإجراءات الت�صجيل وقيا�ض الأ�صرعة.
واأو�صح اأن البطولة تعترب فر�صة للم�صاركني للتعرف 
اىل  فيها  امل�صاركة  واخل��ربات  البطولة  هذه  مياه  على 
ج��ان��ب اأت���اح���ة ف��ر���ص��ة ل��ل��ق��اء اأع�����ص��اء جل��ن��ة التحكيم 
وامل�����ص��ارك��ني ل��ت��ق��ي��ي��م اإج�������راءات ال�����ص��ب��اق مب���ا يف ذلك 
بكافة  تتمتع  املقرتحات لتقدمي بطولة مثالية  درا�صة 

املوا�صفات الدولية.
ال�صراعية  للقوارب  الإم��ارات  بطولة  برنامج  وي�صتمل 
من  املتبقية  اجل���ولت  اإق��ام��ة  ال�صبت  ال��ي��وم  احل��دي��ث��ة 

مدر�صة  تقيم  اأن  على  ع�صر  وختامها  �صباحا  ال�صباق 
للبطولة  اخلتامي  احلفل  ذل��ك  بعد  لل�صراع  الإم���ارات 
البطولة  فئات  من  فئة  لكل  الفائزين  اأ�صماء  واإع��الن 

وتكرميهم باجلوائز املخ�ص�صة لهم.
جدير بالذكر اأن هذه البطولة ت�صمنت م�صاركة فئات 
بالأوبتم�صت  املتمثلة  احل��دي��ث��ة  ال�����ص��راع��ي��ة  ال���ق���وارب 
م��ب��ت��دئ��ني والأوب��ت��م�����ص��ت امل��ع��دل ال��ع��ام وال��ل��ي��زر 4.7 
وال��ل��ي��زر ���ص��ت��ان��درد وال��ل��ي��زر ري���دي���ال وق����ارب الزوجي 

والكامتران والكروزر.

انطالق مناف�صات بطولة االإمارات للقوارب ال�صراعية احلديثة باأبوظبي 

بوفــــالغـــة مــدربــــًا 
لل�صبــاب العمانــي 

قال الدكتور نور الدين بوفالغة اإن تعاقده مع نادي ال�صباب العماين ملدة 
جتربته  بعد  التدريبي  م�����ص��واره  يف  التحدي  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  مو�صم 
ال�صابقة مع نادي اجلزيرة برفقة املدرب الربازيلي اآبل براغا مو�صحا اأن 
البداية القوية له مع فريقه اجلديد بالفوز على فريق الطليعة العماين 
الأندية لكرة  2-1 يف خليجي  الكويتي  نادي اجلهراء  واأخ��ريا على   1-2
القدم �صتمنحه ال�صباب الدافع املعنوي املطلوب لتعوي�ض النتائج املا�صية .

واأكد بوفالغة اأن التقدير الذي ح�صل عليه من ادارة نادي ال�صباب يحفزه 
على تقدمي اأف�صل اخلدمات التي من �صاأنها م�صاعدة ال�صباب على املناف�صة 
مهمة  مرحلة  اآعتاب  على  فريقه  اأن  واأك��د  التتويج  من�صات  لبلوغ  القوية 
بالدوري العماين يوم الأحد اأمام فريق ال�صويق باملرحلة الياب الثالثة ، 

ملتابعة مرحلة النتائج اجليدة بالدوري العماين .

برعاية جمل�ض ال�صارقة الريا�صي 
الريا�صي  م��ل��ي��ح��ه  ن�����ادي  ي��ط��ل��ق 
و���ص��م��ن م��ب��ادرات��ه يف ال��ف��رتة من 
اخلام�ض وحتى ال�صابع من مار�ض 
البيئي  مليحة  م��ه��رج��ان  اجل���اري 
الأول حتت �صعار ) بيئتي.. موطني( 
وينظم املهرجان مب�صاركة منطقة 
ال�������ص���ارق���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب���دار����ض 
النا�صئة  الو�صطى ومراكز  املنطقة 
الذيد  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة  والأن�����دي�����ة 

والبطائح و املدام ومليحة بجانب 
م�صاركة كال من املجال�ض البلدية 
الو�صطى  املنطقة  يف  ال��ب��ل��دي��ات  و 
وهيئة البيئة و املحميات وجمل�ض 
والطالبات  الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء 
جمعية  وف���رع  الو�صطي  باملنطقة 
ال�����ص��ارق��ة اخل��ريي��ة ب��ال��ذي��د وفرع 
دائ�����رة اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ال�صحي  مليحة  وم��رك��ز  مليحه 
ودائرة التخطيط وامل�صاحة بالذيد 

واإدارة �صرطة املنطقة الو�صطى .
اخلا�صوين  �صلطان  حممد  واأ�صار 
اأم������ني ال�������ص���ر ل����ن����ادي م��ل��ي��ح��ه اأن 
الفعالية تهدف اإىل تعزيز اجلهود 
لالهتمام  الن���دي���ة  يف  امل�����ص��رتك��ة 
الندية يف هذا  دور  وبيان  بالبيئة 
النتماء  تنمية  على  عالوة  املجال 
ع��ل��ي��ه وعلي  ل���ل���وط���ن واحل����ف����اظ 

موارده وخرياته .
تتمثل  املهرجان  اأه��داف  اإىل  وقال 

يف احلفاظ علي البيئة و حتويلها 
مل�����ص��ط��ح��ات خ�����ص��راء وت��ف��ع��ي��ل دور 
املوؤ�ص�صات يف حماية البيئة بجانب 
العمل على توعية املجتمع باأهمية 
ت�صليط  و  البيئة  ع��ل��ي  امل��ح��اف��ظ��ة 
ت�صريعات  و  ق��وان��ني  علي  ال�����ص��وء 
بتعزيز قيم  وانتهاء  البيئة  حماية 

التعامل مع البيئة .
وع�����ن ف���ع���ال���ي���ات امل����ه����رج����ان لفت 
جمموعة  ه��ن��اك  اأن  اخل���ا����ص���وين 

�صتنفذ  التي  الفعاليات  من  كبرية 
ال�صارقة  جم��ل�����ض  اإ�����ص����راف  حت���ت 
امل�صاركة  واجل�����ه�����ات  ال���ري���ا����ص���ي 
ومنها  امل���ه���رج���ان  يف  وامل���ت���ع���اون���ة 
وعر�ض  النفايات  ت��دوي��ر  معر�ض 
من املدار�ض وحما�صرات و ندوات 
�صديقة  منتجات  ومعر�ض  بيئية 

للبيئة .
الأدوي����ة  ج��ن��اح  تنفيذ  �صيتم  ك��م��ا 
البيئة  م���ن  امل�����ص��ت��وح��اة  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

وجناح املحميات الطبيعية )عر�ض 
ت�صجري  وحملة  حملية(  لأ���ص��ج��ار 
ومعر�ض  البيئة  تنظيف  وح��م��ل��ة 

ال�صور البيئية .
�صي�صم  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
عام���������ة  م�صابق���������ات  امل�صابق��������ات 
واأف�ص����������ل  البيئ����������ة  ع���������ن 
البيئ�������ة  ع�����������������������������ن  ر���ص�����������������������������������������������������م 
جم�ص��������م  اأف�ص������������ل  وم�صابق�������ة 

لإع������ادة التدوير . 

حتت �سعار ) بيئتي.. م�طني( وبرعاية جمل�س ال�سارقة الريا�سي

نادي مليحه يطلق يف اخلام�ض من مار�ض مهرجان مليحة البيئي االأول 2013 
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 1 اجلمعة  بالقدرة  الهوائية  للدراجات  دب��ي  م�صمار  �صهد 
مار�ض، فّعالية دبي تطوف بالدراجات الهوائية التي اأقيمت 
مب�صاركة اأكر من 700 دراجاً من جميع الفئات والأعمار، 
ويعد هذا احلدث الأكرب من نوعه للدرجات الهوائية بدبي 

من حيث حجم امل�صاركة املجتمعية.
اأقيم التحدي على م�صمار دبي للدراجات الهوائية بالقدرة، 
ال�صحة  ت��ع��زي��ز  اإىل  وي��ه��دف  ك���م،   66 ط��ول��ه  يبلغ  وال����ذي 
املرح  م��ن  اأج����واء  و���ص��ط  دب��ي  البدنية يف جمتمع  وال��ل��ي��اق��ة 

واحليوية.

الأوىل  ال��دراج��ات:  فّعاليات لركوب   3 اليوم  وج��رت خ��الل 
مل�صافة 96 كم، و�صارك فيها الدراجون من اأ�صحاب اخلربة، 
امتدت  والثانية  �صباحاَ،   7:00 ال�صاعة  مت��ام  يف  واأقيمت 
48 كم و�صارك فيها �صائقي دراجات متو�صطي  اإىل م�صافة 
الأطفال لركوب  واأخ��رياً جولة  7:45 �صباحاً،  امل�صتوى يف 
الدراجات مل�صافة 20 كم، وانطلقت ال�صاعة 8 �صباحاً، وقد 
ح�صل جميع امل�صاركني على حقيبة وميدالية لدى عبورهم 

خط النهاية. 
والقطاع  املجتمع  اإدارة  مدير  رحمة  اآل  اأم���ان  نا�صر  وق��ال 

املزيد  اأن نرى  الرائع  الريا�صي: من  اخلا�ض مبجل�ض دبي 
من الأفراد يولون لياقتهم البدنية و�صحتهم اأهمية كربى، 
دبي،  برنامج نب�ض  اأطلقنا  اإليه عندما  كنا نطمح  وه��ذا ما 

نتائج حدث اليوم رائعة ومثمرة، ونحن �صعداء بذلك. 
وع��ق��ب اخ��ت��ت��ام ال��ف��ّع��ال��ي��ة ا���ص��ت��م��ت��ع احل�����ص��ور م���ن الأف�����راد 
وال��ع��ائ��الت ب��ت��ن��اول امل���اأك���ولت وامل�����ص��روب��ات والآي�������ض كرمي 
القفز يف  يلعبون على قالع  الأطفال  كان  بينما  واملو�صيقى، 
منطقة احلدث، الأمر الذي جعل من احلدث منا�صبة رائعة 

خارج املنزل جلميع اأفراد املجتمع. 

بلغ ال�صبانيان دافيد فرير ورافايل نادال امل�صنفان 
اول وثانيا الدور ن�صف النهائي من دورة اكابولكو 
املك�صيكية املختلطة لكرة امل�صرب، بفوز الول على 
والثاين  و1-6،   3-6 ل��ورن��زي  ب��اول��و  الي��ط��ايل 

على الرجنتيني ليوناردو ماير 6-1 و5-7.
اليطايل  م��ع  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�صف  ف���رير يف  وي��ل��ت��ق��ي 
الخر فابيو فونييني، ونادال مع مواطنه نيكول 

املاغرو.
م�صلحته  يف  الوىل  امل��ج��م��وع��ة  ن�����ادال  وح�����ص��م 
يف  الرجنتيني  من  مقاومة  واج��ه  لكنه  ب�صهولة، 
الثانية واحتاج اىل كامل خربته لكي يح�صمها يف 

م�صلحته.
ليوناردو  لعب  �صعبة.  امل��ب��اراة  كانت  ن���ادال  وق��ال 
اكر  وك��ان  الثانية  املجموعة  يف  رائ��ع��ة  بطريقة 

قتالية ومتيز بار�صالته القوية واملركزة .
وعاد نادال اىل املالعب موؤخرا بعد ا�صابة ابعدته 
دل  فينا  دورة  و�صارك يف  املالعب  ا�صهر عن  ع��دة 
مار الت�صيلية وحل و�صيفا، ثم يف دورة �صاو باولو 

الربازيلية وتوج بطال لها.
ال��دورات املقامة يف  ن��ادال يف هذه  وتاأتي م�صاركة 
امريكا الالتينية ا�صتعداد له خلو�ض �صل�صلة من 
دورات املا�صرتز املقررة يف انديان ويلز وكاليفورنيا 

وميامي ال�صهر املقبل.
لورنزي  ام����ام  م��ب��ك��را  ار���ص��ال��ه  ف���رير فخ�صر  ام���ا 
م��رات يف  ار���ص��ال مناف�صه خم�ض  ع��اد وك�صر  لكنه 

املجموعتني ليخرج بفوز �صهل.
وف���از امل��اغ��رو ال��ف��ائ��ز بلقب ه���ذه ال����دورة مرتني 
على الرجنتيني هورا�صيو زيبالو�ض 6-3 و4-6 

حم��ق��ق��ا 10 ار����ص���الت ن��ظ��ي��ف��ة، وف��ون��ي��ي��ن��ي على 
الكولومبي �صانتياغو جريالدو 7-5 و4-6.

ايراين  �صارا  اليطالية  بلغت  ال�صيدات،  فئة  ويف 
امل�صنفة اوىل وحاملة اللقب الدور ن�صف النهائي 
ب��ف��وزه��ا ع��ل��ى ال��ه��ول��ن��دي��ة ك��ي��ك��ي ب��ريت��ي��ن��ز 4-6 

و4-6.
نافارو  ���ص��واري��ز  ك���ارل  ال�صبانية  ح��ذوه��ا  وح���ذت 
اثر تغلبها على اليطالية فران�صي�صكا �صكيافوين 
اي�صا  وف������ازت  و2-6.  و4-6   )7-5(  7-6
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ال���ي���ز ك��ورن��ي��ه امل�����ص��ن��ف��ة ث��ال��ث��ة على 
و6-7   6-3 لينو  دومينغيز  لوردي�ض  ال�صبانية 
�صيلفيا  وال�صبانية   ،)2-7( و6-7   )10-12(
���ص��ول��ري ا���ص��ب��ي��ن��وزا ع��ل��ى الي��ط��ال��ي��ة ك��اري��ن كناب 

6-2 و2-6.

جنـاح بــاهر لفّعـاليـــة دبـي تطوف بالـدراجـات الهوائيـــة

فرر  ونادال اإىل ن�صف نهائي اأكابولكو 

يف الي�م الثاين من مهرجان �سلطان بن زايد للفرو�سية

بطولة بـوذيب جلمـال اخليـول تعانق النجاح

�صهد �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير املالية �صباق كا�ض ال�صيخ 
حممد بن من�صور بن زايد اآل نهيان للقدرة 
مل�صافة  للمواطنني  اخل��ا���ص��ة  ل��الإ���ص��ط��ب��الت 
100 كم الذي اأقيم ام�ض على ميادين قرية 
المارات العاملية للقدرة بالوثبة و�صارك فيه 
ال�صطبالت  جميع  من  وفار�صة  فار�صا   45
جوائزه  اإج��م��ايل  وبلغ  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
املالية 350 األف درهم اإ�صافة ل�صيارة للفائز 

باملركز الأول.

ال��ف��ار���ض خليفة ع��ل��ي اجل���ه���وري على  وت���وج 
���ص��ه��وة اجل�����واد ل��ي��و م���ن ا���ص��ط��ب��الت العني 
 3.41.00 ق�����دره  ب���زم���ن  ل��ل�����ص��ب��اق  ب��ط��ال 
27.14 كم يف ال�صاعة  �صاعة مبعدل �صرعة 
ال��ك��م��دا يف املركز  ال��ف��ار���ض را���ص��د  بينما ج��اء 
من  كاليرب  اأك�ض  اجل��واد  �صهوة  على  الثاين 
�صعيد  الفار�ض  الكمدا وفاز  �صعيد  ا�صطبالت 

اأحمد اجلابر يف املركز الثالث.
وق����ام ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن م��ن�����ص��ور ب���ن زايد 
فاطمة  وال�صيخة  ال�����ص��ب��اق  راع���ي  ن��ه��ي��ان  اآل 

ب��ن��ت من�صور ب��ن زاي���د وال�����ص��ي��خ ح��م��دان بن 
عدنان  يرافقهم  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور 
�صلطان مدير نادي ابوظبي للفرو�صية ولرا 
�صوايا مديرة مهرجان �صمو ال�صيخ من�صور 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الدويل  بالحتاد  الن�صائية  ال�صباقات  رئي�ض 
و�صيف العواين ممثل موؤ�ص�صة عواين اإحدى 
الفائزين  بتتويج  لل�صباق  الراعية  ال�صركات 
ال��ث��الث��ة الوائ�����ل. واأه�����دى ال��ف��ار���ض خليفة 
الأول  املركز  �صاحب  اجل��ه��وري  خلفان  على 

وب��ط��ل ���ص��ب��اق حم��م��د ب���ن م��ن�����ص��ور ب���ن زايد 
فوزه بلقب ال�صباق اإىل والده على اجلهوري 
. موؤكدا اأن طموحه متثيل املنتخب الوطني 
اأن  �صوايا  لرا  واأك���دت  ال��دول��ي��ة.  املحافل  يف 
ال�صباق كان مميزا من جميع جوانبه وجنح 
يف حت��ق��ي��ق اله�����داف ال��ت��ي ن��ظ��م م��ن اأجلها 
���ص��م��و ال�صيخ  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ه��رج��ان  وف���ق 
للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور 
الهتمام  زي���ادة  اأه��داف��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  العربية 
باخليل العربية والفرو�صية مبختلف انواعها 

على ممار�صتها  املواطنني  الفر�صان  لت�صجيع 
ق��ادرة على متثيل الدولة يف  لإف��راز مواهب 
الجنازات  على  واحل��ف��اظ  ال��دول��ي��ة  املحافل 
البطولت  يف  الم���ارات  فر�صان  حققها  التي 
ال��ع��امل��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ص���اد ع��دن��ان �صلطان 
اأن��ه جاء منوذجيا من  موؤكدا  ال�صباق  بنجاح 
ذلك  على  و�صاعد  التنظيمية  جوانبه  كافة 
اإلتزام الفر�صان والفار�صات بالنظم واللوائح.
مدى  على  قوية  كانت  املناف�صة  اأن  واأو���ص��ح 
ال�صباق  اأع��ط��ى  مم��ا  الرب���ع  ال�صباق  م��راح��ل 

ثالثة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اىل  لف��ت��ا  واإث������ارة  م��ت��ع��ة 
يف  متتالية  اي���ام  ث��الث��ة  م��دى  على  �صباقات 
قرية المارات العاملية للقدرة بالوثبة يوؤكد 
ل�صت�صافة  وا���ص��ت��ع��داده��ا  ال��ق��ري��ة  ج��اه��زي��ة 
اقوي ال�صباقات ويوؤكد ات�صاع قاعدة الفر�صان 
يف ال��دول��ة مم��ا ي�صهم ذل��ك يف اب���راز مواهب 
املنتخبات  دع����م  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ت���ك���ون  وجن�����وم 
الجن���ازات  على  احل��ف��اظ  ملوا�صلة  الوطنية 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حققها ف��ر���ص��ان الم������ارات يف 

البطولت العاملية للقدرة . 

حمـــدان بــن را�صـــد ي�صهـــد �صبـــاق كـــاأ�ض حممـــد بـــن من�صـــور للقــــدرة بالـــوثــبـــة

�صلطان  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  ب��ح�����ص��ور 
�صاحب  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن 
ال�صمو رئي�ض الدولة رئي�ض نادي 
،����ص���ه���دت قرية  ت�����راث الم��������ارات 
بوذيب العاملية للقدرة ع�صر ام�ض 
انطالق فعاليات اليوم الثاين من 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  مهرجان 
ال�صابع  ال����دويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نادي  ينظمه  ال����ذي  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة، 
تراث المارات بالتن�صيق مع احتاد 
وجمعية  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة  الم��������ارات 
العربية،  ل���ل���خ���ي���ول  الم�����������ارات 
وا�صعة.  ودول��ي��ة  عربية  مب�صاركة 
الفعاليات مب�صابقة  انطلقت  وقد 
الأ�صيلة  العربية  اخليول  جمال 
خ�ص�ض  حيث  الثالثة  دورت��ه��ا  يف 
من  للمهور  الثانية  للفئة  ال��ي��وم 
ع��م��ر ���ص��ن��ة ايل ث���الث���ة ���ص��ن��وات ، 
وفئة الفحول من عمر اأربعة وما 
جمال  بطولة  �صملت  كما   ، ف��وق 
اخل��ي��ول ع��ل��ى م��ن��اف�����ص��ات بطولة 
الأب���ط���ال ل��الإن��اث م��ن ع��م��ر �صنة 
اإىل �صنتني، والذكور من عمر �صنة 
اإىل �صنتني اأي�صاً.  وقد تابع �صمو 
نهيان  ال  زايد  بن  �صلطان  ال�صيخ 
ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن ال�����ص��ال��ة الكربى 
للفرو�صية يف بوذيب، و�صهد جميع 
ج���م���ال اخليول  ت���اأه���ي���ل  م���راح���ل 
اإ�صطبالت  من  ال�صيلة  العربية 
ال��دول��ة ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة وعدد 
جمل�ض  دول  اإ�����ص����ط����ب����الت  م�����ن 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، وت����وج �صمو 
راع���ي امل��ه��رج��ان ال��ف��ائ��زي��ن و�صط 
ف���رح���ة ك���ب���رية م����ن ال���ف���ائ���زي���ن . 

م�صابقة  مناف�صات  على  املهرجان 
الفرو�صية  ري����ا�����ص����ة  ع�����رو������ض 
)م��ه��ارات ال��رك��وب( وذل���ك �صمن 
ب���رع���اي���ة مربط  ا�����ص����واط  ارب���ع���ة 
فورتي فت�صتاد، ويلي ذلك م�صابقة 
خم�ص�صة  ال���ف���رو����ص���ي���ة  األ�����ع�����اب 
يت�صمن  كما  ال�صغار،  للفر�صان 
ب��رن��ام��ج امل���ه���رج���ان ب��ط��ول��ة قفز 
احلواجز، والتي تت�صمن م�صابقة 
ال��ت��ق��اط الوت�����اد ���ص��م��ن �صوطني 
املهرجان  ويتوج  ونهائي،  تاأهيلي 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ك���اأ����ض  مب��ن��اف�����ص��ات 
�صلطان بن زايد اآل نهيان الدويل 
للقدرة مل�صافة 240كم على ثالث 
بثالث  دول��ي��ا  وامل�صنف   ، م��راح��ل 
للخيول  خم�ص�ض  وه���و   . جن���وم 
فوق،  فما  �صنوات  �صبع  اأعمار  من 
م�صاركتهم  املتناف�صون  يبداأ  حيث 
باملرحلة الوىل ذات اللون ال�صفر 

التعاون  جمل�ض  ودول  الإم�����ارات 
اخلليجي ، و�صددوا على ان قرية 
املوا�صفات  ذات  مبرافقها  بوذيب 
باحت�صان  ج�����دي�����رة  ال����دول����ي����ة 
تتمتع  ملا  الكبرية نظرا  ال�صباقات 
به من �صمعة دولية واهتمام جنوم 
ون�صاطاتها  ب�صباقاتها  الفرو�صية 

املميزة.

يتفقد  املـــهـــرجـــان  راعــــــي 
الن�سطة امل�ساحبة  

ق�����ام ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
تفقدية  ب��ج��ول��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
للمهرجان  امل�صاحبة  للفعاليات 
رئي�ض  خ���الل���ه���ا  ����ص���م���وه  اإل���ت���ق���ى 
يف  وامل�����ص��ارك��ني  اللجنة  واأع�����ص��اء 
املهرجان، مطمئنا على اأحوالهم، 
مبتابعة  املنظمة  اللجنة  وموجها 
اأ�صكال  جميع  وتقدمي   ، �صوؤونهم 
والت�صهيالت  واله��ت��م��ام  ال��دع��م 
م�صاركة  حتقيق  �صاأنها  من  التي 
متميزة ونوعية تقوم على حتقيق 
مبداأ تكافوؤ الفر�ض بني اجلميع، 
وم�������ص���ارك���ة ف���ع���ال���ة لجن������اح هذا 
ال��ع��ر���ض ال��رتاث��ي ال��وط��ن��ي الذي 
اأ�صبح ملتقى تراثيا ثقافيا فريدا 
املنطقة  م�صتوى  على  ن��وع��ه  م��ن 
امل�صتويات  ك��اف��ة  وع��ل��ى  وال���ع���امل 
ت�صجيع  م�������ص���ت���وى  وب����خ����ا�����ص����ة 
وتطوير فكرة ال�صياحة الرتاثية، 
دول  واأب���ن���اء  امل��واط��ن��ني  وت�صجيع 
على  اخلليجية  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 
الريا�صة  ه��ذه  ممار�صة  موا�صلة 
ال��ع��ري��ق��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا عرب 

الجيال .
هام�ض  ع���ل���ى  ي����ق����ام  ان������ه  ي����ذك����ر 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  مهرجان 
زايد ال نهيان للفرو�صية مهرجان 
تراث  ن��ادي  باإ�صراف  كبري  تراثي 
فنية  ع��رو���ص��ا  يت�صمن  الم����ارات 
ل��ع��دد م��ن ف��رق ال��ف��ن��ون ال�صعبية 
وفنية  ت��راث��ي��ة  وع��رو���ص��ا  املحلية 
اأجنحة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  خمتلفة 
خا�صة للمهن واحلرف التقليدية 
عربية  وجل�صات  ال�صعبي  واملقهى 
ق����دم����ت م�����ن خ���الل���ه���ا واج����ب����ات 
ال��ع��رب��ي��ة ك��م��ا قدمت  ال�����ص��ي��اف��ة 

ن�صاطات وعرو�ض خمتلفة .

برنامج الي�م الثالث 
م�صابقة  ال���ي���وم  ع�����ص��ر  ت�����ص��ت��اأن��ف 
الركوب(  )ف��ئ��ة  اخل���ي���ول  ج��م��ال 
ال���راب���ع من  ال��ي��وم  ي�صتمل  م��ا  يف 

�صمو الأمري عبد العزيز بن اأحمد 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز رئ��ي�����ض منظمة 
اجلواد العربي و�صمو الأمري عبد 
اهلل بن فهد بن عبد اهلل اآل �صعود 
ال�صعودي  الحت����اد  رئ��ي�����ض  ،ن��ائ��ب 
ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة، والأم����ري حم��م��د بن 
 . ����ص���ع���ود  اآل  اهلل  ع���ب���د  ب����ن  ف���ه���د 
وا�صحاب ال�صعادة جا�صم بن عيد 
،واحمد  دول���ة قطر  م��ن  ث��اين  اآل 
رئي�ض جمعية  ال���رازق  ع��ادل عبد 
امل�صرية  العربية  اخل��ي��ول  م��رب��ي 
الأ���ص��ي��ل��ة ،و����ص���الح ال��ع��ري��ف من 
ال��ك��وي��ت ،وال����ل����واء ���ص��امل ال���رباق 
،كما  العربي  اجل��واد  منظمة  من 
ح�����ص��ر ال��ف��ع��ال��ي��ات ����ص���ع���ادة علي 
عبداهلل الرميثي املدير التنفيذي 
مهري  ،وحم������م������د  ل����الأن���������ص����ط����ة 
املزروعي مدير اإدارة قرية بوذيب 

وي�صرف على تقييم جمال اخليول 
ت�صم  متخ�ص�صة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة 
خ����رباء حم��ل��ي��ني ودول���ي���ني وقدم 
�صمو المري عبد العزيز بن اأحمد 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز رئ��ي�����ض منظمة 
تذكارية  ل��وح��ة  ال��ع��رب��ي  اجل�����واد 
حتمل �صورة الفر�صة  موناراك . 
املوؤ�ص�صة  الأوىل  الفر�صة  وهي  ام  
ل�صمو  التابعة  ور�صان  ل�صطبالت 
ال�صيخ �صلطان بن زايد ال نهيان، 
وذل����ك ت��ق��دي��را ل�����ص��م��وه ول����دورة 
ال��ك��ب��ري يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ريا�صة 
الفرو�صية ريا�صة الباء والجداد 
ول����دوره ال��ك��ب��ري يف دع���م امل���وروث 
ودول  الم�����ارات  ل��دول��ة  ال�صعبي 
اخلليج العربية . ح�صر الفعاليات 
بن  �صلطان  اأقيمت يف �صالة  التي 
زايد الكربى للفرو�صية يف بوذيب 

ا�صحاب  م��ن  ،ون��خ��ب��ة  للفرو�صية 
واخلا�صة  ال��ع��ام��ة  ال���ص��ط��ب��الت 
التعاون  جمل�ض  ودول  ال��دول��ة  يف 
اخل��ل��ي��ج��ي وج���م���ه���ور ك���ب���ري من 

ع�صاق ريا�صة الفرو�صية . 

ا�سادة باملهرجان 
ثمن عدد من امل�صاركني واحل�صور 
رعاية وجهود �صمو ال�صيخ �صلطان 
�صاحب  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن 
ال�صمو رئي�ض الدولة ، رئي�ض نادي 
تراث المارات يف تطوير ريا�صات 
وتروي�ض  )جمال  من  الفرو�صية 
احلواجز  ع��ل��ى  وال���ق���ف���ز  وق������درة 
وم����ه����ارات ال���ع���ر����ض وغ����ريه����ا( ، 
وقالوا ان املهرجان يتميز بح�صن 
وامل�صاركة  وال��ت��ن��ظ��ي��م  الإع��������داد 
ال���ن���وع���ي���ة ل���ف���ر����ص���ان وف���ار����ص���ات 

التي �صتنطلق فجر يوم اخلمي�ض 
املقبل 14 مار�ض مل�صافة 80 كم، 
ومن ثم ي�صتكملون بقية اجلولت 
واملراحل على مدار يومني اآخرين 

لإمتام امل�صافة كاملة .
املناف�صات  ب��رن��ام��ج  يت�صمن  ك��م��ا 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  ك��اأ���ض  �صباق 
بن زايد اآل نهيان الدويل للقدرة 
اخلا�صة  امل��ل��ك��ي��ة  ذات  ل��ل��خ��ي��ول 
القدرة  و�صباق  ك��م،   120 مل�صافة 
والنا�صئني  ل���ل�������ص���ب���اب  ال��������دويل 
دوليا  امل�صنف  ك��م،   120 مل�صافة 
بنجمتني، و�صباق القدرة الن�صائي 
كم   120 مل�صافة  امل��ف��ت��وح  املحلي 
ويقام  م�����راح�����ل،  خ��م�����ض  ���ص��م��ن 
امل�صافة  ب��ه��ذه  م��رة  لأول  ال�صباق 
من  جملة  ج��ان��ب  اىل  ال��ط��وي��ل��ة، 
ما  مل�صافات  التاأهيلية  ال�صباقات 

بني 40 كم و 80 كم .



تنظيم غذاء امل�صابني
 باخلرف يح�صن �صحتهم

وجدت درا�صة جديدة اأن م�صاعدة الأ�صخا�ض امل�صابني باخلرف على تناول 
البدنية  �صّحتهم  حت�صني  على  ي�صاعد  منتظم  ب�صكل  الغذائية  الوجبات 
العلمي  نيوز  وذكر موقع هلث دي  لديهم.  الكتئاب  اأعرا�ض  ويخفف من 
اأجروا  ت��اي��وان،  يف  الوطنية  مينغ  يانغ  جامعة  يف  الباحثني  اأن  الأم��ريك��ي 
عاداتهم  ت��ذّك��ر  على  دّرب���وا  ب��اخل��رف  م�صابني  �صخ�صاً   63 على  درا�صتهم 
الغذائية ب�صكل منا�صب، و27 مري�صاً تلقوا الرعاية العادية. وا�صتخدمت 
يف تدريب الذاكرة عملية تتطلب من الأ�صخا�ض ا�صتعادة بع�ض املعلومات 
على مدى فرتات زمنية اأطول، كما ا�صتخدمت عملية اأخرى ت�صمل القيام 
مبهمات ترتبط باحلياة اليومية. وخ�صع املر�صى لفحو�ض تتعلق بالغذاء 
اأ�صهر وتبنّي   6 وموؤ�صر كتلة اجل�صم والكتئاب قبل البدء بالدرا�صة وبعد 
الغذاء  يف  حت�صناً  اأظهروا  الذاكرة  لتدريب  خ�صعوا  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
وال�صحة وزيادة يف موؤ�صر كتلة اجل�صم، وتراجعاً يف الكتئاب اأي�صاً كما اأن 

الأ�صخا�ض الذين خ�صعوا للتدريب الغذائي اأظهروا تراجعاً يف الكتئاب.

ال�صمينون يعي�صون اأطول 
وجدت درا�صة جديدة اأن ال�صمينني يعي�صون اأكر لأن اأدمغتهم تتلقى مزيداً 
ديلي ميل  واأف��ادت �صحيفة  النف�صي.  التعّر�ض لالإجهاد  التغذية عند  من 
الربيطانية اأن الباحثني يف جامعة لوبيك الأملانية، وجدوا اأن الأ�صخا�ض 
اأطول من نظرائهم النحيفني  الذين يعانون من ال�صمنة يعي�صون لفرتة 

لأن اأدمغتهم حت�صل على غذاء اأكر بحالت الإجهاد النف�صي.
وقال الباحث امل�صوؤول عن الدرا�صة، اآكيم بيرتز، اإن اأ�صحاب الوزن الزائد 
هم اأكر مالءمة مع احلياة الع�صرية املجهدة لأن عملية الأي�ض عندهم 
اأف�صل. وا�صار اإىل اأن فكرة موت الذين يعانون من ال�صمنة قبل نظرائهم 
النف�صي،  الإجهاد  مع  يتفاعلون  الأ�صخا�ض  اإن  وقال  النحفاء هي خرافة. 
الآخر  والبع�ض  �صميناً  وي�صبح  ي��اأك��ل  فالبع�ض  خمتلفتني،  بطريقتني 
مر�صى  ي�صبحون حقاً  اأن من  اإىل  واأ�صار  نحيفاً.  وي�صبح  الطعام  يرف�ض 
اأف�صل،  اأما الذين يعانون من ال�صمنة فهم يتمتعون ب�صحة  هم النحفاء، 
فالنحافة بحد ذاتها لي�صت م�صكلة بل اإن الذين يخ�صرون من وزنهم حتت 
�صغط الإجهاد النف�صي هم يف خطر. ولفت الباحث اإىل اأنه من ينبغي القلق 
ب�صاأنه اأكر هو ال�صخ�ض النحيف املجهد نف�صياً، فهم معر�صون للموت اأبكر. 
ودر�ض الباحثون الإجهاد ال�صام الذي ياأتي بفعل عوامل خارجة عن �صيطرة 

ال�صخ�ض مثل الفقر و�صوء املعاملة والطالق والإ�صطراب يف العمل.
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اإميا واط�صون �صندريال 
اإميا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  املمثلة  جت��ري 
م���ع �صركة  واط�������ص���ون، حم���ادث���ات 
يف  �صنديريال  دور  لتج�صد  دي��زين 
الرواية  اإىل  ي�صتند  ج��دي��د  فيلم 
فراييتي  جملة  وذك��رت  ال�صهرية. 
ا�صتهرت عاملياً  التي  اأن واط�صون   ،
اأف���الم  �صل�صلة  يف  دوره�����ا  ب��ف�����ص��ل 
هاري بوتر جتري حمادثات اأولية 
مع ال�صركة لتج�صيد دور �صندريال 
اأن ت���وؤدي  يف ال��ف��ي��ل��م وم���ن امل��ق��رر 
املمثلة، كايت بالن�صيت، دور زوجة 
ال�صركة بدء  ال�صريرة وتاأمل  الأب 
املقبل  اخلريف  يف  الفيلم  ت�صوير 

على اأن يتم اإطالقه عام 2014.

 خطوبة كري�صتيان �صاليرت 
كري�صتيان  الأمريكي  املمثل  اأعلن 
ع��ل��ى حبيبته  خ��ط��وب��ت��ه  ���ص��الي��رت 

بريتاين لوبيز.
مغازين(  اأ������ض  )ي����و  م���وق���ع  وذك�����ر 
اأك��د خرب  ع��ام��اً(  اأن �صاليرت )43 
اخل����ط����وب����ة خ������الل اإط����الل����ت����ه يف 
جيمي  الربامج  مقدم  مع  مقابلة 

فالون.

وي�صار اإىل اأن �صاليرت كان متزوجاً 
وتعود  ل��ول��دي��ن،  واأب  ال�����ص��اب��ق  يف 

يجرب طفلته على القيادة بتهور
اأ����ص���واأ اأب يف ال��ع��امل ، ه��ك��ذا و�صفت  ق��د ي��ك��ون ذل���ك ه��و 
الرو�صي  ال�����ص��ائ��ق  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  م��ي��ل  ال��داي��ل��ي  �صحيفة 
للجلو�ض  الثمانية  الأع��وام  ذات  ابنته  دفع  ال��ذي  املتهور، 
كليومرت   100 �صرعة  على  والقيادة  القيادة  عجلة  خلف 
دميرتي  اإن  الربيطانية  ال�صحيفة  وق��ال��ت  ال�صاعة.  يف 
يف  اأم��ام��ه  كارينا  ابنته  و�صع  ع��ام��اً(،   28( ميهولت�صيك 
مواجهة عجلة قيادة �صيارته، وعكف على ت�صويرها وهو 
ال�صرعة  و�صلت  حتى  كبرية؛  ب�صرعة  ال�صري  على  يحثها 
ك���ان ي�صري  اأن����ه  ال�����ص��اع��ة. ورغ����م  ك��ي��ل��وم��رت يف   100 اإىل 
على طرق جليدية قابلة لالنزلق، مل يلتفت اإىل جنوح 
ابنته  حث  على  اأ�صر  فاإنه  الطريق،  منت�صف  يف  �صيارته 
لبنته:  ميهولت�صيك  وق��ال  جم��دداً.  ال�صرعة  زي��ادة  على 
اأقل من �صبعني  اأ�صرعي.. نعم.. هيا هيا.. هل هي  هيا.. 
كيلومرت يف ال�صاعة.. ل تنظري يف عداد ال�صرعة.. انظري 
فقط اإىل الطريق . ثم حول بعد ذلك الكامريا لزوجته 
التقطي لنا  التي كانت جتل�ض يف اخللف، قائاًل لها لينا 
�صوراً جيدة ، ثم توجه لبنته قائاًل هيا لقد قاربنا على 
مئة كيلومرت يف ال�صاعة.. ا�صغطي على البنزين ل تكوين 
خائفة . وواجهت تلك اللقطات انتقادات وا�صعة من قبل 
بالفيديو  و�صفوه  ال��ذي��ن  الإن��رتن��ت،  �صبكة  م�صتخدمي 
ال�صادم ، فيما و�صفوه باملحاولة القا�صية لتعليم �صلوكيات 
، فيما كان رد فعل  اإي��اه بالأبله  �صيئة لالأطفال وا�صفني 
اإن��ه اأب مثايل لأنه  اآخ��ري��ن ب��الإ���ص��ادة ب���الأب، ال��ذي قالوا 

يعلم ابنته يف �صن مبكرة جداً على عدم اخلوف .

يقتله الأنه عاك�ض زوجته
�صهدت مدينة حلوان امل�صرية حادثاً ماأ�صاوياً، حيث قام 
زوجته،  يعاك�ض  �صبطه  اأن  بعد  بائع  بقتل  م�صلح  جن��ار 
مديرية  وك��ان��ت  ال�صعودية.  ال��ري��ا���ض  �صحيفة  بح�صب 
اأمن القاهرة قد تلقت بالغاً يفيد و�صول حممد ال�صيد 
هامدة  ج��ث��ة  ال��ع��ام  ح��ل��وان  م�صت�صفى  اإىل  ع��ام��ا(   38(
النار عليه من م�صافة  اإط��الق  نتيجة  اإ�صابات  وبها عدة 
م�صاجرة حدثت  هناك  اأن  تبني  التحريات  وبعد  قريبة، 
اإ�صماعيل )25 عاما(  بني املجني عليه واملتهم م�صطفى 
ل���الأول وه��و يعاك�ض زوج��ت��ه فن�صبت  الأخ���ري  روؤي���ة  بعد 
املجني  فخر  ال��ن��ار  اإث��ره��ا  على  اأط��ل��ق  م�صاجرة  بينهما 
عليه �صريعاً. وقد مت حترير حم�صر بالواقعة حمل رقم 
4561 واإحالة املتهم للنيابة العامة التي اأمرت بحب�صه 4 

اأيام على ذمة الق�صية.

مت�صول يعرتف باأنه مليونر
اأعلن اأمريكي من تك�صا�ض اأنه يجني اأكر من 100 األف 
ا�صتغالل  اإىل  جل��وءه  م��وؤك��داً  الت�صول،  من  �صنوياً  دولر 
باأنه  ادعائه  املال من خالل  النا�ض للح�صول على  طيبة 
ع��ن غاري  الأم��ريك��ي��ة   18 ق��ن��اة ليك�ض  ون��ق��ل��ت  م��ق��ع��د. 
�صنوياً  دولر  األف   100 اإنه يجني نحو  تومب�صون، قوله 
بف�صل الت�صول. وقد متكنت كامريات القناة من �صبطه 
الكامريا  اأم���ام ع��د���ص��ات  ق��ال  اأن���ه  امل�صهود، غ��ري  ب��اجل��رم 
املال..اإىل  اإعطائي  اأحبكم جميعاً، ل تكفوا عن  »مرحباً، 

اللقاء يف ال�صارع«.

فتاة تنام 44 يومًا من دون توّقف
تعاين فتاة بريطانية يف ال�صاد�صة ع�صر من العمر، من مر�ض نادر يجعلها تنام ملدة 44 يوماً ب�صكل م�صتمر، وتهاجم 

اأفراد عائلتها اأثناء فرتة غيبوبتها.
يف  عجيبة  تغيريات  م��ن  تعاين  جتعلها  ن���ادرة  اأع��را���ض  م��ن  تعاين  وودز،  لوي�ض  اإن  ميل(  )دي��ل��ي  �صحيفة  وق��ال��ت 
الأحمر  باللون  �صعرها  ب�صبغ  النوبات  اإح��دى  فتاة عنيفة، وقامت خالل  اأو  وتت�صّرف كطفلة �صغرية  �صخ�صيتها 

وثقب اأذنيها. 
واأ�صافت اأن الأطباء يعتقدون اأن لوي�ض تعاين من متالزمة ت�صمى كلني ليفن جتعلها تنام لفرتات طويلة يف كل 
مرة، وتت�صّرف بطريقة غريبة جتعلها ت�صرب راأ�صها باحلائط، وتهاجم �صقيقها الأ�صغر، وتاأكل كميات كبرية من 
الطعام، وتعاين اأي�صاً من تغريات يف ال�صخ�صية جتربها على الت�صّرف مثل طفل ر�صيع اأو �صخ�ض يف حالة �صكر 

�صديدة.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن هذه الأعرا�ض جعلت لوي�ض بال ذاكرة ل�صلوكها الغريب، ويعتقد طبيبها باأنها تعاين من 
متالزمة كلني ليفن ، وهي حالة نادرة ومعّقدة ت�صبب ا�صطرابات ع�صبية، ويعاين منها 65 �صخ�صاً فقط يف اململكة 

املتحدة. 
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اإن�صاء ات�صاالت بالتخاطر 
متكن العلماء للمرة الأوىل من تو�صيل عقل باآخر بني فاأرين 
باملخترب يف تقدم هام يب�صر بخطوة اأقرب يف جمال تكنولوجيا 
اأق��ط��اب كهربائية م��غ��رو���ص��ة يف  ق����راءة الأف���ك���ار.  وب��ا���ص��ت��خ��دام 
الفاأر  اإىل  املعلومات  الفاأرين من مترير  اأحد  الدماغني متكن 
الآخر املوجود يف قف�ض يبعد اآلف الأميال، على الرغم من اأنه 
مل يكن واعيا باأنه كان يفعل ذلك. وتعترب هذه التجربة التي 
كالورينا  بولية  الأمريكية  ديوك  جامعة  من  العلماء  اأجراها 
البيني من عقل  بال�صطح  ملا يعرف  اأول مثال عملي  ال�صمالية 
درا�صات  وكانت  عقلني.  بني  املبا�صر  الت�صال  راب��ط  اأو   ، لآخ��ر 
�صابقة قد اأظهرت اأن املعلومات الب�صرية واللم�صية ميكن نقلها 
الأع�صاء  املثال جلعل مبتوري  �صبيل  بني عقل وحا�صوب، على 
البحث اجلديد ميثل  لكن  ال�صناعية،  الأط��راف  يتحكمون يف 
تقدما هاما. وعلى الرغم من اأن الت�صال كان اأولياً جداً فاإنه 
اأن  ما  يوما  التي ميكن  املعقدة  الأج��ه��زة  املزيد من  اأف��ق  يزيد 
الأ�صتاذ  وق��ال  البع�ض.  بع�صهم  عقول  ي��ق��روؤون  النا�ض  جتعل 
اأظهرت  التجارب  هذه  الدرا�صة  قاد  ال��ذي  نيكوليكي�ض  ميغيل 
العقول.  بني  ومتطورة  مبا�صرة  ات�صال  عالقة  اأن�صاأنا  قد  اأننا 

وجوهريا نحن نبتكر ما ميكن اأن اأ�صميه حا�صوبا ع�صويا.

م�صابقة على االإنرتنت لت�صمية جنني
على  مل�صوتني  ال�صماح  على  ح��ام��ل  كاليفورنية  ام����راأة  واف��ق��ت 
 5 على  ح�صولها  ل��ق��اء  جنينها  ا���ص��م  باختيار  الإن��رتن��ت  �صبكة 
اآلف دولر. وذكرت و�صائل اإعالم اأمريكية اأن ناتا�صا هيل )26 
�صهرها  اأجنل�ض، وحامل يف  لو�ض  عاماً(، وهي معلمة فنون من 
مولوداً  ينتظرون  الذين  لالأهايل  تتيح  مب�صابقة  ف��ازت  الرابع، 
باختيار اأ�صماء اأطفالهم بوا�صطة عملية ت�صويت تتم عرب �صبكة 
الإنرتنت. واأ�صارت اإىل اأن هيل واحدة من بني 80 امراأة دخلن 
اأن امل�صوتني �صيتعنّي  يف م�صابقة موقع بيلي براندي واأو�صحت 
عليهم الختيار بني 10 اأ�صماء، بينها 5 اأ�صماء �صبيان، و5 اأخرى 
عملية  اأن  واأ�صافت  امل�صابقة.  وممولو  ال�صركة  ت�صعها  للبنات، 
اجل��اري، م�صرية  اآذار-م��ار���ض  و22   18 بني  �صتجري  الت�صويت 
اإىل اأن جنني هيل الذي �صيولد يف اأيلول-�صبتمرب املقبل �صيحمل 
اأكرب  على  يح�صالن  اللذين  الفتاة  اأو  ال�صبي  ا�صمي  من  ا�صماً 
ن�صبة من الأ�صوات يف عملية الت�صويت. وقالت مديرة امل�صابقة، 
لي�صي مولر، اإن اأ�صماء املنتجات اأو الأ�صماء ال�صديدة الغرابة لن 
تدرج يف امل�صابقة. واأّكدت هيل اأنها تعتزم ا�صتخدام اخلم�صة اآلف 

دولر ل�صداد ديونها، وفتح ح�صاب م�صريف جلنينها.

ال�صمنة توؤذي �صرايني اجلنني 
تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن مواليد الأمهات البدينات قد يعانون 
هلث  موقع  وذك��ر  الرئي�صية  القلب  �صرايني  اأح��د  يف  �صماكة  م��ن 
وجدوا  �صيدين  بجامعة  باحثني  اأن  الأم��ريك��ي  العلمي  نيوز  دي 
الأمهات  مواليد  عند  اأ�صمك  تكون  الأب��ه��ر  ال�صريان  ج���دران  اأن 
�صماكة  وتعترب  الطبيعي.  الوزن  ذوات  البدينات مقارنة مبواليد 
وال�صرايني،  القلب  باأمرا�ض  ال�صريان عامل خطر لالإ�صابة  هذا 
توؤّثر على  قد  �صمنة احلوامل  اأن  العلماء  افرت�ض  وبالتايل فقد 
الدماغية  وال�صكتات  القلب  ب��اأم��را���ض  مواليدهن  اإ�صابة  خطر 
لحقا يف حياتهم. و�صملت الدرا�صة 23 امراأة معدل اأعمارهن 35 
عاما، وهن بالأ�صبوع 16 من احلمل. واأجنبت ع�صر منهن ذكوراً، 

وتراوح وزن املواليد بني 1.8 و4.3 كيلوغرامات.
فنانة تقدم رق�صة �صينية مثرية خالل بروفة للعر�ض الأول بعنوان )طريق احلرير( يف م�صرح ديفيد مبركز لينكولن يف مدينة نيويورك. )يو بي اآي(

نيكي ميناج: مل اأخ�صع الأية 
عمليات جتميل يف وجهي 

الأمريكية،  ال���راب  مغنية  اأّك���دت 
نيكي ميناج، اأنها مل تخ�صع لأية 
عمليات جتميل يف وجهها وقالت 
ميناج يف مقابلة مع قناة )اإك�صرتا 
تي يف( الأمريكية مل اأخ�صع لأي 
نافية  وج��ه��ي،  يف  جتميل  عملية 
ال�����ص��ائ��ع��ات التي  ك���اف���ة  ب���ال���ت���ايل 
ت��ن��اول��ت��ه��ا و���ص��ائ��ل الإع�����الم حول 
اإج����رائ����ه����ا ع���م���ل���ي���ات جت���م���ي���ل يف 

وجهها.
الأ���ص��خ��ا���ض، عندما  اأن  واأ���ص��اف��ت 
يرون ترّبجي يفكرون باأنني اأغرّي 

فيه، غري اأنه جمّرد ترّبج.
خطاً  اأطلقت  التي  ميناج،  وقالت 
التجميل  مل�صتح�صرات  ج���دي���داً 
�صتخّفف  اإن��ه��ا  فيفا،  م��اك  با�صم 
التي  ال���ت���رّبج  م�صتح�صرات  م��ن 
م�صرية   ،2013 لعام  ت�صتخدمها 
ه���ذه  م�����ن  ال���ت���خ���ف���ي���ف  اأن  اإىل 
امل�صتح�صرات يعطي منظراً اأكر 

ر�صداً واإغراء.

حتليل قلب ريت�صارد قلب االأ�صد 
ح��ل��ل ع��ل��م��اء ف��رن�����ص��ي��ون م���ا ب��ق��ي م���ن ق��ل��ب امللك 
ريت�صارد ملك اجنلرتا امللقب بريت�صارد قلب ال�صد 
ووجدوا انه عطر برائحة زهور املرجريتا والنباتات 
العطرية والبخور لتظل رائحته عطرة وحتيط به 
الفرن�صيون  العلماء  ووج���د  القد�صية.  م��ن  ه��ال��ة 
املوجود يف  الول  ريت�صارد  امللك  الذين حللوا قلب 
كاتدرائية روان منذ وفاته انه كان ملفوفا بالكتان 
وع��ول��ج بالزئبق والع�����ص��اب ووج���دوا ب��ه اث��ار لقاح 
مما يوؤكد تقارير وفاته متاأثرا بجرح اأ�صيب به يف 

احلرب يف ربيع عام 1199 بو�صط فرن�صا.
يجد  مل  التجربة  ق��اد  ال��ذي  �صارلييه  فيليب  لكن 
اأثر  اي  ال���ص��د  قلب  م��ن  املتبقي  امل�صحوق  ذل��ك  يف 
ملك  ان  ق��ال��ت  رواي����ات  يدح�ض  م��ا  وه��و  لل�صموم 
م�صموم. وخل�ض  برمح  اأ�صيب  ال�صليبية  احل��روب 
العلماء اىل ان تلوث جرحه نتيجة عدم توافر �صبل 
كان  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  ال�صليمة  والتعقيم  التطهري 
41 عاما. وبالن�صبة  على الرجح �صبب وفاته عن 
اليها  تو�صل  التي  النتائج  ف��ان  بريطانيا  ملواطني 
فريق �صارلييه رمبا حتيي ذكرى ملك خلده الدب 
ال�صعبي بو�صفه ملكا طيبا وان كان غائبا كما تورده 

روايات روبن هود.

املوظفني  اأن  ام�������ض  ج���دي���دة  درا�����ص����ة  ك�����ص��ف��ت 
رواتب  ع��ل��ى  يح�صلون  ال��ذي��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
اأ�صحاب  نظرائهم  م��ن  اأف�صل  ينامون  عالية 

الدخل املحدود.
ديلي  ن�صرتها �صحيفة  التي  الدرا�صة،  ووجدت 
الربيطانيني  ن�����ص��ف  ي��ج��ع��ل  ال��ت��وت��ر  اأن  م��ي��ل 
يف�صلون يف احل�صول على �صت �صاعات فقط من 
النوم لياًل، جراء القلق امل�صتمر على اأو�صاعهم 

املالية.
اإىل  ي���ذه���ب  ال���ع���ادي  ال���ربي���ط���اين  اإن  وق���ال���ت 
ال��ف��را���ض ع��ن��د ال�����ص��اع��ة احل���ادي���ة ع�����ص��رة و 15 
دقيقة لياًل وينام نحو 7 �صاعات، يف حني يكافح 
احل�صول  اأج��ل  من  الربيطانيني  من  املاليني 
يجعل �صحتهم  ما  النوم  ك��اف من  ق�صط  على 
عر�صة للخطر. واأ�صافت الدرا�صة اأن اثنني من 
احل�صول  يف  يف�صالن  بريطانيني  خم�صة  ك��ل 
يوؤكد  والتي  لياًل  النوم  من  �صاعات  �صت  على 
اخل����رباء ب��اأن��ه��ا مت��ث��ل احل���د الأدن�����ى للحفاظ 
على ال�صحة العقلية والبدنية، غري اأن الن�صبة 

ارتفعت يف ال�صنوات الثالث الأخرية.

واأ�صارت اإىل اأن واحداً من كل ثالثة بريطانيني 
مع  مقارنة  الليل  يف  �صاعات  خم�ض  الآن  ينام 
%27 يف عام 2010، يف حني حّمل نحو ن�صف 
الأرق  م�صوؤولية  والقلق  الإجهاد  الربيطانيني 

الذي يعانون منه.
من   22% اأن  اأي���������ص����اً  ال����درا�����ص����ة  ووج��������دت 
الربيطانيني يح�صلون على نوم �صيء يف معظم 
اأف�صل  اأن الرجال يتمتعون بنوم  الليايل، غري 
%30 مقابل  ال��ن�����ص��اء ومب��ع��دل  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع 
%20، لكن الن�صبة ارتفعت اإىل %40 بالن�صبة 

للرجال العزاب واإىل %57 للن�صاء العازبات.
الذين  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  امل���وظ���ف���ني  اإن  وق���ال���ت 
اأف�صل  ينامون  مرتفعة  روات��ب  على  يح�صلون 
الذين  م����ن   30% واع��������رتف  غ����ريه����م،  م����ن 
األف   75 اإىل  ت�صل  �صنوية  روات���ب  يتقا�صون 
جيد،  ب�صكل  ينامون  باأنهم  اإ�صرتليني  جنيه 
فيما اأقّر %10 من الذين يح�صلون على رواتب 
باأن  اإ�صرتليني  األف جنيه   15 تقل عن  �صنوية 
امل�صتمر على  القلق  نومهم �صيء للغاية ب�صبب 

اأو�صاعهم املالية.

اأ�صحاب الرواتب العالية ينامون اأف�صل

مادي�صون �صتاأكل م�صيمتها 
الغريبة للتعايف بعد الإجناب،  الأزي��اء الأمريكية، هويل مادي�صون، عن خطتها  اأعلنت عار�صة 

وهي حتويل م�صيمتها اإىل حبوب وتناولها كما هو احلال بالن�صبة لعدد كبري من امل�صاهري.
ونقلت و�صائل اإعالم اأمريكية عن مادي�صون )33 �صنة(، التي يتوقع اأن تلد يف وقت لحق من 
ولكنني  ومزعجاً  الأم��ر غريباً  يبدو  قد  اإن��ه  الإن��رتن��ت  ال�صهر، قولها عرب �صفحتها على  ه��ذا 

اأخطط لتحويل م�صيمتي اإىل حبوب ميكنني تناولها بعد الولدة . واأ�صافت �صمعت ان هذا ي�صاعد 
الن�صاء على التعايف ب�صكل اأ�صرع واأريد اأن اأتعافى باأ�صرع وقت ممكن .

ي�صار اإىل انه تردد اأن، جانيواري جونز، اقدمت على هذه اخلطوة بعد ولدة ابنها كزاندر يف العام 
2011. يذكر ان مادي�صون تنتظر ولدة طفلة هي الأوىل لها من زوجها با�صكال روتيال.

 


