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الثوار يتقدمون ورو�سيا تنتقد م�ؤمتر روما

جمزرة قرب حلب والنظام يوا�صل ق�صف املدن
•• عوا�صم-وكاالت:

اتهمت املعار�ضة ال�سورية قوات
النظام ال�سوري بارتكاب جمزرة
وقع �ضحيتها � 72شخ�صا �أعدموا
م�ي��دان�ي��ا وح��رق��ت جثثهم بقرية
قرب حلب.
وذك ��ر ب�ي��ان � �ص��ادر ع��ن االئتالف
ال��وط�ن��ي ال �� �س��وري ل�ق��وى الثورة
واملعار�ضة �أن قوات نظام الرئي�س
ب�شار قامت ب ��إع��دام � 72شخ�صا
ميدانيا ث��م ح��رق��ت جثثهم ،بعد
اقتحامها لقرية املالكية غربي
مدينة ال�سفرية قرب حلب .
و�أ�شار البيان اىل �أن��ه مت الأربعاء
توثيق �أ�سماء � 49شخ�صا منهم،
ول�ك�ن�ه��ا ق��ال��ت �إن امل �ج��زرة وقعت
قبل ثالثة �أيام من ذلك.
واعترب االئتالف �أن هذه املجازر
املتكررة التي ترتكبها ف��رق املوت
التابعة للنظام ،ت�شري �إىل منهجية
�إجرامية وا�ضحة تهدف �إىل ن�شر
الرعب وت�أجيج الغ�ضب وم�شاعر
ال �ك��راه �ي��ة ،يف دف ��ع وا� �ض��ح يقوم
ب��ه ن�ظ��ام الأ� �س��د ن�ح��و امل��زي��د من
التفكيك وزرع الفرقة والبغ�ضاء
بني �أبناء ال�شعب ال�سوري .

يف غ���ض��ون ذل ��ك ،وا� �ص �ل��ت قوات
ال�ن�ظ��ام ال �� �س��وري ق�صف مناطق
عدة يف ريف دم�شق ،يف حني �سيطر
اجلي�ش احلر على اجلامع الأموي
بحلب و�أ��ص�ب��ح قريبا م��ن �ساحة
العبا�سيني و��س��ط دم���ش��ق .وذلك
ب��ال�ت��زام��ن م��ع دع ��وات ملظاهرات
اليوم حتت ا�سم �أم��ة واح��دة راية
واحدة حرب واحدة .
وق��ال��ت ال�شبكة ال�سورية حلقوق
الإن�سان �إن الع�شرات قتلوا ام�س
يف حلب ودم���ش��ق .يف ح�ين �أفادت
�شبكة � �ش��ام الإخ �ب��اري��ة �أن قوات
ال�ن�ظ��ام ال���س��وري ق�صفت مدينة
ي�ب�رود يف ري��ف دم�شق باملدفعية
املتمركزة يف اللواء .18
كما تعر�ضت بلدة الذيابية بريف
ال �ع��ا� �ص �م��ة �إىل ق���ص��ف بقذائف
ال � �ه� ��اون وامل ��دف� �ع� �ي ��ة .و�أ� �ض ��اف ��ت
ال�شبكة �أن ق��وات النظام ق�صفت
بدبابات ال�شيلكا مدينة مع�ضمية
ال�شام بريف دم�شق.
يف املقابل �سيطر اجلي�ش ال�سوري
احلر على اجلامع الأموي الكبري
يف مدينة حلب ب�شمايل �سوريا بعد
ان�سحاب القوات النظامية منه.
وب� ��ث ال �ن��ا� �ش �ط��ون �� �ص ��ورا تظهر

عنا�صر اجلي�ش احلر تنت�شر قرب مطار دم�شق عقب ا�ستيالئها على قاعدة ع�سكرية (رويرتز)
ا��س�ت�ه��داف ال �ث��وار ب��ال���ص��واري��خ ملا دم�شق وباتوا ي�سيطرون �سيطرة �أوروب �ي��ة و�أم�يرك�ي��ة بتقدمي دعم
ق��ال��وا �إن �ه��ا نقطة ع�سكرية على � �ش �ب��ه ك ��ام� �ل ��ة ع� �ل ��ى ح� ��ي جوبر غري قاتل للمعار�ضة ال�سورية.
وق � � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ب ��ا�� �س ��م وزارة
جبل قا�سيون ي�ستخدمها النظام الدم�شقي.
�سيا�سيا قالت رو�سيا �إن قرارات اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة �ألك�سندر
لق�صف �أحياء يف دم�شق وريفها.
وق� ��ال اجل �ي ����ش احل ��ر �إن الثوار اجتماع �أ��ص��دق��اء �سوريا يف روما لوكا�شيفيت�ش يف ب�ي��ان القرارات
�أ�صبحوا على م�سافة  300مرت ت�شجع من و�صفتهم باملتطرفني ،ال �ت��ي ات� �خ ��ذت يف روم � ��ا وكذلك
فقط من �ساحة العبا�سيني و�سط يف �أول رد ف �ع��ل ع �ل��ى ق� � ��رارات الت�صريحات ال�ت��ي ت ��رددت هناك

ع�شرات القتلى واجلرحى بهجمات وتفجريات يف العراق

وزير املالية ي�ستقيل خالل تظاهرة مناه�ضة للمالكي
•• بغداد-ا ف ب:

قتل ثمانية ا�شخا�ص على االقل
وا�� �ص� �ي ��ب ن �ح��و � �س �ب �ع�ين اخرين
بجروح يف هجمات متفرقة ام�س
بينها انفجار اربع �سيارات مفخخة
يف ال�ع��راق ،ح�سبما اف��ادت م�صادر
امنية وطبية.
وقال العميد عبد اجلليل اال�سدي
قائد �شرطة حمافظة الديوانية
لوكالة فران�س بر�س ،ان �سيارتني
مفخختني مركونتني انفجرتا عند
�سوق لبيع االغنام على االطراف
اجلنوبية ملدينة الديوانية (160
كلم جنوب بغداد) ما ادى اىل وقوع
عدد من القتلى واجلرحى .
ووق ��ع االن �ف �ج��ار ح ��واىل ال�سابعة
والن�صف �صباحا ( 04,30تغ)
وفقا للم�صدر واكد الطبيب عدنان
تركي مدير �صحة املحافظة تلقى
م�ست�شفى ال��دي��وان �ي��ة �ستة قتلى
و� �س �ت�ي�ن ج��ري �ح��ا ج � ��راء انفجار
ال�سيارتني .
ويف ن��اح �ي��ة ال��دج �ي��ل ( 60كلم
� �ش �م��ال ب � �غ� ��داد) ق � ��ال � �ض��اب��ط يف

�سقوط �صاروخ �سكود �أطلق
من �سوريا بالأرا�ضي العراقية

•• املو�صل-رويرتز:

قال رئي�س بلدة عراقية ان �صاروخ
�سكود �أطلق من االرا�ضي ال�سورية
� �س �ق��ط ق� ��رب ق��ري��ة يف حمافظة
ن�ي�ن��وى ال �ع��راق �ي��ة ام ����س اجلمعة
ومل ي�ح��دث ال���ص��اروخ �أي �أ�ضرار
لكنه �أ��ص��اب �سكان القرية بحالة
من الفزع.
و�أ�ضاف رئي�س البلدة �أن ال�صاروخ
رو� �س��ي ال�صنع وك��ان��ت احل ��رب يف
�سوريا املجاورة امتدت يف ال�سابق
ع�ب�ر احل � ��دود اىل ال� �ع ��راق .ففي
�سبتمرب �أيلول املا�ضي قتلت طفلة
عمرها خم�سة �أعوام بعدما �سقطت
ثالثة �صواريخ يف بلدة حدودية يف
منطقة القائم العراقية.
وق��ال رئي�س بلدة تلعفر العراقية
ع �ب��د ال� �ع ��ال ع �ب��ا���س ان �� �ص ��اروخ
�سكود رو�سي ال�صنع �سقط بالقرب
م��ن ق��ري��ة ت �ق��ع ع �ل��ى ب �ع��د ثالثة
كيلومرتات من احلدود العراقية
ال�سورية بني تلعفر والباجي.
و�أ�ضاف �أن��ه مل تنجم عن �سقوط
ال�صاروخ خ�سائر ب�شرية.

الفجر الريا�ضي

وزير املالية عقب اعالنه اال�ستقالة و�سط تظاهرة يف الرمادي (رويرتز)
ال�شرطة برتبة مقدم ان �شخ�صا .
قتل وا�صيب خم�سة اخرون بجروح واك ��د م���ص��در ط�ب��ي يف م�ست�شفى
بانفجار عبوتني نا�سفتني مو�ضحا ال� ��دج � �ي� ��ل ت �ل �ق ��ي ج� �ث ��ة �شخ�ص
ان العبوة االوىل انفجرت يف قرية ومعاجلة اجلرحى اخلم�سة.
ال�سجلة وادت اىل مقتل �شخ�ص ويف احل� �ل ��ة ( 100ك �ل��م جنوب
ب �غ��داد) ق ��ال ��ض��اب��ط يف ال�شرطة
وجرح اثنني من املارة .
وتابع لدى و�صول دورية ال�شرطة ب��رت �ب��ة م� �ل��ازم اول ان انفجار
انفجرت عبوة ثانية ماا�سفر عن � �س �ي��ارت�ي�ن م�ف�خ�خ�ت�ين يف �ساعة
ا�صابة ثالثة من عنا�صر ال�شرطة م�ب�ك��رة م��ن ��ص�ب��اح ام����س ادى اىل
بينهم �ضابط برتبة مقدم بجروح ا� �ص��اب��ة اث �ن�ين م��ن امل � ��ارة بجروح

ووقع ا�ضرار مادية بليغة .
وان �ف �ج��رت ال �� �س �ي��ارة االوىل عند
مدر�سة ابتدائية يف ق�ضاء امل�سيب
( 60كلم جنوب بغداد) والثانية
ق��رب نقطة تفتي�ش لل�شرطة يف
املنطقة ذاتها ،وفقا للم�صدر.
اىل ذلك قدم وزير املالية العراقي
رافع العي�ساوي اجلمعة ا�ستقالته
خالل تظاهرة مناه�ضة حلكومة
ن ��وري امل��ال �ك��ي يف ال ��رم ��ادي غرب
بغداد ،يف خطوة تنذر بان االزمة
احلالية لن ت�سلك طريق احلل يف
الوقت احلا�ضر.
وق � ��ال ال �ع �ي �� �س��اوي ،ال�شخ�صية
ال �� �س �ن �ي��ة ال� �ن ��اف ��ذة ،ام � ��ام الآالف
م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن واملعت�صمني يف
الرمادي ( 100كلم غرب بغداد)
اعلنها ال�ي��وم يف �ساحة االعت�صام
باين اقدم ا�ستقالتي من احلكومة
العراقية ولن اعود لهذه احلكومة
.
ورد امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ع �ل ��ى اع �ل�ان
ال �ع �ي �� �س��اوي ب �ه �ت��اف ك �ل �ن��ا وي ��اك
ع�ي���س��اوي وب �ع��د وق��ت ق���ص�ير من
اع �ل��ان ال �ع �ي �� �س��اوي ،اك� ��د مكتب

قذيفة �إ�سرائيلية ت�صيب مزارعني يف غزة

االحتالل يهاجم احتفا ًال فل�سطيني ًا مناوئ ًا للجدار

•• رام اهلل-ا ف ب:

ا�صيب ثالثة مزارعني فل�سطينيني
بجروح ام�س بعد ا�صابتهم بنريان
دب��اب��ة ا��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف و��س��ط قطاع
غ ��زة ق ��رب ال�ن�ق�ط��ة ال�ف��ا��ص�ل��ة مع
ا�سرائيل ،بح�سب ما اعلنت اجهزة
ال � �ط� ��وارئ يف ق �ط��اع غ � ��زة .وق ��ال
ا�� �ش ��رف ال � �ق ��درة امل �ت �ح��دث با�سم
اجهزة ال�ط��وارىء لوكالة فران�س
بر�س ان ثالثة مزارعني اعمارهم
يف الع�شرين ا�صيبوا بقذيفة دبابة
ون�ق�ل��وا اىل م�ست�شفى ال���ش�ف��اء يف
مدينة غزة .
وم��ن جهة اخ��رى �شاركت قيادات
فل�سطينية من خمتلف الف�صائل
ام�س ومعهم رئي�س ال��وزراء �سالم
فيا�ض يف اح�ي��اء ال��ذك��رى الثامنة
النطالق االحتجاجات ال�شعبية يف
قرية بلعني بال�ضفة الغربية �ضد
اجلدار الفا�صل.
وب �� �ش �ك��ل ي �خ �ت �ل��ف ع ��ن ال�سنوات
ال �� �س��اب �ق��ة ،اق �ي��م اح �ت �ف��ال احياء

جنود االحتالل يعتدون على �شاب فل�سطيني خالل اعتقاله بال�ضفة (ا ف ب)
ال��ذك��رى ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن نقطة الطريق ،ويعرف م��اذا ينجح معه
املواجهات مع اجلي�ش اال�سرائيلي وماذا �سيجلب له الويالت  .وي�أتي
ال� ��ذي اط �ل��ق ب�ع����ض ع �ب��وات الغاز احياء اهايل قرية بلعني والقيادات
امل �� �س �ي��ل ل �ل��دم��وع ال �ت ��ي انفجرت ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ل �ه��ذه ال ��ذك ��رى يف
بالقرب من امل�شاركني يف االحتفال وق��ت تندلع فيه م��واج �ه��ات بني
ومن بينهم فيا�ض ال��ذي ا�ستخدم ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين وج �ي ����ش االحتالل
يف ع ��دة م �ن��اط��ق ،ح �ي��ث يتظاهر
كمادات طبية ملقاومة ت�أثري الغاز.
وقال فيا�ض يف كلمة امام امل�شاركني ،ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون ت �� �ض��ام �ن��ا مع
ان ال�شعب الفل�سطيني ل��ن ي�ضل املعتقلني يف �سجون االحتالل.

رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء يف خ�ب�ر عاجل
اوردت ��ه ق�ن��اة العراقية احلكومية
ان املالكي لن يقبل اال�ستقالة اال
بعد انتهاء التحقيق يف خمالفاته
املالية واالدارية  ،م�شددا ان املكتب
مل يتلق ا�ستقالة ر�سمية .
وال �ع �ي �� �س��اوي ع �� �ض��و يف ائتالف
العراقية بزعامة رئي�س ال ��وزراء
اال�سبق اي��اد ع�لاوي وامل��دع��وم من
جممل العرب ال�سنة يف العراق.
وكانت ال�سلطات العراقية ا�صدرت
يف ال�ع���ش��ري��ن م��ن ك��ان��ون االول-
دي���س�م�بر  2012ام ��را بتوقيف
ت�سعة من حرا�س العي�ساوي وفق
امل��ادة الرابعة من قانون مكافحة
االرهاب ،واعلنت يف وقت الحق عن
اعرتاف بع�ضهم بارتكاب جرائم.
وينظم �آالف املحتجني منذ بداية
االعتقاالت اعت�صامات يف عدة مدن
ع��راق�ي��ة ،متهمني رئي�س ال ��وزراء
ال���ش�ي�ع��ي ن ��وري امل��ال�ك��ي بتهمي�ش
ال���س�ن��ة ،وم�ط��ال�ب�ين ب��االف��راج عن
�سجناء ا�ضافة اىل ال�غ��اء قوانني
مكافحة االرهاب.
وي� ��ات� ��ي اع �ل ��ان ال �ع �ي �� �س��اوي عن

ك�يري ي�ستنكر ت�صريحات
�أردوغ���ان ح��ول ال�صهيونية
•• انقرة-ا ف ب:

ن��دد وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة االمريكية
ج� ��ون ك�ي��ري اجل �م �ع��ة يف انقرة
باخلطاب الذي تطرق فيه رئي�س
احل �ك��وم��ة ال�ت�رك �ي��ة رج ��ب طيب
اردوغ��ان اىل ال�صهيونية وربطها
باجلرائم �ضد االن�سانية ،واعتربه
مرفو�ضا  .وقال كريي يف م�ؤمتر
�صحايف عقده مع نظريه الرتكي
ل�سنا فقط غري موافقني على هذا
الكالم بل نعتربه مرفو�ضا م�ضيفا
انه �سيتطرق اىل هذا اخلطاب مع
اردوغان خالل لقائه به.
وا�ضاف الوزير االمريكي حتدثت
عن هذا اخلطاب ب�شكل مبا�شر يف
وزارة اخلارجية و�سافعل ال�شيء
نف�سه مع رئي�س احلكومة .
وردا على �س�ؤال حول ت�أثري خطاب
م ��ن ه� ��ذا ال� �ن ��وع ع �ل��ى العالقات
ال�سيئة ا�صال بني تركيا وا�سرائيل
اع �ت�ب�ر ك�ي��ري ان ه �ن ��اك و�سيلة
للتقدم لكن من البديهي ان االمر
ا�صبح اك�ثر تعقيدا اث��ر اخلطاب
الذي ا�ستمعنا اليه يف فيينا .

ت���ش�ج��ع ن���ص��ا وروح� ��ا املتطرفني
ت�شجيعا مبا�شرا على اال�ستيالء
على ال�سلطة بالقوة .
وامل� ��وق� ��ف ال ��رو�� �س ��ي ه ��و �أول رد
فعل ملو�سكو على ق��رارات م�ؤمتر
روم��ا لأ��ص��دق��اء ال�شعب ال�سوري
التي ت�ضمنت تقدمي م�ساعدات
طبية وغذائية وم��واد غري قاتلة
للجي�ش احلر.
وك ��ان رئ�ي����س االئ �ت�ل�اف الوطني
لقوى الثورة واملعار�ضة ال�سورية
معاذ اخلطيب ق��د طالب الدول
امل���ش��ارك��ة يف م��ؤمت��ر روم��ا ب�إلزام
نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد ب�إيجاد
مم � ��رات �آم� �ن ��ة لإغ ��اث ��ة املدنيني
حت��ت البند ال�سابع مليثاق الأمم
املتحدة.
وط ��ال ��ب ب��ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى �أهمية
وح� ��دة � �س��وري��ا ،وح �ظ��ر ت�صدير
ال �� �س�لاح ال �ن��وع��ي ل �ل �ن �ظ��ام ،طاملا
�أن ثمة �إ� �ص��رارا دول�ي��ا على عدم
ت�سليح املعار�ضة ،ح�سب تعبريه.
و�أ�شار �إىل �أن الدعوة �إىل التفاو�ض
مع النظام يجب �أن تكون �ضمن
حمددات �أعلنها االئتالف يف وقت
��س��اب��ق ،وتتمثل يف رح�ي��ل النظام
وتفكيك الأجهزة الأمنية.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ال�سعودية تقب�ض على ً 176
�شخ�صا
حاولوا ت�أليب الر�أي العام

•• الريا�ض-وام:

�ألقت ق��وات الأم��ن ال�سعودية فجر ام�س القب�ض على � 176شخ�صا
منهم  15امر�أة يف منطقة الق�صيم ب�سب جتمعهم ب�شكل غري نظامي
ملحاولة ت�أليب الر�أي العام .و�أو�ضح الناطق الإعالمي ب�شرطة منطقة
الق�صيم يف ت�صريح ام�س �أن��ه مت عند ال�ساعة الثالثة من فجر ام�س
اجلمعة القب�ض على � 161شخ�صا يرافقهم  15ام ��ر�أة وذل��ك بعد
رف�ضهم اال�ستجابة لتعليمات وحم ��اوالت رج��ال الأم��ن التي امتدت
لأك�ثر من � 12ساعة لإن�ه��اء جتمعهم غري النظامي �أم��ام مقر هيئة
التحقيق واالدعاء مبدينة بريدة والذي مت ملحاولة ت�أليب الر�أي العام
با�ستغالل ق�ضايا عدد من املدانني واملتهمني بجرائم ون�شاطات الفئة
ال�ضالة  .ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية عن الناطق الإعالمي قوله
�أنه �سيتم �إحالة املقبو�ض عليهم للجهات املخت�صة لإكمال الإجراءات
النظامية ب�ش�أنهم م�شريا �إىل �أنه جتري حماوالت لت�سليم �ستة �أطفال
كانوا برفقة املقبو�ض عليهم ملن يتوىل �أمرهم من ذويهم  .و�أكد الناطق
الإعالمي �أن رجال الأمن لن يتهاونوا يف تنفيذ الأنظمة والتعليمات
التي تق�ضي مبنع التجمعات وامل�سريات واالعت�صامات بكافة �أنواعها
و�سيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها.

م�شرف ي�ؤكد عودته �إىل باك�ستان خالل �أ�سابيع

•• عوا�صم-ا ف ب:

اعلن برويز م�شرف احلاكم الع�سكري ال�سابق لباك�ستان اجلمعة انه
�سيعود اىل ب�ل�اده خ�لال ا�سابيع للم�شاركة يف االن�ت�خ��اب��ات بعد نحو
خم�سة اعوام من اختياره العي�ش يف املنفى.
والعام املا�ضي اجل م�شرف عودته اىل بالده اىل اجل غري م�سمى بعد ان
قالت احلكومة انها �ستعتقله فور و�صوله البالد.

م�صريون يتظاهرون �ضد النظام ويطالبون
بتولــي القــوات امل�ســلحة �إدارة البــالد
•• القاهرة-يو بي �أي:

ن�ظ��م ال�ع���ش��رات م��ن امل���ص��ري�ين ،ام����س اجل�م�ع��ة وقفة
احتجاجية �أم��ام الن�صب التذكاري للجندي املجهول
��ش�م��ال ال �ق��اه��رة ،م�ط��ال�ب�ين ب��إ��س�ق��اط ال�ن�ظ��ام وتويل
القوات امل�س ّلحة �إدارة �ش�ؤون البالد.
وتظاهر الع�شرات �أم ��ام الن�صب ال�ت��ذك��اري للجندي
املجهول يف املنطقة املعروفة باملن�صة يف �ضاحية مدينة
ن�صر �شمال القاهرة ،مطالبني ب�إ�سقاط النظام ،وحل
جماعة الإخ��وان امل�سلمني التي ينتمي �إليها الرئي�س

امل�صري حممد مر�سي ،وت��ويل ال�ق��وات امل�سلحة �إدارة
�ش�ؤون البالد.
وح� �دَّد امل�ح�ت�ج��ون ،ال��ذي��ن ت��واف��دوا م�ن��ذ ��ص�ب��اح ام�س
جملة من املطالب �ض َّمنوها بياناً ،و ّزع��وه على املا ّرة،
�أبرزها وقف العمل بالد�ستور اجلديد ،معتربين �إ ّياه
غري �شرعي ،وال يلقى توافقاً �شعبياً  ،كما طالبوا بحل
جماعة الإخ��وان امل�سلمني باعتبارها جماعة حمظورة
ت� ّأ�س�ست ب�شكل غري �شرعي  ،ورف��ع الظلم عن البالد
ووق��ف تدهور الأو��ض��اع فيها ،وت��ويل ال�ق��وات امل�س ّلحة
�إدارة �ش�ؤون البالد.
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بحث علمي للهوية ي�ؤكد �سعي الإمارات لتقدمي خدماتها احلكومية عرب الأجهزة املحمولة
•• �أبوظبي-وام:

02

�أكد بحث علمي جديد لهيئة الإم��ارات للهوية ن�شرته املجلة الدولية
للتكنولوجيا واال�ستثمار يف عددها ال�صادر م�ؤخرا �سعي دولة الإمارات
العربية املتحدة الد�ؤوب �إىل تقدمي خدمات حكومية مبتكرة ل�سكانها
عرب ال�شبكات الرقمية والأجهزة الإلكرتونية املحمولة.
وقالت الهيئة يف بحثها �إن دولة الإمارات عازمة على و�ضع ب�صمتها يف
جم��ال تعريف الهويات ال�شخ�صية يف العامل الرقمي وتعزيز قدرتها
التناف�سية يف هذا املجال احليوي و�صوال �إىل حتقيق الريادة يف اخلدمات
احلكومية املقدمة للجمهور.
و�سلطت الهيئة ال�ضوء يف بحثها اجلديد على جتربة الإمارات يف جمال
تطوير بنية حتتية متطورة لإدارة الهوية املتقدمة  ..م�شرية �إىل الدور

الذي ت�ضطلع به الهيئة للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية احلكومة االحتادية
املتمثلة يف تطوير اخل��دم��ات احلكومية امل�ق��دم��ة لل�سكان م��ن خالل
�شبكات االت�صاالت والأجهزة املحمولة يف الدولة.
وا�ستعر�ضت الهيئة يف بحثها ال��ذي ن�شرته على موقعها الإلكرتوين
بعنوان الهوية والتنقل يف العامل الرقمي الدور املحوري الذي يتوقع
�أن تلعبه م�شاريع �أنظمة الهوية املتقدمة وخدمات التعريف وامل�صادقة
الإل �ك�ترون �ي��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة ع�ن�ه��ا يف مت�ك�ين م���س�ت��وي��ات ع��ال�ي��ة م��ن الأم ��ن
واملوثوقية يف جمال تعريف الهويات ال�شخ�صية على �شبكات االت�صاالت
الرقمية .و�أ�شارت الهيئة �إىل �أن �أنظمة الهوية املتقدمة باتت جتتذب
م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص وت�ستقطب ا�ستثمارات �ضخمة منذ
�سنوات لتطوير تقنيات تعريف الهويات عرب �شبكات االت�صاالت وذلك
لتلبية االحتياجات املتغرية للمتعاملني وخا�صة مع تزايد التطبيقات

وال�ن�م��اذج املبتكرة م��ن اخل��دم��ات التي �أ�صبحت تعتمد على الأجهزة
الإلكرتونية املحمولة و�شبكات االت�صاالت املتنقلة احلديثة.
و�أو�ضحت الهيئة �أن دورها املحوري يف حتقيق ر�ؤية قيادة الدولة املتمثلة
بتوفري خدمات حكومية قريبة من النا�س ت�سمح ب�إجناز املواطن كافة
معامالته احلكومية يف مكان واح��د وع�بر �أج�ه��زة املحمول يكمن يف
تطوير منظومة متقدمة لإدارة الهوية يف الدولة ت�سمح لكافة اجلهات
احلكومية من التثبت من هويات امل�ستفيدين من خدماتها عن طريق
رقم الهوية املوحد وحتديدا من خالل م�شروع الربط الإلكرتوين الذي
تطوره الهيئة وم��ن خ�لال م�شروع الهوية الرقمية مركز الت�صديق
الإلكرتوين  .ولفتت الهيئة �إىل �أن �إجناز نظام ال�سجل ال�سكاين للدولة
والتقدم احلا�صل يف م�شروع الربط الإلكرتوين بني الهيئة وخمتلف
اجلهات احلكومية امل�س�ؤولة عن الواقعات املدنية يف الإم��ارات �سي�سهم

يف حتديث ق��اع��دة بيانات ال�سجل ال�سكاين ب�شكل �آيل وال��و��ص��ول �إىل
التكامل احلكومي مبا يتيح تقدمي خدمات �إلكرتونية مبتكرة و�آمنة
تنال ثقة املتعاملني وذل��ك بغ�ض النظر عن الو�سيلة التي يف�ضلونها
للح�صول على اخلدمات التي يحتاجونها �سواء من خ�لال �أجهزتهم
املحمولة �أو عن طريق �شبكة االنرتنت �أو من خالل �أك�شاك اخلدمة
الذاتية وغريها .يذكر �أن بطاقة الهوية التي ت�صدرها هيئة الإمارات
للهوية تتميز برتكيبتها التكنولوجية التي ت�ضمن �أعلى م�ستويات
الدقة والأمان حيث تتكون من ثالثة خ�صائ�ص وهي البطاقة الذكية و
مفاتيح التوقيع الإلكرتوين و الب�صمات كما تتميز بطاقة الهوية برقم
تعريفي ال يتكرر ويرتبط باخل�صائ�ص البيومرتية حلاملها وملدى
احلياة ويتيح اال�ستفادة من جميع اخلدمات احلكومية �أو اخلا�صة التي
تتطلب �إثبات الهوية.

ت�أهيل  80منت�سب ًا ب�أمن املنافذ يف �شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

احتفل معهد �أمن املنافذ يف �شرطة
�أب��وظ �ب��ي ب �ت �خ��ري��ج  80منت�سبا
� �ش��ارك��وا يف  5دورات تخ�ص�صية
يف ع� ��دد م ��ن ال �ع �ل ��وم ال�شرطية
والأمنية وا�ستمرت �أ�سبوعا .وقال
العقيد مطر �أحمد حممد املهريي
م��دي��ر امل�ع�ه��د �إن ت��دري��ب الكوادر
الأمنية وال�شرطية ي�أتي جت�سيدا
ال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة � �ش��رط��ة �أبوظبي
الهادفة �إىل تطوير املوارد الب�شرية
يف �شتى العلوم تعزيزا مل�سرية التميز
التي ت�شهدها القطاعات ال�شرطية

ك��اف��ة .و�أ� �ش��اد بجهود املحا�ضرين
وان �ت �ظ��ام اخل��ري�ج�ين يف ال� ��دورات
..م�شريا �إىل الدور الإيجابي لتلك
اجل �ه��ود وامل�ت�م�ث��ل يف رف ��ع ق ��درات
املنت�سبني و�صقل مهاراتهم حاثا
امل�شاركني على تطبيق ما تعلموه
يف �أدائ � �ه� ��م ال��وظ �ي �ف��ي لالرتقاء
ب � ��اخل � ��دم � ��ات امل � �ق� ��دم� ��ة لأف � � � ��راد
اجل�م�ه��ور .وه�ن��أ اخل��ري�ج�ين وقام
ب�ت���س�ل�ي�م�ه��م ال �� �ش �ه��ادات بح�ضور
م �ف��و���ض ال �� �ش��رط��ة يف ال�سفارة
ال�ف��رن���س�ي��ة ج��ان �إمي��ان��وي��ل وعدد
م��ن ال���ض�ب��اط وامل���س��ؤول�ين ب� ��إدارة
معهد �أمن املنافذ داعيا اخلريجني

�إىل بذل املزيد من اجلهود خدمة
ل��وط�ن�ه��م وت �ع��زي��زا مل���س�يرة الأم��ن
واال��س�ت�ق��رار يف رب��وع��ه .وت�ضمنت
ال � � � � ��دورات ال �ك �� �ش��ف والتفتي�ش
الأمني با�ستخدام نظام احلا�سوب
ال�ت���ش�ب�ي�ه��ي � �س��ي ب ��ي ت ��ي واللغة
الإجنليزية ومكافحة الهجرة غري
ال���ش��رع�ي��ة مب���ش��ارك��ة حما�ضرين
م��ن ف��رن���س��ا ودورة ا�سرتاتيجية
الإدارة ال �ن��اج �ح��ة ب �ج��ان��ب دورة
م �ه��ارات ا� �س �ت �خ��دام ب���ص�م��ة العني
والتي عقدت نادي �ضباط ال�شرطة
بالعني  .م��ن جانبها قالت املقدم
ن�ع�ي�م��ة � �س��امل ع� ��واد م ��دي ��رة فرع

تدريب �أم��ن امل�ط��ارات �إن ا�ستمرار
ال� � � ��دورات ي �ه ��دف �إىل االهتمام
بتدريب العنا�صر ال�شرطية بهدف
متكينها من القيام بدورها املنوط
بها على �أك�م��ل وج��ه ووف��ق �أف�ضل
امل �ع��اي�ي�ر ال �ع��امل �ي��ة .وا� � �ش� ��ارت �إىل
م �� �ش��ارك��ة  10خ��ري �ج�ين يف دورة
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الإدارة الناجحة
لتعلم تطبيق املهجيات الإداري ��ة
احل��دي �ث��ة وت �ط��وي��ر ا�سرتاتيجية
تقييم الأداء امل�ؤ�س�سي �إىل جانب
 15منت�سبا مت تخريجهم يف دورة
مهارات ا�ستخدام ب�صمة العني يف
نادي �ضباط ال�شرطة بالعني.

الداخلية تكرم الطالبة الفائزة باملركز الأول مبعر�ض املبدع الإماراتي
•• �أبوظبي-وام:

ك��رم��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة الطالبة
امل ��واط� �ن ��ة ع��ائ �� �ش��ة ط� � ��ارق خليل
م� ��ن امل� �ع� �ه ��د ال� � �ب �ت��رويل التابع
ل�شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية
�أدن � � ��وك ال� �ف ��ائ ��زة ب��امل��رك��ز الأول
ع ��ن م �� �ش��روع �ه��ا �إن� �ت ��اج الكربيت
مب�ع��ر���ض امل �ب��دع الإم ��ارات ��ي الذي
نظمه �صندوق تكافل دوائر �إمارة

�أبوظبي حيث تعترب الوزارة �شريكا
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ا ل �ل �م �ع��ر���ض .وق ��ام
اللواء حممد بن العو�ضي املنهايل
مدير ع��ام امل��وارد الب�شرية رئي�س
فريق اجل��ودة والتميز يف القيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي يف مكتبه
بت�سليم ال�ط��ال�ب��ة � �ش �ه��ادة تقدير
وج��ائ��زة ت��ذك��اري��ة مثمنا �إجنازها
ال �ع �ل �م��ي .وق� ��دم � �س��امل الكثريي
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق تكافل

دوائ ��ر �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي �إىل اللواء
ال �ع��و� �ض��ي � �ش �ه��ادة ��ش�ك��ر وتقدير
ودرع ال �� �ص �ن��دوق ت �ق��دي��را لدعم
وزارة الداخلية و�شرطة �أبوظبي
ملبادرات ال�صندوق .وا�ستمع اللواء
ال �ع��و� �ض��ي ل �ع��ر���ض م ��ن الطالبة
ع��ن م���ش��روع�ه��ا ال ��ذي ي�ه��دف �إىل
�إنتاج الكربيت البال�ستيكي الذي
�سيكون �صديقا للبيئة والتوجد
ل��ه �آث ��ار �سلبية عليها  .و�سيزيد

االب�ت�ك��ار اجل��دي��د قيمة الكربيت
املنتج من �آبار البرتول الإماراتية
و�سي�ضيف دخال اقت�صاديا جديدا
ل �ل��دول��ة خ���ص��و��ص��ا �أن ا�ستخراج
ال� �ك�ب�ري ��ت وه � ��و م� ��ن ال�شوائب
النفطية ح��ال�ي��ا مكلف و�أ�سعاره
منخف�ضة .واعترب العو�ضي �إجناز
ال�ط��ال�ب��ة �إ� �ض��اف��ة علمية جديدة
متمنيا ل�ه��ا ال�ت��وف�ي��ق يف بحوثها
ال �ع �ل �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم ال ��وط ��ن.

م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ت �ق��دم��ت الطالبة
عائ�شة ط��ارق ب�أ�سمى �آي��ات ال�شكر
وال�ع��رف��ان �إىل ال�ق�ي��ادة ال�شرطية
ع�ل��ى اهتمامها ب��الإب��داع العلمي
لأبناء الإم��ارات حتى تكون بالدنا
يف طليعة ال��دول املتقدمة م�ؤكدة
�أن ه��ذا التكرمي �سيعزز جهودها
وع��زمي �ت �ه��ا يف ال �ب �ح��ث العلمي
خل ��دم ��ة وط �ن �ه��ا .ح �� �ض��ر احلفل
العقيد �سلطان بوعتابه الزعابي

مدير مكتب مدير ع��ام العمليات
ال�شرطية ب�شرطة �أبوظبي و�سامل

��س�ع�ي��د ال �ك �ث�ي�ري رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة �صندوق تكافل دوائ��ر �إمارة

�أب��وظ �ب��ي وجن �ل�اء ال ��ده ��ان نائب
املدير العام لل�صندوق.

تكرمي  14من املنت�سبني املتميزين مبركزية �شرطة �أبوظبي
•• ابوظبي-وام:

�أكد اللواء �أحمد نا�صر الري�سي مدير عام العمليات املركزية يف القيادة
ال�ع��ام��ة ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي ح��ر���ص ال�ق�ي��ادة ودع�م�ه��ا لتحفيز املوظفني
املتميزين من منت�سبي �شرطة �أبوظبي وتقدير جهودهم وذلك خالل
تكرميه يف مكتبه  14م��ن منت�سبي الإدارات التابعة ل�ل��إدارة العامة
للعمليات املركزية الفائزين بجائزة املوظف املثايل ..وق��ام بت�سليمهم

ميدالية املوظف املثايل و�شهادات ال�شكر والتقدير والهدايا التذكارية.
وحث املكرمني على موا�صلة التميز والإب��داع يف العمل م�شيدا بكفاءة
العاملني املتميزين احلا�صلني على جائزة املوظف املثايل وبجهودهم
املتميزة و�إخال�صهم وقيامهم بواجباتهم الوظيفية بدقة واتقان متمنيا
لهم التوفيق والنجاح .
و�أعرب عن اعتزازه بتميز العنا�صر الن�سائية ب�شرطة �أبوظبي يف العمل
وتقدميهن الأفكار الإبداعية ..الفتا �إىل �أنه تلقى من �إحدى العامالت

ع�شر �أفكار �إبداعية خالل عام ..م�ؤكدا �أن ا�سرتاتيجية �شرطة �أبوظبي
تتبنى الأفكار الإبداعية املقدمة من منت�سبيها وترتك �أثرا �إيجابيا يف
تعزيز التطوير مل�سرية العمل ال�شرطي  .من جانبهم �أعرب املكرمون عن
�سعادتهم بح�صولهم على جائزة املوظف املثايل معاهدين قيادتنا العليا
على موا�صلة التميز يف خدمة العمل ال�شرطي .من ناحية اخرى �شهد
اللواء احمد نا�صر الري�سي تخريج دورة التفاو�ض الأمني التي عقدت
يف نادي �ضباط القوات امل�سلحة وا�ستمرت �أ�سبوعني مب�شاركة عدد من

�ضباط �شرطة �أبوظبي والعني واملنطقة الغربية  .واكد حر�ص القيادة
على تطوير امل �ه��ارات وال �ك �ف��اءات يف جميع جم��االت العمل ال�شرطي
خ�صو�صا يف جم��ال التفاو�ض الأم�ن��ي ..وه�ن��أ اخلريجني وحثهم على
مواكبة امل�ستجدات العاملية والأقليمية واكت�ساب �أف�ضل املهارات بهذا
ال�ش�أن  .يذكر �أن ال��دورة رك��زت على املبادئ الأ�سا�سية لفن التفاو�ض
و�شملت حما�ضرات نظرية ومتارين عملية و�سيناريوهات وفقا ملنهجية
ومعايري الدورات العاملية املتخ�ص�صة.

احتاد الكتاب يهنئ قيادة و�شعب الإمارات
مبنا�سبة مرورً 250
عاما على بناء ق�صر احل�صن
•• �أبوظبي-وام

مرور �أبوظبي ت�شارك يف معر�ض ربيع بال حوادث
•• �أبوظبي-وام:

�شاركت مديرية املرور والدوريات
ب���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ب��ال �ت �ع��اون مع
جمعية �ساعد للحد من احلوادث
املرورية بجناح مروري يف معر�ض
رب �ي��ع ب�ل�ا ح� ��وادث ال� ��ذي نظمته
م�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة مركز
�أب��وظ �ب��ى و� �ش��ارك��ت ف �ي��ه ك ��ل من

امل ��در�� �س ��ة ال �ظ �ب �ي��ان �ي��ة ومدر�سة
ال� �ب� �ط�ي�ن ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وم ��در�� �س ��ة
امل�ستقبل ومدر�سة �أجنادين �ضمن
منهجية التوا�صل املجتمعي مبا
يعزز ال�سالمة املرورية يف القطاع
التعليمي .و�أكد املقدم جمال �سامل
ال�ع��ام��ري رئي�س ق�سم العالقات
العامة يف مديرية املرور والدوريات
ب���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي احل��ر���ص على

ت�ن�ف�ي��ذ ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال�سالمة
املرورية للحد من احل��وادث التي
يتعر�ض لها ال�ط�لاب معربا عن
�إع�ج��اب��ه بال�شعار ال ��ذي اختارته
ال �ط��ال �ب��ات ل�ل�م�ع��ر���ض رب �ي��ع بال
ح ��وادث م��روري��ة و�سعي املديرية
جل �ع��ل ك� ��ل ف �� �ص��ول ال �� �س �ن��ة بال
ح��وادث مرورية .و�أ�شاد باملعر�ض
امل� � ��روري ال� ��ذي ت���ض�م��ن العديد

م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات امل �ت �ن��وع��ة التي
ت��دل ع�ل��ى وع��ي مبكر للطالبات
ب �ق �� �ض �ي��ة ال� ��� �س�ل�ام ��ة امل � ��روري � ��ة.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أك� ��دت م ��رمي م�سلم
امل��زروع��ي م��دي��رة م��رك��ز �أبوظبي
يف م ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ت�ن�م�ي��ة الأ�سرية
�أن االه �ت �م��ام ب�ب�رام ��ج التوعية
امل� ��روري� ��ة ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع م ��رور
�أب��وظ�ب��ي ي��أت��ي ترجمة لتوجهات

حكومة �أبوظبي يف غر�س االلتزام
بالتوعية امل��روري��ة ب�ين الطالب
ب��اع �ت �ب��اره��م � �س��ائ �ق��ي امل�ستقبل
مب� ��ا ي� �ع ��زز م� ��ن م �ع��اي�ي�ر الأم � ��ن
وال�سالمة املرورية لتحقيق ر�ؤية
 2030يف �أن ت�صبح واح��دة من
خم�س حكومات حتقق ال�سالمة
املرورية .من جانبها ثمنت حمدة
املهريي مديرة مدر�سة الظبيانية

التابعة مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
ب��ال���ش��راك��ة ال�ف��اع�ل��ة ب�ين املدر�سة
ومديرية املرور يف تنظيم املعر�ض
امل��روري .ح�ضر الفعاليات الرائد
خالد حممد عبد الكرمي �آل علي
والنقيب عائ�شة حممد الزعابي
وم � ��دي � ��رات وم �ع �ل �م��ات م ��دار� ��س
اج � �ن� ��ادي� ��ن وال� �ب� �ط�ي�ن العلمية
ومدر�سة امل�ستقبل.

هن�أ احتاد كتاب و�أدباء الإمارات قيادة و�شعب الإمارات مبنا�سبة مرور 250
عاما على بناء ق�صر احل�صن يف �أبوظبي وانتقال حكم �آل نهيان الكرام من
ليوا �إىل �أبوظبي.
وتوقف احتاد الكتاب يف بيان ا�صدره بهذه املنا�سبة عند رمزية احلدث وما
يت�ضمنه من دالالت تتعلق بامل�سرية احل�ضارية والتنموية التي �أ�س�س لها
والتي ت�سارعت من بعده مبا�شرة لتتحول املنطقة �إىل مركز مهم دخل يف
�صلب العملية احل�ضارية الإن�سانية برمتها.
ودع��ا االحت��اد الأدب ��اء والكتاب والباحثني واملبدعني و�سائر العاملني يف
�ش�ؤون الثقافة والتاريخ من املواطنني واملقيمني �إىل االهتمام بدالالت هذا
احلدث وا�ستق�صائها خا�صة �أنه ميثل عن�صرا مهما يف الرتاث الإماراتي
الغني والعريق ودمج هذا الرتاث يف �سائر عمليات التحديث التي ي�شهدها
املجتمع الإماراتي لتكون املح�صلة ن�سيجا متناغما حيا مرتبطا بوجدان
الإن�سان وذاكرته و�أحالمه.
كما دعا االحتاد يف بيانه �إىل �إدراج هذا الرتاث يف املناهج التعليمية بحيث
تبقى الأجيال النا�شئة على توا�صل معه ليكون جزءا �أ�صيال من تكوينها
الثقايف .وتقدم االحت��اد بال�شكر والتقدير �إىل جميع امل�ؤ�س�سات الثقافية
العاملة يف حقل الرتاث وعلى ر�أ�سها نادي تراث الإمارات الذي �أقام ندوة
كربى قبل عامني مبنا�سبة انتقال حكم العائلة الكرمية �إىل �أبوظبي و�إىل
هيئة �أب��وظ�ب��ي لل�سياحة والثقافة على جهودها يف جم��ال جمع الرتاث
وتوثيقه و�إح�ي��ائ��ه .وق��ال يف ختام بيانه �إن احت��اد كتاب و�أدب ��اء الإمارات
يجد نف�سه يف ��ص��دارة امل�ؤ�س�سات املعنية بهذه الق�ضايا وق��د �أع��د خططا
ال�ستقطاب الباحثني يف جمال ال�تراث وتبني م�شروعاتهم ودعمها وهو
ينتهز املنا�سبة للإعالن عن ذلك وتوجيه الدعوة �إىل اجلميع لإغناء هذه
اخلطط وتطويرها و�إن�ضاجها والتمهيد لو�ضعها قيد التنفيذ .
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فطيم بنت حممد ت�ضع ب�صمة يدها يف معر�ض الأيادي الذهبية للقافلة الوردية
•• دبي-وام:

قامت �سمو ال�شيخة فطيم بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم م�ساء �أم�س
االول بو�ضع ب�صمة يدها ك�سفرية للقافلة الوردية �ضمن معر�ض الأيادي
الذهبية للقافلة الوردية لي�ضاف بذلك ب�صمة يد جديدة للمعر�ض
احلافل بب�صمات من كبار ال�شخ�صيات الداعمة ملبادرة القافلة الوردية
لن�شر الوعي مبر�ض �سرطان الثدي و�ضرورة الك�شف املبكر عنه يف كافة
�أن�ح��اء الإم ��ارات .ج��اء ذل��ك خ�لال احتفالية نظمتها القافلة الوردية
�إحدى مبادرات جمعية �أ�صدقاء مر�ض ال�سرطان يف ميدان ب�إمارة دبي
وبرعاية �إدارة اخلدمات امل�صرفية الن�سائية �شهرزاد التابعة لبنك دبي

التجاري وذلك بح�ضور عدد من �سيدات املجتمع والفر�سان.
وبهذه املنا�سبة قالت �سمو ال�شيخة فطيم بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
ان مبادرة القافلة الوردية تعترب م�شروعا وطنيا �إن�سانيا جدير بالدعم
وامل�ساندة منا جميعا و�إن ما حققته من اجنازات يف رفع الوعي مبر�ض
�سرطان الثدي و�ضرورة الك�شف املبكر عنه على م�ستوى الدولة وتغيري
النظرة املجتمعية �إىل ه��ذا املر�ض ع�لاوة على النتائج التي حققتها
خالل ال�سنوات املا�ضية يف �إجراء �آالف الفحو�صات املجانية ي�ستحق منا
كل التقدير والدعم و�أنا بهذه املبادرة �إمنا �أ�ضع يدي مع كافة الأيادي
التي تدعم القافلة و�أهدافها ملوا�صلة م�سريتها يف دولتنا احلبيبة .
وق��ال��ت �سعادة �أم�ي�رة ب��ن ك��رم رئي�س هيئة الأم �ن��اء والع�ضو امل�ؤ�س�س

جلمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان ان القافلة الوردية توا�صل جهودها
لتحقيق املزيد من النتائج الإيجابية يف التوعية ب�ضرورة الك�شف املبكر
عن �سرطان الثدي ولقد �ساهم الدعم وامل�ساندة على امل�ستويني الر�سمي
وال���ش�ع�ب��ي يف ال��و� �ص��ول �إىل م���س�ت��وي��ات متقدمة م��ن �أه� ��داف املبادرة
وي�سعدنا اليوم �أن تن�ضم ب�صمة يد �سمو ال�شيخة فطيم بنت حممد بن
را�شد �آل مكتوم �إىل معر�ض الأي��ادي الذهبية تكرميا لدورها يف دعم
فعاليات القافلة الوردية  .وثمنت بن كرم قيام �إدارة اخلدمات امل�صرفية
الن�سائية �شهرزاد التابعة لبنك دبي التجاري بدعم هذه الإحتفالية التي
ت�صب يف دعم مبادئ امل�س�ؤولية الإجتماعية من خالل تكرمي امل�ؤ�س�سات
الوطنية للمبادرات الإن�سانية املختلفة ومنها مبادرة القافلة الوردية

وهي احدى اخلطوات التي نفتخر يف تعزيزها على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
يف دولة الإمارات العزيزة .
جدير بالذكر �أن �سمو ال�شيخة فطيم بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
كانت قد تكرمت بالتربع مببلغ ن�صف مليون درهم دعما جلهود القافلة
الوردية عقب م�سريتها الثالثة التي ا�ستمرت  10ايام بعد انطالقتها
يف  2من فرباير املا�ضي لغاية  12من ال�شهر نف�سه حيث قطع 150
من فر�سانها نحو  323كم خالل امل�سرية وتكللت بتقدمي بفحو�ص
الك�شف املبكر عن مر�ض �سرطان الثدي لأكرث من � 5آالف من الن�ساء
وال��رج��ال �إ�ضافة �إىل الدعم التوعوي ال��ذي مت تقدميه حتت �إ�شراف
�أطباء ومتخ�ص�صني يف خمتلف مدن و�إمارات الدولة.
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خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

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

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

الرئي�س اللبناين ي�ستقبل القائم ب�أعمال �سفارة الدولة يف بريوت
•• بريوت-وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س العماد مي�شال �سليمان رئي�س
اجلمهورية اللبنانية ام�س يف الق�صر اجلمهوري �سعادة
حمد حممد اجلنيبي القائم ب�أعمال �سفارة الدولة يف
بريوت ومت خالل املقابلة بحث العالقات الثنائية بني
البلدين حيث نقل فخامة الرئي�س اللبناين حتياته �إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل.
و�أك ��د ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س ال�ع�م��اد مي�شال �سليمان على
�ضرورة احلفاظ على �أف�ضل العالقات مع دولة الإمارات
العربية املتحدة ودول اخلليج العربي.
ب ��دوره نقل ال�ق��ائ��م ب��الأع �م��ال حت�ي��ات �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة حفظه اهلل للرئي�س �سليمان.

نهيان بن مبارك يح�ضر �أفراح ال�شام�سي بالعني
•• العني-وام:

ح�ضر م�ع��ايل ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر التعليم العايل
والبحث العلمي حفل الع�شاء الذي �أقامه �سعيد علي ال�شام�سي مبنا�سبة
زف��اف جنليه علي �إىل كرمية حمود حممد جوعان ال�شام�سي وحمد �إىل

كرمية �سعيد حممد �سعيد ال�شام�سي .كما ح�ضر احلفل الذي �أقيم يف قاعة
االحتفاالت مبنطقة زاخ��ر بالعني ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك
�آل نهيان وال�شيخ عبد اهلل في�صل القا�سمي وال�شيخ عبد العزيز في�صل
القا�سمي ووجهاء القبائل ولفيف من االه��ل واال�صدقاء وتخلل احلفل
عرو�ض فنية قدمتها فرقة الإمارات الرتاثية.

ال�شارقة

عجمان

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

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

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

2242999

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

�سفرينا يف �إ�سالم �آباد يلتقي وزيرتني باك�ستانيتني
•• ا�سالم اباد-وام:

ق��ام ��س�ع��ادة عي�سى ع �ب��داهلل ال�ب��ا��ش��ه النعيمي �سفري ال��دول��ة ل��دى جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية بت�سليم ر�سالة من �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية اىل معايل حنه رباين كهر وزيرة اخلارجية بجمهورية باك�ستان
اال�سالمية يف مكتبها بالعا�صمة ا�سالم اباد ام�س االول .ونقل �سعادة ال�سفري
النعيمي حتيات �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان ملعاليها ومتنياته اىل
ال�شعب الباك�ستاين ب��دوام التقدم واالزده��ار .وطلبت الوزيرة حنه رب��اين من
ال�سفري النعيمي ان ينقل اىل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د م�ب��ادرة الرئي�س
الباك�ستاين �آ�صف علي زرداري بالت�صديق على وثيقة ان�ضمام باك�ستان اىل

ع�ضوية الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ايرينا ولفتت اىل اهتمام الرئي�س
زرداري يف تبني ال�سبل البديلة النتاج الطاقة املتجددة نظرا حلاجة باك�ستان
املتزايدة لتنويع م�صادر الطاقة .كما ا��ش��ادت ال��وزي��رة حنه رب��اين بالعالقات
املتميزة والتوا�صل ب�ين باك�ستان ودول��ة االم ��ارات ..و�أث �ن��ت على جهود دولة
االمارات العربية املتحدة يف جمال الطاقة املتجددة  .وقبل ذلك ا�ستقبل �سعادته
مبكتبه معايل فردو�س عا�شق �أعوان الوزيرة االحتادية لالجراءات واخلدمات
الوطنية الباك�ستانية حيث مت ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية وامل�ستوى الذي
ارت�ق��ت اليه تلك ال�ع�لاق��ات وا� �ش��ادت معاليها بامل�ساعدات التي قدمتها دولة
االمارات اىل باك�ستان وخا�صة يف املجال ال�صحي ..واعربت عن �أملها يف تعزيز
التوا�صل االن�ساين بني بالدها ودولة االمارات م�ستقبال.

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

الإمارات حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين الإثنني املقبل
•• ابوظبي-وام:

حتتفل دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة باليوم العاملي
للدفاع املدين يف الرابع من مار�س اجلاري حتت �شعار
الدفاع املدين وحت�ضري اجلمعيات املدنية للوقاية من
ال�ك��وارث وال�سبل الكفيلة ب�إجناحه وحتقيق الأهداف
امل��رج��وة منه وكانت اللجنة العليا املنظمة لالحتفال
عقدت اجتماعها الأخ�ير مبقر القيادة العامة للدفاع

امل��دين برئا�سة العقيد الدكتور جا�سم حممد املظرب
مدير عام �ش�ؤون الإطفاء واحلماية وال�سالمة بالقيادة
العامة للدفاع امل��دين وبح�ضور جميع الأع�ضاء .ومت
خالل االجتماع االطمئنان �إىل الرتتيبات واال�ستعدادات
اجل��اري��ة لتنظيم االح�ت�ف��ال واع�ت�م��اد الأوراق العلمية
املقدمة من اجلهات امل�شاركة يف امللتقى العلمي الذي
يعقد يف فندق يا�س وي�شارك فيه جمموعة من اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف جمال الدفاع املدين.

�سفري الدولة يف الربتغال ي�شارك بفعاليات افتتاح الدورة  25للمعر�ض الدويل لل�سياحة يف ل�شبونة

•• ل�شبونة-وام:

�شارك �سعادة �صقر نا�صر �أحمد الري�سي �سفري الدولة لدى الربتغال يف
فعاليات افتتاح ال��دورة  25للمعر�ض ال��دويل لل�سياحة يف ل�شبونة الذي
ي�شهد هذ ال�سنة للمرة الثانية م�شاركة دولة الإمارات العربية املتحدة من
خ�لال جناحني خا�صني بهيئة دب��ي لل�سياحة و ط�يران الإم��ارات  .افتتح
املعر�ض معايل الفارو �سانتو�شربايرا وزير االقت�صاد الربتغايل بح�ضور
م�ساعد ال��وزي��ر املكلف بال�سياحة �سعادة ادول�ف��و مي�شكيتانون�ش .وحظي
جناح ال��دول��ة يف املعر�ض ب��زي��ارة خا�صة م��ن قبل معايل وزي��ر االقت�صاد
الربتغايل الذي توقف مطوال عند اجلناح وا�ستعر�ض مع �سعادة ال�سفري

ما حتظى به الإم��ارات من �إمكانيات �سياحية مهمة وال��دور ال��ذي لعبته
ال��رح�لات اجل��وي��ة املبا�شرة ال�ت��ي انطلقت ال�صيف املا�ضي على خطوط
طريان الإمارات يف ا�ستقطاب اهتمام ال�سياح الربتغاليني .كما كانت زيارة
وزير االقت�صاد للجناح فر�صة قدم خاللها �سعادة ال�سفري ملعاليه ول�سعادة
�أدول�ف��و مي�شكيتانون�ش درع��ا تذكارية باملنا�سبة .و�شهد جناح ال��دول��ة يف
املعر�ض �إقباال ملحوظا خالل اليوم الأول من طرف ال��زوار �سواء كانوا
مهنيني من �أ�صحاب وك��االت اال�سفار ومنظمي ال��رح�لات �أو اال�شخا�ص
العاديني الراغبني يف االطالع على ما حتظى به االمارات ال�سبع من مواقع
ومرافق �سياحية وذلك من خالل ما وفرته هيئة دبي لل�سياحة يف اجلناح
من كتيبات و�صور ومعطيات �سياحية.

وزارة البيئة ت�شارك يف حملة فوق مكتبي علم

ال�شارقة

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

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

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

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

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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

•• دبي-وام:

�أك��د معايل الدكتور را�شد �أحمد
بن فهد وزير البيئة واملياه �أهمية
غ��ر���س ق �ي��م ح ��ب ال ��وط ��ن لدى
الأطفال لتنمو وتكرب لديهم روح
الوطنية مما ي�ساهم يف اندفاعهم
خلدمة وطنهم واملحافظة عليه
والعمل من �أجل تقدمه يف كافة
املجاالت.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه
مبكتبه ط�ل�اب رو� �ض��ة ال ��دراري
وذل��ك للم�شاركة يف حملة فوق
مكتبي علم والتي ينظمها فريق
�أحبك يا وطني بالرو�ضة.
و�أ�� �ش ��اد م �ع��ال �ي��ه ب �ج �ه��ود رو�ضة
ال� � � � � ��دراري يف ت� �ع ��زي ��ز ال �ه ��وي ��ة
الوطنية لدى طالبها.
وق� � ��ام ط �ل��اب ال ��رو�� �ض ��ة خ�ل�ال
ال�ل�ق��اء بو�ضع علم ال��دول��ة على
مكتب معايل وزير البيئة واملياه

دبى

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

العني

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

تقليد الرتب اجلديدة لـ � 10ضباط يف امل�ؤ�س�سة العقابية ب�شرطة �أبوظبي
وق��دم��وا ف �ق��رات �شعرية يف حب
الوطن بالإ�ضافة �إىل تقدميهم
لهدية تذكارية ملعاليه.
من جانبها قدمت منى �سلطان
ال �� �ش��ام �� �س��ي م �ع �ل �م��ة يف رو�ضة
ال� ��دراري �شكرها مل�ع��ايل الوزير

على م�شاركة الوزارة وا�ستقبالها
لطالب رو�ضة ال��دراري لتفعيل
حملة ف��وق مكتبي علم و�أ�شارت
�إىل �أن احلملة تعد �أح��د برامج
ف ��ري ��ق �أح� �ب ��ك ي ��ا وط� �ن ��ي ال ��ذي
انطلق منذ �سنتني لتعزيز الهوية

الوطنية .
وينفذ الفريق �أن�شطة وفعاليات
وط �ن �ي��ة م���س�ت�م��رة ط � ��وال العام
ومن املزمع �أن يعقد خالل �أبريل
القادم مهرجان �أحبك يا وطني
يف رو�ضة الدراري.

•• �أبوظبي-وام:

قلد العقيد حممد �سيف مطر الزعابي مدير �إدارة
امل��ؤ��س���س��ة العقابية والإ��ص�لاح�ي��ة ب�شرطة �أبوظبي
يف مكتبه  10م��ن ال�ضباط رتبهم اجل��دي��دة .وهن�أ
ال�ضباط الذين متت ترقيتهم م�شيدا بجهودهم يف
�أداء الواجب امللقى على عاتقهم بكل �أمانة وعزمية
م�ؤكدا �أن هذه الرتقية تزيد من م�س�ؤولياتهم يف �أداء

الواجب باحلفاظ على مكت�سبات الأم��ن واال�ستقرار
ب��ال��دول��ة ودع��اه��م �إىل م���ض��اع�ف��ة اجل �ه��ود والعطاء
والتفاين يف العمل معربا عن متنياته لهم بالتوفيق
وال�ن�ج��اح .م��ن جانبهم ثمن املرفعون الثقة الغالية
للقيادة العليا م�ؤكدين حر�صهم على �أن يكونوا على
ق��در امل�س�ؤولية وم�ضاعفة اجلهود للنهو�ض بالعمل
ال�شرطي والأم�ن��ي على حد �سواء ملا فيه خدمة هذا
الوطن الغايل.

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

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات

997 / 999
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� 97ألف درهم تربعات من طلبة جامعة زايد للنازحني ال�سوريني
•• �أبوظبي-وام:

04

بلغت ح�صيلة ت�برع��ات طلبة وط��ال�ب��ات ج��ام�ع��ة زاي ��د خ�ل�ال احلملة
اخلريية �أك�شن  2013لدعم النازحني ال�سوريني اال�سبوع املن�صرم
نحو � 97أل��ف دره��م .كانت ال�شيخة عو�شة بنت نهيان بن مبارك �آل
نهيان الرئي�سة الفخرية لرابطة خريجات اجلامعة قد افتتحت فعاليات
احلملة الأحد املا�ضي يف مبنى الطالبات بينما قام ال�شيخ �شخبوط بن
نهيان بن مبارك �آل نهيان يف اليوم التايل ب��إط�لاق احلملة يف مبنى
الطالب .ح�ضر اطالق احلملة الدكتور �سليمان اجلا�سم مدير اجلامعة
وعدد من امل�سئولني فيها وفيونا ماكيلروي املن�سقة اال�سرتاتيجية يف
م�ؤ�س�سة �صندوق امل ��أوى وك��اي غاالغر م�ساعد مدير برنامج اجل�سر
الأكادميي بجامعة زايد وجاي ترمييار منظم امل�شروع.

كما ح�ضر احلملة وفد جمهورية املالديف برئا�سة معايل حممد �أ�سلم
الوزير ال�سابق للموا�صالت والبيئة والإعالمي جورج قرداحي.
و�أك ��دت ال�شيخة ع��و��ش��ة يف كلمة اث �ن��اء ح�ف��ل االف�ت�ت��اح �أن امل�ساعدات
الإن�سانية تعني بب�ساطة ت�ق��دمي ال��دع��م و�إدخ ��ال ال�سعادة �إىل قلوب
املحتاجني بغ�ض النظر عن �أعراقهم �أو دينهم.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن م�ساعدة املحتاج مبد�أ م�ستمد من الدين اال�سالمي
احلنيف و�سنة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم التي ت�ؤكد على �أن
على النا�س واجبا مقد�سا جتاه جميع املخلوقات احلية وخا�صة الب�شر.
و�أعربت ال�شيخة عو�شة بنت نهيان بن مبارك �آل نهيان عن تعاطفها مع
ال�شعب ال�سوري ال�شقيق و�شددت على �أهمية �إنقاذهم ومد يد العون لهم
ووجوب توفري فر�ص مل�ساعدة الأقل حظا منهم.
وبعد ذلك افتتحت خيمة التربع يف �ساحة اجلامعة ك�أول متربعة داعمة

لهذه احلملة التي نظمها طلبة ال�سنتني الأوىل والثانية كجزء تطبيقي
من الربنامج الدرا�سي خدمة التعلم .
وت�ستند احلملة �إىل مفهوم ربط اخل�برات الدرا�سية للطلبة بالواقع
املحيط بهم حيث مت اختيار مو�ضوع امل�ساعدات الإن�سانية من املنهج
الدرا�سي لطالب املرحلة الثانية من برنامج اللغة الإجنليزية الذي
يلخ�صه كتاب بعنوان �صندوق التربعات .
ويف ال��وق��ت ذات��ه �سعى الطلبة يف �إط��ار احلملة �إىل تعزيز مهاراتهم
ال�ق�ي��ادي��ة وب��ث روح امل �ب��ادرة وال�ث�ق��ة بالنف�س وال�ت�ف��اع��ل م��ع الأح ��داث
العاملية وقاموا بجمع التربعات للنازحني ال�سوريني ون�شر ثقافة العمل
التطوعي والعطاء والوعي بامل�س�ؤولية.
و�أ�شرف على احلملة برنامج اجل�سر الأكادميي بالتعاون مع �إدارة �ش�ؤون
الطلبة ومكتب اخلريجات باجلامعة وم�ؤ�س�سة �شيلرت بوك�س �صندوق

امل�أوى اخلريية العاملية ومقرها الرئي�سي يف كورنوول باململكة املتحدة.
و�ستقدم تربعات احلملة �إىل م�ؤ�س�سة �صندوق امل ��أوى التي اك��دت انه
��س�ت��وزع ه��ذه ال�ت�برع��ات يف �شكل م���س��اع��دات عينية لإغ��اث��ة النازحني
ال�سوريني يف كل البلدان التي ت�ؤويهم.
وتعد هذه امل�ؤ�س�سة منظمة �إن�سانية غري حكومية وغري دينية وغري
رب�ح�ي��ة وي�ت�رك��ز ن���ش��اط�ه��ا يف �إغ��اث��ة ع��وائ��ل ال�لاج �ئ�ين م��ن احل ��روب
والكوارث يف �أفريقيا و�آ�سيا من خالل تزويد كل عائلة ب�صندوق يحتوي
على خيمة تت�سع لإيواء � 710أ�شخا�ص وموقد و�أوعية للطهي وقفازات
للتدفئة وقبعات و�ألعاب للأطفال .و�ساهمت منذ ت�أ�سي�سها عام 2000
يف �إغاثة الالجئني والنازحني ب�سبب اك�ثر من  200كارثة طبيعية
و�إن�سانية يف نحو ت�سعني دول��ة حيث قدمت الإ�سعافات وم��واد الإنقاذ
لأكرث من مليون �شخ�ص حول العامل.

ر�أ�س اخليمة ت�ست�ضيف �سباق تريي فوك�س اخلريي ال�سنوي الرابع
نظمت �سباق تريي فوك�س اخلريي حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ر�أ�س اخليمة ،دعما
لأبحاث ال�سرطان �صباح �أم�س وذلك للعام الرابع على التوايل على كورني�ش
القوا�سم .حيث �شهد ال�سباق �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة� ،سعادة �أري��ف ل�لاين ال�سفري
الكندي لدى الدولة و �سعادة روز ميلر القن�صل العام الكندي ،والدكتور

فرانك برانيكي رئي�س جلنة الأبحاث يف كلية الطب والعلوم ال�صحية يف
جامعة الإم ��ارات يف العني وع��دد م��ن كبار ال�شخ�صيات وم��دراء الدوائر
احلكومية والأهايل ومب�شاركة  2500مت�سابق من خمتلف اجلن�سيات.
بد�أ الت�سجيل لل�سباق يف متام ال�ساعة ال�سابعة والن�صف من �صباح �أم�س
فيما انطلق املت�سابقون يف التا�سعة �صباحا للتناف�س فيما بينهم على الفوز
بهذا ال�سباق اخلريي ،وقدمت العديد من اجلهات تربعات مادية �سخية

ل�صالح ال�سباق اخلريي يف مقدمتها هيئة املنطقة احلرة بر�أ�س اخليمة،
وم�ست�شفى ر�أ�س اخليمة ،وم�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت ات�صاالت  ،ومكتب
اال�ستثمار والتطوير بر�أ�س اخليمة و�سرياميك ر�أ�س اخليمة ،ور�أ�س اخليمة
للأ�سمنت الأبي�ض ،واملدر�سة الهندية العليا و البنك التجاري ال��دويل و
وبرميري ماراثون ور�أ�س اخليمة العقارية وغريها من اجلهات الأخرى.
و�أ�صبح �سباق ت�يري فوك�س اخل�يري واح��دا من الأح��داث الأك�ثر �شعبية

على م�ستوى دول��ة الإم ��ارات خا�صة يف ظل التفاعل وال��دع��م الكبري من
قبل اجلهات الراعية التي تت�سابق للم�شاركة يف دعم هذا ال�سباق اخلريي
بالناحيتني امل��ادي��ة واملعنوية مم��ا �ساهم يف حتقيقه لنجاحات متتالية،
,تعزيز روح التكافل بني خمتلف اجلهات من م�ؤ�س�سات و�أفراد وت�شجيعهم
على جمع االموال الالزمة ،حيث مت جمع �أكرث من � 200ألف درهم لدعم
�أبحاث ال�سرطان يف جامعة الإمارات يف مدينة العني.

جامعة اخلليج الطبية بعجمان تنظم امل�ؤمتر الوطني للت�شخي�ص املبكر بالأ�شعة
•• عجمان-حممد بدير :

نظم ق�سم الأ�شعة مب�ست�شفى جي �أم �سي بعجمان بالتعاون مع جامعة
اخلليج الطبية امل�ؤمتر الوطني للت�شخي�ص املبكر بالأ�شعة مب�شاركة
�أكرث من  100خبري وخمت�ص بعلم اال�شعة ب�أنواعها من داخل الدولة،
وذلك يف مقر جامعة اخلليج الطبية بعجمان.
وت�ضمن امل�ؤمتر العديد من اجلل�سات النقا�شية الطبية والتطبيقات
العملية اخل��ا��ص��ة بالت�صوير ب��الأ��ش�ع��ة وع��ر���ض ال�ع��دي��د م��ن احلاالت
املر�ضية ال�ت��ي مت الك�شف عنها م��ن خ�لال الفح�ص الإ��ش�ع��اع��ي  ،كما
القي عدة حما�ضرات طبية تثقيفية حول ا�ستخدامات الأ�شعة املتطورة
وموا�ضيع خمتلفة ذات العالقة تتعلق بعلم الأ�شعة و�أهميتها يف الك�شف
املبكر عن العديد الأمرا�ض الع�صرية من خاللها.
وقد �أو�صت �أوراق العمل املطروحة على عدة نقاط من اهمها ،الفح�ص
املبكر بالأ�شعة لتجنب م�ضاعفات مر�ض ه�شا�شة العظام ،و�أهمية �إجراء

امل�سح الإ��ش�ع��اع��ي للعمود ال�ف�ق��ري ،وك��ذل��ك �أه�م�ي��ة توظيف الكفاءات
الطبية يف غ��رف الأ�شعة التي ميكنها ت�شخ�صي�ص احل��االت املر�ضية
وخا�صة �أمرا�ض القلب لدورها يف الك�شف عن �أية خماطر قد تهدد حياة
الأطفال حديثي ال��والدة يف حال وجود ت�شوهات جينية ،و�أهمية اتخاذ
ط��رق الوقاية املنا�سبة وال�سالمة الوقائية التامة يف �إج��راء الفح�ص
الإ�شعاعي للأ�سنان.
وخالل امل�ؤمتر ك�شف الدكتور طارق فوزي ،رئي�س ق�سم الأ�شعة مب�ست�شفى
جي �أم �سي رئي�س امل�ؤمتر عن نية وزارة ال�صحة يف الإمارات عقد م�ؤمترا
طبيا كبريا يف �أكتوبر املقبل  2013حول ت�شخي�ص االمرا�ض بالأ�شعة
على غرار هذا امل�ؤمتر الطبي الهام.
من اجلدير بالذكر �أن امل�شاركون �سوف يح�صلون على �شهادة م�شاركة
معتمدة حت�سب لهم م��ن قبل وزارة ال�صحة ب � 6ساعات يف التعليم
الطبي امل�ستمر التي ت�ؤهل امل�شارك لتطوير �أداءه الطبي يف هذا املجال
على املدى البعيد وتك�سبه خربات طبية ي�ستفاد منها يف موقع عمله.

(الطرق واملوا�صالت) تنظم حملة توعوية حول مر�ض ال�سرطان
•• دبي-الفجر:

نظمت هيئة الطرق واملوا�صالت ،
حملة توعوية �شاملة حول مر�ض
ال �� �س��رط��ان ،وذل ��ك ب �ه��دف توعية
م��وظ �ف��ي ال �ه �ي �ئ��ة ب ��االع �ت �ق ��ادات
اخل��اط �ئ��ة ع ��ن امل ��ر� ��ض ،وكيفية
الوقاية منه ،وذل��ك بالتعاون مع
هيئة ال�صحة بدبي ،ومركز برامي
ميديكال الطبي.
و�أو� �ض �ح��ت �أح�ل��ام ال �ف �ي��ل ،مدير
�إدارة اخل��دم��ات الإداري � ��ة بقطاع
خدمات الدعم الإداري امل�ؤ�س�سي
يف الهيئة� ،أن ه��ذه الفعالية ت�أتي
��ض�م��ن م� �ب ��ادرة ن�ب���ض��ات �صحية
التي �أطلقتها الهيئة العام املا�ضي
ب�ه��دف ن�شر ال��وع��ي ال�صحي بني
امل��وظ �ف�ي�ن ،واالرت� �ق ��اء بامل�ستوى
ال�صحي� ،إىل جانب حر�ص الإدارة
ال �ت �ع��اون م��ع خم�ت�ل��ف امل�ؤ�س�سات

واجل �ه��ات احلكومية يف دب��ي ،من
�أجل ت�سليط ال�ضوء على خمتلف
الأم� ��ور املتعلقة ب�شتى النواحي
�سواء جمتمعية كانت �أو �صحية،

ل�ل�م���س��اه�م��ة يف حت�ف�ي��ز املوظفني
على �إج��راء فحو�صات �أول�ي��ة على
�أيدي خمت�صني من هيئة ال�صحة
ومركز برامي الطبي يف دبي.

و�أ� � �ش� ��ارت اىل �أن الإح�صائيات
وال�ب�ي��ان��ات ال �� �ص��ادرة م��ن منظمة
ال�صحة العاملية بي ّنت �أن ال�سرطان
يعد من �أ�سباب الوفاة الرئي�سة يف

جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،حيث يعترب
م�سبباً لأكرث من  6.7مليون وفاة
�سنوياً ،وبذلك يكون عدد الوفيات
م��ن ال���س��رط��ان �أك�ث�ر م��ن جمموع
ال��وف�ي��ات ال�ن��اجت��ة م��ن الأمرا�ض
الأخ � � � ��رى ك � ��االي � ��دز ،وامل �ل��اري � ��ا،
وغ�يره��ا ،ف�ض ً
ال ع��ن �أن التقارير
ال�ع��امل�ي��ة ت�شري �إىل �أن ال�سرطان
�� �س� �ي� ��ؤدي ب �ح �ي��اة م ��ا ي� �ق ��ارب 84
مليون ن�سمة ب�ين عامي 2005
و.2015
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت� ،أن احل �م �ل��ة حققت
جناحا ملمو�ساً م��ن خ�لال �أعداد
امل �� �ش��ارك�ي�ن ،ح �ي��ث ا��ش�ت�م�ل��ت على
حما�ضرة �صحية يف املبنى الرئي�س
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ،ت �ن ��اول ��ت االع� �ت� �ق ��ادات
اخلاطئة عن ال�سرطان ،وتقدمي
احل �ق��ائ��ق ال �ك��ام �ل��ة ع �ن��ه ،ف�ض ً
ال
ع ��ن ت �ق��دمي ب��اق��ة م ��ن الن�صائح
ال ��وق ��ائ� �ي ��ة و�أب� � ��رزه� � ��ا :االب �ت �ع��اد

اللجنة الثقافية يف نادي احلمرية تدعم اجلوانب التطوعية بتنظيم حملة ناجحة للت�شجري
•• ال�شارقة -الفجر:

ن �ف��ذت ال�ل�ج�ن��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة بنادي
احل� �م ��ري ��ة ال� �ث� �ق ��ايف الريا�ضي
ف �ع��ال �ي��ات ه ��دف ��ت �إىل تدعيم
اجل � � ��وان � � ��ب ال� �ت� �ط ��وع� �ي ��ة عند
منت�سبي ال �ن��ادي م��ن الالعبني
والطلبة ب ��إط�لاق حملة لزيادة
امل���س��اح��ات اخل���ض��راء يف منطقة
احل �م��ري��ة ب� ��إم ��ارة ال �� �ش��ارق��ة من
�أج � ��ل امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى البيئة.
ومتثلت الفعالية يف قيام النادي
مبختلف ك��وادره ومب�شاركة 20
طالبا والعبا ومن خالل طرائق
م� �ت� �ع ��ددة وم � ��ن ب �ي �ن �ه��ا حمالت
ال �ت �� �ش �ج�ير وال �ت��وع �ي��ة البيئية
�ضد الت�صحر والأ��ض��رار وقاموا
ب �غ��ر���س ال �ع��دي��د م ��ن اال�شجار
والف�سائل يف امل�ساحات املختلفة

لداخل النادي ب�إ�شراف مهند�س
ال��زراع��ة ب��ال�ن��ادي وبالتعاون مع
بلدية احلمرية .
ومتيزت فعاليات الت�شجري بنجاح
تنفيذها وف��ق �سل�سلة املبادرات
املجتمعية وما �أ�سهمت به يف ن�شر
ال��وع��ي ال��زراع��ي ب�ين كافة فئات

املجتمع وعزز قيم احلفاظ على
الأر�� ��ض وال�ع�ن��اي��ة ب�ه��ا يف نفو�س
الطلبة الذين �شاركوا يف �أعمال
الزراعة كما �أن ت�شجري امل�ساحات
الفارغة �أ�سهم يف نهاية الفعالية
م��ن �إ��ض�ف��اء مظهر ج�م��ايل على
املنطقة .

و�أ��ش��ارت �إدارة ن��ادي احلمرية �أن
ف�ع��ال�ي��ات الت�شــــــــجري تتوا�صل
� �س �ن��وي��ا وب �� �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ورة دوري � ��ة
لتـــــــــــ�ؤكد �أن النـــــــــــادي كم�ؤ�س�ســـــة
جمتمعية ريا�ضية وثقافـــــيــــــــــة
ت� ��دع� ��م االع � � �م� � ��ال التطوعية
وا�ستمرار �سيا�ستها الناجحة يف

ن�شر الرقعة اخل�ضراء يف منطقة
احل� �م ��ري ��ة وم ��وا�� �ص� �ل ��ة م�سرية
التخ�ضري انطالقاً من توجيهات
ودع� ��م ال�ق�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ادة الر�شــــــــيدة
لإبـــــــراز الوجه احل�ضاري املتميز
لإمارة ال�شـــــــارقة ودولة الإمارات
ككل.

ع ��ن ال �ت��دخ�ي�ن ،ت �ن ��اول الأطعمة
ال�صحية ،امل��واظ�ب��ة على ممار�سة
ال�ت�م��ري�ن��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ،الوقاية
من �أ�شعة ال�شم�س ،احل�صول على
ال�ت�ح���ص�ي�ن��ات وال �ط �ع��وم الالزمة
م� ��ن الأم � � ��را� � � ��ض ، ،ف� ��� �ض�ل ً�ا عن
�ضرورة �إجراء الفحو�صات الطبية

ال��دوري��ة والتي ت�ساهم يف الك�شف
امل �ب �ك��ر ل �ل �� �س��رط��ان ،م��ا ي��زي��د من
فر�ص جناح العالج.
ك� �م ��ا ت �� �ض �م �ن��ت احل� �م� �ل ��ة ت ��وزي ��ع
ب � ��رو� � �ش � ��ورات ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة ّ
تو�ضح
ال�ن���ص��ائ��ح واخل� �ط ��وات الوقائية
ال�ل�ازم ��ة ح� ��ول امل ��ر� ��ض ،ك �م��ا مت

�إج� ��راء ف�ح��و��ص��ات طبية جمانية
ل �ل �م��وظ �ف�ين وم �ف �ت �� �ش��ي امل ��واق ��ف
يف (م �ب �ن��ى ال �غ �ب �ي �ب��ة ،وم�ؤ�س�سة
امل ��وا�� �ص�ل�ات ال �ع ��ام ��ة ،وم �ب �ن��ى �أم
ال ��رم ��ول) ،م��ع �أخ ��ذ اال�ست�شارات
ال�ه��ام��ة م��ن ق�ب��ل ال�ط��اق��م الطبي
الذي رافق احلملة.

جناح مترين للتعامل مع حريق وهمي يف جامعة الإمارات
�أج � ��رت � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي متريناً
ع �م �ل �ي �اً ن��اج �ح �اً ب� ��إخ�ل�اء وهمي؛
للعاملني وطلبة جامعة الإمارات،
ن�ت�ي�ج��ة ال� �ش �ت �ع��ال ح��ري��ق ح�سب
� �س �ي �ن��اري��و ال� �ت� �م ��ري ��ن ,وت� �ق ��دمي
�إ�سعافات �أولية للم�صابني ،ونقلهم
�إىل م�ست�شفى توام .وبد�أ التمرين
بتلقي غرفة العمليات بالغاً يفيد
ب��وق��وع احل� ��ادث ،وع �ل��ى ال �ف��ور مت
�إب�لاغ �إدارت��ي الطوارئ وال�سالمة
ال �ع��ام��ة وال ��دف ��اع امل� ��دين ،اللتني
حتركت فرقهما على وجه ال�سرعة
�إىل م �ك��ان احل � � ��ادث ،والو�صول
� �ض �م��ن م �ع ��دل ال� �ف�ت�رة الزمنية
لال�ستجابة .
و�أخ � �ل� ��ت ف � ��رق الإن� � �ق � ��اذ الطلبة
وال�ع��ام�ل�ين ،وت�أمينهم بعيداً عن
ن �ق �ط��ة �إن� � � ��دالع احل� ��ري� ��ق؛ ال ��ذي
�أخ �م��دت��ه ف ��رق الإط� �ف ��اء ومنعت
ان�ت���ش��اره �إىل امل�ب��اين امل �ج��اوره ،يف
ما قدم الهالل الأحمر ،بالتن�سيق

مع ال�شرطة املجتمعية وال�شرطة
ال� �ن� ��� �س ��ائ� �ي ��ة ،ال � ��دع � ��م النف�سي
واللوج�ستي للأ�شخا�ص املت�أثرين
ب��احل��ادث ،وامل��وج��ودي��ن يف املكان،
وفتح م�شفى ميداين للتعامل مع
امل�صابني ،ونقل احل��االت احلرجة
�إىل امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ال �ق��ري �ب��ة من
احلادث.
وك��ان��ت �صافرات الإن ��ذار انطلقت
ع� �ن ��د ن� ��� �ش ��وب احل � ��ري � ��ق ،وت� ��وىل

ال�ق��ائ�م��ون على ال�سالمة العامة
يف اجلامعة �إخ�ل�اء الأف ��راد حلني
و�صول ف��رق ال�ط��وارئ وال�سالمة
العامة.
وي� �ه ��دف ال �ت �م��ري��ن �إىل اختبار
�إجراءات اجلهات املعنية يف التعامل
مع احل ��وادث ،وقيا�س كفاءتها يف
اال��س�ت�ج��اب��ة وال �ت �ع��رف �إىل درجة
التن�سيق بينها يف م��واج�ه��ة مثل
تلك الظروف.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يح�ضر
�أفراح احلب�سي واخلاطري
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة وال�شيخ في�صل بن �صقر القا�سمي
رئي�س الدائرة املالية رئي�س هيئة املنطقة احلرة وال�شيخ جمال بن �صقر بن �سلطان القا�سمي م�ساء �أم�س االول حفل
الع�شاء الذي �أقامه ال�سيد حممد بن يهمور احلب�سي مبنا�سبة زفاف جنله �سلطان �إىل كرمية ال�سيد �سعيد عبداهلل
مفتاح اخلاطري كما ح�ضر احلفل الذي �أقيم يف �صالة الكورني�ش للأفراح يف مدينة ر�أ�س اخليمة مفتاح بن علي
بن عبيد اخلاطري وعدد من كبار امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات ووجهاء واعيان البالد و�أبناء القبائل .وقدمت الفرقة
احلربية خالل احلفل الأهازيج والفنون الإماراتية الرتاثية ابتهاجا بهذه املنا�سبة.
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حمدان بن را�شد يكرم خريجي دبلوم املوهوبني وجلان امل�ؤمتر الآ�سيوي
•• دبي-وام:

ط��ال��ب ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
را��ش��د �آل مكتوم نائب حاكم دبي
وزي��ر امل��ال�ي��ة املعلمني يف مدار�س
ال ��دول ��ة وك��ذل��ك �أول� �ي ��اء الأم� ��ور
ب �� �ض��رورة ت �ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��م يف
جم��ال الإمل��ام ب�أ�سا�سيات اكت�شاف
ال �ط �ل �ب��ة امل ��وه ��وب�ي�ن ومالحظة
نبوغهم مبكرا باعتبارهم ثروة
وط� �ن� �ي ��ة ي� �ج ��ب االه � �ت � �م� ��ام بهم
وتبنيهم ورعايتهم �ضمن اخلطة
الوطنية لرعاية املوهوبني التي
تنفذها وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
بال�شراكة م��ع ج��ائ��زة ح�م��دان بن
را��ش��د �آل مكتوم الأداء التعليمي
املتميز.
و�أك � � ��د � �س �م��وه �أن ت� �ف ��وق ال� ��دول
وامل �ج �ت �م �ع��ات ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى فئة
امل��وه��وب�ين وم��دى جن��اح الأنظمة
التعليمية يف اكت�شافهم ورعايتهم
وا� �س �ت �ث �م��ار ط��اق��ات �ه��م بال�شكل
ال�سليم  ..وه �ن ��أ ��س�م��وه خريجي
ب��رن��ام��ج ال��دب �ل��وم امل�ه�ن��ي لرعاية
امل��وه��وب�ين وط��ال�ب�ه��م مب��زي��د من
العطاء يف خدمة الوطن.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه
ال ��دف� �ع ��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن خريجي

ب��رن��ام��ج ال��دب �ل��وم امل�ه�ن��ي لرعاية
املوهوبني واللجان امل�شرفة على
تنفيذ امل ��ؤمت��ر الآ� �س �ي��وي الثاين
ع�شر للموهبة م�ساء يوم االربعاء
بق�صر �سموه يف زعبيل بح�ضور
�أجنال �سموه ال�شيخ را�شد وال�شيخ
��س�ع�ي��د وال �� �ش �ي��خ م �ك �ت��وم ومعايل
ح �م �ي��د حم �م��د ع �ب �ي��د القطامي
وزي� ��ر ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م رئي�س
جم �ل ����س �أم � �ن� ��اء ج ��ائ ��زة حمدان
ل �ل ��أداء ال�ت�ع�ل�ي�م��ي امل�ت�م�ي��ز ووفد

�أك � ��ادمي � ��ي م ��ن ج��ام �ع��ة اخلليج
برئا�سة الدكتور خالد طبارة نائب
رئي�س اجلامعة وعدد من الوزراء
وكبار امل�س�ؤولني.
و�أ� � � �ش� � ��اد م � �ع ��ايل ح �م �ي��د حممد
ال �ق �ط��ام��ي ب ��دع ��م � �س �م��و ال�شيخ
ح � �م� ��دان ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل مكتوم
للتعليم واهتمامه الكبري ب�سبل
تطويره مببادرات قيمة يف جمال
التميز التعليمي ورعاية املوهوبني
ورعايته الكرمية مل�شروع اخلطة

ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل ��رع ��اي ��ة امل ��وه ��وب�ي�ن
ومتابعة �سموه بالرعاية امل�ستمرة
لرباجمه و�أن�شطته الإثرائية مبا
فيها من متطلبات تطوير املوارد
الب�شرية الوطنية التي ت�ضطلع
مب� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة ت �ط �ب �ي��ق امل� ��� �ش ��روع
يف م ��دار� ��س ال ��دول ��ة وف� ��ق خطة
مرحلية.
و�أو�ضح معاليه �أن هذه الدفعة التي
تتكون من  20خريجا وخريجة
تعترب الثالثة يف �إط��ار االتفاقية

املربمة بني كل من جائزة حمدان
ووزارة الرتبية والتعليم وجامعة
اخلليج التي تتوىل بدورها ت�أهيل
ه�ؤالء املعلمني واملعلمات �أكادمييا
يف ب��رن��ام��ج دب �ل��وم معتمد م�ؤكدا
�أن رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ حمدان
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم للم�ؤمتر
الآ�سيوي للموهبة �أثمر عن �إثراء
اخل� �ط ��ة ال��وط �ن �ي��ة للموهوبني
مبعطيات علمية حديثة انعك�ست
على امل�شروع الوطني مبزيد من

الثقة.
ون� � ��وه �إىل �أن دول� � ��ة الإم� � � ��ارات
�أ� �ص �ب �ح��ت ع �ل��ى خ ��ارط ��ة املوهبة
ال �ع��امل �ي��ة و�أن اخل �ب��رة العلمية
ال�ت��ي ت��ول��دت ل��دي�ه��ا �ست�ستقطب
م�ستقبال ال�ط�ل��ب ال�ستن�ساخها
م ��ن ق �ب��ل ال �ع��دي��د م ��ن الأنظمة
التعليمية يف املنطقة وخا�صة �أن
م�ب��ادرات �سمو ال�شيخ حمدان بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم يف جم ��ال دعم
التعليم واالرتقاء ب�أدائه نحو �آفاق

الإج ��ادة والإب ��داع والتميز تعترب
من املبادرات النوعية التي حتقق
ال �ك �ف��اءة امل �ن �� �ش��ودة يف املنظومة
ال�شاملة للتعليم.
م��ن ج�ه�ت��ه وج ��ه ال��دك �ت��ور خالد
طبارة ال�شكر والتقدير �إىل �سمو
ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن را�� �ش ��د على
ثقته يف جامعة اخلليج وقدرتها
على ال��وف��اء بالتزامها التعليمي
والإ� � �س � �ه� ��ام ب��امل �� �س �ت��وى العلمي
امل � �ط � �ل� ��وب يف م � �� � �ش� ��روع اخلطة

الوطنية لرعاية املوهوبني التي
تنفذها وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
بدولة االمارات.
وع�بر الدكتور طبارة عن اعتزاز
جامعة اخلليج بهذا التعاون الذي
تتجاوز خدمته املعلمني واملعلمات
يف االمارات �إىل خدمة التعليم يف
املنطقة ب�شكل عام.
من جهتها ثمنت اخلريجة فاطمة
ب��وه��ارون ب��الإن��اب��ة ع��ن الدفعة يف
كلمتها جهود �سمو ال�شيخ حمدان
بن را�شد يف دعم وتطوير التعليم
مب��ا فيه ن�شر املمار�سات املتميزة
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ن��وع�ي��ة ال �ت��ي من
�ش�أنها حتقيق غايات املجتمع من
النظام التعليمي.
وت��وج �ه��ت ب��ال �� �ش �ك��ر �إىل جائزة
ح�م��دان ل�ل��أداء التعليمي املتميز
ووزارة الرتبية والتعليم وجامعة
اخلليج نظري جهودهم يف م�شروع
رع� ��اي� ��ة امل� ��وه� ��وب �ي�ن وت�أهيلهم
ع �ل �م �ي��ا مب� ��ا مي �ك �ن �ه��م م� ��ن �أداء
م���س��ؤول�ي��ات�ه��م ب�ك��ل اق �ت��دار وقام
�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
م�ك�ت��وم يف ن�ه��اي��ة احل �ف��ل بتوزيع
ال�شهادات العلمية على اخلريجني
واخل��ري �ج��ات ور�ؤ� � �س ��اء و�أع�ضاء
جلان امل�ؤمتر الآ�سيوي للموهبة .

بح�ضور ورعاية ال�شيخة رمي بنت �أحمد بن حمدان �آل نهيان

جنوم م�سرحية �سنووايت والأقزام ال�سبعة يودعون �أبوظبي و�سط جناح فني وجماهريي كبري
•• ابوظبي-الفجر:

ب �ح �� �ض��ور ورع ��اي ��ة ال���ش�ي�خ��ة رمي
ب��ن اح �م��د ب��ن ح �م��دان ال نهيان
ان �ط �ل �ق��ت ب �ق��وة ي� ��وم االح � ��د 24
ف� �ب��راي� � ��ر ع� � ��رو�� � ��ض م�سرحية
�� �س� �ن ��وواي ��ت واالق � � � � ��زام ال�سبعة
بامل�سرح الوطني بابوظبي وت�ستمر
ال �ع��رو���ض ب��اق �ب��ال ك�ب�ير اجلمعة
مت ح�ج��ز م�ع�ظ��م امل �ق��اع��د واليوم
ال�سبت ي�ق��دم ع��ر��ض��ان للجمهور
ا� �ض ��اف �ي�ي�ن  ..وت� � � ��ودع �سنوايت
واالق ��زام ال�سبعة وجن��وم جمهور
االمارات متوجهني اىل �سنغافورا
ل �ت �ق��دمي ن�ف����س ال �ع��ر���ض ،وا�شاد
ج�م�ه��ور احل �� �ض��ور ب �ق��وة العر�ض
واالم� �ك ��ان� �ي ��ات ال �� �ض �خ �م��ة التي
وفرتها �سكاي لتنظيم الفعاليات
الك�ث�ر م��ن  25ف �ن��ان بريطاين
حمرتف وعاملي وانبهر اجلمهور
م��ن االق� ��زام ال�سبعة وروع ��ة اداء
�� �س� �ن ��وواي ��ت واخل � � ��دع الب�صرية
خا�صتا امل ��راة ال�سحرية وح�ضر
ال �ع��ر���ض ع ��دد ��ض�خ��م م��ن طالب
امل��دار���س يف ال�ع��رو���ض ال�صباحية
ام� ��ا يف ال �ع��رو���ض امل �� �س��ائ �ي��ة فتم
ت� �خ� ��� �ص� �ي� ��� �ص ��ة ايل اجل � �م � �ه� ��ور

والعائالت واال�صدقاء و املثقفني
والفنانني واملبدعني واالعالميني
حل�ضور جو عائلي يف رحلة خيال
حقيقية والتي تلم�س روح الفكر
وت�ضيء املعاين اجلميلة ال�ساكنة
وحت��رك امل�شاعر الدافئة وتعزف
االحل��ان الرومان�سية ال�ساحرة..
وق ��در اجل�م�ه��ور ال�ع��ر���ض وا�شادو
ب � ��دور � �س �ك��اي ك �م ��ؤ� �س �� �س��ة خا�صة
وطنية جنحت بكل جدارة يف خلق

الكوادر املتخ�ص�صة لتفعيل ن�شاط
امل�سرح العاملي رغم ال ُكلفة العالية
لالرتقاء به.
النجمة الربيطانية الفنانة ماجن
ري �ن��ا احل��دي��ث م�ب�ه��ورة بزيارتها
ابوظبي للمرة االويل ،حيث قالت
ان �شخ�صية �سنووايت تركيبة من
ن�سيج البحر الطائر وانها ت�شعر
كانها كطائر طليق يف هذا العر�ض
وباح�سا�سها بن�سيم غريب ويفي�ض

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

ال�شهري الفنان جاكوب ق��دري ما
اجمل احللم املف�سر وامللقن بالقدر
واالعظم ان مكيال القدر مت�شابك
وم �ت�ل�اح��ق ب �� �ش��ره و ب �خ�ي�ره وال
مقيا�س للحب اال بالرومان�سية
ك��االوت��ار �سنفونية طبيعة للحن
مب ��ؤث��رات االن �ه��ار ودم ��ج ا�صوات
الطيور وفك �شفرة حوار احلراك.
ف��احل��ظ ي��ات��ي مل��ن اب�ت�غ��ي وظهور
االق� � � � ��زام ال �� �س �ب �ع��ة مبالب�سهم

ال�شهرية تبلوه اب��داع��ي متحرك
ليتمم ال�ع��ر���ض والي�ن�ف���ص��ل عنه
ور�سالتهم النبيهة تاتي لنا بهدوء
ال �ع��ا� �ص �ف��ة وحت� � ��دي ق � ��وة ال�شر
بعظمة اخلري.
كما توجه حممد �سعيد املزروعي
رئي�س جمل�س ادارة �سكاي لتنظيم
ال �ف �ع ��ال �ي ��ات ب��ال �� �ش �ك��ر ل�ل�اع�ل�ام
واملثقفني وجلمهور �سكاي ولنجوم
ال �ع��ر���ض ع�ل��ي م���ش��ارك�ت�ه��م لدعم

ه ��ذا احل� ��دث وال � ��ذي ي �ق��ام حتت
رعاية وح�ضور ال�شيخة رمي بنت
احمد بن حمدان ال نهيان ،ونامل
ان يقبل اجل�م�ه��ور ه��ذا العر�ض
ك�ه��دي��ة ع��رف��ان��ا وت�ق��دي��را لدعمه
لنا الدائم و�سوف نقدم املزيد من
تلك العرو�ض.
م�ف��اج��ات م��ن اجل�م�ه��ور احل�ضور
مب�لاب����س ��س�ن��واي��ت ل�ل�ع��ر���ض لقد
ف��وج��يء امل�ن�ظ�م��ون ب�ع���ش��رات من

الفتيات يرتدن مالب�س �سنووايت
داخ� ��ل امل �� �س��رح ال��وط �ن��ي وا�ضاف
ح � � ��ازم ب� �ه ��اء ح �ل ��م االط � �ف � ��ال ان
ي�ع��ان�ق��وا ج��رول��ر وج ��ودي وليزي
و �شابي و�سنيزر و�سميلر ودوزي
فقد حتقق حلم اجلميع والكبري
قبل ال�صغري وبتواجد �سنووايت
واالم�ي�ر ه ��اري مت ال�ت�ق��اط �صور
رائ � �ع� ��ة م� ��ع ع� ��� �ش ��رات ال �ع ��ائ�ل�ات
واالطفال.
وق�صة م�سرحية �سنوايت واالقزام
ال �� �س �ب �ع ��ة ب �ي �� �ض��اء ال� �ث� �ل ��ج من
الق�ص�ص الرائعة املعروفة عامليا
متتع االط �ف��ال وال�ك�ب��ار وتعلمهم
م��ا ي�ج��ب ال�ت�ح�ل��ي ب��ه م��ن �صفات
واخ �ل��اق ح �م �ي��دة و�� �س ��وف يك�سر
اب� �ط ��ال ال �ع��ر���ض ال �ب �ع��د ال ��راب ��ع
واالن �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�ل�اط� �ف ��ال وال� � �ط �ل��اب وال� �ك� �ب ��ار
ل�لاق�ب��ال ع�ل��ي م���ش��اه��دت��ه يف ظل
اك�ت���س��اح االل �ع ��اب الاللكرتونية
ل �ع��وامل اط �ف��ال ه��ذا اجل�ي��ل التي
ك��ادت ت�سيطر على الفكر الثقايف
لديهم ب�شكل ملحوظ وت ��ؤث��ر يف
ثقافة التعرف اىل فنون امل�سرح.
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باال�شارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الوطن يف العدد رقم
 453بتاريخ  2013/1/8بخ�صو�ص الرخ�صة التجارية رقم
 CN 1035485باال�سم التجاري :م�سرت كلني خلدمات
التنظيف على البخار  .تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه
�سقط �سهوا ومل يذكر التعديل التايل:
بيع الرخ�صة املذكوره اعاله وفروعها
باال�ضافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�سابق
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء
املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فالمنجو خلدمات
التموين ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1235520:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداجلبار عبداملح�سن احمد ح�سن ال�صايغ ()%1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان �سعيد جمعه الكعبي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع جتهيزات العاب االطفال  -بالتجزئة ()4764002
تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع م�ستلزمات احلا�سب االيل ومعاجلة البيانات  -بالتجزئة ()4741006
تعديل ن�شاط/حذف بقالة ()4711003
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او
دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مقهى اكتوبر
رخ�صة رقم CN 1021650:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نوح علي حممد احلمادي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك زايد �ضاوي باروت احلرا�صي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روجية مل�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 1154971:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/روجية مل�ستح�ضرات التجميل

تعديل ن�شاط/ا�ضافة جتارة عامة ()4610001
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�ستح�ضرات وم�ستلزمات التجميل  -باجلملة ()4649028
تعديل ن�شاط/حذف بيع معدات وادوات ولوازم التجميل والعناية ال�شخ�صية  -بالتجزئة ()4773925
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القناعة لرتكيب ال�سرياميك
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1154085:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�سامل �صالح �سامل الكثريي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
�سامل �صالح �سامل الكثريي من  %51اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح �سامل طالب
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1077048-1باال�سم التجاري مطعم
ال�سنابل الذهبية ذ.م.م  -فرع بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

تنويه

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ROZGE COSMECEUTICAL

اىل /روجية للتجارة العامة

ROZGE GENERAL TRADING

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة ار�شاد
رخ�صة رقم CN 1034940:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/طوبان ب�شر حربي املنهايل من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء /طوبان ب�شر حربي املنهايل من  %100اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالنا�صر كو�شانات  -هاو�س ()%100
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 84*2.74
تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة ار�شاد
IRSHAD GROCERY

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النجم الهاليل للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1074327:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  0.60*30اىل 0.85*0.6
تعديل ا�سم جتاري:من/النجم الهاليل للمقاوالت العامة

CRESCENT STARS GENERAL CONTRACTING

اىل /النجم الهاليل لل�صيانة العامة

CRESCENT STARS GEN. MAINTENANCE

اىل/جيم�س بوك�س لاللكرتونيات

GAMES BOX ELECTRONICS

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

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

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرج ال�شهامة
للهواتف املتحركة رخ�صة رقمCN 1273830:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ذو الفقار علي حممد خان ()%100
تعديل وكيل خدمات
ا�ضافة �صالح عبداهلل �صالح القا�سمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلمى �سبت جوهر الظاهري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروفي�شينال �آرت للت�صميم الداخلي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1197342:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مبارك �سعيد �ضاعن مبارك املن�صوري من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء /مبارك �سعيد �ضاعن مبارك املن�صوري من  %51اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انيتي ايليزابيث وادينجتون
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  3*4اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/بروفي�شينال �آرت للت�صميم الداخلي ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ل�شبونه �سبا ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1039689:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جهاد علي اخلطيب ()%100
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة خلفان حممد خريده املن�صوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف عبدالرحيم عبداهلل حممد احلو�سني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جهاد علي  -اخلطيب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/ل�شبونه �سبا ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون جنمة
موناكو لل�سيدات رخ�صة رقمCN 1469379:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة طريفة قا�سم حممد عو�ض ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مظهر تيزاين
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

PROFESSIONAL ART INTERIOR DESIGN LLC

اىل/بروفي�شينال �آرت للت�صميم الداخلي
PROFESSIONAL ART INTERIOR DESIGN

�إعــــــــــالن

LASHBONA SPA LLC

اىل /ل�شبونه �سبا

LASHBONA SPA

�إعــــــــــالن

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

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتب الو�سيلة
للطباعة وت�صوير امل�ستندات رخ�صة رقمCN 1122399:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان �سامل �سعيد حمد ال�ساعدي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة ال�سليف
للمقاوالت وال�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1118025:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد يو�سف جمعه عبداهلل احلو�سني ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان �سامل حممد �سامل الظاهري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
كونكورد فون  -فرع  1رخ�صة رقمCN 1121624-1:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
الوادي والدلتا العمال الطابوق
رخ�صة رقم CN 1162209:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فك عقد وكيل خدمات بني الطرفني
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتب ال�شباب
للطباعة وت�صوير امل�ستندات رخ�صة رقمCN 1104728:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان �سامل �سعيد حمد ال�ساعدي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة نور
البطني االوتوماتيكية رخ�صة رقمCN 1155928:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خوله �سعيد غامن حممد الغامن ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سعيد را�شد علي احل�ساين
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن الند
لاللكرتونيات رخ�صة رقمCN 1143346:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان �سامل �سعيد حمد ال�ساعدي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتب روبي
للطباعة وت�صوير امل�ستندات رخ�صة رقمCN 1122066:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان �سامل �سعيد حمد ال�ساعدي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد جمعه نخريه عبيد الظاهري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)
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بالتعاون مع ال�شرطة املجتمعية بالإمارة

ثقايف ر�أ�س اخليمة ينظم حما�ضرة حول عالج �أ�سباب (العنف الطالبي)
ن�ظ��م م��رك��ز وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب وت�ن�م�ي��ة املجتمع
ب��ر�أ���س اخليمة حما�ضرة ل�ط�لاب امل��دار���س حت��ت عنوان
(العنف الطالبي) بالتعاون مع �إدارة ال�شرطة املجتمعية
للقيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة ،وح�ضر املحا�ضرة
 125طالباً من مدار�س احلمرانية للتعليم الأ�سا�سي،
وخت للتعليم الأ�سا�سي ،وعبدالرحمن بن عوف للتعليم
الأ�سا�سي ،وال�بري��رات للتعليم الأ�سا�سي ،وذل��ك يف �إطار
تفعيل ال ��دور املجتمعي مل��رك��ز وزارة الثقافة وال�شباب

وتنمية املجتمع يف البيئة امل�ح�ي�ط��ة ،وت�ع��زي��ز ال�شراكة
املجتمعية مع امل�ؤ�س�سات املحلية .وتهدف املحا�ضرة �إىل
احلد من العنف يف املجتمع وخا�صة لفئة طالب املدار�س،
والرتكيز على الآثار ال�سلبية لهذا النوع من العنف على
ال�ط�لاب والبيئة التعليمية ،وتطرقت املحا�ضرة التي
قدمها الرائد حممد �سعيد امبا�سي من �إدارة ال�شرطة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ب ��ر�أ� ��س اخل �ي �م��ة �إىل �أ� �س �ب��اب ه ��ذا ال�سلوك
العدواين ومنها؛ امل�شاكل العائلية والألعاب الإلكرتونية

التي ت�ؤثر يف �شخ�صيات الأطفال والطلبة ،وتدفعهم �إىل
حماولة تطبيق ما ي�شاهدونه على زمالئهم يف املدر�سة �أو
مع �أفراد �أ�سرتهم  .وعقب انتهاء املحا�ضرة التي تفاعل
معها الطالب عرب العديد من الأ�سئلة واملداخالت التي
ركزت على العقاب الذي ميكن �أن يقع على الطلبة الذين
مي��ار��س��ون ال�ع�ن��ف ،ودور امل��در��س��ة يف منعهم ،مت توزيع
برو�شور (احذر ال�سالح الأبي�ض) �صادر من �إدارة ال�شرطة
املجتمعية للقيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة.

بالتعاون مع مدار�س وزارة الرتبية
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مركزي وزارة (الثقافة) ب�أبوظبي والفجرية يحتفالن بيوم املعلم العربي
•• �أبو ظبي-الفجر:

اح �ت �ف ��ل م ��رك ��ز وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع ب�أبوظبي
ب�ي��وم املعلم العربي بالتعاون مع
م��در��س��ة املنهل ال��دول�ي��ة اخلا�صة
م��ن خ�لال جمموعة م��ن العو�ض
والفعاليات التي ت�برز دور املعلم
ك��أح��د �أه��م بناة �أج�ي��ال ال�ستقبل،
وما تتمتع به هذه املهنة من �أهمية
يف نفو�س املجتمعات العربية ،كما
�شمل احلفل عقد جل�سات حوارية
ح ��رة ب�ي�ن ال �ط��ال �ب��ات واملدر�سني
تطرقت �إىل كل ما يخ�ص العملية
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة و�ؤي � ��ة اجل��ان �ب�ين لها
وت��وح��د ال�ه��دف ح��ول �إع ��داد جيل
امل���س�ت�ق�ب��ل امل���س�ل��ح ب� ��أح ��دث علوم
الع�صر وامل�ؤمن بوطنه واملحافظ
ع� �ل ��ى ث �ق ��اف �ت ��ه وت � ��راث � ��ه وقيمه

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

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

اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل���ش�ترك��ة والتي
تركز على الأج�ي��ال اجل��دي��دة من
الطلبة والطالبات من �أجل تكري�س

ث�ق��اف��ة ال� ��والء واالن �ت �م��اء للوطن
والقيادة وتعزيز الهوية الوطنية
يف نفو�سهم ،والرتكيز على القيم
الإم��ارات �ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة �إ��ض��اف��ة �إىل
اب��راز اجل��وان��ب الثقافية والفنية
واكت�شاف امل��واه��ب ال�صغرية ،كما
�أ�شادت بفكرة التعاون بني الثقافة
وال�ترب�ي��ة ل�ت�ك��رمي امل�ع�ل��م العربي
يف يومه ،تقديرا مل�س�ؤليته ودوره
امل �� �ش��رف يف ت �ط��ور امل �ج �ت �م��ع من
خالل تن�شئة الأجيا ًل.
ويف خ �ت��ام االح �ت �ف��ال ك ��رم مركز
وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب وتنمية
امل �ج �ت �م��ع ب� ��أب ��و ظ �ب��ي ع� � ��ددا من
امل ��در� � �س �ي�ن امل �ت �م �ي��زي��ن تقديرا
جل� �ه ��وده ��م ودوره � � � ��م ال � �ب� ��ارز يف
العملية التعليمية.
فيما ع�برت الطالبات امل�شاركات
يف احلفل عن تقديرهم للمبادرة

ال�ط�ي�ب��ة م��ن ج��ان��ب م��رك��ز وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
ب��أب��وظ�ب��ي مب�شاركتهم يف تكرمي
م�ع�ل�م�ي�ه��م ،م ��ؤك��دي��ن اعتزازهم
ب��احل��وار احل��ر ال��ذي نظمه املركز
ب�ين ال�ط��ال�ي��ات وامل��در� �س�ين خارج
حدود الف�صل الدر�سات ،والتطرق
�إىل م���س��اح��ات �إن���س��ان�ي��ة جعلتهم

�أكرث تقديرا ملدر�سيهم .من ناحية
�أخ ��رى زار وف��د م��ن م��رك��ز وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
بالفجرية يتقدمهم �سلطان مليح
م��دي��ر امل��رك��ز ،املنطقة التعليمية
ب��ال �ف �ج�ي�رة وم� ��دار�� ��س الفجرية
�ضمن �إط��ار االحتفال بيوم املعلم
لتكرميهم على جهودهم ودورهم

امل�شهود يف االرتقاء بالعلم.
و�أه��دى مليح ووفد املركز الثقايف
م��دي��ر امل�ن�ط�ق��ة ال�ت�ع�ل�م�ي��ة جمعة
الكندي درع ال ��وزارة و�شكره على
�سعيه وج �ه��ده ال��دائ��م يف حتقيق
م��ا ه��و مطلوب يف تطوير املجال
العلمي ودعمه على حتقيق املزيد
يف املجال الرتبوي و التعليمي.

للمو�سم الرابع

طلبة جامعة الإمارات يحاربون ال�سمنة وخماطرها بالرابح الأكرب
ن�ظ�م��ت �إدارة احل �ي��اة الطالبية
وح � � � ��دة االن � �� � �ش � �ط� ��ة وال� � ��ري� � ��ادة
الطالبية-طالب بعمادة �ش�ؤون
ال� �ط� �ل� �ب ��ة ب� �ج ��ام� �ع ��ة االم� � � � ��ارات
وللمو�سم ال��راب��ع برنامج الرابح
االك �ب ��ر حت� ��ت � �ش �ع ��ار الر�شاقة
وال�ل�ي��اق��ة وحت ��دى ج��دي��د لطلبة
جامعة االم� ��ارات حيث يعد هذا
الربامج من امل�ب��ادرات الريا�ضية
امل �ه �م��ة وال� �ت ��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا جامعة
االم� � � � ��ارات ل �ل �ح��د م� ��ن خماطر
ال�سمنة ونتائجها ال�سلبية على
� �ص �ح ��ة االن � �� � �س� ��ان وي�ستقطب
الربنامج الطلبة الذين يعانون

م��ن ال���س�م�ن��ة امل �ف��رط��ة وبالتايل
خ �� �س��ارة اك�ب��ر ق� ��در م ��ن الكيلو
غ ��رام ��ات ال ��زائ ��دة خ�ل�ال ثالثة
ا�شهر للو�صول اىل ال��وزن املثايل
ومن ثم اىل الرابح االك�بر الذي
خ �� �س��ر اك �ب�ر ق� ��در او م �ع��دل من
الوزن الوزن الزائد .
و� �ش �ه��د ح �ف��ل اط�ل��اق الربنامج
مب��و��س�م��ه ال ��راب ��ع ال��دك �ت��ور عبد
ال��رح�م��ن ال�شايب النقبي عميد
�ش�ؤون الطلبة بجامعة االمارات
بح�ضور جمع غفري من الطلبة
امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن ب�ب�رن ��ام ��ج ال� ��راب� ��ح
االك�بر وجمموعة من املخت�صني

الريا�ضيني حيث اث�ن��ى الدكتور
النقبي على ه��ذه امل �ب��ادرة املهمة
والتي مت�س �صحة ولياقة الطلبة
حيث قال ت�سعى جامعة االمارات
دائ �م��ا اىل ت��وف�ير بيئة متكاملة
لطلبتها وهذا ال يتحقق ابدا مع
طلبة ال يتمتعون ب�صحة ولياقة
ب��دن �ي��ة ج �ي��دة ل��ذل��ك ت ��أت��ي مثل
هذه الربامج الريا�ضية لتحفيز
وت�شجيع ال�ط�ل�ب��ة ع�ل��ى ممار�سة
ال��ري��ا� �ض��ة وات� �ب ��اع ن �ظ��ام غذائي
معتدل .
وا�ضاف الدكتور النقبي ا�صبحت
ج��ام �ع��ة االم � � ��ارات وم ��ع اكتمال

امل �ن �� �ش ��آت ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف مباين
ال � �ط �ل�اب وال� �ط ��ال� �ب ��ات باحلرم
اجلامعي اجلديد تتمتع مبرافق
ري ��ا�� �ض� �ي ��ة مب ��وا�� �ص� �ف ��ات عاملية
متكاملة من اندية �صحية وم�سابح
ومالعب خمتلفة وك��ادر ريا�ضي
متخ�ص�ص ي�شرف على ك��ل هذه
االن�شطة وامل��راف��ق ونحن نتمنى
ان يتم ا�ستغالل هذه املرافق من
قبل طلبتنا واال�ستفادة منها لأنها
وجدت ا�سا�سا خلدمتهم .
م ��ن ج �ه �ت��ه ا� �س �ت �ع��ر���ض الكابنت
ه��اين ط��ه امل ��درب وامل �� �ش��رف على
الربنامج والدكتورة ر�شا بو مطر

م��ن م��رك��ز  VLCCااله ��داف
التي ي�سعى اليها منظمو الرابح
االك�ب�ر ق��ائ�ل�ين ال �ط�لاب الذين
ل ��دي� �ه ��م وزن زائ � � ��د او مفرط
يعانون من م�شاكل كثرية لي�ست
على م�ستوى ال�صحة فقط وامنا
ي��واج �ه��ون امل �� �ش��اك��ل يف حياتهم
ال�ع��ام��ة وال��درا� �س �ي��ة ل��ذا يخ�ضع
ه��ؤالء ومن خالل الرابح االكرب
اىل ب��رام��ج غ��ذائ �ي��ة و ريا�ضية
مكثفة مت االع� ��داد ل�ه��ا م��ن قبل
 ،حيث تتوا�صل اىل ع��دة ا�سابيع
ي �ت��م م �ت��اب �ع��ة ال � ��وزن ك ��ل ا�سبوع
وتغيري النظام الغذائي وتعريف

قواعد التدريب و�أهمية الريا�ضة
وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�خ�ل����ص م��ن ال�سمنة
خالل الربنامج .
وقد مت خالل احلفل عر�ض فلم
ت�سجيلي ع��ن االن�شطة ال�سابقة
للمو�سم االول وال�ث��اين والثالث
و�صور امل�شاركني ( قبل وبعد) قبل
نق�ص ال��وزن وبعد التخل�ص من
ال��وزن وقد حتدث الطالب الذى
فقدو اوزانهم يف املوا�سم املا�ضية
ت�شجيعا للم�شاركني اجلدد وكان
م��ن بينهم ال�ط��ال��ب ع�م��ر جمال
كلية هند�سة فقد ال��وزن ال�سابق
 124الوزن احلايل  73فقد من

وزنه  51كيلو جرام والطالب اياد
ن��ادر �صقر ال ��وزن ال�سابق 122
كيلو ال��وزن احل��ايل  95فقد من
وزن ��ه  27كيلو ج ��رام والطالب
�� �س ��امل را�� �ش ��د ال �ي �م��اح��ى ال � ��وزن
ال�سابق  130ال��وزن احلايل 84
فقد من وزنه  46كيلو جرام.
من جهته او�ضح ال�سيد ابراهيم
خم� �ت ��ار م ��دي ��ر ق �� �س��م االن�شطة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ب��اجل��ام �ع��ة ان عدد
امل �� �ش��ارك�ي�ن ب��ال�ب�رن��ام��ج يف هذا
امل��و��س��م ه��و  65ط��ال��ب وه��و عدد
ال ب�أ�س به حيث حاولنا ا�ستقطاب
اكرب عدد ممكن منهم من خالل

ال �ت��وع �ي��ة وال ��دع ��اي ��ة ال �ت��ي قمنا
بها قبل الربنامج للتحذير من
خماطر ال�سمنة وكيفية التخل�ص
منها وخماطر الوجبات ال�سريعة
وال� �ت ��ي غ��ال �ب��ا م ��ا ي� �ق ��دم عليها
االط � �ف� ��ال وامل ��راه� �ق�ي�ن والكبار
واهمية الريا�ضة وامل�شي وحرق
ال�سعرات احلرارية للو�صول اىل
الهدف املطلوب من ال��وزن  ،كما
مت فح�ص طبى جلميع امل�شاركني
حيث يخ�ضع املتقدمني للربنامج
لفح�ص طبى �شامل منها �ضغط
الدم وال�سكر وكفاءة ع�ضلة القلب
وغريها من الفحو�ص .

الدكتور �سليمان الرحيلي يحا�ضر عن اجلنة ونعيمها
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

يف �إطار �سعيها لدعم احلركة الثقافية يف �إمارة �أبوظبي

�أفنيو يف �أبراج االحتاد ت�ست�ضيف معر�ض تراث احلرير ال�صيني
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت �أف�ن�ي��و يف �أب ��راج االحت ��اد ،
الوجهة ال��راق�ي��ة للت�سوق �ضمن
م���ش��روع �أب� ��راج االحت ��اد يف �إم ��ارة
�أب��وظ �ب��ي ام����س ع��ن ا�ست�ضافتها
مل�ع��ر���ض ت ��راث احل��ري��ر ال�صيني
ع�ل��ى م ��دى ع���ش��رة �أي� ��ام م��ن 27
فرباير حتى  6مار�س .2013

وت�أتي ا�ست�ضافة هذا املعر�ض الذي
�سي�ضم �أع�م��ال الفنانة ال�صينية
يل غ �ي�لان يف �إط� ��ار ��س�ع��ي �أﭭنيو
يف �أب� ��راج االحت ��اد ل��دع��م احلركة
الثقافية يف �إمارة �أبوظبي� ،ضمن
خطته للعام  2013الرامية �إىل
ا�ست�ضافة �سل�سلة معار�ض فنية
وثقافية.
وتعود �أ�صول يل غيالن �إىل مدينة

�سوت�شو يف مقاطعة جيانغ�سو يف
ال�صني ،والتي تعتمد يف �أعمالها
فن �سو �أك�سيو التقليدي .والذي
مي� �ت ��د ت� ��اري � �خ� ��ه �إىل 2000
�سنة ،ويتميز ب��الأل��وان الأنيقة،
والأمن � � ��اط اجل �م �ي �ل��ة واملتنوعة
م��ن ال �غ��رز اخل�ف�ي��ة ،ك�م��ا يتناول
هذا الفن موا�ضيع خمتلفة مثل
الزهور واحليوانات والطبيعة.

واجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن الفنانة
ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ق ��د ق ��ام ��ت وفريقها
م��ن امل�ح�ترف�ين بت�صميم �أعمال
مميزة مبنا�سبة �إحياء الرحالت
الف�ضائية الأوىل ل��رواد الف�ضاء
ال�صينيني من اجلي�ش التحرير
ال �� �ش �ع �ب��ي ال �� �ص �ي �ن��ي ،وال � �ت ��ي مت
ع��ر��ض�ه��ا يف �أه� ��م امل �ت��اح��ف حول
ال �ع��امل .وت�ع�ت�بر �أﭭن �ي��و يف �أب ��راج

االحت��اد الوجهة الأرق��ى للت�سوق
وذل��ك الحت�ضانها �أك�ثر من 43
م��ارك��ة ع��امل�ي��ة م��رم��وق��ة ،ويتوقع
�أن ت���ص�ب��ح امل�ق���ص��د الأف �� �ض��ل يف
العا�صمة لع�شاق الأزي��اء الراقية
واملجوهرات والإك�س�سوار والقطع
الثمينة .وت�ترق��ب �أﭭن �ي��و افتتاح
جم�م��وع��ة خم �ت��ارة م��ن املطاعم
العاملية املتنوعة قريباً.

�أل�ق��ى الدكتور �سليمان الرحيلي ،م��ن اململكة العربية
ال�سعودية� ،أم�س حما�ضرة بعنوان (اجلنة ونعيمها)،
يف م�سجد ال�شيخ زاي��د ب��ر�أ���س اخليمة� ،ضمن فعاليات
ال��دورة الثالثة ع�شرة من جائزة ر�أ���س اخليمة للقر�آن
الكرمي وعلومه .وب�شر الرحيلي امل�سلمني مبا �أعده اهلل،
جل وعال ،لعباده املتقني ،العاملني ب�أوامره املبتعدين
عن نواهيه م�ؤكدا �أن �أعظم ما �أع��ده امل��وىل� ،سبحانه،
لهم ه��و اجل�ن��ة ،ال�ت��ي م��ن �أج�ل�ه��ا ي�شمر امل��ؤم�ن��ون عن
�سواعدهم وي�ستعد املجتهدون ويتزود املتقون .
وب�ين الدكتور الرحيلي ،بح�ضور نحو � 400شخ�ص،
من الرجال والن�ساء� ،أن الفوز باجلنة ال ي�أتي بالتمني
فح�سب ،بل ال بد من بذل الأ�سباب املو�صلة �إليها ،كما
ق��ال تعاىل( :وم��ن �أراد الآخ��رة و�سعى لها �سعيها وهو
م�ؤمن ف�أولئك كان �سعيهم م�شكورا) ،وقوله� ،سبحانه:
(ا َّلذِ َ
ين َت َت َو َّفاهُم ُ المْ َال ِئ َكة ُ َط ِّي ِب َ
ني َي ُقو ُلو َن َ�سالم ٌ َعلَ ْي ُك ُم
اد ُْخ� ُل��وا الجْ َ � َّن� َة بمِ َ ��ا ُك ْن ُتم ْ َت� ْع� َم� ُل��و َن) ،م�ؤكدا �أن من �أهم
الأ�سباب ،التي تقود �إىل دخ��ول اجلنة ،هو توحيد اهلل،
�سبحانه وت�ع��اىل ،والبعد ع��ن ال���ش��رك ،و�أداء الأعمال
ال�صاحلة والفرائ�ض ،و�أهمها ال�صالة.
وق��ال � :إن اجلنة م�ن��ازل عظيمة ،تتفاوت وف��ق �أعمال
�أه ��ل ال��دن�ي��ا ،وب �ق��در م��ا �أع ��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
ل�سخط اهلل ،داع�ي��ا �إىل طاعة اهلل ،ج��ل وع�لا ،وطاعة
ر�سوله� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وطاعة ويل الأمر ،ولزوم
اجل �م��اع��ة ،وال �ب �ع��د ع��ن امل �ن �ك��رات وال�ت�ح�ل��ي بالأخالق

الكرمية ,منا�شدا الأ�سرة امل�سلمة بالتوا�صي باحلق ،بني
جميع �أفرادها ،كي ي�شد كل منهم �أزر الآخر.
وقبل ذلك �ألقى ال�شيخ د .عبد الرزاق العباد ،املدر�س يف
امل�سجد النبوي ال�شريف ،حما�ضرة بعنوان (�أثر القر�آن
يف تعزيز الأخالق وال�سلوك) تناول فيها ف�ضائل القر�آن
ال �ك��رمي ،ب��اع�ت�ب��اره ه��داي��ة للب�شرية ورح �م��ة للعاملني،
ومرجعا للأخالق الفا�ضلة ،ويهدي للتي هي �أح�سن.
وب�ين ثمار التم�سك بكتاب اهلل ،عز وج��ل ،وم��ن �أهمها
تعزيز �أخالق امل�سلم يف جميع تعامالته ،مع �أهله و�أبنائه
وجريانه و�أ�صدقائه وبقية �أف��راد املجتمع ،فيما يكفل
تربية امل�ؤمنني على الآداب الكاملة ،يف ظل زج��ره عن
�سيء الأخالق ،حتى يتفي�أ امل�سلم ظالله الوارفة ويجني
ثماره اليانعة ،م�ست�شهدا بالآيات القر�آنية ،التي ت�ؤكد
�أن القر�آن الكرمي فيه �صالح للبالد والعباد.
و�أكد املحا�ضر كفاية القر�آن للعباد يف حتقيق �سعادتهم،
و�أنه حياة لقلوب ال�صاحلني ،،وهو �صلة بني العبد وربه،
الفتا �إىل �أن حياة الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،ترجمة
عملية للقر�آن الكرمي ،ما ينبغي �أن يقتدي به النا�س
اليوم .وحذر د .العباد ،يف خطبة اجلمعة املا�ضية ،التي
�ألقاها يف م�سجد ال�شيخ زايد بر�أ�س اخليمة ،على هام�ش
م�شاركته يف فعاليات اجلائزة ،من �صور التحايل ،التي
يلج�أ �إليها البع�ض ،من ال�ساعني وارء �أكل �أموال النا�س
بالباطل وابتزازهم بطرق عدة ،من بينها ترويج الأغذية
الفا�سدة يف الأ� �س��واق ،وال�ت�لاع��ب ب�ت��واري��خ ال�صالحية
والإن �ت��اج ،وه��و م��ا حرمه اهلل� ،سبحانه وت�ع��اىل ،وحذر
منه ر�سوله امل�صطفى� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،لتعري�ضه
�صحة امل�ستهلكني و�سالمة الأهايل للخطر.
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هيغ يطالب وزراءه بعدم مناق�شة غزو العراق
•• لندن-يو بي �أي:

08
•• الريا�ض-وا�شنطن-وكاالت:

اعترب وزي��ر اخلارجية ال�سعودي،
� �س �ع��ود ال �ف �ي �� �ص��ل� ،أن احل � ��رب يف
�سورية �أ�صبحت معركة عاملية و�أن
ال�شعب ال�سوري ال يقف لوحده.
وق��ال الفي�صل يف ت�صريح خا�ص
لوكالة الأنباء ال�سعودية الر�سمية
(وا���س) ام�س اجلمعة� ،إن م�ؤمتر
�أ� �ص��دق��اء ال�شعب ال �� �س��وري الذي
عقد يف روم��ا كان جيداً و�صريحاً
وفيه و�ضوح و�شفافية ،ورك��ز على
تقدمي الإمكانات لل�شعب ال�سوري
ل �ل��دف��اع ع��ن ن�ف���س��ه �إزاء التطور
ال�سيئ احلا�صل .
وا�ضاف �أن العنف غري املقبول وال
مي�ك��ن ال���س�ك��وت عليه وا�ستخدام
�صواريخ �سكود لق�صف املواطنني
الأب ��ري ��اء �أم ��ر ال مي�ك��ن االرتكان
ع� �ل� �ي ��ه ،وع �ب��ر ع� ��ن ذل � ��ك جميع
احل �� �ض ��ور ح �ي��ث �أك� � � ��دوا دعمهم
للموقف ال �� �س��وري ..و�أن املعركة
�أ� �ص �ب �ح ��ت الآن م �ع ��رك ��ة عاملية
وال�شعب ال�سوري ال يقف لوحده .
و�أو�� �ض ��ح �أن ه �ن��اك م��ن �أ�صدقاء
ال� ��� �ش� �ع ��ب ال � �� � �س� ��وري م � ��ن ي �ق ��وم
بالواجب ..و�سيقومون بالواجب
 ،م�شرياً �إىل �أن القيادة ال�شرعية
ال�سورية مل�ست هذا ..و�سيكون لها
موقف �أكرث فعالية لدرء املخاطر
ع ��ن ال �� �ش �ع��ب ال� ��� �س ��وري وحترير
ال�شعب ال�سوري من الظلم الذي
يعي�ش فيه .
وع ��ن �أ� �ش �ك��ال ال��دع��م م�ستقب ً
ال،
قال الفي�صل �إن اجلميع عبرّ عن
� �ض��رورة تغيري امل��واق��ف �إذا حدث
تغيري على الأر�ض ،وهذا ما �أخذت

طلب وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ،وليام
ه�ي��غ ،م��ن زم�لائ��ه يف احل�ك��وم��ة الإئتالفية
ع��دم مناق�شة غ��زو ال�ع��راق �أو �شرعيته مع
اقرتاب الذكرى العا�شرة للغزو يف وقت الحق
من هذا ال�شهر .وك�شفت �صحيفة الغارديان
وج��ه ر�سائل �سرية �إىل وزراء
ام�س �أن هيغ ّ
احلكومة الإئتالفية يحثهم فيها على عدم
الإدالء ب�أية ت�صريحات عن الق�ضايا املثرية
للجدل التي �أدت �إىل م�شاركة بريطانيا يف
غزو العراق عام  .2003وقالت �إن تعليمات

هيغ اثارت ا�ستياء وزراء حزب الدميقراطيني
الأح� � ��رار ،ال���ش��ري��ك الأ� �ص �غ��ر يف احلكومة
االئتالفية ،ويعتزمون حتديها لكون حزبهم
ج��ادل على ال ��دوام �أن ق�ضية ح��رب العراق
ك��ان��ت معيبة ومفتعلة وجت��اه�ل��ت القانون
ال��دويل ،مع �أن �شريكه الأك�بر يف احلكومة
االئتالفية حزب املحافظني �أي��د بقوة قرار
رئي�س ال��وزراء الأ�سبق طوين بلري امل�شاركة
يف غزو العراق .وا�ضافت ال�صحيفة �أن هيغ
طلب من وزراء احلكومة االئتالفية انتظار
نتائج التحقيق العام املعروف با�سم حتقيق
ت�شيلكوت حول م�شاركة بريطانية يف حرب

ال �ع��راق ،ب��ال��رغ��م م��ن تقرير اللجنة الذي
ط��ال ان�ت�ظ��اره وم��ن غ�ير امل��رج��ح �أن ي�صدر
قبل نهاية العام احلايل .وا�شارت ال�صحيفة
�إىل �أن وزارة اخلارجية الربيطانية رف�ضت
التعليق بحجة �أن �ه��ا ال ت�ستطيع مناق�شة
املرا�سالت ال�سرية ل�ل��وزارة  ،يف حني اكدت
وج��ه ر�سائل لكنها
م�صادر حكومية �أن هيغ ّ
نفت �أن يكون املق�صود منها ا�سكات الوزراء
ب�ش�أن التعليق على غزو العراق مع اقرتاب
ذكراها العا�شرة يف � 20آذار-مار�س احلايل
لأن��ه ال ي��زال ي�شكل م�س�ألة �سيا�سية مثرية
للخالف.

وا�شنطن ودول �أوروبية تد ّرب الثوار ال�سوريني

الفي�صل :احلرب يف �سوريا �أ�صبحت عاملية

به علماً كل الدول ،حتى تلك التي
ك��ان��ت م�ت��رددة يف ت �ق��دمي الدعم
لل�شعب ال���س��وري و�أ��ص�ب�ح��ت الآن
�أك�ث�ر انفتاحاً لتلبية احتياجاته
ل�صد ال�ع�ن��ف ول�ل��و��ص��ول �إىل حل
ي�ؤدي �إىل تغيري النظام .
وك��ان ال��وزي��ر ال�سعودي �أو��ض��ح يف
كلمته �أم ��ام امل�شاركني يف م�ؤمتر
�أ��ص��دق��اء �سوريا ال��ذي عقد �أم�س
الأول يف العا�صمة الإيطالية روما،
�إن ��ه مل ي�ع��د ه�ن��اك �أي خ�ي��ار �أمام
امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل � �س��وى م�ساعدة

ال �� �ش �ع��ب ال �� �س��وري ومت �ك �ي �ن��ه من
الدفاع عن نف�سه.
و�أع� � ��رب ع ��ن �أ� �س �ف��ه ل �ك��ون بع�ض
ال� � ��دول ت �ق��دم امل �� �س��اع��دة ،وت� ��زود
النظام الأ��س��دي بال�سالح والعتاد
ال� ��ذي مي�ك�ن��ه م��ن اال� �س �ت �م��رار يف
امل��ذاب��ح �ضد ال�شعب ال���س��وري ،يف
ح�ين ه�ن��اك اع�ت�ق��اد �سائد بوجود
انق�سام داخ��ل املعار�ضة ال�سورية ،
م�شريا �إىل �أن االئتالف ال�سوري
املعار�ض باعرتاف دويل وا�سع على
امل���س�ت��وي��ات ال�ع��رب�ي��ة والإ�سالمية

وال��دول�ي��ة ،يتمتع ب�أهلية كممثل
�شرعي لل�شعب ال�سوري يف الوقت
ال ��ذي ف�ق��د ف�ي��ه ال�ن�ظ��ام ال�سوري
�شرعيته و�أهليته يف اال�ستمرار يف
ال�سلطة .
من ناحيى �أخرى ،ك�شفت �صحيفة
التاميز ام�س اجلمعة� ،أن الواليات
املتحدة وبع�ض ال��دول الأوروبية
احل �ل �ي �ف��ة ت �� �ش ��رف ع �ل ��ى ق ��واع ��د
ل �ت��دري��ب ال� �ث ��وار ال �� �س��وري�ين  ،يف
حماولة لدعم اجلماعات املعتدلة
ال� �ت ��ي ت �ق��ات��ل ل�ل��إط ��اح ��ة بنظام

الرئي�س ب�شار الأ�سد.
وق ��ال ��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إن اخلطوة
هي �أو��ض��ح م�ؤ�شر حتى الآن على
تورط الواليات املتحدة يف الأزمة
ال�سورية ،وتعك�س �أي�ضاً خماوف
�أو� �س��ع ن �ط��اق �اً م��ن �أن اجلماعات
الإ� �س�لام �ي��ة امل�ق��ات�ل��ة ،م�ث��ل جبهة
الن�صرة  ،ت�ق��ود معركة الإطاحة
بالنظام ال�سوري.
وا��ض��اف��ت �أن �ضباط ا�ستخبارات
ودبلوما�سيني يف املنطقة �أكدوا �أن
الثوار ال�سوريني يتلقون تدريبات
ت �ت�راوح ب�ين ا��س�ت�خ��دام الأ�سلحة
اخلفيفة وامل �ن��اورات امل�ع�ق��دة مثل
ط ��رق ت ��أم�ي�ن م �ن �� �ش ��آت الأ�سلحة
الكيماوية ،وهناك اقرتاحات ب�أن
ج �ن��وداً ب��ري�ط��ان�ي�ين ي���ش��ارك��ون يف
تدريب املتمردين ال�سوريني ،لكن
م�صدراً بوزارة الدفاع الربيطانية
نفى ذلك.

ال�شرطة املاليزية تداهم قرية لإنهاء مواجهة

•• مانيال-رويرتز:

داهمت ال�شرطة املاليزية قرية يف والية �صباح ام�س بهدف انهاء مواجهة مع جمموعة من الفلبينيني امل�سلحني
املتح�صنني هناك منذ اكرث من ا�سبوعني وذل��ك ح�سبما ذكر �أع�ضاء هذه املجموعة .وه��ذه املجموعة التي يبلغ
عددها  100فرد على االقل من اتباع �سلطان �سولو يف جنوب الفلبني ورف�ضت طلبات متكررة من احلكومتني
املاليزية والفلبينية بالعودة اىل بلدهم .ويطالب ه�ؤالء اال�شخا�ص باالعرتاف بهم ك�أ�صحاب �صباح ال�شرعيني.
وتهدد هذه املواجهة باثارة التوتر بني الفلبني وماليزيا اللتني تتوتر عالقاتهما بني احلني واالخر ب�سبب م�شكالت
تتعلق باالمن والهجرة اىل جانب حدودهما البحرية .وابلغ زعماء املجموعةاالذاعة الفلبينية بانهم حما�صرون
من قبل ال�شرطة املاليزية التي حذرتهم يف الفرتة االخرية من ان املهلة االخرية ملغادرتهم قد انتهت .ومل يت�سن
الو�صول لل�شرطة املاليزية للتعليق على ذلك .وتطالب هذه املجموعة امل�سلحة باالعرتاف من ماليزيا وباعادة
التفاو�ض على ال�شروط اال�صلية لت�أجري �صباح من قبل ال�سلطان ل�شركة بريطانية يف القرن التا�سع ع�شر .وقالت
ال�شرطةاملاليزيةانهالن تلبي مطالب املجموعة.

وا�شارت ال�صحيفة �إىل �أن م�صدراً
دبلوما�سياً غربياً �أك��د �أن تدريب
امل �ت �م��ردي��ن ال �� �س��وري�ين ي �ج��ري يف
من�ش�آت ع�سكرية وبتنظيم وا�شراف
مدربني امريكيني.
ون �� �س �ب��ت �إىل امل �� �ص ��در ق ��ول ��ه �إن
ال� �ت ��دري ��ب م � �ب� ��ادرة ام�ي�رك� �ي ��ة يف
اطار تن�سيق حذر لتزويد اجلانب
ال���ص�ح�ي��ح م��ن ال �ث��وار ال�سوريني
بدفعة قوية يف القتال �ضد نظام
الأ�سد .
وقالت التاميز �إن وزير اخلارجية
االم�ي��رك� ��ي ج � ��ون ك �ي��ري اج ��رى
�أح� ��ادي� ��ث م �ط��ول��ة م ��ع املعار�ضة
ال �� �س��وري��ة يف روم � ��ا م ��ع �أن� �ه ��ا لن
حت�صل يف هذه املرحلة على الأقل
ع�ل��ى � �ص��واري��خ م���ض��ادة للدبابات
وال � �ط� ��ائ� ��رات وب � �ن� ��ادق هجومية
وراج �م��ات � �ص��واري��خ ك��ان��ت طلبت
من الأمريكيني تزويدها بها.
وا�ضافت �أن م�س�ؤولني ا�سرائيليني
اكدوا ب�أن بالدهم تراقب عن كثب
ت��دري��ب ال�ث��وار ال�سوريني بعد �أن
ابدت قلقها من احتمال �أن توجه
اجلماعات املت�شددة التي تقاتل يف
�سوريا �أ�سلحتها �ضدها يف ال�سنوات
امل�ق�ب�ل��ة ،يف ح�ي�ن اك ��د دبلوما�سي
غ��رب��ي �أن ال�ت��دري��ب مت بالتن�سيق
مع ا�سرائيل منذ البداية .
ون �ق �ل��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة ع��ن م�س�ؤول
ع�سكري ا�سرائيلي قوله لن نفعل
�أي � �ش��يء مل �ن��ع و� �ص��ول الأ�سلحة
�إىل �أي��دي الثوار ال�سوريني ،لكننا
ن��راق��ب الو�ضع ع��ن كثب وخا�صة
�إذا جن �ح��ت ه� ��ذه اجل� �م ��اع ��ات يف
ال �� �س �ي �ط��رة خم � � ��زون الأ�سلحة
الكيماوية .

ملاذا املعونة الأمريكية لثوار �سوريا الآن؟
•• عوا�صم-وكاالت:

و��ص��ف خ�ب�راء غ��رب�ي��ون ق ��رار ال��والي��ات املتحدة
منح ال�ث��وار ال�سوريني م�ساعدات مبا�شرة لي�س
م��ن بينها �أ��س�ل�ح��ة ب ��أن��ه خ�ط��وة ��ص�غ�يرة ت�أخرت
ُعجل برحيل الرئي�س
كثريا ،كما �أن��ه ق��رار لن ي ِّ
ب�شار الأ�سد �أو حتى تقوية الت�أثري الأمريكي يف
ال�صراع الدائر هناك.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،قبل
ح�ضوره م�ؤمترا اخلمي�س مع املعار�ضة ال�سورية،
�إن ب�لاده ت�سعى لإق�ن��اع الأ��س��د بتغيري ح�ساباته
والإ�سراع يف �إيجاد ت�سوية �سيا�سية.
وت ��رى �صحيفة ك��ري���س�ت�ي��ان ��س��اي�ن����س مونيتور
الأم �ي�رك � �ي ��ة �أن ت �� �ص��ري �ح��ات ك �ي��ري ب� ��إر�� �س ��ال
م���س��اع��دات �أم�يرك�ي��ة م�ب��ا��ش��رة وغ�ي�ر ف�ت��اك��ة �إىل

املعار�ضة مل تكن مفاجئة لأحد .و�أ�شارت �إىل �أن
قادة املعار�ضة ،الذين كانوا ي�أملون احل�صول على
الأقل على معدات ع�سكرية غري فتاكة كال�سيارات
ال�ع���س�ك��ري��ة و�أج� �ه ��زة ال ��ر�ؤي ��ة ال�ل�ي�ل�ي��ة ،خرجوا
م��ن امل ��ؤمت��ر حمبطني .و�أ��ض��اف��ت ال�صحيفة �أن
امل�ساعدات اجلديدة لن ُتف�ضي على الأرج��ح �إىل
التعجيل برحيل الأ��س��د �أو ُتعيد للغرب ت�أثريه
املرتاجع على ال�صراع �أو على م�ستقبل �سوريا ما
بعد الأ�سد.
يقول عبد ال�سالم مغراوي املتخ�ص�ص بال�ش�ؤون
الإ�سالمية و�سيا�سات ال�شرق الأو��س��ط بجامعة
دي��وك ب��دي��رام �إن ت��دخ��ل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة جاء
مت�أخرا بع�ض ال�شيء ،و�إن كل ما تتحدث عنه لن
يغري يف �أو�ضاع حرب �أهلية ُتنذر باال�ستطالة.
و�أ�� �ش ��ارت ك��ري���س�ت�ي��ان �ساين�س م��ون�ي�ت��ور �إىل �أن

�صحيفة :نظام الأ�سد يح�صن دم�شق من االخرتاق
•• وا�شنطن-وكاالت:

يف حني يحاول ال�ث��وار ال�سوريون
اخ�ت�راق ال�ع��ا��ص�م��ة دم���ش��ق تحُ كِم
ال �� �س �ل �ط��ة ق�ب���ض�ت�ه��ا ع �ل��ى مركز
امل��دي�ن��ة وال �ط��رق الإ�سرتاتيجية
حتى �إذا ا�ضطر امل�س�ؤولون للهرب
وجدوا لهم خمرجا �آمنا ،كما تورد
��ص�ح�ي�ف��ة ل��و���س �أجن �ل��و���س تاميز
الأمريكية.
وت �� �س �ت �ع��د ق � � ��وات ال � �ث � ��وار بحفر
اخل � �ن� ��ادق يف ن ��واح ��ي العا�صمة
ال�شمالية وال�شرقية واجلنوبية
حم �ت �ل��ة ام � � �ت� � ��دادات م� ��ن ريفها
وح� ��� �ض ��ره ��ا وم� � �ه � ��ددة ب ��اخ�ت�راق
اخل � �ط� ��وط ال ��دف ��اع� �ي ��ة للجي�ش
ال �� �س��وري �إىل ق�ل��ب دم �� �ش��ق .وقد
تقهقرت القوات احلكومية كثريا
�إىل قلب العا�صمة املح�صن جيدا
ومعاقل �أن�صار النظام �إىل الغرب
م ��ن امل ��دي� �ن ��ة .وت� � ��رزح العا�صمة
دم���ش��ق حت��ت و� �ض��ع م �ت ��أزم يطبق
ع�ل��ى خ�ن��اق�ه��ا ب�ع��د ق��راب��ة عامني
من القتال يف �سوريا ظلت خالله
مب �ن ��أى ع��ن م��ا ي ��دور ح��ول�ه��ا من
معارك .ثم بد�أت املدينة يف الآونة
الأخرية تعاين من وط�أة الهجمات
ب �ق��ذائ��ف ال � �ه� ��اون والتفجريات
ب��ال���س�ي��ارات امل�ف�خ�خ��ة وال �ت��ي ظل
اجلي�ش يرد عليها ب�أ�سلوبه املعتاد
وهو الق�صف املدمر ملعاقل الثوار
البعيدة .وك��ان انفجار �ضخم هز
العا�صمة دم�شق االث�ن�ين املا�ضي
ف�ي�م��ا ي �ب��دو �أن �ه��ا ��س�ي��ارة مفخخة

ا�ستهدفت نقطة تفتي�ش ح�صينة
مب �ي��دان ال�ع�ب��ا��س�ي�ين ،وه��و امل�سار
ال � ��ذي م ��ن امل �ح �ت �م��ل �أن يطرقه
امل�ت�م��ردون املتمركزون يف منطقة
ال �غ��وط��ة ال �ق��ري �ب��ة �إىل املدينة.
وي�سود �سكان دم�شق التوتر كلما
اقرتب القتال من مدينتهم.
وقالت امر�أة يف �أوائل اخلم�سينيات
من عمرها طلبت من ال�صحيفة
عدم ذكر ا�سمها من �أجل �سالمتها
�إن �ه��ا ال ت �خ��رج م��ن بيتها �إىل �أي
مكان ما مل تكن تريد ق�ضاء حاجة
بعينها ،وهي لي�ست وحدها يف ذلك
فالكل هنا يفعل نف�س ال�شيء .

وتركز معظم قوات الرئي�س ب�شار
الأ� �س��د ع�ل��ى ال��دف��اع ع��ن منطقة
�إ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ت �� �ض��م الق�صر
ومبان حكومية وقواعد
الرئا�سي
يٍ
ع�سكرية �ضاربة طوقاً ح�صينا على
قلب العا�صمة حيث تنت�شر نقاط
التفتي�ش يف ك��ل م �ك��ان ،و�أُر�سلت
ت�ع��زي��زات ل�ت��أم�ين ال�ط��رق امل�ؤدية
�إىل ال�شمال باجتاه مدينة حم�ص
و�إىل اجلنوب ال�شرقي �صوب املطار
الدويل.
ون�صب اجلي�ش مدافعه يف �أنحاء
ج �ب��ل ق��ا� �س �ي��ون ال � ��ذي ي ��وف ��ر له
�إطاللة �إ�سرتاتيجية على املدينة

ومرتفعاتها ال�ت��ي ي�سهل الدفاع
ع �ن �ه��ا .و�أدى ال �ق �� �ص��ف اجل ��وي
وامل ��دف� �ع ��ي وه� �ج ��وم امل �� �ش��اة حتت
غطاء الدبابات� ،إىل تدمري بع�ض
احلواجز الدفاعية للمتمردين يف
مدن مثل داري��ا يف اجلنوب ودوما
�إىل ال�شمال ال�شرقي.
ويتمرت�س مقاتلو املعار�ضة و�سط
رك��ام امل�ب��اين اخلالية م��ن �سكانها
ال��ذي��ن اح �ت �م��ى ب�ع���ض�ه��م ب�أنفاق
حت��ت الأر� � ��ض وم�ل�اج��ئ م�ؤقتة.
وت ��دور رح��ى ح��رب قنا�صني على
ط ��ول اخل �ط��وط ال��دف��اع �ي��ة غري
الوا�ضحة .

الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما ظل لأك�ثر من
ع��ام ي�ق��اوم امل�ط��ال��ب بت�سليح ال �ث��وار بحجة �أنه
يخ�شى وق��وع تلك الأ�سلحة يف �أي��دي املتطرفني
املنت�سبني لتنظيم ال�ق��اع��دة مم��ن ان���ض�م��وا �إىل
القتال يف �سوريا .والآن -تقول ال�صحيفة -ف�إن
الواليات املتحدة تواجه هاج�سا �أكرب وهو �أن تلك
اجل�م��اع��ات املتطرفة الأف���ض��ل ت�سليحا والأوفر
حظا يف قتال الأ�سد ت�ستميل �إليها يوما بعد يوم
قلوب وعقول ال�سوريني بف�ضل ما تقدمه لهم
من �أمن وخدمات متاما كالذي يوفره حزب اهلل
املدعوم �إيرانيا يف اجلارة لبنان .
وي� ��رى م� �غ ��راوي �إن وا� �ش �ن �ط��ن وال� �غ ��رب فقدوا
فر�صتهم بداية االنتفا�ضة �ضد الأ�سد يف م�ساعدة
ال�شعب ال �� �س��وري ع�ل��ى �إق��ام��ة ح�ك��وم��ة علمانية
تعددية.

الداخلية اللبنانية تدعو
لوثيقة ملعاجلة الأمن

•• بريوت-يو بي �أي:

دعا وزير الداخلية اللبناين مروان �شربل ام�س جمل�س النواب اىل االجتماع
للتوقيع على عري�ضة تطالب الأجهزة الأمنية مبعاجلة الو�ضع الأمني بـ
حزم  .ودعا �شربل خالل م�ؤمتر �صحفي ،جمل�س النواب اىل االجتماع كونه
ميثل الأط��راف ال�سيا�سية كافة لكي توقع على ورقة تطلب من الأجهزة
الأمنية املعاجلة احلازمة لأي خلل �أمني  ،م�شرياً اىل �أن احلكومة احلالية
ال متثل جميع الأط ��راف  .وق��ال �أدع��و جمل�س ال�ن��واب اىل االجتماع لأن
الو�ضع الأمني يف البالد �صعب ،ومن �أجل و�ضع وثيقة دفاع لتجنيب لبنان
االنق�سام  .وا�ضاف نطلب الوفاق ال�سيا�سي ولي�س الغطاء ال�سيا�سي� ..إن
الغطاء ال�سيا�سي غري ك��اف ..يجب �أن نتفق يف جمل�س ال�ن��واب على �أنه
ممنوع الإخالل بالأمن وممنوع وجود امل�س ّلحني  .و�أعلن �أن الو�ضع الأمني
واالنق�سام ال�سيا�سي يف البلد هما من يجربان الأجهزة الأمنية على �أن
تتحمل العبء وتقوم باحلوار  .ور�أى �أننا نعي�ش و�ضعاً �أمنياً �صعباً جداً يف
الأرا�ضي اللبنانية كافة ،وامل�س�ألة غري حم�صورة مبنطقة بل �ست�أخذ طابعاً
طائفياً و�سيا�سياً ومناطقياً  .وي�شهد لبنان حالة من عدم اال�ستقرار الأمني
واالنق�سام ال�سيا�سي بني القوى والأحزاب يف البالد.

برنامج الغذاء العاملي ي�ست�أنف
م�ساعداته �إىل �سوريا عرب احلدود الأردنية

••جنيف-وام:

�أعلنت اليزابيث بريي�س املتحدثة با�سم برنامج ال�غ��ذاء العاملى فى جنيف
ام�س ان املنظمة الدولية ا�ست�أنفت م�ساعداتها الغذائية اىل جنوب �سوريا
م��ن خ�لال مم��ر اخل��دم��ات اللوج�ستية ف��ى اجل�ن��وب وع�بر احل��دود االردنية
عند نقطة الن�سيب احلدودية وذلك للمرة االوىل منذ �شهر دي�سمرب املا�ضى
حيث �شكل الو�ضع االمنى خطرا كبريا على ا�ستخدام هذا الطريق من قبل
ال�شاحنات التى حتمل مواد االغاثة وقالت بريي�س فى م�ؤمتر �صحفى فى
جنيف ان قافلة من � 15شاحنة حتمل  347طنا مرتيا من االغ��ذي��ة مت
�شرا�ؤها من االردن وتكفى مل�ساعدة اك�ثر من  370ال��ف �شخ�ص مل��دة �شهر
قد متكنت من ا�ستخدام هذا الطريق وهو ماكان ميثل امرا �ضروريا للغاية
ال�ستكمال توزيع امل�ساعدات املقررة ل�شهر فرباير والتى هدفت للو�صول اىل
ح��واىل  1.75مليون �شخ�ص فى �سوريا و اك��دت ان برنامج الغذاء العاملى
جنح ومنذ �شهر �سبتمرب املا�ضى  2012فى الو�صول بامل�ساعدات الغذائية
ال�ع��اج�ل��ة اىل ح ��واىل م�ل�ي��ون ون���ص��ف امل�ل�ي��ون � �س��ورى داخ ��ل ��س��وري��ا وايفاد
مامعدله � 400شاحنة حمملة باملواد الغذائية كل �شهر اىل  14حمافظة
�سورية وذلك بالرغم من التحديات االمنية الكبرية .و ا�ضافت ان موظفى
الربنامج قد ا�ستطاعوا ورغم اال�شتباكات بالهاون الو�صول اىل م�ستودع املواد
الغذائية التابع للربنامج فى منطقة عذرا �شمال �شرق دم�شق حيث قاموا
بنقل نحو  750طنا مرتيا من االغذية اىل م�ستودع اخر جنوب العا�صمة
ال�سورية ف��ى ال��وق��ت ال��ذى مل يتمكن ه ��ؤالء م��ن نقل  1300ط��ن مرتى
متبقية ب�سبب تدهور الو�ضع االمنى فى تلك املنطقة بريي�س وفى الوقت
الذى ا�شارت اىل ان �سائقى ال�شاحنات التى حتمل مواد االغاثة ا�صبحوا اكرث
ترددا فى قبول العمل ب�سبب الهجمات التى تتعر�ض لها ال�شاحنات من قبل
اجلماعات امل�سلحة  ..اك��دت ان املنظمة الدولية وبرغم كل تلك التحديات
تهدف اىل تو�سيع عملياتها وكذلك زيادة عدد امل�ستفيدين داخل �سوريا ومن
اجل الو�صول بامل�ساعدات الغذائية اىل مايقارب  2.5مليون �شخ�ص بحلول
�شهر ابريل القادم  .ولفتت املتحدثة اىل ان برنامج الغذاء العاملى �سوف يكون
بحاجة اىل مبلغ  353مليون دوالر وب�شكل عاجل من اجل موا�صلة تقدمي
امل�ساعدات الغذائية احليوية اىل املت�ضررين داخل �سوريا.

طال�س ي�أمل باتفاق
ب�ش�أن �سوريا
•• مو�سكو-يو بي �أي:

�أع��رب العميد ال�سوري املن�شق ،مناف
ط�لا���س ،ع��ن �أم �ل��ه يف ات �ف��اق رو� �س��ي ـ
�أم�يرك��ي لت�سوية ال��و��ض��ع يف �سوريا،
م�شريا �إىل �إمكانية رو�سيا لل�ضغط
ع �ل��ى ط ��رف م ��ن الأط � � ��راف لتجاوز
الأزم � ��ة .وق ��ال ط�لا���س ل�ق�ن��اة رو�سيا
ال �ي��وم ق�ب��ل ب��دء م�ب��اح�ث��ات��ه م��ع وزير
اخلارجية الرو�سي� ،سريغي الفروف،
ام�س �إن ال�شعب ال�سوري تعر�ض لآالم
ك �ث�ي�رة ..ورو� �س �ي��ا والأ�� �س ��رة الدولية
ق � ��ادرة ع �ل��ى و� �ض��ع ح ��د ل �ه��ا ،وميكن
ل��رو��س�ي��ا �أن ت�ضغط ع�ل��ى ط��رف من
الأط��راف لتجاوز الأزم��ة ..وميكن لنا
�أن نتو�صل �إىل ح��ل مب�ساعدة رو�سيا
و�أمريكا .
وع �م �اّ �إذا ك ��ان ي�ع�ت�ق��د ب � ��أن الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد م�ستعد للتنحي،
قال طال�س �إن هذا الأمر غري مطروح
ل��دي��ه �شخ�صياً ..والأه ��م ه��و تكثيف
اجلهود للتو�صل �إىل ت�سوية واجللو�س
�إىل طاولة املفاو�ضات من دون �سالح
 ،م �� �ض �ي �ف �اً �أن ال� �ت ��اري ��خ ق ��د جت ��اوز
الديكتاتوريات ومل يعد لها مكان فيه
 .واعترب �أن مناورات النظام واعتماده
ع�ل��ى احل��ل الأم �ن��ي ال ي�ج��دي نفعاً..
واذا اتفق الرو�س والأمريكيون فهذا
�سي�صب يف م�صلحة ال�شعب ال�سوري .
وحول ما �إذا كان امل�سلحون يفر�ضون
�إرادت�ه��م على ال�ساحة ال�سورية ،وقال
ال �أود احلديث عن ه��ذه التفا�صيل..
وامل �ه��م الآن بالن�سبة ل�ن��ا جميعاً هو
تخفيف معاناة ال�شعب ال�سوري ووقف
قتل الأرواح ب�ضمانات دولية ت�ؤدي �إىل
وقف العمليات الع�سكرية بالكامل .

الأهايل يديرون مناطق �سورية حمررة
•• وا�شنطن-وكاالت:

ذك��رت �صحيفة ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز الأم�يرك�ي��ة اجلمعة �أن
ع�شرات م��ن املجال�س املحلية اجل��دي��دة ت�شكلت يف املدن
واملناطق ال�سورية الواقعة حتت �سيطرة الثوار  .وقالت
ال�صحيفة �إن ت�ل��ك امل�ج��ال����س تعمل ع�ل��ى �إق��ام��ة حماكم
وقوات �شرطة وتقدمي اخلدمات االجتماعية لل�سكان و ُتعد
تلك اجلهود �أول جتربة من نوعها للحكم الذاتي يف �سوريا
بعد عقود من حكم الرئي�س ب�شار الأ�سد ووال��ده الراحل
حافظ الأ��س��د .وجت��اه��د تلك املجال�س على التفوق على
الأ�سد يف حرب ا�ستنزاف تزداد �ضراوة يوما بعد يوم .لكن
بع�ض القادة املدنيني يف بلدة تاللني الواقعة على احلدود
ال�سورية ال�ترك�ي��ة ،يقولون �إن تلك املجال�س حت��اول �أن
تنتزع ال�سلطة من براثن فرق التمرد امل�سلح التي حتكم
�سيطرتها على الأرا� �ض��ي يف ظ��ل ال�ف��راغ ال��ذي ح��دث �إثر
تقهقر احلكومة عن تلك املناطق .ويعك�س جمل�س تاللني

مدى التحدي التي تواجهه املجال�س املحلية ،فقد ا�ضطر
لالعتماد كليا �إم��ا على املعار�ضة يف املنفى �أو الف�صائل
امل�سلحة مب��ا فيها الإ� �س�لام �ي��ة .وب�ع��د ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر من
ت�شكيله ،حقق جمل�س تاللني �إجنازين متثال يف جناحه
يف توفري الإم ��دادات الكهربائية لأرب��ع �ساعات يف اليوم،
وقطعتي خبز يوميا لكل طفل وب��ال��غ م��ن ال�سكان ،مما
�أ�ضفى عليه م�صداقية و�شرعية حتى يف �أع�ين املت�شككني
من كهول املنطقة.
وتقول نيويورك تاميز �إن هذه الإجنازات املتوا�ضعة تعك�س
املزيج املتناق�ض بني امل��رون��ة واله�شا�شة التي باتت �سمة
احل�ي��اة يف ري��ف ت�لال�ين ال��واق��ع حت��ت �سيطرة املعار�ضة،
وهي منطقة زراعية �شا�سعة تبعد  40مي ً
ال عن احلدود
الرتكية �شمال �شرقي �سوريا.
ويقول الأهايل �إنهم مل يتعر�ضوا لأي تهديد لهجوم بري
من قبل القوات احلكومية منذ خريف العام املا�ضي عندما
زرع املتمردون الألغام على الطرقات.
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عربي ودويل

�أوباما قد يلغي زيارته �إىل �إ�سرائيل
•• القد�س املحتلة-يو بي �أي:

�أبلغ م�س�ؤولون �أمريكيون ُي ِعدّون لزيارة الرئي�س الأمريكي ،باراك �أوباما،
اىل �إ�سرائيل يف � 20آذار-م��ار���س احل��ايل ،نظرائهم الإ�سرائيليني ،ب�أنه
يف حال عدم جناح رئي�س ال��وزراء بنيامني نتنياهو بت�شكيل حكومة حتى
منت�صف ال�شهر احلايل ف�إنه �سيتم �إلغاء الزيارة.
وتنتهي م�ساء اليوم ال�سبت مدة الـ  28يوماً التي منحها الرئي�س الإ�سرائيلي
�شمعون بري�س ،لنتنياهو ،من �أجل ت�شكيل حكومته اجلديدة ،وذلك و�سط
�صعوبات يواجهها الأخري بهذه املهمة ،فيما يُتوقع �أن يطلب متديدها 14
يوما �إ�ضافية مبوجب القانون .وقالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت ام�س �إن
م�س�ؤولني �أمريكيني �أبلغوا �إ�سرائيل �أنه يف حال عدم جناح نتنياهو بت�شكيل

حكومته اجلديد بحلول � 16آذار-مار�س ،وهو اليوم الذي تنتهي فيه مهلة
الـ  14يوماً لت�أليف احلكومة ،ف�إن زيارة �أوباما �س ُتلغى ،لأنه يف هذه احلالة
�سيكلف بري�س ع�ضو كني�ست �آخر مبهمة ت�شكيل حكومة �إ�سرائيلية جديدة.
ونقلت ال�صحيفة عن جهات �سيا�سية ر�سمية يف �إ�سرائيل ت�أكيدها على �أن
البيت الأبي�ض ي�ستعد الحتمال �إلغاء زيارة �أوباما لإ�سرائيل.
ويف غ�ضون ذلك ،يواجه نتنياهو �صعوبات يف ت�شكيل حكومة جديدة ب�سبب
احللف بني حزبي يوجد م�ستقبل  ،برئا�سة يائري لبيد ،و البيت اليهودي
برئا�سة نفتايل بينيت ،اللذان ي�شرتطان االتفاق على خف�ض �سن جتنيد
ال�شبان احلريدمي� ،أي املت�شددين دينيا� ،إىل 21عاماً ،ولي�س  24عاماً،
مثلما يقرتح نتنياهو وحزبه الليكود – �إ�سرائيل بيتنا من �أجل �ضمان �ضم
حزبي �شا�س و يهدوت هتوراة احلريديني �إىل حكومته.
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لوردات بريطانيون يطالبون �أوباما بلجم �إ�سرائيل

•• لندن-يو بي �أي:

وج��ه ثالثة من �أع�ضاء جمل�س ال�ل��وردات الربيطاين ر�سالة �إىل الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما
ّ
ملطالبته بالت�صدي ملا اعتربوه ال�سلوك غري القانوين والقمعي الذي متار�سه �إ�سرائيل يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.
وذكرت �صحيفة جوي�ش كرونيكل ال�صادرة من لندن ام�س �إن الر�سالة وجهها اللورد فيليب�س واللورد
دايك�س ،وكالهما ع�ضو يف حزب الدميقراطيني الأح��رار ال�شريك الأ�صغر يف احلكومة االئتالفية
الربيطانية ،والدبلوما�سي املتقاعد اللورد رايت.
و�أ�ضافت �أن اللوردات الربيطانيني �أكدوا �أنهم �أقدموا على توجيه الر�سالة �إىل �أوباما ب�سبب تعهده
ال�شخ�صي بتحقيق العدالة للفل�سطينيني .و�أ��ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن �أع�ضاء جمل�س اللوردات
الربيطاين الثالثة عر�ضوا يف ر�سالتهم تقدمي امل�ساعدة للرئي�س �أوباما �إذا ما احتاج �إىل م�شورتهم
ب�ش�أن الو�ضع الإ�سرائيلي ـ الفل�سطيني.

تنديد �إ�سالمي وم�سيحي مباراثون القد�س
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قال تقرير �إ�سرائيلي �إن مفو�ضة
ال� �ع�ل�اق ��ات اخل ��ارج� �ي ��ة لالحتاد
الأوروب� � ��ي ك��ات��ري��ن �أ� �ش �ت��ون حتث
دول االحتاد الأوروبي على تطبيق
قرار وزراء اخلارجية الأوروبيني
ب��و� �ض��ع ع�ل�ام ��ات ع �ل��ى منتجات
امل�ستوطنات يف �شبكات الت�سويق
الأوروب� � � �ي � � ��ة .وذك � � ��رت �صحيفة
م�ع��اري��ف ام ����س �أن �أ� �ش �ت��ون بعثت
ر�سالة �إىل وزراء خارجية الدول
الأع�ضاء يف االحت��اد الأوروب ��ي يف
� 22شباط-فرباير الفائت بهذا
اخل���ص��و���ص وو��ص�ل��ت ن�سخة منه
�إىل ال�صحيفة الإ�سرائيلية.
وط ��ال� �ب ��ت �أ�� �ش� �ت ��ون يف الر�سالة
ب �ت �ط �ب �ي��ق ك� ��ام� ��ل للت�شريعات
الأوروب �ي ��ة ب�ك��ل م��ا يتعلق بو�ضع
�إ�شارات يف حالة �إ�سرائيل و تنفيذ
الهدف .
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أ�� �ش� �ت ��ون �أن م ��ن حق
امل���س�ت�ه�ل��ك الأوروب� � � ��ي احل�صول
ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات � �ض��روري��ة حول
االحتماالت املاثلة �أم��ام��ه عندما
يقوم ب�شراء منتجات و�أن ال تكون
الإ� �ش��ارات م�ضللة مثل �أن يكتب
على منتجات امل�ستوطنات عبارة
�صنع يف �إ�سرائيل .
و� �ش��ددت �أ��ش�ت��ون ع�ل��ى �أن تطبيق
ال�ق��ان��ون ملقى على عاتق الدول
الأع �� �ض��اء يف االحت � ��اد الأوروب � ��ي
وال� ��� �س� �ل� �ط ��ات ذات ال� �ع�ل�اق ��ة يف
تلك ال ��دول م�شرية �إىل �أن مقر
االحتاد الأوروبي �سيقدم م�ساعدة
لأع�ضائه يف تنفيذ ذلك.
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة الإ�سرائيلية
�إىل �أن االحت ��اد الأوروب � ��ي ينظر
�إىل �إق ��ام ��ة امل �� �س �ت��وط �ن��ات� ،سواء

يف ال���ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة �أو القد�س
ال �� �ش��رق �ي��ة ،ع �ل��ى �أن� �ه ��ا خطوات
ت �ت �ن��اف��ى م ��ع ال� �ق ��ان ��ون ال � ��دويل.
ولفتت �أ��ش�ت��ون �إىل �أن الدمنرك
وايرلندا بد�أتا يف تطبيق القانون
الأوروبي ب�ش�أن و�ضع �إ�شارات على
منتجات امل�ستوطنات.
من جهة �أخرى ،نددت �شخ�صيات
دينية �إ�سالمية وم�سيحية خالل
م��ؤمت��ر �صحفي مبدينة رام اهلل
مب��اراث��ون القد�س 2013الذي
نطمته �إ�سرائيل ام�س ،معتربين
ذل� ��ك خ �ط��وة �أخ � ��رى يف �سيا�سة
ت �ه��وي��د امل��دي �ن��ة امل �ق��د� �س��ة وحمو
معاملها احل�ضارية.
وط��ال��ب م�ف�ت��ي فل�سطني ال�شيخ
حم �م��د ح �� �س�ين ،وع �� �ض��و الهيئة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة امل���س�ي�ح�ي��ة لن�صرة

امل �ق��د� �س��ات الأب م �ن��وي��ل م�سلم،
و�أم�ين �سر حركة فتح يف القد�س
عمر ال�شلبي ،دول العامل مبقاطعة
امل � � ��اراث � � ��ون ورف� � �� � ��ض حم� � ��اوالت
التهويد التي متار�سها �إ�سرائيل يف
املدينة حتت غطاء توجيه عائداته
�إىل مر�ضى ال�سرطان.
و�شارك �آالف العدائني من �أنحاء
العامل يف املاراثون الذي انطلق من
�أم��ام مبنى الكني�ست الإ�سرائيلي
ومي��ر بالقد�س ال�شرقية املحتلة،
مب��ا يف ذل��ك ج��ول��ة ق�صرية داخل
�أحياء البلدة القدمية.
و�أك ��د ال�شيخ ح�سني �أن ك��ل �أبناء
ال���ش�ع��ب الفل�سطيني يف القد�س
ي��رف �� �ض��ون �إج� � � ��راءات االحتالل
ف�ي�ه��ا ،م���ش��ددا ع�ل��ى �أن املاراثون
ه ��دف ��ه � �س �ي��ا� �س��ي وا� � �ض � ��ح ،و�أن � ��ه

حم � ��اول � ��ة ل �ل �ت �غ �ط �ي��ة ع� �ل ��ى كل
�إج ��راءات االح�ت�لال املرفو�ضة يف
املدينة املقد�سة  .وطالب كل دول
و��ش�ع��وب ال �ع��امل امل�ح�ب�ين لل�سالم
ب ��أن ي�ك��ون��وا م��ع ال�ق��د���س كمدينة
لل�سالم وعا�صمة �أب��دي��ة لل�شعب
الفل�سطيني ،ال يحق لغريهم �أن
ميار�سوا فيها �أي ن�شاطات حتت
�أية ذرائع .
من جهته �أكد الأب منويل م�سلم
وقوف امل�سلمني وامل�سيحيني كتفا
ب �ك �ت��ف وذراع� � ��ا ب � ��ذراع ل� �ق ��ول :ال
لتهويد املدينة ،وال لهذه امل�ساخر،
وال لهذه احلفالت الراق�صة ،وال
لهذا املجون يف القد�س .
و�أ� �ض��اف �أن اخلطر داه��م وبداية
ال��رق ����ص ح�ن�ج�ل��ة  ،م�ت��وج�ه��ا �إىل
العرب ب�أن الف�أ�س قد و�ضعت على

نتنياهو ينتقد ت�صريحات �أردوغان عن ال�صهيونية
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اتهم رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو نظريه الرتكي
رج ��ب ط �ي��ب �أردوغ � � ��ان ب�إطالق
ت�صريحات مظلمة وزائفة حينما
و�صف ال�صهيونية ب�أنها جرمية
�ضد الإن�سانية.
وق��ال نتنياهو �إن هذه التعليقات
�� � �س� � �ت� � ��ؤذي اجل � � �ه � ��ود امل � �ب� ��ذول� ��ة
لإ�صالح العالقات بني احلليفني
ال�سابقني.
ك � �م ��ا �أدان ال � �ب � �ي ��ت الأب � �ي � �� ��ض
ت�صريحات �أردوغان.
وا�ستنكر كبري حاخامات مو�سكو
ورئ� �ي� �� ��س م � ��ؤمت� ��ر احل ��اخ ��ام�ي�ن
الأوروبيني بنحا�س جولد�شميت
ت�صريحات �أردوغ��ان التي �ألقاها
يف اجتماع للأمم املتحدة يف فيينا
ي ��وم الأرب� �ع ��اء امل��ا� �ض��ي وو�صفها

ب ��أن �ه��ا ه �ج��وم م�ف�ع��م بالكراهية
ع�ل��ى ال �ي �ه��ود ،واع �ت�بر �أن انتقاد
ال�صهيونية يرقى ليكون معاداة
لل�سامية.
و�شبه جولد�شميت رئي�س الوزراء
ال �ت�رك� ��ي ب��ال��رئ �ي ����س الإي � � ��راين
حم �م��ود �أح� �م ��دي جن ��اد معتربا
�أن ه��ذه الت�صريحات لن حتجب

حقيقة م��ا �أ�سماها امل�ج��زرة التي
ارتكبها الأتراك بحق الأرمن.
وك �ـ �ـ��ان رئ �ي ����س ال � � ��وزراء الرتكي
رج��ب ط�ي��ب �أردوغ �ـ �ـ��ان ق��د قـــال
�أم��ام منتدى حتالف احل�ضارات
ال � �ت ��اب ��ع ل � �ل� ��أمم امل � �ت � �ح ��دة ي ��وم
الأرب�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اء امل��ا��ض�ـ�ـ�ـ��ي �إن� ��ه يجب
اع� �ت� �ب ��ار اخل � � ��وف امل ��ر�� �ض ��ي من

الإ�سالم الإ�سالموفوبيا جرمية
� �ض��د الإن �� �س �ـ �ـ �ـ��ان �ي��ة م �ث �ل �ه��ا مثـل
ال�صهيونية ومعـــــاداة ال�ســـامية
والفا�شية.
وت�شهد ال�ع�لاق��ات الإ�سرائيلية
الرتكية ج�م��ودا مت�صال تتخلله
�أوق��ات م��ن التوتر بعد �أن قامت
قوات خا�صة �إ�سرائيلية بالهجوم
ع �ل��ى ال �� �س �ف �ي �ن��ة ال�ت�رك� �ي ��ة مايف
م ��رم ��رة ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت متوجهة
�إىل ق�ط��اع غ��زة امل�ح��ا��ص��ر �ضمن
�أ�سطول احلرية حاملة م�ساعدات
�إن���س��ان�ي��ة يف  31م��اي��و �أي� ��ار عام
 2010مم��ا �أ� �س �ف��ر ع��ن مقتل
ت �� �س �ع��ة �أت� � � ��راك �أح� ��ده� ��م يحمل
اجلن�سية الأمريكية.
وتطالب �أنقرة تل �أبيب باعتذار
ر� �س �م��ي وت �ع��وي �� �ض��ات ل�ضحايا
الهجوم الإ�سرائيلي فيما يرف�ض
الإ�سرائيليون ذلك.

لندن

قرار بف�صل رئي�س
الدفاع اجلوي الرو�سي

•• مو�سكو-يو بي �أي:

ق ��ررت حم�ك�م��ة ع���س�ك��ري��ة رو�سية
ام�س اال�ستجابة لطلب املحققني
يف ق�ضية ف�ساد بف�صل رئي�س �أركان
ق ��وات ال��دف��اع اجلوي-الف�ضائي
من وظيفته ،لعدم عرقلة حتقيق
يف الق�ضية  .و�أف��ادت وكالة الأنباء
ال��رو��س�ي��ة ن��وف��و��س�ت��ي �أن املحكمة
الع�سكرية ملقاطعة مو�سكو وافقت
ع �ل ��ى �إع � �ف� ��اء اجل � �ن ��رال ف ��ال�ي�ري
�إيفانوف من من�صبه كرئي�س �أركان
ق ��وات ال��دف��اع اجلوي-الف�ضائي
والنائب الأول لقائد قوات الدفاع
اجل��وي-ال�ف���ض��ائ��ي ك��ي ال يعرقل
التحقيق يف حت��وي��ل قطعة �أر�ض
ت��اب�ع��ة ل ��وزارة ال��دف��اع يف �ضواحي
مو�سكو �إىل مكب للقمامة .وبينّ
التحقيق ال��ذي �أج��رت��ه ال�سلطات
الأم �ن �ي��ة �أن �إي �ف��ان ��وف ت �ع��اق��د يف
ك��ان��ون الأول-دي �� �س �م�ب�ر م��ن عام
 2010مع �شركة برويكت �سرتوي
للقيام با�ست�صالح الأرا�ضي يف �أحد
م �ع �� �س �ك��رات اجل �ي ����ش يف مقاطعة
مو�سكو من دون �أن ميلك �صالحية
توقيع عقد كهذا .وكانت النتيجة
�أنه ظهر يف املع�سكر مكب للقمامة
يحوي � 121ألف طن من النفايات
ونتجت عن مكب القمامة �أ�ضرار
على البيئة قدّرتها وزارة الداخلية
بـ 380م�ل�ي��ون روب ��ل (�أك �ث�ر من
 12مليون دوالر).

حزب �أملاين معار�ض ي�ؤيد
ان�ضمام تركيا لالحتاد الأوروبي

•• انقرة-ا ف ب:

اعرب زعيم احلزب االجتماعي الدميقراطي (معار�ض) يف املانيا �سيغمار
غابرييل اجلمعة يف انقرة عن تاييده الن�ضمام تركيا اىل االحتاد االوروبي
معتربا ان يف ذلك مك�سبا لرتكيا والوروبا على حد ال�سواء.
وياتي هذا املوقف متعار�ضا مع �سيا�سة امل�ست�شارة االملانية انغيال مريكل
املناه�ضة الن�ضمام تركيا ل�لاحت��اد االوروب ��ي وال�ت��ي تف�ضل فكرة اقامة
�شراكة مميزة معها .وقال غابرييل يف م�ؤمتر �صحايف ال ادري متى �ستتمكن
تركيا من االن�ضمام لالحتاد االوروب��ي لكني ادرك انه بالن�سبة مل�ستقبل
االحتاد من ال�ضروري ان تكون تركيا �ضمنه  .وا�ضاف ان التعاون مع تركيا
م�سالة حيوية بالن�سبة مل�ستقبل االحتاد االوروب��ي .م�شريا اىل ان ان�ضمام
تركيا اىل الكتلة االوروبية ي�شكل و�ضعا يكون فيه اجلميع رابحا بالن�سبة
لرتكيا واوروب��ا  .وب��دات تركيا مفاو�ضات االن�ضمام لالحتاد االوروب��ي يف
 2005بدعم من امل�ست�شار االمل��اين حينها غريهارد �شرودر ،لكن منذ
ذلك التاريخ تتعرث العملية �سواء ب�سبب معار�ضة دول مثل فرن�سا واملانيا
او ب�سبب املوقف الرتكي من قرب�ص .وجددت مريكل االثنني اثناء زيارة
لرتكيا حتفظها على ان�ضمام تركيا الكامل لالحتاد االوروبي رغم تاييدها
ا�ستمرار املباحثات  .واعترب غابرييل اجلمعة ان تاثري االحت��اد االوروبي
�سي�ضعف اذا مل يكن بامكاننا ادماج تركيا فيه .

قتلى ب�أعمال �شغب يف بنغالدي�ش
•• داكار-وكاالت:

ق �ت��ل ��ش�خ���ص��ان �أح��ده �م��ا زعيم
حم �ل��ي ب� �ح ��زب راب � �ط ��ة عوامي
احلاكم يف بنغالدي�ش ام�س خالل
�أع� �م ��ال ال���ش�غ��ب ال �ت��ي ا�ستمرت
ع�ل��ى م ��دار ه��ذا الأ� �س �ب��وع ،و�أدت
�إىل مقتل ال�ع���ش��رات بعد احلكم
على زع�ي��م معــــــار�ض �إ�ســالمي
ب ��الإع ��دام بتهم اق�ت�راف جرائم
حرب.
وق��ال��ت ال�شرطة �إن �أح��د القتلى
ك��ان زعيما بحزب رابطة عوامي
مب �ن �ط �ق��ة ج��اي �ب��ان��ده��ا �شمايل
البالد حيث انهال عليه �أ�شخا�ص
بال�ضرب حتى املوت.
ك� �م ��ا ق� �ت ��ل �� �س ��ائ ��ق ع� ��رب� ��ة نقل
ب ��أع �م��ال ��ش�غ��ب ج ��رت ب�ي�ن مئات
املتظاهرين امل��ؤي��دي��ن للحكومة
و�أن �� �ص��ار اجل �م��اع��ة الإ�سالمية،

�أك �ب��ر الأح � � ��زاب الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف
بنغالدي�ش.
ومت تعزيز الأم ��ن ون�شر الآالف
من عنا�صر حر�س احلدود باملدن
ال �ك�ب�رى حت���س�ب��ا مل �ظ��اه��رات بعد
�صالة اجلمعة.
وجرى حظر عدد من املظاهرات
املعلن عنها وقطعت بع�ض الطرق
امل ��ؤدي��ة �إىل م�سجد ب�ي��ت املكرم،
�أك�بر م�ساجد بنغالدي�ش ،للحد
من توافد امل�صلني.
واندلعت �أعمال العنف مبختلف
�أن�ح��اء ال�ب�لاد بعد �إدان��ة ديالوار
ح���س�ين ��س�ي��دي  73ع��ام��ا نائب
زعيم حزب اجلماعة الإ�سالمية
امل� �ع ��ار� ��ض واحل� �ك ��م ع �ل �ي��ه �أم�س
الأول بالإعدام بتهمة التورط يف
�أع�م��ال قتل ونهب وح��رق عمدي
واغ �ت �� �ص��اب و�إج � �ب� ��ار مواطنني
ه �ن��دو���س ع�ل��ى اع �ت �ن��اق الإ�سالم

خالل حرب ا�ستقالل بنغالدي�ش
عن باك�ستان التي ا�ستمرت ت�سعة
�أ�شهر عام .1971
و�أدى احل� � �ك � ��م ع � �ل� ��ى � �س �ي ��دي
ال �� �ص��ادر ع��ن امل�ح�ك�م��ة الدولية
ل �ل �ج �ن��اي��ات يف ب �ن �غ�لادي ����ش� ،إىل
�صدامات اخلمي�س بني ال�شرطة
وم �ت �ظ��اه��ري��ن .و�أف� � ��ادت تقارير
�إع�ل�ام �ي��ة ب � ��أن ح���ص�ي�ل��ة القتلى
مب�خ�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء ال� �ب�ل�اد خالل
اليومني املا�ضيني بلغت �أكرث من
�أربعني �شخ�صا .بينما ذكر حزب
اجلماعة الإ�سالمية �أن خم�سني
�شخ�صا لقوا حتفهم.
وقالت ال�شرطة �إن هناك خماوف
من اندالع املزيد من العنف ،حيث
دعا حزب اجلماعة الإ�سالمية �إىل
مزيد من االحتجاجات و�إ�ضراب
ملدة � 48ساعة يف خمتلف �أنحاء
ال� � �ب �ل��اد .وامل� �ح� �ك� �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة

للجنايات التي �سميت كذلك من
دون �أي م�شاركة �أو �إ�شراف للأمم
امل �ت �ح��دة ع �ل �ي �ه��ا ،م�ت�ه�م��ة ب�أنها

�صنيعة لل�سلطة لدوافع �سيا�سية
ال ��س�ي�م��ا �أن �أغ�ل�ب�ي��ة املحاكمني
ينتمون �إىل املعار�ضة ومن جهتها

09

عوا�صم

�أ�شتون تطالب بو�ضع عالمات على منتجات امل�ستوطنات
�أ� �ص��ول ك��ل امل�ق��د��س��ات يف القد�س
و�أن ع�ل�ي�ه��م �أن ي �ح �م��وا القد�س
م��ن الف�أ�س ومم��ن يحمل الف�أ�س
 ،م�ن��ا��ش��دا ب��اب��ا ال�ف��ات�ي�ك��ان القادم
�أن ي ��أخ��ذ فل�سطني وامل�سيحيني
وامل � �� � �س � �ل � �م �ي�ن يف ه� � � ��ذه ال � �ب �ل�اد
ويعطيهم كل حقوقهم ،و�أن يوجه
ن�ظ��ر ال �ع��امل �إىل �أه�م�ي��ة القد�س
واملقد�سات ووج��ود امل�سيحيني يف
هذه الأر�ض .
وخ��اط��ب الأب م�ن��وي��ل امل�شاركني
يف م� ��اراث� ��ون ال �ق��د���س ب �ق��ول��ه ال
ميكن �أن ن�ساحمكم ،ولن ن�سامح
من �صمت يف الوقت ال��ذي نريده
فيه �أن يتكلم ويقول ال الحتالل
القد�س و�إهانتها .
�أما �أمني �سر حركة فتح يف القد�س
ع �م ��ر � �ش �ل �ب��ي ف� �ق ��ال �إن ال �ق ��وى
والفعاليات الوطنية والإ�سالمية
يف القد�س تقوم ب ��أدوار وفعاليات
خمتلفة لرف�ض املاراثون ،وتقابل
بحملة ا� �س �ت��دع��اءات م���ض��ادة من
قبل االحتالل.
و��ش��دد على �أن امل��اراث��ون ي��أت��ي يف
�إط��ار �سيا�سي بحت ،وحت��ت ذرائع
واهية ،خا�صة �أنه ينطلق من �أمام
الكني�ست ومير من �أطراف البلدة
ال�ق��دمي��ة وب��اب اخلليل ومنطقة
ب��اب ال �ع��ام��ود و�أط � ��راف اجلامعة
ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى ب�سط
ال�سيادة الإ�سرائيلية على مدينة
القد�س .
وك � � ��ان � � ��ت م� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر
الفل�سطينية قد دعت كل العدائني
وال ��داع � �م �ي�ن مل � ��اراث � ��ون القد�س
� 2013إىل مقاطعته ،بينما ر�أت
�أو� �س��اط ري��ا��ض�ي��ة فل�سطينية �أن
م�سار امل��اراث��ون يظهر ال�سيا�سات
العن�صرية للحكومة الإ�سرائيلية.
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ت�ؤكد احلكومة �أن هذه املحاكمات
�ضرورية من �أج��ل اندمال جراح
حرب اال�ستقالل.

ذك ��رت �صحيفة دي�ل��ي ت�ل�غ��راف ام����س �أن احل�ك��وم��ة الليبية قررت
�إغ�لاق ملف تفجري لوكربي ،برغم م�ساعي ال�سلطات الربيطانية
والأمريكية لفتح حتقيقات جديدة ب�ش�أن تفجري الطائرة الأمريكية
فوق ا�سكتلندا قبل  25عاماً.
وق��ال��ت ال�صحيفة �إن احل�ك��وم��ة الليبية اجل��دي��دة اع�ت�برت ق�ضية
لوكربي م�س�ألة مغلقة يف نظرها و�أن الوقت الآن غري منا�سب لنب�ش
�أحداث املا�ضي .
و�أ��ض��اف��ت �أن ه��ذا ال�ت�ط��ور ي��أت��ي م��ع �إج ��راء ال�شرطة الربيطانية
ا�ستف�سارات للمرة الأوىل يف ليبيا يف حماولة ال�ستئناف التحقيق
ح��ول تفجري طائرة اخلطوط اجلوية الأمريكية (ب��ان �أمريكان)
فوق بلدة لوكربي اال�سكتلندية عام  ،1988والذي �أدى �إىل مقتل
� 270شخ�صاً ،غالبيتهم من الأمريكيني.
ون�سبت ال�صحيفة �إىل وزير العدل الليبي� ،صالح املرغني ،قوله �إن
ق�ضية لوكربي مت ت�سويتها مع نظام القذايف ،و�أح��اول العمل على
الو�ضع الراهن ب��د ًال من نب�ش املا�ضي .وك��ان نظام الزعيم الليبي
ال�سابق العقيد معمر القذايف دفع  2.16مليار دوالر كتعوي�ضات
لعائالت �ضحايا تفجري لوكربي يف �إطار ت�سوية مقابل رفع العقوبات
املفرو�ضة على ليبيا من قبل الأمم املتحدة.

جوهان�سربج
�أوقفت ال�سلطات يف جنوب افريقيا عنا�صر من ال�شرطة متورطني
يف �سحل رجل موزمبيقي بعد ربطه �إىل �سيارتهم ،ووفاته يف احلجز
يف ما بعد .وقال املفو�ض العام لل�شرطة اجلنوب افريفية ريا بييغا،
�إن عنا�صر ال�شرطة يف مدينة دافيتون الذين تبينّ تورطهم يف �سحل
�سائق �سيارة �أج��رة وم��وت��ه يف االحتجاز الح�ق�اً� ،أوق�ف��وا ع��ن العمل
وج ّردوا من �أ�سلحتهم.
وكانت �صحيفة ديلي �صن ن�شرت فيديو التقط بوا�سطة كامريا
هاتف حممول يف مدينة دافيتون ،لعنا�صر من ال�شرطة يتال�سنون
مع �سائق �سيارة �أجرة من املوزمبيق على ركن �سيارته ،قبل �أن يك ّبلوه
مب�ؤخرة �آليتهم وي�سحلونه وراءهم يف ال�شارع.
وقالت ال�صحيفة �إن عنا�صر ال�شرطة �أودعوا الرجل يف زنزانة ،ونقلت
عن حمتجزين �آخرين �أن العنا�صر وا�صلوا �ضرب الرجل حتى املوت،
و�أظهر تقرير الطبيب ال�شرعي �أن الوفاة ناجتة عن �إ�صابات خطرية
يف الر�أ�س ونزيف داخلي .وفتحت ال�شرطة حتقيقاً يف الق�ضية وو�صف
الرئي�س جاكوب زوما الفيديو باملرعب وغري املقبول .وكان الفيديو
انت�شر ب�شكل وا�سع النطاق على �شبكة الإنرتنت وو�سائل التوا�صل
االجتماعي و�أثار جد ًال يف جنوب افريقيا.
مو�سكو
ذك��ر م�صدر ع�سكري رو�سي رفيع ان رو�سيا تعتزم �إبقاء � 10سفن
حربية يف البحر الأبي�ض املتو�سط .ونقلت وكالة الأنباء الرو�سية
نوفو�ستي عن امل�صدر قوله ان ثمة اقرتاحاً مطروحاً ب�أن ت�ضم قوة
بحرية رو�سية دائمة يف البحر الأبي�ض املتو�سط � 10سفن قتالية
واحتياطية.
فيما نقلت عن م�صدر يف الأركان العامة للقوات امل�سلحة الرو�سية
ت�أكيده ان ن�شر ال�سفن احلربية الرو�سية يف البحر الأبي�ض املتو�سط
هو قيد التخطيط منذ بع�ض الوقت.
وذك��ر امل�صدر انها ق��د تكون ق��وة م�ساعدة ت�ضم �سفناً حربية من
� 3أ�ساطيل رو�سية� ،شبيهة بالتي كانت جتري تدريبات يف اجلزء
ال�شرقي من البحر الأبي�ض املتو�سط ،قرب ال�ساحل ال�سوري ،خالل
الأ�شهر الـ 6املا�ضية .
و�أ�ضاف ان القوة قد تعمل على �أ�سا�س امل��داورة ،وت�ستخدم مرافئ
يف ق�بر���ص ومونتنيغرو وال �ي��ون��ان و��س��وري��ا ل�ت�ك��ون ن�ق��اط تزودها
بالإمدادات.
ً
ي���ش��ار �إىل االحت ��اد ال�سوفياتي �أب �ق��ى �أ� �س �ط��وال يف ال�ب�ح��ر الأبي�ض
املتو�سط من الـ 1967حتى الـ.1992

�إ�سرائيل حتذر من
ت�صاعد تهديدات حزب اهلل

•• القد�س املحتلة-يو بي �أي:

قال رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي بيني غانت�س ،ام�س اجلمعة� ،إن تهديد
حزب اهلل لإ�سرائيل ت�صاعد يف الفرتة الأخ�يرة ،و�إن �إ�سرائيل �ست�ستهدف
�أ�سلحة يحتمل �أن يتم نقلها من �سوريا �إىل لبنان .ونقلت و�سائل �إعالم
�إ�سرائيلية عن غانت�س قوله �أم��ام ط�لاب مدر�سة ثانوية يف مدينة را�س
العني و�سط �إ�سرائيل� ،إن ما يحدث يف ال�شمال (�أي �سوريا ولبنان) هو
تغيري دراماتيكي ،والواقع يف لبنان هو �أن التهديد ت�صاعد لكن هذا الواقع
م�ستقر على خلفية ح��رب لبنان الثانية وال ��ردع ال��ذي حتقق خاللها .
و�أ�ضاف غانت�س �أن الإرهاب �سينمو يف �سوريا ،ونحن ال نعرف عن نقل مواد
قتالية كيميائية ،لكننا ال نريد �أن ننفي ذلك .
ّ
وق��ال �أن �سالحاً كيميائياً ب�أيدي حزب اهلل ميكن �أن ي�شكل ارتقاء درجة
يف الردع (�ضد �إ�سرائيل) من ناحيتنا وعندما نرى �أم��وراً ميكن �أن تغيري
التوازن الأمني فنحن ن�سعى �إىل العمل وفق ملا هو مطلوب يف �إ�شارة �إىل
ا�ستهداف و�سائل نقل هذه الأ�سلحة.
وقال غانت�س �إنه �إذا تعينّ االختيار بني �أن تكون مواطناً �إ�سرائيلياً �أو لبنانياً
يف احلرب املقبلة ف�إن الإ�سرائيلي �أف�ضل على حد زعمه .وتط ّرق غانت�س �إىل
الأحداث التي ت�شهدها ال�ضفة الغربية يف الفرتة الأخرية ،وقال يتحدثون
كثرياً عن انتفا�ضة لكني ال �أعتقد �أننا نرى ذلك �أمام �أعيننا ،ورغم ذلك
ف�إن الأحداث ميكن �أن ت�ستمر .
وو�صف غانت�س �إط�لاق �صاروخ فل�سطيني من قطاع غ��زة باجتاه جنوب
�إ�سرائيل قبل عدة �أيام لأول مرة منذ � 3شهور ب�أنه خطري  ،وقال �إن غزة
هي غزة ول�ست مت�أكداً من �أن النهاية من ورائنا ،ومن اجلائز �أن ننجر �إىل
مواجهة يف امل�ستقبل هناك .
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ت�أييد ال�سجن � 4سنوات لربل�سكوين
•• روما-يو بي �أي:

10

ط� ��ال � �ب� ��ت ن � �ي� ��اب� ��ة م � �ي�ل��ان� ��و ،حمكمة
اال��س�ت�ئ�ن��اف ،بت�أييد حكم �أويل يق�ضي
بحب�س رئي�س ال ��وزراء ال�سابق �سيلفيو
ب��رل���س�ك��وين � � 4س �ن��وات بق�ضية حقوق
البث التلفزيوين املتهم فيها بالتهرب
ال�ضريبي ،فيما ر�أى برل�سكوين �أنه كان
من الأجدى منحه ميدالية ذهبية بدل
حماكمته.
وذك��رت وكالة �أن�ب��اء �آك��ي الإيطالية� ،أن

برل�سكوين ح�ضر �إىل ق�صر العدل ،مقر
حم�ك�م��ة م�ي�لان��و ��ص�ب��اح ام ����س ل�ل��إدالء
ب�شهادة طوعية يف �أوىل جل�سات ا�ستئناف
الق�ضية.
وق ��ال ��ت وك �ي �ل��ة ن �ي��اب��ة م �ي�ل�ان��و ،الورا
ب�يرت��ول�ي��ه� ،إن ال�ت�ه��م ب�ح��ق برل�سكوين
تتوافق متاما وما هو مكتوب يف احلكم
ال��ذي �أ�صدرته حمكمة الدرجة الأوىل
ومن ثم طالبت بت�أكيده من قبل حمكمة
الإ�ستئناف.
و�أ�ضافت ال يوجد �سبب جتاري يربر هذا

التهرب ال�ضريبي معتربة ان ت�ضخيم
الأ�سعار احلق �أ�ضرارا بوكالة (حت�صيل)
ال�ضرائب  .وقال برل�سكوين ،الذي يتهم
ال�ق���ض��اة مبالحقته لأ��س�ب��اب �سيا�سية،
حني بد�أ الدفاع عن نف�سه خالل ال�شهادة
ال�ط��وع�ي��ة �أم ��ام حمكمة اال��س�ت�ئ�ن��اف يف
ميالنو ،بالقول ان جمموعته دفعت 6
مليارات يورو خلزانة الدولة (�ضرائب)
وك � ��ان ي�ن�ب�غ��ي ع�ل�ي�ه��م و� �ض��ع ميدالية
ذهبية على ��ص��دري  .و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه يف
فرتة �شراء احلقوق بني عامي 2002

و 2003ك��ان رئي�سا ل �ل��وزراء ،وم��ن ثم
مل ي �� �ش��ارك يف ال �ت �ف��او���ض ع �ل��ى حقوق
البث التلفزيوين ..وبالتايل ال �أ�ستحق
ال �ع �ق��وب��ة ال �ت��ي ق���ض��ت ب �ه��ا امل�ح�ك�م��ة يف
الدرجة الأوىل � 4 ،سنوات.
وق ��ال ب��رل���س�ك��وين �إن ��ه ح�ي�ن�ه��ا مل يكن
مهتماً ب�شراء حقوق البث التلفزيوين،
ومل ي�سبق ل��ه �أن ��ش��ارك يف التفاو�ض،
وال حتى �أن �شارك يف �صياغة الإجراءات
الإداري � � ��ة وامل �ي��زان �ي��ات لإمرباطوريته
الإعالمية.

بريطانيا متنح اللجوء
ملدير �سابق لبنك مو�سكو

•• مو�سكو-يو بي �أي:

منحت بريطانيا ال�ل�ج��وء ال�سيا�سي مل��دي��ر بنك مو�سكو ال�سابق �أندري
بورودين ،املتهم باالحتيال وقال حمامي بورودين ،دميرتي خاريتونوف،
لوكالة الأخبار القانونية الرو�سية ،نعم لقد منح اللجوء يف اململكة املتحدة.
هذا ق��رار ال ميكن �إلغا�ؤه  .ويعترب بورودين �أن التحقيق اجلنائي بحقه
ون��ائ�ب��ه الأول دمي�ت�ري �أك��ول�ي�ن�ين ،يف نهاية ال�ع��ام  2010فتح لأ�سباب
�سيا�سية وعلى �أ�س�س خاطئة .وحجز الق�ضاء الرو�سي على ح�سابات بقيمة
 400مليون دوالر لبورودين يف بنوك خارجية وو�ضع يده على �أمالكه
وم�شاريعه وح�صته ال�صغرية يف بنك مو�سكو.

اجلي�ش امل�صري حذر من حقل الألغام ال�سيا�سي

•• القاهرة-رويرتز:

م��ع ان��دالع �أع�م��ال العنف يف مدن
ق �ن��اة ال���س��وي����س يف �أواخ � ��ر يناير
كانون الثاين �أب��دى وزي��ر الدفاع
امل�صري الفريق �أول عبد الفتاح
ال�سي�سي خماوفه جتاه م�ستقبل
الدميقراطية الوليدة يف البالد.
وق��ال��ت م�صادر امنية مطلعة يف
م�صر ان ال�سي�سي �أب�ل��غ الرئي�س
امل �ن �ت �خ��ب حم� �م ��د م ��ر�� �س ��ي ب � ��أن
الو�ضع حرج.
وق� ��ال م �� �ص��در �أم �ن��ي ع �ل��ى �صلة
ب ��اجل� �ي� �� ��ش ل � ��روي �ت��رز ال� �ق� �ي ��ادة
ال�ع���س�ك��ري��ة �أب �ل �غ��ت ال��رئ �ي ����س �أن
االم � ��ن ال� �ق ��وم ��ي يف خ �ط��ر بعد
ال �ف ��و� �ض ��ى وال� �ع� �ن ��ف ال� � ��ذي عم
مدينتي ال�سوي�س وبور�سعيد.
وب �ح��ث ال ��رج�ل�ان ��س�ب��ل احتواء
اال��ض�ط��راب��ات يف منطقة القناة
ال �ت��ي مت�ث��ل �أه�م�ي��ة ك �ب�يرة مل�صر
ول �ل �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة وات �ف �ق��ا على
�أن اجل �ي ����ش ال مي �ك��ن �أن يقف
مكتوف االي��دي وي�سمح بانت�شار
اال�� �ض� �ط ��راب ��ات .ويف ال�ساعات
االوىل م��ن � �ص �ب��اح ال���س�ب��ت 26
يناير انت�شرت القوات يف املدينتني
وو�صلت امل��درع��ات اىل ال�سوي�س
حلماية امل�ب��اين احل�ك��وم�ي��ة .كما
�أعلن مر�سي حظر التجوال ليال
يف مدن القناة الثالث.
لقد كانت حلظة ف��ارق��ة يف كفاح
م �� �ص��ر م� ��ن �أج� � ��ل اق� ��ام� ��ة نظام
دمي� �ق ��راط ��ي ح �ق �ي �ق��ي .فعندما
�أط ��اح ��ت االن �ت �ف��ا� �ض��ة ال�شعبية
بالرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك

بيع قاعدة جوية بريطانية
يف مزاد على الإنرتنت

•• لندن-يو بي �أي:

ب � ��اع م� � ��زاد �إي ب � ��اي ع �ل��ى �شبكة
االنرتنت قاعدة جوية �سابقة تابعة
ل�سالح اجلو امللكي الربيطاين يف
مقاطعة نورفولك الواقعة ب�شرق
انكلرتا ،مببلغ مليونني و 500
�ألف جنيه �إ�سرتليني.
وقالت هيئة الإذاع��ة الربيطانية
(بي بي �سي) ام�س اجلمعة �إن املزاد
االل �ك�ت�روين ق��رر و� �ض��ع القاعدة
اجل ��وي ��ة يف امل� � ��زاد مب��وق �ع��ه على
االن�ترن��ت ب�ع��د �أن ف�شل يف بيعها
من قبل ،وح��دد ال�ساعة ال�ساد�سة
من م�ساء �أم�س بتوقيت غرينيت�ش
كموعد نهائي لقبول العرو�ض،
لكنه مل يتلق �سوى عر�ض واحد.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ال�ق��اع��دة اجل��وي��ة يف
بلدة نيت�شهيد كانت �أُن�ش�أت يف عام
 1941وا�ستخدمها �سالح اجلو
امللكي الربيطاين كمحطة مراقبة
حتى عام  ،2005حني باعها �إىل
�شركات للتطوير العقاري.
وحت �ت��وي ال �ق��اع��دة اجل��وي��ة على
 16مبنى ،مبا يف ذلك غرف رادار
�سابقة ،ومالعب تن�س وا�سكوا�ش
ومطعم لل�ضباط ،وال يزال �سالح
اجل��و ال�بري�ط��اين مي��ار���س �أعمال
االت �� �ص��االت ل �ل �ط��ائ��رات م��ن جزء
�صغري يف القاعدة.

ق�ب��ل ع��ام�ين ق ��رر اجل�ي����ش الذي
قام بدور حموري يف الدولة على
م��دى ع�ق��ود ع��دم ال�ت��دخ��ل بينما
ي�ح�ت��دم ال�ت�ن��اف����س ع�ل��ى ال�سلطة
بني االحزاب ال�سيا�سية.
ويعتقد كثري من املحللني �أنه بعد
انتخاب مر�سي يف يونيو حزيران
 2012تو�صل اىل تفاهم مع
اجل �ي ����ش ي�ق���ض��ي ب � ��أن احلكومة
اال�سالمية اجل��دي��دة لن تتدخل
يف م���ص��ال��ح اجل�ي����ش ول��ن ت�سعى
اىل تغيري ر�ؤيته الرا�سخة لالمن
القومي مقابل �أن يقدم اجلي�ش
دع�م��ا ك�ب�يرا مل��ر��س��ي و�أن �� �ص��اره يف
جماعة االخوان امل�سلمني.
لكن امل�صريني اكت�شفوا �أن مثل

هذا االتفاق له ح��دود .وطبقا ملا
تقوله م�صادر �أمنية �شعر اجلي�ش
ب�أنه م�ضطر للتدخل لل�سيطرة
على ال��و��ض��ع بعد ان ��دالع �أعمال
العنف يف يناير لكنه حاول جهده
لتو�ضيح �أن��ه مل يفعل ذل��ك من
تلقاء نف�سه .وقال امل�صدر االمني
ال� ��ذي ت��رب �ط��ه � �ص�لات باجلي�ش
ات�خ��ذ الرئي�س وجمل�س الدفاع
ال��وط �ن��ي ال� �ق ��رار ب �ف��ر���ض حالة
الطواريء وحظر التجوال حلني
ا�ستقرار الو�ضع.
وق��ال��ت م�صادر �أمنية و�سيا�سية
ل��روي�ترز ان ال�سي�سي حث �أي�ضا
ب �� �ش �ك��ل غ �ي��ر م �ع �ل ��ن ال ��زع� �م ��اء
ال�سيا�سيني على تنحية خالفاتهم

يف م ��واج� �ه ��ة �أزم � � ��ة اجتماعية
واقت�صادية.
ورغ��م ان ال�ق��وات امل�سلحة تقول
انها تريد �أن تبقى على احلياد فان
رجالها يعتقدون �أنهم ال ميكنهم
جتاهل الو�ضع يف ال�شوارع.
وق � ��ال ال � �ل� ��واء � �ص��دق��ي �صبحي
رئ �ي ����س االرك � ��ان ل ��روي�ت�رز ل�سنا
�سيا�سيني ..ال ن��ري��د �أن ن�شارك
يف الو�ضع ال�سيا�سي الننا عانينا
ك �ث�ي�را م ��ن ه ��ذا خ �ل�ال اال�شهر
ال�ست االخ�ي�رة ..لكننا يف بع�ض
االحيان ميكن ان ن�ساعد يف هذه
امل���ش�ك�ل��ة ..مي�ك��ن ان ن �ق��وم بهذا
ال� ��دور اذا �أ� �ص �ب��ح ال��و� �ض��ع �أكرث
تعقيدا.

وم� � � ��ع اجت� � � � ��اه م� ��� �ص ��ر الج� � � ��راء
انتخابات برملانية جديدة ابتداء
من  22ابريل ني�سان ويف الوقت
ال��ذي يرقب فيه كل من جماعة
االخوان امل�سلمني واجلي�ش االخر
ع��ن ك�ث��ب ي�ج��د م��ر��س��ي نف�سه يف
و�ضع حرج.
قال ع�صام ح��داد م�ساعد مر�سي
لل�ش�ؤون اخل��ارج�ي��ة ل��روي�ترز ان
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال� �ق ��وات امل�سلحة
والرئا�سة تتطور يف اجتاه ايجابي
جدا.
ل �ك��ن ه �ن��اك ت �ك �ه �ن��ات ت � ��رددت يف
االونة االخرية يف االعالم امل�صري
ويف مواقع التوا�صل االجتماعي
ب� ��وج� ��ود ت� ��وت� ��رات ب �ي�ن اجلي�ش
و�أع�ضاء يف جماعة االخوان.
و�ألقى حداد باللوم على االعالم
امل� ��� �ص ��ري يف اح� � � ��داث ن � ��وع من
الفجوة امل�صطنعة و��س��وء الفهم
ب�ين اجل��ان�ب�ين .وق��ال ان متابعة
ب �ع ����ض و� �س��ائ��ل االع �ل ��ام توحي
مب��زاع��م غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة ع��ن �أن
هناك انقالبا ع�سكريا و�شيكا.
وت���س�ب��ب م��زي��ج م��ن االح� ��داث يف
ا�ضطرابات يف ال�شوارع يف �أواخر
ي �ن��اي��ر .ويف ال��وق��ت ال� ��ذي كانت
فيه ال�ب�لاد تقرتب م��ن الذكرى
ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �ث��ورة ك �ث��ف معار�ضو
مر�سي االحتجاجات .ويف الوقت
ذاته كانت حمكمة ت�ستعد ال�صدار
�أحكام على متهمني من ال�شرطة
وم�س�ؤولني وم�شتبه بهم اخرين
يف مقتل � 74شخ�صا بعد مباراة
ل�ك��رة ال �ق��دم يف ا��س�ت��اذ بور�سعيد
العام املا�ضي.

نتائج االنتخابات الإيطالية ت�شغل �أوروبا

�ضباط �شرطة يف م�صر يحتجون على �إق�صائهم
•• القاهرة-يو بي �أي:

اح�ت���ش��د ال �ع �� �ش��رات م��ن � �ض �ب��اط ال �� �ش��رط��ة امللتحني
مبحيط ق�صر عابدين الرئا�سي بو�سط القاهرة ،ظهر
ام�س اجلمعة ،يف بداية تظاهرة للمطالبة بعودتهم
�إىل العمل.
وتوافد الع�شرات من �ضباط ال�شرطة املف�صولني من
العمل ب�سبب �إطالق حلاهم� ،إىل حميط ق�صر عابدين
�أحد الق�صور الرئا�سية بو�سط القاهرة ،لت�أدية �صالة
اجلمعة قبل انطالق تظاهرة حتمل �إ�سم ال للإق�صاء
للمطالبة بعودتهم �إىل العمل.
وك َّثف عنا�صر الأمن معزَّزين ب�آليات مدرعة تواجدهم
مبحيط الق�صر وح��ول مبنى وزارة الداخلية ،فيما
انت�شرت عنا�صر الأمن ال�سري بال�شوارع الرابطة بني
املبنيني.
وكانت جمموعة من ال�ضباط املُلتحني و َّزع��وا على

معت�صمني مب �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر يف و� �س��ط العا�صمة
امل�صرية ،بياناً يدعوهم �إىل م�شاركتهم يف التظاهرة
ودعمهم ال�ستعادة حقوقهم.
ويطالــب �ضبــــاط �شـــــرطة م��ن خمتلــــف الرتــــب،
بتنفيذ ح�ك��م �أ� �ص��درت��ه امل�ح�ك�م��ة الإداري� � ��ة ال ُعليــــا
بعودتهــــم �إىل العمل ،و�إل �غ��اء ق��رار وزارة الداخلية
ب�إحالتهـــــم �إىل االح�ت�ي��اط (اخل ��روج م��ن اخلدمة)
بنا ًء على مثولهم �أمام جمال�س ت�أديبية ب�سبب �إطالق
حلاهم باعتبار ذل��ك خمالفة ل�ل�أع��راف املعمول بها
يف هيئة ال�شرطة وال ي�ستقيم مع مظهر العاملني يف
الهيئة .
وقد تظاهر ال�ضباط امللتحون �أم��ام وزارة الداخلية
مطالبني بالعودة �إىل العمل ،وح��اول��وا ن�صب خيمة
لالعت�صام،الثالثاء الفائت ،غري �أن عنا�صر الأمن
املكلفة بحرا�سة مبنى الوزارة منعتهم ووقعت مال�سنات
بني اجلانبني تطورت �إىل ا�شتباكات حمدودة.

انتقاد تخبط كريي
وخلطه بني �أ�سماء الدول

•• روما-ا ف ب:

•• وا�شنطن-وكاالت:

ح �ك��وم��ة ت �ك �ن��وق��راط ام حكومة
اقلية ي�سارية ام حتالفات �صعبة
ام ان �ت �خ��اب��ات ج ��دي ��دة؟ م��ا زالت
ايطاليا تعي�ش ح��ال��ة غمو�ض يف
اع �ق��اب ان �ت �خ��اب��ات مل ت���س�ف��ر عن
اكرثية وا�ضحة ،ما يثري املخاوف
يف جممل اوروب��ا .مع نفاد الوقت
وت ��زاي ��د ق �ل��ق اال� � �س ��واق م ��ا زال ��ت
ال�ب�لاد املثقلة ب��ال��دي��ون والغارقة
يف االنكما�ش تراوح مكانها بانتظار
قرارات عاجلة و�صعبة و�سط غياب
�سيناريو بارز على الفور .واعرت�ض
الفائز الفعلي يف ا�ستحقاق االحد
واالث �ن�ين امل�م�ث��ل ال �ه��زيل ال�سابق
ب�ي�ب��ي غ��ري �ل��و ال� ��ذي اح� ��رز حزبه
حركة خم�س جنوم ربع اال�صوات،
ب���ش��دة ع�ل��ى اق�ت��راح ق��دم��ه زعيم
الي�سار لويجي بر�ساين لالتفاق
على برنامج م�شرتك لال�صالحات
امللمو�سة (اقتطاعات يف النفقات
االداري� � � � � � ��ة ،اج � � � � � ��راءات ل�صالح
ال �ع��اط �ل�ين ع ��ن ال �ع �م��ل والعمال
امل�ؤقتني) .و�صور غريلو بر�ساين
كانه ميت حي على مدونته متهما
اي��اه مبمار�سة م�ضايقة �سيا�سية
على نوابه جلذبهم اىل مع�سكره.
وع � �ل ��ى ب ��ر�� �س ��اين ال � � ��ذي يتمتع
باكرثية يف جمل�س النواب واقلية
يف جمل�س ال�شيوخ احل�صول على

ان�ت�ق��دت �صحيفة وا��ش�ن�ط��ن ت��امي��ز الأم�يرك �ي��ة ت���ص��ري�ح��ات من�سوبة لوزير
اخلارجية الأمريكي جون كريي ،وقالت �إنه و�صف احلكومة يف �إيران باملنتخبة،
و�إن زعمه ه��ذا ي�شبه الو�صف ال��ذي �أطلقه م���س��ؤول �أم�يرك��ي على �إي ��ران يف
وقت �سابق ،و�أ�ضافت �أن هذا الو�صف يعار�ضه م�س�ؤولون �أمريكيون �آخرون.
وقالت ال�صحيفة �إن ت�صريحات كريي الأخرية ت�شبه الت�صريحات التي �سبق
�أن �أطلقها وزير الدفاع الأمريكي ت�شاك هاغل يف ما م�ضى ،والتي ت�سببت يف
و�ضع هاغل يف م�أزق كبري مع �أع�ضاء يف جمل�س ال�شيوخ �أثناء جل�سات اال�ستماع
لت�أكيد تر�شيحه للمن�صب ال�شهر قبل املا�ضي.
و�أ��ض��اف��ت �أن كثريين يعتقدون ب ��أن احلكومة الإي��ران�ي��ة بعيدة م��ن �أن تكون
منتخبة بح�سب الأ� �ص��ول ،و�أ� �ش��ارت �إىل �أن وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أطلق
ت�صريحاته هذه ب�ش�أن �إيران �أثناء توقفه يف فرن�سا الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك بينما
كان يقف بجانب نظريه الفرن�سي لوران فابيو�س.
و�صرح كريي ب�أن �إيران بلد يحظى بحكومة منتخبة ويجل�س يف مقعد بالأمم
املتحدة ،و�إنه ملن املهم بالن�سبة للواليات املتحدة �أن تتعامل مع الأمم الأخرى
بطريقة ت�ضمن م�صالح اجلميع .وقالت ال�صحيفة �إن هاغل �سبق �أن �أطلق
نف�س الت�صريحات ب�ش�أن �إيران يف يناير-كانون الثاين املا�ضي ،و�إنه �أخرب �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ ب�أن �إي��ران بلد بحكومة منتخبة و�شرعية� ،سواء ر�ضينا �أم مل
نر�ض  .و�أ�ضافت �أن��ه يف املقابل �سبق �أن ت�ساءل جوزيف بايدن نائب الرئي�س
الأمريكي ب�ش�أن مدى �شرعية احلكومة الإيرانية ،و�أ�شارت �إىل ال�شكوك التي
�أعرب عنها بايدن يف �أعقاب االنتخابات الرئا�سية الإيرانية عام  2009والتي
جاءت بالرئي�س حممود �أحمدي جناد .كما �أ�شارت ال�صحيفة �إىل �شكوك �أخرى
�سبق �أن عرب عنها املتحدث با�سم البيت الأبي�ض روب��رت غيب�س ب�ش�أن مدى
نزاهة تلك االنتخابات الإيرانية ،مو�ضحا �أن هناك عوامل عديدة تثري القلق
ل��دى الأمريكيني .وقالت �إن ع�ضو جمل�س ال�شيوخ ج��ون ماكني �أي�ضا �سبق
�أن و�صف عملية االنتخابات الإيرانية باملهزلة ،و�إنه حث البيت الأبي�ض على
اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها .و�أ�ضافت �أن كريي واقع حتت الأ�ضواء وهو
يقوم ب�أول رحلة ر�سمية كوزير خارجية للواليات املتحدة ،و�أنه تخبط �أي�ضا يف
موقعني �آخرين� :أوالهما عندما مزج بني ا�سمي دولتني يف ع�شية رحلته وهما
كزاخ�ستان وقرغيز�ستان ،وذلك عندما اخرتع ا�سما جديدا للأوىل ف�أ�سماها
كريزاخ�ستان .

دع� ��م ح ��رك ��ة خ �م ����س جن� ��وم التي
مت� �ل ��ك  54م� �ق� �ع ��دا يف جمل�س
ال�شيوخ او ائتالف اليمني بقيادة
��س�ي�ل�ف�ي��و ب��رل �� �س �ك��وين ،الجتياز
ال �ت �� �ص��وي��ت ب��ال �ث �ق��ة ل �ك��ي تتمكن
احلكومة من ت��ويل م�س�ؤولياتها.
واع��رب برل�سكوين عن ا�ستعداده
ل��دع��م ب��ر� �س��اين ب �� �ش ��روط ،وهي
فر�ضية يرف�ضها نا�شطو الي�سار
وحم�ي�ط��ه ب�شكل ق��اط��ع .ل�ك��ن ايا
م��ن برل�سكوين وغ��ري�ل��و ال يفكر

يف اقامة حتالف مع االخر واعترب
ا��س�ت��اذ ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية روبرتو
دال �ي �م��ون �ت��ي ان ب�ي�ب��ي غ��ري �ل��و هو
من �سيقرر ،وهذا مرهون بارادته
اج � ��راء ان �ت �خ��اب��ات ج��دي��دة ام ال.
ان��ه يلعب دورا حم��وري��ا ومي�سك
االوراق يف ي��دي��ه  .وم ��ا زاد من
ت��وت��ر ال�سيناريو االي�ط��ايل اقدام
الكثري من منا�صري حركة خم�س
جن��وم على االع�ترا���ض على قرار
غريلو عندما رف�ض م�سبقا اتفاقا

تدفق جديد لالجئني الروهينجيا �إىل �أندوني�سيا
•• كوت تروانغ-ا ف ب:

ا�ستقبل ��ص�ي��ادون ان��دون�ي���س�ي��ون  63الج�ئ��ا م��ن جم�م��وع��ة الروهينجيا
ال�ب��ورم�ي��ة ك��ان زورق �ه��م يبحر على غ�ير ه��دى قبالة ��س��واح��ل �سومطرة
(�شمال غرب) على ما افاد م�صدر يف ال�شرطة ام�س بعد ثالثة ايام على
و�صول اكرث من مئة الجئ اخر يف زوارق وافدة من البلد نف�سه.
واو�ضح م�س�ؤول ال�شرطة املحلية مهاجر لفران�س بر�س ان جميع الالجئني
من اقلية الروهينجيا امل�سلمة التي ال تعرتف بها اي دولة وهم � 63شخ�صا
من بينهم  25قا�صرا عرث على مركبهم اخلمي�س على بعد  160كلم
مقابل �سواحل قرية ايدي رايوك.
وتابع امل�صدر كل ما نعلم هو انهم �أتوا من بورما ال ندري متاما من اين
انطلق مركبهم النهم منهكون وجائعون اىل حد تعذر معه ا�ستجوابهم .
و�سينقل املهاجرون قريبا اىل مركز ا�ستقبال تابع الجهزة الهجرة.
وا�ضاف امل�صدر نظرا اىل الو�ضع يف بورما وتايالند نتوقع العثور على
مزيد من الروهينجيا يف املنطقة .
واع�ل�ن��ت ب��ان�ك��وك م ��ؤخ��را ان�ه��ا ل��ن ت�ستقبل امل��زي��د م��ن الروهينجيا بعد

ا�ستقبالها حواىل �ستة االف منهم يف اال�شهر االخرية.
وال�ث�لاث��اء و�صل  121ف��ردا م��ن ه��ذه االتنية اىل اندوني�سيا يف ظروف
مماثلة ع�بر املنطقة نف�سها .وق��ال اح��د الالجئني لفران�س ب��ر���س انهم
غادروا بورما على منت زورق باجتاه تايالند لكن عند و�صولهم اىل مياهها
االقليمية داهمتهم قوات خفر ال�سواحل التايالندية.
وقال فريد االم القوا بالطعام والوقود وجرونا اىل خارج املياه االقليمية.
مع حلول الليل اطلقوا علينا النار .
واكد ان الزورق كان على متنه عند انطالقه من بورما  12راكبا ا�ضافيا
ي�شتبه يف مقتلهم بنريان حر�س ال�سواحل التايالنديني.
واف��ادت االمم املتحدة ان اكرث من  13الف فرد من الروهينجيا اجتهوا
بحرا عام  2012اىل بورما وبنغالد�ش هربا من اعمال العنف الطائفية
التي ا�سفرت عن مقتل اكرث من � 180شخ�صا وتهجري  115الفا يف والية
راخني غرب بورما.
ويبلغ عديد اتنية الروهينجيا حواىل  800الف �شخ�ص يقيمون يف والية
راخني وتعتربهم االمم املتحدة احدى االقليات االكرث تعر�ضا لال�ضطهاد
يف العامل.

م��ع ال�ي���س��ار .ويف م�سعى لطم�أنة
خم ��اوف االحت� ��اد االوروب� � ��ي وعد
ال ��رئ� �ي� �� ��س االي� � �ط � ��ايل جورجيو
ن��اب��ول �ي �ت��ان��و اخل �م �ي ����س يف زي� ��ارة
اىل امل��ان �ي��ا ب ��ان ب �ل�اده �ستتحمل
م�س�ؤولياتها وت�ق��دم ح�صتها من
ال �ت �� �ض �ح �ي��ات م ��ن اج � ��ل ال�صرح
االوروب��ي .لكنه اقر بعدم امكانية
ت���س��ري��ع ت���ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة الذي
ينبغي ان ينتظر الن�صف الثاين
من اذار-مار�س.

ال�شرطة الربيطانية
تعتقل ً
�صبيا بتهمة الإرهاب

•• لندن-يو بي �أي:

اع �ت �ق �ل��ت ال �� �ش��رط��ة الربيطانية
�صبياً يف ال�سابعة ع�شر من العمر،
مبوجب قانون مكافحة الإرهاب،
يف م ��دي� �ن ��ة ل � ��وب � ��ورا مبقاطعة
ل �ي �� �س�ت�ر� �ش��اي��ر ،و� �س �ي �م �ث��ل �أم � ��ام
املحكمة الأ� �س �ب��وع امل�ق�ب��ل .وقالت
ه�ي�ئ��ة الإذاع � ��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة (بي
وجهت
بي �سي) ام�س �إن ال�شرطة ّ
تهماً على ع�لاق��ة ب��الإره��اب �ضد
ال �� �ص �ب��ي ،ال� ��ذي مل ي �ت��م الك�شف
عن هويته لأ�سباب قانونية ،بعد
اع �ت �ق��ال��ه م ��ن ق �ب��ل ع �ن��ا� �ص��ر من
ق�سم مكافحة الإره��اب .و�أ�ضافت
�أن ال���ص�ب��ي ي��واج��ه  4ت �ه��م على
ع�ل�اق��ة ب � ��الإره � ��اب ،مب ��ا يف ذلك
امتالك مادة ووثيقة من املحتمل
�أن تكون مفيدة يف �أعمال الإرهاب،
و�سيمثل �أمام حمكمة �أولد بيلي يف
لندن يوم الثامن من �آذار-مار�س
احلايل .و�أ�شارت (بي بي �سي) �إىل
�أن ال�شرطة الربيطانية اعتقلت
�صب َّيني �آخ � َري��ن االث�ن�ين املا�ضي،
و�أخلت �سبيلهما بكفالهة بانتظار
ن�ت��ائ��ج التحقيقات ال�ت��ي جتريها
ب���ش��أن ت��و ّرط�ه�م��ا ب�ن���ش��اط��ات على
عالقة بالإرهاب.

مقتل م�سلحني �إثنني
من طالبان يف �أفغان�ستان
•• كابول-يو بي �أي:

قتل م�سلحان م��ن طالبان وجرح
ثالث يف عملتني نفذتهما القوات
الأم� �ن� �ي ��ة الأف� �غ ��ان� �ي ��ة م ��ع ق ��وات
امل���س��اع��دة ال��دول�ي��ة يف �أفغان�ستان
�إي �� �س��اف خ�ل�ال ال �� �س��اع��ات الأرب� ��ع
والع�شرين الأخرية.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة �أن � �ب� ��اء باجهوك
الأفغانية ع��ن بيان لإي�ساف �أنها
ن � ّف��ذت م��ع ال �ق ��وات الأف �غ��ان �ي��ة 3
ع �م �ل �ي��ات م �� �ش�ت�رك��ة مبنطقتني
خمتلفتني من �أفغان�ستان ،وقتلت
م�سلحني اثنني من حركة طالبان،
ب�ي�ن�ه��م ق� �ي ��ادي ،وج ��رح ��ت ثالثاً،
واعتقلت � 4آخرين و�أ�ضاف البيان
�أن ه��ذه العمليات ُن� ّف��ذت بواليتي
هلمند وبلخ ومل تتحدث القوة عن
خ�سائر يف �صفوف القوى الأمنية.
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البنتاجون ي�ست�أنف طلعات طائرة �إف 35
•• وا�شنطن-رويرتز:

ق� ��ال� ��ت وزارة ال � ��دف � ��اع االم ��ري� �ك� �ي ��ة
ال�ب�ن�ت��اج��ون ان�ه��ا �ست�ست�أنف الطلعات
اجل ��وي ��ة ل �ل �ط��ائ��رات م ��ن ط � ��راز اف-
 35بعد تعليقها ملدة �أ�سبوع كاجراء
اح�ترازي اثر اكت�شاف �شرخ يف حمرك
طائرة اختبار بكاليفورنيا.
وق ��ال ��ت ك�ي��را ه� ��ون امل �ت �ح��دث��ة با�سم
البنتاجون يف بيان متت املوافقة على
ا�ستئناف الطلعات اجلوية للطائرة اف-

 35و�أ�ضافت �أن الطلعات �ستبد�أ اليوم
اجلمعة و�أن ه��ذا يتوقف على �أحوال
الطق�س .وقالت هون انه مل يتم العثور
على �شروخ �أخرى خالل عملية فح�ص
ع �ل��ى حم��رك��ات ال �ط��ائ��رات اخلم�سني
االخ ��رى يف �أ��س�ط��ول البنتاجون او يف
اي حمركات احتياطية .ويعد ا�ستئناف
الطلعات اجلوية خ�برا �سارا لربنامج
ال �ط��ائ��رة اف -35ال ��ذي ت�ب�ل��غ قيمته
 396مليار دوالر وه��و اك�بر برامج
البنتاجون الت�سلحية .وت�ستعد وزارة
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ا�ستهدف �آلية ع�سكرية يف �شمال نيجرييا

ال��دف��اع االمريكية لتخفي�ضات كبرية
يف ميزانيتها يبد�أ �سريانها اليوم .وقال
ماثيو بيت�س املتحدث با�سم �شركة برات
ان ��د وي�ت�ن��ي ال �ت��ي ت ��ورد حم��رك��ات هذا
النوع من الطائرات ان املكتب امل�س�ؤول
عن الطائرات اف -35قرر الغاء �أمر
تعليق طريانها بعد جتارب م�ستفي�ضة
اىل جانب حتليل ال�شرخ الذي اكت�شف
يف احد املحركات يف  19فرباير �شباط
خ�لال عملية تفتي�ش روتينية جتري
بعد كل � 50ساعة طريان.

•• كانو-ا ف ب:

اعلن اجلي�ش النيجريي ان جنديا ومدنيني اثنني ا�صيبوا بجروح
يف اعتداء ا�ستهدف �آلية ع�سكرية يف مدينة مايديغوري يف �شمال
�شرق البالد .غري ان م�صدرا ع�سكريا اكد لفران�س بر�س طالبا
ع��دم ذك��ر ا�سمه ان ح�صيلة االع�ت��داء اك�بر بكثري م��ن تلك التي
اعلنها اجلي�ش ر�سميا ،متحدثا عن مقتل ثالثة جنود وعدد من
املدنيني وا�صابة ع��دد �آخ��ر من الع�سكريني واملدنيني .وبح�سب
املعلومات الر�سمية فان انفجارا ا�ستهدف اليوم �آلية ع�سكرية قرب
حي اجلمارك (يف مايديغوري) وا�سفر عن ا�صابة جندي ومدنيني
اث�ن�ين ب �ج��روح  ،ك�م��ا اع�ل��ن امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م اجل�ي����ش الليفتنانت
كولونيل �صغري مو�سى لفران�س بر�س .وا�ضاف املتحدث الر�سمي

ح�ضور ن�سوي الفت فى التظاهر

ان��ه مت االب�لاغ عن ثالثة انفجارات يف حيي غامبورو وبولوري
(يف مايديغوري) غري انها مل ت�سفر عن وق��وع �ضحايا  .ورف�ض
املتحدث االدالء باي معلومات ا�ضافية .غري ان م�صدرا ع�سكريا
معنيا بالعمليات الع�سكرية اجلارية يف مايديغوري اكد لفران�س
بر�س مقتل ثالثة جنود وا�صابة اربعة اخرين يف االعتداء .وقال
لقد خ�سرنا ثالثة جنود وا�صيب ارب�ع��ة جنود اخ��ري��ن بجروح.
العديد من املدنيني قتلوا اي�ضا او جرحوا يف االعتداء  .وا�ضاف
ان منفذي االعتداء و�ضعوا داخل �سيارة عبوة نا�سفة يدوية ال�صنع
مو�صولة ب�صاعق يتم التحكم به عن بعد وراحوا يجرون ال�سيارة
على انها معطلة ،وما ان الحت لهم االلية الع�سكرية حتى ابتعدوا
عن �سيارتهم وفجروا القنبلة عن بعد لدى مرور االلية الع�سكرية
مبحاذاة ال�سيارة.
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من �شعارات التظاهرة

الر�سمي لقناة تلفز ّية تون�س ّية!
الراعي ّ
البقدون�س ّ

البقدون�س يعو�ض م�شموم الفل التون�سي
يف وق ��ت وج �ي��ز ب �ح �� �ض��ور عديد
•• الفجر -تون�س -خا�ص:
الوجوه الإعالمية وال�سيا�سية.
ت � ��واف � ��د امل� � �ئ � ��ات م � ��ن امل ��وط �ن�ي�ن وقال بع�ض امل�شرتين للبقدون�س
والإعالميني التون�سيني اخلمي�س �أنّ حرية التعبري املك�سب الوحيد
�أم��ام مقر قناة احل��وار التون�سية من الثورة التون�سية لذلك ندعم
ا�ستجابة لإع�لان �صاحب القناة هذه احلملة .
الطاهر بن ح�سني عن تنظيم يوم وب � � � ��دا �� �ص ��اح ��ب ق � �ن� ��اة احل � � ��وار
وطني لبيع البقدون�س (املعدنو�س ال �ت��ون �� �س��ي ال �ط��اه��ر ب ��ن ح�سني
باللهجة املحلية التون�سية) وذلك متفائال مب�ستقبل ق�ن��ات��ه ،رغم
يف خطوة رمزية و�ساخرة جلمع ا�ضطرارهم لبيع البقدون�س �أمام
ال �ت�ب�رع��ات م ��ن امل �ت �ع��اط �ف�ين مع م�ق� ّر ال�ق�ن��اة ب�ه��دف جمع الدعم
ال �ق �ن��اة ب���س�ب��ب ت ��ده ��ور عائدات امل��ايل مل�ؤ�س�سته الإعالمية ،و�أكد
الإ� �ش �ه��ار ال �ت��ي ب��ات��ت ت �ه��دد هذه �أن م���س�ت�ق�ب��ل احل � ��وار التون�سي
امل�ؤ�س�سة الإعالمية بالإغالق.
�سيكون مزدهرا.
و�شهدت هذه احلملة �إقباال كبريا وع �ّب�رّ ال �ط��اه��ر ب��ن ح���س�ين ،عن
ع�ل��ى � �ش��راء ال�ب�ق��دون����س ب�أعداد ا�ستعداده لبيع قمي�صه وبيع كل
غفرية حيث مت بيع مئات احلزم م��ا مي �ل��ك ح �ت��ى ال ت �ت��وق��ف قناة

احلوار التون�سي عن البث .وقال
ب ��ن ح �� �س�ين � ،أن � ��ه �إذا ا�ستمرت
احلملة املمنهجة التي تقوم بها
ال�سلطة �ضد ال�ق�ن��اة ف ��إن القناة
�ستعرف �أو�ضاعا مالية �صعبة.
و�أق ّر بن ح�سني �أن القناة متكنت
يف � �ش �ه��ري ي��ول �ي��و واغ�سط�س
امل��ا� �ض �ي�ين م ��ن حت�ق�ي��ق توازنها
امل � ��ايل ،ل �ك��ن وب �ت��دخ��ل ال�سلطة
وممار�سة �ضغوط على امل�ؤ�س�سات
اخل��ا��ص��ة وال�ع��ام��ة لكي ال تمُ كن
ال�ق�ن��اة م��ن ح�صتها يف الإ�شهار،
ع��رف��ت ال �ق �ن��اة خ�ل�لا يف توازنها
املايل.
و�أك��د الطاهر ب��ن ح�سني �أن��ه �إن
ا� �س �ت��وت ال �� �س��وق اال� �ش �ه��اري��ة يف
تون�س ف��ان القناة ل��ن ت�شهد �أ ّية

م�شاكل .و�أ�شار �إىل �أنّ حملة بيع
البقدون�س ح��رك��ة رم��زي��ة �أرادت
م��ن خ�لال�ه��ا �إدارة ال �ق �ن��اة جمع
ت�برع��ات مالية لتدعم موازنتها
املالية .وقال الطاهر بن ح�سني
ب ��أنّ ت��واف��د املواطنني على �شراء
ال �ب �ق��دون ����س يف �إط � � ��ار احلملة
املنظمة ي�ن��درج يف �إط��ار �إدراكهم
لأه� �م� �ي ��ة الإع � �ل� ��ام يف حياتهم
وم�ستقبلهم لذلك فقد ه ّبوا دون
ت��ردّد للت�شبث ب�إعالم حر ونزيه
 ،م�شريا �إىل �أن رج��ال ال�سيا�سة
ال��ذي��ن ك��ان��وا ��س��اب�ق��ا يف املهجر
وك� ��ان� ��وا مم �ن��وع�ي�ن م ��ن تقدمي
ت�صريحاتهم زمن بن علي لطاملا
فتحت لهم ق�ن��اة احل��وار �أبوابها
للتعبري ع��ن �أف�ك��اره��م م��ؤ ّك��دا �أن

اقبال جماهريي كبري

الطاهر بن ح�سني �صاحب القناة

املانحون يعززون العالقات مع ال�صومال
•• وا�شنطن-رويرتز:

�صعد املانحون الغربيون الرئي�سيون جهودهم يف االون��ة االخ�يرة العادة
االرت�ب��اط مع ال�صومال ممهدين الطريق ام��ام زي��ادة م�ساعدات التنمية
لبلد يحاول التخل�ص من �سنوات ال�صراع .وق��ال م�س�ؤول بريطاين كبري
يف وا�شنطن ان لندن �ست�ست�ضيف م�ؤمترا مع حكومة الرئي�س ال�صومايل
اجلديد ح�سن �شيخ حممود يف ال�سابع من مايو اي��ار .و�سريكز االجتماع
على اعادة بناء قوات االمن وال�شرطة والنظام الق�ضائي يف ال�صومال وبحث
كيفية اعادة االرتباط بوكاالت مثل البنك ال��دويل .وعانى ال�صومال من

ه��ذه الطبقة امل��وج��ودة ال�ي��وم يف
احلكم ال تعرتف باجلميل على
ح ّد تعبريه.
وب�ّي�نّ بن ح�سني �أن��ه ق��ام بتنظيم
هذا اليوم لبيع البقدون�س عمال
بن�صيحة �أن�صار حركة النه�ضة
ال ��ذي ��ن ن �� �ص �ح��وه ع �ل��ى �صفحته
يف الفاي�سبوك ببيع البقدون�س
كتعليق على نداء امل�ساعدة الذي
�أطلقته القناة ،وفق قوله.
م��ن ج�ه�ت��ه ع�ّب�رّ �إي� ��اد الدهماين
ال� �ن ��ائ ��ب امل � �ع� ��ار�� ��ض وال� �ق� �ي ��ادي
باحلزب اجلمهوري عن ا�ستيائه
مم ��ا �أ� �س �م��اه حم � ��اوالت لرتكيع
الإع�لام من خالل ال�ضغط على
امل���س�ت���ش�ه��ري��ن ح �ت��ى ال ي�ضعوا
�إع�لان��ات �ه��م يف و� �س��ائ��ل الإع �ل�ام

التي تنتقد �أداء احلكومة.
و�أك��د الدهماين م�ساندته لهذه
احل �م �ل��ة ق��ائ�ل�ا ب ��أن �ه��ا دف� ��اع عن
احل��ري��ة الإع�ل�ام �ي��ة م��ن خالل
الدفاع عن م�ؤ�س�ساتها ودعمها .
� ّأم � � � ��ا ن� ��اج� ��ي ال � �ب � �غ� ��وري نقيب
ال�صحفيني ال�سابق فقد �ص ّرح انه
قام ب�شراء حزمة من البقدون�س
كحركة رمزية لدعم قناة احلوار
والوقوف �إىل جانبها لأنها تبلغ
�آالم و�أ�صوات الطبقة الفقرية يف
تون�س.
و�أ� � �ش ��ار �إىل �أن ح��ري��ة الإع�ل��ام
�أ�صبحت م�ستهدفة من �أطراف ال
تقبل احلرية وتقوم بتهديد كل
�صوت �إعالمي حر ،وفق تعبريه.
وت�أتي هذه احلركة الرمزية التي

حرب اهلية الكرث من  20عاما مما ادى اىل وقوع ذلك البلد االفريقي يف
فقر مدقع وت�شدد وقر�صنة بحرية دون حكومة مركزية عاملة .وقال نيك
كاي مدير افريقيا يف وزارة اخلارجية الربيطانية ان ال�صومال ميثل اهم
االولويات يف افريقيا بالن�سبة لربيطانيا التي تعتزم اعادة فتح �سفارتها يف
مقدي�شو خالل اال�شهر املقبلة .وزار راجيف �شاه رئي�س الوكالة االمريكية
للتنمية الدولية مقدي�شو الجراء حمادثات مع احلكومة اال�سبوع املا�ضي يف
اول زيارة يقوم بها م�س�ؤول امريكي رفيع منذ اكرث من  20عاما واول زيارة
منذ حادث ا�سقاط البالك هوك يف عام  1993والذي �شهد ا�سقاط مقاتلي
ميلي�شيات طائرتني هليكوبرت ع�سكريتني امريكيتني فوق مقدي�شو.

عميد املحامني التون�سيني مي�سك بنبتة بقدون�س
�أط�ل��ق عليها ا�سم ال�ي��وم الوطني �إدارة احل ��وار التون�سي بيع �ألف
ل�ب�ي��ع امل�ع��دن��و���س (البقدون�س) ،ربطة معدنو�س ب�سعر  20دينار
اق�ت�ب��ا��س��ا لتجربة وزي ��ر التعليم للربطة ال��واح��دة لفائدة القناة
العايل املن�صف بن �سامل القيادي وذل��ك ي��وم اخلمي�س  28فرباير
يف ح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة الإ�سالمية. 2013 ،
وال� � ��ذي ق� ��ال �إن � ��ه ا� �ض �ط��ر لبيع ي�شار �إىل �أن قناة احلوار التون�سي
ال �ب �ق��دون ����س ل�لا� �ض �ط �ه��اد ال ��ذي ميلكها املعار�ض واملنا�ضل الطاهر
ت�ع��ر���ض �إل �ي��ه يف ف�ت�رة ح�ك��م بن بن ح�سني وامل�ع��روف مبناه�ضته
علي وما مكن ابنه بعد الثورة ب�أن ال� ��� �ش ��دي ��دة حل� ��رك� ��ات الإ� � �س �ل�ام
ي�صبح ��ص��اح��ب ق�ن��اة تلفزيونية ال���س�ي��ا��س��ي .وي �ق��ول �صاحبها �إن
الزيتونة بعد الإطاحة بالرئي�س ال� �ق� �ن ��اة ت� �ع ��اين � �ض �غ��وط��ات من
الأ�سبق زين العابدين بن علي.
احلكومة ب�سبب انتقادها الالذع
وجاء يف بيان كانت �أ�صدرته قناة ل�ه��ا وم��ا �أدى �إىل ح��رم��ان�ه��ا من
احل ��وار التون�سي امل�ع��ار��ض��ة يوم الإع�لان��ات م��ن ال�ق�ط��اع ال�ع��ام �أو
الأحد املا�ضي �أنه :عمال بن�صيحة ال���ض�غ��ط وت �ه��دي��د امل�ع�ل�ن�ين من
�إخ��وان �ن��ا يف ال��دي��ن وال��وط��ن من القطاع اخلا�ص بهدف �إ�سقاطها
�أن �� �ص��ار ح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة ق ��ررت يف �صعوبات مالية و�إغالقها.

�سوق حلرية الر�أى والتعبري

حتديد موعد االنتخابات الربملانية مبوريتانيا
•• نواك�شوط-وكاالت:

ح��ددت اللجنة امل�ستقلة لالنتخابات الفرتة الواقعة ما بني منت�صف �شهريْ
�سبتمرب�-أيلول ،و�أكتوبر-ت�شرين الأول القادمني لتنظيم االنتخابات الت�شريعية
والبلدية امل�ؤجلة منذ �أك�ثر م��ن ع��ام .وق��ال��ت اللجنة يف بيان لها �إن التاريخ
املحدد لالقرتاع �سيتم �إعالنه بعد الت�شاور مع اجلهات املعنية  ،كما �ستعمل
اللجنة خالل هذه الفرتة على ا�ستثمار املرحلة للتن�سيق مع الفاعلني يف امل�سار
االنتخابي ،من �أجل تعزيز املكا�سب وحتقيق املزيد من الإجن��ازات يف جماالت
الإح�صاء ،و�إعداد الالئحة االنتخابية وتقييد ال�سكان ،وحت�سني ظروف توزيع

بطاقات الهوية الوطنية ،والت�شاور مع الفاعلني ال�سيا�سيني ون�شطاء املجتمع
املدين .و�شددت اللجنة على �أنها عكفت منذ �إن�شائها على خلق ظروف مالئمة
لتنظيم انتخابات �شفافة وذات م�صداقية ومقبولة ،من �ش�أنها �أن تنال املوافقة
على نطاق وا��س��ع ،حيث اتفقت مع احلكومة على الإج ��راءات امل��ادي��ة والفنية
بطريقة ت�ضمن لها حرية احلركة واال�ستقاللية يف القرار املتعلق باالنتخابات.
وكان ت�أجيل االنتخابات الت�شريعية والبلدية (املحلية) �إىل �أجل غري م�سمى قد
�أثار الكثري من اللغط القانوين وال�سيا�سي يف ال�ساحة املوريتانية ،حيث �أ�صرت
من�سقية املعار�ضة ومعها جمع من املحامني والفقهاء القانونيني على فقدان
الربملان ل�شرعيته ،وبطالن ما ي�صدر عنه من قوانني وت�شريعات .

الربملان الأملاين يوافق على �إر�سال جنود

معارك �ضارية يف مايل وامل�سلحون يرف�ضون اال�ست�سالم
•• باري�س-برلني-ا ف ب:

ي� ��واج� ��ه اجل � �ن� ��ود الفرن�سيون
وامل��ال �ي��ون يف ��ش�م��ال � �ش��رق مايل
م�ق��ات�ل�ين ا��س�لام�ي�ين م�صممني
ي��رف �� �ض��ون اال� �س �ت �� �س�لام يف هذه
املنطقة اجلبلية التي حت�صن بها
العنا�صر االك�ثر ت�شددا ،بح�سب
احلكومة وقيادة ارك��ان اجليو�ش
الفرن�سية.
ون �ب��ه رئ�ي����س ال � ��وزراء الفرن�سي
جان-مارك ايرولت يف كلمة امام
النواب ان العمليات �ست�ستمر عدة
ا� �س��اب �ي��ع ،ه��و ال��وق��ت ال�ضروري
ل�شل قدرة هذه املجموعات بحث
ت�صبح غ�ير ق ��ادرة على الت�سبب
با�ضرار .
وجت ��ري ه��ذه امل �ع��ارك ا��س��ا��س��ا يف
منطقة تيمرتين ومنطقة ادرار
اجلبلية يف ايفوقا�س التي حت�صن

ب�ه��ا م�ق��ات�ل��و تنظيم ال �ق��اع��دة يف
ب�لاد امل�غ��رب اال��س�لام��ي وان�صار
الدين ويف منطقة غ��او (�شمال)
حيث ال ي��زال هناك عنا�صر من
حركة التوحيد واجلهاد يف غرب
افريقيا ،بح�سب ما او�ضح رئي�س
الوزراء اثناء نقا�ش حول م�ستقبل
مايل وتنميتها.
ميدانيا يوا�صل  1200جندي
فرن�سي معززين ب 800جندي
ت � �� � �ش� ��ادي م�ل�اح� �ق ��ة امل�سلحني
اال�� � �س �ل��ام� � �ي �ي��ن وق� � ��ادت � � �ه� � ��م يف
منطقة تي�ساليت �آخ��ر بلدة متت
ا�ستعادتها من اال�سالميني يف 8
��ش�ب��اط-ف�براي��ر وت�ق��ع يف اق�صى
� �ش �م��ال �� �ش ��رق م � ��ايل .وي�شارك
اجل �ن��ود امل��ال �ي��ون ا��س��ا��س��ا ك ��ادالء
للجنود الفرن�سيني والت�شاديني.
وب�ح���س��ب ق �ي��ادة ارك � ��ان اجلي�ش
الفرن�سي فان املنطقة الرئي�سية

للعملية تقع جنوب �شرق تي�ساليت
يف جبال ايفوقا�س .وهي منطقة
�شا�سعة طولها  25كلم وكذلك
عر�ضها تقريبا ،يحاول امل�سلحون
اال� �س�لام �ي��ون اب �ق��اء �سيطرتهم
ع�ل�ي�ه��ا ب ��اي ث �م��ن وه ��ي منطقة
تتميز بامل�ضائق واالودي� ��ة التي
تتيح االختباء.
وق � ��ال ال �ع �ق �ي��د ت� �ي�ي�ري ب ��ورك ��ار
امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ق �ي ��ادة االرك� ��ان
الفرن�سية اخلمي�س اث �ن��اء لقاء
اعالمي لوزارة الدفاع الفرن�سية
ان�ن��ا ن��واج��ه اره��اب�ي�ين م�صممني
ج� ��دا ي �ع ��ول ��ون ع �ل��ى معرفتهم
اجل �ي��دة ب��امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي اقاموا
فيها مواقع دفاعية مثل مراكز
القتال ومواقع حتت االر�ض.
وا�ضاف املتحدث ان اال�سالميني
ي�ن�ف��ذون عمليات يائ�سة م�شريا
اىل ر�سم عملياتهم ال ي�شري اىل

فك ا�شتباك .كما انه لي�س هناك
يف خ �ط �ت �ه��م رغ� �ب ��ة يف حماولة
للت�سلل خارج منطقة القتال.
وعلق املتحدث ان��ه قتال للدفاع
ع � ��ن ال� �ن� �ف� �� ��س دون ت� �ف� �ك�ي�ر يف
ال�ت�راج ��ع ،ل�ك�ن��ه م�ك�ل��ف ج ��دا يف
م�ستوى االرواح الب�شرية .
وال �ن �ت �ي �ج��ة ان اخل� ��� �س ��ائ ��ر بني
��ص�ف��وف امل�ق��ات�ل�ين اال�سالميني
غ�ير وا��ض�ح��ة ح�ت��ى االن  ،حيث
حت ��دث وزي ��ر ال ��دف ��اع الفرن�سي
ج ��ان-اي ��ف ل ��و دري � ��ان يف بداية
� �ش �ب��اط-ف�براي��ر ع��ن ع ��دة مئات
م ��ن ال �ق �ت �ل��ى  .وب �ح �� �س��ب قيادة
االركان فقد مت الق�ضاء على 40
ا�سالميا يف املنطقة بايدي اجلنود
الفرن�سيني اال�سبوع املا�ضي.
وقال موقع قناة جزائرية خا�صة
اخلمي�س ان عبد احلميد ابوزيد
اح��د اب��رز ق��ادة ال�ق��اع��دة يف بالد

املغرب اال�سالمي بني القتلى.
يف غ �� �ض��ون ذل� ��ك ،واف� ��ق جمل�س
ال�ن��واب االمل��اين باكرثية �ساحقة
على ار�سال جنود امل��ان اىل مايل
مل � ��ؤازرة البعثة ال��دول�ي��ة لتامني
الو�ضع االمني يف هذا البلد.
و� � �ص� ��وت ح � � ��واىل  500نائب
ل �� �ص��ال��ح ار�� �س ��ال اجل �ن ��ود االمل ��ان
يف ح�ي��ن � � �ص� ��وت اق� � ��ل م� ��ن 70
ن��ائ�ب��ا ��ض��د امل �� �ش��ارك��ة الع�سكرية
االمل ��ان �ي ��ة .ووح ��ده ��ا ك�ت�ل��ة ن ��واب
ال�ي���س��ار ال��رادي �ك��ايل داي لينكي
دع��ت اىل رف ����ض م���ش��ارك��ة قوات
املانية يف م�ساعدة مايل على دحر
اجلماعات اال�سالمية املت�شددة .
وال�ت�ف��وي����ض ال ��ذي اق ��ره النواب
مل��دة �سنة قابلة للتجديد ،يتيح
ل �ل �ح �ك ��وم ��ة ان ت ��ر�� �س ��ل 330
ج �ن��دي��ا ك �ح��د اق �� �ص��ى يف اط� ��ار
بعثتني خمتلفتني اىل امل�ستعمرة

ال �ف��رن �� �س �ي��ة ال �� �س��اب �ق��ة .وكانت
احلكومة اق��رت م�شروع القانون
ه ��ذا ال� �ث�ل�اث ��اء ،م �� �ش�يرة اىل ان
اجلنود ال� 330سيتوزعون على
بعثتني :االوىل من  180جنديا
كحد اق�صى �سي�شاركون يف مهمة
االحتاد االوروبي لتدريب وار�شاد

اجل �ي ����ش امل � ��ايل ،ه��م  40مدربا
و 40جندي انقاذ ،ي�ضاف اليهم
م �ئ��ة ج �ن��دي اخ� ��ر ك �ح��د اق�صى
يف اط ��ار م�ه�م��ة دع��م وخ��ا��ص��ة يف
امدادات املياه او الكهرباء.
ام��ا املهمة الثانية التي اق��رت يف
ت���ص��وي��ت م�ن�ف���ص��ل ات ��ت نتيجته

م�شابهة لالوىل ،فتق�ضي بار�سال
م��ا ي���ص��ل اىل  150ج�ن��دي��ا اىل
م��ايل يف مهمة نقل ج��وي لدعم
اجلي�ش الفرن�سي .وتتمثل هذه
املهمة يف نقل ق��وات افريقية او
فرن�سية وتزويد طائرات فرن�سية
بالوقود.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

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

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

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

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3481عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /حممد ابراهيم حممد ايوب اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :طريق
ال�سعد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /طريق ال�سعد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/05موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة

مدعي /عبدالرحيم عبدالاله حممود ح�سن اجلن�سية :م�صر مدعى عليه:
زو�سر للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/زو�سر للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/05موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر
بتاريخ 2013/2/11

مدعي /حممد رفيق حممد منري اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :ا�سالم
اباد العمال البالط والرخام اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /ا�سالم اباد العمال البالط والرخام اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/19

قلم املحكمة

قلم املحكمة

مدعي /ا�سماعيل امل�شرتي اجلن�سية :املغرب مدعى عليه� :سمارت �آرت
للديكور وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه� /سمارت �آرت للديكور وال�صيانة العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/19

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم3515و 2012/3516عم جز -م ع -ب� -أظ

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

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

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

مدعيان-1 /فوريز ليت اياز علي اجلن�سية :بنغالدي�ش -2ما�سوك احمد نزيب
علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :الرفاعه للمقاوالت والنقليات العامة
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/
الرفاعه للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/06موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/12

مدعي /احمد فوزي عبدالراخي عبادي اجلن�سية :م�صر مدعى عليه :درمي
واي للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /درمي واي للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/06موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/26

مدعي /حممود ال�سعدي احمد اال�شقر اجلن�سية :م�صر مدعى عليه :القاهرة
اجلديدة للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /القاهرة اجلديدة للمقاوالت العامة ذ.م.م
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/10موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

مدعي /حممد را�شيد مياه ابو الب�شر اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه� :سما
الربيع للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه�/سما الربيع للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/11

قلم املحكمة

قلم املحكمة

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /32عمايل  -م ع� -س� -أظ

امل�ست�أنف  :حممد �شكيل حممد جميل للمقاوالت اجلن�سية :االمارات امل�ست�أنف
عليه:مالك حممد عا�صف مالك حممد خان اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع
اال�ستئناف  :الغاء احلكم امل�ست�أنف املطلوب اعالنه/مالك حممد عا�صف مالك
حممد خان اجلن�سية :باك�ستان العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف
احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/3209عم جز-م ع -ب� -أ ظ وحدد لنظره
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 9.30
�صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة� -شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك
موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

قلم اال�ستئناف العمايل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/1534جت جز -م ت -ب� -أظ

مدعي /عبداهلل علي عبداهلل جمعه اجلنيبي اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه :احمد عبدالرحيم البدري ح�سني اجلن�سية :م�صر مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مببلغ  91.000درهم املطلوب اعالنه/احمد عبدالرحيم البدري
ح�سني اجلن�سية :م�صر عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1048جتاري كلي

اىل املدعى عليه � -1/شركة اي�سرتن تكنولوجي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي �/شركة  100للن�شر (ذ.م.م) قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة ببطالن حكم املحكمني ال�صادر يف التحكيمية رقم  2009/278مركز
حتكيم دبي والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  .وح��ددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/6ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة  ch1B.8لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا التجارية

�إعالن �إجتماع اجلمعية العمومية العادية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

تدعو جمعية ال�صداقة االماراتية الكورية اع�ضائها حل�ضور اجتماع اجلمعية
العمومية العادية االول و ذلك يوم االح��د املوافق  17مار�س  2013يف متام
ال�ساعة ال�سابعة م�ساءا يف غرفة االجتماعات يف كافيه اراب�ي��ا ,ال�شارع 15
مبنطقة الكرامة
و ذلك ملناق�شة جدول االعمال التايل:
 -1اعتماد حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سابق
 -2امل��واف�ق��ة على تقرير جمل�س االدارة ع��ن اع�م��ال��ه يف ال�سنة املنتهية يف
 2012/12/31و برامج ن�شاطه و خطة العمل لعام 2013
 -3اعتماد م�شروع امليزانية لعام  2013و مناق�شة احل�ساب اخلتامي لل�سنة
املالية املنتهية يف 2013/12/31
 -4اختيار مدقق احل�سابات و حتديد مكافاته
 -5ما ي�ستجد من اعمال

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/2810ت عمل -م ع  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /هومايان �سيكدير �صاحب علي �سيكدير اجلن�سية :بنغالدي�ش
املنفذ �ضده  :م�ؤ�س�سة االرتقاء للأ�صباغ اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
م�ؤ�س�سة االرتقاء للأ�صباغ اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2338
عم جز -م ع  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/3/6
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة
التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ
ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

اعـــــــالن

املرجع  2013/33:ك ع ح
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
�سامل را�شد حممد را�شد النعيمي اجلن�سية :االم��ارات وطلب الت�صديق على
حم��رر يت�ضمن  :ت �ن��ازل يف اال� �س��م ال�ت�ج��اري (كافترييا مدينة الزهور )
واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ()14121
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل ال�سيد /ح�سني بن را�شد
بن �سامل اخلنب�شي اجلن�سية :عمان ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل
بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال���ش��أن يف امل�ح��رر امل��ذك��ور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

اعالن بجل�سة خربة
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

يف الدعوى رقم  2011/381عقاري  -كلي -حماكم دبي
اىل املدعى عليهما /من�صور عقيل هادى اخلاجة
يا�سمني ن��وج��رادو -ام��ارة دب��ي -دي��رة� -شارع خالد بن الوليد -ام��ام برجمان
�سنرت هاتف 04-3966562 :بناء عن احلكم ال�صادر من حماكم دبي بتعيني
خبري ح�سابي منتدب يف الدعوى املذكورة اعاله وعليه فقد تقرر حتديد موعد
يوم االربعاء املوافق  6مار�س  2013يف متام ال�ساعة الرابعة والن�صف ع�صرا
مبقر املكتب الكائن يف املبنى برج ال�صفا -بجانب فندق كروان بالزا -الطابق
اخلام�س ع�شر-رقم املكتب 1508
لعقد اجتماع خربة ال�ستالم م�ستنداتكم يف حالة عدم ح�ضوركم �سنقوم بتقدمي
تقريرنا وفقا ملا توافر لدينا من م�ستندات بالدعوى املرفوعة من قبل املدعى/
ن�صيبوف كاماندار رايف اجلو
خبري ح�سابي /ناهد ر�شاد حممد
للتوا�صل050-6317417 :

حماكم دبي

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/48ت عمل -م ع  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /تاج اال�سالم ابو الك�سم اجلن�سية بنغالدي�ش املنفذ �ضده :
ا�ستربق لتف�صيل وخياطة املالب�س اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:ا�ستربق
لتف�صيل وخياطة املالب�س اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2852
عم جز -م ع  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/05
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة
التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ
ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي:ايه تي ام لتدقيق احل�سابات

العنوان :مكتب رقم  602ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين -ديرة -املرقبات هاتف:
 04 2657060فاك�س 04 2657061/مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ا�س.اف.جي للتجارة
العامة(�ش.ذ.م.م) وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2012/12/18

وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ  2013/1/17وعلى م��ن لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي :االيوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات
العنوان :حمل ملك حممد خمي�س خلفان اجلافلة -بر دبي -الكرامة هاتف:
 04 3367200فاك�س 04 3367300/مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية �سي ار او للتجارة
العامة(�ش.ذ.م.م) وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2013/2/12
وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ  2013/2/12وعلى م��ن لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1255مدين جزئي

العدد  10729بتاريخ2013/3/2
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1255مدين جزئي

اىل املدعى عليه  -1/ادوارد وونغ الي�سنا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
 800/بيتزا �� � -ش.ذ.م.م وميثله :م�ب��ارك ع�ب��داهلل القيطي امل�صعبني ق��د اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم
مببلغ وق��دره ( 50000دره��م) تعوي�ضا عن اال�ضرار املادية واالدبية والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5
ال�ساعة ��� 8:30ص بالقاعة  ch2D.17ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه  -1/مطعم ما�سرتو بيتزاريا ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي  800/بيتزا � -ش.ذ.م.م وميثله :مبارك عبداهلل القيطي امل�صعبني
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن
والت�ضامم مببلغ وقدره ( 50000درهم) تعوي�ضا عن اال�ضرار املادية واالدبية
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/5ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور
او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى
رقم 327و328و329و318و 2013/319عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعيني -1 /بحر الدين حممد �صالح حممد �صالح -2ابن الرحمن قطب الدين قطب
الدين -3عبدالعزيز كورونيان حممد كورونيان �-4سمري علي �شم�س الدين بوفاجنينتاكاث
بوفاجنينتاكات اجلن�سية :الهند  -5حممد ديبون مياه ليت حممد مفيز احل�سن اجلن�سية:
بنغالدي�ش مدعى عليه� :شركة اطل�س للخ�ضار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه�/شركة اطل�س للخ�ضار والفواكه ذ.م.م فرع
ابوظبي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/05موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/11

قلم املحكمة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2

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

ا�سم ال�شركة :ا�س.اف.جي للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م).
العنوان :مكتب رقم ( 1606+ )1603( )1604( )1605ملك كونكورد تاور ال�صفوح -بر
دب��ي ال�شكل القانوين :ذات م�س�ؤولية حم��دودة .رق��م الرخ�صة 600513 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري 1016209 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2012/12/18واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2013/1/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه تي
ام لتدقيق احل�سابات  ،العنوان :مكتب رقم  602ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين-
ديرة -املرقبات هاتف 04 2657060 :فاك�س 04 2657061/م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2

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

ا�سم ال�شركة� :سي ار او للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م).
ال �ع �ن��وان :مكتب رق��م  404م�ل��ك ح�م��ده ب�ن��ت ع �ب��داهلل ب��وح�م�ي��د -دي ��رة -امل ��رر ال�شكل
ال�ق��ان��وين :ذات م�س�ؤولية حم ��دودة .رق��م ال��رخ���ص��ة 656825 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري 1079716 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذل��ك مبوجب
ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2013/2/12واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ
 2013/2/12وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني االيوبي
ملراجعة وتدقيق احل�سابات  ،العنوان :حمل ملك حممد خمي�س خلفان اجلافلة-
ب��ر دب��ي -ال�ك��رام��ة ه��ات��ف 04 3367200 :ف��اك ����س 04 3367300/م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/52عم كل -م ع -ب� -أظ

مدعي /ابوبكر كوتريا بارامبيل اجلن�سية :الهند مدعى عليه :ال�شعاع الذهبي
لالعمال الكهروميكانيكية اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /ال�شعاع الذهبي لالعمال الكهروميكانيكية اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية
 الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمدوعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة العمالية
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لبنى القا�سمي تبحث مع م�س�ؤولة �أمريكية فر�ص اال�ستثمارات الغذائية مع وا�شنطن
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة التجارة اخلارجية
على جاذبية البيئة اال�ستثمارية يف الإمارات ومتتعها بت�شريعات ا�ستثمارية
مرنة وتقدمي الدعم اللوج�ستي وتطور البنية التحتية وخدمات النقل
واالرتباط ب�شبكات ات�صال مع كافة دول العامل مع م�ؤ�شرات كبرية من
االنفتاح التجاري على العامل ناهزت نحو  167باملائة مما يعزز من
فر�ص االرتقاء باال�ستثمارات الأمريكية يف ال�سوق الإماراتي وبالأخ�ص

�صناعات الأغذية والأن�شطة املرتبطة بها ف�ضال على فتح الباب �أمام
�صادرات املحا�صيل الزراعية للواليات املتحدة الأمريكية لدول املنطقة
انطالقا من الإم��ارات منوهة �إىل متتع الإم��ارات بخربات متطورة يف
ال�صناعات الغذائية رغم املعطيات املناخية ال�صعبة.
جاء ذلك خالل لقاء معايل ال�شيخة لبنى القا�سمي �سوزان هينن مديرة
اخلدمات اخلارجية يف وزارة الزراعة الأمريكية بح�ضور �سعادة عبد اهلل
�آل �صالح وكيل وزارة التجارة اخلارجية و�سعادة مايكل كوربني �سفري
الواليات املتحدة الأمريكية لدى الدولة.

وذك��رت وزارة التجارة اخلاجية يف بيان �صحفي ام�س �أن اللقاء تناول
ف��ر���ص تعزيز اال�ستثمارات الأم��ري�ك�ي��ة يف ق�ط��اع الأغ��ذي��ة يف الإم ��ارات
والتباحث ح��ول �آليات ت�أ�سي�س امل�شاريع امل�شرتكة بني البلدين يف هذا
القطاع احليوي.
و�أ�شارت معاليها �إىل �أن معدالت النمو املت�سارعة وتزايدها ال�سيما على
�صعيد النمو ال��دمي�ج��رايف ل�سكان الإم ��ارات وت��زاي��د �أع ��داد ال�سائحني
يخلق فر�صا واعدة �أمام امل�ستثمرين يف القطاع الغذائي �سواء يف املراحل
الإنتاجية الأولية �أو يف مرحلة املنتج النهائي.

ب��دوره��ا ع�ب�رت امل �� �س ��ؤول��ة الأم��ري �ك �ي��ة ع��ن ب��ال��غ ��س�ع��ادت�ه��ا بالتطورات
املتالحقة التي حققتها الإمارات  ..م�ؤكدة اهتمام امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
الأمريكية وبالأخ�ص يف قطاعات الزراعة واملنتجات الغذائية باال�ستثمار
يف الإمارات ورفع معدالت التبادل التجاري لدول املنطقة.
جدير بالذكر �أن �إج�م��ايل جت��ارة البلدين ق��در بنحو  46مليار درهم
خ�لال الثماين �أ�شهر الأوىل م��ن ال�ع��ام املا�ضي  2012يف ح�ين بلغت
جت��ارة املناطق احل��رة بالدولة مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية 11.5
مليار درهم خالل الن�صف الأول من .2012
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عمومية البنك العربي املتحد تقر احل�سابات اخلتامية للعام  2012وتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة % 25
•• ال�شارقة ـ الفجر :

برئا�سة �سمو ال�شيخ في�صل بن �سلطان بن �سامل
القا�سمي ،رئي�س جمل�س �إدارة البنك العربي
املتحد  ،عقد �إدارة البنك اجلمعية العمومية
العادية مل�ساهمي البنك وذلك يف منتجع الكورال
بيت�ش يف ال�شارقة ،بح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
بالبنك ومراجعي احل�سابات اخلارجيني وعدد
كبري م��ن امل�ساهمني والإع�لام�ي�ين ،بالإ�ضافة
�إىل ممثلي الهيئات الرقابية.
وخ�لال انعقاد اجلمعية العمومية �ألقى تقرير
جمل�س الإدارة الذي تناوله رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شيخ في�صل ب��ن �سلطان ب��ن �سامل القا�سمي،
ال�ضوء على �أهم الإجن��ازات خالل العام املا�ضي
وع�ل��ى �أن���ش�ط��ة ال�ب�ن��ك وم��رك��زه امل ��ايل يف العام
 ،2012و�شمل التقرير ملخّ �صاً عن االجتاهات
اال�سرتاتيجية للبنك بالإ�ضافة �إىل 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
املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ،2012
و�أقرت توزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة
 25%من ر�أ���س امل��ال �أي ما يعادل 249.1
م�ل�ي��ون دره� ��م ،ع�ل��ى �أن ي �ك��ون م��ال�ك��و الأ�سهم

امل�سجلون يف  2013-3-10هم �أ�صحاب احلق
يف قب�ض ت��وزي�ع��ات الأرب � ��اح ،و��س�تر��س��ل �شيكات
امل�سجل يف
الأرب ��اح �إىل امل�ساهمني ع�بر ال�بري��د ّ
غ�ضون  30يوماً من تاريخ عقد اجلمعية بناء
على القوانني املحلية املرعية الإجراء.
�إىل جانب ذلك ،اعتمد امل�ساهمون تقرير مدققي
احل���س��اب��ات اخل��ارج �ي�ين ح ��ول م�ي��زان�ي��ة البنك
وم��رك��زه امل��ايل لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2012وقد �أظهرت النتائج ارتفاعاً يف الأرباح
الت�شغيلية ال�سنوية ال�ت��ي بلغت  531مليون
دره ��م يف ن�ه��اي��ة ال �ع��ام  ،2012ب��زي��ادة قدرها
 33%مقارنة ب��الأرب��اح البالغة  401مليون
درهم يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال رئ�ي����س جمل�س الإدارة ال�شيخ
في�صل بن �سلطان بن �سامل القا�سمي على نتائج
العام  2012لقد كان �أداء البنك المعاً خالل
ال�ع��ام  ،2012وق��د تك ّلل ه��ذا الأداء بتحقيق
نتائج مالية مرتفعة حيث بلغ ��ص��ايف الأرب ��اح
 410مليون درهم .وت�ؤكد هذه النتائج التزامنا
يف حتقيق منو ق��وي ونتائج مالية قيا�سية ،مع
احلر�ص على تطبيق �سيا�سات و�إج��راءات فعالة
لإدارة امل �خ��اط��ر .ك �م��ا ت�ع�ك����س ال �ن �ت��ائ��ج فوائد
ال���ش��راك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ب�ين البنك
العربي املتحد والبنك التجاري القطري ،وهو

ال�شريك اال�سرتاتيجي للبنك منذ حيازته على
 40%م��ن �أ�سهم البنك العربي املتحد عام
 .2007و�أ�ضاف رئي�س جمل�س الإدارة قائ ً
ال:
�ساهم االلتزام املتفاين لأع�ضاء جمل�س الإدارة
و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية واملوظفني يف تر�سيخ
م�سرية النجاح وحتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
للبنك و�إر� �س��اء �أ�س�س من � ّوه وجن��اح��ه وم��ن �أجل
احل �ف��اظ ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ج��اح� ،سيوا�صل املجل�س ف ّعالة للبنك.
ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى حت�ق�ي��ق ق�ي�م��ة م���ض��اف��ة جلميع وخ �ت��م رئ�ي����س جم�ل����س الإدارة ك�ل�م�ت��ه بتوجيه
م�ساهمينا وت�ق��دمي ر�ؤي��ة ا�سرتاتيجية وقيادة ال�شكر �إىل عمالء البنك على ثقتهم ووالئهم

و�إىل امل�ساهمني على دعمهم املتوا�صل للبنك .ال��رق��اب�ي��ة والتنظيمية ع�ل��ى دع�م�ه��م املتوا�صل
كما �أع ��رب ع��ن �شكره حلكومة دول��ة الإم ��ارات للنظام امل�صريف ب�شكل عام وللبنك العربي املتحد
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،وال�ب�ن��ك امل��رك��زي ،والهيئات ب�شكل خا�ص.

بنك �أبوظبي الوطني ي�صدر �سندات بـ  300مليون دوالر �أ�سرتايل
•• �أبوظبي� ،سيدين-الفجر:

�أ��ص��در بنك �أبوظبي الوطني �أول �سندات �أ�سرتالية
بقيمة  300مليون دوالر �أ��س�ترايل (ح��وايل 1.13
مليار دره��م 308 ،ماليني دوالر �أم��ري�ك��ي) ،الأمر
الذي يعك�س جناح البنك يف تنويع م�صادر التمويل.
و�شهدت ال�سندات �إقبا ًال كبرياً من امل�ستثمرين حيث
بلغت عدد طلبات االكتتاب  120طلباً ب�إجمايل 1.3
مليار دوالر �أ�سرتايل (حوايل  4.8مليار درهم1.3 ،
مليار دوالر �أمريكي� ،)،أي �أربعة �أ�ضعاف املبلغ املطلوب،
فيما بلغت الت�سعرية .5%
وق��ال �ستيفن ج��وردان رئي�س اخلزينة ملجموعة بنك
�أبوظبي الوطني �إن �إ��ص��دار ال�سندات يعك�س التزام
البنك بالو�صول �إىل قاعدة �أك�بر من امل�ستثمرين يف
خمتلف �أنحاء العامل ،الأمر الذي يدعم خطط البنك
التو�سعية .

وي�أتي �إ�صدار ال�سندات الأ�سرتالية عقب قيام البنك
ب�إ�صدار �سندات يوريدا�شي اليابانية ،الأوىل من نوعها
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا ،بقيمة
 16.6مليون دوالر ( 60.1مليون درهم).
و�أ�ضاف جوردان :ي�ؤكد جناحنا يف �إ�صدار هذه ال�سندات
ق��درت �ن��ا ع�ل��ى ت�ن��وي��ع م �� �ص��ادر ال�ت�م��وي��ل م��ن خمتلف
�أنحاء العامل ع�لاوة على اجل��دوى االقت�صادية لهذه
الإ��ص��دارات� ،إذ منحتنا هذه ال�سندات ق��درة الو�صول
�إىل قاعدة جديدة من امل�ستثمرين بكلفة قليلة .
و�شارك خمتلف فئات امل�ستثمرين يف �شراء ال�سندات
ح�ي��ث م�ث�ل��ت م��ؤ��س���س��ات �إدارة الأ�� �ص ��ول  57%من
امل���س�ت�ث�م��ري��ن و 15%ل �ب �ن��وك اخل ��دم ��ات اخلا�صة
و 14%ال�ب�ن��وك ال�ت�ج��اري��ة و�� 7%ش��رك��ات الت�أمني
و 7%بنوك مركزية .ومن ناحية التق�سيم اجلغرايف،
ف �ق��د م �ث��ل امل���س�ت�ث�م��رون م��ن �أ� �س�ترال �ي��ا  54%من
امل�ستثمرين يف ال�سندات و 41%من �آ�سيا ،و 5%من

�أوروبا.
ومت �إ� �ص��دار ال���س�ن��دات �ضمن ب��رن��ام��ج ب�ن��ك �أبوظبي
الوطني لل�سندات الأ�سرتالية والنيوزيلندية والذي
تبلغ قيمة الإجمالية ملياري ( )2دوالر �أ�سرتايل.
و� �ش��ارك يف ترتيب �إ� �ص��دار ال���س�ن��دات جمموعة بنك
�أ�سرتاليا ونيوزيلندا وبنك �أوف �أمريكا مرييل لين�ش،
وبنك �أبوظبي الوطني.
وب �ن��ك �أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن��ي ح��ا� �ص��ل ع �ل��ى الت�صنيف
االئتماين A+/A-1ل�ل�أم��دي��ن الق�صري والطويل
م��ن ��س�ت��ان��درد �آن ��د ب ��ورز ،و  Aa3/P1م��ن موديز
و AA-/F1+من ف�ي�ت����ش ،الأم� ��ر ال� ��ذي ي�ع��د من
�أف�ضل الت�صنيفات االئتمانية �ضمن امل�ؤ�س�سات املالية
وي�صنف بنك �أبوظبي
يف منطقة ال�شرق الأو� �س��طُ .
الوطني �ضمن البنوك الـ 50الأك�ثر �أماناً يف العامل
م��ن قبل غلوبال فاينان�س منذ ع��ام  ،2009و�أكرث
البنوك �أماناً يف ال�شرق الأو�سط.

وزير الزراعة الأمريكي الأ�سبق ي�شيد بالتنمية الزراعية التي ت�شهدها الإمارات
•• دبي-وام:

�أ�شاد معايل دان جلكمان وزير الزراعة االمريكي اال�سبق بالتنمية
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ت�شهدها دول ��ة االم� ��ارات يف خمتلف املجاالت
وخا�صة يف املجال الزراعي.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ا�ستقبال ��س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س �سيف حم�م��د ال�شرع
وكيل ال��وزارة امل�ساعد لل�شئون الزراعية واحليوانية ب��وزارة البيئة
واملياه للوزير االمريكي اال�سبق والوفد املرافق له وذلك يف ديوان
الوزارة بدبي بح�ضور عدد من املهند�سني والأخ�صائيني يف املجال
الزراعي.
ومت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض التقدم ال��ذي حققته دول��ة االمارات
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
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الزراعة واجلهود التي تبذلها
خمتلف اجل �ه��ات يف ال��دول��ة لتحقيق االم��ن ال�غ��ذائ��ي وال�سالمة
ال�غ��ذائ�ي��ة .وتطرقت املقابلة �إىل مو�ضوع ن��درة امل�ي��اه والتغريات

املناخية يف املنطقة و��ض��رورة ب��ذل مزيد من االهتمام للمحافظة
على املياه و�أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا املر�شدة ال�ستخدام املياه
يف الزراعة ومنها ا�ساليب الري احلديث و�إدماج 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
الزراعية وت�شجيع امل��زارع�ين للتحول �إليها بالإ�ضافة �إىل تعزيز
اجل�ه��ود اخلا�صة بح�صاد م�ي��اه الأم �ط��ار م��ن خ�لال ب�ن��اء ال�سدود
والرتكيز على االبحاث اخلا�صة بالنباتات املتحملة للملوحة.
كما التقى �سعادة املهند�س �سيف حممد ال�شرع مع ال�سيدة �سوزان
هاينز رئي�سة ق�سم اخلدمات الزراعية اخلارجية ب��وزارة الزراعة
االمريكية وال�ت��ي ت��زور ال��دول��ة حاليا على هام�ش معر�ض جلف
فود.
ومت خ�لال ال�ل�ق��اء ا�ستعرا�ض املتطلبات اخل��ا��ص��ة ب��دخ��ول ال�سلع
الزراعية واحليوانية للأ�سواق بالدولة ومناق�شة تطوير التعاون
بني وزارة البيئة واملياه ووزارة الزراعة االمريكية يف املجاالت التي
تهم اجلانبني.

التبعات الدقيقة لها ال تزال غام�ضة

�أوروبا �ضحية حمتملة
لالقتطاعات املالية الأمريكية
•• وا�شنطن-ا ف ب:

تهدد االقتطاعات املالية التلقائية يف الواليات املتحدة بتجاوز حدود البالد
لتت�سع رقعة تبعاتها اىل االحتاد االوروبي ب�شكل خا�ص علما انه ال�شريك
ال�ت�ج��اري االول لالمريكيني .وب��ادر �صندوق النقد ال��دويل اىل اطالق
االنذار .وحذر متحدث با�سم ال�صندوق ع�شية �سريان االقتطاعات من انه
�سيكون لها عواقب على النمو العاملي .والدول االكرث تاثرا هي تلك التي
متلك العالقات التجارية االقوى مع الواليات املتحدة .
ويف غ�ي��اب ات �ف��اق �سيا�سي �ست�سري اق�ت�ط��اع��ات م��ن امل�ي��زان�ي��ة الفدرالية
االم�يرك�ي��ة بقيمة  85مليار دوالر حتى نهاية ايلول�-سبتمرب و109
مليارات �سنويا ملدة ثماين �سنوات ،ما يهدد النمو االمريكي الذي ما زال
يتعافى من ازمة االنكما�ش.
ويت�صدر االحتاد االوروب��ي اجلهات التي �ستت�أثر بتلك االقتطاعات ،حيث
بلغت التبادالت بني الطرفني  645مليار دوالر يف  .2012وم��ا زال
االحت� ��اد االوروب � ��ي ال���ش��ري��ك ال �ت �ج��اري االول ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة �سابقا
ال�صني با�شواط ،كما ي�سجل فائ�ضا جتاه االقت�صاد العاملي االول .بالتايل
ف��ان تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي االم�يرك��ي لن يكون خ�برا �سارا الوروبا
بح�سب اندرا�س �سيمونيي من مركز العالقات عرب االطل�سي يف وا�شنطن.
فالقارة العجوز التي تعاين من انكما�ش منطقة اليورو هي بغنى عن هذه
التعقيدات اال�ضافية.
يف اواخ ��ر  2012ويف خ�ضم اجل ��دال امل��ري��ر ح��ول ال�ه��اوي��ة امل��ال�ي��ة التي
انبثقت منها االزم��ة احلالية حث املفو�ض االوروب��ي لل�ش�ؤون االقت�صادية
اويل ري��ن وا�شنطن على حل م�شاكل امليزانية يف املهلة امل�ح��ددة مل�صلحة
االقت�صاد العاملي واوروب��ا كذلك  .واق��ر م�صدر دبلوما�سي اوروب��ي رف�ض
الك�شف عن ا�سمه لوكالة فران�س بر�س بالطبع نتابع امل�س�ألة عن كثب ولو
ان الغمو�ض ما زال كبريا بح�سب االقت�صاديني ب�شكل عام حول التبعات
الدقيقة لهذه االقتطاعات يف امليزانية  .بالفعل ما زال حجم االقتطاعات
غ�ير وا��ض��ح و�سيعتمد كثريا على التجاذبات املقبلة ب�ين البيت االبي�ض
واملعار�ضة اجلمهورية يف الكونغر�س .لكن يف الو�ضع احل��ايل قد ت�شهد
الوكاالت احلكومية املعنية بالتجارة اخلارجية تقلي�ص هام�ش مناوراتها
وميزانياتها يف مرحلة حرجة .واطلقت الواليات املتحدة مفاو�ضات حول
اتفاقية للتبادل احل��ر م��ع اوروب��ا معربة ع��ن الرغبة يف بحث التبادالت
العاملية يف اخلدمات يف جنيف واالنتهاء من �صياغة ال�شراكة عرب املحيط
الهادئ مع عدة دول من امريكيا الالتينية وا�سيا.

م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية تقدم طلب احل�صول على رخ�صة �إن�شاء حمطات الطاقة النووية الثالثة والرابعة
•• �أبوظبي-الفجر:

قدمت ام�س م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية طلب رخ�صة �إن�شاء املحطتني
النوويتني الثالثة والرابعة �إىل الهيئة االحتادية للرقابة النووية ،ويع ّد هذا
تتويجا للجهود املبذولة على مدى � 18شه ًرا لإعداده كما ي�أتي
التقدمي
ً
ذل��ك بعد ا�ستالم امل�ؤ�س�سة رخ�صة الإن�شاء للمحطتني النوويتني الأوىل
والثانية يف يوليو .2012
ت�سعى م�ؤ�س�سة الإم��ارات للطاقة النووية �إىل �إن�شاء �أرب��ع حمطات نووية
�سلمية من طراز مفاعالت الطاقة املتقدمة  1400وذلك يف موقع براكة
يف املنطقة الغربية ب�أبوظبي.
ومن املقرر ت�شغيل املحطة النووية الأوىل يف عام  2017حيث ت�سري جميع
�أعمال الإن�شاءات النووية للمحطتني الأوىل والثانية ح�سب اجلدول الزمني
املخطط .وقامت امل�ؤ�س�سة ب�صب خر�سانة ال�سالمة للمحطة النووية الأوىل
يف �شهر يوليو املا�ضي وجتري حال ًيا �أعمال حت�ضريية مكثفة للمحطة الثانية

ا�ستعدادًا ل�صب خر�سانة ال�سالمة قبل منت�صف هذا العام .ويف هذا ال�سياق،
قال �سعادة املهند�س حممد �إبراهيم احلمادي الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
الإمارات للطاقة النووية :يع ّد هذا �إجنا ًزا مه ًما �آخر يف الربنامج �سع ًيا �إىل
توفري طاقة �آمنة وف ّعالة وموثوقة و�صديقة للبيئة لدولة الإمارات.
حيث عمل فريق امل�ؤ�س�سة بجد لإعداد طلب �شامل وذو جودة عالية يجمع
اخل�برات املُكت�سبة من املحطات املرجعية يف كوريا والدرو�س امل�ستفادة من
حادثة فوكو�شيما وخرباتنا ال�شخ�صية من عملية تقدمي طلب الرخ�صة
للمحطتني الأوىل وال�ث��ان�ي��ة ،وذل��ك لنقدمه جلهتنا التنظيمية ،الهيئة
االحتادية للرقابة النووية.
�سيخ�ضع طلب رخ�صة �إن�شاء املحطتني الثالثة وال��راب�ع��ة لعملية تدقيق
�صارمة من الهيئة االحتادية للرقابة النووية .و�أثناء عملية مراجعة طلب
الوحدتني االوىل والثانية ،تلقّت امل�ؤ�س�سة من الهيئة �أكرث من  1800طلب
للح�صول على معلومات �إ�ضافية ،كما ت�ضمنت عملية املراجعة العديد من
االجتماعات والزيارات �إىل موقع براكة.

و�أ��ض��اف احل�م��ادي� :سنظل ملتزمني بال�سعي �إىل �أعلى معايري ال�سالمة
واجلودة يف كل مراحل امل�شروع ،و�سنظل نعمل مبوجب اللوائح التنظيمية
والرقابية ال�صارمة التي ت�ضعها الهيئة االحتادية للرقابة النووية .ونتط ّلع
الآن �إىل دعم عملية املراجعة التي �ستجريها الهيئة.
يت�ألف الطلب من � 10آالف �صفحة ويت�ضمن التايل:
وملخ�صا
التقرير الأويل لتحليل ال�سالمة ،وي�شمل و�ص ًفا لت�صميم املن�ش�أةً
لتحاليل ال�سالمة املتعلقة به.
تقرير تقييم املخاطر املحتملة ،ويظهر االحتمالية ال�ضعيفة للحوادثويقدم �ضما ًنا لل�صحة وال�سالمة العامة.
التقرير امل�ستقل للتحقق من ال�سالمة ،ويلبي متطلبات الهيئة االحتاديةل�ل��رق��اب��ة ال �ن��ووي��ة لإج � ��راء م��راج �ع��ة م�ستقلة ل�ل�ت�ق��ري��ر الأويل لتحليل
ال�سالمة.
خطة ال�ضمانات الأولية ،وتقدم معلومات عن كيفية حفظ الوقود النوويواملكونات النووية الأخرى على نحو �آمن وبالتوافق مع التزامات ال�سالمة

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
دليل �ضمان اجلودة للت�صميم والإن�شاء مل�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية،ويو�ضح بالتف�صيل العمليات التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة ل�ضمان �أعلى معايري
اجلودة �أثناء العمل �ضمن الربنامج.
خطة احلماية املادية ،وحتدد كيفية قيام م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النوويةبت�أمني املن�ش�آت �أثناء �أعمال الإن�شاءات.
وي�ستند طلب رخ�صة الإن���ش��اء للمحطتني ال�ن��ووي�ت�ين الثالثة والرابعة
على طلب رخ�صة الإن�شاء للمحطتني النوويتني الأوىل والثانية يف براكة
وحتليل ال�سالمة للمحطتني النوييتني التابعتني لل�شركة الكورية للطاقة
الكهربائية (كيبكو) وهما �شني كوري الثالثة والرابعة ،اللتان ح�صلتا على
الرتاخي�ص من املعهد ال�ك��وري لل�سالمة النووية ،وتعد هاتان املحطتان
مبثابة املحطات املرجعية بالن�سبة للربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي.
عالوة على ذلك ،يت�ضمن الطلب التغيريات يف الت�صميم التي ُحددت بنا ًء
على الدرو�س امل�ستفادة من حادث فوكو�شيما.
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العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/284عم جز -م ع -ب -اظ

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

مدعي /ثريا نعيج اجلن�سية :املغرب مدعى عليه� :صالون اجلويرية لل�سيدات
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/
�صالون اجلويرية لل�سيدات اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27

امل��دع��ى �/أب �ن��اء حممد حمد ال�ع��ام��ري وك�ي�لا عنهم م�ب��ارك حممد العامري
اجلن�سية :املطلوب اعالنه :املدعى عليه الثاين :ور�شة جمعة بن خايف للحدادة
ميثلها يو�سف جمعه عطية املدعى عليه ال�سابع :عبداملنان التي في�ض احمد
املدعى عليه اخلام�س :حممد �سليم اهلل توفال عنوانه :بالن�شر مبا ان املدعي
رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم االثنني املوافق  2013/3/4موعدا لنظرها,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  12ظهرا امام جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
الكائنة يف العني �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك اي��داع مذكرة بالرد
و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى ق�سم التح�ضري وذلك خالل خم�سة ايام من
تاريخ ت�سلم االعالن.

مدعي /احمد ح�سني ر�ضى اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :حممد جابر
حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�سية :االردن مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض
وقدره  2000000درهم املطلوب اعالنه/حممد جابر حممد ابراهيم ابوزرقة
اجلن�سية :االردن عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/19

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

اعالن رقم  2012/73بالن�شر

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

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

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

مدعي /احمد ح�سني ر�ضى اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :حممد جابر
حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�سية :االردن مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض
وقدره  2000000درهم املطلوب اعالنه /عبدالعظيم امني ال�شحنة اجلن�سية:
�سوريا عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/19

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة التجارية

قلم املحكمة التجارية

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

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

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

مدعي /خمل�ص الرحمن �شهيد علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :عرب
احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/6
قلم املحكمة العمالية

مدعي /ر�ضا فهمي ح�سني احمد اجلن�سية :م�صر مدعى عليه :هيئة املنطقة
االعالمية كابيتال بيزن�س �شانيل اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /هيئة املنطقة االعالمية كابيتال بيزن�س
�شانيل اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/6موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/13
قلم املحكمة العمالية

مدعي /عنايت اهلل ميان باد�شاه اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :مركز
الوثبة الطبي اجلديد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /مركز الوثبة الطبي اجلديد اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل.
�صدر بتاريخ 2013/2/13

مدعي /حممود احمد احلمد اجلن�سية� :سوريا مدعى عليه� :سمارت الدارة
امل�ست�شفيات اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب
اعالنه� /سمارت الدارة امل�ست�شفيات اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/12

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

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

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

مدعي� /شاه باران مياه علي اكا�س اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه:
ال�سيف والغمد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /ال�سيف والغمد للمقاوالت العامة
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/6موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل.
�صدر بتاريخ 2013/2/12
قلم املحكمة العمالية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/255عم جز -م ع -ب -اظ
مدعي /حممد ازابات اهلل حممد �شفيع اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :العامل
الرقمي لالجهزة االلكرتونية ميثلها عبداهلل ماجد ال�شام�سي اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/العامل الرقمي لالجهزة
االلكرتونية ميثلها عبداهلل ماجد ال�شام�سي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً
امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/13
قلم املحكمة العمالية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

اعـــــــالن
تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:ال�سيد/
مو�سى عبداهلل �سيكانتفيدا ماداتيل بني�شي اجلن�سية :الهند وطلب الت�صديق
على التوقيع يف حمرر يت�ضمن :تنازل يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري
(مطعم �سيف البحر ) واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف مدينة
خورفكان ,رخ�صة جتارية رق��م  532805ال�صادر بتاريخ  2005/2/12يف دائرة
التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/خمي�س را�شد حممد را�شد الكابوري
اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان
�سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعـــــــالن

الكاتب العدل
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :املزاري للعطور وم�ستح�ضرات التجميل (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 570002 :العنوان :مكتب رقم  306ملك ورثة حممد ابراهيم
ال�سويدي -ديرة -املرر ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد
بال�سجل التجاري 74431 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات
والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeمرفقا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي:الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون ،
ال�ع�ن��وان :مكتب  1001ملك مركز م��زاي��ا -ب��ر دب��ي -ه��ات��ف04 3215355 :
ف��اك����س 04 3215356/مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية معني �شيخ لاللكرتونيات
(�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2012/8/29واملوثق
ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دب��ي ب�ت��اري��خ  2012/8/29وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

املرجع 2012/1036:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/عمران
�سلطان عمران را�شد ال�شام�سي اجلن�سية :االم��ارات ال�سيد :مراد عبداملجيد حممود
دغي�ش اجلن�سية :االردن ال�سيد :عدنان بي غ��وراين اجلن�سية :كندا وطلب الت�صديق
على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :ف�سخ عقد �شراكة وت�صفية يف اال�سم التجاري (�شركة
تران�س او�شني بريدج لتجارة الكهربائيات/ذ.م.م ) واملرخ�صة م��ن دائرة
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ( )62227وامل�سجل لدى غرفة التجارة
وال�صناعة بعجمان ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق
على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1256جتاري كلي

اىل املدعى عليه� -1/شركة املار�شال خلياطة املالب�س الرجالية جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي � /شركة االطمئنان ال�ت�ج��اري��ة-ذ.م.م وميثلها ال�سيد
فيجاي رام�شانداين ب�صفته مديرا لل�شركة وميثله :حممد �سيف عبيد علي
احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ
وق��دره ( 110400.75دره��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة
القانونية م��ن ت��اري��خ املطالبة وحتى ال�سداد ال �ت��ام .وح��ددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/3/4ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.22لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
ق�سم الق�ضايا التجارية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

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

ا�سم ال�شركة :معني �شيخ لاللكرتونيات (�ش.ذ.م.م).
العنوان :مكتب رقم  M01ملك عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن تاله -الرا�س
ال�شكل ال�ق��ان��وين :ذات م�س�ؤولية حم ��دودة .رق��م الرخ�صة 628459 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري 1047867 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2012/8/29واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2012/8/29وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون  ،العنوان :مكتب  1001ملك
مركز مزايا -بر دبي -هاتف 04 3215355 :فاك�س 04 3215356/م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

قلم املحكمة العمالية

قلم املحكمة العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

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

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

مدعي /حم�سن ا�سماعيل اجلن�سية :تركيا مدعى عليه :بر�سيتج مل�ساندة
الطائرات اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب
اعالنه/بر�سيتج مل�ساندة الطائرات اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية مزيد مول �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/18

مدعي /عبدول مابود �شم�س احلق اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه:
م�ؤ�س�سة االرجواين للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/م�ؤ�س�سة االرجواين للمقاوالت العامة
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/6موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل.
�صدر بتاريخ 2013/2/12

قلم املحكمة العمالية

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
اعالن وحل وت�صفية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2

االمتياز للتجارة العامة  /ذ.م.م

نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي  :االمتياز للتجارة العامة
/ذ.م.م �-شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة قد تا�س�ست يف ام��ارة عجمان
مبوجب قانون ال�شركات االحتادي رقم ( )8ل�سنة ( )1984وتعديالته
مرخ�صة يف بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية حتت رقم ( )51153وقد
قرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سادة.
م�ؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم
به للم�صفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )30يوما من تاريخ
ن�شر االع�لان وعلى العنوان التايل :ام��ارة عجمان هاتف7470980 :
�ص.ب5658:

وزارة العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تعلن حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية بدائرتها ال�شرعية بانه تقدم لنا املواطن/
يو�سف حممد باحلاي املرا�شده حامال خال�صة قيد الهوية برقم  292/305ال�صادرة من
ال�شارقة بتاريخ 1990/3/14م طالبا فيه ا�ضافة املقطع الرابع من ا�سمه (عبيد) وتثبيت
(املرا�شده) كم�سمى ال�شهرة والقبيلة يف خال�صة قيد هويته املذكورة اع�لاه ولأبنائه
املف�صلني بقيد م�ستقل وذلك ا�ستنادا لقيد والده املتوفى قيد رقم ( )559/305وخال�صة
قيد �شقيقه /جمعه حممد احلاي عبيد املرا�شده قيد رقم ( )238/305لي�صبح ا�سمه
بالكامل بعد اجراء اال�ضافة والتثبيت يو�سف حممد باحلاي عبيد املرا�شده من لديه
معار�ضة مراجعة املحكمة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخه حرر يف 1434/4/18هـ
املوافق 2013/2/28م.
القا�ضي ال�شرعي/مو�سى حممد البدارنه
مبحكمة كلباء االحتادية االبتدائية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي:الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون ،
ال�ع�ن��وان :مكتب  1001ملك مركز م��زاي��ا -ب��ر دب��ي -ه��ات��ف04 3215355 :
فاك�س 04 3215356/مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية امي�س �ستار للو�ساطة التجارية
(�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2012/12/20واملوثق
ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ  2012/12/20وعلى م��ن لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

قلم املحكمة العمالية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/5012عمايل جزئي

اىل املدعى عليه -1/الزهراء الزرقاء للتكنولوجيا (���ش.ذ.م.م) جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي  /عبدالرحمن افياب عبداهلل تاالنغارا عبدالرحمن قد
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها (15000
درهم) وتذكرة عوده مببلغ ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية  %9من املطالبة الق�ضائية لل�سداد ال�ت��ام .رق��م ال�شكوى
( .)2012/133981وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/4ال�ساعة
� 8.30ص مبكتب القا�ضي ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا العمالية

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
دائرة التنفيذ
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية 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 االحت��ادي��ة االب �ت��دائ �ي��ة قد
ا��ص��درت بحقك حكما بتاريخ  2012/12/20يف ال��دع��وى العمالية رقم
 2012/1675يق�ضى بالزامك بدفع مبلغ وق��دره ( )3946دره��م �شامال
الر�سوم وامل�صاريف .وحيث ان املحكوم ل��ه /حممد وحيد اخ�تر حممد
ار�شاد قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 2013/39
لذا انت مكلف ل�سداد املبلغ املحكوم به خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات
القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�صول.
قلم التنفيذ

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10729بتاريخ2013/3/2

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

ا�سم ال�شركة :امي�س �ستار للو�ساطة التجارية (�ش.ذ.م.م).
العنوان :مكتب رقم  1ملك مطر حممد الطاير -بر دبي -الكرامة ال�شكل القانوين:
ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة 574686 :رقم القيد بال�سجل التجاري76959 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2012/12/20وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2012/12/20
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني الكتبي وم�شاركوه
حما�سبون قانونيون  ،العنوان :مكتب  1001ملك مركز م��زاي��ا -بر دب��ي -هاتف:
 04 3215355ف��اك����س 04 3215356/م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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املال والأعمال
اليورو قريب من �أدنى م�ستوى يف � 7أ�سابيع
•• لندن-رويرتز:

اقرتب اليورو من �أدنى م�ستوياته يف �سبعة �أ�سابيع مقابل الدوالر ام�س يف ظل خماوف ب�ش�أن الو�ضع
ال�سيا�سي يف ايطاليا �أبطلت ت�أثري بيانات �أف�ضل من املتوقع لقطاع ال�صناعات التحويلية يف ا�سبانيا.
وتراجع الطلب على العملة املوحدة �أي�ضا بفعل قلق ب�ش�أن تخفي�ضات لالنفاق احلكومي االمريكي
تلوح يف االفق وتكهنات ب�أن البنك املركزي االوروب��ي قد يخف�ض �أ�سعار الفائدة يف اجتماع للجنة
ال�سيا�سة النقدية اال�سبوع املقبل.
و�سجل اليورو �أدن��ى م�ستوى يف اجلل�سة عند 3046ر 1دوالر مبددا مكا�سب �سابقة .ويف �أحدث
التعامالت تراجع 1ر 0باملئة عن اجلل�سة ال�سابقة .وكان قد �سجل �أعلى م�ستوى يف اجلل�سة عند
3101ر 1دوالر بعد �أن �أظهرت بيانات ا�سبانية �أن قطاع ال�صناعات التحويلية انكم�ش ب�أبط�أ وترية
له يف � 20شهرا يف فرباير �شباط.
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جاكوب لو ير�أ�س وزارة اخلزانة الأمريكية
•• وا�شنطن-ا ف ب:

ت��وىل جاكوب لو مهامه على ر�أ���س وزارة اخل��زان��ة االمريكية
غداة ت�صويت جمل�س ال�شيوخ ل�صالح تثبيته يف هذا املن�صب.
وخالل حفل خا�ص اقيم يف املكتب البي�ضاوي يف البيت االبي�ض
ظهر اخلمي�س ادى لو اليمني الد�ستورية امام نائب الرئي�س
جو بايدن بح�ضور الرئي�س باراك اوباما ،بح�سب �صورة ن�شرها
البيت االبي�ض.
وب�ع��د اداء ق�سم ال�ي�م�ين ان�ت�ق��ل ل��و اىل وزارت� ��ه ح�ي��ث تر�أ�س
اجتماعا ملجل�س الرقابة على اال�ستقرار امل��ايل ،الهيئة التي

ت�ضم كل ال�سلطات املكلفة اال�شراف على القطاع املايل.
ويف م�ستهل االجتماع القى الوزير اجلديد كلمة ق�صرية قبل
ان تغلق االبواب امام ال�صحافيني.
وبح�سب الوزارة فقد جرى خالل االجتماع بحث عملية تعيني
امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية التي وب�سبب اهميتها الهيكلية
�ستو�ضع حتت رقابة متزايدة با�شراف االحتياطي الفدرايل.
وا��ض��اف��ت ال ��وزارة ان االج�ت�م��اع ت�ن��اول اي�ضا م�شاريع ا�صالح
�صناديق امل��ال واخل �ط��وات ال�ت��ي حتققت يف ه��ذا االط��ار حتى
االن .وبح�سب متحدث با�سم الوزارة فان الوزير اجلديد يعتزم فيها ،كما �سيجري حمادثات هاتفية مع اع�ضاء يف الكونغر�س
القيام بزيارات اىل اق�سام عدة يف وزارته للتعرف اىل املوظفني وم�س�ؤولني يف قطاع االعمال ونقابيني.
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هيئة كهرباء ومياه دبي �أول دائرة حكومية يف املنطقة حت�صد جائزة عاملية لإدارة املخاطر
•• دبي -وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة �إدارة املخاطر الربيطانية الرائدة عامليا يف
جمال التثقيف وو�ضع معايري كفاءة �إدارة املخاطر وتقدير
�أف�ضل املمار�سات العاملية عن فوز هيئة كهرباء ومياه دبي
باجلائزة العاملية لإدارة املخاطر  2013عن فئة تطوير
ق��درات �إدارة املخاطر تقديرا ل�ل�إجن��ازات ال�ت��ي حققتها
الهيئة م��ن خ�لال تطبيق �آل�ي��ات �إدارة وحت��دي��د املخاطر
وتبنى �أف�ضل املمار�سات العاملية امل�ستقاة من معايري �شهادة
الآيزو  31000لإدارة املخاطر وذلك بعد مناف�سات قوية
مع �أف�ضل امل�ؤ�س�سات العاملية من القطاعني العام واخلا�ص
�شملت م��ا ي�ق��ارب  350جهة لتكون الهيئة ب��ذل��ك �أول
م�ؤ�س�سة على م�ستوى ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا حت�صل
على هذه اجلائزة.
ت�سلم اجلائزة �سعادة �سعيد حممد الطاير ع�ضو جمل�س
الإدارة املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة خالل حفل توزيع
جوائز املخاطر العاملية التي يديرها معهد �إدارة املخاطر يف
بريطانيا يف قاعة جراند كونوت املرموقة و�سط العا�صمة
ال�بري�ط��ان�ي��ة ل�ن��دن بح�ضور ��س�ع��ادة ع�ب��دال��رح�م��ن غامن
املطيوعي �سفري الدولة لدى اململكة املتحدة اىل جانب ما
يقارب  350جهة من قيادات �إدارة املخاطر يف العامل.
�ضم وفد الهيئة اىل احلفل وليد �سلمان النائب التنفيذي
للرئي�س لقطاع الإ�سرتاتيجية وتطوير الأعمال يف الهيئة
وع�ل��ي املويجعي م��دي��ر �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية ونا�صر
عبا�س م��دي��ر �أول اخل��زي�ن��ة يف هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دبي
وكنيث ماكون من �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية باال�ضافة اىل

عدد من �شركاء الهيئة اال�سرتاتيجيني.
وق��ال الطاير ان جن��اح الهيئة بالفوز ب��اجل��وائ��ز العاملية
لإدارة املخاطر وال�ت��ي ي�شرف عليها خ�ب�راء ب ��ارزون من
خمتلف �أنحاء العامل هو دليل على جناح ر�ؤيتها كم�ؤ�س�سة
م�ستدامة ع�ل��ى م�ستوى ع��امل��ي ان�سجاما م��ع توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه
اهلل الهادفة �إىل تطوير القدرات التناف�سية للم�ؤ�س�سات
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�سياحة .
و�أ��ض��اف �أن الهيئة �أثبتت م��ن خ�لال ح�صولها على �أهم
اجلوائز العاملية يف جمال �إدارة املخاطر مكانتها كم�ؤ�س�سة
رائ� ��دة يف جم ��ال ت�ن�ف�ي��ذ ت��داب�ي�ر ف�ع��ال��ة وح��دي �ث��ة لإدارة
املخاطر ونحن ملتزمون بتعزيز الأداء امل�ؤ�س�سي يف كافة
ال�ن��واح��ي ع�بر ا�ست�شراف امل�خ��اط��ر ب�شكل ك��اف يف جميع
جوانب عملياتنا حيث تعمل الهيئة على تطبيق وتعزيز
�أف�ضل املمار�سات الدولية يف �إدارة املخاطر .
وقال حققنا نتائج باهرة يف معايري اخلدمات التي نقدمها
والرتكيز على التعزيز امل�ستمر للكفاءة العالية يف عملنا
وقد حققت الهيئة نتائج مناف�سة للغاية حتى تفوقت على
القطاع اخلا�ص متجاوزة يف ذلك  10من �أف�ضل ال�شركات
الأوروب �ي��ة والأم��ري�ك�ي��ة يف الكفاءة واالع�ت�م��ادي��ة وو�صلت
ن�سبة الفاقد من ال�شبكة الكهربائية �إىل  3.5يف املائة
والفاقد يف �شبكات املياه �إىل ن�سبة  10.8يف املائة حمققة
بذلك معدالت عاملية يف خف�ض الفاقد �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام
جتهيزات عالية الكفاءة يف �إنتاج وتو�صيل الكهرباء وحتلية

املياه اذ ظهر ذلك جليا من خالل و�صول دولة الإمارات
�إىل امل��رت �ب��ة ال���س��اب�ع��ة ع��امل�ي��ا يف ��س�ه��ول��ة احل �� �ص��ول على
الكهرباء بح�سب نتائج تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال
 2013الذي �صدر م�ؤخرا عن البنك الدويل .
و�أك ��د �أن الهيئة ت�ساهم ب�شكل ف�ع��ال يف عملية التنمية
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية يف الإم��ارة من خالل
ت��وف�ير الإم � ��دادات امل�ستمرة وامل�ستقرة للكهرباء واملياه
حتقيقا ل��ر�ؤي��ة �إم� ��ارة دب��ي ..وق� ��ال ن�ح��ن نقيم املخاطر
الرئي�سية التي ميكن �أن ت�ؤثر على �أداء �أعمالنا و�سالمة
موظفينا ون�ضع تركيزنا الأق�صى يف ا�سرتاتيجيات �إدارة
املخاطر باعتبارها عن�صرا �أ�سا�سيا يف عملياتنا ال�شاملة
لتوفري خدمات الكهرباء واملياه لأعلى م�ستوى من الكفاءة
والإعتمادية �إ�ضافة اىل ذلك ترتبط �أن�شطة تطوير �إدارة
املخاطر ارتباطا وثيقا بالتخطيط الإ�سرتاتيجي الهادف
�إىل احلد من املخاطر ل�ضمان الإ�ستمرار والنجاح يف حتقيق
الأهداف الإ�سرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية طويلة املدى
لذا ن�أخذ بعني االعتبار الإجراءات االحرتازية والوقائية
الالزمة لتجنب تلك املخاطر قبل حتولها �إىل عقبات ت�ؤثر
على حتقيق �أهدافنا امل�ؤ�س�سية �سواء على املدى الق�صري �أو
والقيمة التي ت�ضيفها ه��ذه الأن�شطة للهيئة مما ي�ؤدي �ساهم تعاون جميع القطاعات يف تطبيق املنهجية ب�شكل
البعيد .
وق��ال ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ن�ت��دب الرئي�س التنفيذي اىل حت�سن وا��ض��ح يف �أداء الأع�م��ال والنتائج .م��ن جانبه متكامل يف حتديد املخاطر التي قد مت�س اجلوانب املالية
للهيئة �أن ه��ذا التكرمي ي�أتي ت�أكيدا على ال�ت��زام الهيئة قال وليد �سلمان �أن ح�صولنا على هذه اجلائزة نابع من الت�شغيلية اال�سرتاتيجية البيئية وال�صحية وال�سالمة
بتبني �آلية فعالة يف تطبيق �إدارة املخاطر والتي تعد بدورها امي��ان االدارة العليا مبدى اهمية ادارة املخاطر وو�ضعنا بالهيئة ب�شكل وا�ضح وو�ضع خطط وقائية للتعامل معها
عامال حيويا يف تعزيز الأداء امل�ؤ�س�سي يف الوقت الراهن خلطة وا�ضحة لبناء حوكمة را�سخة بادارة املخاطر ون�شر مم��ا ي��دل على �سعي هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب��ي املتوا�صل
ويف امل�ستقبل م��ن خ�لال الإ��س�ت�ث�م��ار يف امل ��وارد الب�شرية مفهوم ادارة املخاطر ب�شكل �شامل داخل الهيئة �إ�ضافة �إىل ال�ستقطاب وا�ستخدام �أف�ضل املمار�سات العاملية للمحافظة
وتعترب دليال وا�ضحا على �أن�شطة الهيئة يف �إدارة املخاطر تدريب من�سقي الوظائف ذات ال�صلة بادارة املخاطر حيث على ا�ستدامتنا يف م�ضمار التميز.

طريان الإمارات تد�شن خدمة يومية بني دبي واجلزائر

•• عمان-وكاالت:

•• دبي-وام:

د��ش�ن��ت ط�ي�ران الإم � ��ارات خ��دم�ت�ه��ا اليومية
اجلديدة من دون توقف �إىل مدينة اجلزائر
التي �أ�صبحت املحطة رقم � 130ضمن �شبكة
اخلطوط العاملية للناقلة التي تعد واحدة من
�أ��س��رع الناقالت الدولية من��وا واملحطة رقم
 22لها يف �أفريقيا.
وقد هبطت طائرة الإمارات الإيربا�ص 200ـ
اي��ه  330بعد ظهر ام����س يف م�ط��ار هواري
ب��وم��دي��ن ال� ��دويل يف ال�ع��ا��ص�م��ة اجلزائرية
حيث ك��ان يف ا�ستقبالها ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
اجل��زائ��ري�ين و�أق�ي��م يف ه��ذه املنا�سبة احتفال
خا�ص يف املطار.
ك��ان��ت ال��رح�ل��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة �إىل اجل��زائ��ر قد
�أق�ل�ع��ت م��ن م�ط��ار دب��ي ال ��دويل ��ص�ب��اح ام�س
اجلمعة وعلى متنها وفد من م�س�ؤويل طريان االم��ارات اجلديدة �إىل اجلزائر يوفر مزيدا ايه الذي يوفر �أكرث من  500قناة تلفزيونية
من اخليارات �أمام عمالئها الذين �سيمكنهم و�إذاعية عرب �شا�شات �شخ�صية جلميع املقاعد
الإمارات وعدد من املدعوين.
�ضم ال��وف��د ع��ادل ال��ر��ض��ا ال�ن��ائ��ب التنفيذي ال �� �س �ف��ر م ��ن اجل ��زائ ��ر �إىل دب ��ي وم �ن �ه��ا �إىل يف الدرجات الثالث.
لرئي�س طريان الإمارات للهند�سة والعمليات ع���ش��رات امل�ح�ط��ات يف ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شبه وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر �أن ت���س�ه��م الإم� � ��ارات لل�شحن
و�سعادة حامد �شبريا ال�سفري اجلزائري لدى القارة الهندية وال�شرق الأق�صى و�أ�سرتاليا  .اجلوي ذراع ال�شحن التابعة لطريان الإمارات
دولة الإمارات وعدنان كاظم نائب رئي�س �أول ولفت اىل انه �سيتاح لعمالء طريان الإمارات يف نقل الب�ضائع من و�إىل اجلزائر من خالل
طريان الإمارات لدائرة التخطيط والبحوث بف�ضل اخل��دم��ة اجل��دي��دة ال���س�ف��ر ب�ين دبي عنابر ال�شحن للطائرة التي توفر  12طنا يف
والدكتور عبد اهلل الها�شمي نائب رئي�س �أول واجلزائر على منت طائرة حديثة من طراز كل اجتاه �أي �أكرث من  160طنا �أ�سبوعيا يف
طريان الإمارات للدائرة الأمنية وجون لوك �إيربا�ص ايه  -200 330توفر  258مقعدا االجتاهني.
غريليه ن��ائ��ب رئ�ي����س �أول ط�ي�ران الإم� ��ارات بتوزيع الدرجات الثالث  12 :جناحا خا�صا و��س��وف تنقل الإم� ��ارات لل�شحن اجل��وي من
للعمليات التجارية ملنطقة �أفريقيا وهريان يف الأوىل و 42مقعدا يف درجة رجال الأعمال اجل ��زائ ��ر الأ�� �س� �م ��اك وامل� � ��أك � ��والت البحرية
املجمدة واملعدات الآلية ملنتجات النفط والغاز
ب�يري��را ن��ائ��ب رئ�ي����س �أول ط�ي�ران الإم� ��ارات و 204مقاعد يف ال�سياحية.
لل�شحن اجلوي والتخطيط و�أ�سطول ال�شحن ونوه اىل ان امل�سافرين �سيحظون باخلدمات وزيت النخيل �إىل خمتلف الأ�سواق عرب �شبكة
بالإ�ضافة �إىل عدد من ممثلي و�سائل الإعالم اجل��وي��ة الرفيعة ال�ت��ي ا�شتهرت بها طريان الناقلة ال�ت��ي تغطي ق ��ارات ال�ع��امل ال�ست يف
الإمارات �إىل جانب اال�ستمتاع بنظام املعلومات حني ت�شمل واردات اجلزائر نطاقا وا�سعا من
املحلية واخلليجية.
وقال عادل الر�ضا �أن �إطالق خدمات طريان واالت�صاالت والرتفيه اجلوي املبتكر �أي �سي ال�سلع امل�صنعة.

املخ�ص�صات املرتاكمة لدى امل�صارف ال�سعودية بـ 22مليار ريال

•• الريا�ض-يو بي �أي:

ذكر تقرير اقت�صادي �سعودي� ،أن خم�ص�صات الإئتمان املرتاكمة لدى امل�صارف ال�سعودية املدرجة يف �سوق الأ�سهم،
ارتفعت بن�سبة  5%بنهاية عام  ،2012لت�صل �إىل  21.8مليار ريال ،مقابل  20.8ملياراً يف .2011
وقال التقرير الذي �أجرته وحدة التقارير االقت�صادية يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية ،ن�شرته ام�س �إن ن�سبة تغطية
املخ�ص�صات للقرو�ض غري العاملة يف امل�صارف بلغت  ،129%مقابل  116%يف  ،2011حيث بلغت القرو�ض غري
العاملة  16.9مليار ريال يف  ،2012و 17.9مليار ريال يف  .2011و�أ�ضاف �أن املخ�ص�صات جنبت امل�صارف ال�سعودية
يف عام  ،2012نحو  6.2مليارات ريال مقابل  4.8مليارات ريال يف  ،2011لرتتفع بن�سبة  ،31%بقيمة  1.5مليار
ريال .وتعادل خم�ص�صات امل�صارف ال�سعودية يف  2012نحو  22%من �صايف ربحها البالغ  28.6مليار ريال .وقال
التقرير �إن م�صرف الإمناء ،ت�صدّر امل�صارف من حيث ن�سبة تغطية املخ�ص�صات للقرو�ض غري العاملة بن�سبة ،231%
حيث بلغت  282مليون ريال ،وقرو�ضه غري العاملة  122مليون ريال م�شرياً اىل ذلك �سببه حداثة امل�صرف .وا�شار
اىل البنك العربي الوطني تال الإمناء بن�سبة  ،205%والذي بلغت خم�ص�صاته  2.7مليار ريال ،وقرو�ضه غري العاملة
 1.3مليار ريال ،ثم البنك ال�سعودي لال�ستثمار بن�سبة  ،181%بعد �أن بلغت خم�ص�صاته  816مليون ريال ،وقرو�ضه
غري العاملة  450مليون ريال يف  .2012وعلى اجلانب الآخ��ر ،حل بنك الريا�ض ك�أقل امل�صارف من ناحية ن�سبة
التغطية للقرو�ض العاملة ،حيث بلغت خم�ص�صاته املرتاكمة نهاية  ،2012نحو  2.5مليار ريال ،بينما بلغت قرو�ضه
غري العاملة نحو ملياري ريال يف  ،2012وتاله من حيث الأقل تغطية بنك اجلزيرة ،بن�سبة  ،132%حيث بلغت
خم�ص�صاته  1.4مليار ري��ال ،وقرو�ضه غري العاملة نحو مليار ري��ال ،ثم م�صرف الراجحي بن�سبة  ،137%ببلوغ
خم�ص�صاته املرتاكمة نحو  4.8مليارات ريال ،بينما و�صلت قرو�ضه غري العاملة �إىل نحو  3.5مليارات ريال.

�أنبوب نفط بني العراق والأردن

و�أو�ضح عادل الر�ضا �أنه مع بدء خدمتها �إىل
اجلزائر تتطلع طريان الإمارات �إىل امل�ساهمة
يف ت��روي��ج الأن���ش�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة وال�سياحية
وج �ل ��ب � �س �ي��اح م ��ن خم �ت �ل��ف امل �ح �ط��ات عرب
�شبكة خطوطنا العاملية لي�ستمتعوا بعنا�صر
اجلذب التي تتوفر يف تلك الدولة معربا عن
الثقة التامة يف �أن اجلزائر �سوف ت�صبح من
الوجهات التي تلقى �إقباال كبريا من ال�سياح
ورجال الأعمال على ال�سواء .
وتغادر رحلة ط�يران الإم��ارات ئي كيه 757
دبي ال�ساعة � 8:45صباح كل يوم لت�صل �إىل
م�ط��ار ه ��واري ب��وم��دي��ن ال ��دويل يف اجلزائر
ال�ساعة  1:30بعد الظهر بينما تغادر رحلة
العودة اجلزائر ال�ساعة  3:35ع�صرا لت�صل
�إىل مطار دب��ي ال��دويل بعد من�صف الليل بـ
 55دقيقة.

ي�ع�ت��زم ال �ع ��راق والأردن ب �ن��اء خط
�أن��اب �ي��ب ل�ن�ق��ل ال �ن �ف��ط م��ن مدينة
ال�ب���ص��رة ال �ع��راق �ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة �إىل
م�ي�ن��اء ال�ع�ق�ب��ة الأردين ب �ط��ول قد
يتجاوز �ألف كيلومرت ومبعدل �ضخ
ق��د ي�صل �إىل نحو مليوين برميل
يوميا يف املرحلة النهائية.
وم��ن ��ش��أن امل�شروع �أن يوفر فر�ص
عمل لأكرث من �ألف مهند�س وعامل
داخل العراق ،و�أكرث من ثالثة �آالف
مهند�س وعامل داخل الأردن .و�أعلن
ام����س يف العا�صمة الأردن �ي��ة عمان
عن اجتماع �سيعقد مبدينة العقبة
ال���س��اح�ل�ي��ة اجل �ن��وب �ي��ة يف  25من
ال�شهر اجل��اري ،ملناق�شة التفا�صيل
النهائية للم�شروع.
وقال بيان �صادر عن �سلطة منطقة

ال�ع�ق�ب��ة االق�ت���ص��ادي��ة اخل��ا� �ص��ة� ،إن
عددا من رجال الأعمال العراقيني
وحتديدا من جمل�س �أعمال الب�صرة
والأردنيني �سيلتقون يف املوعد لبحث
التفا�صيل النهائية ملد خط الأنابيب.
وت �ع��ود م�ل�ك�ي��ة الأن� �ب ��وب للحكومة
الأردن �ي��ة ،يف حني �ستقوم احلكومة
العراقية ب�إجناز املرحلة الأوىل على
نفقتها وه��ي م��ن م���س��ؤول�ي��ة وزارة

النفط .وي�شري خرباء عراقيون �إىل
�أن �إنتاج بالدهم من النفط قد ي�صل
�إىل نحو ت�سعة ماليني برميل يومياً
بحلول عام .2017
واعتربت احلكومة الأردن�ي��ة تعليقا
ع �ل��ى امل� ��� �ش ��روع �أن ف �ي��ه م�صلحة
م�شرتكة ،حيث يتيح للعراق منفذا
جديدا للت�صدير ،كما ي�ساهم يف �سد
احتياجات الأردن من النفط.

بوينغ تعتزم �إلغاء مئات الوظائف
•• نيويورك-ا ف ب:

اكدت �صحيفة وول �سرتيت جورنال ان جمموعة بوينغ االمريكية ل�صناعة الطريان تعتزم الغاء مئات الوظائف يف
م�صنعها يف كاروالينا اجلنوبية جنوب �شرق حيث ت�صنع طائرات  787درمياليرن املمنوعة حاليا من الطريان يف
العامل اجمع ب�سبب م�شاكل يف بطارياتها .ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر مطلعة مل ت�سمها ان عملية الغاء الوظائف
ب��د�أت يف م�صنع ن��ورث ت�شارل�ستون ،حيث يعمل اكرث من �ستة االف موظف ،و�ست�ستمر على م��دار العام 2013
بحيث ينخف�ض عدد املوظفني يف بع�ض فرق العمل بن�سب ت�صل يف بع�ض االحيان اىل  .20%واو�ضحت ال�صحيفة
ان الوظائف التي �ست�شملها عملية التخفي�ض �ستطال بالدرجة االوىل عماال وموظفني يعملون يف امل�صنع ولكن
ت�شغلهم �شركات متعاقدة مع بوينغ اي ال يرتبطون بعقود مبا�شرة مع امل�صنع.

بعد ف�شل اقرتاحني لتجنب خطة التق�شف

�أوباما يدعو الجتماع طارئ لتفادي خف�ض الإنفاق
•• وا�شنطن-وكاالت:

دعا الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما قادة الكونغر�س �إىل اجتماع
طارئ بالبيت الأبي�ض ،يف حماولة �أخرية لتفادي �إنفاذ خطة
التق�شف التي تهدد االقت�صاد الأمريكي بالعودة لالنكما�ش.
وت�أتي تلك الدعوة بعدما ف�شل الكونغر�س يف التو�صل خلطة
لتجنب �إجراء تخفي�ضات تلقائية كبرية يف الإنفاق احلكومي
تدخل حيز التطبيق .
ومل يح�صل اق�تراح��ان منف�صالن قدمهما الدميقراطيون
واجلمهوريون يف جمل�س ال�شيوخ على �أ�صوات كافية لإقرارهما
ومل يكونا �سوى ت�أكيد �أن ت�شريع خف�ض الإنفاق احلكومي فيما
خالل العام احلايل .وكان �أوباما قد حذر من �أن التخفي�ضات
يعرف بـ العزل �سيتم ال�شروع به.
و�سي�شهد الإن �ف��اق احلكومي خف�ض  85مليار دوالر خالل يف الإن �ف��اق �ستكون م��دم��رة لالقت�صاد ال��ذي يتعافى حاليا
العام املايل اجلاري الذي ينتهي بنهاية �سبتمرب �أيلول املقبل ببطء ،ويهدد التق�شف بزيادة يف �أعداد العاطلني املرتفع �أ�صال
منا�صفة ب�ين ال�برام��ج الع�سكرية واملحلية ،حيث يتوقع �أن حيث يبلغ معدل البطالة الأمريكي نحو  .8%ودعا اقرتاح
يتم خف�ض  8%من ميزانية الدفاع و 5%لباقي النفقات الدميقراطيون �إىل فر�ض مزيد من ال�ضرائب ل�سد العجز

الأم�يرك��ي ،بينما ك��ان م�شروع ال�ق��ان��ون اجل�م�ه��وري �سي�سمح
للرئي�س �أوب��ام��ا �أن ي�غ�ير التخفي�ضات ل�ت�ف��ادي ت�ع��ر���ض �أي
برنامج لتخفي�ضات كبرية.
ورف�ض البيت الأبي�ض خطة اجلمهوريني باعتبارها موقفا
�سيا�سيا ،قائال �إنها �ستلحق �ضررا بالأمريكيني من الطبقة
الو�سطى بينما ال تزيد ال�ضرائب على الأثرياء.
وتبادل اجلانبان كلمات اللوم القا�سية �أثناء اجلل�سة املخ�ص�صة
ملناق�شة خف�ض الإنفاق العام ويت�صارع �أوباما وخ�صومه منذ
ع��ام  2011حني �سيطر املحافظون على ج��زء من ال�سلطة
الت�شريعية ح��ول الطريقة املثلى لإع��ادة ال�ت��وازن �إىل املالية
العامة ،على خلفية التزايد الكبري يف حجم ال��دي��ون والذي
جتاوز  16تريليون دوالر.
و�إزاء ذلك قال رئي�س جمل�س النواب اجلمهوري جون بايرن �إن
الرئي�س �سبق �أن ح�صل على زي��ادة ال�ضريبة على املي�سورين،
مت�سائال كم من املال نود �سلبه بعد من الأمريكيني لتمويل
الدولة؟ ردي هو �صفر .
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اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/1035جت جز -م ت -ب� -أظ

مدعي /م�ؤ�س�سة احلركة التجارية اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :م�ؤ�س�سة
ميب االمارات ملقاوالت اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
 19018درهم املطلوب اعالنه/م�ؤ�س�سة ميب االمارات ملقاوالت اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/6موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة التجارية

حماكم دبي
حماكمدبياالبتدائية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2012/408عقاري كلي
اىل املدعى عليهما� -1/شركة تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /م�سعود موالها�سان كا�شاين قد اقام الدعوى املذكورة
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/2/20احلكم التمهيدي التايل:
مبثابة احل�ضوري -وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري الهند�سي �صاحب الدور من
املقيدين بجدول اخلرباء باملحكمة لالطالع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى
ان يقدم اليه من م�ستندات من اخل�صوم فيها واالنتقال اىل امل�شروع املقام به الوحدتني
حمل الدعوى الجراء املعاينة الالزمة على الطبيعة وكلفت املحكمة املدعى ايداع امانة
قدرها ع�شرة االف درهم على ذمة اتعاب وم�صاريف اخلبري .وحددت لها املحكمة جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/6ال�ساعة � 11.00صباحا يف القاعة ch1.B.8
ق�سم الدعاوي العقارية

اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة بان ال�سادة/فندق مريديان
ابوظبي قد ابدوا رغبتهم يف التنازل عن الرخ�صة ال�سياحية
املذكورة ادناه لل�سادة�/شركة ابوظبي الوطنية للفنادق:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اال�سم التجاري
رقم الرخ�صة
مطعم لو بي�سرتو
TL09342
مطعم الواحة بجانب امل�سبح
TL09347
 TL09346مطعم تاالي للماكوالت البحرية التايلندية الفاخرة
االوب�س بار
TL09345
مطعم بابا جالو بيتزا وبا�ستا
TL09348
واكاتاو ابار
TL09349
كابتنز ارمز بار
TL09350
بار امل�سبح
TL09351
كويف �شوب الفنجان
TL09352
جي كلوب بار
TL09530
مطعم ال برا�سري
TL10369
انرجي �سبورت�س كافية بار
TL09343

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/437مد جز -م ر -ب� -أظ
مدعي /حممد �صدقي عبد �صالح اجلن�سية :االردن مدعى عليه :حنان عبداهلل العزب
اجلن�سية:االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة  5000درهم املطلوب
اعالنه /حنان عبداهلل العزب اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر (بحكم حلف
اليمني -اق�سم باهلل العظيم وكتابه الكرمي ب�أنني يف يوم مل ا�ستلم مبلغ خم�سة االف
درهم اماراتي من يد ال�سيد حممد �صدقي عبد �صالح خاطر  2012/5/10مقابل ان
اكون وكيل خدمات مل�ؤ�س�سة ديليموجنو واهلل على ما اقول �شهيد) حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/18موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ
حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة بدائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة املدنية

ت فقدانجواز�سفر

ف � � �ق� � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /راج � � ��ا
ك ��وم ��ار ج��ات �ي �ن��درا كومار
دا�� � � � � � � � ��س -ب � �ن � �ج�ل��ادي � ��� ��ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج ��واز �سفره
رق ��م (�)239306صادر
من بنجالدي�ش من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
.050/8315241

ت فقدانجواز�سفر
ف� � � � � � �ق � � � � � ��د امل � � � � � ��دع � � � � � ��و/
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن حممد
ط � ��اه � ��ر � �� -س� �ن� �غ ��اف ��ورة
اجلن�سية  -ج��واز �سفره
رق � � ��م ()1955448
م � � � � ��ن ي � � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
.052/8238720

ت فقدانجواز�سفر

ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و /فيجى
ك ��وم ��ار ن � ��اراجن � ��ان -هندي
اجل �ن �� �س �ي��ة -ج� � ��واز �سفره
رق��م (� )3479601صادر
من الهند من يجده عليه

االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
.050/6219520

تفقدان جوازات �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و /ا�� �س ��د علي
حممد ا�شرف  -باك�ستاين
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج � ��واز �سفره
(1798881و
ارق � � � � � � ��ام
 )AU1798882فعلى من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم .050/5308262

�إدارة املعايري ال�سياحية

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2012 /1572عمايل  -م ع� -س� -أظ

امل�ست�أنف  :الفا داتا ذ.م.م اجلن�سية :االمارات امل�ست�أنف عليه:ل�ؤي م�صطفى
عبدالكرمي خ�ضر اجلن�سية :االردن مو�ضوع اال�ستئناف  :الغاء احلكم
امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا برف�ض الدعوى فيما زاد على مبلغ  5178درهم
املطلوب اعالنه/ل�ؤي م�صطفى عبدالكرمي خ�ضر اجلن�سية :االردن العنوان:
بالن�شر(نعلمكم بطلب وقف التنفيذ) مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم
ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/205عم كل -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا
امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة� -شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها
قبل موعد اجلل�سة املحددة.

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

�شركة ال�شعفار انترييرز �ش .ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ل�شركة/
ال�شعفار انترييرز �ش.ذ.م.م واخلا�ص بت�صفية ال�شركة
املذكورة اعاله  ،يعلن امل�صفي�/أمري �سعد يو�سف عن ت�صفية
ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة �أو حقوق على
ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات
امل�ؤيدة لذلك �إىل امل�صفي  ،وذلك خالل الدوام الر�سمي
وملدة  45يوم من تاريخ الإعالن  ،وكل من مل يتقدم خالل
املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .تليفون
امل�صفي ، 02/6321546:فاك�س ، 02/6210478:ابوظبي
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق (� )6شقة ()17
مكتب الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة بوابة
ال�شبكات االلكرتونية  -فرع رخ�صة رقم1012100:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شكل القانوين من فرع اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل اال�سم التجاري:
من /م�ؤ�س�سة بوابة ال�شبكات االلكرتونية  -فرع
اىل  /االمان للحلول الذكية
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/251جت جز -م ت -ب� -أظ
مدعي /عبداهلل يو�سف احمد احلمادي ب�صفته �شريك يف الرخ�صة امل�سماة مطعم
امل�أكوالت املختارة وميثله يو�سف مو�سى فخر الدين واخرون اجلن�سية :االمارات
مدعى عليه :كوتيل فيكاالري ب�صفته �شريك يف الرخ�صة امل�سماة مطعم امل�أكوالت
املختارة اجلن�سية :الهند مو�ضوع الدعوى :ف�سخ عقد �شراكة بقيمة  75000درهم
املطلوب اعالنه/كوتيل فيكاالري ب�صفته �شريك يف الرخ�صة امل�سماة مطعم امل�أكوالت
املختارة اجلن�سية :الهند عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3446عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /مدثر حممود �سلطان حممود اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :حممد
املرزوقي للنقليات العامة اجلن�سية:االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /حممد املرزوقي للنقليات العامة اجلن�سية:االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/06موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/26

قلم املحكمة العمالية

ف�ق��د امل��دع��و /اح�م��د و�سيم
حم� � �م � ��د م� � �ع � ��ن اجل� � �ن � ��دي
اجلن�سية�:سوري-جواز�سفره
رقم ()N006071933
�صادر من �سوريا من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
.056/6198908

ت فقدانجواز�سفر

ف � � �ق� � ��دت امل � � � ��دع � � � ��وة /مى
ج� � � ��وزف � �س ��رك �ي �� ��س زوج � ��ه
ن���س�ي��م ال �ك �ف��وري  -لبناين
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفرها
رق��م (� )1191414صادر
م ��ن االم � � � ��ارات م ��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
.050/6139140

ت فقدانجواز�سفر
ف � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و /ديفيد
اي ��رل ان��در� �س��ون  -امريكا
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )214474458فعلى
م��ن ي�ج��ده ب��رج��اء ت�سليمه
اىل اق ��رب م��رك��ز ��ش��رط��ة او
ال �� �س �ف��ارة ام��ري �ك��ا م�شكوراً
ت فقدانجواز�سفر
ف�ق��دت امل��دع��وة /مرييام
ن���س�ي��م ك� �ف ��وري  -لبناين
اجلن�سية  -ج��واز �سفرها
رقم (� )1191412صادر
م��ن االم � ��ارات م��ن يجده
ع�ل�ي��ه االت �� �ص��ال بتليفون
رقم .050/6139140

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

�إعــــــــــالن

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة /كيو انرتنا�شيونال
كون�سلتن�س (كويتية اجلن�سية) قد تقدمت بطلب �شطب
قيد فرع ال�شركة يف �إمارة العني واملقيدة حتت رقم ()1046
يف �سجل ال�شركات االجنبية بالوزارة .وتنفيذا الحكام
القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984م يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة
2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع
ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري

قلم اال�ستئناف العمايل

ت فقدانجواز�سفر

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط طريق الظاهر
خلياطة املالب�س الن�سائية رخ�صة رقمCN 1008938:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هزاع احمد علي خلفان الكتبي ()%100
تعديل وكيل خدمات
حذف بريكه عمر زوجة خلفان �سعيد �سامل م�سلم الكتبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مزمل احلق حممد �سيف الدين
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

وعلى كل من له احلق يف االعرتا�ض على هذا االجراء التقدم
ومراجعة الهيئة خالل ا�سبوع ميالدي من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الهيئة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�ضاء
هذه املده حيث �ست�ستكمل االجراءات املذكورة اعاله .

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

يف يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12م ال�ساعة التا�سعة �صباحا والأيام التالية اذا اقت�ضى احلال
�سيباع باملزاد العلني املال الوارد او�صافة ادناه وذلك تنفيذا للحكم ال�صادر يف الق�ضية اعاله .
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الو�صف

منظم هواء PFE 20
م�ستعمل
ماكينة حلام Hyper them
م�ستعمل
�آلة يدوية لثني ال�صاج � Lockformerصغرية زرقاء
م�ستعمل
ماكينة �صنع �أكواع ال�صاج SN:AG-3791 Lockformer
م�ستعمل
ماكينة قطع ال�صاج  Vulcan Cutting SN:03وحدتني
م�ستعمل
ماكينة ت�شكيل قطع ال�صاج AMT
م�ستعمل
مروحة واقفة
م�ستعمل
خط ت�صنيع مكون من (ماكينة تقطيع  4 + AMT- Serial Numbere: 100019بكرات  +كمبيوتر ( )Cutler-Hammerم�ستعمل
كومربي�سر هواء ABAC
م�ستعمل
مولد حلام Miller
م�ستعمل
ماكينة قطع �صاج Guillotiue-Shear
م�ستعمل
ماكينة �صنع زوايا �صغرية Corner-Caddy Locformer
م�ستعمل
ثالجة (� 1صغرية  1 +و�سط)
م�ستعمل
الواح �صاج (كمية �صغرية)
م�ستعمل
مكيف �شباك
قدمي
كمبيوتر و�شا�شة
قدمي
لفة �صاج
م�ستعمل
مكب�س هيدروليكي Rhodes
م�ستعمل
مولد كهرباء Tiger
م�ستعمل
ماكينة طوي �صاج Fintek
م�ستعمل
ماكينة تقطيع الواح ال�صاج  Vulcan-Lock Former model No:2900م�ستعمل
منظم كهرباء Hyper Therm
م�ستعمل
مروحة طرد �صاج
م�ستعمل
ماكينة قفل قطع ال�صاج Fasti
م�ستعمل
�آلة ثني قطع ال�صاج يدوية
م�ستعمل
ماكينة قفل ال�صاج Whisper-LOC
م�ستعمل
ماكينة طوي قطع ال�صاج ASIA
م�ستعمل
ماكينة �صنع زوايا Lock Former SN:14tde-3986
م�ستعمل
فورك لفت -لوحة رقم  G94581دبي Caterpillar
م�ستعمل
ماكينة ثني قطع ال�صاج (بدون ا�سم) خ�ضراء
م�ستعمل
ماكينة ت�شكيل قطع ال�صاج ACL
م�ستعمل
موتور جلخ Black Decker
م�ستعمل
كومربي�سر هواء Fini
م�ستعمل
�آلة ت�صوير Konica
قدمي
�صندوق للعدة
م�ستعمل
�آلة طوي �صاج يدوية
م�ستعمل
طاولة حديد
م�ستعمل
ماكينة قطع �صاج ASIA
م�ستعمل

جمال الدين وداعة
قا�ضي التنفيذ مبحكمة ابوظبي االبتدائية

ت فقدانجواز�سفر

ف � �ق ��د امل� � ��دع� � ��و /ن� � ��ور ويل
دي ��ن ح��اج��ي � �س �ي��ال م �ي�ر -
باك�ستاين اجلن�سية  -جواز
�سفره رق��م ()7792921
�صادر من باك�ستان من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
.056/2900975

اىل /مطايا الغربية للنقليات العامة و�سحب ال�سيارات

MATAYA ALGHARBIA GENERAL TRANSP-ORTION & CAR RECOVERY

تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح التجارية �ش  9ق  105ميزان  4بناية حممد
خليفة حممد �سعيد بوحبل املن�صوري اىل ابوظبي م�صفح م � 38صناعية م�صفح
م  38ق  61م 1
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

العدد  10729بتاريخ 2013/3/2
�إعــــــالن بيع
رقم احلجز  -2012/26يف التنفيذ رقم 2012/21
�ضد/الإمارات الكهروميكانيكية  -االمارات -ل�صالح/علم جري علي  -الهند
او�صاف املال

م العدد

MATAYA ALGHARBIA GEN. TRANSPORT & CONTRACTING & CAR RECOVERY

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

�إمــــــــــــــــارة �أبـــــــــوظـــبــــــي
دائـــــــرة الــــقــــ�ضــاء
املحكمة العمالية

الـــنـــــــــــــــــــــــــــــــوع

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطايا الغربية للنقليات واملقاوالت
العامة وحمل ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1169655:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ب�شرى احمد حممد عو�ض ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اليازي مبارك �سعيد حمد املن�صوري
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/مطايا الغربية للنقليات واملقاوالت العامة وحمل ال�سيارات

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��دت امل ��دع ��وة /ايناالم
مامو دي�ساجلن  -اثيوبيا
اجلن�سية  -ج��واز �سفرها
رق � � ��م ()0414226
م� � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
.050/3303343

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة/كان�سلت ليمتد (كندية
اجلن�سية) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف
�إمارة العني واملقيدة حتت رقم ( )26يف �سجل ال�شركات
االجنبية بالوزارة .وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم
( )8ل�سنة 1984م يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة
و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد
دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة
ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على
العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة
العدد  10729بتاريخ 2013/3/2

�شركة االذريون للتجارة واخلياطة ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ل�شركة/
االذريون للتجارة واخلياطة ذ.م.م واخلا�ص بت�صفية
ال�شركة املذكورة اعاله  ،يعلن امل�صفي�/أمري �سعد يو�سف
عن ت�صفية ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة �أو
حقوق على ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته
مع امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك �إىل امل�صفي  ،وذلك خالل الدوام
الر�سمي وملدة  45يوم من تاريخ الإعالن  ،وكل من مل يتقدم
خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .تليفون
امل�صفي ، 02/6321546:فاك�س ، 02/6210478:ابوظبي �شارع
زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق (� )6شقة ()17
مكتب الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
ت فقدانجواز�سفر
ف � �ق� ��دت امل � ��دع � ��وة /رام � ��ا

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق ��د امل ��دع ��و� /ساجنيف

ه ��اج ��م ال � �غ� ��زايل � -سورية
اجلن�سية  -ج��واز �سفرها
رق ��م (� )315565صادر
من �سوريا من يجده عليه

ك��وم��ار ده � ��رام ب� ��ال -هندي
اجل �ن �� �س �ي ��ة -ج � � ��واز �سفره
رق ��م (� )309322صادر
من الهند من يجده عليه

االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
.050/5337448

االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
.050/6219520
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الفجر الريا�ضي

انطالق فعاليات مهرجان را�شد بن حمدان لتحدي القدرة اليوم بالوثبة
تنطلق اليوم علي ميادين قرية الإم��ارات العاملية
للقدرة بالوثبة فعاليات مهرجان ال�شيخ را�شد بن
حمدان بن را�شد �آل مكتوم لتحدي القدرة مل�سافة
 120ك��م مب���ش��ارك��ة نخبة م��ن �أف���ض��ل الفر�سان
والفار�سان من جميع الإ�سطبالت علي م�ستوى
الدولة.
وتبلغ القيمة الإجمالية جلوائز ال�سباق � 400إلف
درهم �إ�ضافة ل�سيارة دفع رباعي للبطل ف�ضال عن
� 10آالف درهم �سيتم ال�سحب عليها الربعة فائزين
من جمهور العائالت املتواجدين يف قرية الإمارات

بالوثبة .وتنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي��د �آل نهيان ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء
وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة اكتملت جميع الرتتيبات
والتجهيزات الالزمة لإخ��راج املهرجان بال�صورة
الالئقة وامل�شرفة لدولة الإمارات العربية املتحدة
التي �أ�صبحت ركنا �أ�سا�سيا يف خارطة الفرو�سية
العاملية.
وي�صنف ال�سباق بنجمتني وم�سافته الإجمالية
 120كم و�سيقام علي مدى خم�س مراحل �أعطيت
املرحلة الأويل اللون الأ�صفر وتبلغ م�سافتها 33
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توا�صل مناف�سات ك�أ�س دبي الذهبي للبولو باملرابع العربية

ك��م يعقبها ف�ترة راح��ة اج�ب��اري��ة مل��دة  40دقيقة
يعقبها املرحلة الثانية التي �أعطيت اللون الأزرق
وم�سافتها  27ك��م يعقبها ف�ترة راح��ة مل��دة 30
دقيقة بعدها تنطلق املرحلة الثالثة التي �أعطيت
ال�ل��ون الأح�م��ر وم�سافتها  24ك��م ويعقبها فرتة
راحة ملدة  30دقيقة بعدها تنطلق املرحلة الرابعة
التي �أعطيت اللون الربتقايل وم�سافتها  20كم
يعقبها فرتة راحة �إجبارية ملدة  40دقيقة بعدها
تنطلق املرحلة اخلام�سة والأخ�ي�رة التي �أعطيت
اللون الأبي�ض وم�سافتها  16كم .

تتوا�صل مناف�سات بطولة ك�أ�س دبي الذهبي للبولو على ملعب �إعمار
بنادي دبي للبولو والفرو�سية باملرابع العربية التي ت�ستمر حتى 15
مار�س املقبل مب�شاركة �ستة فرق هي �أبوظبي وغنتوت واحلبتور وبن
دري وزي��دان ومهرة ت�ضم نخبة من �أب��رز العبي البولو املحليني
والعامليني .وحقق فريق �أبوظبي ثاين فوز له يف الك�أ�س بعد تغلبه
على غنتوت بالهدف الذهبي وب�ستة �أه��داف مقابل خم�سة �أهداف
ليكون �أول املت�أهلني اىل الدور قبل النهائي.
و�أع��رب حممد احلبتور رئي�س اللجنة املنظمة لك�أ�س دبي الذهبي
للبولو عن �سعادته بامل�ستوى الذي و�صلت اليه الفرق امل�شاركة.
و�أ�شار اىل ان اللجنة جنحت هذا العام يف ا�ستقدام عدد من النجوم

الأبرز على �صعيد اللعبة لت�صبح البطولة الأقوى على �صعيد ال�شرق
الأو�سط و�آ�سيا  ..الفتا اىل انها واحدة من البطوالت ال�سنوية الأكرث
�أهمية يف املنطقة وت�ستقطب جماهري حا�شدة كل عام وهذا م�صدر
فخر لك�أ�س دبي الذهبية وللجميع.
ووج��ه احلبتور ال�شكر اىل ال�شركات الراعية وهي المارتينا املزود
ال��رئ�ي����س ل�ل�ف��رق امل���ش��ارك��ة ب��امل�ع��دات وامل�لاب����س ال��ري��ا��ض�ي��ة وبنتلي
الإم��ارات ماحلبتور لل�سيارات و�سبيد فت وداميوند لي�س وهيلدون
و�أوكي للن�شر و�سبورت .360
من جانبه �أكد نا�صر الظاهري م�سئول فريق غنتوت ان الفر�صة ما
زالت موجودة �أمام غنتوت يف الت�أهل والو�صول اىل النهائي .

17

الأهلي يواجه الو�صل والن�صر يقابل عجمان يف ن�صف نهائي دوري الكرة ال�شاطئية
من املقرر �أن تتحدد اليوم ال�سبت هوية
طريف املباراة النهائية لدوري كرة القدم
ال���ش��اط�ئ�ي��ة لأن��دي��ة الإم � ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة م ��و� �س ��م ،2013-2012
حينما يلتقي الأهلي مع الو�صل ال�ساعة
الثالثة ع�صرا فيما يقابل الن�صر نظريه
عجمان ال�ساعة الرابعة والربع ع�صرا
يف مباراتي الدور ن�صف النهائي اللتان
ي�ست�ضيفهما ملعب حديقة �شاطئ 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 للأداء املتزن الذي قدمه الفر�سان
يف ال��دور الأول حيث يعد الفريق الذي
مل ي�ت��ذوق طعم اخل���س��ارة يف املناف�سات
حلد الآن ،كما �إنه ي�ضم عدد من جنوم
منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�شاطئية
ويف مقدمتهم قائد الفريق حممد قمرب
�إىل جانب رامي امل�صعبي ورا�شد ح�سن
وثاين عبيد واملت�ألق يف الآون��ة الأخرية
كمال علي ،ي�ضاف �إليهم الربتغاليان
م ��ادج ��ر � �ص��اح��ب اخل�ب��رة ال �ط��وي �ل��ة يف

م�ل�اع��ب ال� �ك ��رة ال���ش��اط�ئ�ي��ة �� �س ��واء مع
منتخب ب�ل�اده �أو ال�ف��رق العاملية التي
مثلها ،ونونو ميغيل ه��داف الفريق يف
امل�سابقة.
من جانبه جنح الو�صل يف ت�أكيد تطوره
خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية وخ�ط��ف بطاقة
ال�ع�ب��ور بعد مناف�سة ثالثية ق��وي��ة مع
احت ��اد ك�ل�ب��اء وال �ف �ج�ي�رة ،ح�ي��ث انتظر لقاء قوي بني الن�صر وعجمان
حتى اجلولة الأخ�يرة للدور الأول لكي و�ستكون الأنظار م�سلطة على مواجهة
يحقق ال�ف��وز على احت��اد كلباء بنتيجة الن�صر م��ع عجمان ،خ�صو�صا لتقارب
 2-3ويحل باملركز الثاين خلف الن�صر امل �� �س �ت��وي ال �ف �ن��ي ب �ي �ن �ه �م��ا و�إن كانت
مت�صدر املجموعة الثانية.
وي �ت �م �ي��ز ال ��و�� �ص ��ل ب �� �ض �م��ه مل ��زي ��ج من
ال�لاع�ب�ين �أ��ص�ح��اب اخل�ب�رة �إىل جانب
الوجه ال�صاعدة ،وم��ن �أب��رزه��م :حيدر
ع �ب��ا���س ،حم�م��د ع �ب��ا���س�� ،س�ع�ي��د يو�سف
وعادل حممد.

الرت�شيحات متيل قليال للن�صر حامل
لقب ك��أ���س رئي�س ال��دول��ة وال ��ذي جنح
بتدعيم �صفوفه خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية بالهداف الإي��راين �أحمد زادة
الذي قدم م�ستويات قوية رفقة اللبناين
هيثم الفتال وجنوم منتخبنا الوطني:
علي كرمي وعادل علي وحميد جمال.
من جانبه ي�سعى عجمان لبلوغ املباراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ل�ع��ام ال �ث��اين ع�ل��ى التوايل،
معتمدا يف ه��ذه املهمة على ح�سن علي
ب��ول��و ه��داف منتخبنا الوطني م�ؤخرا

وهداف امل�سابقة حلد الآن بر�صيد 13
هدفا ،علما ب�إنه يعد من �أبرز اكت�شافات
م �� �س��اب �ق��ات ال� �ك ��رة ال �� �ش��اط �ئ �ي��ة املو�سم
امل��ا��ض��ي ،وي�ساند ح�سن علي يف مهمته
كل من� :أحمد ب�شر� ،أدهم ح�سن ،عدنان
عبد الرحمن ،ح�سني علي ووليد ب�شر.
وم ��ن امل �ق��رر �أن ي �ت ��أه��ل ال �ف��ائ��زان �إىل
املباراة النهائية التي تقام يوم ال�سبت 9
مار�س اجلاري ،علما ب�أن اللجنة املنظمة
مل�سابقات دوري ك��رة ال�ق��دم ال�شاطئية
مبجل�س دبي الريا�ضي كانت قد قامت

بتوزيع الفرق امل�شاركة �إىل جمموعتني،
�ضمت الأوىل كل من :الأهلي ،ال�شباب،
ع �ج �م��ان ودب � ��ا احل �� �ص��ن ،ف �ي �م��ا �ضمت
الثانية :الن�صر ،ال��و��ص��ل ،احت��اد كلباء
والفجرية،
وبح�سب نظام امل�سابقة تواجهت فرق كل
جمموعة بنظام ال��دوري من مرحلتني
ذهاب و�إياب،
وت�أهل �صاحبي املركزين الأول والثاين
م ��ن ك ��ل جم �م��وع��ة �إىل ال� � ��دور ن�صف
النهائي.

الرعاية الريا�ضية ي�ضع برامج توعوية خا�صة ب�إدارة �أموال وا�ستثمارات الالعبني
•• العني  -الفجر :

حر�ص العبو العني على ت�سجيل ح�ضورهم الالفت
يف ل�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي اخل��ا���ص ب��اجل��وان��ب املالية
ومم��ار� �س��ات الأف� ��راد لإدارة الأم� ��وال وا�ستثمارها
بال�شكل الأن���س��ب وال �ت��ي نظمها ب��رن��ام��ج الرعاية
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ت��اب��ع مل�ج�ل����س �أب��وظ �ب��ي الريا�ضي،
بالتعاون مع جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي،
حتت عنوان كيف ت�ستثمر �أموالك يف ظل االحرتاف
 ،و�شهدتها قاعة املحا�ضرات امللحقة مبلعب خليفة
بن زايد بنادي العني .وبدوره �أكد يو�سف البلو�شي
حم�ل��ل ال�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ط��وي��ر ب�برن��ام��ج الرعاية
الريا�ضية ،على �أهمية تثقيف العبي ك��رة القدم
امل�ح�ترف�ين يف ال �� �ش ��ؤون اخل��ا��ص��ة ب � ��إدارة �أموالهم
وا�ستثماراتهم ،حتى يتمكنوا من �إحداث التوازن ما
بني مداخيلهم املادية وم�صروفاتهم املالية يف ظل
االح�تراف ،بغ�ض النظر عن �سقف رواتبهم ،الأمر
الذي �سيعينهم كثرياً يف توظيف �أموالهم بال�صورة
ال�سليمة .
و�أو��ض��ح البلو�شي� :أن برنامج الرعاية الريا�ضية
ي�ح��ر���ص ع�ل��ى م�لام���س��ة ك��اف��ة اجل��وان��ب امل�ه�م��ة يف

ح �ي��اة الع ��ب ك ��رة ال �ق��دم امل �ح�ت�رف ،وال �ع �م��ل على
ت�ط��وي��ر �إم�ك��ان�ي��ات��ه يف جم ��االت ع��دة ح�ت��ى يتمكن
من حتديد و�ضعيته يف امل�ستقبل ،ف�سبق و�أن نظم
دورات متخ�ص�صة يف علوم الإدارة وكيفية التعامل
مع و�سائل الإعالم وغريها من الربامج املهمة قبل
ور�شة العمل احلالية .
ورداً على �س�ؤال حول حماور الربنامج قال :حر�ص
امل�ست�شار �صالح احلليان على و�ضع برامج مثالية
ت�شمل جملة من املراحل ،غري �أن املرحلة احلالية
ت�ضمنت  11حم ��وراً �أه�م�ه��ا كيفية اال�ستثمار يف
ظل االحرتاف ،والإدارة املالية واالدخار ،وامليزانية
وغريها .وزاد :الربنامج التدريبي يحث الالعبني
على التعامل مع جميع املعامالت املالية �أو فلنقل
امل�شاريع التجارية �أو حتى املنا�سبات االجتماعية
مهما ك��ان حجمها ،ب�أ�ساليب علمية ح��دي�ث��ة ،من
خالل العمل على و�ضع الأهداف املالية �سنوياً .
وبدورها �أ�شادت عفراء املهريي م�س�ؤولة االت�صال
امل�ؤ�س�سي مبجل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي،
مببادرة برنامج الرعاية الريا�ضية التابع ملجل�س
�أب��وظ �ب��ي ال��ري��ا� �ض��ي ،وامل�ت�م�ث�ل��ة يف ت��وع�ي��ة العبي
ك��رة القدم املحرتفني فيما يتعلق ب ��إدارة الأموال

واال�ستثمار ب�صورة مثالية .و�أ��ض��اف��ت :منتلك يف
جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي برامج عدة
ت�ستهدف جميع �أف��راد املجتمع ،من بينها مبادرتي
بيزات ،ودرهمي للتوعية املالية ،والأخ�ير يتما�شى
مع فكرة برنامج الرعاية الريا�ضية احلالية .
ورداً ع�ل��ى � �س ��ؤال ح ��ول �أه � ��داف ب��رن��ام��ج درهمي
ق��ال��ت :ه��و ع�ب��ارة ع��ن برنامج خا�ص بن�شر الوعي
امل��ايل ،وتثقيف �أف��راد املجتمع بامل�سائل املالية ذات
ال�صلة ب� ��إدارة �أم��وال�ه��م ومدخراتهم ،وي�ه��دف �إىل
تعزيز الوعي امل��ايل ل�سكان �أبوظبي من املواطنني
واملقيمني على حد �سواء ،و�إتاحة الفر�صة �أمامهم
الكت�ساب املعرفة التي متكنهم من ا�ستثمار و�إدارة
�أموالهم ب�صوة �سليمة و�آمنة.
و�أ�ضافت :الربنامج التدريبي تناول حماوراً مهمة
حيث حر�ص امل�ست�شار �صالح احلليان خالل العر�ض
التقدميي على تدعيم حم��اوره ب�أمثلة حية لعدة
ريا�ضيني مل ينجحوا يف توظيف مدخراتهم ،و�إدارة
�أموالهم ،ب�سبب اال�ستثمارات اخلاطئة واملمار�سات
غ�ير اجل�ي��دة ف�أ�صبحوا م��دي��ون�ين ،ون�سعى حالياً
من خالل تلك الربامج �إىل حماية الالعبني من
الدخول يف دائرة الديون .

نخبة من �شباب الإمارات يظهرون مهاراتهم يف �أول �سباق دواثلون لل�صغار يف �أبوظبي
خا�ض �أكرث من � 90شاباً من خمتلف
�أن� �ح ��اء الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
مناف�سة حادة يف �أول بطولة دواثلون
ل�ل���ص�غ��ار يف �أب��وظ �ب��ي ي ��وم اجلمعة،
متتبعني خطى �أملع جنوم الريا�ضة يف
العامل الذين ي�شاركون يوم ال�سبت يف
بطولة �أبوظبي الدولية للرتايثلون.
و�أب � ��دى امل �� �ش��ارك��ون ال���ص�غ��ار ،البالغ
ع��دده��م � � 93ش��اب �اً ،وينق�سمون �إىل
فئتني عمريتني 12 – 9 ،عاماً و13
–  16عاماً� ،أدا ًء رائعاً على جزء من
امل�سار ذاته الذي يتناف�س عليه جنوم
بطوالت الرجل احلديدي ،والألعاب
الأومل �ب �ي��ة و�أب �ط ��ال ال �ع��امل ،معززين
بذلك امل�ستقبل املزدهر لهذه الريا�ضة
يف املنطقة.
وج��اء يف طليعة املت�سابقني ال�شباب
م��ن ال�ف�ت�ي��ان وال�ف�ت�ي��ات �ضمن الفئة
ال�ع�م��ري��ة  16 – 13ع ��ام �اً ،والتي
تت�ضمن  300م �سباحة و 2.5كلم
ج��ري ،الأمل ��اين توما�س �ستامر16 ،
ع��ام�اً ،م��ن الأك��ادمي�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف
دب��ي واللبنانية �أن��دري��ا كا�سباريان،
 16عاماً ،من املدر�سة الأمريكية يف
�أب��وظ�ب��ي ،حيث �أن�ه�ي��ا ال�سباق بزمن

قدره 16د 45ثا ،و18د 55ثا على
التوايل.
ويف معر�ض حديثه مبنا�سبة ا�ستالمه
للجائزة من بطل الفريق الربيطاين
الأومل �ب��ي ال�ف��ائ��ز ب��امل�ي��دال�ي��ة الذهبية
يف الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة وب�ط��ل االحتاد
الأوروب � � ��ي ل�ل�تراي�ث�ل��ون ل �ع��دة مرات
م�ت�ع��اق�ب��ة� ،أل�ي���س�ت�ير ب��راون �ل��ي ،قال
��س�ت��ام��ر :ه��ذه ه��ي م�شاركتي الأوىل
يف �سباقات ال��دواث �ل��ون ،وق��د ق�ضيت
وق �ت �اً مم �ت �ع �اً ح �ق �اً .ل �ق��د ك ��ان م�سار
ال�سباق رائعاً ،وك��ان لقائي ب�ألي�ستري
�أم��راً متميزاً .و�سوف �أق��وم بالت�أكيد
باملزيد من التدريبات خلو�ض �سباقات
الدواثلون والرتايثلون يف امل�ستقبل.
من جانبها� ،أه��دت كا�سباريان فوزها
لنجم الرتايثلون العربي عمر نور،
ال��ذي �ألهمها للم�شاركة يف دواثلون
ال �� �ص �غ��ار �أث � �ن� ��اء زي� ��ارت� ��ه ملدر�ستها
م�ؤخراً.
وق ��ال ��ت ك��ا� �س �ب��اري��ان ،ال �ت��ي ح �ل��ت يف
امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة يف ��س�ب��اق ال�سباحة:
عندما قام عمر نور بزيارة مدر�ستنا
لإج��راء دورة تدريبية معنا ،قررت �أن
�أ�شارك يف �سباق الدواثلون ،وكان ذلك

ممتعاً حقاً.
�أما يف الفئة العمرية  12 – 9عاماً،
والتي �شهدت �أكرب ن�سبة م�شاركة مع
 77مت�سابقاً ،حلت الكندية ترينيتي
زدون � �ي � �� ��ش يف امل ��رت� �ب ��ة الأوىل بني
ال�ف�ت�ي��ات ،وح��ل ال�بري�ط��اين داريهان
جويرين �أو ًال بني الفتيان.
وق��ال��ت زدون�ي����ش ،التي �أن�ه��ت ال�سباق
ب�ف��ارق  14ثانية ع��ن �صاحبة املركز
الثاين الأ�سرتالية جا�سمني جراي:
�إنه لأمر مثري حقاً �أن �أفوز بال�سباق،
فقد ح�ضرت عائلتي ب�أكملها مل�شاهدتي
�أثناء ال�سباق.
ك�م��ا �أع� ��رب ج��وي��رين – ال�ت�ل�م�ي��ذ يف
امل ��در� �س ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة يف ال�شارقة
وال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  11ع ��ام �اً ،عن
�سعادته البالغة بفوزه بال�سباق ،حيث
فاز بدراجة �سباق جاينت جديدة ،كان
ق��د ق�ضى ن�صف ع��ام��ه الأخ�ي�ر وهو
يوفر املال ل�شرائها.
�أنا �سعيد جداً بهذا الفوز .لقد كنت
�أوف � ��ر امل� ��ال م ��ن �أج� ��ل � �ش ��راء دراج ��ة
ج ��دي ��دة ،و�أ� �ص �ب ��ح ب ��إم �ك ��اين �إن �ف��اق
تلك النقود على �أم��ر �آخ��ر الآن .لقد
ا�ستمتعت حقاً بال�سباق ،وم��ن امل�ؤكد

�أن �ن��ي � �س ��أ� �ش��ارك يف ب�ط��ول��ة �أبوظبي
للرتايثلون يف امل�ستقبل .
كما مت تقدمي عدد كبري من اجلوائز
املتميزة للمت�سابقني ال�صغار ،مبا يف
ذلك  20زوجاً من �أحذية �سكيت�شرز،
وت� ��ذاك� ��ر ل� ��زي� ��ارة ع� ��امل ف �ي ��راري يف
�أب��وظ�ب��ي ،و�إق��ام��ة يف فندق اخلالدية
ب��اال���س ري �ح��ان م��ن روت��ان��ا �أبوظبي،
ودراجات ال�سباق جاينت عالية الأداء
للفائزين والفائزات.
انطلق �سباق دواثلون ال�صغار برعاية
هيئة �أب��وظ �ب��ي لل�سياحة والثقافة،
وه��ي اجلهة املنظمة للحدث الكبري
ي��وم ال���س�ب��ت ،ال�ب��ال�غ��ة قيمة جوائزه
 230000دوالر �أم ��ري �ك ��ي ،بغية
متهيد الطريق �أمام املواهب الريا�ضية
ال�شابة يف املنطقة لالنخراط يف هذه
الريا�ضة واعتماد �أمن��اط حياة �أكرث
�صحة.
من جانبه ،قال �سلطان املهريي ،مدير
الفعاليات يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة
وال �ث �ق��اف��ة� :إن ال�ن�ج��اح امل�ت�م�ي��ز لهذا
ال���س�ب��اق ال �ي��وم ،وال��دع��م ال ��ذي تلقاه
املت�سابقون من �أ�صدقائهم و�أ�سرهم
ومن املتفرجني ،يبعث بر�سالة قوية

للمجتمع ،فنمو �أي��ة ريا�ضة يجب �أن
يبد�أ من م�ستوى القاعدة ال�شعبية،
و�أن��ا �أعتقد �أن ه��ذا احل��دث قد �أ�سهم
ب�شكل كبري يف �إر� �س��اء �أ��س��ا���س متميز
مل�ستقبل ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة يف املنطقة.
و��س�ي�ك��ون �أم� ��راً رائ �ع �اً ل��و مت�ك��ن �أحد
ال���ش�ب��اب امل �� �ش��ارك�ين يف ��س�ب��اق اليوم
م��ن متابعة طريقه وال�ف��وز ببطولة
�أب��وظ�ب��ي ال��دول�ي��ة ل�ل�تراي�ث�ل��ون يوماً
م��ا .ذل��ك ه��و ه��دف�ن��ا م��ن �إق��ام��ة هذا
احلدث.
ويف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ح�ق�ق��ت بطولة
�أب��وظ �ب��ي ال��دول �ي��ة ل�ل�تراي�ث�ل��ون هذا
ال �ع��ام رق �م �اً ق�ي��ا��س�ي�اً م��ن ح�ي��ث عدد
امل�شاركني فيها ،حيث ي�شارك 2050
ريا�ضياً من  76بلداً يف �أكرب بطولة
للرتايثلون حتى الآن ،والتي تنطلق
ي��وم ال�سبت ،حيث يخو�ض �أمل��ع جنوم
ال��ري��ا� �ض��ة ال �ع��امل �ي�ين غ �م��ار ال�سباق
جنباً �إىل جنب م��ع ع��دد م��ن الهواة
واملبتدئني� ،سعياً للفوز ب�أكرب جائزة
يف الريا�ضة.
وي���ش��ارك يف طليعة املتناف�سني على
اللقب ه��ذا ال�ع��ام بع�ض �أق��وى و�أبرز
جن� ��وم ال��ري��ا� �ض��ة يف ال � �ع� ��امل ،حيث

ي �ط �م��ح ك ��ل م �ن �ه��م ل �ل �ف��وز باجلائزة
الكربى التي تبلغ  230000دوالر
�أمريكي يف �سباق القوة ال�صرفة على
امل�سار الطويل .ومن املتوقع �أن حتت ّد
املناف�سة على اللقب بوجود نخبة من
�أب� ��رز جن ��وم ال��ري��ا� �ض��ة ،ت���ض��م ثالثة
�أب �ط��ال �سابقني يف ب�ط��ول��ة �أبوظبي،
و 43لقباً ع��امل�ي�اً ،و 84ف��ائ��زاً بلقب
الرجل احل��دي��دي ،و 103م�شاركني
يف بطولة الرجل احلديدي ، 70.3
و 192لقباً وطنياً.

ول� �ل ��راغ� �ب�ي�ن يف ح �� �ض��ور البطولة
لت�شجيع �أ�صدقائهم و�أفراد عائالتهم
وم��واط�ن�ي�ه��م ،مت تخ�صي�ص منطقة
خم �� �ص �� �ص��ة وم � �ع � ��ززة للمتفرجني
ع�ن��د خ��ط ال�ن�ه��اي��ة ع�ل��ى الكورني�ش
عند ال �ب�لازا ال�شرقية ،حيث يتمتع
ع �� �ش��اق ال��ري��ا� �ض��ة ب��ال�ترف �ي��ه ط ��وال
ال �ي��وم ح�ت��ى امل���س��اء .ف�ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الإث ��ارة التي يحملها ال�سباق ،ميكن
للمتفرجني اال�ستمتاع ط��وال اليوم
ب� �ع ��رو� ��ض ال �� �س �ح��ر ،وال ��ر�� �س ��م على

ال� ��وج� ��وه ،وراك � �ب� ��ي دراج� � � ��ات ب ��ي �إم
�إك����س امل�غ��ام��ري��ن ،ومم�ث�ل��ي ال�سريك،
وع��رو���ض ال �ك��اب��وي��را (ف �ن��ون القتال
الربازيلية) ،وفنون الأداء البهلوانية
وفناين الر�سوم الكاريكاتورية ،بدءاً
م��ن حلظة ان�ط�لاق ال�سباق ال�ساعة
� 6:30صباحاً .كما �ستقام امل�سابقات
والأن���ش�ط��ة العائلية امل�ج��ان�ي��ة طوال
ال �ي��وم ،ف���ض� ً
لا ع��ن حت��دي��ات اللياقة
ال �ب��دن �ي��ة لأول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن يرغبون
باختبار مهاراتهم اجل�سدية.
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انطالق مناف�سات بطولة الإمارات للقوارب ال�شراعية احلديثة ب�أبوظبي
حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان
ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث
الإم� ��ارات انطلقت ام����س مناف�سات بطولة الإم ��ارات
للقوارب ال�شراعية احلديثة  2013التي ينظمها نادي
تراث الإمارات وت�ستمر يومني يف نادي �أبوظبي الدويل
للريا�ضات البحرية مبنطقة كا�سر الأم��واج ب�أبوظبي
مب�شاركة  75قاربا.
وي�شرف على هذه البطولة مدر�سة الإم��ارات لل�شراع
التابعة للنادي وتت�ضمن ثماين ج��والت كحد �أق�صى

ومل���س��اف��ة ث�لاث��ة �أم �ي��ال ب�ح��ري��ة ل�ك��ل ج��ول��ة م��ن فئات
البطولة ح�سب القوانني املعتمدة دوليا.
وت�شهد ال�ب�ط��ول��ة م���ش��ارك��ة نخبة م��ن جن��وم ال�شراع
داخ��ل وخ��ارج ال��دول��ة م��ن ب�ين �أن��دي��ة ال�شراع احلديث
املحلية يف الدولة نادي احلمرية يف ال�شارقة ونادي دبي
الدويل للريا�ضات ال�شراعية ونادي �أبوظبي للريا�ضات
ال�شراعية واليخوت ونادي �شواطئ دبي ونادي �أبوظبي
لل�شراع �إ�ضافة �إىل م�شاركات �أندية ال�شراع لعدد من
دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي م��ن اململكة العربية
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ال���س�ع��ودي��ة ومم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ف���ض�لا ع��ن م�شاركني
ميثلون بع�ض اجلاليات الأجنبية املقيمة بالدولة حيث
�سيتوىل حتكيم البطولة حمكمون دول�ي��ون م��ن عدة
دول �أوروبية.
و�أ�شار عبداهلل العبيديل مدير مدر�سة الإمارات لل�شراع
يف النادي �إىل �أن اجلولة الأوىل التي �أقيمت ام�س تعد
مرحلة متقدمة لهذه البطولة وذل��ك لتحقيق ت�آلف
امل�شاركني مع طبيعة املكان ال��ذي �ستقام فيه م�سارات
البطولة من حيث �إجراءات ال�سالمة العامة وا�ستكمال

�إجراءات الت�سجيل وقيا�س الأ�شرعة.
و�أو�ضح �أن البطولة تعترب فر�صة للم�شاركني للتعرف
على مياه هذه البطولة واخل�برات امل�شاركة فيها اىل
ج��ان��ب �أت��اح��ة ف��ر��ص��ة ل�ل�ق��اء �أع �� �ض��اء جل�ن��ة التحكيم
وامل �� �ش��ارك�ين ل�ت�ق�ي�ي��م �إج � � ��راءات ال���س�ب��اق مب��ا يف ذلك
درا�سة املقرتحات لتقدمي بطولة مثالية تتمتع بكافة
املوا�صفات الدولية.
وي�شتمل برنامج بطولة الإم��ارات للقوارب ال�شراعية
احل��دي�ث��ة ال�ي��وم ال�سبت �إق��ام��ة اجل ��والت املتبقية من

ال�سباق �صباحا وختامها ع�صر على �أن تقيم مدر�سة
الإم��ارات لل�شراع بعد ذل��ك احلفل اخلتامي للبطولة
و�إع�لان �أ�سماء الفائزين لكل فئة من فئات البطولة
وتكرميهم باجلوائز املخ�ص�صة لهم.
جدير بالذكر �أن هذه البطولة ت�ضمنت م�شاركة فئات
ال �ق��وارب ال���ش��راع�ي��ة احل��دي�ث��ة املتمثلة بالأوبتم�ست
م�ب�ت��دئ�ين والأوب �ت �م �� �س��ت امل �ع��دل ال �ع��ام وال �ل �ي��زر 4.7
وال �ل �ي��زر ��س�ت��ان��درد وال �ل �ي��زر ري��دي��ال وق� ��ارب الزوجي
والكامتران والكروزر.

�أنهى مع�سكر رومانيا وبد�أ الت�أهب خلليجية املر�أة

�إ�ضافة الالعبتني زينة الزياين وفاطمة اجلزاف ملنتخب الطاولة
�أن�ه��ى منتخب البحرين الوطني
لكرة الطاولة لل�سيدات مع�سكره
التدريبي يف روماينا وال��ذي �أقيم
خالل الفرتة من  24 – 9فرباير
املا�ضي ا�ستعدادا مل�شاركة املنتخب
� �ض �م��ن م �ن��اف �� �س��ات دورة الأل� �ع ��اب
الثالثة لريا�ضة املر�أة بدول جمل�س
ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخل �ل �ي��ج العربية
والتي حتت�ضنها مملكة البحرين
خالل الفرتة من  13 – 3مار�س
اجلاري وت�ضم ثمان �ألعاب هي كرة
ال���س�ل��ة ،ك��رة ال �ط��ائ��رة ،البولينج،
�أل� �ع ��اب ال� �ق ��وى اخل��ا� �ص��ة� ،ألعاب
القوى ،الرماية ،التايكواندو وكرة
الطاولة.
وف��ور ع��ودة املنتخب �إىل البحرين
م��ن روم��ان �ي��ا يف وق��ت م�ت��أخ��ر من
م�ساء ي��وم الأح��د املا�ضي ب��د�أ بعد
ي��وم واح��د فقط م��ن ال��راح��ة التي
م�ن�ح�ه��ا امل � ��درب ال �� �ص��رب��ي مي�شي
ل �ل�اع � �ب� ��ات امل� �ن� �ت� �خ ��ب ب ��رن ��اجم ��ه
ال �ت��دري �ب��ي ال��داخ �ل��ي ع �ل��ى �صالة
االحت��اد البحريني لكرة الطاولة
يف جممع ال�صاالت مبدينة عي�سى
الريا�ضية مبنطقة ال��رف��اع ب�شكل
ي��وم��ي وع �ل��ى ف�ترت �ت�ين �صباحية
م ��ن ال �� �س��اع��ة ال �ع��ا� �ش��رة �صباحا
حتى الثانية ع�شرة ظهرا و�أخرى

م���س��ائ�ي��ة م��ن ال �� �س��اع��ة اخلام�سة
والن�صف حتى ال�سابعة والن�صف
م�ساء .وك�شف �إبراهيم �سيادي ع�ضو
جمل�س �إدارة االحت ��اد البحريني
ل �ك��رة ال� �ط ��اول ��ة م��دي��ر امل�سابقة
ورئ�ي����س ال��وف��د ال�ب�ح��ري�ن��ي للعبة
ع��ن �إ��ض��اف��ة ا�سمني ج��دي��دي��ن �إىل
املنتخب البحريني حيث ان�ضمام
الالعبتني زينة ال��زي��اين وفاطمة
اجلزاف �إىل بقية املجموعة العائدة
من مع�سكر رومانيا وه��ن جنمات
ل�ع�ب��ة ك ��رة ال �ط��اول��ة البحرينية
ال �ب��ارزات م��رمي القا�سمي حاملة
ال�ل�ق��ب اخل�ل�ي�ج��ي ،ك�ل�ث��م اليا�سي،
ف��اط �م��ة احل��اي �ك��ي ون ��دي ��ن ع ��ادل،
وت�أتي ه��ذه اخلطوة بهدف تعزيز
عنا�صر املنتخب وبح�سب اللوائح
املعمول بها يف مثل هذه البطوالت
والتي ت�سمح ملنتخب البلد امل�ضيف
ب ��إ� �ض��اف��ة الع �ب �ت�ين يف م�سابقتي
الفردي والزوجي.
و�أ� �ض��اف ��س�ي��ادي �أن امل�ن�ت�خ��ب بد�أ
برناجمه التدريبي الداخلي ب�شكل
جاد وحما�سة عالية بقيادة املدرب
ال �� �ص��رب��ي م�ي���ش��ي ومب �ت��اب �ع��ة من
املدير الفني ملنتخبات كرة الطاولة
ال� �ك ��روات ��ي ب ��وري� �� ��س ويف الوقت
ي�شارك يف التدريبات جمموعة من

العبي املنتخب البحريني للرجال
يف فئتي العموم والنا�شئني بهدف
اال��س�ت�ف��ادة م��ن وج��وده��م و�إ�ضفاء
امل��زي��د م��ن املناف�سات والتدريبات
اجل��ادة والتي من �ش�أنها �أن ت�شكل
تناف�سا قويا وندية عالية بح�سب
و�� �ص� �ف ��ه و�أق� � � � ��رب م� ��ا ت � �ك ��ون �إىل
امل�سابقات التي تتنظرهم بعد �أيام
قليلة.
االنتظام يف هاين رويال
ويف �س�ؤال عن مدى ا�ستفادة املنتخب
من مع�سكر رومانيا حتدث �سيادي
قائال :املع�سكر كان مهما للغاية ويف
نف�س الوقت مفيدا وناجحا بدرجة
عالية حيث اال�ستفادة اجليدة من
الربامج التدريبية القوية واجلادة
ال� �ت ��ي ت ��وف ��رت ل�ل�م�ن�ت�خ��ب خالل
�إق��ام�ت��ه ه�ن��اك و�إج��رائ��ه لتمارين
ت� �ق ��وي ��ة وح� ��� �ص ��ول ��ه ع� �ل ��ى فر�ص
ال �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي وم �� �ش��ارك �ت��ه يف
مباريات مع جمموعة من الفرق
ال �ق��وي��ة وال�ل�اع �ب��ات الرومانيات
البارزات ،كما ا�ستفاد املنتخب من
فر�ص م�شاركة ع��دد م��ن املدربني
الرومانيني ال��ذي �شاركوا يف دعم
اجل��وان��ب ال�ف�ن�ي��ة و�أع � ��دوا الكثري
م��ن امل �ب��اري��ات ال��داخ �ل �ي��ة جلميع

الالعبات.
وب�ي�ن ��س�ي��ادي �أن امل�ن�ت�خ��ب �سيبدا
م���ش��واره يف البطولة ب��الإق��ام��ة يف
فندق هاين رويال غدا قائال :من
املقرر �أن ينتظم املنتخب يف �سكنه
داخل فندق هاوين رويال ويوا�صل
ب��رن��اجم��ه ال �ت��دري �ب��ي ك��ذل��ك على
ف�ترت�ين ا��س�ت�ع��دادا للبطولة التي
تنطلق ق��ري�ب��ا ،ك��ل الأم� ��ور ت�سري
ب���ش�ك��ل ج �ي��د وامل �ن �ت �خ��ب يف و�ضع
فني مريح ويب�شر باخلري وبقدرة
ف �ت �ي��ات ال �ب �ح��ري��ن ع �ل��ى حتقيق
ن �ت��ائ��ج م �� �ش��رف��ة وم� ��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن
تعك�س امل���س�ت��وى احل�ق�ي�ق��ي للعبة
ك��رة ال�ط��اول��ة الن�سائية يف مملكة
البحرين ،م�ستفيدين من متابعة
ال�شيخ ح�ي��اة ب�ن��ت ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل
خليفة رئي�سة جمل�س �إدارة االحتاد
وم ��ا ت �ق��دم��ه ل�ل�م�ن�ت�خ��ب م��ن دعم
وتذليل لل�صعوبات وتوفري جميع
االحتياجات وتهيئة املناخ املنا�سب
لدخول الالعبات يف ه��ذا التجمع
الريا�ضي اخلليجي وه��ن يف �أعلى ال �ف��ردي يف ال�ي��وم ال �ث��اين ،وي�شهد والإم��ارات وتقت�صر فقط على فئة املتميز يف م�ستوى احل��دث وعلى
يوم الثالثاء القادم �إقامة م�سابقة العموم.
ق��در كبري م��ن امل�سئولية ،م�ؤكدا
جهوزيتهن.
وبح�سب اجل ��دول ال�ع��ام ملناف�سات ال�ف��رق وتتويج املنتخبات الفائزة و�أعرب �سيادي يف نهاية حديثه عن �أنه قادر على بلوغ الهدف املر�سوم
ال��دورة تنطلق مناف�سات م�سابقة يف امل�سابقة التي ت�شارك فيها �إىل امنياته بالنجاح والتوفيق ملنتخب ل ��ه م ��ن خ �ل�ال ت �ق��دمي العرو�ض
كرة الطاولة الأحد القادم ب�إقامة جانب املنتخب البحريني كل من فتيات البحرين لكرة الطاولة يف وامل�ستويات القوية وحتقيق املراكز
االجتماع الفني وانطالق م�سابقة م�ن�ت�خ�ب��ات ال �ك��وي��ت ،ق �ط��ر ،عمان مهمتهن و�أن ي�ك��ون ه��ذا املنتخب املتقدمة والتي تتنا�سب مع تاريخه

وم��ع الإم�ك��ان�ي��ات الفنية املعروفة
لدى هذه املجموعة من للالعبات
ال�ل�ات ��ي � �س �ب��ق ل �ه��ن و�أن حققوا
العديد م��ن الإجن ��ازات اخلليجية
� � �س� ��واء يف م �� �س��اب �ق��ة ال � �ف� ��ردي �أو
الزوجي.

اليوم� ..صراع ال�صدارة يتجدد يف اجلولة الرابعة لدوري الفتيات والنا�شئات الكروي
يتجدد �صباح ال�ي��وم ال�سبت على
امل �ل�اع� ��ب ال� �ف ��رع� �ي ��ة يف ال� �ن ��ادي
االهلي �صراع ال�صدارة واحل�سم يف
مواجهات اجلولة الرابعة لدوري
ال �ف �ت �ي��ات وال �ن��ا� �ش �ئ��ات ال� �ك ��روي
ال� ��ذي ي �ق��ام ب�ت�ن�ظ�ي��م جل �ن��ة كرة
ال �ق��دم لل�سيدات ال�ت��اب�ع��ة ملجل�س
�أبوظبي الريا�ضي بالتن�سيق مع
احت��اد الكرة وبالتعاون مع وزارة
الرتبية والتعليم واحتاد الريا�ضة
امل��در��س�ي��ة وال �ن��ادي االه�ل��ي و�سط
م�شاركة  20فريقا موزعني على
فئتي حت��ت � 14سنة وحت��ت 16
�سنة.
وتقام اليوم يف دوري الفتيات خم�س
م��واج �ه��ات جت�م��ع ك��ل م��ن فريق
مركز تدريب ال�شارقة-ال�شرقية
وفريق مركز تدريب ر�أ�س اخليمة
 ،وف��ري��ق م��رك��ز ت��دري��ب عجمان
مع فريق مركز تدريب ال�شارقة
 ،فيما يلتقي فريق مركز تدريب
ابوظبي مع فريق مركز تدريب ام
القيوين  ،ويالعب النادي االهلي
ف��ري��ق م��رك��ز ت��دري��ب ال �ف �ج�يرة ،
يف ح�ين تختتم امل��واج �ه��ات بلقاء
القمة بني نادي ابوظبي الريا�ضي
ومركز تدريب دب��ي  .وجت��ري يف
دوري النا�شئات خم�سة مباريات
اي���ض��ا يلتقي م��ن خ�لال�ه��ا فريق
م��رك��ز ت ��دري ��ب ال �� �ش��ارق��ة بنادي

بوفــــالغـــة مــدربــــ ًا
لل�شبــاب العمانــي
قال الدكتور نور الدين بوفالغة �إن تعاقده مع نادي ال�شباب العماين ملدة
مو�سم مرحلة ج��دي��دة م��ن التحدي يف م���ش��واره التدريبي بعد جتربته
ال�سابقة مع نادي اجلزيرة برفقة املدرب الربازيلي �آبل براغا مو�ضحا �أن
البداية القوية له مع فريقه اجلديد بالفوز على فريق الطليعة العماين
 1-2و�أخ�يرا على نادي اجلهراء الكويتي  1-2يف خليجي الأندية لكرة
القدم �ستمنحه ال�شباب الدافع املعنوي املطلوب لتعوي�ض النتائج املا�ضية .
و�أكد بوفالغة �أن التقدير الذي ح�صل عليه من ادارة نادي ال�شباب يحفزه
على تقدمي �أف�ضل اخلدمات التي من �ش�أنها م�ساعدة ال�شباب على املناف�سة
القوية لبلوغ من�صات التتويج و�أك��د �أن فريقه على �آعتاب مرحلة مهمة
بالدوري العماين يوم الأحد �أمام فريق ال�سويق باملرحلة االياب الثالثة ،
ملتابعة مرحلة النتائج اجليدة بالدوري العماين .

ابوظبي الريا�ضي ،يف حني يجمع
اللقاء الثاين فريق مركز تدريب
ابوظبي ومركز تدريب عجمان ،
ويواجه مركز تدريب ام القيوين
فريق مركز تدريب ر�أ���س اخليمة
 ،ويالقي مركز تدريب الفجرية
ف��ري��ق م��رك��ز ت��دري��ب ال���ش��ارق��ة-
ال�شرقية  ،وي���س��دل ال���س�ت��ار على
اجلولة الرابعة يف دوري النا�شئات
مبواجهة من العيار الثقيل بني
فريق االهلي ومركز تدريب دبي.
وتطمح الفرق املت�صدرة و�صاحبة
ال ��و�� �ص ��اف ��ة يف دوري � � ��ي الفتيات
والنا�شئات حل�سم ال���ص��راع وفك
ال�شراكة وتو�سيع الفارق اللتقاط
االن� �ف ��ا� ��س ق �ب��ل ت ��وق ��ف ال � ��دوري
بعد ه��ذه اجل��ول��ة  ،ان�ط�لاق��ا من
حر�ص جلنة كرة القدم لل�سيدات
واه�ت�م��ام�ه��ا ال�ك�ب�ير لت�سخري كل
االم� �ك ��ان� �ي ��ات م ��ن اج� ��ل م ��راع ��اة
اجلانب العلمي والدرا�سة جلميع
الع�ب��ات ال�ف��رق امل�شاركة وال�سعي
ل �ت��وف�ي�ر ك ��ل االج� � � ��واء املالئمة
قبل امتحانات الف�صل الدرا�سي
ال� �ث ��اين ،مت��ا� �ش �ي��ا م ��ع ر�سالتها
ال� �ه ��ادف ��ة وال �� �س ��اع �ي ��ة لتحقيق
ال�ت��واف��ق يف بناء ف��رق ومنتخبات
على م�ستوى الفئات العمرية مع
�ضرورة التم�سك بالنجاح والتفوق
العلمي .

حتت �شعار ( بيئتي ..موطني) وبرعاية جمل�س ال�شارقة الريا�ضي

نادي مليحه يطلق يف اخلام�س من مار�س مهرجان مليحة البيئي الأول 2013
برعاية جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
ي �ط �ل��ق ن � ��ادي م�ل�ي�ح��ه الريا�ضي
و��ض�م��ن م �ب��ادرات��ه يف ال �ف�ترة من
اخلام�س وحتى ال�سابع من مار�س
اجل ��اري م�ه��رج��ان مليحة البيئي
الأول حتت �شعار ( بيئتي ..موطني)
وينظم املهرجان مب�شاركة منطقة
ال �� �ش��ارق��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة مب ��دار� ��س
املنطقة الو�سطى ومراكز النا�شئة
والأن� ��دي� ��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف الذيد

والبطائح و املدام ومليحة بجانب
م�شاركة كال من املجال�س البلدية
و ال�ب�ل��دي��ات يف املنطقة الو�سطى
وهيئة البيئة و املحميات وجمل�س
�أول �ي��اء �أم ��ور الطلبة والطالبات
باملنطقة الو�سطي وف��رع جمعية
ال���ش��ارق��ة اخل�يري��ة ب��ال��ذي��د وفرع
دائ� ��رة اخل��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة يف
مليحه وم��رك��ز مليحة ال�صحي
ودائرة التخطيط وامل�ساحة بالذيد

و�إدارة �شرطة املنطقة الو�سطى .
و�أ�شار حممد �سلطان اخلا�صوين
�أم �ي��ن ال �� �س��ر ل� �ن ��ادي م �ل �ي �ح��ه �أن
الفعالية تهدف �إىل تعزيز اجلهود
امل �� �ش�ترك��ة يف االن ��دي ��ة لالهتمام
بالبيئة وبيان دور االندية يف هذا
املجال عالوة على تنمية االنتماء
ل �ل��وط��ن واحل � �ف� ��اظ ع �ل �ي��ه وعلي
موارده وخرياته .
وقال �إىل �أه��داف املهرجان تتمثل

يف احلفاظ علي البيئة و حتويلها
مل���س�ط�ح��ات خ �� �ض��راء وت�ف�ع�ي��ل دور
امل�ؤ�س�سات يف حماية البيئة بجانب
العمل على توعية املجتمع ب�أهمية
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ي البيئة و ت�سليط
ال���ض��وء علي ق��وان�ين و ت�شريعات
حماية البيئة وانتهاء بتعزيز قيم
التعامل مع البيئة .
وع � ��ن ف �ع��ال �ي��ات امل� �ه ��رج ��ان لفت
اخل��ا� �ص��وين �أن ه �ن��اك جمموعة

كبرية من الفعاليات التي �ستنفذ
حت ��ت �إ�� �ش ��راف جم�ل����س ال�شارقة
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي واجل � �ه� ��ات امل�شاركة
وامل �ت �ع��اون��ة يف امل� �ه ��رج ��ان ومنها
معر�ض ت��دوي��ر النفايات وعر�ض
من املدار�س وحما�ضرات و ندوات
بيئية ومعر�ض منتجات �صديقة
للبيئة .
ك�م��ا �سيتم تنفيذ ج �ن��اح الأدوي� ��ة
ال���ش�ع�ب�ي��ة امل���س�ت��وح��اة م��ن البيئة

وجناح املحميات الطبيعية (عر�ض
لأ��ش�ج��ار حملية) وحملة ت�شجري
وح�م�ل��ة تنظيف البيئة ومعر�ض
ال�صور البيئية .
ول �ف��ت �إىل �أن امل �ه��رج��ان �سي�ضم
امل�سابقــــــــات م�سابقـــــــــات عامـــــــــة
عـــــــــن البيئــــــــــة و�أف�ضــــــــــل
ر��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ن البيئـــــــة
وم�سابقـــــــة �أف�ضــــــــــــل جم�ســــــــم
لإعــــــادة التدوير .
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حمـــدان بــن را�شـــد ي�شهـــد �سبـــاق كـــ�أ�س حممـــد بـــن من�صـــور للقــــدرة بالـــوثــبـــة
�شهد �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي وزير املالية �سباق كا�س ال�شيخ
حممد بن من�صور بن زايد �آل نهيان للقدرة
ل�ل�إ��س�ط�ب�لات اخل��ا��ص��ة للمواطنني مل�سافة
 100كم الذي �أقيم ام�س على ميادين قرية
االمارات العاملية للقدرة بالوثبة و�شارك فيه
 45فار�سا وفار�سة من جميع اال�سطبالت
على م�ستوى ال��دول��ة وبلغ �إج�م��ايل جوائزه
املالية � 350ألف درهم �إ�ضافة ل�سيارة للفائز
باملركز الأول.

وت ��وج ال �ف��ار���س خليفة ع�ل��ي اجل �ه��وري على
� �ص �ه��وة اجل � ��واد ل �ي��و م��ن ا� �س �ط �ب�لات العني
ب �ط�لا ل �ل �� �س �ب��اق ب��زم��ن ق � ��دره 3.41.00
�ساعة مبعدل �سرعة  27.14كم يف ال�ساعة
بينما ج��اء ال�ف��ار���س را��ش��د ال�ك�م��دا يف املركز
الثاين على �صهوة اجل��واد �أك�س كاليرب من
ا�سطبالت �سعيد الكمدا وفاز الفار�س �سعيد
�أحمد اجلابر يف املركز الثالث.
وق ��ام ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن م�ن���ص��ور ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان راع ��ي ال���س�ب��اق وال�شيخة فاطمة

ب�ن��ت من�صور ب��ن زاي ��د وال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
من�صور بن زاي��د �آل نهيان يرافقهم عدنان
�سلطان مدير نادي ابوظبي للفرو�سية والرا
�صوايا مديرة مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي��د �آل نهيان العاملي للخيول العربية
رئي�س ال�سباقات الن�سائية باالحتاد الدويل
و�سيف العواين ممثل م�ؤ�س�سة عواين �إحدى
ال�شركات الراعية لل�سباق بتتويج الفائزين
ال�ث�لاث��ة االوائ � ��ل .و�أه� ��دى ال �ف��ار���س خليفة
على خلفان اجل�ه��وري �صاحب املركز الأول

وب �ط��ل ��س�ب��اق حم�م��د ب��ن م�ن���ص��ور ب��ن زايد
فوزه بلقب ال�سباق �إىل والده على اجلهوري
 .م�ؤكدا �أن طموحه متثيل املنتخب الوطني
يف املحافل ال��دول�ي��ة .و�أك ��دت الرا �صوايا �أن
ال�سباق كان مميزا من جميع جوانبه وجنح
يف حت�ق�ي��ق االه� ��داف ال �ت��ي ن�ظ��م م��ن �أجلها
وف ��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م �ه��رج��ان ��س�م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان العاملي للخيول
العربية ال�ت��ي م��ن �أه��داف�ه��ا زي ��ادة االهتمام
باخليل العربية والفرو�سية مبختلف انواعها

لت�شجيع الفر�سان املواطنني على ممار�ستها
لإف��راز مواهب ق��ادرة على متثيل الدولة يف
املحافل ال��دول�ي��ة واحل�ف��اظ على االجنازات
التي حققها فر�سان االم��ارات يف البطوالت
ال�ع��امل�ي��ة .م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد ع��دن��ان �سلطان
بنجاح ال�سباق م�ؤكدا �أن��ه جاء منوذجيا من
كافة جوانبه التنظيمية و�ساعد على ذلك
�إلتزام الفر�سان والفار�سات بالنظم واللوائح.
و�أو� �ض��ح �أن املناف�سة كانت قوية على مدى
م��راح��ل ال�سباق االرب ��ع مم��ا �أع�ط��ى ال�سباق

م�ت�ع��ة و�إث� � ��ارة الف �ت��ا اىل �أن ت�ن�ظ�ي��م ثالثة
�سباقات على م��دى ث�لاث��ة اي��ام متتالية يف
قرية االمارات العاملية للقدرة بالوثبة ي�ؤكد
ج��اه��زي��ة ال�ق��ري��ة وا� �س �ت �ع��داده��ا ال�ست�ضافة
اقوي ال�سباقات وي�ؤكد ات�ساع قاعدة الفر�سان
يف ال��دول��ة مم��ا ي�سهم ذل��ك يف اب��راز مواهب
وجن� ��وم ت �ك��ون ق � ��ادرة ع �ل��ى دع ��م املنتخبات
الوطنية ملوا�صلة احل�ف��اظ على االجن ��ازات
ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي حققها ف��ر� �س��ان االم � ��ارات يف
البطوالت العاملية للقدرة .
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يف اليوم الثاين من مهرجان �سلطان بن زايد للفرو�سية

بطولة بـوذيب جلمـال اخليـول تعانق النجاح
ب �ح �� �ض��ور ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ �سلطان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي
ت � ��راث االم � � ��ارات � �،ش �ه��دت قرية
بوذيب العاملية للقدرة ع�صر ام�س
انطالق فعاليات اليوم الثاين من
مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ال� ��دويل ال�سابع
ل�ل�ف��رو��س�ي��ة ،ال ��ذي ينظمه نادي
تراث االمارات بالتن�سيق مع احتاد
االم � � ��ارات ل �ل �ف��رو� �س �ي��ة وجمعية
االم � � � � ��ارات ل �ل �خ �ي��ول العربية،
مب�شاركة عربية ودول�ي��ة وا�سعة.
وقد انطلقت الفعاليات مب�سابقة
جمال اخليول العربية الأ�صيلة
يف دورت�ه��ا الثالثة حيث خ�ص�ص
ال�ي��وم للفئة الثانية للمهور من
ع �م��ر ��س�ن��ة ايل ث�ل�اث��ة � �س �ن��وات ،
وفئة الفحول من عمر �أربعة وما
ف��وق  ،كما �شملت بطولة جمال
اخل �ي��ول ع�ل��ى م�ن��اف���س��ات بطولة
الأب �ط��ال ل�ل�إن��اث م��ن ع�م��ر �سنة
�إىل �سنتني ،والذكور من عمر �سنة
�إىل �سنتني �أي�ضاً .وقد تابع �سمو
ال�شيخ �سلطان بن زايد ال نهيان
ال�ف�ع��ال�ي��ات م��ن ال���ص��ال��ة الكربى
للفرو�سية يف بوذيب ،و�شهد جميع
م ��راح ��ل ت ��أه �ي��ل ج �م��ال اخليول
العربية اال�صيلة من �إ�سطبالت
ال��دول��ة ال�ع��ام��ة واخل��ا��ص��ة وعدد
م� ��ن �إ�� �س� �ط� �ب�ل�ات دول جمل�س
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ،وت� ��وج �سمو
راع��ي امل�ه��رج��ان ال�ف��ائ��زي��ن و�سط
ف ��رح ��ة ك �ب�ي�رة م ��ن ال �ف��ائ��زي��ن .

الإم� ��ارات ودول جمل�س التعاون
اخلليجي  ،و�شددوا على ان قرية
بوذيب مبرافقها ذات املوا�صفات
ال� ��دول � �ي� ��ة ج� ��دي� ��رة باحت�ضان
ال�سباقات الكبرية نظرا ملا تتمتع
به من �سمعة دولية واهتمام جنوم
الفرو�سية ب�سباقاتها ون�شاطاتها
املميزة.

وي�شرف على تقييم جمال اخليول
جل�ن��ة حت�ك�ي��م متخ�ص�صة ت�ضم
خ�ب�راء حم�ل�ي�ين ودول �ي�ي�ن وقدم
�سمو االمري عبد العزيز بن �أحمد
ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز رئ�ي����س منظمة
اجل� ��واد ال �ع��رب��ي ل��وح��ة تذكارية
حتمل �صورة الفر�سة موناراك .
ام وهي الفر�سة الأوىل امل�ؤ�س�سة
ال�سطبالت ور�سان التابعة ل�سمو
ال�شيخ �سلطان بن زايد ال نهيان،
وذل� ��ك ت �ق��دي��را ل���س�م��وه ول� ��دورة
ال�ك�ب�ير يف احل �ف��اظ ع�ل��ى ريا�ضة
الفرو�سية ريا�ضة االباء واالجداد
ول� ��دوره ال�ك�ب�ير يف دع��م امل ��وروث
ال�شعبي ل��دول��ة االم � ��ارات ودول
اخلليج العربية  .ح�ضر الفعاليات
التي �أقيمت يف �صالة �سلطان بن
زايد الكربى للفرو�سية يف بوذيب

�سمو الأمري عبد العزيز بن �أحمد
ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز رئ�ي����س منظمة
اجلواد العربي و�سمو الأمري عبد
اهلل بن فهد بن عبد اهلل �آل �سعود
،ن��ائ��ب رئ�ي����س االحت ��اد ال�سعودي
ل�ل�ف��رو��س�ي��ة ،والأم �ي�ر حم�م��د بن
ف �ه��د ب ��ن ع �ب��د اهلل �آل � �س �ع��ود .
وا�صحاب ال�سعادة جا�سم بن عيد
�آل ث��اين م��ن دول��ة قطر ،واحمد
ع��ادل عبد ال��رازق رئي�س جمعية
م��رب��ي اخل�ي��ول العربية امل�صرية
الأ��ص�ي�ل��ة ،و� �ص�ل�اح ال�ع��ري��ف من
ال �ك��وي��ت ،وال� �ل ��واء � �س��امل ال�ب�راق
من منظمة اجل��واد العربي ،كما
ح �� �ض��ر ال �ف �ع��ال �ي��ات � �س �ع��ادة علي
عبداهلل الرميثي املدير التنفيذي
ل �ل��أن � �� � �ش � �ط ��ة ،وحم � � �م� � ��د مهري
املزروعي مدير �إدارة قرية بوذيب

للفرو�سية ،ون�خ�ب��ة م��ن ا�صحاب
اال� �س �ط �ب�لات ال �ع��ام��ة واخلا�صة
يف ال��دول��ة ودول جمل�س التعاون
اخل �ل �ي �ج��ي وج� �م� �ه ��ور ك �ب�ي�ر من
ع�شاق ريا�ضة الفرو�سية .
ا�شادة باملهرجان
ثمن عدد من امل�شاركني واحل�ضور
رعاية وجهود �سمو ال�شيخ �سلطان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة  ،رئي�س نادي
تراث االمارات يف تطوير ريا�ضات
الفرو�سية من (جمال وتروي�ض
وق� � ��درة وال �ق �ف��ز ع �ل��ى احلواجز
وم � �ه� ��ارات ال �ع��ر���ض وغ �ي�ره ��ا) ،
وقالوا ان املهرجان يتميز بح�سن
الإع � � ��داد وال �ت �ن �ظ �ي��م وامل�شاركة
ال �ن ��وع �ي ��ة ل �ف ��ر� �س ��ان وف ��ار�� �س ��ات

راع������ي امل���ه���رج���ان يتفقد
االن�شطة امل�صاحبة
ق� ��ام � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ب�ج��ول��ة تفقدية
للفعاليات امل�صاحبة للمهرجان
�إل� �ت� �ق ��ى � �س �م��وه خ�ل�ال �ه��ا رئي�س
و�أع �� �ض��اء اللجنة وامل���ش��ارك�ين يف
املهرجان ،مطمئنا على �أحوالهم،
وموجها اللجنة املنظمة مبتابعة
�ش�ؤونهم  ،وتقدمي جميع �أ�شكال
ال��دع��م وااله �ت �م��ام والت�سهيالت
التي من �ش�أنها حتقيق م�شاركة
متميزة ونوعية تقوم على حتقيق
مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلميع،
وم �� �ش��ارك��ة ف �ع��ال��ة الجن � ��اح هذا
ال�ع��ر���س ال�تراث��ي ال��وط�ن��ي الذي
�أ�صبح ملتقى تراثيا ثقافيا فريدا
م��ن ن��وع��ه على م�ستوى املنطقة
وال �ع��امل وع �ل��ى ك��اف��ة امل�ستويات
وب� �خ ��ا�� �ص ��ة م� ��� �س� �ت ��وى ت�شجيع
وتطوير فكرة ال�سياحة الرتاثية،
وت�شجيع امل��واط�ن�ين و�أب �ن��اء دول
جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجية على
موا�صلة ممار�سة ه��ذه الريا�ضة
ال �ع��ري �ق��ة واحل� �ف ��اظ ع�ل�ي�ه��ا عرب

االجيال .
ي ��ذك ��ر ان � ��ه ي� �ق ��ام ع� �ل ��ى هام�ش
مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زايد ال نهيان للفرو�سية مهرجان
تراثي كبري ب�إ�شراف ن��ادي تراث
االم ��ارات يت�ضمن ع��رو��ض��ا فنية
ل�ع��دد م��ن ف��رق ال�ف�ن��ون ال�شعبية
املحلية وع��رو��ض��ا ت��راث�ي��ة وفنية
خمتلفة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أجنحة
خا�صة للمهن واحلرف التقليدية
واملقهى ال�شعبي وجل�سات عربية
ق ��دم ��ت م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا واج� �ب ��ات
ال �� �ض �ي��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة ك �م��ا قدمت
ن�شاطات وعرو�ض خمتلفة .
برنامج اليوم الثالث
ت���س�ت��أن��ف ع���ص��ر ال �ي��وم م�سابقة
ج �م��ال اخل �ي��ول (ف �ئ��ة الركوب)
يف م��ا ي�شتمل ال �ي��وم ال��راب��ع من

جنـاح بــاهر لف ّعـاليـــة دبـي تطوف بالـدراجـات الهوائيـــة
�شهد م�ضمار دب��ي للدراجات الهوائية بالقدرة اجلمعة 1
مار�س ،ف ّعالية دبي تطوف بالدراجات الهوائية التي �أقيمت
مب�شاركة �أكرث من  700دراجاً من جميع الفئات والأعمار،
ويعد هذا احلدث الأكرب من نوعه للدرجات الهوائية بدبي
من حيث حجم امل�شاركة املجتمعية.
�أقيم التحدي على م�ضمار دبي للدراجات الهوائية بالقدرة،
وال ��ذي يبلغ ط��ول��ه  66ك��م ،وي �ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز ال�صحة
وال�ل�ي��اق��ة البدنية يف جمتمع دب��ي و��س��ط �أج ��واء م��ن املرح
واحليوية.

وج��رت خ�لال اليوم  3ف ّعاليات لركوب ال��دراج��ات :الأوىل
مل�سافة  96كم ،و�شارك فيها الدراجون من �أ�صحاب اخلربة،
و�أقيمت يف مت��ام ال�ساعة � 7:00صباحاَ ،والثانية امتدت
�إىل م�سافة  48كم و�شارك فيها �سائقي دراجات متو�سطي
امل�ستوى يف � 7:45صباحاً ،و�أخ�يراً جولة الأطفال لركوب
الدراجات مل�سافة  20كم ،وانطلقت ال�ساعة � 8صباحاً ،وقد
ح�صل جميع امل�شاركني على حقيبة وميدالية لدى عبورهم
خط النهاية.
وق��ال نا�صر �أم��ان �آل رحمة مدير �إدارة املجتمع والقطاع

اخلا�ص مبجل�س دبي الريا�ضي :من الرائع �أن نرى املزيد
من الأفراد يولون لياقتهم البدنية و�صحتهم �أهمية كربى،
وه��ذا ما كنا نطمح �إليه عندما �أطلقنا برنامج نب�ض دبي،
نتائج حدث اليوم رائعة ومثمرة ،ونحن �سعداء بذلك.
وع �ق��ب اخ �ت �ت��ام ال�ف� ّع��ال�ي��ة ا��س�ت�م�ت��ع احل �� �ض��ور م��ن الأف� ��راد
وال �ع��ائ�لات ب�ت�ن��اول امل ��أك ��والت وامل �� �ش��روب��ات والآي ����س كرمي
واملو�سيقى ،بينما كان الأطفال يلعبون على قالع القفز يف
منطقة احلدث ،الأمر الذي جعل من احلدث منا�سبة رائعة
خارج املنزل جلميع �أفراد املجتمع.

فرير ونادال �إىل ن�صف نهائي �أكابولكو
بلغ اال�سبانيان دافيد فرير ورافايل نادال امل�صنفان
اول وثانيا الدور ن�صف النهائي من دورة اكابولكو
املك�سيكية املختلطة لكرة امل�ضرب ،بفوز االول على
االي�ط��ايل ب��اول��و ل��ورن��زي  3-6و ،1-6والثاين
على االرجنتيني ليوناردو ماير  1-6و.5-7
وي�ل�ت�ق��ي ف�ي�رر يف ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي م��ع االيطايل
االخر فابيو فونييني ،ونادال مع مواطنه نيكوال
املاغرو.
وح �� �س��م ن � ��ادال امل �ج �م��وع��ة االوىل يف م�صلحته
ب�سهولة ،لكنه واج��ه مقاومة من االرجنتيني يف
الثانية واحتاج اىل كامل خربته لكي يح�سمها يف
م�صلحته.
وق��ال ن��ادال كانت امل�ب��اراة �صعبة .لعب ليوناردو
بطريقة رائ�ع��ة يف املجموعة الثانية وك��ان اكرث

قتالية ومتيز بار�ساالته القوية واملركزة .
وعاد نادال اىل املالعب م�ؤخرا بعد ا�صابة ابعدته
ع��دة ا�شهر عن املالعب و�شارك يف دورة فينا دل
مار الت�شيلية وحل و�صيفا ،ثم يف دورة �ساو باولو
الربازيلية وتوج بطال لها.
وت�أتي م�شاركة ن��ادال يف هذه ال��دورات املقامة يف
امريكا الالتينية ا�ستعداد له خلو�ض �سل�سلة من
دورات املا�سرتز املقررة يف انديان ويلز وكاليفورنيا
وميامي ال�شهر املقبل.
ام��ا ف�ي�رر فخ�سر ار� �س��ال��ه م�ب�ك��را ام ��ام لورنزي
لكنه ع��اد وك�سر ار��س��ال مناف�سه خم�س م��رات يف
املجموعتني ليخرج بفوز �سهل.
وف ��از امل��اغ��رو ال�ف��ائ��ز بلقب ه��ذه ال ��دورة مرتني
على االرجنتيني هورا�سيو زيبالو�س  3-6و4-6

حم�ق�ق��ا  10ار� �س ��االت ن�ظ�ي�ف��ة ،وف��ون�ي�ي�ن��ي على
الكولومبي �سانتياغو جريالدو  5-7و.4-6
ويف فئة ال�سيدات ،بلغت االيطالية �سارا ايراين
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�يرت�ي�ن��ز 4-6
و.4-6
وح��ذت ح��ذوه��ا اال�سبانية ك��ارال ��س��واري��ز نافارو
اثر تغلبها على االيطالية فران�شي�سكا �سكيافوين
 )7-5( 7-6و 4-6و .2-6وف� � ��ازت اي�ضا
ال�ف��رن���س�ي��ة ال �ي��ز ك��ورن �ي��ه امل���ص�ن�ف��ة ث��ال �ث��ة على
اال�سبانية لوردي�س دومينغيز لينو  6-3و6-7
( )10-12و ،)2-7( 6-7واال�سبانية �سيلفيا
��س��ول�ير ا��س�ب�ي�ن��وزا ع�ل��ى االي�ط��ال�ي��ة ك��اري��ن كناب
 2-6و.2-6

املهرجان على مناف�سات م�سابقة
ع � ��رو� � ��ض ري ��ا� � �ض ��ة الفرو�سية
(م �ه��ارات ال��رك��وب) وذل��ك �ضمن
ارب� �ع ��ة ا�� �ش ��واط ب��رع��اي��ة مربط
فورتي فت�ستاد ،ويلي ذلك م�سابقة
�أل � �ع� ��اب ال �ف��رو� �س �ي��ة خم�ص�صة
للفر�سان ال�صغار ،كما يت�ضمن
ب��رن��ام��ج امل �ه��رج��ان ب �ط��ول��ة قفز
احلواجز ،والتي تت�ضمن م�سابقة
ال�ت�ق��اط االوت� ��اد ��ض�م��ن �شوطني
ت�أهيلي ونهائي ،ويتوج املهرجان
مب �ن��اف �� �س��ات ك� ��أ� ��س � �س �م��و ال�شيخ
�سلطان بن زايد �آل نهيان الدويل
للقدرة مل�سافة 240كم على ثالث
م��راح��ل  ،وامل�صنف دول�ي��ا بثالث
جن��وم  .وه��و خم�ص�ص للخيول
من �أعمار �سبع �سنوات فما فوق،
حيث يبد�أ املتناف�سون م�شاركتهم
باملرحلة االوىل ذات اللون اال�صفر

التي �ستنطلق فجر يوم اخلمي�س
املقبل  14مار�س مل�سافة  80كم،
ومن ثم ي�ستكملون بقية اجلوالت
واملراحل على مدار يومني �آخرين
لإمتام امل�سافة كاملة .
ك�م��ا يت�ضمن ب��رن��ام��ج املناف�سات
�سباق ك��أ���س �سمو ال�شيخ �سلطان
بن زايد �آل نهيان الدويل للقدرة
ل �ل �خ �ي��ول ذات امل �ل �ك �ي��ة اخلا�صة
مل�سافة  120ك��م ،و�سباق القدرة
ال� � � ��دويل ل �ل �� �ش �ب��اب والنا�شئني
مل�سافة  120ك��م ،امل�صنف دوليا
بنجمتني ،و�سباق القدرة الن�سائي
املحلي امل�ف�ت��وح مل�سافة  120كم
� �ض �م��ن خ �م ����س م� ��راح� ��ل ،ويقام
ال�سباق لأول م��رة ب�ه��ذه امل�سافة
ال�ط��وي�ل��ة ،اىل ج��ان��ب جملة من
ال�سباقات الت�أهيلية مل�سافات ما
بني  40كم و  80كم .

فتاة تنام  44يوم ًا من دون تو ّقف
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

تعاين فتاة بريطانية يف ال�ساد�سة ع�شر من العمر ،من مر�ض نادر يجعلها تنام ملدة  44يوماً ب�شكل م�ستمر ،وتهاجم
�أفراد عائلتها �أثناء فرتة غيبوبتها.
وق��ال��ت �صحيفة (دي�ل��ي ميل) �إن لوي�س وودز ،تعاين م��ن �أع��را���ض ن��ادرة جتعلها تعاين م��ن تغيريات عجيبة يف
�شخ�صيتها وتت�ص ّرف كطفلة �صغرية �أو فتاة عنيفة ،وقامت خالل �إح��دى النوبات ب�صبغ �شعرها باللون الأحمر
وثقب �أذنيها.
و�أ�ضافت �أن الأطباء يعتقدون �أن لوي�س تعاين من متالزمة ت�سمى كلني ليفن جتعلها تنام لفرتات طويلة يف كل
مرة ،وتت�ص ّرف بطريقة غريبة جتعلها ت�ضرب ر�أ�سها باحلائط ،وتهاجم �شقيقها الأ�صغر ،وت�أكل كميات كبرية من
الطعام ،وتعاين �أي�ضاً من تغريات يف ال�شخ�صية جتربها على الت�ص ّرف مثل طفل ر�ضيع �أو �شخ�ص يف حالة �سكر
�شديدة.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن هذه الأعرا�ض جعلت لوي�س بال ذاكرة ل�سلوكها الغريب ،ويعتقد طبيبها ب�أنها تعاين من
متالزمة كلني ليفن  ،وهي حالة نادرة ومعقّدة ت�سبب ا�ضطرابات ع�صبية ،ويعاين منها � 65شخ�صاً فقط يف اململكة
املتحدة.

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae
املكتب الرئي�سي �أبوظبي  :هاتف - 4488300:فاك�س4488436 :
دبي :هاتف - 2217155:فاك�س2210070 :
العني  :هاتف - 7663631:فاك�س7666518 :
املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:editors@alfajrnews.ae
طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

يجرب طفلته على القيادة بتهور

�إن�شاء ات�صاالت بالتخاطر

ق��د ي�ك��ون ذل��ك ه��و �أ� �س��و�أ �أب يف ال �ع��امل  ،ه�ك��ذا و�صفت
�صحيفة ال��داي �ل��ي م�ي��ل ال�بري�ط��ان�ي��ة ال���س��ائ��ق الرو�سي
املتهور ،ال��ذي دفع ابنته ذات الأع��وام الثمانية للجلو�س
خلف عجلة القيادة والقيادة على �سرعة  100كليومرت
يف ال�ساعة .وق��ال��ت ال�صحيفة الربيطانية �إن دميرتي
ميهولت�شيك ( 28ع��ام�اً) ،و�ضع ابنته كارينا �أم��ام��ه يف
مواجهة عجلة قيادة �سيارته ،وعكف على ت�صويرها وهو
يحثها على ال�سري ب�سرعة كبرية؛ حتى و�صلت ال�سرعة
�إىل  100ك�ي�ل��وم�تر يف ال���س��اع��ة .ورغ ��م �أن ��ه ك��ان ي�سري
على طرق جليدية قابلة لالنزالق ،مل يلتفت �إىل جنوح
�سيارته يف منت�صف الطريق ،ف�إنه �أ�صر على حث ابنته
على زي��ادة ال�سرعة جم��دداً .وق��ال ميهولت�شيك البنته:
هيا� ..أ�سرعي ..نعم ..هيا هيا ..هل هي �أقل من �سبعني
كيلومرت يف ال�ساعة ..ال تنظري يف عداد ال�سرعة ..انظري
فقط �إىل الطريق  .ثم حول بعد ذلك الكامريا لزوجته
التي كانت جتل�س يف اخللف ،قائ ً
ال لها لينا التقطي لنا
�صوراً جيدة  ،ثم توجه البنته قائ ً
ال هيا لقد قاربنا على
مئة كيلومرت يف ال�ساعة ..ا�ضغطي على البنزين ال تكوين
خائفة  .وواجهت تلك اللقطات انتقادات وا�سعة من قبل
م�ستخدمي �شبكة الإن�ترن��ت ،ال��ذي��ن و�صفوه بالفيديو
ال�صادم  ،فيما و�صفوه باملحاولة القا�سية لتعليم �سلوكيات
�سيئة للأطفال وا�صفني �إي��اه بالأبله  ،فيما كان رد فعل
�آخ��ري��ن ب��الإ��ش��ادة ب��الأب ،ال��ذي قالوا �إن��ه �أب مثايل لأنه
يعلم ابنته يف �سن مبكرة جداً على عدم اخلوف .

متكن العلماء للمرة الأوىل من تو�صيل عقل ب�آخر بني ف�أرين
باملخترب يف تقدم هام يب�شر بخطوة �أقرب يف جمال تكنولوجيا
ق ��راءة الأف �ك ��ار .وب��ا��س�ت�خ��دام �أق �ط��اب كهربائية م�غ��رو��س��ة يف
الدماغني متكن �أحد الف�أرين من مترير املعلومات �إىل الف�أر
الآخر املوجود يف قف�ص يبعد �آالف الأميال ،على الرغم من �أنه
مل يكن واعيا ب�أنه كان يفعل ذلك .وتعترب هذه التجربة التي
�أجراها العلماء من جامعة ديوك الأمريكية بوالية كالورينا
ال�شمالية �أول مثال عملي ملا يعرف بال�سطح البيني من عقل
لآخ��ر � ،أو راب��ط االت�صال املبا�شر بني عقلني .وكانت درا�سات
�سابقة قد �أظهرت �أن املعلومات الب�صرية واللم�سية ميكن نقلها
بني عقل وحا�سوب ،على �سبيل املثال جلعل مبتوري الأع�ضاء
يتحكمون يف الأط��راف ال�صناعية ،لكن البحث اجلديد ميثل
تقدما هاما .وعلى الرغم من �أن االت�صال كان �أولياً جداً ف�إنه
يزيد �أف��ق املزيد من الأج�ه��زة املعقدة التي ميكن يوما ما �أن
جتعل النا�س ي�ق��ر�ؤون عقول بع�ضهم البع�ض .وق��ال الأ�ستاذ
ميغيل نيكوليكي�س ال��ذي قاد الدرا�سة هذه التجارب �أظهرت
�أننا قد �أن�ش�أنا عالقة ات�صال مبا�شرة ومتطورة بني العقول.
وجوهريا نحن نبتكر ما ميكن �أن �أ�سميه حا�سوبا ع�ضويا.

م�سابقة على الإنرتنت لت�سمية جنني
واف�ق��ت ام ��ر�أة كاليفورنية ح��ام��ل على ال�سماح مل�صوتني على

�شبكة الإن�ترن��ت باختيار ا��س��م جنينها ل�ق��اء ح�صولها على 5
�آالف دوالر .وذكرت و�سائل �إعالم �أمريكية �أن ناتا�شا هيل (26

عاماً) ،وهي معلمة فنون من لو�س �أجنل�س ،وحامل يف �شهرها
الرابع ،ف��ازت مب�سابقة تتيح للأهايل الذين ينتظرون مولوداً
باختيار �أ�سماء �أطفالهم بوا�سطة عملية ت�صويت تتم عرب �شبكة
الإنرتنت .و�أ�شارت �إىل �أن هيل واحدة من بني  80امر�أة دخلن
يف م�سابقة موقع بيلي براندي و�أو�ضحت �أن امل�صوتني �سيتعينّ
عليهم االختيار بني � 10أ�سماء ،بينها � 5أ�سماء �صبيان ،و� 5أخرى
للبنات ،ت�ضعها ال�شركة وممولو امل�سابقة .و�أ�ضافت �أن عملية
الت�صويت �ستجري بني  18و� 22آذار-م��ار���س اجل��اري ،م�شرية
�إىل �أن جنني هيل الذي �سيولد يف �أيلول�-سبتمرب املقبل �سيحمل
ا�سماً من ا�سمي ال�صبي �أو الفتاة اللذين يح�صالن على �أكرب
ن�سبة من الأ�صوات يف عملية الت�صويت .وقالت مديرة امل�سابقة،
الي�سي مولر� ،إن �أ�سماء املنتجات �أو الأ�سماء ال�شديدة الغرابة لن
تدرج يف امل�سابقة .و�أ ّكدت هيل �أنها تعتزم ا�ستخدام اخلم�سة �آالف
دوالر ل�سداد ديونها ،وفتح ح�ساب م�صريف جلنينها.

يقتله لأنه عاك�س زوجته
�شهدت مدينة حلوان امل�صرية حادثاً م�أ�ساوياً ،حيث قام
جن��ار م�سلح بقتل بائع بعد �أن �ضبطه يعاك�س زوجته،
بح�سب �صحيفة ال��ري��ا���ض ال�سعودية .وك��ان��ت مديرية
�أمن القاهرة قد تلقت بالغاً يفيد و�صول حممد ال�سيد
( 38ع��ام��ا) �إىل م�ست�شفى ح �ل��وان ال �ع��ام ج�ث��ة هامدة
وبها عدة �إ�صابات نتيجة �إط�لاق النار عليه من م�سافة
قريبة ،وبعد التحريات تبني �أن هناك م�شاجرة حدثت
بني املجني عليه واملتهم م�صطفى �إ�سماعيل ( 25عاما)
بعد ر�ؤي ��ة الأخ�ي�ر ل�ل��أول وه��و يعاك�س زوج�ت��ه فن�شبت
بينهما م�شاجرة �أط�ل��ق على �إث��ره��ا ال�ن��ار فخر املجني
عليه �صريعاً .وقد مت حترير حم�ضر بالواقعة حمل رقم
 4561و�إحالة املتهم للنيابة العامة التي �أمرت بحب�سه 4
�أيام على ذمة الق�ضية.

ال�سمنة ت�ؤذي �شرايني اجلنني
تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن مواليد الأمهات البدينات قد يعانون
م��ن �سماكة يف �أح��د �شرايني القلب الرئي�سية وذك��ر موقع هلث
دي نيوز العلمي الأم�يرك��ي �أن باحثني بجامعة �سيدين وجدوا
�أن ج��دران ال�شريان الأب�ه��ر تكون �أ�سمك عند مواليد الأمهات
البدينات مقارنة مبواليد ذوات الوزن الطبيعي .وتعترب �سماكة
هذا ال�شريان عامل خطر للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�شرايني،
وبالتايل فقد افرت�ض العلماء �أن �سمنة احلوامل قد ت�ؤ ّثر على
خطر �إ�صابة مواليدهن ب��أم��را���ض القلب وال�سكتات الدماغية
الحقا يف حياتهم .و�شملت الدرا�سة  23امر�أة معدل �أعمارهن 35
عاما ،وهن بالأ�سبوع  16من احلمل .و�أجنبت ع�شر منهن ذكوراً،
وتراوح وزن املواليد بني  1.8و 4.3كيلوغرامات.

مت�سول يعرتف ب�أنه مليونري

فنانة تقدم رق�صة �صينية مثرية خالل بروفة للعر�ض الأول بعنوان (طريق احلرير) يف م�سرح ديفيد مبركز لينكولن يف مدينة نيويورك( .يو بي �آي)

تنظيم غذاء امل�صابني
باخلرف يح�سن �صحتهم

�إميا واط�سون �سندريال
جت��ري املمثلة ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،إميا
واط �� �س��ون ،حم ��ادث ��ات م��ع �شركة
دي��زين لتج�سد دور �سنديريال يف
فيلم ج��دي��د ي�ستند �إىل الرواية
ال�شهرية .وذك��رت جملة فراييتي
� ،أن واط�سون التي ا�شتهرت عاملياً
ب�ف���ض��ل دوره� ��ا يف �سل�سلة �أف�ل�ام
هاري بوتر جتري حمادثات �أولية
مع ال�شركة لتج�سيد دور �سندريال
يف ال�ف�ي�ل��م وم ��ن امل �ق��رر �أن ت ��ؤدي
املمثلة ،كايت بالن�شيت ،دور زوجة
الأب ال�شريرة وت�أمل ال�شركة بدء
ت�صوير الفيلم يف اخلريف املقبل
على �أن يتم �إطالقه عام .2014

خطوبة كري�ستيان �ساليرت
�أعلن املمثل الأمريكي كري�ستيان
��س�لاي�تر خ�ط��وب�ت��ه ع�ل��ى حبيبته
بريتاين لوبيز.
وذك� ��ر م��وق��ع (ي ��و �أ�� ��س مغازين)
�أن �ساليرت ( 43ع��ام�اً) �أك��د خرب
اخل� �ط ��وب ��ة خ �ل��ال �إط �ل�ال � �ت ��ه يف
مقابلة مع مقدم الربامج جيمي
فالون.

وي�شار �إىل �أن �ساليرت كان متزوجاً
يف ال���س��اب��ق و�أب ل��ول��دي��ن ،وتعود

وجدت درا�سة جديدة �أن م�ساعدة الأ�شخا�ص امل�صابني باخلرف على تناول
�صحتهم البدنية
الوجبات الغذائية ب�شكل منتظم ي�ساعد على حت�سني ّ
ويخفف من �أعرا�ض االكتئاب لديهم .وذكر موقع هلث دي نيوز العلمي
الأم�يرك��ي �أن الباحثني يف جامعة يانغ مينغ الوطنية يف ت��اي��وان� ،أجروا
درا�ستهم على � 63شخ�صاً م�صابني ب��اخل��رف د ّرب ��وا على ت��ذ ّك��ر عاداتهم
الغذائية ب�شكل منا�سب ،و 27مري�ضاً تلقوا الرعاية العادية .وا�ستخدمت
يف تدريب الذاكرة عملية تتطلب من الأ�شخا�ص ا�ستعادة بع�ض املعلومات
على مدى فرتات زمنية �أطول ،كما ا�ستخدمت عملية �أخرى ت�شمل القيام
مبهمات ترتبط باحلياة اليومية .وخ�ضع املر�ضى لفحو�ص تتعلق بالغذاء
وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم واالكتئاب قبل البدء بالدرا�سة وبعد � 6أ�شهر وتبينّ
�أن الأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا لتدريب الذاكرة �أظهروا حت�سناً يف الغذاء
وال�صحة وزيادة يف م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،وتراجعاً يف االكتئاب �أي�ضاً كما �أن
الأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا للتدريب الغذائي �أظهروا تراجعاً يف االكتئاب.

ال�سمينون يعي�شون �أطول

وجدت درا�سة جديدة �أن ال�سمينني يعي�شون �أكرث لأن �أدمغتهم تتلقى مزيداً
من التغذية عند التع ّر�ض للإجهاد النف�سي .و�أف��ادت �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية �أن الباحثني يف جامعة لوبيك الأملانية ،وجدوا �أن الأ�شخا�ص
الذين يعانون من ال�سمنة يعي�شون لفرتة �أطول من نظرائهم النحيفني
لأن �أدمغتهم حت�صل على غذاء �أكرث بحاالت الإجهاد النف�سي.
وقال الباحث امل�س�ؤول عن الدرا�سة� ،آكيم بيرتز� ،إن �أ�صحاب الوزن الزائد
هم �أكرث مالءمة مع احلياة الع�صرية املجهدة لأن عملية الأي�ض عندهم
�أف�ضل .وا�شار �إىل �أن فكرة موت الذين يعانون من ال�سمنة قبل نظرائهم
النحفاء هي خرافة .وقال �إن الأ�شخا�ص يتفاعلون مع الإجهاد النف�سي،
بطريقتني خمتلفتني ،فالبع�ض ي��أك��ل وي�صبح �سميناً والبع�ض الآخر
يرف�ض الطعام وي�صبح نحيفاً .و�أ�شار �إىل �أن من ي�صبحون حقاً مر�ضى
هم النحفاء� ،أما الذين يعانون من ال�سمنة فهم يتمتعون ب�صحة �أف�ضل،
فالنحافة بحد ذاتها لي�ست م�شكلة بل �إن الذين يخ�سرون من وزنهم حتت
�ضغط الإجهاد النف�سي هم يف خطر .ولفت الباحث �إىل �أنه من ينبغي القلق
ب�ش�أنه �أكرث هو ال�شخ�ص النحيف املجهد نف�سياً ،فهم معر�ضون للموت �أبكر.
ودر�س الباحثون الإجهاد ال�سام الذي ي�أتي بفعل عوامل خارجة عن �سيطرة
ال�شخ�ص مثل الفقر و�سوء املعاملة والطالق والإ�ضطراب يف العمل.

حتليل قلب ريت�شارد قلب الأ�سد
ح �ل��ل ع �ل �م��اء ف��رن���س�ي��ون م��ا ب �ق��ي م��ن ق �ل��ب امللك
ريت�شارد ملك اجنلرتا امللقب بريت�شارد قلب اال�سد
ووجدوا انه عطر برائحة زهور املرجريتا والنباتات
العطرية والبخور لتظل رائحته عطرة وحتيط به
ه��ال��ة م��ن القد�سية .ووج��د العلماء الفرن�سيون
الذين حللوا قلب امللك ريت�شارد االول املوجود يف
كاتدرائية روان منذ وفاته انه كان ملفوفا بالكتان
وع��ول��ج بالزئبق واالع���ش��اب ووج��دوا ب��ه اث��ار لقاح
مما ي�ؤكد تقارير وفاته مت�أثرا بجرح �أ�صيب به يف
احلرب يف ربيع عام  1199بو�سط فرن�سا.
لكن فيليب �شارلييه ال��ذي ق��اد التجربة مل يجد
يف ذل��ك امل�سحوق املتبقي م��ن قلب اال��س��د اي �أثر
لل�سموم وه��و م��ا يدح�ض رواي ��ات ق��ال��ت ان ملك
احل��روب ال�صليبية �أ�صيب برمح م�سموم .وخل�ص
العلماء اىل ان تلوث جرحه نتيجة عدم توافر �سبل
التطهري والتعقيم ال�سليمة يف ذل��ك ال��وق��ت كان
على االرجح �سبب وفاته عن  41عاما .وبالن�سبة
ملواطني بريطانيا ف��ان النتائج التي تو�صل اليها
فريق �شارلييه رمبا حتيي ذكرى ملك خلده االدب
ال�شعبي بو�صفه ملكا طيبا وان كان غائبا كما تورده
روايات روبن هود.

�أعلن �أمريكي من تك�سا�س �أنه يجني �أكرث من � 100ألف
دوالر �سنوياً من الت�سول ،م��ؤك��داً جل��وءه �إىل ا�ستغالل
طيبة النا�س للح�صول على املال من خالل ادعائه ب�أنه
م�ق�ع��د .ون�ق�ل��ت ق�ن��اة ليك�س  18الأم�يرك �ي��ة ع��ن غاري
تومب�سون ،قوله �إنه يجني نحو � 100ألف دوالر �سنوياً
بف�ضل الت�سول .وقد متكنت كامريات القناة من �ضبطه
ب��اجل��رم امل�شهود ،غ�ير �أن��ه ق��ال �أم ��ام ع��د��س��ات الكامريا
«مرحباً� ،أحبكم جميعاً ،ال تكفوا عن �إعطائي املال�..إىل
اللقاء يف ال�شارع».

�أ�صحاب الرواتب العالية ينامون �أف�ضل
ك���ش�ف��ت درا�� �س ��ة ج ��دي ��دة ام ����س �أن املوظفني
ال�بري�ط��ان�ي�ين ال��ذي��ن يح�صلون ع�ل��ى رواتب
عالية ينامون �أف�ضل م��ن نظرائهم �أ�صحاب
الدخل املحدود.
ووجدت الدرا�سة ،التي ن�شرتها �صحيفة ديلي
م�ي��ل �أن ال �ت��وت��ر ي�ج�ع��ل ن���ص��ف الربيطانيني
يف�شلون يف احل�صول على �ست �ساعات فقط من
النوم لي ً
ال ،جراء القلق امل�ستمر على �أو�ضاعهم
املالية.
وق ��ال ��ت �إن ال�ب�ري �ط��اين ال� �ع ��ادي ي��ذه��ب �إىل
ال �ف��را���ش ع�ن��د ال���س��اع��ة احل��ادي��ة ع���ش��رة و 15
دقيقة لي ً
ال وينام نحو � 7ساعات ،يف حني يكافح
املاليني من الربيطانيني من �أج��ل احل�صول
على ق�سط ك��اف من النوم ما يجعل �صحتهم
عر�ضة للخطر .و�أ�ضافت الدرا�سة �أن اثنني من
ك��ل خم�سة بريطانيني يف�شالن يف احل�صول
على �ست �ساعات من النوم لي ً
ال والتي ي�ؤكد
اخل �ب�راء ب��أن�ه��ا مت�ث��ل احل��د الأدن� ��ى للحفاظ
على ال�صحة العقلية والبدنية ،غري �أن الن�سبة
ارتفعت يف ال�سنوات الثالث الأخرية.

مادي�سون �ست�أكل م�شيمتها
�أعلنت عار�ضة الأزي��اء الأمريكية ،هويل مادي�سون ،عن خطتها الغريبة للتعايف بعد الإجناب،
وهي حتويل م�شيمتها �إىل حبوب وتناولها كما هو احلال بالن�سبة لعدد كبري من امل�شاهري.
ونقلت و�سائل �إعالم �أمريكية عن مادي�سون (� 33سنة) ،التي يتوقع �أن تلد يف وقت الحق من
ه��ذا ال�شهر ،قولها عرب �صفحتها على الإن�ترن��ت �إن��ه قد يبدو الأم��ر غريباً ومزعجاً ولكنني
�أخطط لتحويل م�شيمتي �إىل حبوب ميكنني تناولها بعد الوالدة  .و�أ�ضافت �سمعت ان هذا ي�ساعد
الن�ساء على التعايف ب�شكل �أ�سرع و�أريد �أن �أتعافى ب�أ�سرع وقت ممكن .
ي�شار �إىل انه تردد �أن ،جانيواري جونز ،اقدمت على هذه اخلطوة بعد والدة ابنها كزاندر يف العام
 .2011يذكر ان مادي�سون تنتظر والدة طفلة هي الأوىل لها من زوجها با�سكال روتيال.

و�أ�شارت �إىل �أن واحداً من كل ثالثة بريطانيني
ينام الآن خم�س �ساعات يف الليل مقارنة مع
 27%يف عام  ،2010يف حني ح ّمل نحو ن�صف
الربيطانيني الإجهاد والقلق م�س�ؤولية الأرق
الذي يعانون منه.
ووج� � � ��دت ال� ��درا� � �س� ��ة �أي� ��� �ض� �اً �أن  22%من
الربيطانيني يح�صلون على نوم �سيء يف معظم
الليايل ،غري �أن الرجال يتمتعون بنوم �أف�ضل
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع ال�ن���س��اء ومب �ع��دل  30%مقابل
 ،20%لكن الن�سبة ارتفعت �إىل  40%بالن�سبة
للرجال العزاب و�إىل  57%للن�ساء العازبات.
وق ��ال ��ت �إن امل��وظ �ف�ي�ن ال�بري �ط��ان �ي�ين الذين
يح�صلون على روات��ب مرتفعة ينامون �أف�ضل
م ��ن غ �ي�ره ��م ،واع� �ت ��رف  30%م ��ن الذين
يتقا�ضون روات ��ب �سنوية ت�صل �إىل � 75ألف
جنيه �إ�سرتليني ب�أنهم ينامون ب�شكل جيد،
فيما �أق ّر  10%من الذين يح�صلون على رواتب
�سنوية تقل عن � 15ألف جنيه �إ�سرتليني ب�أن
نومهم �سيء للغاية ب�سبب القلق امل�ستمر على
�أو�ضاعهم املالية.

نيكي ميناج :مل �أخ�ضع لأية
عمليات جتميل يف وجهي
�أ ّك ��دت مغنية ال ��راب الأمريكية،
نيكي ميناج� ،أنها مل تخ�ضع لأية
عمليات جتميل يف وجهها وقالت
ميناج يف مقابلة مع قناة (�إك�سرتا
تي يف) الأمريكية مل �أخ�ضع لأي
عملية جتميل يف وج�ه��ي ،نافية
ب��ال �ت��ايل ك��اف��ة ال �� �ش��ائ �ع��ات التي
ت�ن��اول�ت�ه��ا و��س��ائ��ل الإع�ل��ام حول
�إج� ��رائ � �ه� ��ا ع �م �ل �ي��ات جت �م �ي��ل يف
وجهها.
و�أ��ض��اف��ت �أن الأ��ش�خ��ا���ص ،عندما
ربجي يفكرون ب�أنني �أغيرّ
يرون ت ّ
ربج.
فيه ،غري �أنه جم ّرد ت ّ
وقالت ميناج ،التي �أطلقت خطاً
ج��دي��داً مل�ستح�ضرات التجميل
با�سم م��اك فيفا� ،إن�ه��ا �ستخفّف
م��ن م�ستح�ضرات ال �ت�ب ّ�رج التي
ت�ستخدمها لعام  ،2013م�شرية
�إىل �أن ال �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن ه ��ذه
امل�ستح�ضرات يعطي منظراً �أكرث
ر�شداً و�إغراء.

