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منتخبنا �لوطني للفتيات يتوجه �إىل 
�لدوحة للم�ساركة يف ت�سفيات كاأ�ص �آ�سيا 

عربي ودويل

حتت رعاية �أم �لإمار�ت
جلنة حو�ء بالد�خلية حتتفي بالأم

�لفجر �لريا�سي

�خبار �لمار�ت

كوريا �ل�سمالية تهدد ب�رضبة 
�ساروخية للوليات �ملتحدة 

   

للتخفيف من معاناة مر�ضى القلب

حملة العطاء العاملية تعزز من مهامها الإن�صانية يف م�صر 
•• اأبوظبي-وام:

عززت حملة العطاء العاملية مهامها الإن�صانية يف م�صر للتخفيف من 
اإج��راء املئات من العمليات اجلراحية  معاناة مر�صى القلب من خالل 
حتت اإ�صراف فريق طبي وجراحي اإماراتي وم�صري وفرن�صي بالتعاون 
مع املوؤ�ص�صات ال�صحية وامل�صت�صفيات اجلامعية امل�صرية يف منوذج مميز 
احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال�صحية.  امل��ج��الت  يف  امل�صرتك  التطوعي  للعمل 
يف  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  تقدمها  التي  الإن�صانية  للمبادرات  ا�صتكمال 
للقلب  العاملية  الإم��ارات��ي��ة  املجموعة  وب��اإ���ص��راف  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
واملوؤ�ص�صة العاملية للقلب والتي مت من خاللها تقدمي خدمات عالجية 
اأنحاء العامل بغ�ض النظر عن  ووقائية ملليون طفل وم�صن يف خمتلف 
تر�صيخ  بهدف  دول  خمتلف  يف  الديانة  اأو  العرق  اأو  اجلن�ض  اأو  اللون 

ثقافة العطاء والعمل التطوعي والن�صاين.       )التفا�صيل �ض2(

10 مليار و 560 مليون درهم لإحالل وت�ضييد261 مدر�ضة بـ17 عاما

ن�صيب دبي 17 % و 8 % لالإحالل منها 
املباين القروية فال حمل لها من ال�صيانة

•• دبي- حم�شن را�شد

التعليمية  واملرافق  الأبنية  اإدارة  اأعدتها  التي  ال�صمولية  اخلطة  ك�صفت 
اأك���ر م��ن 261 م�����ص��روع��ا ج��دي��دا من  يف وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ع��ن 
اإحالل وا�صتحداث ودمج يف مدار�صها باملناطق التعليمية دبي- ال�صارقة، 
م�صاريع  ع��دد  بلغ  حيث  اخليمة،  وراأ����ض  الفجرية،  القيوين،  ع��ج��م��ان،اأم 
الإحالل 152 م�صروعا، وال�صتحداث بلغ 109 م�صروعا.   وذلك من خالل 
على  �صكنيه  منطقة   350 من  يقرب  ما  ا�صتهدف  ال��ذي  امليداين  امل�صح 
للمباين  املقرتحة  امل�صاريع  لتحديد  ال�صمالية،  واملناطق  دبي  م�صتوى 

املدر�صية اجلديدة، ومبان مدار�ض الإحالل خالل ال� 17 عام املقبلة.
          )التفا�صيل �ض3(

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله الرئي�ض ال�صومايل  )وام(

بحث مع الرئي�س ال�ضومايل العالقات الثنائية والق�ضايا امل�ضرتكة

حممد بن زايد يعرب عن اأمله اأن ت�صهد ال�صاحة 
ال�صومالية ال�صتقرار وال�صالم والوحدة الوطنية 

ع�ضرات القتلى والثوار يتقدمون بدرعا وحلب وق�ضف يف عدة مدن

وا�صنطن تدر�ض فر�ض حظر جوي ب�صوريا

حتذير من قانون حكومي قد يعيد الرقابة على النرتنت 

تون�ض: ر�صق وزارة املراأة بالأحذية

تظاهرة يف و�صط القاهرة 
تطالب برحيل النائب العام 

•• القاهرة-يو بي اأي:

تظاهر مئات امل�صريني يف القاهرة، ام�ض اجلمعة، مطالبني برحيل النائب 
وملوؤ�ص�صة  امل�صلمني  الإخ����وان  جلماعة  خا�صاً  نائباً  اع��ت��روه  ال��ذي  ال��ع��ام، 
الرئا�صة. واحت�صد مئات املواطنني، مبحيط دار الق�صاء العايل حيث مكتب 
النائب العام امل�صري امل�صت�صار طلعت عبد اهلل يف تظاهرة حتت �صعار اإحنا 
ما بنتهدد�ض، مطالبني اإياه بالرحيل عن من�صبه، متهمني اإياه باأنه غري 

�صرعي ويعمل ل�صالح جماعة الإخوان امل�صلمني وموؤ�ص�صة الرئا�صة.
وبني  العام  للنائب  الراف�صني  املتظاهرين  بني  عنيفة  ا�صتباكات  واندلعت 
مواطنني اتهموا املتظاهرين باأنهم ي�صعون اإىل خراب البالد، ول يرغبون 
رجال  دائرة  اأ�صدرته  بعد حكم  التظاهرة  وتاأتي  فيها.  الأو�صاع  با�صتقرار 
الق�صاء باإلغاء قرار اأ�صدره الرئي�ض مر�صي بعزل النائب العام ال�صابق عبد 

املجيد حممود، من من�صبه، واألزمت وزير العدل باإعادته اإليه.

جثة   78 ع��ل��ى  ال���ع���ث���ور 
بانغي يف  اأ���ص��ب��وع  خ���الل 

•• بانغي-ا.ف.ب:

اعلن ال�صليب الحمر يف جمهورية 
افريقيا الو�صطى اجلمعة لفران�ض 
ب���ر����ض ال���ع���ث���ور ع��ل��ى 78 ج��ث��ة يف 
�صوارع بانغي منذ ا�صتيالء متمردي 
�صيليكا على العا�صمة، داعيا ال�صكان 
هوية  حت���دي���د  يف  امل�������ص���اع���دة  اىل 
ه��ذه اجل��ث��ث. وق��ال اح��د م�صوؤويل 
يومبا  ال���ب���ري  الح���م���ر  ال�����ص��ل��ي��ب 
اميامو لوكالة فران�ض بر�ض )...( 
على  متطوعونا  ع��ر  ام�����ض  ح��ت��ى 
78 جثة كانت مو�صوعة يف م�صارح 
التوجه  ال�صكان  م��ن  نطلب   )...(
للتعرف  ال�صحية  املراكز  هذه  اىل 
ع��ل��ى اجل���ث���ث. وا�����ص����اف ل حتمل 
ك��ل اجل��ث��ث ب��ط��اق��ات ه��وي��ة ونامل 
ه���ذا اجلهد  ال�����ص��ك��ان  ي��ب��ذل  ان  يف 
ب�صرعة  �صيعملون  متطوعينا  لن 
ع��ل��ى دف���ن ه���ذه اجل��ث��ث يف مقرة 
الحمر  ال�صليب  وك���ان  جماعية. 
و�صف الو�صع يف م�صت�صفيات بانغي 
مئتي  نحو  نقل  ك��ارث��ي حيث  ب��ان��ه 
جريح اثر مواجهات، فيما ل يزال 
اجراء  ينتظرون  �صخ�صا  ارب��ع��ون 

عملية طارئة.

الفجر........    04:55            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:39  
الع�صاء......   08:09

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق  ا�صتقبل 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�صلحة ام�ض يف ق�صر الإمارات فخامة الرئي�ض ح�صن 
يزور  ال��ذي  ال�صومال  جمهورية  رئي�ض  حممود  �صيخ 

البالد حاليا.
ال�صومايل  بالرئي�ض  اأبوظبي  عهد  ويل  �صمو  ورح��ب 
وب��ح��ث م��ع��ه ال��ع��الق��ات الخ���وي���ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني دولة 
و�صبل  ال�صومال  املتحدة وجمهورية  العربية  المارات 
بني  امل�صرتكة  للم�صالح  خ��دم��ة  وتعزيزها  تطويرها 

البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

التطورات والق�صايا ذات الهتمام  كما بحث اجلانبان 
امل�صرتكة.

ت�صهد  اأن  اأمله يف  اأبوظبي عن  �صمو ويل عهد  واأع��رب 
ال�����ص��اح��ة ال�����ص��وم��ال��ي��ة ت��واف��ق��ا واجت���اه���ا واح�����دا نحو 
ال�صتقرار وال�صالم والوحدة الوطنية من اأجل حتقيق 

التنمية والتطور لل�صومال و�صعبها.
من جانبه ثمن الرئي�ض ال�صومايل اجلهود الن�صانية 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة جتاه 
يف  ال�صومايل  ال�صعب  مع  الدائمة  ووقفتها  ال�صومال 
�صكره  عن  معربا  لها..  يتعر�ض  التي  والكوارث  املحن 
وت��ق��دي��ره ل��ل��م��ب��ادارت وامل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ت��ن��ف��ذ يف هذا 

الطار.

•• عا�شم-وكاالت:

قتلوا  ال��ع�����ص��رات  اإن  الإن�����ص��ان  حل��ق��وق  ال�����ص��وري��ة  ال�صبكة  ق��ال��ت 
النظامية معظمهم يف ريف دم�صق ودرعا  القوات  يد  ام�ض على 
متفرقة  مب��واق��ع  م��ع��ارك  ال��ث��وار  يخو�ض  وبينما  وال��ق��ن��ي��ط��رة. 
على  ال�صيطرة  م��ن  احل��ر  ال�����ص��وري  اجلي�ض  متكن  ال��ب��الد،  م��ن 
داعل  مدينة  وعلى  بحلب  الع�صكرية  ط��وم��ان  خ��ان  م�صتودعات 
بدرعا. وقالت ال�صبكة اإن من بني قتلى ام�ض �صيدة و16 معتقال 

ق�صوا حتت التعذيب واأربعة من مقاتلي اجلي�ض احلر.
قبل  الليلة  املحلية  التن�صيق  جل��ان  اأعلنت  اأن  بعد  ذل��ك  وي��اأت��ي 
املا�صية اأن 15 معتقال ق�صوا حتت التعذيب يف فرع الأمن رقم 
قبل  جنها  مبنطقة  دفنهم  مت  حيث  دم�صق،  بالعا�صمة   215

اإبالغ ذويهم.
و�صقط عدد من القتلى يف ريف دم�صق بعد اأن كثفت قوات النظام 
ق�صفها على كل من داريا والذيابية والبحدلية وخميم احل�صينية 

ومع�صمية ال�صام ويلدا وببيال والعتيبة.
منطقتي  والدبابات  الثقيلة  باملدفعية  النظام  جي�ض  ق�صف  كما 
القابون وجوبر واأحياء دم�صق اجلنوبية، يف حني يوا�صل ق�صفه 

بالطريان ملحطة احلافالت الرئي�صة التي �صيطر عليها الثوار. 
وت��دور ا�صتباكات بني اجلي�ض احلر وق��وات النظام قرب منطقة 
والبحدلية  الذيابية  وب��ل��دات  داري���ا  مدينة  ويف  زي��ن��ب،  ال�صيدة 
وببيال، وذلك بعد يوم من ف�صل جي�ض النظام يف اقتحام كتيبة 

الكيمياء واللواء ال�39 مبنطقة عدرا بالريف الدم�صقي.
وحتدث احتاد تن�صيقيات الثورة عن احرتاق م�صتودعات لل�صالح 

قرب الفوج رقم 14 ببلدة القطيفة يف ريف دم�صق.
ويخو�ض مقاتلو املعار�صة معارك �صارية مع جي�ض النظام غرب 
خان  م�صتودعات  على  ال�صيطرة  من  متكنوا  حيث  حلب،  مدينة 

طومان الع�صكرية وفيها اأنواع خمتلفة من الأ�صلحة والذخائر.
واأفاد املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان باأن حميط مطاري حلب 
الطائرات  ل��ن��ريان  تعر�صا  بحلب  الع�صكري  وال��ن��ريب  ال���دويل 

احلوامة واحلربية لتفريق كتائب الثوار التي حتا�صرهما.
حي  يف  الطرفني  بني  فجرا  دارت  ا�صتباكات  اأن  املر�صد  واأ�صاف 
�صيف الدولة بحلب، كما حتدث نا�صطون عن ا�صتباكات مبحيط 
حي ال�صيخ مق�صود، واأن املقاتلني باتوا على م�صافة كيلومرتين 

من الأحياء التي ي�صيطر عليها النظام و�صط املدينة.
الثوار  اإن  ال�صورية  للثورة  العامة  الهيئة  ق��ال��ت  جهتها،  وم��ن 

�صيطروا بالكامل على مدينة داعل مبحافظة درعا.
النظامية  القوات  دارت بني  ا�صتباكات  اأن  ال�صوري  املر�صد  واأك��د 
ومقاتلني من الكتائب املقاتلة هاجموا كتيبة نظامية قرب بلدة 
ق�صف  ع��ن  م�صادر  ع��دة  حتدثت  كما  ب��درع��ا،  ال�صرقية  املليحة 
حميط  على  النظام  كتائب  من  واملدفعية  ال�صواريخ  براجمات 
امل�صجد العمري ومبنى الريد بدرعا البلد وعلى مدينة طف�ض.

يف غ�صون ذلك اأعلنت اخلارجية الأمريكية اأن وا�صنطن تدر�ض 
اإمكانية فر�ض منطقة حظر جوي يف �صوريا، واأ�صافت املتحدثة 
اأن الوليات املتحدة تدر�ض كافة  با�صم الوزارة، فكتوريا نولند، 
اخليارات من اأجل م�صاندة الت�صوية ال�صلمية للنزاع يف �صوريا وما 

مدى اإمكانية هذه الإجراءات من اإنقاذ حياة النا�ض.
الأمريكية  القوات  قائد  �صتافريدي�ض،  جيم�ض  الأم���ريال  وك��ان 
يف اأوروب����ا اأع��ل��ن يف وق��ت �صابق اأن ب��ل��دان ال��ن��ات��و، ي��ع��دون خطة 
للعمليات الع�صكرية لوقف النزاع الدموي يف �صوريا امل�صتمر منذ 
�صنتني. واأ�صاف اأن عدداً من بلدان الناتو تدر�ض اإمكانية التدخل 
الع�صكري بهدف اإنهاء احلرب الأهلية يف �صوريا، وتقدمي الدعم 
ا�صتخدام الطريان لفر�ض منطقة حظر  للمعار�صة ومن بينها 

جوي يف �صوريا.

م�صرف يحيي اأن�صاره لدى خروجه من قاعة املحكمة  )رويرتز(

متظاهرون يطالبون برحيل النائب العام يف م�صر     )رويرتز(

حمتجون يرفعون الأحذية اأمام مقر وزارة  املراأة يف تون�ض )خا�ض(

رجال النقاذ و�صباب عراقيون يحاولون اخالء ال�صحايا من موقع اأحد التفجريات مبدينة كركوك  )رويرتز(

•• بغداد-ا.ف.ب:

الق�����ل  ع���ل���ى  ����ص���خ�������ص���ا   18 ق���ت���ل 
م���ئ���ة اخرين  م����ن  اك�����ر  وا����ص���ي���ب 
�صيارات  خم�ض  ان��ف��ج��ار  يف  ب��ج��روح 
م�صاجد  ام�ض  ا�صتهدفت  مفخخة 
ح�صبما  وكركوك،  بغداد  يف  �صيعية 
اف������ادت م�������ص���ادر ام��ن��ي��ة وط��ب��ي��ة..
وحتدثت ح�صيلة �صابقة عن مقتل 
15 وجرح 95 اخرين يف الهجمات 

ذاتها.
الداخلية  وزارة  يف  م�����ص��در  وق����ال 
قتلوا  الق���ل  ع��ل��ى  �صخ�صا   14 ان 
35 اخ���ري���ن يف  وا����ص���ي���ب ح�����واىل 
ان��ف��ج��ار ارب���ع ���ص��ي��ارات مفخخة يف 
�صخ�صني قتال  ان  واو���ص��ح  ب��غ��داد. 
انفجار  يف  ب��ج��روح  ت�صعة  وا���ص��ي��ب 
ا�صتهدفت ح�صينية  �صيارة مفخخة 
امل�����ص��ط��ف��ى يف ح���ي اجل���ه���اد )غرب 
ب�����غ�����داد(. واك������د م�������ص���در ط���ب���ي يف 
تلقي  )غ��رب(  الريموك  م�صت�صفى 
ا�صيبوا  ج��ري��ح��ا  و12  قتلى  �صتة 
���ص��ي��ارة مفخخة يف حي  ان��ف��ج��ار  يف 

اجلهاد.
ا�صخا�ض  ارب��ع��ة  مقتل  اىل  وا���ص��ار 

الح���ت���الل ي���ع���زز ق��وات��ه
املحتلة والقد�ض  ال�صفة  يف   
•• القد�س املحتلة-يو بي اآي:

ن�����������ص�����ر اجل������ي�������������ض وال�����������ص�����رط�����ة 
تعزيزات  ام�������ض  ال����ص���رائ���ي���ل���ي���ان 
الغربية  ال�������ص���ف���ة  يف  ����ص���خ���م���ة 
حت�صبا  ال���������ص����رق����ي����ة  وال�����ق�����د������ض 
الفل�صطينيون  ينظمها  لتظاهرات 
اليوم ال�صبت مبنا�صبة يوم الر�ض، 
ع��ل��ى م��ا اع��ل��ن��ت ال�����ص��رط��ة واذاع����ة 

اجلي�ض.
ال�صرطة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
ن�صر  مت  ان��ه  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
يف  ال�صرطيني  الف  من  تعزيزات 
القدمية  البلدة  �صيما  ول  القد�ض 
وب��ال��ق��رب من  بلبلة  مل��ن��ع ح�����ص��ول 
احلواجز الرئي�صية على الطرقات 
الغربية  ال�������ص���ف���ة  ت����رب����ط  ال����ت����ي 

بالقد�ض.
وتابعت املتحدثة انه مت ن�صر هذه 
تفيد  معلومات  ورود  اث��ر  ال��ق��وات 
الفل�صطينيني  من  جمموعات  بان 
عنيفة  تظاهرات  لتنظيم  ت�صتعد 
يف ذكرى يوم الر���ض. ومن املقرر 
ت����ظ����اه����رات يف ع�����دد من  ت�����ص��ي��ري 
هذه  مبنا�صبة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دات 

الذكرى. 

ع�صرات القتلى واجلرحى يف �صل�صلة تفجريات بالعراق 
•• تون�س-الفجر-خا�س:

حذرت جمموعة انونيمو�ض تون�ض 
واخرتاق  قر�صنة  يف  املتخ�ص�صة 
م����واق����ع الن�����رتن�����ت اجل���م���ع���ة من 
ع�����ودة ال���رق���اب���ة ع��ل��ى ال�����ص��ب��ك��ة يف 
الداخلية  وزي��ر  اع��الن  بعد  تون�ض 
اجلديد لطفي بن جدو )م�صتقل( 
لن�صاء  جديد  ق��ان��ون  م�صروع  ع��ن 
اجلرائم  ملكافحة  حكومية  هيئة 

اللكرتونية.
وقالت املجموعة يف ر�صالة �صوتية 
التون�صي  ال�����ص��ع��ب  اىل  م���وج���ه���ة 
ان احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا حركة 
النه�صة ال�صالمية تريد ا�صتغالل 
لع���ادة  )الل��ك��رتون��ي��ة(  ان�صطتنا 
ار�صاء و�صائل رقابة على النرتنت 
افكار  يف  النا�ض  �صجن   )..( بهدف 

خمالفة لديولوجياتهم.
ال��ت��ي ن�صرت  ال��ر���ص��ال��ة  وت��اب��ع��ت يف 
على في�صبوك هذه املرة )..( تريد 

•• اإ�شالم اباد-وكاالت:

حمكمة  يف  ب��ح��ذاء  ال�صابق  الباك�صتاين  الرئي�ض  ُرم��ي 
متديد  فيها  جرى  جل�صة  بعد  ام�ض،  عليا،  باك�صتانية 
قرار الإفراج عنه بكفالة لأ�صبوعني يف ما يعلق بثالث 
بناظري  ال�صابقة  ال���وزراء  رئي�صة  اغتيال  بينها  ق�صايا 

بوتو.
حماٍم   20 قرابة  اأن  باك�صتانية  اإع��الم  و�صائل  واأف���ادت 
اأن  ب�صنقه، قبل  ون��ادوا  العليا  �صند  احتجوا يف حمكمة 
يرمي اأحدهم م�صّرف بحذاء اأثناء خروجه من املحكمة 
15 يوماً،  الإف���راج عنه بكفالة م��دة  ق��رار  بعد متديد 

لكن احلذاء مل ي�صيب الرئي�ض ال�صابق.

احل��ك��وم��ة ف��ر���ض رق���اب���ة ع��ل��ى كل 
ب��الن��رتن��ت ثم  ���ص��ت��ب��داأ  ���ص��يء )..( 

متر اىل تكميم ال�صحافة.
اأم�ض  ان��ت��ظ��م��ت  م���ن ج��ه��ة اخ�����رى 
اجلمعة وقفة احتجاجية اأمام مقر 
وزارة �صوؤون املراأة والأ�صرة التون�صية 
اأين احت�صد مئات املحتجني رافعني 

وم��ث��ل م�����ص��ّرف ال����ذي ع���اد الأح����د ال��ف��ائ��ت م��ن منفاه 
الإف���راج عنه  ق��رار  املحكمة لتمديد  اأم���ام  الخ��ت��ي��اري، 
ب��ك��ف��ال��ة، ال����ذي ���ص��در ب��ح��ق��ه الأ����ص���ب���وع ال��ف��ائ��ت يف ما 
والإقالة   ،2007 ع���ام  ب��وت��و  اغ��ت��ي��ال  ق�صايا  يخ�ض 
الزعيم  واغتيال   ،2007 ع��ام  لق�صاة  القانونية  غري 
القبلي اأكبار بغتي عام 2006. وكان م�صّرف و�صل اإىل 

كرات�صي الأحد، بعد 4 �صنوات ق�صاها خارج البالد.
موكب  ان��ت��ح��اري��ة  عملية  ا�صتهدفت  اخ��ر  �صعيد  على 
موقعة  الباك�صتانية  اخلا�صة  القوات  يف  كبري  م�صوؤول 
ام�ض  جريحا  ثالثني  وحواىل  القل  على  قتيال   12
يف بي�صاور كرى مدن �صمال غرب البالد عند احلدود 

الفغانية، على ما افادت ال�صلطات املحلية.

ب��الم��ب��الة الوزيرة  ت��ن��دد  ���ص��ع��ارات 
الذي  امل��ت��اأزم  بالو�صع  ب��ادي  �صهام 
تون�ض  يف  وامل���راأة  الطفولة  تعي�صه 
و  الغت�صاب  ك��رة ظاهرة  يف ظل 
عدد  وارت��ف��اع  بالفاح�صة  الع��ت��داء 
ال��غ��ري مرخ�ض  ري���ا����ض الأط���ف���ال 

لهم.            )التفا�صيل �ض9(

ب���ج���روح  اخ�����ري�����ن   12 وا�����ص����اب����ة 
���ص��ي��ارة م��ف��خ��خ��ة عند  ان��ف��ج��ار  يف 
الزعفرانية،  ال�صدرين يف  ح�صينية 

يف جنوب بغداد.
وحتدث م�صادر طبية يف م�صت�صفيي 
وال��ك��ن��دي ع��ن تلقي  ال��ط��ب  مدينة 
جريحا   16 ومعاجلة  قتلى  اربعة 
مفخخة  �صيارة  انفجار  يف  ا�صيبوا 

عند ح�صينية يف الك�صرة.
ب�����������دوره، ق�������ال م���������ص����در ط����ب����ي يف 
م�صت�صفى الزعفرانية تلقينا جثتني 

و 15 جريحا يف الهجوم.
ووق���ع���ت ال��ه��ج��م��ات ب��ال��ت��زام��ن مع 

�صالة اجلمعة، وفقا للم�صادر.
م�صدر  ق������ال  اخ��������ر،  ه����ج����وم  ويف 
ا�صخا�ض  خ��م�����ص��ة  ق��ت��ل  ال��داخ��ل��ي��ة 

انفجار  يف  بجروح  ثمانية  وا�صيب 
ح�صينية  ا�صتهدف  مفخخة  �صيارة 
ال��ب��ن��وك، يف �صمال  امل��ه��دي يف ح��ي 

�صرق بغداد.
ويف ك��رك��وك )���ص��م��ال ب��غ��داد(، قال 
ارب���ع���ة  ان  ال�������ص���رط���ة  يف  ����ص���اب���ط 
ق��ت��ل��وا وا���ص��ي��ب ع�صرات  ا���ص��خ��ا���ض 
ان��ف��ج��ار �صيارة  ب��ج��روح يف  اخ��ري��ن 

12 قتياًل بتفجري ا�ضتهدف قائدا ع�ضكريا يف بي�ضاور

حمام يرمي م�صّرف بحذاء يف قاعة املحكمة 
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نهيان يوجه با�صتخدام تطبيقات 
ال�صغار تعليم  يف  التكنولوجيا 

•• اأبوظبي-وام:

بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  وج��ه 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وال�صباب وتنمية املجتمع رئي�ض 
جامعة زايد ب�صرورة ا�صتخدام 
ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
مركز  يف  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ك��و���ص��ائ��ل 
التابع  املبكر للطفولة  التعليم 
للجامعة والذي يعد الأول من 

نوعه يف املنطقة العربية .
)التفا�صيل �ض4(
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�صرطة اأبوظبي والأر�صاد يبحثان تعزيز التعاون خلدمة اجلمهور

للتخفيف من معاناة مر�ضى القلب
حملة العطاء العاملية تعزز من مهامها الإن�صانية يف م�صر 

وفد اإماراتي يطلع على معر�ض الأمن والأعمال ال�صرطية يف اململكة املتحدةتخريج اأربع دورات متخ�ص�صة مبدر�صة ال�صرطة الحتادية

رئي�ض جمهورية طاجيك�صتان ي�صتقبل قرقا�ض 

•• ابوظبي-وام:

ب��ح��ث م���رك���ز ���ص��رط��ة خ��ل��ي��ف��ة يف 
اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة 
واملركز الوطني لالأر�صاد اجلوية 
امل�صرتك  التعاون  �صبل  وال��زلزل 
ت��ق��دمي اخلدمات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
وناق�ض  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
التعريفي  الجتماع  يف  الطرفان 
اأخريا  بينهما  عقد  ال���ذي  الأول 
واملهام  ال��ع��م��ل  ���ص��ري  ب��اأب��وظ��ب��ي 
املختلفة مبا يدعم تعزيز التعاون 
بني ال�صريكني. وكان وفد برئا�صة 
ال��رائ��د عبد اهلل احل��ارث��ي رئي�ض 

ويخدم  امل��ه��ن��ي  الأداء  ت��ط��وي��ر 
وناق�ض  ال�����ص��رط��ي��ة.  امل��ن��ظ��وم��ة 
اخلدمات  م��ن  ع���ددا  املجتمعون 
اجل��م��اه��ريي��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا كل 
خليفة  مدينة  �صرطة  مركز  من 
واملركز الوطني لالأر�صاد اجلوية 
ومن  املجتمع.  لأف���راد  وال����زلزل 
ج���ان���ب���ه ق������دم ال���ن���ق���ي���ب ال����ب����ادي 
الأول  التعريفي  الجتماع  خالل 
للمبادرات  عر�صا  الطرفني  بني 
والرامج املجتمعية التي ت�صطلع 
واآليات  املجتمعية  ال�صرطة  بها 
اجلمهور  مع  املجتمعي  التوا�صل 
ما ي�صهم يف تعزيز اأ�ص�ض ال�صراكة 

املجتمعية  ال�صرطة  ���ص��وؤون  ق�صم 
املناطق  ����ص���رط���ة  م����دي����ري����ة  يف 
الوطني  امل���رك���ز  زار  اخل���ارج���ي���ة 
ل����الأر�����ص����اد اجل����وي����ة وال��������زلزل 
البادي  ج��م��ع��ة  ال��ن��ق��ي��ب  ي��راف��ق��ه 
املجتمعية  ال�����ص��رط��ة  ف���رع  م��دي��ر 
���ص��رط��ة م��دي��ن��ة خليفة  يف م��رك��ز 
املناطق  ���ص��رط��ة  مل��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع 
اخلارجية. واأثنى الرائد احلارثي 
املركز  ال��ق��ائ��م��ني يف  ع��ل��ى ج��ه��ود 
التثقيف  وج��ه��وده��م يف  ودوره����م 
اأهمية  موؤكدا  البيئية  واحلماية 
موؤ�ص�صات  م��ع  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي مب���ا ي�����ص��ه��م يف 

ال�صرطة  ب����ني  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
واملجتمع من خالل توفري جميع 
ال�صبل خلدمة الن�صاط املجتمعي 
مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى اأف����راد 
بجولة  ال���وف���د  وق�����ام  امل��ج��ت��م��ع. 
�صملت بع�ض اق�صام املركز الوطني 
لالأر�صاد اجلوية وال��زلزل اطلع 
الخت�صا�صات  ع���ل���ى  خ���الل���ه���ا 
مركز  على  معرجا  العمل  ومهام 
التنبوؤات الرئي�صي وا�صتمع الوفد 
اإىل �صرح من ماجد نا�صر رئي�ض 
ق�����ص��م ال���ت���ن���ب���وؤات ال��ب��ح��ري��ة عن 
التنبوؤات  اأع���م���ال  اإج�����راء  كيفية 
على  ال��وف��د  اط��ل��ع  كما  اليومية. 

�صدة  حتليل  م��رك��ز  اخت�صا�صات 
�صروحات  اإىل  وا�صتمع  ال����زلزل 
خليفة  امل����ه����ن����د�����ض  ق����ب����ل  م������ن 
حتليل  يف  امل��ت��خ�����ص�����ض  ال���ع���ري 
امل��ع��ل��وم��ات ال��زل��زال��ي��ة ال���ذي قام 
ع��ام ح��ول موقع  و���ص��ف  بتقدمي 
ال�صفائح  م���ن  الإم��������ارات  دول�����ة 
البنيوية للق�صرة الأر�صية عربيا 
نقاط  اأق���رب  ع��ن  وبعدها  وعامليا 
وكيفية  ال���زل���زال���ي���ة  ال���ت���اأث���ريات 
عند  ال�صليم  وال��ت�����ص��رف  ال��ت��ن��ب��وؤ 
امل�صتخدمة  والتقنيات  حدوثها 
ل���ل���ح���د م����ن اأ������ص�����راره�����ا وط����رق 
العامة  ال�������ص���الم���ة  واإج������������راءات 

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  ال���ع���ط���اء  ح��م��ل��ة  ع������ززت 
م�صر  يف  الإن�������ص���ان���ي���ة  م���ه���ام���ه���ا 
مر�صى  م���ع���ان���اة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
القلب من خالل اإجراء املئات من 
اإ�صراف  اجلراحية حتت  العمليات 
ف���ري���ق ط��ب��ي وج���راح���ي اإم���ارات���ي 
مع  بالتعاون  وفرن�صي  وم�����ص��ري 
وامل�صت�صفيات  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 
اجلامعية امل�صرية يف منوذج مميز 
ل��ل��ع��م��ل ال���ت���ط���وع���ي امل�������ص���رتك يف 

املجالت ال�صحية.
ا�صتكمال  احل��م��ل��ة  ه����ذه  وت����اأت����ي 
للمبادرات الإن�صانية التي تقدمها 
م��ب��ادرة زاي���د ال��ع��ط��اء يف خمتلف 
املجموعة  وب��اإ���ص��راف  ال��ع��امل  دول 
للقلب  ال����ع����امل����ي����ة  الإم������ارات������ي������ة 
والتي  للقلب  العاملية  وامل��وؤ���ص�����ص��ة 

ل���ل���ف���ئ���ات امل�����ع�����وزة م����ن الأط����ف����ال 
للمبادرات  ورع��اي��ت��ه��ا  وامل�����ص��ن��ني 
الطبية  الفرق  ومتكينها  املبتكرة 
وفق  الن�صانية  مهامهم  اأداء  من 
ال��ع��امل��ي��ة بهدف  امل��ع��اي��ري  اف�����ص��ل 
والتطوع  ال��ع��ط��اء  ث��ق��اف��ة  تر�صيخ 

املجتمعي.
من  ال��ع��ط��اء  حملة  ب��رام��ج  وتنفذ 
التي  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ق���واف���ل  خ�����الل 
ال��ع��امل حتت  دول  جت��وب خمتلف 
�صعار )احلق يف احلياة( للتخفيف 
وامل�صنني  الأط����ف����ال  م��ع��ان��اة  م���ن 
املعوزين واعادة الب�صمة لوجوههم 
التقنيات  اح�������دث  ب���ا����ص���ت���خ���دان 

احلديثة.
كانت حملة العطاء العاملية قد مت 
ملتقى  فعاليات  خ��الل  تد�صينها 
ال�����ذي ح�صره  ال���ع���رب���ي  ال���ع���ط���اء 
الدول  امللوك وروؤ�صاء  العديد من 

ت��ق��دمي خدمات  م���ن خ��الل��ه��ا  مت 
ع��الج��ي��ة ووق���ائ���ي���ة مل��ل��ي��ون طفل 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وم�صن 
بغ�ض النظر عن اللون اأو اجلن�ض 
خمتلف  يف  ال��دي��ان��ة  اأو  ال��ع��رق  اأو 
العطاء  ثقافة  تر�صيخ  بهدف  دول 

والعمل التطوعي والن�صاين.
وا�صتطاعت حملة العطاء الو�صول 
املاليني  اإىل  الإن�صانية  بر�صالتها 
من الب�صر وتقدمي العالج املجاين 
اإطار  حت��ت  ال��ع��امل  ب��ق��اع  �صتى  يف 
تطوعي ومظلة اإن�صانية يف منوذج 
مميز للعطاء الن�صاين وال�صراكة 

املجتمعية.
لعالج مليون  العطاء  وتعد حملة 
نوعها  م��ن  الأوىل  وم�����ص��ن  ط��ف��ل 
على م�صتوى العامل وتاأتي يف اإطار 
اهتمام قيادتنا احلكيمة يف تقدمي 
اأف�صل اخلدمات الإن�صانية الطبية 

التطوعي  العمل  ورواد  وال�صيوخ 
والعطاء الن�صاين.

واأك������د ج�����راح ال��ق��ل��ب الإم����ارات����ي 
ال�صامري  عبداهلل  ع��ادل  الدكتور 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ب��ادرة زايد 
ال��ع��ط��اء رئ��ي�����ض م��رك��ز الم�����ارات 
�صنوات  الع�صر  خ��الل  اأن���ه  للقلب 
املا�صية منذ انطالق حملة العطاء 
من  العديد  تنفيذ  مت  الإن�صانية 
دول  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  ال�����رام�����ج 
ا�صرتاتيجية  خ��ط��ة  وف���ق  ال��ع��امل 
الفئات  لعالج  تخ�ص�صية  وبرامج 
وامل�صنني من  املعوزة من الطفال 
خالل حتريك قوافل طبية يف كل 
وال�صودان  وكينيا  ال�صومال  م��ن 
وم�صر  وان���دون���ي�������ص���ي���ا  وامل�����غ�����رب 
واليمن  وال���ب���و����ص���ن���ة  وارت�����ريي�����ا 

وغريها من الدول.
تركزت  العطاء  حملة  اأن  واأو���ص��ح 

وهي  اأ�صا�صية  ب��رام��ج  اأرب��ع��ة  على 
جراحية  وبرامج  عالجية  برامج 
وقائية  وب��رام��ج  تدريبية  وب��رام��ج 
تهدف  احلملة  اأن  اإىل  م�صريا   ..
اخل���دم���ات  اأف�������ص���ل  ت���ق���دمي  اإىل 
م�صتوى  ع��ل��ى  ل��ل��ف��ق��راء  ال�صحية 
الوقائية  ال��رام��ج  وتبني  ال��ع��امل 
النائية  امل��ن��اط��ق  يف  وال���ت���وع���وي���ة 
الطبية  ال��ك��وادر  مهارات  وتطوير 
حقيقية  �صراكة  واإي��ج��اد  واملهنية 
بني املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة 
الأبحاث  وتفعيل  الربحية  وغ��ري 
وال����درا�����ص����ات ل��ت��ط��وي��ر امل���ب���ادرات 

الإن�صانية يف املجالت ال�صحية.
اأنه  اإىل  ال�صامري  الدكتور  ولفت 
برامج  تنفيذ  احل��م��ل��ة  خ���الل  مت 
ع����الج����ي����ة م�����ن خ�������الل ع�����ي�����ادات 
وغ�������رف ع���م���ل���ي���ات جم����ه����زة على 
اأك��ر من  اجريت  امل�صتويات  اأعلى 

•• ابوظبي-وام:

خرجت مدر�صة ال�صرطة الحتادية 
�صملت  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  دورات  اأرب�����ع 
واإدخال  والطباعة  املالية  املحا�صبة 
وت�صغيل  الآيل  باحلا�صب  البيانات 
املحا�صرين  واإع���داد  الترتا  اأجهزة 
منت�صبا   59 مب�������ص���ارك���ة  وذل�������ك 
القيادات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ومنت�صبة 
الداخلية  لوزارة  التابعة  والإدارات 
واك�������د ال���ع���م���ي���د اأح�����م�����د ع���ب���داهلل 
املدر�صة  اإدارة  م���دي���ر  ال���ه���اج���ري 
حر�ض الوزارة على تنفيذ الدورات 
ملنت�صبيها  العام  ط��وال  املتخ�ص�صة 
املجالني  يف  امل�����ص��ت��ج��دات  مل��واك��ب��ة 
يلبي  مب����ا  وال���ع���ل���م���ي  ال�������ص���رط���ي 
والتطوير  ال��ت��ح��دي��ث  م��ت��ط��ل��ب��ات 
املعايري  اأح��دث  وف��ق  واحتياجاتها 

•• ابوظبي -وام:

ق�����ام وف�����د م����ن دول������ة الإم���������ارات 
اللواء  برئا�صة  امل��ت��ح��دة  العربية 
عام  مدير  الري�صي  نا�صر  اأح��م��د 
القيادة  يف  امل���رك���زي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
رئي�ض  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
الأنظمة  لتطوير  العليا  اللجنة 
بزيارة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
مل�����ع�����ر������ض الأم�������������ن والأع��������م��������ال 
فعالياته  اأقيمت  ال��ذي  ال�صرطية 
اأخ�����ريا يف م��دي��ن��ة ف���ارن���ب���وروج يف 
الوفد  امل��ت��ح��دة. واط���ل���ع  امل��م��ل��ك��ة 
والتقنيات  الأج��ه��زة  اأح���دث  على 
املعرو�صة  احل���دي���ث���ة  وامل�����ع�����دات 
يف امل��ع��ر���ض وت���ب���ادل اخل����رات يف 
ب���ني خمتلف  امل���ج���الت الأم���ن���ي���ة 
امل�صاركة..  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الأج��ه��زة 
بينها  م����ا  يف  ال���ت���ب���اح���ث  مت  ك���م���ا 
الهتمام  ذات  امل���و����ص���وع���ات  يف 

وت�صتعني بخرات علمية وميدانية 
لإك�صابهم  العلمية  امل���واد  لتوفري 
املزيد من املهارات واخلرات داعيا 

ال�صرطة  مدر�صة  اأن  وذك��ر  العاملية 
الدورات  ملنت�صبي  توفر  الحت��ادي��ة 
التدريبية  ال�����ك�����ف�����اءات  اأف���������ص����ل 

اخلريجني لتطبيق العلوم واملعارف 
ت��ل��ق��وه��ا يف جم����الت عملهم  ال��ت��ي 

املختلفة باحرتافية ومهارة.

لالأجهزة الأمنية واملتخ�ص�صة يف 
وال�صالمة  الأم���ن  تقنيات  جم��ال 
اأنه عر�ض يف املعر�ض  اإىل  م�صريا 
اإجن�����������ازات ال�������ص���رك���ات الأم���ن���ي���ة 

الري�صي  ال��ل��واء  وق���ال  امل�����ص��رتك. 
والأع����م����ال  الأم�������ن  م���ع���ر����ض  اإن 
املعار�ض  م���ن  ي��ع��ت��ر  ال�����ص��رط��ي��ة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

ال�صرطية  اجل���ه���ات  وجت���ه���ي���زات 
وال��ت��ي م��ن بينها  والأم��ن��ي��ة عامليا 
�صيارات  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

النجدة والإ�صعاف.

•• دو�شنبه-وام:

ا���ص��ت��ق��ب��ل ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����ض اإم����ام 
جمهورية  رئي�ض  راح��م��ان��وف  علي 
املوؤمترات  ق�����ص��ر  يف  طاجيك�صتان 
اأن����������ور حممد  ال�����دك�����ت�����ور  م����ع����ايل 
لل�صوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ق���رق���ا����ض 
اخل���ارج���ي���ة ع���ل���ى ه���ام�������ض اأع���م���ال 
الج��ت��م��اع ال������وزاري مل��ن��ت��دى حوار 
التعاون ال�صيوي والذي ت�صت�صيفة 

العا�صمة الطاجيكية دو�صنبه. 
حتيات  اللقاء  خ��الل  معاليه  ونقل 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  اهلل و�صاحب 
ن��ائ��ب رئي�ض  ب��ن را���ص��د ال م��ك��ت��وم 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
الطاجيكي  للرئي�ض  اهلل  رع��اه  دب��ي 
موفور  ل��ف��خ��ام��ت��ه  ومت���ن���ي���ات���ه���م���ا 
املزيد  ول��ب��الده  وال��ع��اف��ي��ة  ال�صحة 
من التقدم والزده���ار . من جانبه 
معاليه  الطاجيكي  الرئي�ض  حمل 
رئي�ض  ال�صمو  �صاحب  اإىل  حتياته 
الدولة و�صاحب ال�صمو نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
ول�صعب  ل�صموهما  ومتنياته  دب��ي 
دول���ة الم����ارات امل��زي��د م��ن التقدم 
اللقاء  خ������الل  ومت  والزده�������������ار. 

التنمية والرخاء ل�صعوبها. 
املبذولة  ب��اجل��ه��ود  ق��رق��ا���ض  ون����وه 
املنتدى  ع���م���ل  ال�����ي�����ات  ل���ت���ط���وي���ر 
برامج  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ف��ع��ي��ل  ل�����ص��م��ان 
وخطط العمل امل�صرتك يف املنتدى 
اأرح���ب.  وا�صار اإىل  اأف��ق  ودفعه اإىل 
 32 ال��ي��وم  بلغ  املنتدى  اأع�����ص��اء  اأن 
اأهمية  دولة الأم��ر الذي ي�صري اإىل 
هذا املنتدى ويدفع بنا لبذل املزيد 
من  اأه���داف���ه  لتحقيق  اجل��ه��د  م��ن 
خ���الل ت��و���ص��ي��ع اأط����ر ال��ت��ع��اون بني 

الدول الأ�صيوية. 
لل�صوؤون  ال�����دول�����ة  وزي�������ر  وق�������ال 
الجتماع  ان���ع���ق���اد  ان  اخل���ارج���ي���ة 
ال��وزاري احلادي ع�صر للمنتدى يف 
الدول  ال��ت��زام  على  ي��وؤك��د  دو�صنبه 
التعاون  ح����وار  مل��ن��ت��دى  الأع�������ص���اء 
وحتقيق  ت���و����ص���ي���ع  يف  ال�����ص����ي����وي 
وي�صمن  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  اأط����ر 
تكثيف  يف  ال���ت���ع���اون  ا����ص���ت���م���راري���ة 
اجل���ه���ود وم��وا���ص��ل��ة ال���ت���ع���اون من 
ثابته  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  تبني  خ���الل 
الع�صرين  التعاون  جمالت  لتعزيز 
اأىل  وال�صعي  الأع�صاء  املعتمدة من 
الرتقاء بهذا املنتدى لي�صبح كيانا 

ا����ص���ت���ع���را����ض ع�����الق�����ات ال���ت���ع���اون 
الثنائية و�صبل تعزيزها وتطويرها 
بني  امل�صرتكة  امل�صالح  يحقق  مب��ا 

البلدين وال�صعبني ال�صديقني. 
اأن��ور حممد  الدكتور  واألقى معايل 
لل�صوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ق���رق���ا����ض 
اخل���ارج���ي���ة ك��ل��م��ة وف����د ال���دول���ة يف 
الج��ت��م��اع ال������وزاري مل��ن��ت��دى حوار 
ت�صت�صيفة  التعاون ال�صيوي والتي 
جمهورية  عا�صمة  دو�صنبه  مدينة 
طاجيك�صتان وتوجه معايل الدكتور 
بال�صكر  ك��ل��م��ت��ه  يف  ق��رق��ا���ض  اأن�����ور 
والتقدير اإىل كل من مملكة تايلند 
املن�صق العام للمنتدى ودولة الكويت 
احلثيثة  جهودهما  على  ال�صقيقة 
املنتدى.   اأع��م��ال  لتطوير  وامل��ث��م��رة 
واأ�صاد معاليه مببادرة دولة الكويت 
الأوىل  ال��ق��م��ة  ب��ع��ق��د  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اكتوبر  يف  ال���ك���وي���ت  يف  ل��ل��م��ن��ت��دى 
الأمانة  مقر  وا�صت�صافة   2012
العامة املوقت ملنتدى حوار التعاون 
املنتدى  �صيعطي  ال���ذي  ال���ص��ي��وي 
طموحات  اإىل  ي��رق��ى  اأك����ر  زخ��م��ا 
توظيف  يف  الأع�صاء  ال��دول  وروؤى 
لتحقيق  وام���ك���ان���ي���ات���ه���ا  ث���روات���ه���ا 

الدولية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  ف��ع��ال��ي��ة  ذا 
لتحقيق امل�صالح امل�صرتكة والتنمية 
العالقات  �صبكة من  وبناء  املن�صودة 
بني الدول الأع�صاء وحتقيق تناغم 
والأراء  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  يف 
العاملية  الق�صايا  مبعاجلة  املتعلقة 
العربية  الم�������ارات  اأن  واأ�����ص����اف   .
املتحدة اأولت م�صاألة الأمن وال�صلم 
ال��ع��امل��ي��ني اأول���وي���ة ق�����ص��وى متثلت 
الأمم  ميثاق  مل��ب��ادئ  اح��رتام��ه��ا  يف 
ال��دويل ل  القانون  واأحكام  املتحدة 
اإحرتام  اإىل  تدعو  التي  تلك  �صيما 
���ص��ي��ادة ال�����دول وع�����دم ال��ت��دخ��ل يف 
العنف  ون��ب��ذ  ال��داخ��ل��ي��ة  ���ص��وؤون��ه��ا 
التهديد  اأو  القوة  اإ�صتخدام  وع��دم 
حلل  ال�صلمية  للو�صائل  وال��ل��ج��وء 

النزاعات. 
�صعي  اأن���ور قرقا�ض  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
دولة الإمارات اإىل الهتمام بق�صايا 
م�صادر  لتوفري  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

طاقة م�صتدامة ونظيفة. 
التزامنا  منطلق  م��ن  ان��ه  واأ���ص��اف 
يف ت��ط��وي��ر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة فقد 
مت موؤخرا يف دولة الإم��ارات افتتاح 
حمطة �صم�ض 1 للطاقة ال�صم�صية 

اأ�صخم  ت��ع��ت��ر  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
حمطة عاملة من نوعها يف العامل 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  تقنيات  �صمن 
امل��رك��زة وه��ي الأوىل م��ن نوعها يف 

منطقة ال�صرق الأو�صط. 
ي�صهم  اأن  املتوقع  م��ن  ان��ه  واأو���ص��ح 
 100 انتاج  الرائد يف  امل�صروع  هذا 
الكهربائية  الطاقة  من  ميجاوات 
يكفي لتغذية 20 األف وحدة �صكنية 
هذه  وبدخول  الكهربائية  بالطاقة 
الأنتاج  مرحلة  ال�صم�صية  املحطة 
 10 الم���ارات متتلك  دول��ة  ت�صبح 
يف املئة من القدرة العاملية للطاقة 

ال�صم�صية. 
واأكد معالية ان هذا امل�صروع �صيعزز 
اإمن الطاقة ويدعم عملية التنمية 
الب�صمة  وي���خ���ف�������ض  امل�������ص���ت���دام���ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة الأم����ر ال����ذي ي��ت��واف��ق مع 
الأهداف ال�صرتاتيجية للمنتدى. 

واأع��ل��ن ال��دك��ت��ور اأن���ور ق��رق��ا���ض عن 
الإم���ارات لإ�صت�صافة  م��ب��ادرة دول��ة 
اأبوظبي  يف  متخ�ص�صة  عمل  ور�صة 
ت�����ص��م ك���ب���ار اخل������راء م���ن ال����دول 
التعاون يف  لدعم جم��ال  الأع�����ص��اء 

الطاقة املتجددة والنظيفة. 

وق����ال م��ع��ال��ي��ه ان دول����ة الإم������ارات 
تتطلع اإىل ايجاد األيات عمل �صمن 
العقبات  ل��ت��ذل��ي��ل  امل���ن���ت���دى  اط�����ار 
التبادل  عمليات  وتن�صيط  وت�صهيل 
وا�صتك�صاف  والتجاري  القت�صادي 
فر�ض ال�صتثمار املتاحة يف الأ�صواق 
الأ�صيوية.  وعر قرقا�ض عن اأملة 
يف ان تت�صاعف اجلهود للم�صاهمة 
يف تنفيذ الأهداف الإمنائية الألفية 
 8 امل��ت��ح��دة وال��ت��ي تت�صمن  ل���الأمم 
لأجل  دول��ي��ا  عليها  اأت��ف��ق  اأه�����داف 
الق�صاء على الفقر املدقع يف العامل 

بحلول عام 2015. 
ذاته  الوقت  يف  نتطلع  اإننا  واأ�صاف 
اإىل تنفيذ تو�صيات وقرارات موؤمتر 
ريو 20 يف الرازيل والذي عقد يف 
بالبيئة  وامل��ت��ع��ل��ق��ة   2012 ي��ون��ي��و 
على  والق�صاء  امل�صتدامة  والتنمية 
الفقر. ويف ختام كلمته توجه معايل 
ل��ل�����ص��وؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي���ر 
طاجيك�صتان  حل��ك��وم��ة  ب��ال�����ص��ك��ر 
ل�صت�صافة  الكرمية  ال��دع��وة  على 
الج��ت��م��اع ال�����وزاري احل����ادي ع�صر 
ملنتدى حوار التعاون ال�صيوي امال 

اأن يحقق النتائج املرجوة منه.

و�صاهد الوفد فيلما عن ا�صتمطار 
اإنتاج املركز الوطني  ال�صحب من 

لالأر�صاد اجلوية والزلزل الذي 
يعد من اأوائل الأفالم الوثائقية 

يف  اخل�صو�ض  هذا  ب�صاأن  املنتجة 
املنطقة وال�صرق الأو�صط.

3000 عملية جراحية يف القلب 
يف خمتلف دول العامل منها 400 

عملية قلب يف م�صر موؤخرا.
حملة  اأن  اإىل  ال�������ص���ام���ري  ون�����وه 
العطاء الن�صانية توا�صل براجمها 
معاناه  م��ن  للتخفيف  الن�صانية 
الطفال وامل�صنني يف خمتلف دول 
واعادة  احالمهم  لتحقيق  العامل 

ال��ب�����ص��م��ة ل��وج��وه��ه��م م���ن خالل 
خمتلف  م��ع  ا�صرتاتيجية  �صراكة 
مميز  من���وذج  م�صكلني  املوؤ�ص�صات 
والعطاء  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت��الح��م 

الن�صاين.
تلبية  ت����اأت����ي  امل�����ب�����ادرة  اأن  ي���ذك���ر 
امل�صوؤولية  تعاون جهات  ملقت�صيات 
رفد  يف  وع��امل��ي��ا  حمليا  املجتمعية 

لروؤية  وجت�صيدا  التالحم  مبادرة 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ب��ال�����ص��راك��ة مع 
ال���ق���ط���اع���ني الأه�����ل�����ي واخل����ا�����ض 
املجتمعي  ال����ت����الح����م  ل���ت���ع���زي���ز 
وت�صجيع كل مبادرة ت�صعى لتعزيز 
والن�صاين  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ت��الح��م 
بغ�ض النظر عن اجلن�ض او اللون 

او الديانة.

من�صور بن زايد يعزي خليفة 
ال�صويدي يف وفاة حرمه

•• ال�شارقة-وام:

قام �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 
�صوؤون الرئا�صة بتقدمي العزاء اإىل خليفة حمد بن �صيفان ال�صويدي يف وفاة 
حرمه وذلك خالل الزيارة التي قام بها �صموه �صباح ام�ض ملنزل العائلة يف 
و  عي�صى  الفقيدة  لبناء  العزاء  �صموه  قدم  كما  بال�صارقة.  اخل��ان  منطقة 
احمد و عبداهلل و خالد واأعرب لهم عن �صادق العزاء واملوا�صاة يف م�صابهم 
اجللل �صائال اهلل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح 

جناته واأن يلهمهم ال�صر وال�صلوان. 

مرور اأبوظبي تعزز توا�صلها مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني
•• ابوظبي-وام:

ال�صركاء  مع  توا�صلها  اأبوظبي  ب�صرطة  وال��دوري��ات  امل��رور  مديرية  ع��ززت 
ال�صرتاتيجيني لإبراز املهام التي تقوم بها املديرية خلدمة املجتمع وتوفري 
�صالمة مرورية م�صتدامة على الطرق وذلك �صمن منهجية التوا�صل مع 
املرورية  ال�صالمة  وا�صرتاتيجية  اآمنا  اأكر  الطرق  جعل  واأولوية  ال�صركاء 
املبادرات  فريق  رئي�ض  الفيل  حممد  خالد  الرائد  واأك��د  اأبوظبي.  ل�صرطة 
يف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  ق�صم  م��ن  معا  حلملة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  املجتمعية 
املديرية  توليه  الذي  الهتمام  اأبوظبي  ب�صرطة  والدوريات  املرور  مديرية 
�صاركت  املديرية  اأن  اإىل  لفتا  املجتمع  يف  الفعاليات  جميع  يف  للم�صاركة 
موؤخرا بتنظيم جناح مروري يف فعاليات ملتقى ال�صركاء الذي نظمته بلدية 
مدينة اأبوظبي يف منتزه خليفة باأبوظبي مت من خالله تعريف امل�صاركني 
التابعة  واجلمهور بالأولوية ال�صرتاتيجية للمديرية واأهدافها واملبادرات 
لها واخلدمات املقدمة داخل وخارج املديرية وعلى املوقع الإلكرتوين التابع 
للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي. وذكر اأنه مت من خالل امللتقى تقدمي �صرح 
اأطلقتها املديرية  التي  املبادرات املجتمعية اجلديدة  مف�صل لل�صركاء حول 

�صمن برنامج مرور اأبوظبي للحد من احلوادث املرورية.
 معا وت�صمل مبادرة ال�صائق الأف�صل مروريا من فئة ال�صباب التي ت�صتهدف 
ال�صري  التناف�ض لاللتزام بقوانني  ال�صباب مروريا وت�صجيعهم على  توعية 
الأف�صل مروريا  املدر�صة  الأف�صل مروريا ومبادرة  العائلة  واملرور ومبادرة 
املروري  الوعي  وم�صتوى  املدار�ض  يف  ال�صالمة  معايري  تعزيز  اإىل  وتهدف 
بني الطالب ومبادرة جممع العمال الأف�صل مروريا لرفع م�صتوى الثقافة 

املرورية بني العمال وتطبيق لوائح ال�صالمة املرورية . 
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انطالق فعاليات برنامج ربيع منتزه ال�صحراء يف ال�صارقة غدا
مبني على قيم رئي�صة تنطلق من النتماء للوطن وامل�صوؤولية 
واملبادرة الإيجابية والتعاون. وا�صافت ان الرنامج ي�صتهدف 
البيئة  حماية  يف  م�صوؤوليتهم  لتنمية  املجتمع  اف��راد  جميع 
م�صرية  العملية  املمار�صة  خالل  من  احليوي  التنوع  و�صون 
على  املحافظة  ت�صبح  اأن  يف  تتمثل  ال��رن��ام��ج  روؤي���ة  اأن  اىل 
الطلبة  ف��راغ  ملئ  اىل  ا�صافة  للمجتمع  مميزة  �صمة  البيئة 
توعوية  تثقيفية  متميزة  باأن�صطة  الف�صلية  الإج���ازات  اأي��ام 
ترفيهية ف�صال عن تنمية ودعم الرتابط الأ�صري بني الأبناء 
واآبائهم من خالل اإ�صراكهم باأن�صطة بيئية متنوعة ت�صتهدف 
اجل��م��ي��ع. واو����ص���ح���ت ان ال���رن���ام���ج ي��ت�����ص��م��ن ال��ع��دي��د من 

•• ال�شارقة-وام:

الذي  ال�صحراء  منتزه  رب��ي��ع  برنامج  فعاليات  غ��دا  تنطلق 
تنفيذا  ال�صارقة  الطبيعية يف  البيئة واملحميات  تنظمه هيئة 
لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة ب�صرورة توعية 
املحافظة على احلياة الرية  باأهمية  املجتمع  اأفراد  وتثقيف 
و�صون تنوعها احليوي من نباتات وحيوانات. وقالت �صعادة 
هنا �صيف ال�صويدي رئي�صة هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
يف ال�صارقة اأن الرنامج الذي ي�صتمر حتى 11 ابريل املقبل 

الفعاليات من اأبرزها تنظيم فعاليات يف مركز حيوانات �صبه 
اجلزيرة العربية حول قرار منع التدهور البيئي من خالل 
توزيع مطويات القرار وتنظيم حما�صرة تعريفية بن�صو�ض 
دمى  وم�صرح  م�صابقات  عمل  اىل  بالإ�صافة  واأهميته  القرار 
يخدم اهداف الرنامج وال�صتمتاع مب�صاهدة حيوانات املركز 

وعر�ض فيلم وثائقي عنها. 
والنباتي  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ت���اري���خ  م��ت��ح��ف  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت�����ص��م��ن 
حول  عمل  وور�صة  النباتي  الكنز  وفعالية  العائلي  الت�صجري 
فعالياتها  فت�صمل  الأط��ف��ال  م��زرع��ة  ام��ا   .. امل��ن��زيل  ال�صماد 

م�صابقات وفقرات ترفيهية .

تنفيذًا لأوامر حممد بن را�ضد بتمديد فرتة فعالياتها

القرية العاملية ت�صتقبل زائريها من دول املنطقة والعامل لال�صتمتاع باأجوائها الرحبة خالل فرتة التمديد

د.اأبوغزالة ورئي�ض جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية يبحثان �صبل التعاون امل�صرتك

•• دبي-الفجر: 

ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال��وزراء حاكم دب��ي، بتمديد فرتة 
فعاليات القرية العاملية يف دبي اإىل 
ال�صاد�ض من اأبريل 2013، وذلك 
ع��دد ممكن  لأك��ر  املجال  لإف�صاح 
من زوار دولة الإمارات ومواطني 
دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العاملية  ال��ق��ري��ة  ل��زي��ارة  ال��ع��رب��ي��ة 
الثقافية  ب��اأج��وائ��ه��ا  وال���ص��ت��م��ت��اع 

والرتاثية والرتفيهية.

اجلميع  ل��ي�����ص��ت��م��ت��ع  و���ص��ن��اع��ات��ه��ا 
ح�صارات  على  والتعرف  بالت�صوق 
العامل املمثلة يف 37 جناحاً ميثل 
65 دول��ة و160 ك�صكاً  اأك��ر من 
واأكر من 26 مطعماُ يقدم اأ�صهى 
ال�صعبية والعاملية.   املوائد  اأ�صناف 
وب�����ن�����اًء ع���ل���ى ال����ف����رتة اجل����دي����دة 
على  ال�صحب  �صيجري  للتمديد 
ل�صفروليه  ف��ق��ط  واح�����دة  ���ص��ي��ارة 
ي����وم اجلمعة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ك���م���ارو 
 ،2013 م����ار�����ض   29 امل�����واف�����ق 
ال�����ص��ح��ب الثاين  ���ص��ي��ج��ري  ب��ي��ن��م��ا 
ي���وم اجل��م��ع��ة ال��ق��ادم��ة امل���واف���ق 5 
ابريل 2013.  وت�صتمر العرو�ض 

نائب  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأم���ر  وج���اء 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
حر�صا  دب��������ي،  ح����اك����م  ال������������وزراء 
املرافق  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  م���ن 
لالأطفال  والرتفيهية  ال�صياحية 
وطالب املدار�ض يف دولة الإمارات 
جمل�ض  ودول  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال���ت���ع���اون وامل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��م��ت��ع مبا 
توفره القرية العاملية من فعاليات 

وان�صطة ترفهية متنوعة.
لإ�صتقبال  العاملية  القرية  ت�صتعد 
ك���ل ح����دب و�صوب  زائ���ري���ه���ا م���ن 
بعر�ض  الأج��ن��ح��ة  �صت�صتمر  حيث 
وفنونها  احل���رف���ي���ة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

ال���ف���ل���ك���ل���وري���ة ل���ك���ل الج���ن���ح���ة يف 
تقدمي اأجمل رق�صاتها الفلكلورية 
جم�صدة البعد الثقايف والتاريخي 

للدولة التي متثلها. 
زائريها  ت��دع��وا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة 
برفقة  الأوق�������ات  اأج���م���ل  ل��ق�����ص��اء 
فر�صة  من  والإ�صتفادة  عائالتهم 
التمديد للت�صوق والرتفيه وامل�صي 
يف م�صاحاتها ال�صا�صعة وال�صتمتاع 
برحلة علي منت العرة الرتاثية 
الرك�صة  ورك���وب  املائية  القناة  يف 
الأن�صطة  ك���اف���ة  يف  والإ������ص�����رتاك 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي تقام 

على اأر�صها.

ال���ت���ق���ى �����ص����ع����ادة ال����دك����ت����ور ط���الل 
اأب����وغ����زال����ه، رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة طالل 
رقمية  ذكية  جامعة  وهي  اأبوغزاله، 
رفيع  التعليم  دم��ق��رط��ة  اىل  ت�صعى 
العور،  من�صور  ال��دك��ت��ور  امل�����ص��ت��وى، 
رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة ح���م���دان ب���ن حممد 
الإل���ك���رتون���ي���ة، ال��ت��ي ت��ع��د م���ن اأوىل 
م���وؤ����ص�������ص���ات ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين 
موؤ�ص�صة  واأول  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  يف 
اأك����ادمي����ي����ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����رتوين 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
الإم����ارات  دول���ة  العلمي يف  وال��ب��ح��ث 
اللقاء  ح�����ص��ر  امل���ت���ح���دة.  ال���ع���رب���ي���ة 
م�صاعد  بي�صون،  نبيل  الروفي�صور 

امل�����ص��ت��ج��دات يف جامعة  اآخ����ر  وح����ول 
اأبوغزاله  د.  اأع��ل��ن  اأب��وغ��زال��ه  ط��الل 
بلدا   )20( م��ن  طلبة  ال��ت��ح��اق  ع��ن 
�صركاء  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ب���ال���رام���ج 
ج��ام��ع��ة ط����الل اأب����وغ����زال����ه، مب���ا يف 
العاملية  ذلك كلية ثندربريد لالإدارة 
وكلية كاني�صيو�ض وجامعة ماركوين 
احلكومية  ج��ري��ن  بولينج  وج��ام��ع��ة 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة وامل����ج����ل���������ض ال���ث���ق���ايف 
الدولية  وامل���ج���م���وع���ة  ال���ري���ط���اين 
التفكري  و�صركة  والتنمية  للتدريب 
 )Open Thinking( املنفتح 
ومعهد اإنلنجوا ت�صيلتنهام وموؤ�ص�صة 
ج��ي��ن��ا���ص��ت��ي��م ل��ل��ت��ف��ك��ري الإب�����داع�����ي 

الدار�صني  ل�����ص��وؤون  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض 
وت��ط��وي��ر الأع���م���ال، ود. رائ���د عوده، 
م�صاعد رئي�ض اجلامعة لإدارة تطوير 
وال�صيدة  وامل���ع���رف���ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
رئي�ض  م�صاعدة  ال�صلحات،  �صريين 
والأ�صتاذة  ال��دويل  للتعاون  اجلامعة 
تطوير  م����دي����ر  ت����وف����ي����ق،  ج���ي���ه���ان 
الأعمال والأعالم- الإمارات العربية 
اأبوغزاله  الدكتور.  واأ���ص��اد  املتحدة. 
اجلامعة  ب���ت���وج���ه  ال����ل����ق����اء  خ������الل 
ن��ح��و ت��وف��ري ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين 
اأ���ص��ال��ي��ب تقنية  اأح����دث  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
املعلومات والت�صالت لتوفري تعليم 
ذا م�صتوى عال للطالب يف كل مكان. 

لفربول  وج��ام��ع��ة  وال�����دن  وج��ام��ع��ة 
و�صركة بريون اإدك�صل وغريهم. من 
�صرحا  العور  من�صور  د.  ق��دم  جانبه 
اجلامعة،  ان�صاء  ف��ك��رة  ع��ن  مف�صال 
اقتداًء  وتنفيذها  �صياغتها  مت  التي 
بالتوجيهات ال�صرتاتيجية حلكومة 
دبي وا�صتجابة ملن ي�صعون للح�صول 
ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م ن���وع���ي م��ع��ا���ص��ر. وقد 
التعليم  م�صتقبل  ع��ل��ى  ال��ع��ور  ���ص��دد 
الإل�����ك�����رتوين واأث��������ره ال���ك���ب���ري على 
والجتماعية  القت�صادية  التنمية 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ك��م��ا ب���نّي الدور 
التعليم  ي��ل��ع��ب��ه  ال������ذي  الأ����ص���ا����ص���ي 

الإلكرتوين للحد من الأمية.

اجتماع جلنة املحامني براأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

عقدت جلنة املحامني اجتماعها الثاين هذا العام برئا�صة ال�صيخ عبداهلل بن حميد القا�صمي 
املو�صوعات من  ناق�صت خالله عددا من  را�ض اخليمة  ال�صمو حاكم  رئي�ض مكتب �صاحب 
املقدمة من بع�ض املحامني  ال�صكاوي  اهمها قيد وجتديد قيد عدد من املحامني ونظرت 
امل�صت�صار  قزمار  جهاد  امل�صت�صار  الجتماع  ح�صر  الالزمة.  والج���راءات  القرارات  واتخذت 
احلب�صي  حميمد  �صعيد  ح�صن  وامل�صت�صار  اللجنة  ع�صو  اخليمة  را���ض  حلكومة  القانوين 
رئي�ض  املناعي  علي  ابراهيم  وامل�صت�صار  اللجنة  ع�صو  اخليمة  را���ض  لإم���ارة  ال��ع��ام  النائب 
حمكمة ال�صتئناف ع�صو اللجنة وامل�صت�صار حمد حممد عبدالكرمي القا�صي مبحكمة را�ض 

اخليمة البتدائية ع�صو اللجنة. 

مليار و 560 مليون درهم لإحالل وت�ضييد261 مدر�ضة بـ17 عاما  10

ن�صيب دبي %17 و %8 لالإحالل منها املباين القروية فال حمل لها من ال�صيانة
امل�صح امليداين ي�صم 350 منطقة �صكنية101 م�صروع بنهاية 2017 لل�صارقة 27

•• دبي- حم�شن را�شد 

التي  ال�����ص��م��ول��ي��ة  اخل��ط��ة  ك�صفت 
واملرافق  الأب��ن��ي��ة  اإدارة  اأع��دت��ه��ا 
الرتبية  وزارة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م، ع���ن اأك����ر م���ن 261 
م�������ص���روع���ا ج����دي����دا م����ن اإح�����الل 
مدار�صها  يف  ودم����ج  وا���ص��ت��ح��داث 
ب����امل����ن����اط����ق ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة دب������ي- 
القيوين،  ع���ج���م���ان،اأم  ال�����ص��ارق��ة، 
ال��ف��ج��رية، وراأ�����ض اخل��ي��م��ة، حيث 
 152 بلغ عدد م�صاريع الإح��الل 
م�صروعا، وال�صتحداث بلغ 109 
امل�صح  وذل��ك من خالل  م�صروعا، 
ا�صتهدف ما يقرب  الذي  امليداين 
على  �صكنيه  منطقة   350 م��ن 
ال�صمالية،  واملناطق  دبي  م�صتوى 
املقرتحة  امل�������ص���اري���ع  ل���ت���ح���دي���د 
ل��ل��م��ب��اين امل���در����ص���ي���ة اجل����دي����دة، 
ومبان مدار�ض الإحالل خالل ال� 

17 عام املقبلة.
تناولتها  ال���ت���ي  ل��ل��خ��ط��ة  ووف���ق���ا 
، كانت  اأيام  الفجر مقدمتها منذ 
التعليمية،  ال���ف���ج���رية  مل��ن��ط��ق��ة 
امل�صاريع  ع���دد  يف  الأ����ص���د  ن�صيب 
اجلديدة التي بلغت 74 م�صروعاً، 
منها 44ا�صتحداثا و30 اإحالل، 
اخليمة  راأ��������ض  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ي��ل��ي��ه��ا 
منها   45 م�����ص��روع��ا،   67 ب��ع��دد 
وبلغ  ا�صتحداث،  والباقي  اإح��الل 
ال�صارقة  بتعليمة  امل�����ص��اري��ع  ع��دد 
 18 منها   ،62 ال�صارقة  ومكتب 
اأما دبي   ،44 ا�صتحداثا، واإح��الل 
 19 م��ن��ه��ا   ،34 ن�����ص��ي��ب��ه��ا  ف���ك���ان 
ا�صتحداثا، واإحالل 13، ولعجمان 
ا�صتحداثا   3 منها  م�صروعا،   11
اأم القيوين  اإح���الل، واأخ���ريا   8 و 
 12 منها  م�صروعاً،   15 بن�صيب 

اإحالل والباقية ا�صتحداثا.

املناطق البعيدة
الأبنية  اإدارة  م���دي���رة  واأف��������ادت 
واملرافق التعليمية بوزارة الرتبية 
والتعليم، املهند�صة جنيبة يو�صف 
خطتها  يف  راع�������ت  ال����������وزارة  اأن 
ا����ص���ت���ح���داث م���ب���اين ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
الكثافة  ذات  ال��ب��ع��ي��دة  امل���ن���اط���ق 
ال�صكانية املرتفعة، حتى ل يقطع 

منف�صلة،  م���ن���ه���ا   37 رو������ص�����ة، 
ا�صتحداث  ����ص���م���ن  ورو�����ص����ت����ان 
منها،    8 دب��ي  لت�صم  م��در���ص��ت��ني، 
و4 بال�صارقة، وواحدة يف كال من 
عجمان واأم القيوين، و 13 براأ�ض 

اخليمة، و10 يف الفجرية.

350 منطقة
للوزارة  امل��ي��داين  امل�صح  ا�صتهدف 
يف  �صكنية،  منطقة   350 ح��وايل 
خمتلف اإمارات الدولة، حيث بلغ 
وال�صارقة   ،30 دب��ي  مناطق  ع��دد 
القيوين  واأم   ،15 وعجمان   ،55
وراأ�������ض   ،95 وال���ف���ج���رية   ،  15

اخليمة 140 منطقة.

 ن�ضب واإح�ضائيات
ال�صمولية  اخل����ط����ة  ا����ص���ت���م���ل���ت 
امل�صاريع  م��ن   42% ن�صبة  على 
لال�صتحداث، و %58 لالإحالل، 
اختلفت خاللها ن�صبة كل منطقة 
منطقة  ف���ت�������ص���درت  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
الفجرية اأكر الن�صب حيث بلغت 
 ،40% ال���ص��ت��ح��داث  يف  ن�صبتها 
والإح��الل %20، وراأ���ض اخليمة 
و30%  ا�����ص����ت����ح����داث   20%
 17% وال�����������ص�����ارق�����ة  اإح�������������الل، 
اأما  اإح���الل،  و29%  ا�صتحداث، 
يف  ن�صبتها  ف��ك��ان��ت  دب���ي  تعليمية 
والإح����الل   ،17% ال���ص��ت��ح��داث 
القيوين  اأم  ن�صبة  وك��ان��ت   ،8%
يف الإح��الل %8 وعجمان 5%، 
 3% على  كالهما  ح�صدت  فيما 

ن�صبة ال�صتحداث. 

م�ضاريع 2017-2013
وف���ق���ا ل��ل��خ��ط��ة ف�����اأن ال���ف���رتة من 
ما  ت�����ص��م   ،2017 اإىل   2013
يقرب من 101  م�صروعا ما بني 
بلغت  واإح����الل، حيث  ا���ص��ت��ح��داث 
م�����ص��اري��ع ت��ع��ل��ي��م��ة ال�����ص��ارق��ة 27 
م�صروعاً، تليها راأ�ض اخليمة بعدد 
والفجرية  دبي  ثم  م�صروعا،   25
17 م�����ص��روع��ا ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، و8 
اأم  6 يف  و  ع��ج��م��ان،  م�����ص��اري��ع يف 

القيوين.

مدار�س 2018 - 2022

م�صافات  وال���ط���ال���ب���ات  ال���ط���الب 
وا�صتحداث  مل��دار���ص��ه��م،  ط��وي��ل��ة 
التي  امل��ن��اط��ق  يف  تعليمية  م��ب��اين 
وم�صاريع  ���ص��ك��ان��ي��ا  من����وا  ت�����ص��ه��د 

اإ�صكانية متزايدة.
دمج  اخل��ط��ة  ت�صمنت  واأ���ص��اف��ت 
عددا من املدار�ض لكونها واقعتني 
وقرب  واح���دة  �صكنية  منطقة  يف 
قلة  اإىل  بالإ�صافة  بينها،  امل�صافة 
املدر�صتني،  كال  يف  الطلبة  اأع��داد 
مما ي�صتلزم دجمهما، مع �صرورة 
اإن�����ص��اء ���ص��الت ري��ا���ص��ي��ة متعددة 
املناطق  مدار�ض  تخدم  الإغرا�ض 
امل�����ج�����اورة ل���ه���ا، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
قدمية،  مدار�ض  اإح��الل  ت�صمنها 
ومقلب  اأ�صمنت  مل�صنع  وجم���اورة 
اإحاللها  �صيتم  واأخ����رى  ن��ف��اي��ات، 
ال�صباحي،  العمل  م��ن  واإع��ف��ائ��ه��ا 
على اأن حالتها الإن�صائية يجعلها 
ول���ك���ن مبراكز  ع��م��ل��ه��ا،  ت���وا����ص���ل 

تعليم الكبار امل�صائية.

الفجرية وراأ�س اخليمة
الفجرية  تعليميتي  اأن  واأو�صحت 
التي  املناطق  م��ن  اخليمة  وراأ����ض 
اإجمايل  م��ن  ك��ب��رياً  ك��م��اً  �صت�صهد 
تعليمية  ف��ف��ي  امل�����ص��روع��ات،  ت��ل��ك 
الفجرية 74 م�صروعا حتى العام 
2030، ومت ت�صنيفها اإما اإحالل 
17 ع��ام��ا املقبلة،  ال����  ع��ل��ى م���دى 
مل��در���ص��ت��ني واق���ع���ت���ني يف  اأو دم����ج 
منطقة �صكنية واحدة اأو قريبة اأو 
اأع��داد الطلبة يف كل منهما،  لقلة 
مدار�ض  ب��ا���ص��ت��ح��داث  وال��ع��ك�����ض 
مبناطق ذات منو �صكاين، م�صيفة 
الفجرية  م��ن��ط��ق��ة  م����دار�����ض  اأن 
جميع  اإح���الل  اإىل  ما�صة  بحاجة 
م���دار����ض ال��ن��ظ��ام ال���ق���روي، وفقا 
لكونها  وذل�����ك  ال���������وزارة،  خل��ط��ة 
ت��دخ��ل ���ص��م��ن عقود  م���دار����ض ل 
م�صتمرة  زي��ادة  ولديها  ال�صيانة، 
اإىل  الطلبة، وبالإ�صافة  اأع��داد  يف 
�صرورة وجود مدار�ض يف مناطق 

حيوية. 

م�ضروعا  68
جاء  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  تعليمية  اأم���ا 
جديدا،  م�����ص��روع��ا   67 ن�صيبها 

امل�صح  م���الح���ظ���ات  وان���ح�������ص���رت 
امل��ي��داين ح��ول الإح����الل، يف كون 
تربوية،  وغ���ري  متهالكة  امل��ب��اين 
ح��ي��ث ك��ان��ت م��ب��اين ���ص��ك��ن��ي��ة قبل 
املباين  م��ع  ت��ت��واك��ب  ول  ���ص��غ��ل��ه��ا، 
احلاجة  اإىل  بالإ�صافة  احلديثة، 
مدر�صي  م��ب��ن��ى  ل��ت�����ص��ي��ي��د  امل��ا���ص��ة 
القلية  م��ث��ل  امل��ن��اط��ق  م���ن  ب���ع���دد 
وال�������ص���اع���دي، واإع���م�������ص���ه ودف�����ت، 
امل�صافة  بعد  ب�صبب  القور،  ووادي 
التي يقطعها طلبة وطالبات تلك 
املناطق لأقرب مدر�صة، وكذا �صمل 
بتلك  ال�صكانية  للكثافة  والرم�ض 
اجلنوبي  وال���ظ���ي���ت  امل��ن��ط��ق��ت��ني، 
للنمو ال�صكاين بها ب�صبب م�صاريع 

الإ�صكان املتزايدة .
ال�����وزارة و���ص��ع��ت عدد  اأن  واأك����دت 
ل��وزارة الأ�صغال  من الق��رتاح��ات 
مدار�ض  ا���ص��ت��ح��داث  يخ�ض  فيما 
مدر�صة  ا�صتحداث  منها  جديدة، 
األ  ���ص��ري��ط��ة   2 ال��ب��دي��ة  ب��ن��ات يف 
1000طالبة،  ع��ن  �صعتها  ي��ق��ل 
للحلقة2،  امل��ن��ط��ق��ة  ح��اج��ة  ل�صد 
الو�صع  م��ع   ،2030 ال��ع��ام  حتى 
الكثافة  يف  ال���زي���ادة  الع��ت��ب��ار  يف 
لكل   20% ب��ن�����ص��ب��ة  ال��ط��الب��ي��ة 
عام درا�صي، وا�صتحداث رو�صة يف 
احلالة، لعدم وجود رو�صة ولبعد 
املنطقة عن مدينة دبا، وجتاورها 
بالإ�صافة  جبلية،  مناطق  ل��ع��دة 
بنات  م���در����ص���ة  ا����ص���ت���ح���داث  اإىل 
– 12 مبنطقة   1 م�صرتكة من 
احفرة ب�صبب فتح اأحوا�ض �صكنية 

لرنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان .

�ضرورة الإحالل
كان  عجمان  تعليمية  اإن  وق��ال��ت: 
ن�صيبها 11 م�صروعا فقط لعدم 
املزيد من  لت�صييد  املا�صة  احلاجة 
املدار�ض، بل �صيتم دمج مدر�صتني 
واح���دة  منطقة  يف  واق��ع��ت��ني  ب��ه��ا 
قلة  م��ع  بينهما  قريبة  وامل�����ص��اف��ة 
ملالحظات  ووف��ق��ا  الطلبة،  اأع���داد 
امل�����ص��ح امل���ي���داين ف�����اإن م��ب��ن��ى اأبن 
الإن�صائية  وح��ال��ت��ه  ق��دمي  تيمية 
باخلطة  م�������درج  وغ������ري  ����ص���ي���ئ���ة، 

ال�صمولية.
القيوين،  اأم  تعليمية  اأن  واأف���ادت 

لكونها قدمية،  اإحاللها  ب�صرورة 
ومقلب  اأ�صمنت  مل�صنع  وجم���اورة 
نفايات، اإن�صاء مدر�صة ح2 للبنات 
للكثافة  ن���ظ���را  احل�������ص���ن،  ب���دب���ا 
وت�صييد  ال���ع���ال���ي���ة،  ال���ط���الب���ي���ة 
اأخ�������رى م�����ع  رو�����ص����ة اأط����ف����ال يف 
ب�صبب  ك��ل��ب��اء- مب�����ص��روع واح�����د، 
وتزايد  ال�����ص��ك��ن��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  من���و 
واإن�صاء  امل�صتمر،  الطلبة  اأع����داد 
اأط�����ف�����ال يف خ���ورف���ك���ان،  رو�����ص����ة 
خل���دم���ة ال��ك��ث��اف��ة امل���ت���زاي���دة من 
امل�صح  ال�صكان، و�صمن مالحظات 
لف�صل  رو�صة  بناء  جاءت �صرورة 
املدر�صة  ط�����الب  ع����ن  الأط�����ف�����ال 
التعليمية،  املتطلبات  لخ��ت��الف 
لف�صل  م��ل��ح��ة  �����ص����رورة  وي���وج���د 
احل��ل��ق��ة 1 ذك����ور ع���ن احل��ل��ق��ة 2 

والثانوية.
واأ�صافت اأن تعليمية دبي ح�صدت 
ا�صتحداث  بني  ما  م�صروعا،   34
�صيتم  م����دار�����ض  م��ن��ه��ا  واإح�������الل، 
للعمل  بها  والح��ت��ف��اظ  اإح��الل��ه��ا 
بامل�صائي،  ال��ك��ب��ار  تعليم  مب��راك��ز 
واأخرى يتم ت�صيدها نظرا للكثافة 
ال�صكانية يف املناطق، وبعد امل�صافة 
ب����ني ه�����ذه امل���ن���اط���ق وامل�����دار������ض، 
وك��ذل��ك ع��م��ل��ي��ات الإح�����الل التي 
تتم باملدار�ض جاءت ب�صبب حاجة 

املباين اإىل هذا ال�صتحداث.

اأرقام 39  رو�ضة
لوزارة  ال�صمولية  اخلطة  �صمت 
 39 ت�صييد  والتعليمية  الرتبية 

ل��دي��ه��ا ع���دد م��ن امل���دار����ض يحتاج 
لإحالل خالل الفرتة من 2020 
مباين  وا���ص��ت��ح��داث   ،2030  –
مدر�صية مبنطقة ال�صلمة، لكونها 
�صكانيا  ون���زح���ا  ازده��������ارا  ت�����ص��ه��د 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل مبنى  ب��ه��ا،  ك��ب��ريا 
اأق���رب  ري���ا����ض اأط���ف���ال، ح��ي��ث اأن 
 40 م��ن  ب��اأك��ر  يبعد عنها  مبنى 
اإىل طلب  وبالإ�صافة  م��رتا،  كيلو 
الإغرا�ض  متعددة  ريا�صية  �صالة 
م�صيفة  املنطقة،  م��دار���ض  تخدم 
ع��دد من  ر���ص��د  امل��ي��دان  امل�صح  اأن 
املالحظات حول عدد من املدار�ض 
التي حتتاج لإحالل، منها مدر�صة 
امل��ب��ن��ى احلايل  اأن  الأب�����رق، ح��ي��ث 
ت��ظ��ه��ر ب����ه ت�����ص��ق��ق��ات ب���الأع���م���دة 
والأ�صقف من وقت لآخر، ونخ�صى 
اأخ��رى حدوث  عند ظهورها م��رة 
املبنى،  م����رت����ادي  لأح�����د  م���ك���روه 
ومدر�صتي �صفية والراعفة، حيث 
ب�صبب  م�صتمرة  ل�صيانة  حتتاجا 
�صيئة،  للمباين  الإن�صائية  احلالة 
ال��ط��ل��ب��ة  يف مدر�صة  وي��ب��ل��غ ع���دد 
�صفية 520 و21 ف�صال درا�صيا، 
 10 و  130طالبا  ال��راع��ف��ة  اأم���ا 

ف�صول درا�صية.

الكثافة الطالبية
تعليمية  ن�صيب  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
ال���������ص����ارق����ة وم����ك����ت����ب ال�������ص���ارق���ة 
التعليمي بلغ من تلك امل�صروعات 
62 م�������ص���روع���ا، م���ا ب���ني اإح����الل 
وجهت  مدر�صة  منها  وا�صتحداث، 

 2018 ال���ف���رتة م���ن  ا���ص��ت��م��ل��ت 
م�صروعا   40 على   2022 اإىل 
منطقة  و�صمت  واإح���الل  ت�صييد 
بن�صيب  التعليمية  اخليمة  راأ���ض 
 ،15 وال��ف��ج��رية  م�����ص��روع��ا،   17
م�����ص��روع��ات، فيما   8 وال�����ص��ارق��ة 
م�صاريع  اأي  ه����ن����اك  ي���ك���ن  مل 
تخ�ض  تعليمة دبي، وعجمان واأم 

القيوين  يف تلك الفرتة.

م�ضاريع 2030-2023
اإىل   2023 م��ن  ال��ف��رتة  �صمت 
م�صروعا،   50 ع�����دد   2030
املناطق  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  ت����وزع����ت 
فجاء  دب��ي،  ع��دا  فيما  التعليمية 
م�صروعا،   19 الفجرية  ن�صيب 
اخليمة  وراأ������ض   ،18 وال�����ص��ارق��ة 
م�صروعني،  ال��ق��ي��وي��ن  واأم   ،10
وع��ج��م��ان م�����ص��روع واح�����د، فيما 
العمل  التي مت  امل�صاريع  بلغ عدد 
بها منذ عام 2011 حوايل  70 
املناطق  م�صتوى  على  م�����ص��روع��اً 

التعليمية كافة.

العمر الفرتا�ضي
اأحمد  ي���و����ص���ف  جن��ي��ب��ة  اأف���������ادت 
وجت���دي���د  اإح���������الل  ع���م���ل���ي���ة  اأن 
امل��دار���ض ب��داأت منذ ع��ام 2011 
والعمر   ،2030 حتى  وت�صتمر 
اإىل  ي�صل  للمدار�ض  الفرتا�صي 
الوزارة  واختارت  �صنة،   35 نحو 
املدار�ض  لبناء  حديثة  ت�صاميم 
املقبلة،  ال�صنوات  اجلديدة خالل 
تعد الأحدث على م�صتوى العامل، 
وت���ل���ب���ي اح���ت���ي���اج���ات ال��ط��ل��ب��ة يف 
وتوفر  التعليمية،  املراحل  جميع 
ل��ل��ط��ال��ب حتفزه  ج����اذب����ة  ب��ي��ئ��ة 
الذاتي،  وال��ت��ع��ل��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
اإليه  املحببة  الأن�صطة  وممار�صة 
ومرافق  مالعب  من  ت�صمه  مبا 
التعليم��ية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت����خ����دم 
الأخرى  العنا�صر  وتواكب تطور 
مثل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  امل��ن��ظ��وم��ة  يف 
امل��ن��اه��ج وط�����رق ال���ت���دري�������ض، مبا 
املنا�صبة  التعليمية  البيئة  يوفر 
ال���ت���ي ت�����ص��ه��م ب�������ص���ورة ف��اع��ل��ة يف 
التعليمية  امل���خ���رج���ات  ت���ع���زي���ز 

للطلبة.

خمططات املدار�س ذات املوا�ضفات العاملية
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ترخي�ض اأبوظبي تنظم ملتقى حول الأمن وال�صالمة يف املركبة
لتعليم  والتطبيقي  النظري  التدريب  اآليات  باإ�صهاب  املحا�صرة 
للح�صول على  التدريبني  اجتياز هذين  واأهمية  ال�صيارات  قيادة 
يف  وال�صائقني  الآليات  ترخي�ض  اإدارة  من  معتمدة  قيادة  رخ�صة 
�صياق مت�صل قال امل�صاعد �صعيد نا�صر املهريي اإن النزلء تفاعلوا 
الإجابة  التي متت  الأ�صئلة  الرنامج من خالل  ب�صكل كبري مع 
والثقافة  الوعي  ن�صر  اأن  اإىل  لفتا  املحا�صرين  قبل  من  عليها 
دولة  يف  وال��وف��ي��ات  احل�����وادث  ن�صبة  تقليل  يف  ي�صهم  امل���روري���ة 
اأبوظبي  الإمارات جت�صيدا ل�صرتاتيجية القيادة العامة ل�صرطة 
اآمن  كمجتمع  اأب��وظ��ب��ي  ا�صتمرار  �صمان  اإىل  ال��رام��ي��ة  وروؤي��ت��ه��ا 
ينعم بالأمن وال�صالمة من خالل تقدمي خدمات �صرطية عالية 

اجلودة للمواطنني واملقيمني.

اأن الرنامج الذي  على �صالمتهم و�صالمة الآخرين.. لفتا اإىل 
�صي�صتمر على مدار العام �صي�صمل املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة 
واملدار�ض واجلامعات. وقدم الظاهري يف حما�صرته �صرحا وافيا 
عن اأهمية عنا�صر �صالحية املركبة من الناحية الفنية من خالل 
الإط���ارات  فح�ض  على  ي�صتمل  ال��ذي  اليومي  ال���دوري  الفح�ض 
وامل�صاحات واملرايات والإ�صارات وو�صائل الإنذار املرئية وال�صوتية 
اإىل جانب الفح�ض الدوري ال�صنوي ب�صاأن معرفة مدى �صالحية 
عبداهلل  النقيب  الثانية  املحا�صرة  واأل��ق��ى  ك��اف��ة.  املركبة  اأج���زاء 
الطنيجي وت�صمنت اآليات تدريب ال�صائقني لدى �صركة الإمارات 
لتعليم قيادة ال�صيارات مو�صحا اأنها تعمل بالتعاون مع موؤ�ص�صات 
وتناولت   . امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ومرموقة  متقدمة  مكانة  ذات  عاملية 

•• ابوظبي-وام:

نظمت اإدارة ترخي�ض الآليات وال�صائقني يف �صرطة اأبوظبي ملتقى 
توعويا حول اإجراءات الأمن وال�صالمة قبل واأثناء قيادة املركبة 
والإ�صالحية  العقابية  املوؤ�ص�صات  باإدارة  املرورية  الق�صايا  لنزلء 
وعددهم 21 نزيال. �صارك يف امللتقى املقدم عبدالعزيز الظاهري 
اإبراهيم الطنيجي  مدير فرع �صوؤون املوظفني والنقيب عبداهلل 
ن��ا���ص��ر املهريي  ال��ع��ام��ة وامل�����ص��اع��د �صعيد  ال��ع��الق��ات  م��دي��ر ف���رع 
املوظف بفرع العالقات العامة. واألقى املقدم عبدالعزيز الظاهري 
املرورية من  وال�صالمة  الوعي  تعزيز  اأهمية  فيها  اأكد  حما�صرة 
خالل التعريف مبكونات املركبة واإجراءات الفح�ض الفني حفاظا 

نهيان يوجه با�صتخدام تطبيقات التكنولوجيا يف تعليم ال�صغار باملراحل املبكرة

را�صد بن فهد يلتقي وزير النقل الأمريكي

مب�ضاركة عدد من املوؤ�ض�ضات املجتمعية 

قرية الرتاث بنادي تراث الإمارات تتزين ل�صتقبال زائريها

•• اأبوظبي-وام:

وج�����ه م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
رئي�ض  املجتمع  وتنمية  وال�����ص��ب��اب 
ا�صتخدام  ب�����ص��رورة  زاي���د  ج��ام��ع��ة 
كو�صائل  التكنولوجيا  تطبيقات 
املبكر  التعليم  م��رك��ز  يف  تعليمية 
والذي  للجامعة  التابع  للطفولة 
املنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ي��ع��د 
معاليه خالل  وج���ه  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�����رك�����ز م�����ع اع�������ص���اء  ج�����ول�����ة يف 
وم�صئوليها  اجل���ام���ع���ة  جم��ل�����ض 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ه����ذه ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف 
ج���م���ي���ع ع���م���ل���ي���ات ال���ت���وا����ص���ل مع 
تطوير  ويف  ال�صغار  اأم���ور  اأول��ي��اء 
حتى  با�صتمرار  امل��رك��ز  اأ���ص��رة  اداء 

م�صاحة  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��رتب��ي��ة  كلية 
تقريبا  م�����رب�����ع  م������رت  اآلف   4
 120 ال�صتيعابية  طاقته  وتبلغ 
تعليمية  ب����رام����ج  وي����وف����ر  ط���ف���ال 
العربية  باللغتني  و�صاملة  فعالة 
والإجن��ل��ي��زي��ة معا وب��رن��ام��ج بحث 
فعال ومتوازن يدمج بني الرتفيه 
وقالت  الطفل.  وتنمية  والتعليم 
مديرة  الب�صتكي  فاطمة  ال�صيدة 
ان  للطفولة  املبكر  التعليم  مركز 
املركز ي�صهد منذ انطالق براجمه 
اإقبال  امل��ا���ص��ي  ال�����ص��ه��ر  واأن�����ص��ط��ت��ه 
الآب���اء والأم��ه��ات على  متزيدا من 
 .. فيه  ال�صغار  اأطفالهم  ت�صجيل 
الت�صجيل  ط��ل��ب��ات  ان  اىل  م�����ص��رية 
تتدفق يف الآونة الأخرية لي�ض فقط 
التدري�صية  الهيئتني  ع�صوات  من 

الوطن  يف  منوذجيا  مركزا  ي�صبح 
معاليه  واط��ل��ع  واملنطقة.  العربي 
اثناء اجلولة على تقنيات واأنظمة 
ال��رع��اي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وامل���زاي���ا التي 
الأ�صاليب  وعلى  املركز  بها  يتمتع 
التي تطبقها املعلمات يف التوا�صل 
م����ع الط�����ف�����ال ال�������ص���غ���ار واأب�������دى 
هوؤلء  وممار�صات  بتفاعل  اإعجابه 
الرتبوية  العملية  اث��ن��اء  ال�����ص��غ��ار 
والتعليمية. كما اطلع على املرافق 
التي  وال��ت�����ص��ه��ي��الت  واخل�����دم�����ات 
ال�صغار  لالطفال  امل��رك��ز  يقدمها 
عاليا  م�صتوى  فيه  يتلقون  الذين 
من الرعاية والتعليم خالل الفرتة 
العمرية التي متتد من �صتة �صهور 
امل���در����ص���ة.  ق���ب���ل  م����ا  م���رح���ل���ة  اإىل 
عليه  ت�صرف  ال��ذي  امل��رك��ز  وي�صغل 

باجلامعة  وال��ط��ال��ب��ات  والإداري������ة 
ولكن اأي�صا من العوائل القاطنة يف 
اجلامعي  باحلرم  املحيطة  املناطق 
الت�صجيل  اأن  واأ����ص���اف���ت   . اأي�����ص��ا 
فئات  اأرب��ع  ي�صمل  باملركز  والقبول 
خمتلفة من ال�صغار بح�صب توزيع 
الأطفال  ال�صنية وهي فئة  املراحل 
ال��ر���ص��ع وف��ئ��ة ال�����ص��غ��ار م���ن عمر 
ال�صغار من  وفئة  �صنتني  اإىل  �صنة 
عمر �صنتني اإىل ثالث �صنوات وفئة 
م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل امل��در���ص��ة. وقالت 
العناية  يتوىل  املركز  اإن  الب�صتكي 
وا�صتك�صاف  ورع��اي��ت��ه��م  ب��الط��ف��ال 
م���ه���ارات���ه���م يف احل����رك����ة وال���ك���الم 
..كما  وتنميتها  والإب��داع  والتعبري 
املخت�صني يف جمال  تدريب  يدعم 
توفري  على  ويعمل  املبكر  التعليم 

لدرا�صة  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
ال��ت��ط��ور ال��ل��غ��وي ع��ن��د الأط���ف���ال. 
واأكدت اأن املركز يعتمد على املنهج 
من  التعليم  يف  كاأ�صا�ض  الإب��داع��ي 
خ����الل ال��ل��ع��ب وه����و م�����ص��ت��م��د من 
املعايري  ذات  امل���م���ار����ص���ات  اأف�������ص���ل 
ال���ع���امل���ي���ة يف ت��ع��ل��ي��م ال�������ص���غ���ار مبا 
الإمارات  وقيم  ثقافة  مع  يتنا�صب 
الذهني  ن�صاطهم  لتنمية  وذل����ك 
والف�صول  وال�����ص��ل��وك��ي  وامل����ع����ريف 
املبادرة  وت�صجع  ال�صتطالع  وحب 
املحيط  ال��ع��امل  على  ال��ت��ع��رف  اإىل 
ب��ه��م ف�����ص��ال ع���ن حت��ف��ي��زه��م على 
التعلم  وعلى  انف�صهم  عن  التعبري 
ويعتر  امل��ه��ارات.  وب��ن��اء  التفاعلي 
للطفولة  امل��ب��ك��ر  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���رك���ز 
لتاأهيل  بيئة تدريبية نوعية  اي�صا 

•• دبي-وام:

را�صد  ال����دك����ت����ور  م���ع���ايل  ال���ت���ق���ى 
اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه 
رئي�ض جمل�ض ادارة هيئة المارات 
للموا�صفات واملقايي�ض مع معايل 
بالوليات  النقل  وزي��ر  حل��ود  راي 
الوزارة  مبقر  المريكية  املتحدة 
�صبل  ب��ح��ث  اط�����ار  ب��وا���ص��ن��ط��ن يف 
ال���ت���ع���اون امل�������ص���رتك ب���ني ك���ل من 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة الم�����ارات 
الأمريكية.  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
وياأتي هذا الجتماع لتعزيز اآليات 
مبادرات  تبني  اىل  الهادفة  العمل 
النقل  ق����ط����اع  يف  ال�����ص����ت����دام����ة 
املوا�صفات  وت��ط��وي��ر  وامل���رك���ب���ات 
ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة وال���ل���وائ���ح ال��ف��ن��ي��ة مع 
اأف�������ص���ل امل���م���ار����ص���ات ال���دول���ي���ة يف 
ه����ذا وح��اج��ت��ه اىل ت��ب��ن��ي امل�����وارد 
اأهمية  وتكمن  للطاقة.  البديلة 
اعتباره  يف  واملركبات  النقل  قطاع 
م���ن اأك����ر ال��ع��وام��ل امل�����ص��اه��م��ة يف 
الوطني  الق��ت�����ص��اد  ع��ج��ل��ة  دف����ع 
والرتقاء به وال�صعي اىل تطويره 
اأمام  الفنية  العقبات  كافة  وازال��ة 
دولة  بني  البينية  التجارة  حركة 
المارات وباقي الدول وما ي�صهده 
ال��ق��ط��اع م���ن من���و م�صطرد  ه���ذا 
لي�ض  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  يف حجم 
يف ال������دول������ة وح���������ص����ب وامن��������ا يف 
واأك��د معايل  العامل.  خمتلف دول 
الدكتور را�صد بن فهد اأهمية هذا 
من  ال�صتفادة  و�صرورة  الجتماع 

الظروف  خمتلف  يف  واخ��ت��ب��اره��ا 
امل��ن��اخ��ي��ة . وات��ف��ق ال��ط��رف��ان على 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل امل�����ص��رتك مل���ا فيه 
م�����ص��ل��ح��ة ال���ط���رف���ني م����ن خالل 
توقيع اتفاقية تفاهم بني البلدين 
مبا يخدم قطاع النقل ب�صكل عام 
وي�صاهم يف حماية امل�صتهلكني وفقا 
لل�صالمة  الدولية  املعايري  لأعلى 
را�صد  ال��دك��ت��ور  مل��ع��ايل  زي����ارة  ويف 
املرافق  ف��ه��د وال���وف���د  ب���ن  اأح���م���د 
المريكية  ال����زراع����ة  وزارة  اىل 
بنتائج  �صعادته  عن  معاليه  اع��رب 
ت�صمنت مراكز  التي  الزيارة  تلك 
وال��درا���ص��ات حيث اطلع  ال��ب��ح��وث 
المريكية  التجربة  على  معاليه 
ال����ب����ح����وث  اع������������داد  يف  امل�����م�����ي�����زة 

اأف�صل املمار�صات واأحدث التجارب 
وال���درا����ص���ات يف قطاع  وال��ب��ح��وث 
امل��رك��ب��ات ال���ذي مت��ي��زت ب��ه وزارة 
ا�صتثمرت  التي  الأمريكية  النقل 
الفنية  وامل����������وارد  ال�������ص���ب���ل  ك���اف���ة 
والب�صرية لأعداد الأبحاث العلمية 
لتطوير  التطبيقية  وال��درا���ص��ات 
اأ�صاد  كما   . احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا 
معاليه بالتطور النوعي وال�صخم 
الذي �صهده قطاع النقل واملركبات 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ب���ال���ولي���ات 
ل�صيما يف اعداد الأنظمة الرقابية 
اخل����ا�����ص����ة ب�������ص���الم���ة الط���������ارات 
ملختلف  ����ص���م���ول���ي���ت���ه���ا  و�����ص����م����ان 
بالت�صنيع  اخل����ا�����ص����ة  امل�����راح�����ل 
التخزين وطرق فح�صها  وو�صائل 

باحلفاظ  اخل��ا���ص��ة  وال���درا����ص���ات 
الحيائية  وال�صالمة  البيئة  على 
ل����ل����ن����ب����ات واحل��������ي��������وان وك����ذل����ك 
ا�صتعرا�ض  خ����الل  م���ن  الن�������ص���ان 
الداعمة  ال���ص��ا���ص��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر 
احليوي  الأم����ن  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
واآليات تنفيذها . ويف ذلك الطار 
المريكية  ال���زراع���ة  وزارة  اأب����دت 
الدعم  لتقدمي  ال��ت��ام  ا�صتعدادها 
وت����وف����ري كافة  وال���ت���ق���ن���ي  ال���ف���ن���ي 
الرامج التدريبية للكوادر الفنية 
البحوث  م���راك���ز  يف  الم����ارات����ي����ة 
واجلامعات المريكية مما ي�صاعد 
اآفاق  تطوير  نحو  ق��دم��ا  بامل�صي 
البنية  امل�صرتك وحتديث  التعاون 
خمتلف  يف  القطاع  لهذا  التحتية 

هيئة  ال���وف���د  زار  ك��م��ا  ج���وان���ب���ه. 
حماية البيئة المريكية لالطالع 
واملياه  الطاقة  تر�صيد  نظام  على 
لال�صتخدامات املنزلية حيث تعتر 
من  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
الدول الرائدة التي قطعت �صوطا 
ا�صتخدام  تر�صيد  جمال  يف  كبريا 
ال�صكنية  امل��ج��م��ع��ات  يف  ال���ط���اق���ة 
املنزلية. وقد  وامل��ع��دات  والج��ه��زة 
فر�صة  اي�صا  ال��زي��ارة  ه��ذه  �صكلت 
الرنامج  ل���ص��ت��ع��را���ض  م��ن��ا���ص��ب��ة 
لرت�صيد  الم����ري����ك����ي  ال����وط����ن����ي 
املجمعات  يف  امل����ي����اه  ا����ص���ت���ه���الك 
ال�صكنية وجميع الجهزة واملعدات 
اأف�صل  وف���ق  ال�����ص��ح��ي��ة  والدوات 
ي�����ص��م��ن حتقيق  امل���م���ار����ص���ات مب���ا 
التكاليف  ب���اأق���ل  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����ص��ل 
هيئة حماية  اب���دت  وق���د  وامل�����وارد 
البيئة المريكية ا�صتعدادها التام 
لتبادل املعرفة بني البلدين يف هذا 
يف  التعاون  اأ�ص�ض  وتطوير  املجال 
قطاع تر�صيد الطاقة حيث تعتر 
دولة المارات العربية املتحدة من 
الرواد الوائل يف حت�صني وتطوير 
العمل على امل�صتوى العاملي يف هذا 
املجال. وقد بحث وفد الدولة �صبل 
ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات امل�����ص��رتك��ة بني 
التعاون  اآفاق  البلدين وا�صتك�صاف 
بالتفاق  ذل��ك  ت��وج  وق��د  امل�صرتك 
من  جمموعة  توقيع  درا���ص��ة  على 
�صرورة  علي  والتاأكيد  التفاقيات 
املباحثات لتطوير نتائج  ا�صتكمال 

الزيارة اىل واقع ملمو�ض.

•• ابوظبي-الفجر:

-3-29 اجل��م��ع��ة  اأم�����ض  انطلقت 
جماهريي  ح�صور  و�صط   2013
القرية  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ك��ب��ري 
الرتاثي ،الذي ينظمه نادي تراث 
ورعاية  ب��ت��وج��ي��اه��ات  الإم���������ارات 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  م��ن  ك��رمي��ة 
�صاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صمو رئي�ض الدولة ، رئي�ض نادي 

تراث الإمارات .
وقد �صارك عدد مقدر مناملوؤ�ص�صات 
الفعاليات  يف  امل��ه��م��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

الرتاث  اأعماق  النابعة من  املفيدة 
الإماراتي .  من جانبه قال �صعيد 
القبي�صي اأحد امل�صوؤولني بالقرية ، 
اإ�صتجابوا  دعوناهم  الذين  كل  اإن 
ي�صكرون  كبري  ب��رتح��اب  لدعوتنا 
عليه ، وتركت هذه امل�صاركات اأثرا 
اأ�صعدتنا  ك��م��ا   ، نفو�صنا  يف  طيبا 
العربية  اجل��ال��ي��ات  اأي�صام�صاركة 
،ما  ال�صعبية  واأك��الت��ه��ا  ب��رتاث��ه��ا 
اأحال املهرجان اإيل تظاهرة ثقافية  
اإ�صتملرنامج  وق�����د   . ع��ظ��ي��م��ة 
تراثية  ع���رو����ض  ع��ل��ي  امل���ه���رج���ان 
اللوحات  ب��ني  فعالياتها  تتنوعت 

املتنوعة للمهرجان ،منها مديرية 
املرور والدوريات ب�صرطة اأبوظبي، 
ال�صرطة ال�صياحية، مدينة ال�صيخ 
التحريات  ال���ط���ب���ي���ة،اإدارة  خليفة 
النقل  ،ودائ��رة  اجلنائية  واملباحث 
،جم����م����ع ال����ب����ح����وث والأع���������ص����اب 
ك�صافة  ،جمعية  التقليدي  والطب 
امل�����دار������ض  وب���ع�������ض   ، الإم�������������ارات 
،بالإ�صافة  واخل��ا���ص��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
التابعة  امل���راك���ز  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
لنادي تراث الإمارات، وتعمل على 
الن�ضء  نفو�ض  يف  ال��رتاث  تاأ�صيل 
وتدريبهم على الكثري من املنا�صط 

ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا فرق 
الفنون ال�صعبية، وعرو�ض الهجن 
وحت�صري  وال�������ص���ق���ور،  واخل����ي����ول 
احللويات ال�صعبية وتقدميها،وبني 
بالرمل  والر�صم  احل��ن��اء،  جل�صات 
وم�صابقات  ل����الأط����ف����ال،  امل����ل����ون 
ثقافية تراثية ينال الفائزون فيها 

جملة من اجلوائز املتنوعة .
الزوار  من  الكبري  للتدفق  ونظرا 
ع����ل����ي ال����ق����ري����ة م�����ن امل����واط����ن����ني 
واملقيمني العرب والأجانب ،ناهيك 
والطالبية  الر�صمية  ال��وف��ود  ع��ن 
وجهت  ،ف��ق��د  ال�صياحية  وال��وف��ود 

يومي  بتخ�صي�ض  ال���ن���ادي   اإدارة 
اأ�صبوع  كل  من  واجلمعة  اخلمي�ض 
بالقرية  الرتاثي  الن�صاط  لتفعيل 
،لإتاحة فر�صة اأكر ملن مل يتمكن 
من اللحاق باملهرجان  .لالإ�صتمتاع 
ال�����رتاث امل��ح��ل��ي الذي  مب���ف���ردات 
اأب��ه��ي احللل،  ت��ق��دمي��ه يف  ي��ج��رى 
اأعماق  م��ن  نابعة  اأن��غ��ام  وق��ع  على 
البيئة، ما يزيد من بهائه، وجعل 
امل�صاركة يف فعالياته، ذكرى فريدة 
ي�����ص��ع��ى اجل��م��ي��ع ل��ت��خ��ل��ي��ده��ا عر 
القرية  جنبات  يف  ال�صور  التقاط 

واأركانها.

ال����ك����وادر ال��ت��دري�����ص��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�����ص��غ��ار وخمترا  ت��رب��ي��ة  جم����ال 
الرتبية  كلية  لطالبات  حيا  بحثيا 
العملية  ال����درا�����ص����ة  ل���ه���ن  ي���ت���ي���ح 
الذهنية  بالتنمية  تتعلق  ملوا�صيع 

واملعرفية والبدنية لالأطفال. كما 
وفنون  الت�صال  كلية  طالبات  ان 
الإعالم يرتددن عليه اأي�صا يف اإطار 
برنامج تدريبي للبحث من خالله 
اليكرتوين  حت��م��ي��ل  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن 

واإخراج  لل�صغار  تعليمية  لو�صائل 
ق�����ص�����ض ���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة م��وج��ه��ة لهم 
كلية  ط����ال����ب����ات  ف���ع���ل���ت  وك�����ذل�����ك 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  �صياق  يف  الإدارة 

متخ�ص�ض. 

�صرور بن �صعيد يح�صر العر�ض اجلماعي لقبيلة العوامر يف اليحر

انطالق مهرجان الق�ضباء للماأكولت ال�ضابع بنكهة اإماراتية

توافد جماهريي كبري لال�صتمتاع بفقرات املهرجان املختلفة

•• العني-وام:

نهيان  اآل  ب��ن حم��م��د  �صعيد  ب��ن  ���ص��رور  ال�����ص��ي��خ  ح�����ص��ر 
اأقامته قبيلة العوامر مبنا�صبة  العر�ض اجلماعي الذي 
احلفل  ح�صر  كما   . وبناتها  اأبنائها  م��ن  ع�صرة  زف���اف 
اأقيم يف قاعة الحتفالت مبنطقة اليحر بالعني  الذي 
تراثية  فنية  عرو�صا  وت�صمن  الول  اأم�����ض  ع�صر  بعد 
بن  حممد  ب��ن  خليفة  ب��ن  خالد  ال�صيخ  منوعة  �صعبية 

خالد اآل نهيان وال�صيخ حممد بن خليفة بن حممد بن 
خالد اآل نهيان وال�صيخ طحنون بن خليفة بن حممد بن 
خالد اآل نهيان وع�صو املجل�ض الإ�صت�صاري ال�صيخ حممد 
ال�صيخ  الإ�صت�صاري  املجل�ض  وع�صو  العامري  ركا�ض  بن 
م�صلم �صامل بن حم و حمد بن �صامل بن ركا�ض و عبداهلل 
القبائل  ال�صيوخ و�صيوخ  �صامل بن ركا�ض وع��دد من  بن 
وكبار ال�صخ�صيات وال�صباط واأعيان قبيلة العامري اإىل 

جانب الأهل والأ�صدقاء وزمالء العر�صان.

•• ال�شارقة- الفجر:

من  ال�صابعة  ال��دورة  فعاليات  الأول  اأم�ض  م�صاء  انطلقت 
مهرجان الق�صباء للماأكولت وذلك بح�صور 13 من اأمهر 
الطهاة املحليني والعامليني، و�صهد يوم الفتتاح برناجماً 
والعرو�ض  ال�صيقة،  واملناف�صات  املثرية،  بالأن�صطة  حافاًل 
املهرجان  الرتفيهية. وت�صتمر فعاليات  والفقرات  احلية، 
2013.  و�صهد  ال��ق��ادم  اب��ري��ل  م��ن  ال��ث��ال��ث ع�صر  ح��ت��ى 
للزوار  كبري  جماهريي  توافد  املهرجان  من  الأول  اليوم 
الوجهة  الق�صباء،  اإىل  الدولة  اأرج��اء  وكافة  ال�صارقة  من 
الرتفيهية الأب��رز يف الإم��ارة، ومت الك�صف خالل مرا�صم 
اأن  قبل  م��رت،   1.5 بطول  للخبز  منحوتة  ع��ن  الفتتاح 
تختتم مرا�صم الإفتتاح بجولة يف الق�صباء ويتم الإعالن 
عن بدء برنامج املهرجان.  ويف تعليق له بهذه املنا�صبة، قال 
�صلطان �صطاف، مدير الق�صباء: حتمل دورة العام احلايل 
من املهرجان طابع خا�ض بالن�صبة لنا يف الق�صباء، كونها 
اإب��داع��ات املطبخ الإم��ارات��ي ، حيث متثل  تقام حتت �صعار 
اأن نحتفي  املثري  ثقافتنا، ومن  من  هاماً  املاأكولت ج��زءاً 
الغنية والأ�صيلة،  املاأكولت الإماراتية  بعراقة تراثنا من 
واأن نعر�ض هذا الرتاث اأمام النا�ض من كافة اأنحاء العامل 
ال��زوار وامل�صاركني  اأك��ر لأع��داد  العام توافد  ونتوقع هذا 
عن الأعوام ال�صابقة للمهرجان، ل�صيما مع اإعداد برنامج 

اإ�صفاء  وحاولنا  ال�صيقة.  والفعاليات  باملناف�صات  حافل 
حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  مهرجان  مناف�صات  على  خا�صة  م��ي��زة 
بات وا�صحا باأن مناف�صات الطهي العائلية باتت من اأبرز 
عنا�صر اجلذب يف املهرجان. و�صهد املهرجان بداية مثرية 
اأرجاء  وك��اف��ة  ال�صارقة  م��ن  الطهاة  ب��ني  �صيقة  ومناف�صة 

الإمارات خالل اجلولة الأوىل من املناف�صات . 
وجتري فعاليات امل�صابقة العائلية يومياً وت�صهد مناف�صة 
اآلف   5 الأوىل وقدرها  باجلائزة  للفوز  ثنائية  بني فرق 
درهم. وتتاألف امل�صابقة من اأربع جولت، تبداأ ب�صتة ع�صر 
جمموعة م�صتقلة تتناف�ض على مقعد يف اجلولة الثانية. 
بني  ال��ق��ادم��ة  ل��ل��ج��ولت  التاأهيلية  املناف�صات  وت��ت��وا���ص��ل 
التحكيم.  جلنة  حتددها  و�صفات  اإع��داد  على  املت�صابقني 
مناف�صني  ب��ت��اأه��ل  امل�صابقة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  وان��ت��ه��ت 
اإث��ارة كبرية.  �صت�صهد  التي من  القادمة  للمراحل  اأقوياء 
التي  الأخ���رى  املناف�صات  م��ن  العديد  املهرجان  وت�صمن 
تعزز روح املناف�صة اإىل جانب امل�صابقات العائلية، من بينها 
واخلا�ض،  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ب��ني  الطهي  مناف�صات 
لإ�صتعرا�ض  وم�����ص��اب��ق��ة  امل��ح��رتف��ني،  ال��ط��ه��اة  وم��ن��اف�����ص��ة 
لال�صتثمار  ال�صارقة  هيئة  موظفي  بني  الطهي  م��ه��ارات 
وال��ت��ط��وي��ر ���ص��روق . واك��ت��م��ل��ت اجل��ول��ة الأوىل م��ن هذه 
املناف�صات مع الإعالن عن اأ�صماء الفائزين الأوائل الذين 

يرتقبون تاأهل مناف�صيهم يف الأيام القادمة. 
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جامعة الإمارات تنفذ حملة توعوية عن الثال�صيميا يف حمطة مرتو برجمان
•• هيئة الطرق واملوا�شالت - منال خالد: 

نفذت طالبات كلية الطب والعلوم ال�صحية بجامعة الإمارات، 
حملة توعوية يف حمطة مرتو برجمان حتت �صعار  اأ�صرة بال 
للثال�صيميا  الإم���ارات  جمعية  م�صابقة  اإط��ار  يف   ، ثال�صيميا 
ال�صيخة �صيخة  ، والتي ترعاها  بعنوان  ما هي الثال�صيميا؟ 
بنت �صيف اآل نهيان رئي�صة جمل�ض الإدارة بجميعة الإمارات 

للثال�صيميا.
القطارات  ت�صغيل  اإدارة  م��دي��ر   ، ع��ب��داهلل  رم�����ص��ان  واأو����ص���ح 
الهيئة  اأن   ، القطارات يف هيئة الطرق واملوا�صالت  مبوؤ�ص�صة 
من  ُتنفذ  التي  �صواء  املجتمعية  امل��ب��ادرات  دع��م  على  حتر�ض 
قبل موؤ�ص�صات وقطاعات الهيئة، اأو من قبل خمتلف اجلهات 

اخلارجية، ل�صيما التي ُت�صهم يف تعزيز ون�صر ثقافات معينة 
عند اأفراد املجتمع، لذلك فان اإقامة من�صة توعوية يف حمطة 
القائمني  واأه��داف  املرتو تعتر فر�صة كبرية يف نقل ر�صالة 
اأن  امل��رتو، خا�صة  املجتمع من مرتادي  �صرائح  عليها جلميع 
حمطة برجمان تعد من املحطات التي ت�صهد اإقباًل كبرياً من 

الأفراد كونها نقطة التقاء اخلطني الأحمر والأخ�صر. 
من جهتها ، ثمنت الطالبات امل�صاركات يف احلملة تعاون الهيئة 
يف دعم الأهداف التي ن�صعى اىل حتقيقها ونقلها اإىل الآخرين 
املطويات  لتوزيع  املحطة  املنا�صب يف  املكان  توفري  من خالل 
والرو�صورات التوعوية حول املر�ض الذي بات ي�صكل خطرا 
الأخرية  والإح�صائيات  الدرا�صات  اأن  ل�صيما  املجتمع،  على 
اإىل  و�صلت  الدولة  يف  بالثال�صيميا  امل�صابني  ن�صبة  اأن  بّينت 
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 واأ�صافت: لقد مت تنفيذ احلملة على مدى ما يقارب من 14 
يوماً يف مراكز التنمية املجتمعية، واملراكز التجارية، ومراكز 
ال��ط��الب��ي، وحمطة  وامل���اراث���ون  وامل��دار���ض  الأ���ص��ري��ة  التنمية 
امل���رتو، وذل���ك ب��ني اإم��ارات��ي دب��ي وال��ف��ج��رية وم��دي��ن��ة العني، 
ال��ذي بات  اأج��ل ن�صر التوعية الالزمة ح��ول ه��ذا املر�ض  من 
للحد من هذه  اجلماعي  العمل  املجتمع  فئات  ي�صتدعي من 

الزيادة.   
وحر�صت الطالبات من جمموعة األفا بيتا ثال�صيميا  خالل 
املن�صة على توزيع مطويات توعوية وتعريفية  تواجدهن يف 
اإتباعها للوقاية منه  الواجب  املر�ض، والطرق  للجمهور عن 

حلماية اأجيال امل�صتقبل. 

حتت رعاية اأم الإمارات

جلنة حواء بالداخلية حتتفي بالأم
•• ابوظبي – فوؤاد علي :

فاطمة  ال�صيخة  �صمو  رعاية  حتت 
احتفلت  الإم����ارات  اأم  م��ب��ارك  بنت 
التابعة  للجن�صية  العامة  الإدارة 
والإقامة  اجلن�صية  �صوؤون  لقطاع 
وامل��ن��اف��ذ ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ممثلة 
املا�صي  اخل��م��ي�����ض  ح����واء  يف جل��ن��ة 
�صباط  ون����ادي  ب��ف��ن��دق  الأم  بعيد 
اأبوظبي و�صهد  القوات امل�صلحة يف 
احلفل اللواء الركن خليفة حارب 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
امل�صاعد ل�صوؤون اجلن�صية والإقامة 

واملنافذ بالإنابة .
و ح�صر احلفل العميد �صعيد راكان 
اجلن�صية  ع����ام  م���دي���ر  ال���را����ص���دي 
القطام  ع���ل���ي  �����ص����امل  وال���ع���ق���ي���د 
الزعابي مدير عام الإقامة و�صوؤون 
الأجانب يف اأبوظبي والعقيد خليفة 
اإدارة الإقامة  مطر بالقوبع مدير 
العني وعدد  الأج��ان��ب يف  و���ص��وؤون 
اجلن�صية  ���ص��وؤون  يف  ال�صباط  م��ن 
وعبدالرحيم  وامل��ن��اف��ذ  والإق���ام���ة 
نورة  ع��ن  نيابة  الها�صمي  ال�صيد 
ال�صويدي مديرة الحتاد الن�صائي 
عن  نيابة  الرميثي  ورو���ص��ة  العام 

�صارة �صهيل مديرة مراكز اإيواء.
�صمو  ال����ل����واء اخل��ي��ي��ل��ي  وو�����ص����ف 
ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك اأم 
الإمارات باأنها الأم املثالية والقدوة 
لأمهات وبنات الإم��ارات وهي الأم 
ال��ت��ي ت��ع��ط��ف وت���رع���ى اأب���ن���اءه���ا يف 
البيت الكبري الإمارات م�صرياً اإىل 
تبوؤات  �صموها  جهود  وبف�صل  اأن��ه 

بعد ذلك  الإم����ارات  اأم  اإىل  م��ه��داة 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  تد�صني  اأُع��ل��ن 
فاطمة  ال�����ص��ي��خ��ة  ب�صمو  اخل��ا���ض 
الإدارة  اأعدته  وال��ذي  مبارك  بنت 
الأجانب  و�صوؤون  لالإقامة  العامة 
الإقامة  اإدارة  يف  ممثلة  باأبوظبي 
و�����ص����وؤون الأج����ان����ب ب��ال��ع��ني حتت 

عنوان ن�صمو ل�صموك .
اأول ن��ادي��ة املهريي  وق��ال��ت امل���الزم 
توجهت  كلمة  ح���واء  جلنة  رئي�ض 
فيها بخال�ض ال�صكر والتقدير اإىل 
اجلن�صية  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل 
دعمه  بالإنابة،  واملنافذ  والإق��ام��ة 
للجنة حواء ورعايته لهذا احلفل 

وقدمت له هدية تذكارية.
ال����ل����واء  ق������ام  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
اخل����ي����ي����ل����ي ب����ت����ك����رمي الأم������ه������ات 
يف  العامالت  واملوظفات  املثاليات، 
والإقامة  اجلن�صية  ���ص��وؤون  ق��ط��اع 

واملنافذ .
التقت )الفجر( بالإمهات املكرمات 
العامالت وقالت �صيخة ال�صويدي 
اأنا  اأول م�صورة اإماراتية حمرتفة 
كرم  وي�صعدين  وي�صرفني  فرحانة 
اأم الإم��ارات و اهلل يخليها واأمتنى 
اأن اأراها وقد جئت لها بهدية عبارة 
عن �صورة من برج خليفة وهى من 
اإىل  �صاأر�صلها  و  ال��ي��دوي��ة  اأع��م��ايل 
اأنها  الإم��ارات مو�صحًة  اأم  �صموها 
اخلم�صينات  يف  الت�صوير  تعلمت 
اأحد  دب��ي حيث لكم يكن هناك  يف 
ي�����ص��ور م��ا ع���دا ن���ور ع��ل��ي را���ص��د و 
عبداهلل العو�صي و الدكتور حممد 
حبيب وكانوا م�صورين حمرتفني 

امل��راأة يف الإم���ارات مكانة مرموقة 
جتعلنا جميعاً نفتخر بها .

اإن الأم��ه��ات الأوائ����ل عملن  وق���ال 
الأجيال وغر�صن يف نفو�ض  وربني 
الأب������ن������اء ح�����ب ال�����وط�����ن واحل�������ض 
اأ����ص���ب���ح جمتمع  ح���ت���ى  ال���وط���ن���ي 
الإم������������ارات جم���ت���م���ع���اً م���رتاب���ط���اً 
وم��ت��ح��اب��اً واأ���ص��ب��ح ك��ل ف���رد ي�صعر 

باأنه جزء من هذا الوطن. 
فخره  اخل���ي���ي���ل���ي  ال�����ل�����واء  واأك��������د 
واهتمام  الإم�����ارات  ب���اأم  واع���ت���زازه 
الإمارات  يف  ب��امل��راأة  العليا  القيادة 
منا�صب  ت���ت���ب���واأ  اأ����ص���ب���ح���ت  ح���ت���ى 
العمل  م��واق��ع  خمتلف  يف  ق��ي��ادي��ة 
وكان لها دورها يف م�صرية التنمية 

والتطور التي ت�صهدها دولتنا.
كلمة  ال�صويهي  را�صد  نوال  واألقت 
جلنة حواء اأكدت خاللها دور املراأة 
ت�صهدها  ال��ت��ي  التنمية  عملية  يف 
الأجيال  تن�صئة  الدولة ودوره��ا يف 
من اأجل بناء وطن �صامخ مو�صحًة 
ل��ل��دور ال��ك��ب��ري ال���ذي ق��ام��ت ب��ه اأم 
امل��راأة الإماراتية  الإم���ارات يف دعم 
مما كان له كبري الأثر يف ح�صولها 
على العديد من اجلوائز والأو�صمة 
والعربي  الإقليمي  امل�صتوى  على 

والعاملي.
واحل�صور  اخلييلي  اللواء  و�صاهد 
ف��ي��ل��م��اً ت�����ص��ج��ي��ل��ي��اً ع���ن ج���ه���ود اأم 
الإم������ارات واه��ت��م��ام��ه��ا ودوره�����ا يف 
تطور املراأة والنهو�ض بها اإىل اأعلى 
املجالت  خمتلف  ويف  امل�����ص��ت��وي��ات 
ث���م األ���ق���ى ال��ط��ف��ل ال�����ص��اع��ر مانع 
ق�صيدة  ال�صمري  احل���ران  حممد 

ومل يكن اأي من عن�صر الن�صاء اأحد 
منهن يقمن بالت�صوير الإ اأن بنات 
و  ي�صورن  حبيب  حممد  الدكتور 
اأيديهن  على  تعلمت  و  يحم�صن 
تعلمت  الت�صوير  اأم���ا  التحمي�ض 
من �صخ�ض من اجلن�صية الهندية 
جرمكنزي  ب�����ص��رك��ة  ي��ع��م��ل  ك�����ان 
امل�صوؤولة عن ال�صفن التي تدخل يف 
خور دبي فعندما اأذهب اإىل مكتبه 
لرتجمة الرقيات التي كانت تاأتي 
لل�صيخ �صعيد بن مكتوم اآل مكتوم و 
كنت اأقف على �صباك املكتب فراأيت 
���ص��ور و ال��ك��ام��ريا ف��ق��ل��ت م���ا هذا 
و تخرج  ت�صور  كامريا  فقلي هذه 
يعلموين  اأن  فطلبت  ال�صور  ه��ذه 
فتعلمت  ال��زر  على  ا�صغطي  فقال 
روي���داً حتى �صرت م�صورة  روي���داً 

حمرتفة .
وقالت �صيخة ال�صويدي كنت اأر�صم 
اأر�صم  اأن  قبل الت�صوير من خالل 
ع��ي��ن��اي فقد  ع��ل��ي��ه  ي��ق��ع  ���ص��ئ  اأي 
اجلريدة  م��ن  قطعة  اأ���ص��اه��د  كنت 
امللفوفة بالتمر اأو اخلبز ومل تكن 
انذاك توجد جرائد يف دبي اأ�صوف 
حقيبته  يحمل  ول��د  مثل  ال�صورة 
اأقلدها  ر�صومات  عليها  �صتائر  اأو 

واأر�صمها .
واأ�صارت ابنة �صيخة ال�صويدي اأنها 
والدتها  اأع��م��ال  تعر�ض  اأن  ت��ن��وي 
�صورها  ل���ك���ل  ك����ام����ل  مب���ع���ر����ض 
وا���ص��م��ي��ن��اه ق�����ص��ة ف���ن ت���ب���داأ من 
اأح��ف��اده��ا الذين  ال���وال���دة و ح��ت��ى 
عن  ونبحث  املوهبة  منها  تعلموا 
�صركة ترعى هذا املعر�ض املتكامل 

 .
وقالت املحامية منال احلمادي اأول 
كفيفة حمامية عن ق�صايا الدولة 
ع��ل��ى م�صتوى  ال�����ص��ارق��ة  مب��ح��اك��م 
الإمارات و دول جمل�ض التعاون اأن 
كل ان�صان عندما ي�صل اإىل مرحلة 
واأنتم  ���ص��ع��ي��داً  ي��ك��ون  ي��ن��ج��ز ف��ي��ه��ا 
ترونه اجناز ولكن يف احلقيقة هى 
ب�صيطة  بر�صالة  اأت��وج��ه  و  �صئ  ل 
ينظروا  ل  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  اإىل 
بل  ع�صوائية  بطريقة  الأم��ور  اإىل 
مدرو�صة  و  منظمة  تكون  اأن  لب��د 
اإذا كنا  ال��ر���ص��ي��دة  ب��ق��ي��ادت��ن��ا  اأ���ص��وة 
اأي م�صاألة  اأن ن�صل و نحقق  نريد 
نريدها فالبد اأن تكون مدرو�صة و 
نظامية م�صرية اإىل اأن جناحي من 
جناح الدولة التي تطورت وو�صلت 
اإىل م�صايف ال��دول املتقدمة و من 
الر�صيدة  قيادتنا  توجيهات  جن��اح 
وال��ن��ا���ض م��ن ح���ويل وق���د ح�صلت 
موؤخراً على املاج�صتري من جامعة 

ال�صارقة .

وو�صفت بدرية م�صطفى الزعابي 
والإقامة  واجلن�صية  الإدارة  م��ن 
اأول  باأنه  تكرميها  اخليمة  ب��راأ���ض 
تكرمي يل و �صعوري ل اأ�صتطيع اأن 
ب��اأن يتم  اأ�صفه لك و�صعدت كثرياً 
تكرميي باإمارة اأبوظبي و من قبل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 

اأم الإمارات حفظها اهلل .
اآل  وقالت املكرمة �صمية ا�صماعيل 
والإقامة  اجلن�صية  ادارة  من  علي 
ب���راأ����ض اخل��ي��م��ة اأن����ا ف���خ���ورة بهذا 
ال�صيخة  �صمو  ق��ب��ل  م��ن  ال��ت��ك��رمي 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك اأم الإم����ارات 
حفظها اهلل و يعتر هذا التكرمي 
اأول تكرمي يل لذلك له وقع خا�ض 

و احلمدهلل .
ج��م��ي��ل��ة خليفة  امل�����ص��ع��ف��ة  وك���ان���ت 
الإ�صعاف  ب����اأم  امل��ع��روف��ة  ال��زع��اب��ي 
م����ن ب����ني امل����ك����رم����ني وق����ال����ت كل 
وهذا  م�صاعرك  يهز  تليفون  رن��ة 
ال��ت��ك��رمي ت����رك ب�����ص��م��ة ك���ب���رية يف 
اأن��ه �صيتم  اأتوقع  اأك��ن  داخلي و مل 

ت��اأت��ي متاأخرة  ع��ن��دم��ا  و  ت��ك��رمي��ي 
امل�صرح  يف  باإ�صمك  عليك  وي��ن��ادى 
اأح�����ص�����ص��ت ب���ف���رح���ة ل ت���و����ص���ف و 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ي��وف��ق  اهلل 
الإم���ارات على هذا  اأم  بنت مبارك 

التكرمي و الت�صجيع .
�صيف  اأ����ص���م���ى  و����ص���ف���ت  وك����ذل����ك 
ي�صعب  ب��اأن��ه  ���ص��ع��وره��ا  ال�صام�صي 
و  اللحظة  ه��ذه  يف  و�صفها  عليها 
وتقدير  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  اأح�����ص��ل  اأن 
م��ن ب����الدي و م��ن اأم الإم������ارات و 
وي�صجعنى  ي���زي���دين  دول���ت���ي  م���ن 
وانتمائي  ع��ط��ائ��ي  م���ن  اأزي�����د  اأن 
وولئي لبلدي خا�صة و اأن القيادة 
الر�صيدة تقوم على ت�صجيع املراأة يف 
كافة اجلوانب وهى ن�صف املجتمع 
اأحمل  واأنا  فعندما ي�صاهد اولدي 
�صهادة التقدير و اخرهم باأنه مت 
تكرميي �صيجعلهم حري�صني على 

الولء لبالدهم .
املهريي  نادية  اأول  امل��الزم  واأك���دت 
اأن جلنة حواء  رئي�صة جلنة ح��واء 

من �صمن اهدافها الإرتقاء باملراأة 
ك��ان��ت موظفة  ����ص���واء  الإم���ارات���ي���ة 
حتى  ن�صلها  اأن  و  م��ن��زل  رب���ة  اأو 
ول��و ك��ان��ت خ���ارج القطاع ب���دًء من 
اأب��وظ��ب��ي و ح��ت��ى ال��ف��ج��رية وهذه 
جلنة  بها  تقوم  ان��ت��اج  اأول  احلفلة 
اأن تاريخ  باأبوظبي مو�صحًة  حواء 
جل��ن��ة ح�����واء ي���ع���ود ع��ن��دم��ا قمن 
والإقامة  اجلن�صية  اإدارة  موظفات 
بدبي بتاأ�صي�صه و بعدها مت تعميم 
م�صتوى  على  الإدارات  باقي  على 
جلنة  ن�����ص��اط��ات  ت�صمل  و  ال���دول���ة 
املوؤ�ص�صات  خ��ارج  اإىل  اأحياناً  ح��واء 
الإ�صالحية  املن�صاآت  اإىل  فنذهب 
املبادرات  ببع�ض  نقوم  والعقابية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة و ب���اإق���ام���ة ال�������دورات 
الأ�صعال  ت��ع��ل��م  م��ث��ل  ل��ل��م��وظ��ف��ات 
ال����ي����دوي����ة وال����ر�����ص����م و غ���ريه���ا و 
ي�صمل يف بع�ض الأحيان مببادرات 
تخ�ض ابناء املوظفات يف العطالت 
املوظفة �صار جزًء  فاإبن  ال�صيفية 

من جلنة حواء. 

�ضيخة ال�ضويدي �ضمية ال علي جميلة الزعابي بدرية الزعابي ا�ضمى �ضيف ال�ضام�ضي املالزم اول نادية املهريي

وزارة البيئة تعر�ض ورقة علمية حول تطوير قطاع الزراعة الع�صوية بالدولة

�ضمن حملة حياة �ضعيدة يف وطن بال خمدرات

مكافحة خمدرات دبي تنقل حملتها التوعوية ملرتب الدفاع املدين بدبي

•• دبي -وام:

علمية  ورق��ة  البيئة  وزارة  عر�صت 
لتطوير  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ح�����ول 
بالدولة  الع�صوية  ال��زراع��ة  قطاع 
وذلك على هام�ض فعاليات معر�ض 
ل���ل���زراع���ة الذي  ال�����ص��رق الو����ص���ط 
اختتم فعالياته ام�ض الول مبركز 
دبي التجاري العاملي مب�صاركة عدد 
م��ن اخل���راء ال��دول��ي��ني. وتطرقت 
الج�����������راءات  اأه��������م  اإىل  ال������ورق������ة 
والبحثية  والت�صويقية  القانونية 
التي  التوعية  وبرامج  والتدريبية 

امللحوظ يف قطاع الزراعة الع�صوية 
احلايل  والعام  املا�صي  العام  خالل 
29 مزرعة  امل���زارع  ع��دد  بلغ  حيث 
بي�ض  دواج��ن  نباتي ومزرعة  انتاج 
املرخ�صة  امل�صاحة  واجمايل  واح��دة 
هكتارا   3890 ح���وايل  الع�صوية 
بالإ�صافة  اجل����اري  م��ار���ض  ل��غ��اي��ة 
الع�صوية  املنتجات  يف  التنوع  اإىل 
ع���دده���ا  زاد  وال����ت����ي  الم�����ارات�����ي�����ة 
تتوفر  وال����ت����ي  ���ص��ن��ف��ا   60 ع���ل���ى 
ي���ت���ن���ا����ص���ب مع  ال�������ص������واق مب�����ا  يف 
ال��دول��ي��ة. وب��ي��ن��ت الورقة  امل��ع��اي��ري 
ب��اإ���ص��دار قانون  ق��ام��ت  ال����وزارة  اأن 

منتجاتهم  ت�صويق  على  امل��زارع��ني 
باملنتج  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني  ول���ت���ع���ري���ف 
�صرحت  كما  الم���ارات���ي.  الع�صوي 
املنتجات  ت��ن��ظ��ي��م  اآل����ي����ة  ال����ورق����ة 
ال�صواق  يف  امل��ع��رو���ص��ة  ال��ع�����ص��وي��ة 
عليه  ي���ح�������ص���ل  م�����ا  اأن  و�����ص����م����ان 
امل�صتهلك هو منتج ع�صوي متوافق 
م��ع ق��ان��ون ال���زراع���ة ال��ع�����ص��وي��ة يف 
اأن  ال���ورق���ة اىل  ال���دول���ة وخ��ل�����ص��ت 
البيئة  وزارة  تبذلها  التي  اجلهود 
التي  العوامل  اأه��م  من  تعد  واملياه 
الزراعة  قطاع  تطوير  يف  �صاهمت 

الع�صوية يف دولة المارات .

اج��ل تطوير  م��ن  ال����وزارة  تتخذها 
ع��ل��ى م�صتوى  ال��ع�����ص��وي��ة  ال���زراع���ة 
تنظيم  على  العمل  وكيفية  الدولة 
�صوق املنتجات الع�صوية يف المارات 
املنتجات  �صوق  مراقبة  خ��الل  م��ن 
يف  التفتي�ض  وح��م��الت  والع�صوية 
اإ�صافة اإىل التحديات  منافذ البيع 
الع�صوية  ال����زراع����ة  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
املنتجات  م���دخ���الت  وحم����دودي����ة 
ال���ع�������ص���وي���ة والآف�����������ات ال����زراع����ي����ة 
والعملية  ال��ع��ل��م��ي��ة  واخل�����ط�����وات 
ال��وزارة لتذليل هذه  التي و�صعتها 
التطور  الورقة  واأظهرت  املعوقات. 

دولة  يف  الع�صوية  بالزراعة  خا�ض 
التنفيذية  وال���الئ���ح���ة  الم�������ارات 
للمنتجات  وطني  و�صعار  للقانون 
هذا  ا�صتخدام  و���ص��روط  الع�صوية 
البحث  اج��راء  اأن  مو�صحة  ال�صعار 
الع�صوية  بالزراعة  املتعلق  العلمي 
وب���رن���ام���ج ت���اأه���ي���ل وب����ن����اء ق�����درات 
واملر�صدين  الع�صويني  امل��زارع��ني 
ال��زراع��ي��ني يف دول���ة الم����ارات يعد 
من ا�صرتاتيجيات الوزارة لتطوير 
قطاع الزراعة الع�صوية ا�صافة اىل 
امل�صاهمة يف فتح ا�صواق متخ�ص�صة 
مل�صاعدة  ال��ع�����ص��وي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  يف 

•• اأ.�س.د. عبداهلل ال�شايغ:

اتفقت الإدارة العامة للدفاع املدين 
ملكافحة  العامة  الإدارة  م��ع  بدبي 
دب�����ي على  ����ص���رط���ة  امل�����خ�����درات يف 
تنفيذ حملة )حياة �صعيدة يف وطن 
�صل�صلة  تت�صمن  خم�����درات(،  ب��ال 
م��ن امل��ح��ا���ص��رات ال��ت��وع��وي��ة ملرتب 
الإدارة من �صباط و�صف ال�صباط 
التابعة  امل��راك��ز  وب��ك��اف��ة  والأف�����راد 
لها، وقد بداأ فريق العمل التوعوي 
لإلقاء  ل��ل��م��ي��دان  ب��ال��ن��زول  ف��ع��ل��ي��ا 
التوعوية  امل��ح��ا���ص��رات  م���ن  ع���دد 

واملعلومات ب�صكل �صري.
�صلطان  جمعه  دكتور  املقدم  وق��ال 
التوعية  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ص��ام�����ص��ي 
ملكافحة  العامة  ب��الإدارة  والوقاية 
د�صنها  احل���م���ل���ة  امل�����خ�����درات،ب�����اأن 
مهدي  عبداجلليل  ال��ل��واء  �صعادة 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  الع�صماوي 
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات ب���داي���ة ملرتب 
و�صوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
لقيت  ح����ي����ث  ب�����دب�����ي  الأج�������ان�������ب 
جن����اح����ا ك����ب����ريا،م����ن خ�����الل عدد 
احل�����ص��ور ال��ك��ب��ري وال��ت��ف��اع��ل مع 
امل��ح��ا���ص��ري��ن والإه��ت��م��ام م��ن قبل 

الإدارة  التوا�صل مع  واآلية  املدمن 
العامة ملكافحة املخدرات والتعرف 
على الأحكام القانونية والق�صائية 
واجل����زائ����ي����ة ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���ض لها 
امل��ت��اج��ر حني  اأو  امل���روج  اأو  امل��دم��ن 

يتم اإلقاء القب�ض عليه متلب�صاً.
واأ������ص�����ار امل����ق����دم ال�����ص��ام�����ص��ي ب����اأن 
العامة  الإدارة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
لتوفري  �صعوا  بدبي  املدين  للدفاع 
اأج������ل حتقيق  ك���اف���ة ال�����ص��ب��ل م����ن 
)حياة  حملة  من  املطلوب  النجاح 
���ص��ع��ي��دة يف وط���ن ب���ال خم�����درات(، 
وهم  ب���امل���ئ���ات  م��رت��ب��ه��م  اأن  ح��ي��ث 

ب�����داأت ب��امل��ق��ر ال��رئ��ي�����ص��ي ل�����الإدارة 
تبعها  بدبي  امل��دين  للدفاع  العامة 
بالرا�صدية  امل���دين  ال��دف��اع  م��رك��ز 
العريف  نفذهم  بالق�صي�ض  واآخ��ر 
وال�صرطي  ال����وايل  ج��ا���ص��م  ه��ا���ص��م 
البلو�صي  ع���ب���داهلل  ���ص��ل��ي��م��ان  اأول 
باأ�صرار  التوعية  لق�صم  التابعان 
املخدرات باإدارة التوعية والوقاية، 
ك��م��ا و���ص��ي��ق��وم ف��ري��ق ع��م��ل الإدارة 
املجاين  ال��رق��م  ع��ن  ن��ب��ذة  بتقدمي 
املخدرات  ملكافحة  العامة  ل��الإدارة 
وال����ذي   ،800400400 وه����و 
والبالغات  امل��ك��امل��ات  ك��اف��ة  يتلقى 

ثقافة  بن�صر  ب�����الإدارة  امل�����ص��وؤول��ني 
الوقاية  و���ص��ب��ل  امل���خ���درات  اأ����ص���رار 
الرتب  وب���ك���اف���ة  مل���رت���ب���ه���م  م���ن���ه���ا 
باأن  واملدنية،مو�صحاً  الع�صكرية 
ب��الإدارة العامة  امل�صوؤولني  توا�صل 
لتنفيذ  ب����دب����ي  امل�������دين  ل����ل����دف����اع 
التوعوية  امل��ح��ا���ص��رات  م���ن  ع���دد 
وم��ع��ار���ض ت��وع��وي��ة مل��رت��ب��ه��م يدل 
برفع  الالحمدود  اإهتمامهم  على 
م�����ص��ت��وى ال��ث��ق��اف��ة ح����ول اأ����ص���رار 
و�صبل  اإنت�صارها  واأ�صباب  املخدرات 
الوقاية منها والتعرف على الأنواع 
اإكت�صاف  وكيفية  منها  اجل��دي��دة 

بطبيعة احلال اآباء واأمهات و�صباب 
املعلومات  اإىل نقل تلك  يحتاجون 
ن�صد  الذي جعلنا  الأم��ر  لأقرانهم 

منلك  م��ا  بتقدمي  لنقوم  ال��رح��ال 
هذه  ح��ول  وحقائق  معلومات  من 
ي���ع���وا خطورة  ح���ت���ى  ل���ه���م  الآف�������ة 

للبيوت  باأنواعها  املخدرات  دخ��ول 
وكيف ميكنها اأن تهدم ب�صرية تامة 

مناطق وقرى ولي�ض منازل.  
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العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة بدر الليايل لعمال الديكور 

رخ�صة رقم:CN 1179831  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة بدر الليايل لعمال الديكور
BADER ALLAYALI DECORATION WORKS EST

اىل/موؤ�ص�صة بدر الليايل لعمال ال�صباغ 
BADER ALLAYALI PAINTS WORKS EST

تعديل عنوان/من العني العني �صناعية هيلي بناية �صعيد خلفان ح�صريم الكتبي 
اىل العني العني العراد بناية احمد �صامل مبارك زعيرت العامري

تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�صاط/حذف اعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي )الديكور( )4330015(

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

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة وادي القطار للتجارة وا�صترياد 

املواد الزراعية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1137090  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3.85*1.2 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/�صركة وادي القطار للتجارة وا�صترياد املواد الزراعية ذ.م.م
اىل/�صركة وادي القطار لتجميل احلدائق ذ.م.م 

WADI ALQETAR LANDSCAPING CO. LLC

اىل  الفال�صي  عامر  عبداهلل  حممد  بناية  ال�صناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
العني �صناعية العني �صناعية العني بناية عبداهلل �صامل حممد الظاهري

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات )8130002(
تعديل ن�صاط/حذف مقاولت الت�صجري )4220403(

تعديل ن�صاط/حذف بيع البذور واحلبوب - بالتجزئة )4773306(
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوبر ماركت اخلري والركة 

رخ�صة رقم:CN 1100908 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 3*1

تعديل ا�صم جتاري:من/�صوبر ماركت اخلري والركة
AL KHAIR & BARAKH SUPERMARKET

اىل/بقالة اخلري والركة 
AL KHAIR & BARAKH GROCERY

تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة  )4711003(
تعديل ن�صاط/حذف جممع ا�صتهالكي )�صوبرماركت( )4711002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الكهربائية  لالعمال  �صامل  ال�ص�����ادة/ح�صن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�صحية رخ�صة رقم:CN 1140862 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�صة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�صم جتاري:من/ح�صن �صامل لالعمال الكهربائية وال�صحية

HASAN SALEM ELECTRICAL WORKS & PLUMBING ESTABLISHMENT

اىل/ح�صن �صامل لل�صيانة العامة 
HASAN SALEM GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف تركيب وا�صالح الدوات والتمديدات ال�صحية )4322002(

تعديل ن�صاط/حذف تركيب وت�صغيل املعدات الكهربائية )4329105(
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �صوء النجوم 

CN 1037679:للخدمات التنظيف رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة �صوء النجوم للخدمات التنظيف

STARS LIGHT CLEANING SERVICES ESTABLISHMENT

اىل/�صوء النجوم لل�صيانة العامة وخدمات التنظيف 
STARS LIGHT  GENERAL MAINTENANCE & CLEANING SERVICES

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

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

املواد الغذائية رخ�صة رقم:CN 1184521 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 7*1.2

تعديل ا�صم جتاري:من/جنم ال�صواق لتجارة املواد الغذائية
AL ASHWAQ STAR FOODSTUFF TRADING

اىل/�صوبر ماركت جنم ال�صواق 
AL ASHWAQ STAR SUPERMARKET

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع ال�صماك والغذية البحرية املجمدة  - بالتجزئة )4721007(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�صر هذا العالن وال  تاريخ  ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بوب لتاجري املعدات الثقيلة

رخ�صة رقم:CN 1242455 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة الدرجة الذهبية للخدمات ذ.م.م

GOLDEN CLASS SERVICES LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/خمي�ض �صامل عبداهلل حميد املزروعي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ خمي�ض �صامل عبداهلل حميد املزروعي من 100% اىل %50
تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.60*0.40
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري:من/بوب لتاجري املعدات الثقيلة
BOB HEAVY EQUIPMENTS RENTAL

اىل/بوب لتاجري املعدات الثقيلة ذ.م.م  
BOB HEAVY EQUIPMENTS RENTAL LLC

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

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ريت�ض خلدمات ادارة املن�صات 

- فرع ابوظبي 1 رخ�صة رقم:CN 1296214 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 60*30 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من فرع اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/ريت�ض خلدمات ادارة املن�صات - فرع ابوظبي 1

REACH FACILTIES MANAGEMENT SERVICES - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/ريت�ض خلدمات التوظيف ذ.م.م
REACH EMPLOYMENT SERVICES LLC

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

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

CN 1183183:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد عبدالقوي نا�صر عبدالعزيز اليافعي )%51(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حمامه جمعه حممد عابد املهريي

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

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

الدائمة رخ�صة رقم:CN 1160821 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد عبداهلل املطوع ال�صحي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف �صلطان جمعه مهري غامن بوعالمة القبي�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

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

 CN 1026418-6:فرع 6 رخ�صة رقم -
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فرح  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ا�صري�صو   - فرع   - ذ.م.م  الرتفيهية  احلدائق  لدارة 

 CN 1147824-3:رو�صو رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

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

لدارة احلدائق الرتفيهية ذ.م.م - فرع - ال بوديو 
رخ�صة رقم:CN 1147824-4 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فرح  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لدارة احلدائق الرتفيهية ذ.م.م - فرع - ماما رو�صيلال  

رخ�صة رقم:CN 1147824-8 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

الغاء اعالن �ضابق
الرخ�صة  بخ�صو�ض  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1004234-1 بال�صم التجاري ال�صركة الوطنية 
طلب  بالغاء  ذ.م.م  ال�صيارات  تاأجري   - للموا�صالت 

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

اإعــــــــــالن
الهند�صية  ال�ص�����ادة/لوج�صتيك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لالعمال املعدنية رخ�صة رقم:CN 1157092 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صني عثمان يو�صف جنيب )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 �صامل حممد �صلطان حممد الكعبي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء
 �صامل حممد �صلطان حممد الكعبي من 100% اىل %0

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :2013/1/3 املودعة حتت رقم :  184692 
با�ص��م :اوريك�ض الدولية ال�صياحية ذ.م.م

وعنوانه : ابوظبي ، �صارع النجدة ، بناية �صعود حممد الظاهري                        
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

تنظيم وت�صيري رحالت ال�صياحة
الواق�عة بالفئة :29

و�صف العالمة : عبارة عن كلمة )ORYX( مكتوبة باللغة الجنليزية باحرف كبرية باللون الذهبي حرف 
)O( الول من كلمة يتو�صطها بالداخل مياه البحر على �صكل موجة باللون الزرق الغامق والفاحت وترز منه 
نخلة جذعها باللون الذهبي و�صعفها باللون الخ�صر كما مبني اي�صا هناك طائرة باللون الزرق يخرج منها 
خيط دخان باللون الخ�صر يتو�صط هذا الدخان كلمات باللغة الجنليزية �صغرية احلجم مع عالمة تعجب 
)! It's not Just Travel ، It's Lifestyle ( كما يتو�صط حرف )Y( قرنني املها باللون الذهبي 
 INTERNATIONAL( احلجم  �صغرية  الجنليزية  باللغة  كلمات  يوجد   )Y ، X( ح��ريف  حتت 

.)TOURISM LLC
ال�ص��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد والتجارة ، اأو 
اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ور�صة ك�صمري  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1123412:للخراطة  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد حممد �صعيد قنازل �صباح العفاري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف الدحبة حممد �صامل �صقوح العامري

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

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

العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خياط �صقر اخلليج ملالب�ض 

الرجال رخ�صة رقم:CN 1113252 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 ه�صام ا�صماعيل حم�صن عمري الرطي الدهمي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب ال�صركاء

 ه�صام ا�صماعيل حم�صن عمري الرطي الدهمي من 100% اىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة حافظ حممد عثمان غازي حممد عارف )%100(
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10753 بتاريخ 2013/3/30   

اعــــــــــالن
التكييف  اجهزة  �صيانة  ال�ص�����ادة/بي�صاور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املركزية رخ�صة رقم:CN 1176725  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�صة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�صم جتاري: من/بي�صاور �صيانة اجهزة التكييف املركزية

PESHAWAR ELECTRICAL & A/C MAINTENANCE
اىل/بي�صاور �صوبر لالقم�صة واخلياطة

PESHAWAR SUPER TAILORING & TEXTILES
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية غياثي املنطقة الغربية دائرة ال�صوؤون البلدية 
ال�صناعية  الغربية غياثي  املنطقة  ر5 مكتب 9 اىل  الغربية قطعة  املنطقة  بلدية 

دائرة �صوؤون البلدية ق 6 م 2
تعديل ن�صاط/ا�صافة تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�ض الرجالية العربية فئة ثانية )1410903.2(

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع املن�صوجات والقم�صة - بالتجزئة)4751001(
تعديل ن�صاط/حذف �صيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

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

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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قال ممثلو ادعاء امريكيون ان جنديا امريكيا �صابقا القي القب�ض 
عليه ووجه اليه اتهام بالتامر ل�صتخدام قذيفة �صاروخية اثناء قتال 
مع جماعة مرتبطة بالقاعدة يف �صوريا �صد قوات الرئي�ض ال�صوري 
ب�صار ال�صد. وقال مكتب الدعاء المريكي يف �صرق فرجينيا ومكتب 
30 عاما  التحقيقات الحت��ادي يف بيان م�صرتك ان ايريك ه��ارون 
الن�صرة  جبهة  مع  بالقتال  متهم  اأريزونا  بولية  فينيك�ض  من  وهو 
الجنبية  للمنظمات  قائمتها  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  و�صعتها  ال��ت��ي 
الرهابية. ووفقا لقرار مكتوب يدعم الدعوى اجلنائية فان هارون 
2003 و�صرح  2000 ايل  خدم باجلي�ض المريكي يف الفرتة من 

من اخلدمة ل�صباب طبية بعد ان ا�صيب يف حادث �صيارة.
نا�صفة مدمرة خارج  التامر ل�صتخدام عبوة  لتهمة  واق�صى عقوبة 
على  القب�ض  وال��ق��ي  احل��ي��اة.  م��دى  ال�صجن  ه��ي  املتحدة  ال��ولي��ات 
هارون يوم الربعاء عند عودته ايل الوليات املتحدة يف مطار خارج 
وا�صنطن ومثل يف ظهور اأويل امام حمكمة يف فرجينيا ام�ض الأول. 
وقال مكتب النائب العام المريكي ان من املقرر ان ميثل يف جل�صة 
يناير  يف  �صوريا  ايل  بالعبور  متهم  وه���ارون  الثالثاء.  ي��وم  ا�صتماع 
كانون الثاين والقتال مع اع�صاء من جبهة الن�صرة �صد قوات ال�صد 
ويقول م�صوؤولون امريكيون ان جبهة الن�صرة هي الف�صل تنظيما 

وفعالية بني جماعات املعار�صة ال�صورية امل�صلحة.

لنتحاله  عاما   14 اي��ط��ايل  رج��ل  ب�صجن  بريطانية  حمكمة  ق�صت 
ل�صنوات طويلة �صفة حمام ترافع خاللها عن �صخ�صيات عدة ابرزها 
الرئي�ض العراقي الراحل �صدام ح�صني. واملحامي املزعوم جيوفاين دي 
�صتيفانو )57 عاما( امللقب يف ال�صحافة الريطانية مبحامي ال�صيطان 
متت ادانته ب25 تهمة ابرزها الحتيال والتزوير وتبيي�ض الموال يف 
وقائع تعود اىل الفرتة بني 2001 و2011.  واتهم دي �صتيفانو بانه 
احتال على زبائنه من خالل ايهامهم انه حمام على الرغم من انه ل 
يحمل اي �صهادة على الط��الق من اي جامعة جتيز له مزاولة هذه 
ايطاليا ول يف  بلده  املحامني ل يف  �صجالت  ولي�ض م�صجال يف  املهنة 
بريطانيا. وبح�صب التهام فان هذه ال�صفة التي انتحلها ا�صتغلها على 
اع��وام مللء جيوبه ودي �صتيفانو مولود يف ايطاليا غري  مدى ثمانية 
يكتب  كان  به  اخلا�صة  التعريف  بطاقات  وعلى  بريطانيا،  يف  ن�صاأ  انه 
حتت ا�صمه حمام . ويف البدء اكد املتهم انه يحمل اجازة يف احلقوق ال 
انه عاد واعرتف انه تعلم مبادئ املحاماة لوحده وانه كان يقدم نف�صه 
زورا على انه حمام. وكان دي �صتيفانو يراأ�ض اي�صا نادي دوندي لكرة 
القدم يف ا�صكوتلندا حني اعتقل يف �صباط-فراير 2011 يف ا�صبانيا، 
بانه قب�ض  اأق��ر  اوروب��ي��ة. وخ��الل حماكمته  توقيف  م��ذك��رة  مبوجب 
150 الف جنيه ا�صرتليني )177 الف يورو(  تعوي�صا ماليا بقيمة 
ذراع��ه يف حادث  ان يح�صل عليه موكله وهو رجل فقد  كان يفرت�ض 

�صيارة، ولكنه ا�صتوىل على هذا املبلغ.
 

ال�صلطات الرازيلية ان طبيبة م�صوؤولة عن وحدة للعناية الفائقة 
يف احد م�صت�صفيات البالد اتهمت يف �صباط-فراير بالت�صبب بوفاة 
وفاة  حالة   20 يطال  لتحقيق  حاليا  تخ�صع  مر�صاها  م��ن  �صبعة 

اخرى م�صابهة وقد يتو�صع لي�صمل 300 حالة وفاة اخرى.
وحاليا يحقق املوظف يف وزارة ال�صحة ماريو لوباتو على راأ�ض فريق 
متخ�ص�ض يف مالب�صات وفاة 1972 �صخ�صا فارقوا احلياة يف وحدة 
ال�صنوات  كوريتيا الجنيلي على مدى  املركزة يف م�صت�صفى  العناية 
�صوزا  دي  �صواري�ض  فريجينا  الطبيبة  كانت  التي  الخ���رية  ال�صبع 
)56 عاما( تتوىل فيها رئا�صة الوحدة. وقالت باول بريزول رئي�صة 
ال�صرطة اجلنائية املكلفة الق�صايا ال�صحية لوكالة فران�ض بر�ض انه 
حتى الن هناك 20 حالة وفاة م�صتبها بها طلب من النيابة العامة 
التحقيق فيها ، م�صرية اىل وج��ود 300 حالة وف��اة اخ��رى قد يتم 
التحقيق فيها . ويف ت�صريح عر الهاتف لوكالة فران�ض بر�ض ابدى 
املحامي اليا�ض مطر وكيل الدفاع عن الطبيبة �صواري�ض �صكوكا يف 

مدى الدقة العلمية للت�صريحات التي ادىل بها ماريو لوباتو.

عوا�شم

و��سنطن

بر�زيليا

لندن

اإ�صرائيل تتوقع زيادة �صواريخ حزب اهلل 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

توقع قائد اجلبهة الداخلية التابعة للجي�ض الإ�صرائيلي اللواء اأيال اآيزنرغ 
اأنه يف حال ن�صوب حرب جديدة بني اإ�صرائيل وحزب اهلل فاإن الأخري �صيطلق 
ع�صرة اأ�صعاف ال�صواريخ التي اأطلقها يف حرب لبنان الثانية وخا�صة باجتاه 
و�صط اإ�صرائيل. وقال اآيزنرغ يف مقابلة ن�صرتها �صحيفة هاآرت�ض ام�ض اإن 
حزب اهلل قادر اليوم على ان يطلق قذائف �صاروخية باجتاه و�صط البالد 
واأدق  اأثقل  ال�صواريخ  روؤو���ض  و�صتكون  ذلك  اأ�صعاف  ع�صرة  ي��وازي  بحجم 
اأي�صا . واأ�صاف اأن الو�صع لن يكون �صهال يف احلرب التالية... �صيكون ذلك 
�صيئا خمتلفا، فقد تخلى اأعداوؤنا عن التوجه نحو احل�صم الذي كان يهديهم 
يف حروب املا�صي وتبنوا يف ال�صنوات الأخرية التوجه نحو ال�صتنزاف، واأنت 
ترى م�صارا مذهال للت�صلح بقذائف �صاروخية و�صواريخ كل الهدف منها 

اإ�صابة اجلبهة الداخلية يف دولة ا�صرائيل. وهذا تغري دراماتيكي .
وتابع اآيزنرغ اأن حزب اهلل ما زال يرى ان اإطالق القذائف ال�صاروخية على 
اجلبهة الداخلية الإ�صرائيلية جناح ن�صبي فهذه اأخف نفقة بالن�صبة اإليه، 
وهذه اأ�صلحة ب�صيطة حُتدث اأثرا كبريا ن�صبيا بكلفة �صئيلة.. اإنه ي�صرتي 
بولي�صة تاأمني ب�صعر منخف�ض . واأردف كان حزب اهلل قبل العام 2006 
قادرا على اإطالق 500 راأ�ض �صاروخي على غو�ض دان )اأي و�صط اإ�صرائيل( 
ومل يحدث ذلك لأن �صالح اجلو الإ�صرائيلي دمر �صواريخ فجر الإيرانية 
اأط��ول مدى وهي  اأوىل ليايل احل��رب بعملية نوعية وُق�صفت �صواريخ  يف 
ال��زل��زال يف الأي��ام التي تلت ذل��ك  وتابع معنى ه��ذه املعطيات اجلافة انه 
اإذا ن�صبت حرب مع حزب اهلل فان غو�ض دان �صتقع حتت ر�صقات �صاروخية 
اأوزان��ه��ا بني  راأ���ض �صاروخي تبلغ  اآلف   5 كثيفة، وح��زب اهلل ميلك قرابة 
880 كغم، واأُقدر ان تكون الأيام الأوىل �صعبة جدا، واأنا  300 كغم اىل 
�صاروخ  األف  اأكر من  الداخلية  على اجلبهة  فيه  ُيطلق  ل�صيناريو  اأ�صتعد 

وقذيفة �صاروخية كل يوم قتال .

تلغراف: تعداد �ضكان اإ�ضرائيل 8 ماليني 

اأغلبية الإ�صرائيليني ل يرون اأوباما موؤيدًا للفل�صطينيني

خرباء: ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط يحتاج قرارات جريئة 
•• وا�شنطن-ا ف ب:

يف  ال�صالم  عملية  اح��ي��اء  يتطلب 
ال�����ص��رق الو����ص���ط ات��خ��اذ ق����رارات 
ف��ي��ه��ا اخ�����ذ حركة  ج���ري���ئ���ة مب����ا 
الذي  الم��ر  الع��ت��ب��ار،  حما�ض يف 
احلكومة  يف  �صرخ  ب��اح��داث  يهدد 
يرى  كما  اجل��دي��دة،  ال�صرائيلية 

خراء.
وي��ت��وق��ف ال��ك��ث��ري ك��ذل��ك ع��ل��ى ما 
بنيامني  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ي��رغ��ب 
كتب  يف  ع��ن��ه  يكتب  ان  ن��ت��ان��ي��اه��و 
ال�صوء  ت�����ص��ل��ي��ط  وم����ع  ال���ت���اري���خ 
اثر  الو�صط  ال�صرق  على  جم��ددا 
باراك  الم��ريك��ي  الرئي�ض  زي���ارة 
اوباما ل�صرائيل ال�صبوع املا�صي، 
وقيام وزير خارجيته جون كريي 
ن�صاأ  للمنطقة،  مكوكية  ب��زي��ارات 
للتو�صل  اجل��ه��ود  تكثيف  يف  ام��ل 
ج�صامة  رغ��م  �صلمية،  ت�صوية  اىل 

التحديات.
وحذر خراء خالل نقا�ض نظمته 
موؤ�ص�صة بروكنغ�ض ام�ض الأول يف 
وا�صنطن من ان الوقائع اجلديدة 
نتائج  وخ�����ص��و���ص��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
التفكري  تتطلب  العربي،  الربيع 

بطريقة جديدة وخالقة.
رابينوفيت�ض  اي����ت����ام����ار  وق�������ال 

انف�صاليون كينيون ينفون 
هجومهم على منتجع 

•• مومبا�شا-رويرتز:

ام�ض  انف�صالية كينية  نفت حركة 
ب�صلوعها  ال�صلطات  من  اتهامات 
�صاحلي  م��ن��ت��ج��ع  ع��ل��ى  ه���ج���وم  يف 
ا�صخا�ض  ثمانية  مقتل  عن  ا�صفر 
�صابقني  اع�����ص��اء  اأن  ذك���رت  لكنها 
ب��ه��ا رمب���ا ي��ك��ون��ون ق��د ت��ورط��وا يف 

الهجوم.
وقتل رجال �صرطة �صتة مهاجمني 
ب��ال��ر���ص��ا���ض ك��م��ا ق��ت��ل اث���ن���ان من 
ال��ذي وقع يف  الهجوم  ال�صرطة يف 
ام�ض  �صباح  م��ن  الوىل  ال�صاعات 
يرتاده  ل��ل��ق��م��ار  ن����اد  ع��ل��ى  الأول 
ال�������ص���ي���اح يف م���ال���ي���ن���دي. واأن���ح���ى 
جماعة  على  بالالئمة  م�صوؤولون 
اجلمهوري  م���وم���ب���ا����ص���ا  جم��ل�����ض 

املحظورة.
اأنحي  ه��ج��م��ات  �صل�صلة  واأ����ص���رت 
بالالئمة فيها على احلركة بافاق 
ال�صاحل  ع��ل��ى  ال��ن��م��و وال���ص��ت��ث��م��ار 
الكيني وهو منطقة جذب �صياحي 
مهمة ويف مومبا�صا وبها ميناء له 

اهمية اقت�صادية كبرية.
الكبري يف  الع�صو  بيبو  وق��ال عمر 
تكف  ان  يجب  ل��روي��رتز  اجلماعة 
ال�����ص��رط��ة ع���ن ا���ص��ت��خ��دام جمل�ض 
فداء  ككب�ض  اجلمهوري  مومبا�صا 

لف�صلها يف حماية الكينيني.

غزة. وقال خالد اجلندي امل�صت�صار 
الفل�صطينية  ل��ل��ق��ي��ادة  ال�����ص��اب��ق 
ان  ا�صرائيل  مع  املفاو�صات  ب�صاأن 
مفاو�صات  ل�صتئناف  م��ب��ادرة  اي 
ال�صالم ل بد ان تت�صمن نوعا من 
الداخل  يف  حما�ض،  مع  امل�صاحلة 
امل�صتوى  وع����ل����ى  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

الدويل.

نحو  تتجه  ان  ا�صرائيل  على  ب��ان 
ما تعتره جتميدا �صامتا لتجنب 

النتقادات الدولية.
مثل  ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ني  ان  ال 
�صيا�صيا  منق�صمون  ال�صرائيليني 
ب���ني ف��ت��ح ب��زع��ام��ة ع��ب��ا���ض والتي 
الغربية  ال�����ص��ف��ة  ع��ل��ى  ت�����ص��ي��ط��ر 
ت�صيطر على قطاع  التي  وحما�ض 

يف  ال�����ص��اب��ق  ال���ص��رائ��ي��ل��ي  ال�صفري 
جامعة  يف  وامل��ح��ا���ص��ر  وا���ص��ن��ط��ن 
ت��ل اب��ي��ب اذا اردن����ا ال��ت��و���ص��ل اىل 
النهائي،  ال���و����ص���ع  ح����ول  ات���ف���اق 
مبادرة  نتانياهو  يتخذ  ان  ينبغي 
ولكن  ق��ي��ادي  م�صتوى  اعلى  على 
ائتالفه  ف�ض  منه  �صيتطلب  ه��ذا 

احلكومي.
نف�صه  وج��د  نتانياهو  ان  وا���ص��اف 
م�������ص���ط���را ل��ت�����ص��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ل 
الفر�صة  ينتهز  وق���د  ب��ه��ا  ي��رغ��ب 

حتت �صغوط خارجية لف�صها.
وتو�صل نتانياهو بعد �صتة ا�صابيع 
من املفاو�صات اىل ت�صكيل حكومة 
ي�صيطر  اذار-م���ار����ض  منت�صف  يف 
وا�صرائيل  ل��ي��ك��ود  حت��ال��ف  عليها 
بيتنا اليميني مع البيت اليهودي 
القومي  الديني  اجل��دي��د  حليفه 

املت�صدد املقرب من امل�صتوطنني.
اليهودي  ال��ب��ي��ت  زع���ي���م  واع���ل���ن 
ن���ف���ت���ايل ب���ي���ن���ي���ت �����ص����راح����ة ان���ه 
فل�صطينية،  دول���ة  ق��ي��ام  ي��ع��ار���ض 
يعني فر�ض �صغوط كبرية  وهذا 
نتانياهو  به  يقوم  على اي حترك 
املفاو�صات حتت رعاية  ل�صتئناف 
ال�صتيطان  وي�����ص��ك��ل  ام���ريك���ي���ة. 
الفل�صطينية  الرا���ص��ي  يف  املت�صع 
عودة  ام��ام  رئي�صية  عقبة  املحتلة 

املفاو�صات  اىل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
ال��ت��ي ا���ص��رتط ال��رئ��ي�����ض حممود 
ع��ب��ا���ض ل���ص��ت��ئ��ن��اف��ه��ا جت��م��ي��د كل 

البناء ال�صتيطاين اجلديد.
لكن ناتان �صاك�ض الزميل يف مركز 
الو�صط  ال�صرق  ل�صيا�صات  �صبان 
ا�صوات  اىل  ي�صري  بروكنغز  ل��دى 
الوزراء  رئي�ض  مكتب  من  خارجة 

تعيني اجلرنال بريدلف رئي�صًا للناتو
التي ي�صارك فيها  الع�صكرية  العمليات  اجلرنال بريدلف ال�صراف على كل 
العجوز.  القارة  املنت�صرة يف  القوات المريكية  قيادة كل  ا�صافة اىل  احللف، 
و�صيخلف اجلرنال بريدلف بذلك المريال المريكي جيم�ض �صتافريدي�ض، 
ليتوا�صل بذلك التقليد املتبع يف هذا املن�صب املعقود لواوؤه تاريخيا لمريكي. 
اآل��ن القائد  وك��ان مقررا يف البدء ان يذهب هذا املن�صب اىل اجل��رنال جون 
بف�صيحة  الخ��ري  ا�صم  ارتباط  لكن  افغان�صتان،  يف  الدولية  للقوات  ال�صابق 
املن�صب وال�صتقالة  انه عاد وبرئ منها، دفعه اىل رف�ض هذا  عاطفية، رغم 
م��ن اجل��ي�����ض. واجل����رنال ب��ري��دلف م��ن ولي���ة ج��ورج��ي��ا ج��ن��وب وان��خ��رط يف 
منت  على  ط��ريان  �صاعة   3500 ر�صيده  ويف   1977 يف  الع�صكري  ال�صلك 
طائرة اف16-، املقاتلة-القاذفة ال�صهر يف �صالح اجلو المريكي والتي بيع 

منها اللف حتى الن اىل حلفاء للوليات املتحدة حول العامل.

•• وا�شنطن-ا ف ب:

بريدلف  فيليب  اجل��رنال  اجلو  �صالح  قائد  تعيني  املتحدة  الوليات  اعلنت 
على راأ�ض القيادة العليا لقوات احللف الطل�صي بعد �صهر من �صحب اجلرنال 
جون اآلن تر�صيحه لهذا املن�صب. وجاء العالن عن هذا التعيني على ل�صان 
الوزير  فيه  اكد  �صحايف  موؤمتر  خالل  هيغل  ت�صاك  المريكي  الدفاع  وزي��ر 
57 عاما موؤهل جدا لتويل املن�صب اجلديد.  ان اجلرنال البالغ من العمر 
وبريدلف جرنال ذو اربعة جنوم وام�صى ثلث م�صريته الع�صكرية يف �صالح 
اجلو المريكي يف كل من ا�صبانيا وايطاليا واملانيا، وهو يقود منذ اآب اغ�صط�ض 
2012 القوات اجلوية المريكية يف اوروبا وافريقيا من قاعدة رام�صتاين يف 
غرب املانيا. وب�صفته القائد العلى لقوات احللف الطل�صي يف اوروبا �صيتوىل 

ا�صتباكات قرب منزل وزير الداخلية امل�صري 

•• القد�س-لندن-وكاالت:

الذين  ال�صرائيليني  ع��دد  تراجع 
ي���ع���ت���رون ال���رئ���ي�������ض الم����ريك����ي 
باراك اوباما موؤيدا للفل�صطينيني 
ال�صبوع  بها  قام  التي  الزيارة  بعد 
وال�صفة  ا���ص��رائ��ي��ل  اىل  امل���ا����ص���ي 
الغربية، بح�صب ما اظهر ا�صتطالع 

للراي ن�صرت نتائجه اجلمعة.
وك�صف ال�صتطالع ان 16 % فقط 
من ال�صرائيليني امل�صتطلعني باتوا 
المريكي  ال��رئ��ي�����ض  ان  ي��ع��ت��رون 
مقابل  ل��ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  م����وؤي����د 
ن�صبة  ام��ا  زي��ارت��ه.  قبل   %  36
موؤيد  اوب��ام��ا  ان  يعتقدون  ال��ذي��ن 
م�صتقرة  فبقيت  ل��ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 
مب�صتوى 27 % مقابل 2 %، يف 
يرونه  الذين  ن�صبة  ارتفعت  حني 
ال�صرائيلي  ال����ن����زاع  يف  حم���اي���دا 
الفل�صطيني من 26 اىل 39 %. 
ال�����راي الذي  واج�����ري ا���ص��ت��ط��الع 
جروزامل  �صحيفة  نتائجة  ن�صرت 
بو�صت على عينة من 500 �صخ�ض 
ال�صرائيلي  ال�صعب  جممل  متثل 

وبهام�ض خطاأ قدره 4 %.
اذار- 20 و22  ب��ني  اوب��ام��ا  وق���ام 
ل�صرائيل  تاريخية  بزيارة  مار�ض 
كانت  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  والرا������ص�����ي 
وهيمن  رئ��ي�����ص��ا،  ب�����ص��ف��ت��ه  الوىل 
النووي  ال���رن���ام���ج  م��ل��ف  ع��ل��ي��ه��ا 
اليراين والزمة ال�صورية والنزاع 

ال�صرائيلي الفل�صطيني.
زيارته  خالل  نف�صه  اوباما  وط��رح 

اأن  تلغراف  ديلي  �صحيفة  اأوردت 
اليهود  من  اإ�صرائيل  �صكان  تعداد 
ن�صمة  م��الي��ني   5.5 ح����وايل  ب��ل��غ 

ح�صب الإح�صائيات اجلديدة.
الرقم  ب��ه��ذا  اإ���ص��رائ��ي��ل  اإن  وق��ال��ت 
لل�صكان  م��رك��ز جتمع  اأك���ر  ت��ك��ون 
بذلك  متفوقة  ال��ع��امل  يف  ال��ي��ه��ود 

على الوليات املتحدة نف�صها.
تعداد  اإج��م��ايل  اإن  قائلة  وت��اب��ع��ت 
ال�����ص��ك��ان ب��اإ���ص��رائ��ي��ل جت���اوز حاجز 
عيد  عطلة  بعد  ماليني  الثمانية 
ُيحتفل  ال��ذي  اليهود  عند  الف�صح 

ثابتا ل�صرائيل يف مواجهة  حليفا 
خماطر الرنامج النووي اليراين 
ال�صرائيليني  م���ب���ا����ص���رة  ودع�������ا 
القاها  ك��ل��م��ة  يف  والفل�صطينيني 
امام �صبان ا�صرائيليني اىل التقدم 
يف اجتاه ال�صالم. اىل ذلك، تباين 
الريطانية  ال�������ص���ح���ف  ت����ن����اول 
العامل  ل�������ص���وؤون  ام�������ض  ال�������ص���ادرة 
ال��ع��رب��ي وال�������ص���رق الأو�����ص����ط واإن 
الق�صايا  ب�صاأن  اهتماماتها  اتفقت 
وبخا�صة  والأوروب������ي������ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الأزم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ق��ر���ص��ي��ة. فقد 

ب����ه اإح�����ي�����اًء ل����ذك����رى خ������روج بني 
اإ�صرائيل من م�صر الفرعونية.

 1.6 نحو  العرب  ال�صكان  وي�صكل 
ال�صكان  جملة  م��ن  ن�صمة  مليون 
منهم  الإح�صائيات،  تلك  بح�صب 
350 األف م�صيحي يف حني ميثل 
املهاجرون  الأخ�������رى  امل��ج��م��وع��ة 
الحتاد  من  معظمهم  ج��اء  الذين 
وتناولت  ال�����ص��اب��ق.  ال�����ص��وف��ي��ات��ي 
ال�صحيفة ذاتها خر اإخفاق الأمم 
معاهدة  م�صروع  اإق��رار  يف  املتحدة 
التقليدية  الأ�صلحة  جتارة  تنظيم 

. واأن��ح��ت ب��ال��الئ��م��ة يف ذل���ك على 
ال�صمالية  وك��وري��ا  اإي����ران  م��ن  ك��ل 
و����ص���وري���ا. ل��ك��ن��ه��ا ن��ق��ل��ت ع���ن كبري 
امل���ف���او����ص���ني ال���ري���ط���ان���ي���ني جو 
اإن ما حدث لي�ض  اآدام�صون القول 
ف�صاًل، بل هو جناح موؤجل، وموؤجل 
وو�صفت   . ي���ط���ول  ل���ن  وق����ت  اإىل 
مديرة منظمة العفو الدولية كيت 
األني املعاهدة باأنها جيدة ، م�صيفة 
العفو  �صاغتها  املعاهدة  اأن  لو  اأن��ه 
ال��دول��ي��ة ل��ك��ان��ت اأق�����وى م���ن ذلك 
لكنها تعتر حماية جيدة حلقوق 

الإن�صان وهي قاعدتنا الذهبية .
اهتمت  فقد  غارديان  اأما �صحيفة 
بخر القطع الذي تعر�ض له اأحد 
ك��اب��الت الت�����ص��الت ال���ذي يربط 
الأبي�ض  البحر  يف  واآ���ص��ي��ا  اأوروب����ا 
اإىل  اأدى  الأرب���ع���اء مم��ا  امل��ت��و���ص��ط 
ال��ت��ي مت��ت��د من  اخل��دم��ة  تعطيل 
ب��اك�����ص��ت��ان. وذك���رت  اإىل  اأف��ري��ق��ي��ا 
ال�صحيفة اأن العطل باخلدمة جاء 
عما  تقارير حتدثت  اأي��ام من  بعد 
ُيو�صف باأكر هجوم اإلكرتوين يف 
اأن احلادث  اإىل  واأ���ص��ارت  ال��ت��اري��خ. 
وقع عندما �صنت جمموعة هجوما 
على �صركة �صبامهاو�ض التي تعمل 
يف جمال فلرتة الر�صائل الدخيلة 
اأو غري املرغوب فيها )�صبام( خر 
نف�صها  ال�صحيفة  به  اهتمت  اآخ��ر 
وهو الذي تناول املعارك الطاحنة 
التي دارت بني جي�ض حكومة جنوب 
عن  واأ�صفرت  ومتمردين  ال�صودان 

�صقوط 163 قتيال.

عريقات يوؤكد �صرورة الإفراج 
عن الأ�صرى الفل�صطينيني

•• اريحا -وام:

اكد الدكتور �صائب عريقات ع�صو 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
عن  الف���راج  ���ص��رورة  الفل�صطينية 
ال�صرى خا�صة الذين اعتقلوا قبل 
عام 1994 ا�صافة اىل األف اأ�صري 
نقطة  يعتر  ذل��ك  ان  على  م�صددا 
املبذولة  ال��دول��ي��ة  للجهود  ارت��ك��از 
واأو�صح  ال�����ص��الم.  عملية  لإط���الق 
اريحا  يف  ل��ق��ائ��ه  خ����الل  ع��ري��ق��ات 
الت�صيلي  ال���ن���واب  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
نيكول�ض مونكيرد اأن بني ال�صرى 
اع�صاء  م���ن  ن��ائ��ب��ا   15 م���ن  اك���ر 
املجل�ض الت�صريعي وعدد من نواب 
حركة حما�ض ومن اع�صاء املجل�ض 

الوطني الفل�صطيني . 

جناة م�صوؤول عراقي 
من حماولة اغتيال

•• بغداد-يو بي اأي:

جنا م�صوؤول اأمني حملي يف �صرطة 
العراق،  ���ص��م��ال  ن��ي��ن��وى  حم��اف��ظ��ة 
نا�صفة  بعبوة  اغتيال  حم��اول��ة  م��ن 
املو�صل،  ج��ن��وب  موكبه  ا�صتهدفت 
اأفراد  اثنان من  فيها  اأ�صيب  ام�ض، 
حمايته بجروح. وذكر م�صدر اأمني 
اأن مدير اأف��واج الطوارئ يف �صرطة 
ال��ع��ق��ي��د خالد  ن���ي���ن���وى  حم���اف���ظ���ة 
احلمداين، جنا من حماولة اغتيال 
ا�صتهدفت  ن��ا���ص��ف��ة  ع��ب��وة  ب��ان��ف��ج��ار 
العليل  ح���م���ام  ن���اح���ي���ة  يف  م���وك���ب���ه 
اإ�صابة  عن  اأ�صفرت  املو�صل،  جنوب 

اثنني من اأفراد حمايته بجروح.

رو�ض يزور نواك�صوط يف جولته املغاربية 
•• نواك�شوط-وكاالت:

قال مبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل ال�صحراء الغربية اإن الو�صع خطري يف منطقة ال�صاحل ويتطلب 
حال عاجال لق�صية ال�صحراء، وجاءت تلك الت�صريحات بعد لقاء مع الرئي�ض املوريتاين حممد ولد عبد العزيز 
يف نواك�صوط. واأو�صح كري�صتوفر رو�ض اأن جولته احلالية باملنطقة تهدف اإىل البحث عن حل لق�صية ال�صحراء 
الغربية طبقا للقرارات الأممية، واأ�صار اإىل اأنه �صيعر�ض نتائج هذه اجلولة على جمل�ض الأمن يف اأبريل ني�صان. 
وكان رو�ض قد بداأ جولته املغاربية بالع�صرين من ال�صهر اجلاري بالرباط حيث زارها ليومني واأجرى حمادثات 
مع رئي�ض احلكومة املغربية عبد الإله بن كريان، ووزير ال�صوؤون اخلارجية والتعاون �صعد الدين العثماين. 
وانتقل رو�ض يوم اجلمعة املا�صي اإىل مدينة العيون بال�صحراء الغربية حيث التقى وايل مدينة العيون، كما 
ات�صل ب�صيوخ القبائل وم�صوؤويل املجل�ض الوطني حلقوق الن�صان . وق�صى رو�ض اجلمعة وال�صبت بالعيون ثم 
توجه الأحد املا�صي اإىل مدينة الداخلة اأق�صى ال�صحراء الغربية، ثم انتقل اإىل خميمات تندوف ومكث فيها 

الثنني والثالثاء، والأربعاء و�صل العا�صمة املوريتانية نواك�صوط. و�صيزور لحقا اجلزائر .

••القاهرة-يو بي اأي:

اأ�����ص����ي����ب ع������دد م�����ن الأ����ص���خ���ا����ض 
بعد  ثورية،  لقوى  ينتمون  الذين 

اخلمي�ض-اجلمعة،  ليل  منت�صف 
يف ا�صتباكات مع عنا�صر من الأمن 
املركزي خالل تظاهرهم يف حميط 
امل�صري  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  م���ن���زل 

�صاحية  يف  اإبراهيم  حممد  اللواء 
القاهرة.  ����ص���م���ال  ن�����ص��ر  م���دي���ن���ة 
وثالثمئة  مئتني  بني  ما  وتظاهر 
�صخ�ض من حركة �صباب 6 اأبريل 
و�صباب قوى ثورية وجمموعة من 
روابط م�صجعي كرة القدم األرتا�ض 
زت  اإبراهيم ال��ذي عزَّ اأم��ام منزل   ،
ع��ن��ا���ص��ر م��ن الأم����ن امل���رك���زي من 
اأن ُتطلق  تواجدها مبحيطه، قبل 
على  بكثافة  للدموع  امل�صيل  الغاز 
باإطالق  ردوا  ال��ذي��ن  املتظاهرين 
ور���ص��ق عنا�صر  ال��ن��اري��ة  الأل���ع���اب 

الأمن باحلجارة.
وردَّد املتظاهرون هتافات الق�صا�ض 
اأخواتنا  ����ص���رب���وا   .. ال��ق�����ص��ا���ض 
بالدم  ب����ال����روح  و   ، ب���ال���ر����ص���ا����ض 
الداخلية  و   ، ���ص��ه��ي��د  ي���ا  ن��ف��دي��ك 
مبحاكمة  م��ط��ال��ب��ني   ، ب��ل��ط��ج��ي��ة 

مواجهات  خالل  اأ�صدقائهم  قتلة 
م���ع الأم������ن وم����ع م��ن��ت��م��ني لقوى 

�صيا�صية يف البالد.
واأ�����ص����ي����ب ع�����دد غ����ري حم�����دد من 
اإط����الق الغاز  ب��ف��ع��ل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
اأُ�صيب  ف��ي��م��ا  ل���ل���دم���وع،  امل�����ص��ي��ل 
ال�صابان عادل ال�صرقاوي، وحممد 
نقلهما  ومت  بالر�صا�ض  حم��م��ود، 
ال��ط��ب��ي مب��دي��ن��ة ن�صر  امل��رك��ز  اإىل 

لتلقي العالج.
ُي�صار اإىل ان منزل وزير الداخلية 
مار�ض  اآذار  اأوائ���ل  �ض  تعرَّ قد  ك��ان 
اجلاري لهجوم من قبل غا�صبني 
من�صبه،  م���ن  ب��اإق��ال��ت��ه  ي��ط��ال��ب��ون 
معترين اأنه يعمل ل�صالح جماعة 
نهج  ويوا�صل  امل�صلمني،  الإخ���وان 
ال�����ذي داأب�����ت ع��ل��ي��ه وزارة  ال��ع��ن��ف 

الداخلية .

ال�صجن 45 عاما لزعيم ملي�صيا بالبو�صنة 
•• عوا�شم-رويرتز:

ق�صت حمكمة جرائم احلرب بالبو�صنة ام�ض ب�صجن في�صييلني فالهوفيت�ض 
واغت�صاب  قتل  بتهمة  عاما   45 بحب�صه  الأ�صود  اجلبل  ملي�صيا من  زعيم 
وتعذيب مدنيني يف �صراييفو اإبان حرب البو�صنة، وهو ما ميثل اأطول مدة 

حب�ض ت�صدرها هذه املحكمة يف تاريخها.
�صخ�صا   31 بقتل  ب��ان��ك��ون،  و�صهرته  فالهوفيت�ض،  املحكمة  اأدان����ت  وق��د 
13 ام�����راأة ع��ل��ى الأق�����ل وت��ع��ذي��ب و���ص��رق��ة ع�����ص��رات املدنيني  واغ��ت�����ص��اب 
مبنطقتني من �صراييفو احتلهما ال�صرب عام 1992، وذلك وفقا ملا ذكره 

رئي�ض هيئة املحكمة زوران بوزيت�ض.
ُيذكر اأن املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�صة بيوغ�صالفيا ال�صابقة بالهاي 
اجلرنال  على  باملوؤبد  املا�صي  ال��ث��اين  ك��ان��ون  دي�صمر  يف  ق�صت  ق��د  كانت 
ال�صربي البو�صني زدرافكو توليمري، بعد اإدانته بتهم ت�صمل ارتكاب جرائم 
اإبادة وجرائم �صد الإن�صانية، خا�صة فيما يتعلق مبجازر �صربرنيت�صا �صد 

امل�صلمني عام 1995.
وب���داأت حماكمته   2007 ع��ام  اعتقل  ال��ذي  توليمري )64 عاما(  واأدي���ن 
جرائم  ارتكاب  على  التاآمر  منها  اأخ��رى،  بتهم   2010 �صباط  فراير  يف 
اإبادة وا�صطهاد واأفعال غري اإن�صانية من خالل الرتحيل الق�صري والقتل 

باعتبارهما جرميتني �صد الإن�صانية.
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1039  عمايل كلي    
اىل املحكوم عليه/1- ما�صرت كرو للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/27 يف الدعوى املذكورة اعاله 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  احمد  �صيد  حممد  حممود  حممود  حممد  ل�صالح/ 
للمدعى مبلغ 108107 درهم مائة وثمانية الف ومائة و�صبعة درهما والفائدة بواقع 
9% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى يف يوم 2012/11/7 عدا مبلغ التعوي�ض عن الف�صل 
على  موطنه  اىل  ع��ودة  تذكرة  ال�صداد  وحتى  نهائيا  احلكم  ���ص��ريورة  فمن  التع�صفي 
الدرجة ال�صياحيه او قيمتها نقدا قدرها 1500 درهم مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر 
وباملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها.   حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1626 /2012    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
الرحمن  ف�صل  احمد  ما�صهود  وميثلها  وال�صرياميك  للبال�صرت  ما�صهود  مدعي/   
اجلن�صية: المارات مدعي عليه: موؤ�ص�صة الكتمال للمقاولت العامة وميثلها خالد 
مببلغ  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  الظنحاين  عبيد  علي 
34175 درهم املطلوب اعالنه/موؤ�ص�صة الكتمال للمقاولت العامة وميثلها خالد علي 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  الظنحاين اجلن�صية: المارات عنوانه:  عبيد 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/8 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  مع�صكر اآل نهيان - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1569 /2012    جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ميثلها/روين  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  واملقاولت  للهند�صة  اللبنانية  مدعي/   
بناء  الماراتية  الملانية  ال�صركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�صية:  �صليبا  اليا�ض 
ذ.م.م اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى:مطالبة مالية بقيمة 398.297.68 درهم 
فائدة قانونية 12% املطلوب اعالنه/ ال�صركة الملانية الماراتية بناء ذ.م.م  اجلن�صية: 
المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/8 املوافق  الثنني  يوم 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة اخلام�صة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  
املحكمة التجارية مع�صكر اآل نهيان - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/3/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 743 /2013    عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ حمي الدين ح�صن ال�صديق علي اجلن�صية: ال�صودان  مدعي عليه: 
عمالية  الدعوى:م�صتحقات  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العبا�ض  ابو  فول 
املطلوب اعالنه/ فول ابو العبا�ض  اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
2013/4/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة 
العمالية  - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/3/14
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 599 /2012    جت كل  - م ت- ب - اأظ

 مدعي/ حممد خلفان عبداهلل �صلطان الظاهري ميثله فهم �صعيد جمعه اجلن�صية: 
المارات مدعي عليه: م�صلم بن حممد بن احمد اجلن�صية: �صلطنة عمان مو�صوع 
حممد  بن  اعالنه/م�صلم  املطلوب  درهم   270.000 مببلغ  مالية  الدعوى:مطالبة 
ان  الوقف( حيث  )تعجيل من  بالن�صر  عنوانه:  عمان   �صلطنة  اجلن�صية:  احمد  بن 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/28 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
اخلام�صة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان 
- �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 

2013/3/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 531 /2012    جت كل- م ت- ب - اأظ

 مدعي/ انروم ملعدات وخدمات حقول النفط والغاز ذ.م.م وميثلها مديرها ال�صيد 
لوي�ض غالب اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: �صركة فلوتيك اور�صينيجو ا�ض ار ال 
وقدره  مببلغ  تعوي�ض   + خبري  الدعوى:ندب  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  واخرون 
اجلن�صية:  ال  ار  ا�ض  اور�صينيجو  فلوتيك  اعالنه/�صركة  املطلوب  درهم    1000000
اقام  املدعي  ان  حيث  الثالثة(  للدائرة  الدعوى  بالن�صر)احالة  عنوانه:  المارات 
موعدا   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان - �صخ�صيا 
موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
بتاريخ  �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها 

2013/3/28
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10753 بتاريخ 2013/3/30     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/159 عمايل جزئي                                      
اىل املدعى عليه/1- حراء ملقاولت البناء )�ض.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ار�صاد مياه عبدالقدو�ض قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
املرتتبة عليها  القانونية  والفائدة  درهم  مب�صتحقات عمالية وقدرها )21726( 
رقم  وامل�صاريف.  والر�صوم  التام  ال�صداد  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  وقت  من 
 2013/4/1 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   .)2013/134757( ال�صكوى 
ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�صي   مبكتب  �ض   8.30 ال�صاعة 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل، 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10753 بتاريخ 2013/3/30     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/539 عمايل جزئي                                      
اىل املدعى عليه/1- حممد ابراهيم طفيل للمقاولت ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف��ي��ا���ض اح��م��د ري��ا���ض اح��م��د  ق��د اق���ام عليك الدعوى 
وتذكرة عوده  درهم(  وقدرها )28785  املطالبة مب�صتحقات عمالية  ومو�صوعها 
من   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   2000( مببلغ 
املطالبة الق�صائية لل�صداد التام. و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة . رقم 
 2013/3/31 املوافق  الحد  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    .)2013/136835( ال�صكوى 
ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�صي   مبكتب  ���ض   8.30 ال�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة ايام على القل،ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10753 بتاريخ 2013/3/30     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1275 مدين جزئي                                        
اىل املدعى عليهما /1- حممد ح�صن حامد مو�صى 2- �صركة دار الأدهم لالن�صاءات 
عبدالفتاح  حممد  حافظ  /عمار  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد  ريا�ض  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�صامن مببلغ  وقدره )33000 درهم( والرو�صم 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 ال�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

ايام على القل، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
اعــــالن احلكم يف الدعوى

رقم 2013/27 مدين جزئي- بني يا�س    
المارات     - بيج  نعيم  ال�����ص��ي��د/ازار  وميثلها  لي��ف  �صتيت  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان بالن�صر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/3/26م  قد حكمت عليك هذه 
�صروب خ��ان ف�صل  اع��اله ل�صالح / كل  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  احلكمة يف 
املدعى  بالزام  ح�صوري:  ومبثابة  املحكمة  حكمت  اجلن�صية-  باك�صتان  خ��ان- 
باأدائها للمدعي مبلغا ماليا وقدره- 50.000 درهم خم�صون الف درهم  عليها 
وحتميلها امل�صاريف.  �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/27   
امل�ست�سار/ عبدالله املثنى 
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية

 امـــــارة ابوظبي  -  دائرة الق�سا ء        
حمكمة بني يا�س          

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
اعــــالن باحلكم يف الدعوى

رقم 2012/940 مدين جزئي        
انه بتاريخ  بالن�صر نعلمك  العنوان  اىل املحكوم عليه/ عبداحلكيم  جنات نور 
املوافق 2013/3/26م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
 : املحكمة  ،ب��ال��ت��ايل: حكمت  ن��ور حممد  ب��ن  ل�صالح / حممد مع�صوم  اع��اله 
باثبات بيع املدعى عليه/ عبداحلكيم جنات نور ال�صيارة رقم 5/13759 ونوعها 
تويوتا كورل 1.3  موديل 2000للمدعي/حممد مع�صوم بن نور حممد بعقد 
بالكامل  �صددت  دره��م   5800 وق��دره  اجمايل  مبلغ  على   ،2012/11/29 م��وؤرخ 
املدعى  الزام  املدعى مع  با�صم  ال�صيارة  لت�صجيل  والرتخي�ض  املرور  وخماطبة 

عليه بامل�صاريف. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/28   
القا�سي/مدينة  عامر العامري

 امـــــارة ابــــوظبــــي 
  دائـــــــرة القــــ�سا ء        

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  233/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

المارات       اجلن�صية:  واحلدادة  للحام  املن�صوري  حميد  عبداهلل   : امل�صتاأنف 
مو�صوع  بنغالدي�ض  اجلن�صية:  مياه  توكا  ليت  عليه:عبداملجيد  امل�صتاأنف 
ال�صتئناف : الغاء احلكم امل�صتاأنف  املطلوب اعالنه/عبداملجيد ليت توكا مياه 
ا�صتاأنف احلكم  اجلن�صية: بنغالدي�ض  العنوان: بالن�صر  مبا ان امل�صتاأنف قد 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/3281 عم جز-م ع - ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/4/02 لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 9.30 �صباحا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ا�صتئناف ابوظبي حمكمة العمالية �صخ�صيا او 
مل�صتنداتك   و�صوار  بدفاعك  مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�صطة 

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

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

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
يف الدعوى رقم 2012/2717- جتاري كلي- ابوظبي

 اىل املدعى عليه: حامت عبدال�صايف جاد اهلل احمد
اخلره  باأعمال  للقيام  التجارية  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  من  تكليفنا  على  بناء 
احل�صابية بالدعوى اعاله املقامة املدعية/ دار التمويل - �ض.م.ع - بوكالة بيت املحاماة 
للمحاماة وال�صت�صارات القانونية- املحامية/�صيخه املحرزي وعليه تقرر حتديد موعدا 
اجتماع خرة ح�صابية يوم الثنني املافق 2013/4/1 ال�صاعة )10.00( العا�صرة �صباحاً 
وذلك مبكتبنا بال�صارقة- بالعنوان التايل- �صارع امللك عبدالعزيز )اجلوازات( بجوار 
�صيتى بنك- بناية �صيدلية الفجر- مكتب رقم 301- الطابق الثالث- هاتف : 5736924-
06 وفاك�ض 5736925-06 وهاتف 4822793-050 يرجى احل�صور باملوعد وتقدمي كافة 

اقوالكم وم�صتنداتكم املوؤيدة بالدعوى اعاله.
اخلبري املنتدب/وليد ابراهيم ال�سايغ

 اعالن حل�سور اجتماع اخلربه احل�سابية
العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     

يف الدعوى رقم 2012/2906
 ايجارات- جلنة ف�س املنازعات اليجارية

 املقامة من : مارك انتوين �صارب �صد: موؤ�ص�صة الطرياوي للو�صاطة العقارية
وميثلها /حممد علي الطرياوي- 

املو�صوع اجتماع خرة هند�صية ومعاينة للق�صية املذكورة اعاله.
تنفيذا للحكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى،  نخطركم بانه تقرر موعد  املعاينة للعني 
مو�صوع الدعوى وذلك يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 وذلك يف متام ال�صاعة 11.00�ض 
بال�صقة مو�صوع الدعوى لذا يرجى احل�صور يف املوعد ومعكم كافة اوراق وم�صتندات 
الدعوى، وعلى املدعى عليه او من ميثله التواجد بال�صقة لإمكانية اجراء املعاينة. وحتى 

يت�صنى للخرة اعداد التقرير  وتقدميه عدالة املحكمة يف موعده،،،
املهند�س اخلبري  /زكريا حممود احلريري    

اعالن اجتماع خربة
العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
يف ق�سية رقم 2012/1756 جتاري كلي

 املدعى : مبت هاو�ض امبك�ض  ذم.م 
املدعى عليه: ملحمة الرمي

بخ�صو�ض املو�صوع اعاله وب�صفتكم املدعى عليه : فى الق�صية املذكورة 
اعاله يرجى من  �صيادتكم التكرم باحل�صور ملكتبنا )او من ينوب عنك 
بوكالة قانونية( الكائن بدبي ديرة- �ض �صالح الدين بناية القيزي الدور 
الثالث مكتب  312 هاتف 2727319-04 وذلك يف يوم اخلمي�ض املوافق 4 
ابريل 2013 ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا لتقدمي امل�صتندات ومناق�صة 

الق�صية.    
اخلبري  /عو�س العبد علي العامري

اعالن اجتماع خربة
العدد  10753 بتاريخ 2013/3/30    
املحمدي ملقاولت البناء /ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : املحمدي ملقاولت البناء  
عجمان  ام��ارة  يف  تا�ص�صت  قد  حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  -�صركة  /ذ.م.م 
مبوجب قانون ال�صركات الحتادي  رقم  )8( ل�صنة )1984( وتعديالته 
مرخ�صة يف بلدية عجمان و�صجلته بالبلدية حتت رقم )46417( وقد 

قرر ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صادة.
موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

  م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم 
به للم�صفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ 
 7470980 هاتف:  عجمان  ام��ارة  التايل:  العنوان  وعلى  الع��الن  ن�صر 

�ض.ب:5628 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
    اعالن رقم 2012/519 

املدعى :  �صري علي خان حممد مري  املطلوب اعالنه: موؤ�ص�صة المراطور 
ح�صن  ا�صماعيل  جا�صم  ا�صماعيل  /ميثلها  العامة  وال�صيانة  للمقاولت 
الدرمكي  العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع املذكورة اعاله وحدد يوم 
باحل�صور  مكلف  فانت  ،ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/4/1 املوافق  الثنني 
ال�صاعة 12 الظهر، امام جلنه ف�ض املنازعات اليجارية الكائنة يف العني 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها 
تاريخ  اي��ام من  التح�صري وذل��ك خالل خم�صة  بعدد اخل�صوم لدى ق�صم 

ت�صليم العالن.
 قلم املنازعات اليجارية

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

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
    اعالن رقم 2012/817 بالن�سر

املدعى :  �صري علي خان حممد مري  املطلوب اعالنه: معمل البناء الرتابي 
لعمال اجلب�ض-ميثلها خالد بخيت العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع 
امل��ذك��ورة اع���اله وح���دد ي��وم الث��ن��ني امل��واف��ق 2013/4/1 م��وع��دا لنظرها 
،لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 12 الظهر، امام جلنه ف�ض املنازعات 
وعليك  معتمد،  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العني  يف  الكائنة  اليجارية 
ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى ق�صم التح�صري وذلك 

خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صليم العالن.
 قلم املنازعات اليجارية

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

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
    اعالن يف الدعوى رقم 2013/150 بالن�سر 

�صلطان  را�صد  موؤ�ص�صة  اعالنه:  املطلوب  خ��ان   �صري علي    : املدعى 
�صيف  �صلطان  را�صد  وميثلها  والبال�صرت  البالط  لأعمال  النعيمي 
رفع  امل��دع��ي  ان  بالن�صر مب��ا  ال��ع��ن��وان:  النعيمي    ع��واد  ب��ن  �صلطان 
املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني املوافق 2013/4/1 موعدا لنظرها 
،لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 12 ظهر، امام جلنه ف�ض املنازعات 

اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد،  
 قلم املنازعات اليجارية
 حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
    اعالن يف الدعوى رقم 2012/858 بالن�سر 

اع��الن��ه: موؤ�ص�صة  املطلوب  م��ري   :  �صري علي خ��ان حممد  امل��دع��ى 
الكعبي  خالد  �صامل  خالد  زلفا  وميثلها  العامة  للمقاولت  بلوتيك 
و�صامل خالد �صامل خالد الكعبي  العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع 
املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني املوافق 2013/4/1 موعدا لنظرها 
،لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 12 ظهر، امام جلنه ف�ض املنازعات 

اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد،  
 قلم املنازعات اليجارية
 حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/30 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
 : �صده  املنفذ  بنغالدي�ض  اجلن�صية:  حفيظ  عبداملعبود  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�صية:  الرخام  لعمال  علي  ح�صن  موؤ�ص�صة 
بالن�صر  عنوانه:  المارات    اجلن�صية:  الرخام  لعمال  علي  ح�صن  موؤ�ص�صة 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى 
رقم 2012/971 عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 
2013/4/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1378 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ حامد احمد اديب زاده اجلن�صية: ايران املنفذ �صده : ن�صر 
را�صد  املطلوب اعالنه:ن�صر  املعمري اجلن�صية: �صلطنة عمان  �صليمان  را�صد 
طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  عمان  �صلطنة  اجلن�صية:  املعمري  �صليمان 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/990 
املوافق 2013/4/4  يوم اخلمي�ض  لنظره جل�صة  ع ن وحدد  م ر-ب-  مد جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الرئي�صي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني 

لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
          اعالن احلكم يف الدعوى

 املدنية اجلزئية رقم 2012/1595
املدعي عليه: عمرو ال�صيد احمد عرابي حممد امل�صري- اجلن�صية: 
م�صري العنوان: بالن�صر نعلمكم انه بتاريخ 2013/3/18 قد �صدر 
�صدكم حكم يف الدعوى املذكورة اعاله املدعي: موؤ�ص�صة الطالل 
مبثابة  املحكمة  حكمت  المارات-  اجلن�صية:  ال�صيارات-  لتاجري 
وقدره  مبلغ  املدعي  ي�صدد  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�صوري: 
درهما(  و�صبعون  وخم�صة  وثمامنائة  الف  )�صبعة  درهم   7.875

كما الزمته مب�صاريف الدعوى.  
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
          اعالن احلكم يف الدعوى

 املدنية اجلزئية رقم 2013/128
املدعي عليه: ان�ض موفق خليل- اجلن�صية: فل�صطيني العنوان: بالن�صر 
الدعوى  يف  حكم  �صدكم  �صدر  قد   2013/2/28 بتاريخ  انه  نعلمكم 
املذكورة اعاله املدعي: موؤ�ص�صة الطالل لتاجري ال�صيارات- اجلن�صية: 
ال�صريعة  لأحكام  وفقا  ح�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  المارات- 
اأن�ض موفق خليل(  ال�صالمية الغراء والقانون: بالزام املدعى عليه ) 
درهم  واربعمائة  الف  خم�صة  وقدره  مبلغ  املدعى  للمكتب  ي�صدد  بان 
قيمة الأجرة امل�صتحقة عليه من تاريخ بدء اليجار حتى تاريخ ا�صتالم 

ال�صيارة والزمته مب�صاريف الدعوى.  
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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اختطاف خم�صة بريطانيني لفرتة ق�صرية يف ليبيا تعرث اإنهاء الأزمة ال�صيا�صية يف اإيطاليا 
•• روما-رويرتز:

ف�صل زعيم ي�صار الو�صط بيري لويجي 
ل���ل���خ���روج  ب����ري�����ص����اين يف حم����اول����ت����ه 
وقال  ال�صيا�صية  ازمتها  من  بايطاليا 
الق�صر الرئا�صي ان الرئي�ض جورجيو 
اخر  �صيبحث الن عن حل  نابوليتانو 

لالزمة.
ورفع بري�صاين تقريره اىل نابوليتانو 
بعد ان ح�صل على تفوي�ض قبل ا�صبوع 
احل�صول  ام��ك��ان��ي��ة  ل��ت��ق��ي��ي��م  ت��ق��ري��ب��ا 
بعد  حكومة  لت�صكيل  ك��اف  دع��م  على 

وحركة  برل�صكوين  �صيلفيو  ال���ص��ب��ق 
يقودها  التي  ال�صعبية  جن��وم  اخلم�ض 
بيبي  ال�������ص���اب���ق  ال���ك���وم���ي���دي  امل���م���ث���ل 

جريلو.
وا�صاف قائال �صرحت اي�صا ال�صعوبات 
ل  �صروط  او  اعرتا�صات  عن  الناجتة 
التو�صل  يف  والف�صل  مقبولة  اعترها 
اىل حل يرتك ايطاليا يف ازمة �صيا�صية 
بعد اكر من �صهر من النتخابات مع 
ا�صعال ازمة البنوك يف قر�ض خماوف 
يهدد  قد  ال���ص��واق  ا�صطرابات يف  من 

ا�صتقرار منطقة اليورو.

ت�صفر  مل  التي  الرملانية  النتخابات 
عن نتيجة حا�صمة يف فراير �صباط.

بري�صاين  ان  نابوليتانو  مكتب  وق��ال 
اأبلغ الرئي�ض ان حمادثاته مع الحزاب 
وا�صاف  نتيجة.  دون  انتهت  الخ���رى 
على  اب��ط��اء  دون  �صيعكف  الرئي�ض  ان 

درا�صة خيارات اخرى.
نابوليتانو  اأخ��ر  ان��ه  بري�صاين  وق��ال 
ب���ان���ه وج����د ع��ن��ا���ص��ر اي��ج��اب��ي��ة مهمة 
م��ع جماعات  امل��ح��ادث��ات  ل��ل��ت��ف��اه��م يف 
�صيا�صية من بينها كتلة ميني الو�صط 
ال��وزراء اليطايل  التي يقودها رئي�ض 

•• بنغازي-رويرتز:

قال م�صوؤولو اأمن ان خم�صة بريطانيني من العاملني باحدى 
املعونة ممن كانوا يعرون ليبيا يف طريقهم اىل غزة  قوافل 
تعر�صت  فيما  ق�����ص��رية  ل��ف��رتة  م�صلحة  ج��م��اع��ة  اختطفتهم 
م�صوؤولو  وق���ال   . لع��ت��داء  الغ��اث��ة  ف��ري��ق  �صمن  بريطانية 
اأمن ليبيون ان احلادث وقع يف مدينة بنغازي ب�صرق ليبيا يف 
ال�صاعات الوىل من �صباح الربعاء املا�صي واأطلق �صراح افراد 
املجموعة بعد ب�صع �صاعات من اختطافهم. وا�صاف امل�صوؤولون 
الن.  ببنغازي  الرتكي  القن�صل  عهدة  يف  املجموعة  اف��راد  ان 
مطار  اىل  طريقهم  يف  كانوا  الواقعة  يتحرى  م�صوؤول  وق��ال 

ي�صرف  تفتي�ض  نقطة  اجتيازهم  عقب  اوقفوا  عندما  بنغازي 
عليها اجلي�ض الوطني. ثم اقتيدوا بعد ذلك اىل مكان حيث 
وقعت اجلرمية. وقال امل�صوؤول الذي يعمل يف بنغازي ان احدى 

الريطانيات الثالث �صمن املجموعة تعر�صت لعتداء .
وقال ان هذه املجموعة تنتمي لقافلة اأكر حجما من ال�صيارات 
تتوىل نقل املعونات اىل غزة يف رحلة عروا خاللها عدة بلدان 
يعتزمون  املجموعة  اأف��راد  وك��ان  وليبيا.  وتون�ض  املغرب  منها 
ليبيا وم�صر لكنهم مل يتمكنوا من ذلك.  عبور احل��دود بني 
العودة  ق���رروا  اخلم�صة  ان  ليبيون  ونا�صطون  امل�����ص��وؤول  وق��ال 
اىل بنغازي. ويعتقد ان اع�صاء القافلة الخرين ليزالون يف 

منطقة قرب احلدود.

ودع���ت احل��م��ل��ة ال��ت��ي حت��م��ل عنوان 
اأم��ام وزارة  معا لرمي مليون ح��ذاء 
امل��راأة اإىل اإلقاء الأح��ذي��ة اأم��ام مقر 
وزارة امل��راأة، وذلك يف انتقاد �صمني 
�صابقا  التقطت  ال��ت��ي  امل����راأة  ل��وزي��ر 
الرئي�ض  زوج�����ة  ح�����ذاء  م���ع  ����ص���ورة 

الأ�صبق ليلى بن علي.

ك��م��ا ����ص���ارك ع����دد م���ن الأط����ف����ال يف 
رافعني  الحتجاجية  ال��وق��ف��ة  ه��ذه 
بالنتهاكات  تندد  خمتلفة  �صعارات 
ال�صمت  اأم���ام  حقوقهم  تهدد  التي 

املريب للوزارة.
التوا�صل  ���ص��ف��ح��ات  ب��ع�����ض  وك���ان���ت 
، دع���ت  ف���اي�������ص���ب���وك  الج����ت����م����اع����ي 

�صهام  امل�����راأة  ���ص��د وزي����ر  اإىل ح��م��ل��ة 
ت�����ص��ري��ح��ات��ه��ا املثرية  ب�����ص��ب��ب  ب����ادي 
الفتاة  اغت�صاب  حادثة  بعد  للجدل 
وب�صبب  اأط��ف��ال  ب��رو���ص��ة  ال�صغرية 
الآونة  الغت�صاب يف  تكاثر عمليات 
الأخرية دون اأن يكون هناك موقف 

ر�صمي �صارم.

•• الفجر - تون�س - خا�س 

وقفة  اجل���م���ع���ة  اأم�����������ض  ان���ت���ظ���م���ت 
�صوؤون  وزارة  مقر  اأم��ام  احتجاجية 
املراأة والأ�صرة التون�صية اأين احت�صد 
�صعارات  راف���ع���ني  امل��ح��ت��ج��ني  م��ئ��ات 
�صهام  ال�����وزي�����رة  ب���الم���ب���الة  ت���ن���دد 

تعي�صه  ال��ذي  امل��ت��اأزم  بالو�صع  ب��ادي 
ال��ط��ف��ول��ة وامل�����راأة يف ت��ون�����ض يف ظل 
كرة ظاهرة الغت�صاب و العتداء 
ريا�ض  ع����دد  وارت����ف����اع  ب��ال��ف��اح�����ص��ة 

الأطفال الغري مرخ�ض لهم.
امل��ح��ت��ج��ني بر�صق  ق����ام م���ئ���ات  ك��م��ا 
ب���الأح���ذي���ة  امل���������راأة  وزارة  م����دخ����ل 

�صوؤون املراأة والأ�صرة �صهام بادي.
وت��ت��وا���ص��ل ج��م��ع الإم�������ص���اءات من 
قبل املواطنني ليتم تقدميها لحقا 
اإىل م��ك��ت��ب ال�����ص��ب��ط ب�����وزارة امل����راأة 
والأ�صرة كخطوة اأوىل واىل املجل�ض 
اجلمهورية  ورئ���ا����ص���ة  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي 
ال�صياق  نف�ض  ويف  ث��ان��ي��ة.  ك��خ��ط��وة 

تعد  احل���رك���ة  ه����ذه  اأن  م��ع��ت��ري��ن 
للوزيرة  ر����ص���ال���ة  وحت���م���ل  رم����زي����ة 
كرامة  حلماية  ال��رج��م  �صعار  حت��ت 

الأطفال والأ�صرة يف تون�ض .
ويف الأثناء مت جمع اأكر من 300 
احد  اأع��ده��ا  ع��ل��ى عري�صة  اإم�����ص��اء 
املواطنني للمطالبة با�صتقالة وزيرة 

اأكد عدد من حمتجني اأن الإم�صاء 
على هذه العري�صة جاء على خلفية 
تق�صري ال��وزارة يف حماية الطفولة 
املتكررة  الع���ت���داءات  ع��ن  و�صمتها 
ع��ل��ى امل����راأة و ظ��اه��رة الغ��ت�����ص��اب و 
الزواج العريف اإىل جانب كرة ريا�ض 

الأطفال الوهابية وفق قولهم.

الحذيةتون�ض: ر�صق وزارة املراأة بالأحذية

اإلقاء الحذية على حائط الوزارة

معتقلو غوانتانامو ي�صكون نق�ض املياه والربد 
•• وا�شنطن-ا ف ب:

ب��ر���ض ان معتقلني يف  ق���ال حم��ام��ون ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض 
عن  ا�صرابا  ال�صجناء  ع�صرات  ينفذ  حيث  غوانتانامو 
الطعام، يوؤكدون انهم يح�صلون على كميات قليلة من 

مياه ال�صرب ويعانون من الرد ال�صديد يف زنزاناتهم.
وقدمت �صكوى يف هذا الجتاه ب�صكل عاجل اىل حمكمة 
ال�صجن  اآم��ر  نفى  ميني  معتقل  قبل  م��ن  وا�صنطن  يف 
جون بوغدان ب�صكل قطعي ادعاءاته يف رد قدمته وزارة 

العدل اىل املحكمة نف�صها.
وكالة  ح�صلت  ال��ت��ي  الوثيقة  يف  ال��ع��دل  وزارة  وكتبت 
فران�ض بر�ض على ن�صخة منها ان هذه الدعاءات خاطئة 

، وطلبت رف�ض ال�صكوى التي قدمت الثالثاء.
ال ان وزارة العدل اكدت تقدمي ال�صكوى الذي مت على 

ا�صا�ض ات�صال هاتفي جرى بني املدعي واملدافع عنه .
امل�صجون  امل�صوين  م�صعب  املدعي  ان  ال�صكوى  وتفيد 
مب�صاعدة  يطالب  غوانتانامو  يف  عاما  ع�صر  اح��د  منذ 
ال�صرب  مياه  له  ليقدموا  �صجانيه  من  عاجلة  ان�صانية 

ومالب�ض توؤمن له دفئا كافيا .
ب�صبب  الطعام  او  امل��اء  يتناول  يعد  اليمني مل  واملعتقل 
م�صاركته يف ال�صراب عن الطعام الذي بداأ يف ال�صاد�ض 
اعقابه  يف  ���ص��ودرت  تفتي�ض  ب��ع��د  ���ص��ب��اط-ف��راي��ر  م��ن 
ال��ت��دق��ي��ق فيها  ي��ت��م  ل��ه وم�����ص��اح��ف  اغ��را���ص��ا �صخ�صية 

بطريقة يعترها املعتقلون تدني�صيا لدينهم .

••وا�شنطن-ا ف ب:

ا���ص��اد ال��رئ��ي�����ض الم��ريك��ي باراك 
البيت  يف  ل���ق���اء  خ�����الل  اوب�����ام�����ا 
اربع  ب��ق��ادة  وا�صنطن  يف  البي�ض 
اع��ت��ره��م رم���وزا  اف��ري��ق��ي��ة  دول 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة ميكنهم  ل��ن��ج��اح 

قيادة قارة نا�صئة.
وع�����ق�����د ال����رئ����ي���������ض الم�����ريك�����ي 
ل��ق��اءه م��ع ال��روؤ���ص��اء ارن�����ص��ت باي 
وماكي  )����ص���ريال���ي���ون(  ك����وروم����ا 
باندا  وج��وي�����ض  )ال�صنغال(  ���ص��ال 
)م�������الوي( ورئ���ي�������ض ال��������وزراء يف 
ال���راأ����ض الخ�����ص��ر ج��وزي��ه ماريا 
جهود  اط���ار  يف  نيفي�ض،  ب��ريي��را 
جنوب  اف��ري��ق��ي��ا  دول  مل�����ص��اع��دة 
للتطور  مناذج  لت�صبح  ال�صحراء 

الدميوقراطي يف املنطقة.
اجتماعي  �صبب  ان  اوب��ام��ا  وق���ال 
ي�صكلون  انهم  هو  الربعة  بهوؤلء 
م��ث��ال ل��ل��ت��ق��دم ال����ذي ن�����ص��ه��ده يف 
القادة  ان  اىل  م�صريا   ، افريقيا 
�صيا�صية  الربعة واجهوا حتديات 

كبرية.
وا�����ص����ار اىل احل�����رب اله���ل���ي���ة يف 
الد�صتورية  والزم����ة  ���ص��ريال��ي��ون 
موؤخرا  م�����الوي  ���ص��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي 
وال�����ص����ط����راب����ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف 
ال�����ص��ن��غ��ال وال��ن��م��و امل��ن��خ��ف�����ض يف 
ال����راأ�����ض الخ�������ص���ر، ال��ت��ي مهدت 

•• كولومبو-ا ف ب:

ال��ق��وات اخلا�صة  تقوم وح���دات م��ن 
احدى  يف  ب���دوري���ات  ال�صريالنكية 
مئات  قام  بعدما  كولومبو  �صواحي 
بتخريب  املتطرفني  ال��ب��وذي��ني  م��ن 
واح��راق حمل جت��اري ميلكه م�صلم 

�صيا�صات ال�صني ت�صجع 
تقارب رو�صيا واليابان

•• طوكيو-ا ف ب:

راى مركز درا�صات متوله احلكومة اليابانية ام�ض ان �صيا�صة ال�صني تثري 
مزيدا من التوترات مع الدول املجاورة، معترا ان حترك بكني قد ي�صجع 
على تقارب بني اليابان ورو�صيا. وقال املعهد الوطني للدرا�صات الدفاعية 
تردد  ب��ال  ال�صني  ت��ق��وم  الع�صكرية  ل�صيما  املتنامية  قوتها  اىل  ا���ص��ت��ن��ادا 

بتحركات متزايدة من �صاأنها ان تت�صبب بخالفات مع البلدان املجاورة .
وبالرغم من الزيارة الخرية التي قام بها الرئي�ض ال�صيني اجلديد �صي 
ان  اول رحلة له اىل اخل��ارج، يرى مركز البحاث  جينبينغ اىل رو�صيا يف 

العالقات بني بكني ومو�صكو اكر تعقيدا مما هو ظاهر .
ويعتر املركز انه ل ميكن ان تكون عالقة الند للند عندما نرى ان اجمايل 
ال��ن��اجت الداخلي ال�صيني اك��ر ب��ارب��ع م��رات م��ن رو�صيا ، وه��و اخ��ت��الل يف 
رو�صيا لالقرتاب  لدى  رغبة جديدة  البحاث  بنظر مركز  يف�صر  التوازن 
تعزيز  على  لدى طوكيو  ت�صدد  باتت مو�صكو  املعهد  وبح�صب  اليابان.  من 

التعاون يف جمال المن، البحري ب�صكل خا�ض .
البحر  يف  ال�صني  ان�صطة  ب��ان  ال��واق��ع  يف  الع���رتاف  ان  الوثيقة  وا�صافت 
التعاون  اىل  لل�صعي  رو���ص��ي��ا  ي��دف��ع  ع��ام��ال  يعتر  ال�صمال  نحو  �صتتزايد 
اأكان مع اليابان او الوليات املتحدة . ويف هذا الطار اتفق رئي�ض الوزراء 
الياباين اجلديد اليميني �صينزو ابي والرئي�ض الرو�صي فالدمير بوتني 
يف اواخر كانون الول-دي�صمر املا�صي على اعادة اطالق املفاو�صات حول 
الثانية ب�صبب اخلالف  العاملية  توقيع معاهدة �صالم متعرة منذ احلرب 
2013. وبعد مرور  العام  على جزر كوريل. و�صيتوجه ابي اىل رو�صيا يف 
الثانية ما زالت مو�صكو وطوكيو  العاملية  انتهاء احلرب  �صبعني عاما على 
تتنازعان على اربع جزر جنوب ارخبيل كوريل تدعى ارا�صي �صمال اليابان 

و�صمها ال�صوفيات عند نهاية احلرب.

ال�صعودية توؤكد دعهما حلوار 
التعاون الآ�صيوي لتنمية القارة الآ�صيوية

•• دو�شنبيه-وام:

التعاون  حل���وار  وم�صاندتها  تاأييدهما  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأك���دت 
الآ�صيوي ملا ميثله من اإطار منا�صب لتعزيز التفاهم والتعاون من اأجل تنمية 
ي�صهم يف حتقيق  العامل ومبا  والأم��ن يف  ال�صلم  وا�صتتباب  الآ�صيوية  القارة 
اآمال وتطلعات ال�صعوب. و�صددت ال�صعودية يف كلمتها اأمام الجتماع الوزاري 
العا�صمة  اليوم يف  ب��داأ  ال��ذي  الآ�صيوي  التعاون  ملنتدى ح��وار  احل��ادي ع�صر 
بن  ع��ب��داهلل  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  الأم����ري  واأل��ق��اه��ا  دو���ص��ن��ب��ي��ه  الطاجيك�صتانية 
عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية رئي�ض وفد اململكة يف الجتماع اأنها عملت 
ومازالت تعمل على تبني مبداأ احلوار بني احل�صارات والثقافات واإيجاد اآليات 
لتعميق التفاهم بني ال�صعوب وتعزيز التعاون وال�صلم املبني على الحرتام 
الديني والثقايف املتبادل بني املجتمعات الإن�صانية. وقال يف كلمته التي بثتها 
اآمال  التعاون الآ�صيوي �صي�صهم يف حتقيق  اأن حوار  ال�صعودية  وكالة الأنباء 
بني  فيما  قوية  �صراكة  ل�صياغة  الآم���ال  ان  اىل  م�صريا  �صعوبنا  وتطلعات 
اآ�صيا تنطلق من �صواهد التاريخ واملوروث احل�صاري وتررها الفر�ض  دول 
املرتتبة  امل�صرتكة  امل�صالح  حجم  تو�صع  اأن  ميكنها  التي  املتاحة  ال��ع��دي��دة 
اأهمية  دوما  اأك��دت  ال�صعودية  ان  واأ�صاف  البينية.  والتجارة  ال�صتثمار  على 
اتخاذ اإج��راءات م�صرتكة وحت�صني اجلهود الرامية اإىل التعاون على جميع 
امل�صتويات الدولية لتح�صني الو�صول اإىل خدمات الطاقة املي�صورة واملوثوقة 
لالألفية  الإمن��ائ��ي��ة  الأه���داف  حتقيق  اأج��ل  م��ن  امل�صتدامة  التنمية  لغر�ض 
مبا فيها هدف خف�ض ن�صبة الأ�صخا�ض الذين يعي�صون يف حالة الفقر اإىل 
الفني  التعاون  تعزيز  يتعلق مبو�صوع  . وفيما   2015 الن�صف بحلول عام 
قال  املناخي  التغري  اآث��ار  من  للتخفيف   20 ريو  التزامات  لتنفيذ  والتقني 
الكثري من احللول ولكن  املتطورة �صوف توفر  التقنية  اأن  اململكة توؤمن  اإن 
ذلك يتطلب املزيد من املوارد املالية والبتكار والتعاون وال�صتثمارات. واأ�صار 
الآ�صيوية  ال�صعوب  جتمع  التي  امل�صرتكة  ال�صمات  من  الكثري  هناك  اأن  اىل 

قوامها احرتام الآخرين ومعتقداتهم واللتزام مببداأ ال�صالم. 

ا�صارات  واىل  ال�صتقرار  اىل  كلها 
اوباما  وق��ال  م�صجعة.  اقت�صادية 
انهم مثال للتقدم الذي نراه الآن 

يف افريقيا .
واو����ص���ح ان حم��ادث��ات��ه م��ع قادة 
تركزت  الرب��ع  الفريقية  ال��دول 
حكومات  ع���ل���ى  الع���ت���م���اد  ع���ل���ى 
و�صفافية  ج��دي��دة  دمي��وق��راط��ي��ة 
على  امل��واط��ن��ني  وق����درة  �صيا�صية 

املحا�صبة.
كيني  لب  املولود  اوباما  وا�صاف 
مزيدا  هناك  ب��ان  يعرتفون  انهم 
 ، ال���ذي يجب اجن���ازه  م��ن العمل 
الفارقة  ال�����ص��رك��اء  ع��ل��ى  ع��ار���ص��ا 
التحتية  والبنية  النقل  حت�صني 

القت�صادية.
لي�صت  الم��ريك��ي  الرئي�ض  وق���ال 
ب��ق��درات اكر  ه��ن��اك ق���ارة تتمتع 
القارة  ال���ت���ي مت��ل��ك��ه��ا  ت��ل��ك  م���ن 
الوقت  لكنه حذر يف   . الفريقية 
تواجهها  التي  امل�صاكل  من  نف�صه 
املتطرفة  املجموعات  عنف  مثل 
التي  املخدرات  تهريب  وع�صابات 
ت�����ص��ع��ى اىل ت���اأم���ني م���الذ ل��ه��ا يف 

املنطقة.
ان  الم����ريك����ي  ال���رئ���ي�������ض  وراأى 
الزده�����ار الق��ت�����ص��ادي ل يحدث 
وكان  ن��زاع م�صتمر  كان هناك  اذا 
ب����اراك اوب���ام���ا ع��ق��د ل��ق��اء ممثال 
دول  ارب�����ع  ق�����ادة  م���ع   2011 يف 

يف عمل هو الخري يف �صل�صلة هجمات 
ثالثة  ان  ال�صرطة  وقالت  مماثلة. 
ا�صخا�ض على القل جرحوا عندما 
ال�صنهاليني  من  جمموعة  هاجمت 
اجلزيرة  يف  اغلبية  ي�صكلون  الذين 
ال����ه����ن����دي،  امل����ح����ي����ط  ال�����واق�����ع�����ة يف 
املالب�ض قبل  لبيع  باحلجارة حمال 

القت�صادية  ال���ق���درات  ت��وظ��ي��ف 
التنمية  اج��ل  من  للقارة  الهائلة 
لخ������راج م���الي���ني الف����ارق����ة من 

دائرة الفقر.
الوثيقة  يف  البي�ض  البيت  ورك��ز 
تعزيز  ه�����ي  ن����ق����اط  ارب�������ع  ع���ل���ى 
امل����وؤ�����ص���������ص����ات ال����دمي����وق����راط����ي����ة 
وال�صتثمارات  ال��ن��م��و  وحت��ف��ي��ز 
واعطاء ال�صالم والمن الولوية 

وت�صجيع التنمية.
وقال الرئي�ض المريكي حينذاك 

ان���ه ي��ن��درج يف اط����ار حت���رك اطلقه 
الغلبية  م��ن  م��ت��ط��رف��ون  ب���وذي���ون 
يف  امل�صلمة  القلية  �صد  ال�صنهالية 
���ص��ري��الن��ك��ا. ووق����ع احل�����ادث م�صاء 
ال�صرطة  اع�����الن  غ�����داة  اخل��م��ي�����ض 
ع���ن رق����م ه��ات��ف��ي ل��ل��م�����ص��اع��دة من 
ات�����ص��الت م���ن �صحايا  ت��ل��ق��ي  اج���ل 
يقومون  ب��ان��ه��م  ي�����ص��ت��ب��ه  ا���ص��خ��ا���ض 
الدينية  الكراهية  على  بالتحري�ض 
او العرقية . وكان ح�صد كبري ر�صق 
الثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  ب��احل��ج��ارة 
ميلكه  اللب�صة  لبيع  كبريا  متجرا 
اجلاري،  ال�صهر  وخ��الل  م�صلمون. 
اع��ل��ن رج����ال ال��دي��ن امل�����ص��ل��م��ون عن 
����ص���ط���ب ع����ب����ارة ح������الل م����ن امل������واد 
حملة  بعد   ، ال�صالم  با�صم  الغذائية 
مقاطعة اطلقها مت�صددون بوذيون. 
من  باملئة  �صبعني  البوذيون  وي�صكل 
���ص��ك��ان ���ص��ري��الن��ك��ا وامل�����ص��ل��م��ون اقل 
ع�صرين  ا�صل  من  باملئة  ع�صرة  من 
و���ص��ه��دت اجلزيرة  ن�����ص��م��ة.  م��ل��ي��ون 
و2009   1972 بني  دمويا  نزاعا 
بني ال�صكان التاميل ومعظمهم من 
ال�صنهالية  والغ��ل��ب��ي��ة  ال��ه��ن��دو���ض، 
ال���ب���وذي���ة. وا���ص��ف��ر ه���ذا ال���ن���زاع عن 

�صقوط مئة الف قتيل على القل.

افريقية هي بنني وغينيا و�صاحل 
العاج والنيجر.

وك�����ص��ف ال��رئ��ي�����ض الم����ريك����ي يف 
ح����زي����ران-ي����ون����ي����و امل���ا����ص���ي عن 
جديدة  ام��ريك��ي��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
القارة  ان  اىل  م�صريا  لفريقيا، 
الفق����ر  م����ن  ت��ع��ان�����������ي  ال��ت��������������������ي 
ان  ميك����ن  والنزاع�����ات  والف�ص���اد 
تتحول اىل جناح اقت�صادي كبري 

يف العامل.
اىل  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  وت��رم��ي 

م�����ص��اء اخل��م��ي�����ض. و�صرح  اح���راق���ه 
بوديكا  ال�����ص��رط��ة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  �صرييواردينا 
القوات  من  ا�صافية  وح��دات  ن�صرنا 
اخل����ا�����ص����ة و����ص���رط���ي���ني حل���را����ص���ة 
املنطقة . ومل تذكر ال�صلطات دوافع 
راأت  ر�صمية  م�صادر  لكن  ال��ه��ج��وم. 

يبدو  امل�صتقبل،  اىل  ننظر  فيما 
وا�صحا ان افريقيا مهمة اكر من 
املجموعة  لم��ن  م�صى  وق��ت  اي 
وللوليات  وازده����اره����ا  ال��دول��ي��ة 
البيت  واع��ل��ن  خ�صو�صا  امل��ت��ح��دة 
اجلديدة  ا�صرتاتيجيته  البي�ض 
ب��ع��د ح�����واىل ث����الث ���ص��ن��وات من 
اولوياته  اوب���ام���ا،  ب����اراك  حت��دي��د 
املتعلقة بافريقيا خالل رحلة اىل 
اث��ن��اء وليته  الوحيدة  ه��ي  غ��ان��ا، 

اىل جنوب ال�صحراء.

اأوباما ي�صيد بقدرات اأفريقيا بلقائه 4 من قادتها

�صريالنكا تعزز الأمن بعد هجوم �صد م�صلمني 
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رو�صيا تعار�ض منح املعار�صة ال�صورية مقعدًا اأمميًا
•• نيويورك-رويرتز:

ت��ع��ه��دت رو���ص��ي��ا مب��ق��اوم��ة خطوة 
ال�صورية  امل��ع��ار���ص��ة  م��ن  متوقعة 
للح�صول على مقعد دم�صق بالمم 
املتحدة وتنباأت بف�صل اي حماولة 
الوطني  الئ����ت����الف  ج���ان���ب  م����ن 
لالن�صمام  امل���ع���ار����ض  ال�������ص���وري 

للمنظمة الدولية.
ب����المم  رو����ص���ي���ا  م����ن����دوب  واأدىل 
امل��ت��ح��دة ف��ي��ت��ايل ت�����ص��ورك��ني بهذا 
ال��ت�����ص��ري��ح ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني ب��ع��د اأن 
ان��ت��ق��دت م��و���ص��ك��و ج��ام��ع��ة ال���دول 
�صوريا  م��ق��ع��د  مل��ن��ح��ه��ا  ال���ع���رب���ي���ة 
العربية.  القمة  خالل  للمعار�صة 
الرو�صي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وق����ال 
اجلامعة  ان  لف������روف  ���ص��ريج��ي 
العربية تخلت عن المل يف نهاية 
�صلمية لالزمة ال�صورية التي بداأت 

منذ عامني.
وردا على �صوؤال عن خطوة يرجح 
ال�صورية  امل��ع��ار���ص��ة  ت��ت��خ��ذه��ا  اأن 
يف ن����ي����وي����ورك ب���ع���د جن���اح���ه���ا يف 
اجلامعة  اع���رتاف  على  احل�صول 
�صنعار�ض  ت�صوركني  ق��ال  العربية 

هذا ب�صدة.
اأن  اأعتقد  ل  لكنني  يقول  وم�صى 
اع�صاء  اأغلب  لن..  �صيحدث  هذا 
م�صوؤولون  اأع�صاء  املتحدة  المم 

يقدرون هذه املوؤ�ص�صة.
اأنه  يفهمون  اأنهم  اأعتقد  واأ�صاف 
النوع  ه����ذا  م���ن  ����ص���يء  ح����دث  اذا 

ال�صوري  الوطني  الئتالف  وفتح 
اول �صفارة له يوم الربعاء يف قطر 
دبلوما�صية  ���ص��رب��ة  مي��ث��ل  ف��ي��م��ا 

للرئي�ض ب�صار ال�صد.
امل�صوغات  جلنة  يف  ع�صو  ورو�صيا 
ب���المم امل��ت��ح��دة امل��ك��ون��ة م��ن ت�صع 
املتحدة.  ال�����ولي�����ات  م��ن��ه��ا  دول 
طلبات  ال��ل��ج��ن��ة  ه����ذه  وت��ف��ح�����ض 
باملنظمة  الدبلوما�صيني  اع��ت��م��اد 
الدولية وت�صدر تو�صيات للجمعية 
بحق  مو�صكو  تتمتع  ول  ال��ع��ام��ة. 
او  اللجنة  تلك  يف  الفيتو  النق�ض 
يف اجلمعية العامة التي يبلغ عدد 

اع�صائها 193.
الفيتو  ب��ح��ق  تتمتع  رو���ص��ي��ا  ل��ك��ن 
والذي  ال���دويل  الم��ن  يف جمل�ض 
لعرقلة  وال�صني  ه��ي  ا�صتخدمته 
ثالثة قرارات تندد بحملة ال�صد 

على جماعات املعار�صة.
دعم  او  ت�صليح  رو���ص��ي��ا  وت��ع��ار���ض 
ب�صدة وهي متد  املعار�صة  مقاتلي 
لكنها  ب��ال�����ص��الح  ال����ص���د  ح��ك��وم��ة 
باأ�صلحة  ت���زوده���ا  ل  ان���ه���ا  ت���ق���ول 

ميكن ا�صتخدامها يف ال�صراع.
-اي  دول������ة   114 ن���ح���و  وه����ن����اك 
ع�����ن ن�صف  ب����و�����ص����وح  ي����زي����د  م�����ا 
�صمن  ال��ع��ام��ة-  اجلمعية  اع�صاء 
�صوريا. ويقول  ا�صدقاء  جمموعة 
ان  وغ��رب��ي��ون  ع��رب  دبلوما�صيون 
الرجح  على  �صتدعم  ال��دول  تلك 
اي  يف  ال�����ص��وري  ال��وط��ن��ي  املجل�ض 

ت�صويت داخل اجلمعية العامة.

ت���ت���ط���ل���ب اه���ت���م���ام���ا ف�����وري�����ا من 
دبلوما�صي  الدويل. وقال  املجتمع 
غ��رب��ي ط��ل��ب ع���دم ن�صر ا���ص��م��ه ان 
املعار�صة رمبا ت�صعى اىل احل�صول 
على مقعد �صوريا يف المم املتحدة 
يلتقي  ح���ني  اي���ل���ول  ���ص��ب��ت��م��ر  يف 
زعماء العامل يف الجتماع ال�صنوي 

للجمعية العامة لالمم املتحدة.
ل���ك���ن دب���ل���وم���ا����ص���ي���ا ع���رب���ي���ا ق���ال 
مل��ن��ح مقعد  ال�����ص��ع��ي  ان  ل���روي���رتز 
للمعار�صة  املتحدة  ب��المم  �صوريا 

قد تتم يف وقت اأقرب كثريا.

المم  موقف  حقا  �صي�صعف  فانه 
املتحدة. واأردف قائال ل ميكن اأن 
جلماعات  بب�صاطة  مقعدا  تعطي 
مالئمة  بعملية  متر  مل  معار�صة 
لك��ت�����ص��اب ال�����ص��رع��ي��ة.. ي��ج��ب اأن 

تكون هناك �صلطات �صرعية.
مبجل�ض  دبلوما�صيني  ع��دة  وق��ال 
الئ����ت����الف  ان  ال���������دويل  الم��������ن 
ين�صيء  ال����ذي  ال�����ص��وري  ال��وط��ن��ي 
ن���ي���وي���ورك  ات���������ص����ال يف  م���ك���ات���ب 
ووا�صنطن �صي�صعى للح�صول على 

مقعد �صوريا باملنظمة الدولية.

ا�صتاذ  غ�����ص��ب��ي��ان  وي���راأ����ض جن��ي��ب 
اركن�صو  ال�صيا�صية بجامعة  العلوم 
م��ك��ات��ب الئ����ت����الف يف ال���ولي���ات 
املتحدة. وقال ان ح�صول املعار�صة 
املتحدة  بالمم  �صوريا  مقعد  على 
ت�صريح  يف  واأ������ص�����اف  م��ن��ط��ق��ي. 
لرويرتز نظام ال�صد لي�ض حكومة 
���ص��رع��ي��ة... ف��ق��د ال�����ص��رع��ي��ة التي 
اليوم  يف  ���ص��وري��ا  لتمثيل  ت��وؤه��ل��ه 
الذي بداأ فيه حملته امل�صلحة �صد 
اأ�صفرت  وال��ت��ي  ال�����ص��وري  ال�صعب 
ع��ن م��وت ودم���ار وك��ارث��ة ان�صانية 

هيتو: اجلي�ض احلر �صيختار وزير الدفاع 
•• اأنقرة-يو بي اأي:

اإن  هيتو،  غ�صان  امل��وؤق��ت��ة  ال�����ص��وري��ة  احل��ك��وم��ة  رئي�ض  ق��ال 
الدفاع يف  وزي��ر  �صي�صمي  ال��ذي  ال�صوري احلر هو  اجلي�ض 
ت�صيطر  التي  املناطق  لإدارة  ت�صكيلها  اجل���اري  احلكومة 
اأنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  هيتو  و���ص��ّرح  املعار�صة.  عليها 
)الأنا�صول( اإن اجلي�ض احلر هو الذي �صي�صّمي وزير الدفاع 
يف احلكومة املوؤقتة، قائاًل اإن دور وزارة الدفاع �صيكون جمع 
كافة الكتائب التي تقاتل قوات نظام الرئي�ض ال�صوري ب�صار 
الأ�صد حتت رايتها، وت�صليم ال�صالح وتوزيعه حال و�صوله 
اإىل الأرا�صي ال�صورية. واأ�صاف اأن دور الوزارة �صيقوم اأي�صاً 

على �صبط عملية و�صول املقاتلني غري ال�صوريني ال�صاعني 
لالن�صمام اإىل الكتائب التي تقاتل نظام الأ�صد. و�صبق اأن 
اأعلنت بع�ض قيادات اجلي�ض ال�صوري احلر عدم العرتاف 
ب�صرعية هيتو بدعوى اأنه ل يحظى بتوافق داخل الئتالف 
ت�صكيل  وع��ن  ال�صورية.  واملعار�صة  ال��ث��ورة  لقوى  الوطني 
مكان  يف  موؤقتاً  مقرها  يكون  اأن  املنتظر  احلكومة،  بقية 
ما على احلدود الرتكية-ال�صورية، قال هيتو اإنه �صينتهي 
من برنامج حكومته خالل اأ�صبوعني، ليعر�صه يف الأ�صبوع 
الثالث على ال�صعب من دون اأن يو�صح اآلية ذلك. واأو�صح 
هيتو اأنها �صتكون حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات، 
وتتكون من 10 حقائب وزارية خدمية، مل يتم ت�صمية اأي 

منها حتى الآن، يف انتظار تر�صيحات القوى وال�صخ�صيات 
الوطنية . و�صتخ�صع احلكومة لإ�صراف ومراقبة الئتالف 
الوطني لقوى الثورة واملعار�صة الذي قال هيتو اإنه ميثل 
مكاتب  اأن  اإىل  واأ�صار  املرحلة.  هذه  يف  الت�صريعية  الهيئة 
وزارات احلكومة لن تكون يف مكان واحد بل �صيتم توزيعها 
اإن  ق��ال  والتي  املعار�صة،  عليها  ت�صيطر  التي  الأم��اك��ن  يف 
م�صاحتها تبلغ 100 األف كيلومرت مربع. وكان هيتو فاز 
الئتالف  اأج��راه��ا  انتخابات  يف  املوؤقتة  احلكومة  برئا�صة 
 35 على  بح�صوله  اجل���اري،  مار�ض  اآذار   19 يف  ال�صوري 
الت�صويت  عملية  يف  �صاركوا  ع�صواً   53 اأ�صل  من  �صوتاً 

التي كان من املفرت�ض اأن ي�صارك بها 62 ع�صواً.

العراق يوؤكد تفتي�ض الطائرات املتجهة ل�صوريا 
•• لندن-يو بي اأي:

التي  وال�صاحنات  الطائرات  تفتي�ض  مبوا�صلة  التزامه  ام�ض  العراق،  جّدد 
اإىل �صوريا، ل�صمان عدم نقل الأ�صلحة  اأج��واءه واأرا�صيه يف طريقها  تعر 

لطريف النزاع فيها.
ونقلت قناة )العراقية( الف�صائية الر�صمية، عن بيان ملكتب رئي�ض الوزراء 
العراقي نوري املالكي، قوله اإن العراق �صيوا�صل عمليات تفتي�ض الطائرات 

وال�صاحنات التي تعر الأجواء والأرا�صي العراقية اىل �صوريا .
النزاع  اإىل طريف  ال�صالح  ياأتي ل�صمان عدم نقل  اأن هذا الإج��راء  واأ�صاف 
يف �صوريا وكان وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي اأعلن خالل موؤمتر 
�صحايف عقده ببغداد يف 24 اآذار-مار�ض اجلاري، اأنه اأبلغ املالكي باأن طائرات 

اإيرانية ما زالت حتمل اأ�صلحة اإىل �صوريا عر املجال اجلوي العراقي.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

ح�صر الرئي�ض الرو�صي فالدميري بوتني، ام�ض املناورات 
التي تنفذها وحدات من قوات بالده امل�صلحة يف منطقة 
الرو�صية  اأنباء نوفو�صتي  واأفادت وكالة  الأ�صود.  البحر 
اأن الرئي�ض بوتني و�صل اإىل اإقليم كرا�صنودار يف ال�صطر 
بداأتها  التي  امل��ن��اورات  لي�صاهد  رو���ص��ي��ا،  م��ن  الأوروب����ي 
القوات امل�صلحة الرو�صية اأم�ض يف منطقة البحر الأ�صود 
تنفيذ لأم���ر م��ف��اج��ئ ���ص��در ع��ن��ه. واأب��ل��غ رئ��ي�����ض اأرك���ان 
القائد  وه��و  ب��وت��ني،  غريا�صيموف،  نيكولي  اجلي�ض، 
اإىل  و�صوله  ل��دى  ال��رو���ص��ي��ة،  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
ميدان رماية رايف�صكي"، الذي و�صلت اإليه 80 مدرعة 
تبعد  التي  رو�صتوف  مدينة  من  ب��امل��ن��اورات  للم�صاركة 
450 كيلومرتا عنه، موؤكدا اأن ما من مدرعة تعطلت 

اإن  بيان  يف  الرو�صية  الدفاع  وزارة  وقالت  الطريق.  يف 
تابعة  �صفينة م�صاندة  �صفينة حربية و30   20 حوايل 
ت�صارك  الأ���ص��ود  البحر  يف  العامل  الرو�صي  لالأ�صطول 
يف ه��ذه امل��ن��اورات، وه��ي م��ن��اورات غ��ري متوقعة تندرج 
التثبت  اإىل  ت��ه��دف  مفاجئة  تفتي�صية  ح��م��الت  ب��اإط��ار 
ويجدر  مبهامه.  للقيام  الرو�صي  اجلي�ض  ا�صتعداد  من 
 7 ال��ت��ي ي�����ص��ارك فيها نحو  امل���ن���اورات  اأن ه��ذه  ب��ال��ذك��ر 
اآلف جندي و�صابط، جتري باملنطقة التي �صت�صت�صيف 

اأوملبياد �صوت�صي يف عام 2014.
اأنه من بني القطع البحرية  اإىل  واأ�صارت وزارة الدفاع 
امل�����ص��ارك��ة ق��ط��ع��ت��ان ت��اب��ع��ت��ان ل��الأ���ص��ط��ول ال���ع���ام���ل يف 
"كالينينغراد"  الإن�����زال  �صفينتا  ه��م��ا  البلطيق  ب��ح��ر 
ميناء  يف  تر�صوان  كانتا  اللتان  �صابالني"  و"الك�صندر 

نوفورو�صي�صك.

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ت�صارع  من  قلقها  عن  املتحدة  ال��ولي��ات  اأعربت 
واآخرها  دم�صق،  منطقة  يف  ال�صتباكات  وت��رية 
�صقوط قذائف هاون على جامعة دم�صق ، م�صرية 
اإىل عزم رئي�ض الئتالف ال�صوري املعار�صة معاذ 
اخلطيب القيام ما اأوكل اإليه من م�صوؤوليات اإذ 

مت انتخابه رئي�صاً ملدة 6 اأ�صهر.
امل���وق���ف الأم���ريك���ي من  ����ص���وؤال ع���ن  ع��ل��ى  ورداً 
�صقوط قذائف هاون على مق�صف كلية العمارة 
بجامعة دم�صق و�صقوط 12 قتياًل وجرح اأكر 
با�صم وزارة اخلارجية  املتحدثة  20، قالت  من 
جداً  قلقون  نحن  نولند  فيكتوريا  الأمريكية 

من ت�صارع وترية ال�صتباكات يف منطقة دم�صق، 
وخ�صو�صاً هذا الهجوم .

معلومات  اأي���ة  ل��دي��ن��ا  لي�صت  ن��ولن��د  واأ���ص��اف��ت 
امل�����ص��وؤول لكننا نكرر  ال��ط��رف  ل��ن��وؤك��د م��ن ه��و 
تفادي  اأن حتر�ض على  الأط���راف  ب��اأن على كل 
حتركاتها  امتثال  و�صمان  املدنيني  ا�صتهداف 

للقانون الدويل .
اأب���دت خ�صيتها  لطاملا  اأم��ريك��ا  ان  على  و���ص��ددت 
اإ�صابة  وم��ن  للقوة،  الع�صوائي  ال�صتخدام  من 
مدنيني يف اإطالق النار، �صواء كان امل�صوؤول عن 

ذلك هو النظام اأو املعار�صة..
تكرار  ي�صتدعي  الو�صع  ه��ذا  ان  ن��ولن��د  وراأت   
احلديث عن اجلهد الذي يبذله متطرفون من 

تنظيم القاعدة للت�صلل اإىل املعار�صة ال�صرعية، 
ونحن نعلم انهم ل يهتمون باحلياة الب�صرية اأو 

حياة املدنيني .
للجي�ض  ن��وج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ر���ص��ال��ة  ان  وق���ال���ت 
ال�������ص���وري احل����ر والآخ����ري����ن ه���ي ان����ه ل ب���د اأن 
ي�صمنوا امتثال اأعمالهم للقانون الدويل �صواء 
الدفاع  التي يحاولون من خاللها  يف الطريقة 
عن ال�صعب ال�صوري اأو الطريقة التي يتعاملون 
فيها مع املناطق املحررة اأو مع ال�صجناء لديهم، 
اأن يكونوا �صديدي احل��ذر مع الذين  كما ل بد 
ي��ع��ر���ص��ون عليهم الأ���ص��ل��ح��ة وي��دع��م��ون م��ن ل 
يف  ال�صوري  ال�صعب  مل�صلحة  الأف�صل  يحملون 

قلوبهم.

وا�صنطن قلقة من وترية ال�صتباكات يف دم�صق 

•• عوا�شم-وكاالت:

فران�صوا  الفرن�صي  الرئي�ض  اأك���د 
اإر�صال  هولند مت�صك بالده بعدم 
املعار�صة  م��ق��ات��ل��ي  اإىل  اأ���ص��ل��ح��ة 
املوؤكد  ي��ك��ن م��ن  ال�����ص��وري��ة م��ا مل 
اإىل من  ت�����ص��ل  ل���ن  اأن���ه���ا  ق��ط��ع��ي��اً 
من  الإرهابية  باجلماعات  و�صفها 
امل�صاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  دع��ا  جانبه 
بن  اأحمد  العربية  ال��دول  جلامعة 
اأكر  ت��ك��ون  اأن  اإىل  مو�صكو  ح��ل��ي 
امللف  م���ع  ت��ع��ام��ل��ه��ا  يف  اإي���ج���اب���ي���ة 
ال�صوري، وذلك بعدما اعتر وزير 
التي  القرارات  الرو�صي  اخلارجية 
بالدوحة  العربية  القمة  اتخذتها 
ب�صاأن �صوريا ت�صكل رف�صا للت�صوية 

ال�صلمية لالأزمة يف البالد .
ويف م��ق��اب��ل��ة اأج���راه���ا ه��ولن��د مع 
ال��ق��ن��اة ال��ف��رن�����ص��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، قال 
ت�صدير  يح�صل  اأن  مي��ك��ن  ل  اإن���ه 
انتهاء  بعد  �صوريا  اإىل  لالأ�صلحة 
احل��ظ��ر الأوروب�����ي امل��ف��رو���ض على 
مايو  يف  �صوريا  اإىل  اأ�صلحة  اإر�صال 
هناك  ت���ك���ن  مل  اإذا  امل���ق���ب���ل  اأي�������ار 
الأ�صلحة  ه���ذه  ب����اأن  ت��ام��ة  ق��ن��اع��ة 
و�صفهم  م�����ن  ����ص���ي�������ص���ت���خ���دم���ه���ا 
لهم  ولي�ض  �صرعيني  مبعار�صني 

اأي �صلة باأي تنظيم اإرهابي.
ويف ه����ذا ال�����ص��ي��اق اأو����ص���ح اأن�����ه يف 
ال��وق��ت احل��ايل ف��اإن ه��ذه القناعة 
لن  لدينا.  متوفرة  لي�صت  التامة 
ن��ق��وم ب��ه��ذا الأم����ر ط��امل��ا اأن��ن��ا غري 
املعار�صة  اأن  م���ن  مت��ام��ا  واث���ق���ني 
ل���دي���ه���ا ال�����ص��ي��ط��رة ال���ت���ام���ة على 

الو�صع .
كما �صدد هولند على اأن بالده ما 
زالت حترتم احلظر على الأ�صلحة، 
لكنه اتهم الرو�ض بانتهاك احلظر 
اإىل نظام  اأ���ص��ل��ح��ة  اإر���ص��ال��ه��م  ع��ر 

ب�صار الأ�صد، واعتر ذلك م�صكلة.

لالجئني  الأمنية  احلماية  توفري 
ال�صوريني ب�صبب افتقارها اإىل قوة 
اأنها  كما  اجلي�ض،  اأو  ال�صرطة  من 
غري قادرة على توفري الأمن داخل 
خميمات الالجئني لعدم امتالكها 

الو�صائل املطلوبة لفعل ذلك .
داخ�����ل  الأم���������ن  اأن  اإىل  واأ�������ص������ار 
لالجئني،  م��������رتوك  امل���خ���ي���م���ات 
البلد  م�صوؤولية  املخيمات  وخ���ارج 
امل�صيف بينما اأكدت املفو�صة العليا 
ل��الأم��ن وال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة يف 
اأ�صتون،  الأوروب��ي كاثرين  الحتاد 
وقت  اأي  م��ن  اأك���ر  الآن  احل��اج��ة 
م�صى لعملية �صيا�صية توقف اإراقة 

الدماء والدمار يف �صوريا.
واأ�صدر مكتب اأ�صتون بياناً اأكد فيه 
باهتمام  تابعت  العليا  املفو�صة  ان 
والنقا�صات  ال��ت�����ص��ري��ح��ات  ك��ب��ري 
التي دارت حول �صوريا خالل قمة 
جامعة الدول العربية يف العا�صمة 

القطرية الدوحة .
اأك���ر من  واأ���ص��اف ان ثمة ح��اج��ة 
�صيا�صية  لعملية  م�صى  وق���ت  اأي 
ال��دم��اء والدماء  اإراق���ة  بغية وق��ف 
يف �صوريا، ومن احليوي اأن ت�صتمر 
ك���ل اجل���ه���ود ال���ت���ي ت�����ص��ري يف هذا 

الجتاه .
وذك����ر ال��ب��ي��ان ان���ه يف ه���ذا الإط����ار 
ترحب املفو�صة العليا روؤية وقيادة 
والقوات  املعار�صة  ائتالف  رئي�ض 
 ، اخلطيب  معاذ  ال�صوري  الثورية 
م�صرياً اإىل انها رحبت يف منا�صبات 
للتوا�صل  ال�صجاعة  بجهوده  ع��دة 
مع ممثلي النظام ال�صوري واإطالق 

حوار يقود اإىل حل �صلمي للنزاع.
اأ�صتون  ان  ع��ل��ى  م�������ص���دداً  وخ���ت���م 
ت�صجع كل قوات املعار�صة ال�صورية 
على التحرك ب�صكل موحد باجتاه 
ح�صول عملية انتقال دميقراطية 

يف �صوريا.

ت�صتبعد  اأ�صبوعني فقط، مل  وقبل 
توريد  اإم��ك��ان��ي��ة  وب���اري�������ض  ل���ن���دن 
ال�صورية.  ل��ل��م��ع��ار���ص��ة  اأ���ص��ل��ح��ة 
وحدهما  ا�صتعداد  على  كانتا  كما 
معار�صي  اإىل  الأ���ص��ل��ح��ة  ل��ت��وري��د 

نظام الأ�صد اإذا لزم الأمر.
ب�صاأن  ل��ل�����ص��م��ان��ات  ت��ف�����ص��ريه  ويف 
هولند  اأ���ص��ار  �صوريا،  يف  الت�صليح 
اأن����ه م��ن��ذ ان����دلع ال���ن���زاع قبل  اإىل 
األ���ف   100 ن��ح��و  ���ص��ق��ط  ع���ام���ني 
قتيل يف �صوريا، يف ظل حرب اأهلية 
تنحو نحو الراديكالية ومت�صددين 
لتوجيه  ال��ف��ر���ص��ة  ه���ذه  يغتنمون 
الوقت  ويف  الأ����ص���د  اإىل  ���ص��رب��ات 

ت�صليح  اأن  واع��ت��ر  ال��ب��ل��د،  ه��ذا  يف 
لي�ض  ال�صورية  املعار�صة  جماعات 
الدويل  املجتمع  داع��ي��اً  احل���ل،  ه��و 
الدبلوما�صية  ال�صغوط  زي��ادة  اإىل 

على النظام ال�صوري.
مقابلة  يف  الإب����راه����ي����م����ي  وق������ال 
التلفزيونية  ال��راب��ع��ة  ال��ق��ن��اة  م��ع 
�صوريا  يف  الو�صع  اإن  الريطانية، 
�صيء للغاية ويزداد �صوءاً، والكارثة 
الإن�����ص��ان��ي��ة امل��ت��ف��اق��م��ة ت��خ��رج عن 
ن��ط��اق ال�����ص��ي��ط��رة م���ع ف����رار اآلف 
ال�������ص���وري���ني م���ن ال���ق���ت���ال ال���دائ���ر 
للحكومة  امل���وال���ي���ة  ال����ق����وات  ب���ني 

واملعار�صة لها .

يف  ت�����ص��ب  ن��ق��اط  لت�صجيل  نف�صه 
�صاحلهم لحقا.

رغم  اأك��د  الفرن�صي  الرئي�ض  لكن 
ذلك اأنه ل ميكن ترك �صعب يذبح 
اأن  واأو���ص��ح   ، نتحرك  اأن  دون  م��ن 
على  انق�صمت  ال�صورية  املعار�صة 
ن��ف�����ص��ه��ا ب��ع�����ض ال�����ص��يء يف الأي�����ام 
اإع����الن  اإىل  اإ�����ص����ارة  يف  الأخ�������رية، 
رئي�ض الئتالف ال�صوري املعار�ض 

اأحمد معاذ اخلطيب ا�صتقالته.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال م���ب���ع���وث الأمم 
ال���دول العربية  امل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة 
البراهيمي،  الأخ�صر  �صوريا،  اإىل 
ي��رى نهاية �صريعة للحرب  اإن��ه ل 

جمل�ض  واأع�صاء  ال��دويل  املجتمع 
ورو�صيا  ال�صني  �صّيما  ول  الأم���ن، 
باأن  لعتقاده  املتحدة،  وال��ولي��ات 
تتحدث  اأن  ي��ج��ب  اجل���ه���ات  ه����ذه 
اأكر  ب�صرعة  البع�ض  بع�صها  اإىل 
ال��ق��رارات من  ورمب��ا تتخذ بع�ض 
الأمن  جمل�ض  اإىل  الذهاب  خالل 
املعنية  وال��ت��وا���ص��ل م��ع الأط�����راف 
بالأزمة ال�صورية ومع دول املنطقة 

بقوة اأكر مما فعلت حتى الآن .
وفيما اأ�صاد مبا و�صفه كرم املجتمع 
الدويل حني تعّهد بالترع ب� 1.5 
مليادر دولر يف كانون الثاين-يناير 
املت�صررين  ال�����ص��وري��ني  مل�����ص��اع��دة 

ج����ّراء احل���رب يف ب��الده��م، اعتر 
كل  �صرورياً  �صيكون  املبلغ  هذا  اأن 
6 اأ�صهر ما مل يتح�ّصن الو�صع يف 

�صوريا .
املجتمع  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ل  اإن����ه  وق����ال 
ق��ادراً على توفري  ال��دويل �صيكون 
اأ�صهر   6 ك��ل  دولر  م��ل��ي��ار   1.5
اأن هناك  ي��ع��ن��ي  ل��ل�����ص��وري��ني، مم��ا 
حاجة ملّحة للقيام بعمل حقيقي 
من قبل جميع الأطراف لل�صيطرة 
وو�صع  �صوريا  داخ��ل  الو�صع  على 

نهاية لل�صراع الدائر فيها .
الأمم  اأن  الإب��راه��ي��م��ي  واع�����رتف 
املتحدة لي�صت يف و�صع ميّكنها من 

حت�ّصن،  اأي  ي���ر  مل  اأن����ه  واأ�����ص����اف 
زال  م��ا  ال��ن��زاع  ط���ريف  اأن  ويعتقد 
الع�صكري  ال��ن�����ص��ر  اأن  ي��ع��ت��ق��دان 
ممكن ما يجعل حدة القتال تزداد 
اأن��ه��م��ا غري  ي���رى  وت��ت��و���ّص��ع ، لكنه 
قادرين يف الوقت الراهن على حل 

امل�صكلة بنف�صيهما .
واعتر اأن ت�صليح املعار�صة ال�صورية 
، لأنه  لي�ض الطريق لإنهاء النزاع 
�صيوؤدي يف اعتقاده اإىل �صخ املزيد 
يحل  ولن  للحكومة  الأ�صلحة  من 

امل�صكلة .
ووّج������ه الإب���راه���ي���م���ي اآم����ال����ه وما 
و����ص���ف���ه ب���ان���ت���ق���اده امل����ه����ّذب جتاه 

الإبراهيمي ل يرى نهاية قريبة للحرب واآ�ضتون تدعو لعملية �ضيا�ضية 

هولند يرف�ض ت�صليح ثوار �صوريا دون �صمانات 

بوتني يح�صر مناورات للقوات الرو�صية 

العفو تدين هجوم جامعة دم�صق 
•• لندن-يو بي اأي:

على  ال��ه��اون  بقذائف  الهجوم  اأن  اأم�����ض،  الدولية،  العفو  منظمة  اعترت 
اخلا�صعة  املناطق  �صمن  الواقعة  دم�صق  بجامعة  املعمارية  الهند�صة  كلية 

ل�صيطرة احلكومة ال�صورية، ميثل انتهاكاً خطرياً لقوانني احلرب.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا يف املنظمة، 
اإن املدنيني يتحّملون اأ�صواأ الفظائع يف هذا ال�صراع الوح�صي، ويتعنّي على 
جميع الأطراف اللتزام بالقانون الإن�صان الدويل، وجتّنب الهجمات التي 

توؤدي اإىل قتل وجرح املدنيني ب�صكل ع�صوائي .
اأنه من غري الوا�صح حتى الآن اجلهة امل�صوؤولة عن اإطالق  واأ�صاف لوثر 
قذائف الهاون يف هذا الهجوم، ولكن هناك �صيئاً وا�صحاً وهو اأن القذائف 
اأن قذائف الهاون  �صقطت يف مناطق ذات كثافة �صكانية من املدنيني، كما 
الهدف  كان  ولو  حتى  املدنية  املناطق  يف  لال�صتخدام  متاماً  مالئمة  غري 

املق�صود ع�صكرياً .
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اآمال و�صكوك يف ال�صالم مبعقل للكرد�صتاين
القب�ض عليه يف كينيا. لكن اوجالن نف�صه قال ل�صا�صة 
اكراد موؤخرا انه ي�صعر بغ�صب ب�صبب الت�صكك يف جبل 

قنديل يف عملية ال�صالم.  واأ�صاف اأنا غا�صب منهم.
 3400 نحو  فهناك  م�صكالت  وت��واج��ه  �صغرية  القوة 
حيث  تركيا  يف  و2000   1500 ب��ني  وم��ا  ال��ع��راق  يف 
مدن  يف  تفجريات  ونفذوا  الرتكية  القوات  ا�صتهدفوا 
�صاطئية.  ومنتجعات  ا�صطنبول  منها 
وقد تتبخر �صيطرة اوجالن بو�صفه 
انقطع  اذا  ال��ع��م��ال  حل���زب  م��وؤ���ص�����ص��ا 
قنديل  جبل  م��ع  ال��ري��دي  الت�صال 
كيلومرت   1400 م�������ص���اف���ة  ع�����ر 
امرايل  وج��زي��رة  اجلبل  ب��ني  تف�صل 
وجن���ا اوج�����الن م���ن الع�����دام بالكاد 
لكنه   1999 ع�����ام  حم���اك���م���ة  ب���ع���د 
الن�صيان.  غ��ي��اه��ب  يف  ي��ذه��ب  رمب����ا 
ويقول اردوغان ان القوات �صتوا�صل 
عملياتها �صد حزب العمال مادام مل 
يلق ال�صالح لكنه اأكد اأن املتمردين لن 
تركيا.  من  رحيلهم  عند  ي�صتهدفوا 
ويريد كارايالن هذه ال�صمانات من 
الرملان. وقال متمردون ان طائرات تركية حلقت فوق 
الهليكوبرت  ط��ائ��رات  على  احل���زب  مقاتلو  ورد  اجل��ب��ل 
بالقرتاب من احلدود يوم الربعاء. وقال كارايالن يف 
م�صتعدون  نحن  اوج��الن  ب�صور  مزينة  �صغرية  غرفة 
اي  وق��ع  اذا  اي�����ص��ا..  لل�صالم  م�صتعدون  لكننا  للحرب 

هجوم �صد قواتنا فان لها احلق يف الدفاع عن نف�صها.

•• جبل قنديل-رويرتز:

تعيد منازل حجرية متهدمة اىل الذهان ذكرى الغارات 
املتح�صنني يف  املتمردين الك��راد  اجلوية الرتكية على 

جبل قنديل ب�صمال العراق.
ح���ي���اة ق��ا���ص��ي��ة و����ص���ط ال��ق��م��م ال���ت���ي ي��غ��ط��ي��ه��ا اجلليد 

والعمليات  ال�����ص��ح��ي��ح��ة  والم��������دادات 
املحفوفة مبخاطر  امل�صلحة يف تركيا 
اهلل  املتمردين عبد  زعيم  لكن  جمة. 
اوج����الن ال���ذي اع��ل��ن وق��ف��ا لطالق 
تركيا  يف  ب�صجن  زن��زان��ت��ه  م��ن  ال��ن��ار 
ال���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ق��د ل ي��ج��د اقناع 
مقاتليه اأمرا ي�صريا يف اطار اي اتفاق 
لنهاء ال�صراع الذي اودى بحياة 40 
الع�صكري  القائد  الف �صخ�ض. وقال 
كارايالن  م��راد  الك���راد  للمتمردين 
لرويرتز  قنديل  جبل  حتت  قرية  يف 
رفاقي  من  مئات  متباينة..  امل�صاعر 
فقدوا حياتهم اىل جواري. يجب اأن 
اأقول لك ان رفاقنا يريدون موا�صلة 

مقاتلي  لكن  بال�صالم  ق���رارا  ات��خ��ذ  التنظيم  كفاحنا. 
موا�صلة  ي�صتطيعون  ان��ه��م  ي��ق��ول��ون  ال���ث���اين  ال�����ص��ف 

احلرب. واأ�صاف اأعمل معهم حتى يقبلوا بهذا اي�صا.
اجلبل  يف  املحفورة  ال�صارب  ذي  اوج��الن  �صورة  ومتثل 
عر الوادي تذكرة مبن يقود حزب العمال الكرد�صتاين 
حتى بعد 14 عاما من القاء القوات اخلا�صة الرتكية 

حتذير اأممي وميامنار تتوعد مثريي العنف 
•• عوا�شم-وكاالت:

اأقلية  م��ن  امل�����ص��ل��م��ني  اآلف  اأن  م��ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ح����ذرت 
ال��روه��ي��ن��غ��ا يف م��ي��امن��ار ���ص��ي��واج��ه��ون اأزم����ة اإن�����ص��ان��ي��ة، بينما 
توعد رئي�ض ميامنار مبوا�صلة ا�صتخدام القوة يف كبح جماح 
واأودت  املا�صي  الأ�صبوع  اندلعت  التي  الطائفية  ال�صتباكات 

بحياة الع�صرات.
وقال مدير مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية 
العنف  ج��راء  النازحني  من  الآلف  ع�صرات  اإن  غينغ  ج��ون 
بولية �صاخني غرب ميامنار يواجهون حاليا خطرا و�صيكا 
املو�صمية  الأم��ط��ار  اأخ��رى عندما تهطل  ماأ�صاة  ح��دوث  من 
و�صول  وت�صهيل  خميماتهم  بنقل  احل��ك��وم��ة  ت��ب��ادر  مل  اإذا 

امل�صاعدات اإليهم.
الرئي�صية  امل��ن��ظ��م��ات  ف��ي��ه  طلب���ت  وق��������ت  يف  ذل���ك  ي���اأت���ي 
حماي����ة  مفتوح����ة،  ر�ص��������الة  يف  ميامن����ار،  يف  للم�ص������لمني 

العن�������ف  مواجه��������ة  يف  الأم�����������������ن  ق���������وات  م��ن  فعلي�������ة 
الطائفي.

�صني  مونغ  نيونت  الإ�صالمية  ال�صوؤون  جمل�ض  رئي�ض  وقال 
حياة  اإن  الرئا�صة  اإىل  م���ار����ض-اآذار   26 يف  وجهت  بر�صالة 
وممتلكات امل�صلمني وامل�صاجد واملدار�ض الدينية يف بورما مل 

تعد يف اأمان، والو�صع مثري للقلق .
يف غ�����ص��ون ذل���ك ق���ال رئ��ي�����ض م��ي��امن��ار اإن ح��ك��وم��ت��ه �صوف 
ال�صتباكات  جماح  لكبح  احلاجة  دعت  كلما  القوة  ت�صتخدم 

الطائفية التي بداأت الأ�صبوع املا�صي.
مار�ض-اآذار  يف  ال�صلطة  اإىل  ج��اء  ال���ذي  �صني  ث��ني  واأ���ص��اف 
2011 مل اأكن اأحب اأن اأحل امل�صكالت بالقوة ولكن عندما 
رئي�صا  ب�صفتي  ق���ررت  وامل��م��ت��ل��ك��ات،  ال��ن��ا���ض  اأرواح  ت��ت�����ص��رر 

مبوجب القانون اأن اأحميها .
واأعلنت احلكومة اجلمعة املا�صية حالة الطوارئ يف ميكتيال 
الواقعة يف ماندالي بو�صط البالد بالإ�صافة اإىل اأكر من 

�صبع بلدات، وكذلك جرى فر�ض حظر على بيع اخلمور بعد 
بني  التوترات  على  ال�صيطرة  يف  للم�صاعدة  الليل  منت�صف 

ال�صكان البوذيني وامل�صلمني.
ذات  الع�صكرية  الأن��ظ��م��ة  زم��ن  اإىل  الإج�����راءات  تلك  وت��ع��ود 
القب�صة احلديدية التي حكمت بني 1962 و2010، ولكن 
اأن��ه��ا ج��زء م��ن ع�صر ج��دي��د م��ن حكم  ث��ني �صني اأ���ص��ر على 
التلفزيون  على  بث  بخطاب  وذلك  والدميقراطية  القانون 
النازحني،  العظمى من  الغالبية  الروهينغا  م�صلمو  وي�صكل 
م��ن ولية  ال�صمايل  ب��اجل��زء  اأج��ي��ال  منذ  تعي�ض  اأقلية  وه��م 
راخ��ني على احل��دود مع بنغالدي�ض، ولكن حكومة ميامنار 
عام  �صدر  ق��ان��ون  مبوجب  اجلن�صية  على  ح�صولهم  منعت 

.1982
ورغم مرور عام على اندلع القتال، مازال ع�صرات الآلف من 
م�صلمي الروهينغا يعي�صون مبخيمات الالجئني، ويخافون 

من العودة اإىل منازلهم لدواع اأمنية.

•• لندن-وكاالت:

ي�صري مقال �صحيفة غارديان الريطانية اإىل اأن الوليات 
الدماء فقط، بل  العراق يف  املتحدة وبريطانيا مل تغرقا 
وقالت  الآن.   املنطقة  تهدد  طائفية  حلرب  روجتا  اإنهما 
اإنه بعد ع�صر �صنوات على �صن قوات الدولتني  ال�صحيفة 
هجوما غري مرر ُبني على ذريعة كاذبة وبعد مرور اأكر 
من عام على ان�صحاب اآخر القوات القتالية ما زال ال�صراع 
الذي اأطلقا له العنان ل يظهر اأي عالمة على الرتاجع، 
اإذ ما زال املدنيون ُيقتلون مبعدل ل يقل 4000 كل عام 
القوات  اإدارة  اأي��ام  كان يف  وكما   .1000 بنحو  وال�صرطة 
التعذيب منت�صرا  زال  الأمريكية والريطانية للبالد ما 
و�صجن الآلف من دون حماكمة وحالت الختفاء والقتل 

تتكرر ب�صكل روتيني.
عدوانيا  ع��م��ال  ك���ان  ال���ع���راق  غ���زو  اأن  ال�صحيفة  وت����رى 
قانوين  واعتر غري  الظهر  دولة مق�صومة  �صارخا �صد 
من قبل الغالبية العظمى للراأي القانوين الدويل. وبعد 
مرور ع�صر �صنوات ما زال للوليات املتحدة ح�صور قوي 
الإيراين  الأمريكي  يبدو كنوع من احلكم  بداأ  العراق  يف 
الع�صكريني  امل��ق��اول��ني  اآلف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�����ص��رتك 
الطويلة  النفط  وع��ق��ود  وال�صتخباري  الأم��ن��ي  والنفوذ 
العراقي يف منع احتالل  النجاح  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  الأج��ل. 
دائم للبالد مرجعه اإىل املقاومة، م�صلحة ومدنية و�صنية 

و�صيعية. لكن هذا الإجناز قو�صه تفجر الطائفية يف اأعقاب 
الغزو التي عززتها قوات الحتالل عر �صيا�صة فرق ت�صد 
ال�صتعمارية التقليدية. وقالت ال�صحيفة اإن الأدلة التي 
ل ج��دال فيها الآن هي اأن هذا الأم��ر ذهب اإىل اأبعد من 
الرتويج لتق�صيم �صيا�صي طائفي. واأ�صارت اإىل اأن القوات 
متورطة  كانت  نف�صه  برتايو�ض  ديفد  بقيادة  الأمريكية 
ب�صكل مبا�صر لي�ض فقط يف الإ�صراف على مراكز التعذيب 
الطائفية،  امل��وت  ق��ذرة لفرق  اأي�صا يف رعاية ح��رب  ولكن 
مغاوير  وح���دات  با�صم  امل��ع��روف��ة  ال�����ص��ل��ف��ادور،  غ���رار  على 
اإحدى نتائج هذا  اأن  ال�صرطة لتقوي�ض املقاومة. وذكرت 
اليوم بوا�صطة  ُتدار  اأفرزت دولة نخبوية مت�صلطة  الأمر 
رئي�ض الوزراء نوري املالكي اأُجر فيها نائب الرئي�ض طارق 
الها�صمي على مغادرة البالد وحكم عليه بالإعدام غيابيا 
يف ق�صايا ادعاءات بالقتل. وتعتقد ال�صحيفة اأن الفريو�ض 
الطائفي الذي منا خالل الحتالل قد انت�صر الآن خارج 
حدود العراق ويهدد م�صتقبل الدول العربية . وقالت اإن 
يواجه  اأن  يف  القوى،  مليزان  نظرا  �صئيال،  احتمال  هناك 
اأكر النا�ض م�صوؤولية عن التعذيب والأعمال الوح�صية يف 
العراق العدالة، اأو التعوي�صات التي ي�صتحقها العراقيون. 
لكن ينبغي اأن تكون الفر�صة اأكر ملنع املزيد من التدخل 
رئي�ض  يطالب  كما  الأو�صط  ال�صرق  يف  الغربي  الع�صكري 
الوزراء الريطاين ال�صابق توين بلري واأ�صدقاوؤه باإ�صرار 

الآن يف �صوريا واإيران.

•• �شيول-ا ف ب:

ال�صمايل كيم  الكوري  الزعيم  امر 
بامتام  ق���وات���ه  ام�����ض  ج����ون����غ-اون 
�صربات  لتوجيه  ال�صتعدادات  كل 
�صاروخية اىل الرا�صي المريكية 
املحيط  الم��ريك��ي��ة يف  وال��ق��واع��د 
تدريبية  طلعات  على  ردا  ال��ه��ادئ 
تقوم بها قاذفات بي2- يف منطقة 

ي�صودها توتر �صديد.
ال�صمايل  ال��ك��وري  الزعيم  وا���ص��در 
ام����ره ه���ذا خ���الل اج��ت��م��اع طارئ 
عقده ليال مع كبار ق��ادة اجلي�ض، 
ردا  ي�صكل  الم����ر  ه���ذا  ان  م���وؤك���دا 
القوات  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى  م��ب��ا���ص��را 
الم���ريك���ي���ة ق����اذف����ات خ��ف��ي��ة من 
ط���راز ي��و ا���ض بي2- ، ق���ادرة على 
القاء قنابل نووية، خالل مناورات 
م�صرتكة جتريها حاليا مع اجلي�ض 

الكوري اجلنوبي.
بح�صب  ج�����ون�����غ-اون  ك���ي���م  وق������ال 
م�����ا ن���ق���ل���ت ع���ن���ه وك�����ال�����ة الن����ب����اء 
حال  يف  ان���ه  ال��ر���ص��م��ي��ة  ال�صمالية 
ا�صتفزازي  بعمل  المريكيون  ق��ام 
ارعن فان القوات امل�صلحة الكورية 
ال�صمالية �صت�صرب بال �صفقة الر 
الع�صكرية  والقواعد  المريكي... 
ال����ه����ادئ مب���ا يف ذلك  امل��ح��ي��ط  يف 
ه����اواي وغ����وام وت��ل��ك امل���وج���ودة يف 

كوريا اجلنوبية .
وي������رى اخل�������راء ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م ان 
التكنولوجيا  مي��ل��ك  ل  ال�����ص��م��ال 
ال���الزم���ة لط����الق ���ص��واري��خ على 

اهداف بعيدة كهذه.
الكورية  ي��ون��ه��اب  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ع�صكري  م�����ص��در  ع���ن  اجل��ن��وب��ي��ة 
ج��ن��وب��ي مل ت��ذك��ر ه��وي��ت��ه ان����ه مت 
حتريك  يف  ك���ب���رية  زي�������ادة  ر����ص���د 
مواقع  يف  وال���ص��خ��ا���ض  الل���ي���ات 

ك���وري���ا  ال���������ص����واري����خ يف  اط��������الق 
ال�صمالية. وكانت الوليات املتحدة 
قاذفتني  ان  اخل���م���ي�������ض  اع���ل���ن���ت 
خفيتني من طراز بي2- تعتران 
من القطع ال�صا�صية يف قوة الردع 
كوريا  ف����وق  ح��ل��ق��ت��ا  الم���ريك���ي���ة، 
اجل��ن��وب��ي��ة يف م��ه��م��ة ت��دري��ب��ي��ة، يف 
حيال  وا�صنطن  التزام  على  تاكيد 
ظل  يف  اجلنوبي  ال��ك��وري  حليفها 
اجلزيرة  �صبه  يف  ال��ت��وت��ر  ت�صعيد 

الكورية. 
القاذفتني  طلعات  ان  كيم  واعتر 
القوة  ا�صتعرا�ض  اط��ار  عن  تخرج 
يثبت  )امريكيا(  ان��ذارا  ت�صكل  بل 
نووية  حرب  ا�صعال  يريدون  انهم 

باي ثمن .
ون��������ادرا م����ا ت��ع��ل��ن وا����ص���ن���ط���ن عن 
القاذفات  لهذه  التدريبية  املهمات 
ال��ت��ي ت��ع��ت��ر ���ص��الح��ا ب��ال��غ القوة 

ال��ت��ه��دي��د الخ�����ري ����ص���ادر عن  ان 
ودعت  ال�صمايل.  ال��ك��وري  الزعيم 
م�صرتكة  ج��ه��ود  ب��ذل  اىل  ال�صني 
اجلزيرة  �صبه  يف  ال��ت��وت��ر  خلف�ض 
با�صم  ال���ن���اط���ق  وق�����ال  ال���ك���وري���ة. 
هونغ  ال�صينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
الدوري  ال�صحايف  م��وؤمت��ره  يف  يل 
ندعو كل الطراف اىل بذل جهود 
م�صرتكة لتحقيق انفراج يف الو�صع 
. وا�صاف ان ال�صالم وال�صتقرار يف 
يخدمان  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �صبه 

امل�صلحة امل�صرتكة .
م����رة جديدة  وا���ص��ن��ط��ن  واع��ل��ن��ت 
اخلمي�ض انها م�صتعدة ملواجهة اي 
احتمال قادم من كوريا ال�صمالية، 
ب��ح�����ص��ب م����ا ق�����ال وزي�������ر ال����دف����اع 
ت�����ص��اك ه��ي��غ��ل. وي�����ص��ري اخل����راء 
ان  اىل  الم��ريك��ي��ون  الع�صكريون 
بيونغ  جانب  من  اللهجة  ت�صعيد 

خا�صة  مب���ه���م���ات  ل��ل��ق��ي��ام  ���ص��م��م 
ارتفاع  ع��ن  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  لق�صف 
عال ي�صل اىل 15 الف مرت خلف 

خطوط العدو.
بال�صبح  املعروفة  الطائرات  وه��ذه 
ب�صرعة  وحت��ل��ق  ر���ص��ده��ا  ميكن  ل 
 18 حتى  حمل  وميكنها  ال�صوت 
ط��ن��ا م���ن ال�������ص���الح ال��ت��ق��ل��ي��دي او 
بزنة  ق��ن��ب��ل��ة   16 م��ن��ه��ا  ال����ن����ووي، 
900 كلغ موجهة بوا�صطة القمار 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة او ث��م��اين ق��ن��اب��ل جي 
للتح�صينات  امل�����ص��ادة  يو37-  ب��ي 

البالغة ال�صدة.
ال�����ص��م��ال��ي��ة هددت  وك���ان���ت ك���وري���ا 
ال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة ال����ث����الث����اء 
الرا�صي  داخ���ل  ق��واع��ده��ا  ب�صرب 
الهادئ،  املحيط  يف  او  الم��ريك��ي��ة 
نقلته  ال�������ذي  الع��������الن  و�����ص����در 
الوكالة عن قائد اجلي�ض، يف حني 

يانغ ل يرتافق يف الوقت احلا�صر 
مع حتركات ع�صكرية.

وح��ر���ص��ت ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ع��ل��ى عدم 
ال�صناعي  كي�صونغ  م��وق��ع  اغ���الق 
على  ال�صمايل  اجلانب  من  الواقع 
م�����ص��اف��ة ب�����ص��ع��ة ك��ي��ل��وم��رتات من 
احل�����دود ب���ني ال��ك��وري��ت��ني وال����ذي 
ي��در عليها  وه��و  ال��ب��ل��دان،  ي�صتغله 

عمالت اجنبية.
وعمدت كوريا ال�صمالية منذ اقرار 
ع��ق��وب��ات ج��دي��دة �صدها يف المم 
اثر  اذار-م��ار���ض  املتحدة يف مطلع 
اىل  ثالثة  ن��ووي��ة  بتجربة  قيامها 
لتهدد  احل��رب��ي��ة  لهجتها  ت�صعيد 
بانتظام �صيول ووا�صنطن ب�صربات 

ا�صرتاتيجية و حرب �صاملة .
ل��ك��ن ك��ي��م ي���ون���غ ه����ون اخل���ب���ري يف 
جامعة  يف  ال�صمالية  كوريا  �صوؤون 
دونغوك راى انه يجب عدم تف�صري 
ذلك على انه موؤ�صر حلرب و�صيكة 
م�صيفا انه رد فعل منتظر ومف�صل 
لينا�صب ن�صر قاذفات بي2- ولعبة 
ال�صغط املتبادل هذه مع الوليات 

املتحدة �صت�صتمر لبع�ض الوقت .
ويرى اخلراء ان الحتمال �صئيل 
جدا باندلع حرب حقيقية ل �صيما 
وانه من املوؤكد ان ال�صمال �صيخرج 
ان  يتوقعون  لكنهم  خا�صرا،  منها 
باقدامه  ا���ص��ت��ي��اءه  ال�صمال  ي��ب��دي 
على عملية �صبيهة بالق�صف الذي 
جنوبية  ك��وري��ة  ج��زي��رة  ا�صتهدف 
�صغرية يف ت�صرين الثاين-نوفمر 

قتلى. اربعة  واوقع   2010
موؤخرا  و�صيول  وا�صنطن  وع���ززت 
الع�صكري  ال����ت����ع����اون  م����ع����اه����دة 
تدعم  ان  على  تن�ض  التي  بينهما 
املتحدة حليفها حتى يف  ال��ولي��ات 
من  طفيف  ا�صتفزاز  ح�صول  ح��ال 

ال�صمال.

كيم يدعو قواته للبقاء يف حالة ا�ضتعداد

كوريا ال�صمالية تهدد ب�صربة �صاروخية للوليات املتحدة 

بان كي مون يدين الهجمات التي يتعر�ض لها املدر�صون يف باك�صتان
•• نيويورك -وام:

اأعرب الأمني العام لالأمم املتحدة بان 
اإدانته القوية للهجمات  كي مون عن 
العنيفة التي يتعر�ض لها املدر�صون يف 
باك�صتان مبا فيها مقتل �صتة معلمني 
اخلا�صعة  القبلية  باملناطق  خير  يف 
ل��الإدارة الفيدرالية. جاء ذلك خالل 
بيان اأ�صدره بان كي مون الليلة قبل 
امل��ا���ص��ي��ة اإع��ت��ر خ��الل��ه ال��ع��ن��ف �صد 
خطري  باأنه  الباك�صتانيني  املدر�صني 

زيادة  اإزاء  قلقه  عن  معربا  العدالة.. 
العنف �صد املدر�صني يف جميع اأنحاء 
داعيا  الأخ����رية..  ال�صنوات  يف  ال��ع��امل 
اإىل احرتام املدار�ض باعتبارها اأماكن 
اأن  اإىل  اآمنة للتعلم. وجت��در الإ���ص��ارة 
�صاهيناز  ت��دع��ى  باك�صتانية  م��در���ص��ة 
نازيل بالغة من العمر واحدا واأربعني 
ع���ام���ا ق����د ق��ت��ل��ت ه�����ذا الأ�����ص����ب����وع يف 
مدر�صون  خم�صة  قتل  حيت  يف  خير 
اآخرون يف نف�ض هذه املنطقة يف يناير 

املا�صي. 

التعليم  منظومة  يف  الثقة  ويقو�ض 
بال�صدمات  ال���ت���الم���ي���ذ  وي�������ص���ي���ب 
ويحبط رغبة الآباء يف اإر�صال اأبنائهم 
اأن  ال���ب���ي���ان  واأ�����ص����اف  امل���در����ص���ة.  اإىل 
ب�صكل  م�صتنكر  املدر�صات  �صد  العنف 
ك��ب��ري على  ي��وؤث��ر ب�صكل  خ��ا���ض لأن���ه 
املعلمات  اإىل  ينظرن  الالتي  الفتيات 
اأعلى. وحث الأمني  باعتبارهن مثال 
والوطنية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  ال��ع��ام 
على م�صاعفة جهودها لتوفري الأمن 
اأمام  اجلناة  مثول  و�صمان  باملنطقة 

الباك�صتانية بال�صرطة  قائد  �صد  تفجري  يف  قتلى   6

غارديان: اأمريكا وبريطانيا رّوجتا حلرب طائفية يف العراق 

•• بي�شاور-ا ف ب:
انتحارية  ع��م��ل��ي��ة  ا����ص���ت���ه���دف���ت 
ال�صرطة  يف  كبري  م�صوؤول  موكب 
قتلى  �صتة  م��وق��ع��ة  الباك�صتانية 
الق��ل وع�صرة جرحى �صباح  على 
ك�����رى مدن  ب���ي�������ص���اور  ام�������ض يف 
احلدود  عند  ال��ب��الد  غ��رب  �صمال 
الفغانية، على ما افادت ال�صلطات 

املحلية.
وقالت م�صادر امنية ان العتداء 
قائد  م��روة  املجيد  عبد  ا�صتهدف 
ولية  يف  الع�صكرية  �صبه  ال��ق��وات 
غرب(  )�صمال  باختونخوا  خير 
ا�صابته بجروح طفيفة  وادى اىل 
م�صت�صفى  اىل  اث���ره���ا  ع��ل��ى  ن��ق��ل 

ع�صكري.
وب��ح�����ص��ب م��ع��ل��وم��ات اول���ي���ة من 
م�صادر ع�صكرية فان موكب قائد 
عند  ابطاأ  الع�صكرية  �صبه  القوات 
نقطة تفتي�ض يف منطقة ع�صكرية 

يف بي�صاور.
املتحدث  ���ص��اه  جميل  �صيد  وق���ال 
ريدينغ  لي���دي  م�صت�صفى  ب��ا���ص��م 
لوكالة  بي�صاور  م�صت�صفيات  اك��ر 

ايطاليا تعرت�ض 
�صفن مهاجرين

•• روما-يو بي اأي:

الإيطالية  ال�����ص��ل��ط��ات  اع��رت���ص��ت 
ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل��ا���ص��ي��ة ث���الث �صفن 
260 مهاجراً غري �صرعي  حتمل 
�صقلية  ج���زي���رة  ����ص���واح���ل  ق��ب��ال��ة 

الإيطالية.
الإيطالية  اأن�������ص���ا  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ل��الأن��ب��اء ع��ن ال�����ص��رط��ة ق��ول��ه��ا اأن 
ال�����ص��واح��ل اعرت�صت  خ��ف��ر  ق����وات 
�صفن  ث���الث  ال��ل��ي��ل  منت�صف  ب��ع��د 
قبالة جزيرة لمبيدوزا يف �صقلية 

وعلى متنها 260 مهاجراً.
جميع  ن���ق���ل  مت  اأن�������ه  واأ������ص�����اف�����ت 
اإميرياكول  اإىل مركز  املهاجرين 

لالحتجاز يف اجلزيرة.
هوؤلء  معظم  اإن  ال�صلطات  وقالت 

املهاجرين من �صمال افريقيا.
اإي��ط��ال��ي��ا خ��الل العامني  و���ص��ه��دت 
ال�صطرابات  ب��دء  منذ  املا�صيني 
الربيع  ب����ب����ل����دان  ي����ع����رف  م�����ا  يف 
املهاجرين  بعدد  اإرت��ف��اع��اً  العربي 
ي�صلون  ال���ذي���ن  ال�����ص��رع��ي��ني  غ���ري 
يف  خا�صة  اجلنوبية  �صواحلها  اىل 

لمبيدوزا وكالبريا وبوليا.

قتلى  �صتة  تلقينا  ب��ر���ض  ف��ران�����ض 
بينهم امراأتان و11 جريحا .

وت�����ص��ه��د ب��اك�����ص��ت��ان م��ن��ذ 2007 
حركة  تنفذها  اع���ت���داءات  م��وج��ة 
طالبان باك�صتان وت�صتهدف قوات 

المن ورموز احلكومة.
النتخابات  م��وع��د  اق����رتاب  وم���ع 
يف  اي����ار-م����اي����و   11 يف  ال���ع���ام���ة 
باك�صتان تخ�صى الحزاب ان تبلبل 
ال�صيا�صية  التجمعات  العتداءات 

و�صري عملية القرتاع التي تعتر 
الدميوقراطية  لتوطيد  ا�صا�صية 
ال��ذي تعاقبت عليه  البلد  يف ه��ذا 
النقالبات الع�صكرية منذ ان�صائه 

عام 1947.

الأمم املتحدة تف�صل باإقرار معاهدة جتارة الأ�صلحة
•• نيويورك -ا ف ب:

ف�صلت الدول الع�صاء يف المم املتحدة بعد ع�صرة ايام من املحادثات يف التو�صل اىل اجماع لقرار م�صروع معاهدة تنظم جتارة ال�صلحة 
التقليدية ب�صبب رف�ض ايران و�صوريا وكوريا ال�صمالية الن�ض املقرتح. وبعدما جددت الدول الثالث، الواحدة تلو الخرى، مرتني تاأكيد 
موقفها الراف�ض لن�ض املعاهدة املقرتح، قال رئي�ض املوؤمتر، الدبلوما�صي ال�صرتايل بيرت وولكوت انه لي�ض هناك من اجماع على اقرار هذا 
الن�ض . وايدت دول عدة بينها الوليات املتحدة وكذلك الوروبيون والق�صم الكر من دول افريقيا وامريكا الالتينية مقرتح كينيا باحالة 
اوردت هذا الحتمال عندما ا�صدرت يف كانون  العامة  املتحدة لتبنيه يف اقرب وقت. وكانت اجلمعية  العامة لالمم  الن�ض اىل اجلمعية 
الول-دي�صمر قرارا بالدعوة لعقد املوؤمتر. وميكن للجمعية ان تنظر يف امللف ابتداء من ال�صبوع املقبل مع وجود فر�صة لتبنيه باغلبية 
ثلثي الع�صاء اي 130 من ا�صل 193. واقرتحت املك�صيك مدعومة من دول افريقية وامريكية جنوبية )نيجرييا وكو�صتاريكا وت�صيلي 
وكولومبيا( اقرار املعاهدة على الرغم من العرتا�صات الثالثة ال ان هذا القرتاح عار�صه املندوب الرو�صي ب�صدة وقال املندوب الرو�صي ان 
هذا التالعب بالجماع )الالزم( غري مقبول على الطالق، رو�صيا ترف�صه . عندها اقرتحت كينيا وايدتها يف ذلك بريطانيا ودول اخرى 

ان يحال الن�ض اىل اجلمعية العامة لالمم املتحدة لقراره هناك.
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العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 193 /2013    جت جز- م ت- ب - اأظ

الحول  عبداهلل  علي  حممد  بوكالة  ال�صيارات  لتاجري  الب�صمة  مدعي/   
اجلن�صية: المارات مدعي عليه: ح�صن علي العيد اجلن�صية: �صوريا  مو�صوع 
علي  اعالنه/ح�صن  املطلوب  درهم   12700 قدرها  مالية  الدعوى:مطالبة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  �صوريا    اجلن�صية:  العيد 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل 
او  �صخ�صيا   - التجارية    املحكمة  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا 

�صدر بتاريخ 2013/3/27
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/42 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ عوي�ض فريوز بوت حممد فريوز اجلن�صية: باك�صتان   املنفذ 
عايل  كراج  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�صية:  الدقة  عايل  كراج   : �صده 
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  المارات     اجلن�صية:  الدقة 
بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/1095 عم جز- م 
ر-ب- ع ن   وحدد لنظره جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/9 موعدا لنظر 
التنفيذ- بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 

لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الرئي�صي    باملقر  الكائنة  العني 
ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.

  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10753 بتاريخ 2013/3/30     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2009/557  ا�ستئناف مدين
اخل�صم  )ذ.م.م(  التجارية  للو�صاطة  -م��رياج   1  / �صده  امل�صتاأنف  اىل 
مرياج  )�صركة  ذ.م.م(   ( للمقاولت  ان�صاري  ح�صن  �صركة   -2/ املدخل 
/ امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  �صابقا(  التجارية  للو�صاطة 
ال�صادر  احل��ك��م  ال���ق���رار/  ا���ص��ت��اأن��ف  ق��د  ذ.م.م(    ( ه��وم��ز  ال�صفا  ���ص��رك��ة 
لها  وح��ددت   2009/5/26 بتاريخ  كلي  مدين   2007/590 رقم  بالدعوى 
بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2013/4/1 املوافق  الثنني  يوم  جل�صه 
رقم  ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/66 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
على  الت�صديق  وط��ل��ب  الم�����ارات    اجلن�صية:  عبدالغفور  ح��اج��ي  عبدال�صتار 
املعلومات  التجاري )عبدال�ضتار خلدمات  ال�صم  تنازل يف   : يت�صمن  حمرر 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�صة     ) التجارية/ذ.م.م 
اىل  بعجمان  وال�صناعة  التجارة  لدى غرفة  وامل�صجل   )1935( امللف  رقم  حتت 
ال�صيد/ ف�صل �صامل �صايف العامري اجلن�صية: المارات   ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10753 بتاريخ 2013/3/30    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/69  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
الت�صديق  وطلب  الم����ارات    اجلن�صية:  النعيمي  را���ص��د  حميد  را���ص��د  �صلطان 
على التوقيع يف حمرر يت�صمن : تنازل يف ال�صم التجاري )م�ضغل نيويورك 
للمالب�س ( واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
ح�صني  ال�صيد/  اىل  بعجمان  وال�صناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�صجل   )2163(
بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات    اجلن�صية:  املازمي  جمعه  ع�صكر حممد 
الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10753 بتاريخ 2013/3/30    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/351    

�صامويل- هندية اجلن�صية  بينجامني  ان  ال�صيدة /بريانكا  بان  للجميع  ليكن معلوما   
�صفيق  ال�صيد/ حممد  اىل  البالغة )%25(  كامل ح�صتها  والتنازل عن  البيع  ترغب يف 
�صامويل-  �صامويل مامني  بنجامني  ال�صيد/  ويرغب  كما  بابانكيتال- هندي اجلن�صية 
هندي اجلن�صية يف البيع وبالتنازل عن كامل ح�صته البالغة )24%( اىل ال�صيد/ هر�صيد 
ذ.م.م(  الث���اث-  لنقل  ال�صالمة  )ط��ري��ق  رخ�صة  يف  اجلن�صية  هندي  ك��وت��ي-  اب��راه��ي��م 
القانون  من   3 فقره   )16( امل��ادة  لن�ض  .وعمال    .)555343(  : رق��م  الرخ�صة  مبوجب 
الحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الج��راء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  ل��دى مكتب  ذل��ك تقدمي طلب  اع��رتا���ض حيال  اي  الع��الن فمن لديه 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 78 /2013    جت كل- م ر- ب - ع ن

 مدعي/ احمد �صيف عبدالرحمن النا�صري اجلن�صية: المارات مدعي عليه: 
مالية  الدعوى:مطالبة  المارات  مو�صوع  اجلن�صية:  �صقر عبداهلل حممد 
260000 درهم - تعوي�ض مببلغ 10000 درهم  املطلوب اعالنه �صقر عبداهلل 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  حممد 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة  املركز الداري  - �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل 

2013/3/26
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 63 /2013    جت كل- م ر- ب - ع ن

بور/ايران  طاهر  در  مري  حممود  عنه  وكيال  الكعبي  �صعيد  احمد  �صيف  مدعي/   
واخرون  العامة  للمقاولت  البناء  فنون  �صركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�صية: 
التعوي�ض   + درهم   125000 العمال  الدعوى:ا�صتكمال  مو�صوع  المارات  اجلن�صية: 
عن التاخري مدة 80 يوم مببلغ 80000  درهم املطلوب اعالنه /موؤ�ص�صة النهر اجلاري 
للمقاولت ميثلها كل من يو�صف وعواد  - م�صر اجلن�صية: المارات   عنوانه: بالن�صر 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
�صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/7
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة  املركز الداري  - �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 282 /2013    جت جز- م ر- ب - ع ن

اجلن�صية:  املعدنية  والن�صاءات  للمقاولت  الرافدين  بالد  موؤ�ص�صة  مدعي/   
المارات  اجلن�صية:  جال�ض  للفاير  النجم  موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  المارات   
مو�صوع الدعوى:مطالبة مالية مببلغ  72000 درهم  املطلوب اعالنه / موؤ�ص�صة 
النجم للفاير جال�ض اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/1 موعدا 
الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
او  �صخ�صيا   - الداري   املركز  الكائنة    - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الوىل 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ 

2013/3/25
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رخ�صة  )�����ض.ذ.م.م.(  العامة   للتجارة  انرتنا�ضيونال  �ضبيك�س    : وعنوانها  ال�صركة  ا�صم 
رق���م/604370 العنوان:   مكتب رقم / 5 ملك دروي�ض ع�صكر ا�صماعيل حممد الع�صكر )ملك 
خا�ض ( – ال�صيافة. ال�صكل القانوين :   �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  .  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1020818 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكورة اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية 
لل�صركة بتاريخ  2013/02/27 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت رقم :37019 /2013/1( بتاريخ 
اجلمعية  ق��رار  ح�صب  ال�صركة  بت�صفية  للقيام  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  وبتعيني    2013/02/27
العمومية املوثق لدي الكاتب العدل . وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�صعيد – ت /2955248 �ض ب/8540  ، م�صطحبا معة 

كافة امل�صتندات والوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن   .  
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
رخ�صة  )�������ض.ذ.م.م.(  العامة   للتجارة  انرتنا�ضيونال  :�ضبيك�س  وع��ن��وان��ه��ا  ال�صركة  ا���ص��م 
رقم/604370 العنوان:  مكتب رقم /5  ملك دروي�ض ع�صكر ا�صماعيل حممد الع�صكر)ملك خا�ض( 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  ذات م�صوؤولية حم��دودة  رقم  �صركة    : القانوين  ال�صكل  ال�صيافة    -
1020818  ا�صم امل�صفي وعنوانه : �صفيان الغا و�صركاه – حما�صبون قانونيون  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة 
املذكورة اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة بتاريخ 2013/02/27 واملوثق لدي 
الكاتب العدل حتت رقم املحرر 2013/01/37019    بتاريخ 2013/02/27  وبتعيني امل�صفي املذكور 
اأعاله للقيام بت�صفية ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�صعيد 
– مكتب  ملك رحمة عبد اهلل ال�صام�صي – ت: 2955248 – �ض ب : 8540 م�صطحبا معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     
اعالن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/237م

بالن�صر  العنوان  ماليكا/هندي   تايال  ار�صاد  حممد  عليه/  املدعى  اىل 
2013/3/25م قد حكمت عليك هذه احلكمة  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح / موؤ�ص�صة موف كار لتاجري 
بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  ال�صيارات- 
حكما  وامل�صاريف.  دره��م��ا(  �صتمائة   ( دره��م   600 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي 
قابال لال�صتئناف خالل 30  يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا 

امل�صتندات. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/3/26م.
القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10753 بتاريخ   2013/3/30     

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/04م   املودعة حتت رقم: 171510 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ص��م: جاري رودز 
 وعنوانه:19 بورتالند بِلي�ض، لندن، دبليو1بي 1بي اإك�ض، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات؛ خدمات الإيواء املوؤقت؛ خدمات املعلومات وال�صت�صارات وامل�صورة املتعلقة 

مبا تقدم.
 43  الواق�عة بالفئة:  

بالأحرف  مميز  ب�صكل  مكتوب   "RHODES" امل��ذك��ر  العلم  ا�صم  م��ن  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
."O" الالتينية مع ت�صميم ي�صبه الدخان اأو البخار ويت�صاعد من منت�صف احلرف الالتيني

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  172954  بتاريخ :  2012/05/02
با�ص��م : م�صطفى حممد ح�صني هيماين 

وعنوانه : �ض ب 29284 ، دبي، اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الطبي  لال�صتعمال  معدة  حمية  مواد  طبية،  لغايات  �صحية  م�صتح�صرات  وبيطرية،  �صيدلية  م�صتح�صرات 
الأ���ص��ن��ان، مطهرات،  ط��ب  و�صمع  الأ���ص��ن��ان،  م���واد ح�صو  ���ص��م��اد،  م���واد  ل�صقات  والأط���ف���ال،  للر�صع  واأغ��ذي��ة 

م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات، واحليوانات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب
الواق�عة بالفئة   : 5

عبارة  فوقها  ومكتوب  النعام  لطائر  �صورة  بداخله  يوجد  م�صتطيل  �صكل  عن  عبارة  هي   : العالمة  و�صف 
مكتوب  ال�صورة  وحتت  الأبي�ض  وباللون  الالتينية  باللغة   Dahn Naam    Jamid Al- Asly

عبارة دهن النعام جامد الأ�صلي باللغة العربية وباللون الأ�صود.
ال�ص��رتاطات   : دون �صرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد والتجارة ، اأو 
اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  172956  بتاريخ :  2012/05/02
با�ص��م : م�صطفى حممد ح�صني هيماين

وعنوانه : �ض ب 29284 ، دبي، اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات 
وجلي وك�صط، �صابون، عطور وزيوت عطرية، م�صتح�صرات جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات اأ�صنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
الأبي�ض   وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة    Zait Al Hayee كلمة  : هي عبارة عن  العالمة  و�صف 
الأبي�ض ويوجد  وباللون  العربية  باللغة  كلمة زيت احلية  الأي�صر موجود  �صكل حية. وعلى اجلانب  وحتتها 

حتتها �صكل حية باللون الأبي�ض.
ال�ص��رتاطات   : دون �صرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد والتجارة ، اأو 
اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :14 /2012/03 املودعة حتت رقم :  170578 
با�ص��م :  مهي�ض ادواين جوفيندرام

وعنوانه : �ض ب 7441،  دبي، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�صوجات ومنتجات الن�صيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ض واملوائد 
الواق�عة بالفئة   : 24

و�صف العالمة    : هي عبارة عن �صكل م�صتطيل مكتوب بداخله كلمة MAYUR  باللغة الالتينية وباللون 
الأحمر وحتتها مكتوب كلمة suitings  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللوم الأ�صود ويوجد 
الأحمر  باللون  ال�صفلي  ون�صفه  الأحمر  باللون  الأعلى  ن�صفه  مربع  �صكل  امل�صتطيل  من  الأي�صر  اجلانب  يف 

ويوجد بداخله دائرة باللون الأبي�ض والأ�صود ويوجد بداخلها �صكل طائر. 
ال�ص��رتاطات   : دون �صرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد والتجارة ، اأو 
اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :166309  بتاريخ : 2011/12/11
با�ص��م :  راما كانت فار�صيني بن رامي�ض

وعنوانه : �ض ب: �ض ب 39426، دبي، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

معادن غري نفي�صة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�صكك 
احلديدية، حبال واأ�صالك غري كهربائية من معادن غري نفي�صة، م�صنوعات حدادة، خردوات معدنية �صغرية، 
موا�صري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق والأ�صياء الثمينة، منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�صة 

غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
الواق�عة بالفئة   : 6

و�صف العالمة    :  هي عبارة عن �صطل بي�صاوي مكتوب بداخله كلمة EUROTECH  مكتوبة بطريقة 
مبتكرة باللغة الالتينية وباللون الأ�صود.

ال�ص��رتاطات   : دون �صرط
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد والتجارة ، اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 0 2011/01/1 املودعة حتت رقم :  151512 
با�ص��م : طاهر عبا�ض بهاي مر�صينت

وعنوانه : �ض ب: 2683 هاتف: � ، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض
الواق�عة بالفئة   : 25

و�صف العالمة : هي عبارة عن كلمةMHT CARLTON   مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�صود
ال�ص��رتاطات   : دون �صرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد والتجارة ، اأو 
اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/03م   املودعة حتت رقم: 171452 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ص��م: ليكويد ني�وتري�صن ا�ض ار ال 
 وعنوانه:بلدجن رقم 2، ت�صل�صتون ب�ارك، ك�وليمور روك، �صان�ت مي�ص�يل، بربادو�ض 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات اأماكن تقدمي الأغذية ال�صحية واأماكن تقدمي الع�صائر وحتديدا اخلدمات املتعلقة بتوفري املكمالت 
الوجبات  عن  البديلة  والأل���واح  الغذائية  واملكمالت  الطبية  غري  احلمية  ومكمالت  الطبية  غري  ال�صحية 

والزبادي واحل�صاء وال�صالطات وال�صندوت�صات واللفائف وال�صاي وامل�صروبات.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "LIQUID NUTRITION" باللغة الإجنليزية.   و�صف العالمة:  
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172011 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2012/02/06م 
با�ص��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �صويت 200، �صانتا مونيكا، �صي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية؛ 
اإن�صاء  وحت��دي��دا  احلا�صوب  خدمات  احلا�صوبية؛  والرجميات  احلا�صوبي  العتاد  وتطوير  ت�صميم  خدمات 
على  واحل�صول  مهاراتهم  وا�صتعرا�ض  امل�صابقات  يف  للم�صاركة  امل�صجلني  للم�صتخدمني  مبا�صرة  جموعات 

تعليقات من اأقرانهم  من املجموعات الفرتا�صية والنخراط يف اأن�صطة ال�صبكات الجتماعية.
 42  الواق�عة بالفئة:  

 "MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR" كتبت عبارة و�صف العالمة:  
باللغة الإجنليزية.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 47

با�صم : �صركة نا�صر ال�صاير و�صركاه ذ.م.م
وعنوانه : ابوظبي مدينة زايد خلف �صارع الفالح بناية جوعان �صامل الظاهري .

بتاريخ : 2003/3/3  امل�صجلة حتت رقم :3504  
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :/ /200 وحتى تاريخ :  / /200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

اعـــــالن تغيري ا�سم �سخ�س
ويحمل  الم���ارات  اجلن�صية  املنهايل  حريز  عي�صة  �صفيان  يعلن 
اأبو  من  ���ص��ادرة  رقم784194448074297  هوية  بطاقة 
بالكامل  ال�صم  لي�صبح  طناف    ا�صم  ا�صافة  يف  رغبته  عن  ظبي 
�صفيان عي�صة احلريزطناف املنهايل فعلى من له حق العرتا�ض 
مراجعة املذكور اأعاله على  هاتف رقم 0503399998  خالل 

اأ�صبوع من ن�صر هذا الإعالن هذا للعلم
مت ن�صر الإعالن علي م�صوؤولية املعلن

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ع������رف������ان 
ع����ب����دال����غ����ف����ور ع���ب���دال���غ���ف���ور 
ع��ث��م��ان ه���ارج���ى ه����ارج����ى   - 
ه����ن����دي اجل���ن�������ص���ي���ة -  ج����واز 
 )2594867( رق��م  �صفره   
���ص��ادر م��ن ال��ه��ن��د  م��ن يجده 
رقم      بتليفون  الت�����ص��ال  عليه 

 050/8268669

فقدان جواز �سفرت
فقد امل��دع��و/ ا���ص��رف حممد 
خري �صليمان يون�ض   - الردين 
اجلن�صية-   جواز �صفره   رقم     
من  ���ص��ادر   )L585427(
الم������ارات  م��ن ي��ج��ده عليه 
الت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م     

 055/3010078
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اخلليج  معر�ض  يف  اأبوظبي  ميلينيوم  فندق  �صارك 
ل�صياحة احل��واف��ز والأع��م��ال وامل��وؤمت��رات ف��ى مركز 
وي�صهد  مار�ض اجلاري.  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي 
قويا  دعما  و�صيكون  كبرية  زي��ادة  العام  هذا  املعر�ض 
دائرة  قبل  م��ن  واملتوا�صلة  العظيمة  اجل��ه��ود  بفعل 
كوجهة  العا�صمة  اأهمية  لتوؤكد  لل�صياحة  ابوظبي 

واعدة  اأفاقا  من  اأبوظبي  متتلكه  ملا  فريدة  �صياحية 
اأن يتعرف  للمزيد من النمو امل�صتمر يريد كل زائر 
على قرب على هذه الوجهة املميزة. ويحر�ض فندق 
ميلينيوم على امل�صاركة كل عام يف هذا املعر�ض الذي 
ي�صهد عام بعد اخر اهتماما كبريا واقبال ملحوظا 
من ال�صركات واملوؤ�ص�صات حيث ي�صم حتت مظلته عدد 

كبري من اجلهات العاملة واملعنية ب�صناعة ال�صياحة 
�صياق  ويف  باحل�صور  املنظمني  اأت�صال  فى  لأهميته 
م�صاركة فندق ميلينيوم اأبوظبي يف معر�ض اخلليج 
للحوافز، اأكد روبر�صت �صميتز مدير عام الفندق اأن 
هذا النوع من ال�صياحة يعد اأحد اأهم روافد القطاع 

ال�صياحي والفندقي. 

ميلينيوم اأبوظبي ي�صارك يف معر�ض اخلليج 
ل�صياحة احلوافز والأعمال واملوؤمترات

املال والأعمال

�صعود بن �صقر القا�صمي يفتتح م�صنع �صركة اخلليج وراأ�ض اخليمة للزيوت يف مدينة راأ�ض اخليمة املالحية

الكويت حتقق فائ�صا مبيزانيتها يتجاوز 60 مليار دولر 

•• راأ�س اخليمة -وام: 

افتتح �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود 
املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن 
راأ���ض اخليمة م�صاء  الأع��ل��ى حاكم 
ام�ض الول يف مدينة را�ض اخليمة 
اخلليج  ���ص��رك��ة  م�صنع  ل��ل��م��الح��ة 
ذ.م.م  ل���ل���زي���وت  اخل���ي���م���ة  وراأ���������ض 
ال�صحوم  ومعاجلة  ال��زي��وت  لنتاج 
بال�صراكة  تاأ�ص�ض  ال��ذي  الع�صري 
والتطوير  ال�صتثمار  مكتب  ب��ني 
حلكومة  ال����ص���ت���ث���م���اري  ال���������ذراع 
اأويل  جلف  و�صركة  اخليمة  راأ����ض 
الطاقة  ذراع  ان���رتن���ا����ص���ي���ون���ال 
هيندوجا  مل���ج���م���وع���ة  امل���م���ل���وك���ة 
يتمتع  م�صرتك  كم�صروع  الهندية 
حمدودة  م�صوؤولية  ذات  ب�صراكة 
الزيوت وال�صحوم. ح�صر  لت�صنيع 
بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  الفتتاح 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
وال�صيخ  املجتمع  وتنمية  وال�صباب 
اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �صخبوط 
نهيان و�صعادة ام كيه لوكي�ض �صفري 
الدولة  ل����دى  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة 
هيندوجا  غ��وب��ي��ت�����ص��ان��د  وال�����ص��ي��د 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
�صركات هيندوجا وعدد من ال�صيوخ 
وكبار امل�صوؤولني يف المارة. ورحب 
�صاحب ال�صمو حاكم را�ض اخليمة 
الفتتاح  ح��ف��ل  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه  يف 
وال�صتثمارات  الع���م���ال  ب���رج���ال 
الرامية  الجنبية يف را�ض اخليمة 
اىل تو�صيع تواجدها يف املنطقة من 
القت�صادية  ال�صراكات  بناء  خالل 
م���ع ح��ك��وم��ة را�����ض اخل��ي��م��ة وقال 
ولزالت  كانت  الم���ارات  ان  �صموه 
للعديد  مثاليا  ا�صتثماريا  مق�صدا 
تتطلع  التي  العاملية  ال�صركات  من 
اىل ا�صتغالل الفر�ض ال�صتثمارية 
وموقعها  ال��دول��ة  بها  تتمتع  التي 

ال���ص��رتات��ي��ج��ي ب��ني ق���ارات العامل 
والذي يعد نقطة و�صل بني ال�صرق 
والغرب. وا�صاف �صموه نرتبط يف 
دولة المارات بعالقات مميزة مع 
الهند و�صراكات اقت�صادية ناجحة 
ب��ني رج���ال الع��م��ال ب��ني البلدين 
ال�صديقني ونتطلع من خالل هذه 
ال�صراكة بني جمموعة جلف اويل 
الت�صحيم  ل���زي���وت  ان��رتن��ا���ص��ون��ال 
تو�صيع  را�ض اخليمة اىل  وحكومة 
افاق التعاون القت�صادي امل�صرتك 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ون���ح���ن ع���ل���ى ثقة 
اخليمة  را������ض  ام������ارة  اخ���ت���ي���ار  ان 
ك���م���وق���ع اق���ل���ي���م���ي ل��ل�����ص��رك��ة يعد 
ن��ح��و حتقيق  ل��ل��ط��رف��ني  م��ك�����ص��ب��ا 
املزيد  نحو  هامة  وخطوة  النجاح 
م��ن ال�����ص��راك��ات ب��ني را����ض اخليمة 
الذين  الهند  يف  الع��م��ال  ورج���ال 
كبرية  ا�صتثمارية  �صجلوا جناحات 
تواجدهم  وع������ززوا  الم�������ارات  يف 
ال��ت��ج��اري يف ال��دول��ة ال��ت��ي جنحت 
روؤو�ض  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�صتقطاب  يف 
الم������وال اخل���ارج���ي���ة و����ص���ط بيئة 
اليوم  . وقال �صموه  اعمال مثالية 

ونحن ند�صن افتتاح �صركة اخلليج 
ل���ل���زي���وت نخطو  ورا�������ض اخل��ي��م��ة 
خ��ط��وة ث��اب��ت��ه ن��ح��و ت��ع��زي��ز املكانة 
اخليمة  را���ض  لم���ارة  القت�صادية 
القت�صادية  املناطق  خارطة  على 
وال���������ص����ن����اع����ي����ة الك�����������ر ج����ذب����ا 
وتنويع  الج��ن��ب��ي��ة  ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات 
الدخل لالمارة بف�صل ما  م�صادر 
ا�صرتاتيجية  موقع  من  به  تتمتع 
وم��ن��اط��ق ���ص��ن��اع��ي��ة م��ع��ززه ببنية 
حتتية مطوره وقوانني وت�صريعات 
ف��ر���ض جناح  م��ن  ت��ع��زز  اقت�صادية 
الكرى  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال�������ص���رك���ات 
عملياتها  ل��ت��و���ص��ي��ع  ت�����ص��ع��ى  ال���ت���ي 
و�صمال  اخل���ل���ي���ج  يف  الن���ت���اج���ي���ة 
اف���ري���ق���ي���ا وال�����و������ص�����ول ل�����ص����واق 
مبا  فخورون  �صموه  وتابع  جديدة 
مع  ا�صتثماري  تعاون  من  حققناه 
وبالخ�ض  ال�صركات  م��ن  ال��ع��دي��د 
م��ع ���ص��رك��اوؤن��ا م��ن رج���ال العمال 
�صتكون  ان��ه��ا  وواث���ق���ون  ال��ه��ن��د  يف 
�صت�صاف  اخ��������رى  جن������اح  ق�������ص���ة 
اجلانبني  بني  ال�صابقة  للنجاحات 
افاق  خ��الل��ه��ا  م��ن  اك�صبتنا  ال��ت��ي 

او�صع للتعاون وال�صراكة يف جمال 
ان  منا  اميانا  املختلفة  ال�صناعات 
النهاية  ولي�ض  البداية  هو  النجاح 
را�ض  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  وق���ام 
ال�صيخ  م���ع���ايل  ي���راف���ق���ه  اخل��ي��م��ة 
لدى  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
راأ�ض  مدينة  يف  امل�صنع  و�صولهما 
ال�صتار  ب��ازاح��ة  امل��الح��ي��ة  اخل��ي��م��ة 
ع����ن ال���ل���وح���ة ال���ت���ذك���اري���ة اي���ذان���ا 
الذي  اجل��دي��د  للم�صنع  ب��اف��ت��ت��اح 
وراأ����ض  اخلليج  م�صنع  ا���ص��م  حمل 
قام  ب��ع��ده��ا   .. ل���ل���زي���وت  اخل��ي��م��ة 
تفقدية  بجولة  واحل�����ص��ور  �صموه 
داخل امل�صنع د�صن خاللها خطوط 
الت�صغيل  زر  بال�صغط على  النتاج 
الت�صغيلية  العمليات  ببدء  اي��ذان��ا 
الت�صحيم  زي���وت  لن��ت��اح  للم�صنع 
مت  عبوة  اول  حملت  كما  املعدنية 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت��وق��ي��ع  ان��ت��اج��ه��ا 
القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  وم��ع��ايل 
اآل نهيان. وتبلغ الطاقة الإنتاجية 
الت�صحيم  زي������وت  م����ن  احل���ال���ي���ة 
بنظام  العمل  اأ�صا�ض  للم�صنع على 

ال����ف طن   30 ال���ث���الث م���ن���اوب���ات 
اخلطط  تف�صي  و���ص��وف  ب��ال�����ص��ن��ة 
مع  للم�صنع  املقرتحة  التو�صعية 
الآلت واملعدات اجلديدة اإىل زيادة 
الطاقة الإنتاجية اإىل 44 الف طن 
يف ال�صنة فيما ت�صل طاقة التخزين 
احلالية للب�صائع ال�صائبة للم�صنع 
للزيوت  ط���ن  الف   7 ن��ح��و  اإىل 
للب�صائع  طن  و2000  الأ�صا�صية 
التقديرات  ت�����ص��ري  ك��م��ا  اجل���اه���زة 
يف  الت�صحيم  زي���وت  ���ص��وق  اأن  اإىل 
مليون   1.5 تبلغ  اخلليج  منطقة 
بن�صبة  من���وا  وت�صهد  تقريبا  ط��ن 
8 باملائة حيث متثل املنطقة ثاين 
م�صتوى  على  اإقليمي  ���ص��وق  اأك���ر 
واملحيط  اآ�صيا  منطقة  بعد  العامل 
�صركة  م�����ص��ن��ع  ومي���ت���د  ال����ه����ادي. 
اخلليج وراأ�ض اخليمة للزيوت على 
م�صاحة تزيد عن 13 فدانا ويوفر 
خدمات اخللط والتعبئة وتخزين 
امل�صنع  وي�صم  اجلاهزة  الب�صاعة 
اأي�صا خطا لتعبئة العبوات ووحدة 
الراميل  لتعبئة  وم��راف��ق  خ��ل��ط 
والب�صائع ال�صائبة وميتلك امل�صنع 

�صغرية  عبوات  تعبئة  على  القدرة 
اإ�صافة  بال�صنة  6 الف طن  لغاية 
لغاية  ال�صحوم  وتعبئة  اإن��ت��اج  اإىل 
ويتميز  ���ص��ن��وي��ا  ط���ن  الف   10
امل�صنع مبوقع ا�صرتاتيجي بجانب 
اأنابيب  خط  وميتلك  �صقر  ميناء 
م��ب��ا���ص��ر مي��ت��د م���ن ال�����ص��ف��ي��ن��ة اإىل 
اخلا�صة  الزيوت  تخزين  �صهاريح 
تقليل  اإىل  ي�����وؤدي  مم���ا  ب��ال�����ص��رك��ة 
اأعباء نقل الب�صائع ال�صائبة. وقال 
�صركة  رئي�ض  نائب  روت��ني  فرانك 
جلف اأويل انرتنا�صيونال ان م�صنع 
املعدنية  وال�صحوم  ال��زي��وت  اإن��ت��اج 
يتيح  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  مب��وق��ع  يتميز 
�صهولة يف الو�صول اإليه ف�صال عن 
التي  امل��وات��ي��ة  التجارية  ال��ق��وان��ني 
منتجاتنا  توفري  ب��الإم��ك��ان  جتعل 
وتناف�صية  اقت�صادية  اأكر  باأ�صعار 
خمتلف  عر  النهائي  للم�صتخدم 
ال�صرق  وم��ن��ط��ق��ة  اخل��ل��ي��ج  اأن���ح���اء 
واعرب  اأفريقيا.  و�صمال  الأو�صط 
ع���ن ام��ت��ن��ان��ه ل��ل��دع��م ال��ك��ب��ري من 
حكومة راأ�ض اخليمة لهذا امل�صروع 
ح��ي��ث مت��ث��ل م��دي��ن��ة راأ�����ض اخليمة 

املالحية قاعدة مثالية لال�صتثمار 
ملا تتمتع به من موقع ا�صرتاتيجي 
اإىل  الو�صول  اإمكانية  ع��ن  ف�صال 
اململوكة  وامل�����ص��اري��ع  امل�صتثمرين 
والتطوير  ال���ص��ت��ث��م��ار  مكتب  م��ن 
واو�صح  اخل��ي��م��ة.  راأ�����ض  حل��ك��وم��ة 
تو�صعية  خ����ط����ة  و�����ص����ع  مت  ان�������ه 
ح�صة  ل�صمان  للم�صنع  طموحة 
 8-6 ب���ني  اإىل م���ا  ت�����ص��ل  ���ص��وق��ي��ة 
ال�صنوات  خ��الل  اأدن��ى  كحد  باملائة 
املتوقع  من  والتي  القادمة  الأرب��ع 
اجلارية  اخل���ط���ة  يف  ت��ن��ع��ك�����ض  اأن 
م��ع ع��م��الء ���ص��رك��ة اخل��ل��ي��ج وراأ����ض 
اخليمة للزيوت احلاليني وعمالء 
�صركة اخلليج نفط ال�صرق الأو�صط 
امل��ح��دودة غوميل يف منطقة جبل 
اجل��دد. من جانبه  والعمالء  علي 
الرئي�ض  ����ص���ت���ي���وارت  ج���ي���م  ق�����ال 
اإدارة  وع�����ص��و جم��ل�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والتطوير  ال����ص���ت���ث���م���ار  م���ك���ت���ب 
اخليمة  راأ��������ض  حل���ك���وم���ة  ال���ت���اب���ع 
اإطار  ي��اأت��ي يف  امل�����ص��ن��ع  اط���الق  ان 
ال�صتثمار  الوا�صحة ملكتب  الروؤية 
وال��ت��ط��وي��ر ال��ت��اب��ع حل��ك��وم��ة راأ�ض 

مبوا�صلة  تتمثل  وال��ت��ي  اخل��ي��م��ة 
ال����ن����م����و وال�����ت�����ط�����ور م������ن خ����الل 
احلالية  امل�صاريع  يف  ال�صتثمارات 
املركز يركز  ان  م��وؤك��دا  واجل��دي��دة 
التحتية  ب��ال��ب��ن��ي��ة  الرت����ق����اء  ع��ل��ى 
ب��غ��ي��ة ت�����ص��ج��ي��ع ال����ص���ت���ث���م���ارات يف 
الإمارة وكذلك التعاون مع �صركاء 
يتمتعون بخرات عالية و�صجالت 
ح��اف��ل��ة ب��ال��ن��ج��اح��ات. واأ����ص���اف ان 
انرتنا�صيونال  اأوي���ل  جلف  �صركة 
الرائدة  ال�����ص��رك��ات  اإح����دى  تعتر 
ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب����اأك����ر م����ن 110 
�صناعة  يف  اخل�����رة  م���ن  ����ص���ن���وات 
النفط والغاز واملتخ�ص�صة يف اإنتاج 
ال���زي���وت وال�����ص��ح��وم وغ���ريه���ا من 
ميثلون  وهم  ال�صلة  ذات  املنتجات 
وحتقيق  ل��ل��ت��ع��اون  منا�صبا  خ��ي��ارا 
ط����م����وح����ات م���ك���ت���ب ال����ص���ت���ث���م���ار 
والتطوير املتمثلة بالنمو يف قطاع 
ال�صناعات النتاجية م�صرا اىل ان 
هذه ال�صراكة �صتعود بالفائدة على 
مكتب  من  كل  اأن  يذكر  الطرفني 
ال�صتثمار والتطوير و�صركة جلف 
اأوي����ل ان��رتن��ا���ص��ي��ون��ال وم���ن خالل 
م�صروع م�صرتك اآخر هو �صتاندرد 
ذ.م.م  �صبي�صالي�صت�ض  اند  جري�صز 
لت�صنيع  م���رف���ق  ب��ت�����ص��غ��ي��ل  ق���ام���ا 
يف  نف�صه  امل�صنع  �صمن  ال�����ص��ح��وم 
راأ�������ض اخل��ي��م��ة وه�����ذا الأم������ر من 
تكاليف  خف�ض  ي�صمن  اأن  ���ص��اأن��ه 
النمو  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ص��ه��ي��ل  الإن����ت����اج 
ال��ع�����ص��وي. وت��ع��ت��ر ���ص��رك��ة جلف 
اأوي����ل ان��رتن��ا���ص��ي��ون��ال واح����دة من 
10 �صركات زيوت ت�صحيم يف  اأهم 
العامل تاأ�ص�صت يف الوليات املتحدة 
وتدير   1901 ع��ام  يف  الأمريكية 
ال�����ص��رك��ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف اأك����ر من 
ومتتلك  العامل  حول  دولة   130
يف  منت�صرة  ت�صنيع  م��ن�����ص��اأة   20

خمتلف اأنحاء العامل. 

•• اأبو ظبي-الفجر:

اكد اخلراء امل�صاركني يف ندوة حول رفع الداء و ال�صالمة يف حقول النفط 
التي تطبق اعلي معايري  ال��دول  والغاز ان دول��ة الم���ارات جتئ يف مقدمة 

المن وال�صالمة يف مواقع النتاج الرية والبحرية. 
وقال اخلراء الذين �صاركوا يف الندوة التي اختتمت اعمالها ام�ض يف فندق 
اجلهود  اق�صي  تبذل  ابوظبي  يف  الوطنية  ال�صركات  ان  ابوظبي  �صوفوتيل 
بالتعاون مع �صركائها للحفاظ علي معدلت عالية لرفع م�صتوى الداء يف 
مواقع النتاج بهدف حتقيق ال�صالمة ومنع احلوادث وحت�صني انتاج النفط 

والغاز واملحافظة على الحتياطي النفطي يف احلقول الرية والبحرية .
واكد اخلراء الذين �صاركوا يف الندوة التي نظمتها �صركة �صل بح�صور اأكر 
و  الم���ارات  دول��ة  الوطنية يف  النفط  �صركات  80 م�صوؤول وخبري من  من 
�صلطنة عمان والكويت ودول اأخرى يف ال�صرق الأو�صط �صرورة اتباع الو�صائل 

احلديثة للحفاظ علي التميز الت�صغيلي للمن�صاآت النفطية يف املنطقة.
وقال ال�صيد ديفني جاريتي، املدير وممثل امل�صاهمني يف �صركة �صل اإن الهدف 
الرئي�صي من هذه الندوة هو ال�صالمة يف مواقع النتاج ا�صافة ايل تبادل 
الراء حول اأف�صل املمار�صات بني امل�صغلني يف امل�صاريع امل�صرتكة النفطية يف 
، ركزت علي �صرورة رفع الكفاءة يف الإنتاج  . وا�صار اىل ان الندوة  املنطقة 
واإدارة املكامن باعتبار ان ذلك ي�صاعد على مواكبة اأحدث التقنيات وتوفري 
اأحدث  اإىل  للو�صول  النفط  العاملني يف جمال  اأي�صا  ويتيح  امل��ايل  النفاق 

التقنيات يف احلقول النفطية واملرافق الأخرى.
اية  و لفت اىل ان الندوة رك��زت اي�صا على �صبل احلد من خماطر ح��دوث 
انفجارات وحوادث �صناعية اأخرى ل�صمان �صالمة جميع العاملني يف مواقع 

النتاج النفطية والغازية .
اأولوية ق�صوى بالن�صبة  اأن �صالمة املوارد الب�صرية واملرافق تعد  وا�صار اإىل 

ل�صركة �صل و�صركائها.
اأي  لتجنب  �صبل  اإيجاد  ت�صاعدنا على  الندوات لنها  اهمية هذه  واكد على 

خ�صارة يف مواقع النتاج وهذ ي�صهم اىل حد كبري يف حت�صني الإنتاجية 

وجتنب  العمليات  ك��ف��اءة  حت�صني  اأي�صا  ذل��ك  لنا  يتيح  �صوف  قائال  وت��اب��ع 
تكرار الأخطاء ال�صابقة يف عمليات الإنتاج ويبقى هدفنا النهائي هوتعزيز و 
حت�صني عمليات الإنتاج . من جانبه قال ال�صيد روبرت بارجويز مدير الإنتاج 
يف م�صاريع �صل ان اعمال الندوة التي �صارك بها عدد من الكوادر الماراتية 
بهدف  املكامن  اإدارة  اهمية  علي  اكدت  بابوظبي  النفط  �صركات  العاملة يف 
تطوير الإنتاج ومنع اإهدار املوارد يف مواقع النتاج خا�صة تلك التي ت�صاهم 
فيها �صركة �صل. وا�صاف تناولت املناق�صات خالل الندوة اأف�صل الطرق لإدارة 
املكامن ونحن نريد جتنب اأي �صيء يوؤدي اإىل حدوث اخطاء يف عملية النتاج 

. وقال ان الإنتاج من املكامن يلحق ال�صرر بالبئر والحيتاطي واملوارد وهذه 
هي الر�صالة التي نريد نقلها ل�صركائنا يف املنطقة . 

اأبو ظبي، �صيكون حول المتياز  وذكر ان مو�صوع الندوة يف العام املقبل يف 
الت�صغيلي ولكنه �صريكز على ق�صايا خمتلفة مثل حتقيق ال�صالمة الت�صغيلية 
والإداري��ة ب�صكل جيد . �صارك يف ور�صة العمل ممثلني من �صركات اأدنوك و 
ال�صركات التابعة لها اأدكو وجا�صكو وادما وزادكو و�صركة �صل و�صركة بابتكو 
من البحرين و�صركة تنمية نفط عمان ا�صافة اىل �صركات نفط من الكويت 

وم�صر وكازاخ�صتان والدمنارك وغريها .

خرباء: الإمارات تطبق اأعلى معايري ال�صالمة يف مواقع الإنتاج النفطي 

•• الكويت-وكاالت:

دينار  مليار   17 بقيمة  امليزانية  يف  فائ�صا  الكويت  حققت 
ال�صنة  م��ن  الأوىل  الع�صرة  الأ���ص��ه��ر  يف  دولر(  مليار   60(
اآذار اجل��اري، وفقا  املالية احلالية التي تنتهي نهاية مار�ض 

لأرقام �صادرة عن وزارة املالية الكويتية.
وخ���الل ال��ف��رتة ال��ت��ي ان��ت��ه��ت اأواخ����ر ي��ن��اي��ر ك��ان��ون الثاين، 

مليار   94.5( دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   27 اإىل  ال��ع��ائ��دات  ارت��ف��ع��ت 
دولر( يف حني مل تتجاوز النفقات مبلغ 9.8 مليارات دينار 

)34.4 مليار دولر(.
وازدادت العائدات بن�صبة %11.6 مقارنة مع الفرتة ذاتها 
ملجمل  املتوقعة  العائدات  �صعف  وت�صكل  ال�صابق،  العام  من 

ال�صنة املالية.
ي�صار اإىل اأن ال�صنة املالية يف الكويت تبداأ يف الأول من اأبريل 

ني�صان وتنتهي يف 31 مار�ض اآذار.
املح�صلة يف  النفطية  الإي��رادات  اأن  بيانات كويتية  واأظهرت 
بلغت   )2013-2012( احلالية  املالية  ال�صنة  ميزانية 
�صهور  للع�صرة  )اأي  املا�صي  الثاين  كانون  يناير  نهاية  حتى 
الأوىل من ال�صنة املالية( 25.494 مليار دينار )89 مليار 
يف  الع�صو  ال��دول��ة  اإي����رادات  معظم  ي�صكل  والنفط  دولر(. 

منظمة الدول امل�صدرة للنفط )اأوبك(.

وكانت الكويت حققت فائ�صا حجمه 47 مليار دولر خالل 
 107 ال��ودائ��ع  بلغت  عندما   2012-2011 امل��ايل  ال��ع��ام 

مليارات دولر.
الأخرية  ال�13  الأع����وام  خ��الل  امل��ايل  الفائ�ض  حجم  وبلغ 

250 مليار دولر.
من   10% ن�صبة  اق��ت��ط��اع  على  الكويتي  ال��ق��ان��ون  وين�ض 
يتم  امل�صتقبل  لأج��ي��ال  خ��ا���ض  �صندوق  ل��ت��ودع يف  ال��ع��ائ��دات 

ا�صتثماره، وتقدر موجودات ال�صندوق ال�صيادي حاليا باأكر 
من 400 مليار دولر.

ومن املقرر اأن تخ�ص�ض الكويت ن�صبة %25 من العائدات 
خالل ال�صنة املالية احلالية لل�صندوق.

ويبلغ عدد �صكان البلد الع�صو يف جمل�ض التعاون اخلليجي 
الأجانب، وتنتج  2.5 من  بينهم نحو  ن�صمة،  3.7 ماليني 

البالد نحو ثالثة ماليني برميل من النفط يوميا.

وفد املجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي ي�صل 
للكويت للرتويج جلائزة الإمارات للطاقة

•• دبي-وام: 

الطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  ق��ال 
نائب رئي�ض املجل�ض الأعلى للطاقة 
يف دبي ان املجل�ض ي�صعى من خالل 
رفع  اإىل  للطاقة  الإم���ارات  جائزة 
واملوؤ�ص�صات  الأف�����راد  ب��ني  ال��وع��ي 
املوارد  على  احلفاظ  اأهمية  ح��ول 
الطبيعية وحماية البيئة وت�صليط 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
ال�صديقة للبيئة والتي من �صاأنها 
دول  يف  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  دع���م 
خالل  �صعادته  وا���ص��اف  املنطقة. 
يف  بالكويت  عقد  �صحفي  موؤمتر 
جلائزة  الرتويجية  اجلولة  اط��ار 
منطقة  يف  ل��ل��ط��اق��ة  الإم�����������ارات 
افريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 
اأنه ي�صرنا اأن نعقد هذا املوؤمتر يف 
للتعريف  ال�صقيقة  الكويت  دول��ة 
واآليات  وفئاتها  اجلائزة  ب��اأه��داف 
املوؤ�ص�صات  وت�صجيع  لها  الرت�صح 
للم�صاركة  واخل��ا���ص��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
من  الأوىل  تعد  التي  اجل��ائ��زة  يف 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة . 
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ص��ع��ادة اأحمد 

العام  الأم�������ني  امل���ح���ريب���ي  ب���ط���ي 
دبي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  للمجل�ض 
اأن جائزة الإمارات للطاقة تواكب 
ت�صهده  ال����ذي  ال�����ص��ري��ع  ال��ت��ط��ور 
ع�����ام يف جمال  ب�����ص��ك��ل  امل���ن���ط���ق���ة 
من  الطبيعية  امل����وارد  ا���ص��ت��ه��الك 
الطاقة واملياه ون�صعى بدورنا اإىل 
تعزيز مفهوم الرت�صيد من خالل 
ايجاد روح التناف�ض الإيجابي على 
واملوؤ�ص�صي  ال���ف���ردي  ال�����ص��ع��ي��دي��ن 
تعزيز  يف  ي�����ص��ه��م  ال������ذي  الأم�������ر 
�صرائج  جميع  بني  البيئي  الوعي 

املجتمع.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172006 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2012/02/06م 
با�ص��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �صويت 200، �صانتا مونيكا، �صي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأو مطلية بها غري ال��واردة يف فئات  املعادن النفي�صة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة 
اأخرى؛ املجوهرات والأحجار الكرمية؛ اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة.

 14  الواق�عة بالفئة:  
 "MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR" كتبت عبارة و�صف العالمة:  

باللغة الإجنليزية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/13م   املودعة حتت رقم: 169132 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   
با�ص��م: جون ِبل اآند كرويِدن ليمتد 

 

وعنوانه:�صافاَير كورت، وول�صجرايف ترياجنل، كوفنرتي، �صي يف2 2تي اإك�ض، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات  ال�صيدليات؛  اأع��م��ال  اإدارة  املكتبي؛  الن�صاط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  ال��دع��اي��ة؛ 
املبيعات لالآخرين؛  ترويج  بالتجزئة؛  البيع  لغايات  الإع��الم  و�صائل  �صلع على  والت�صدير؛ عر�ض  ال�صترياد 
امل�صتهلكني من معاينتها  املنتجات حل�صاب الغري بغر�ض متكني جمهور  العينات؛ جتميع ت�صكيلة من  توزيع 
و�صرائها ب�صكل مالئم �صواء من املحل اأو من خالل الطلب بالريد اأو و�صائل الت�صالت اأو موقع اإلكرتوين اأو 
الإنرتنت؛ تنظيم واإدارة والإ�صراف على برامج الولء واملكافاآت؛ ن�صر مواد الدعاية والإعالن املتعلقة بالطب 
خدمات  وت�صغيل  بتاأ�صي�ض  يتعلق  فيما  الأعمال  وا�صت�صارات  م�صاعدة  توفري  وال�صالمة؛  ال�صحية  والرعاية 
المتياز اخلا�صة بال�صيدليات؛ اإدارة �صوؤون الأعمال اخلا�صة مبتاجر التجزئة وال�صيدليات؛ خدمات امل�صورة 

واملعلومات وال�صت�صارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.
 35  الواق�عة بالفئة:  

باأحرف   "CROYDEN و"  و"&"   "BELL"و  "JOHN" ال��ك��ل��م��ات  ك��ت��ب��ت  و�صف العالمة:  
لتينية.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172013 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2012/02/06م 
با�ص��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �صويت 200، �صانتا مونيكا، �صي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اآخرون  يقدمها  واجتماعية  �صخ�صية  خدمات  والأف��راد؛  املمتلكات  حلماية  اأمنية  خدمات  قانونية؛  خدمات 
املعلومات  توفري  املتحركة؛  بالر�صوم  املت�صلة  الفكرية  وامللكية  الب�صائع  ترخي�ض  الأف���راد؛  حلاجات  تلبية 

املبا�صرة عن ترخي�ض الب�صائع وامللكية الفكرية املت�صلة بالر�صوم املتحركة.
 45  الواق�عة بالفئة:  

 "MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR" كتبت عبارة و�صف العالمة:  
باللغة الإجنليزية.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/18م   املودعة حتت رقم: 172172 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ص��م: ِمِن�صرتي اأُف �صاوند لي�صن�صينغ ليمتد 

 

 وعنوانه:103 جونت �صرتيت، لندن، اإ�ض ئي1 6دي بي، اململكة املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور واإ�صارات الفيديو؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأ�صرطة 
فيديو  اأ�صرطة  دي(؛  يف  )دي  ال�صتعمالت  متعددة  اأق��را���ض  مدجمة؛  واأق��را���ض  م�صجلة  فيديو  اأق��را���ض  وب�صرية؛  �صمعية 
م�صبقة الت�صجيل؛ معدات واأجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات؛ لبادات الفارة؛ اأجهزة التلفزيون والتلفزيون التفاعلي؛ اأجهزة 
التلفزيون املزودة مب�صغالت الأقرا�ض ال�صمعية والب�صرية الرقمية؛ قارئات الأقرا�ض املتعددة ال�صتعمالت الرقمية؛ �صا�صات 
التلفزيون و�صا�صات عر�ض الو�صائط املتعددة؛ م�صغالت الأقرا�ض املدجمة املحمولة؛ الكامريات؛ م�صخمات ال�صوت؛ اأجهزة 
ت�صجيل الأقرا�ض ال�صمعية والب�صرية الرقمية؛ الأجهزة امللحقة باحلا�صوب؛ الكامريات؛ الكتب الإلكرتونية؛ اأنظمة الهاي 
اأجهزة  الراأ�ض؛ ميكروفونات؛  �صماعات  رادي��و؛  على  التي حتتوى  واملنبهات  والراديو  كا�صيت  الراديو  اأجهزة  فاي )hi-fi(؛ 
ال�صوت؛  ال�صوت؛ مكرات  اأنظمة مكرات  امل��ودم؛  اأجهزة  الهاتف؛  نقالة؛ متديدات  بعد؛ هواتف  اأجهزة حتكم عن  اإر�صال؛ 
هوائيات؛ معدات ال�صرتيو؛ امل�صتقبالت وامل�صخمات؛ النظارات ال�صم�صية واملن�صورات الإلكرتونية املبا�صرة القابلة للتنزيل؛ 
املو�صيقى الرقمية املبا�صرة القابلة للتنزيل؛ نغمات الهاتف القابلة للتنزيل؛ برجميات واأجزاء احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب 

القابلة للتنزيل؛ حقائب احلمل املعدة لال�صتخدام مع الأجهزة الإلكرتونية؛ �صدادات الأذن.
 9  الواق�عة بالفئة:  

و�صف العالمة:تتكون العالمة من عبارة "MINISTRY OF SOUND" املكتوبة باللغة الإجنليزية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/04م   املودعة حتت رقم: 171509 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ص��م: جاري رودز 
 وعنوانه:19 بورتالند بِلي�ض، لندن، دبليو1بي 1بي اإك�ض، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات؛ خدمات الإيواء املوؤقت؛ خدمات املعلومات وال�صت�صارات وامل�صورة املتعلقة 

مبا تقدم.  
 43  الواق�عة بالفئة:  

مميز  ب�صكل  "GARY RHODES" مكتوب  املذكر  العلم  ا�صم  من  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
."O" بالأحرف الالتينية مع ت�صميم ي�صبه الدخان اأو البخار ويت�صاعد من منت�صف احلرف الالتيني

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172010 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2012/02/06م 
با�ص��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه: 2700 كولورادو اأفينيو، �صويت 200، �صانتا مونيكا، �صي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�صطة الريا�صية والثقافية؛ اإنتاج وتوزيع الر�صوم املتحركة؛ 
اأفالم وفيديوهات مو�صيقية  �صبكي يقدم مقاطع  املتحركة؛ توفري موقع  بالر�صوم  املتعلقة  املعلومات  توفري 
غري قابلة للتنزيل ومعلومات عن الر�صوم املتحركة والأعمال الأدبية واملو�صيقى؛ تنظيم املوؤمترات يف جمالت 
الر�صوم املتحركة والرتفيه لغايات ترفيهية؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري بث املو�صيقى والر�صوم املتحركة 

عن طريق اأجهزة الآي بود؛ توفري األعاب احلا�صوب املبا�صرة.
 41  الواق�عة بالفئة:  

 "MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR" كتبت عبارة و�صف العالمة:  
باللغة الإجنليزية.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/03م   املودعة حتت رقم: 171451 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ص��م: ليكويد ني�وتري�صن ا�ض ار ال 
 وعنوانه:بلدجن رقم 2، ت�صل�صتون ب�ارك، ك�وليمور روك، �صان�ت مي�ص�يل، بربادو�ض 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأ�صا�صها  التي  الكحولية  غ��ري  وامل�����ص��روب��ات  الريا�صية  وامل�����ص��روب��ات  الطاقة  م�صروبات  وحت��دي��دا  امل�صروبات 

اخل�صروات ع�صائر الفاكهة املنع�صة واملياه.
 32  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "LIQUID NUTRITION" باللغة الإجنليزية.   و�صف العالمة:  
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/18م   املودعة حتت رقم: 172171 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ص��م: ِمِن�صرتي اأُف �صاوند لي�صن�صينغ ليمتد 

 

 وعنوانه:103 جونت �صرتيت، لندن، اإ�ض ئي1 6دي بي، اململكة املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

والتعليمي  التدري�صي  التدريب  دورات  توفري  الرق�ض؛  ن��وادي  خدمات  والدي�صكو؛  الليلية  النوادي  خدمات 
واملهني؛ توفري الرتفيه املبا�صر والرتفيه امل�صجل؛ خدمات الرتفيه الريا�صي وال�صينمائي وترفيه الفيديو؛ 
والأفالم  ال��رام��ج  ت��اأج��ري  اأو  تقدمي  اأو  اإن��ت��اج  والتلفزيون؛  ب��الإذاع��ة  املت�صل  والتدري�ض  والتعليم  الرتفيه 
التعليمية  امل���واد  وت��اأج��ري  اإن��ت��اج  الن�صر؛  خ��دم��ات  وامل��رئ��ي��ة؛  ال�صوتية  والت�صجيالت  والإذاع��ي��ة  التلفزيونية 
والتدري�صية؛ تنظيم امل�صابقات والألعاب والفعاليات الريا�صية؛ الرتفيه املو�صيقي؛ عرو�ض الأزياء؛ املعار�ض؛ 
الرقمية  واملو�صيقى  الإلكرتونية  املن�صورات  الإنرتنت؛ توفري  بوا�صطة  املقدمة  الإلكرتونية  الألعاب  خدمات 
التعليم  وخدمات  الفنية  الإدارة  املبا�صرة؛  للتنزيل(  القابلة  )غري  الهاتف  ونغمات  للتنزيل(  القابلة  )غري 
الت�صجيل  ا�صتوديوهات  املو�صيقية وخدمات  املكتبات  املو�صيقي وخدمات  التاأليف  باملو�صيقى وخدمات  املتعلقة 
املعلومات  خدمات  املو�صيقية؛  والآلت  امل�صجلة  املو�صيقى  وت��اأج��ري  املو�صيقي  الت�صجيل  وخ��دم��ات  املو�صيقي 

وامل�صورة املتعلقة بكافة ما تقدم.- الواق�عة بالفئة:  41
تتكون العالمة من ر�صم لتاج يعلو �صكاًل مميزاً ل�صبك معدين حمدود باإطار دائري وعلى  و�صف العالمة:  

منحنية. خلفية  جانبيه كتبت عبارة "MINISTRY OF SOUND" على 
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 177132   بتاريخ 2012/07/26م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ص��م: نيكون كوربوري�صن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�صو 1- ت�صومي، ت�صييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اآلت وعدد اآلية؛ حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الرية(؛ قارنات اآلية وعنا�صر نقل احلركة 
البي�ض؛ ماكينات  اأجهزة تفقي�ض  باليد؛  )عدا ما كان منها للمركبات الرية(؛ معدات زراعية عدا ما يدار 
ت�صنيع  ونظم  اآلت  ال�صوء؛   �صدة  لقيا�ض  مو�صلة  �صبه  اأجهزة  مو�صلة؛  �صبه  ت�صنيع  ونظم  اآلت  اآلية؛  بيع 
بلورية �صائلة؛ اأجهزة بلورية �صائلة لقيا�ض �صدة ال�صوء؛ اأجهزة فح�ض �صبه مو�صلة؛ اأجهزة فح�ض بلورية 
�صائلة؛اآلت واأجهزة تلميع للرقاقات؛ قطع غيار واك�ص�صوارات لآلت ونظم الت�صنيع �صبه املو�صلة؛ قطع غيار 
ال�صوء  �صدة  واإك�ص�صوارات لأجهزة قيا�ض  املو�صلة؛ قطع غيار  �صبه  ال�صوء  �صدة  واك�ص�صوارات لأجهزة قيا�ض 
واإك�ص�صوارات لأجهزة  املو�صلة؛ قطع غيار  �صبه  الفح�ض  واك�ص�صوارات لأجهزة  ال�صائلة؛ قطع غيار  البلورية 

الفح�ض البلورية ال�صائلة؛  قطع غيار واإك�ص�صوارات لآلت واأجهزة تلميع الرقاقات.
 7  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف لتينية.   و�صف العالمة:  
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/05م   املودعة حتت رقم: 174718 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ص��م: دوجال�ض فارما�صوتيكلز ليمتد 
 وعنوانه:�صنرتال بارك درايف، هندر�صون، اأوكالند 0610، نيوزيلندا 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�صتح�صرات �صيدلنية؛ مكمالت غذائية وحمية وت�صمل الفيتامينات وم�صتح�صرات وخال�صات الفيتامني 

واملعادن واملكمالت املعدنية ومكمالت الأع�صاب ومكمالت التغذية.
 5  الواق�عة بالفئة:  

�صكل  وبجانبها  مميز  بخط  "CLINICIANS" مكتوبة  الكلمة  من  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
متثيلي لتفاحة كما هو مو�صح بالطلب.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172008 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2012/02/06م 
با�ص��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �صويت 200، �صانتا مونيكا، �صي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

التجارية يف  املوؤمترات  تنظيم  املكتبي؛  الن�صاط  تفعيل  الأعمال؛  توجيه  الأعمال؛  اإدارة  والإع��الن؛  الدعاية 
جمالت الر�صوم املتحركة والرتفيه لالأغرا�ض التجارية.

 35  الواق�عة بالفئة:  
 "MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR" كتبت عبارة و�صف العالمة:  

باللغة الإجنليزية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/13م   املودعة حتت رقم:  169133 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   
با�ص��م: جون ِبل اآند كرويِدن ليمتد 

 

وعنوانه:�صافاَير كورت، وول�صجرايف ترياجنل، كوفنرتي، �صي يف2 2تي اإك�ض، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات ال�صيدليات؛ خدمات �صرف الأدوية؛ خدمات فنيي الب�صريات؛ خدمات ال�صيادلة لإعداد الو�صفات 
الطبية؛ امل�صاعدة الطبية؛ اخلدمات الطبية؛ خدمات العناية ب�صحة وجمال الكائنات الب�صرية واحليوانات؛ 
خدمات ال�صالمة والرعاية ال�صحية للكائنات الب�صرية؛ التحليل الطبي لت�صخي�ض وعالج الكائنات الب�صرية؛ 
املعلومات  توفري  خدمات  واجلراحية؛  والطبية  الأ�صنان  وطب  ال�صيدلنية  وال�صت�صارات  امل�صورة  خدمات 
وامل�صورة املتعلقة بامل�صاعدة ال�صيدلنية وطب الأ�صنان والطبية والرعاية ال�صحية عر الإنرتنت اأو من خالل 
تقييم  خدمات  ال�صحي؛  الفح�ض  خدمات  الغذائية؛  احلمية  ن�صائح  التغذية؛  ن�صائح  الت�صالت؛  و�صائل 
وال�صت�صارات  واملعلومات  امل�صورة  خدمات  والطبية؛  ال�صحية  املعلومات  خدمات  الطبية؛  واللياقة  ال�صحة 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.   
 44  الواق�عة بالفئة:  

كتبت الكلمات "JOHN" و"BELL" و"&" و" CROYDEN" باأحرف لتينية. و�صف العالمة:  
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172004 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2012/02/06م 
با�ص��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �صويت 200، �صانتا مونيكا، �صي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات 
قيا�ض الوزن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف 
الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأقرا�ض مدجمة واأقرا�ض 
متعددة ال�صتخدامات )دي يف دي( وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآلت ت�صجيل النقد واآلت 
األعاب احلا�صوب؛  واأ�صرطة وكا�صيتات  برامج  النريان؛  اإخماد  اأجهزة  البيانات؛ برجميات احلا�صوب؛  ملعاجلة  واأجهزة حا�صوبية  حا�صبة؛ ومعدات 
اأقرا�ض متعددة ال�صتعمالت حتتوي على دراما روائية؛ اأفالم ر�صوم متحركة عن الدراما الروائية؛ و�صائط اإلكرتونية م�صبقة الت�صجيل حتتوي 
على دراما روائية؛ ملفات قابلة للتنزيل يف جمال الرتفيه وحتديدا نغمات الهاتف والر�صوميات وال�صور والألعاب الإلكرتونية واملو�صيقى عر 
ونوتات مو�صيقية و�صحائف مو�صيقية؛  اأغاين  كتب  �صكل  للت�صجيل على  قابلة  اإلكرتونية  الال�صلكية؛ من�صورات  والأجهزة  �صبكة حا�صوب عامة 
احلا�صوبي  التخزين  اأجهزة  املو�صيقية؛  ال�صوت  ت�صجيالت  مغناطي�صيا؛  امل�صفرة  املبا�صرة  اخل�صم  بطاقات  مغناطي�صية؛  �صفائح  مغناطي�صات؛ 
التي  املدجمة  والأقرا�ض  للتنزيل  القابلة  والرقمية  ال�صمعية  الت�صجيالت  الرقمي وحتديدا  الإعالم  الفارغة؛  ذاكرة فال�ض  وحتديدا م�صغالت 
ت�صتمل على وتروج لأفالم الر�صوم املتحركة والأفالم الت�صجيلية؛ اأغطية للهواتف النقالة؛ واأغ�صية بال�صتيكية جمهزة تعرف بال�صطح اخلارجي 
احلا�صوب  وملحقات  واإك�ص�صوارات  واحلوا�صيب  املحمولة  املو�صيقى  وم�صغالت  النقالة  الهواتف  وحتديدا  الإلكرتونية  الأجهزة  وحماية  لتغطية 
حلمل  معدة  ظهر  حقائب  الإل��ك��رتون��ي��ة؛  الكتب  وق��ارئ��ات  الفيديو  وك��ام��ريات  وال��ك��ام��ريات  الأل��ع��اب  واأج��ه��زة  الرقمية  ال�صخ�صية  وامل�صاعدات 
احلوا�صيب؛ علب الكامريات؛ علب للهواتف النقالة؛ علب للم�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية؛ الهواتف اخللوية؛ األعاب احلا�صوب وحتديدا برجميات 
واأقرا�ض واأ�صرطة األعاب احلا�صوب؛ حلى زينة للهواتف اخللوية؛ كامريات ت�صتخدم مرة واحدة؛ مفكرات اإلكرتونية؛ علب حلمل اأجهزة احلا�صوب 

ال�صخ�صي ال�صغرية؛ لبادات الفاأرة؛ لفتات نيونية؛ واألعاب فيديو وحتديدا برجميات واأقرا�ض واأ�صرطة األعاب الفيديو.
 الواق�عة بالفئة:  9 

الإجنليزية. و�صف العالمة:  كتبت عبارة " MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR" باللغة 
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/18م   املودعة حتت رقم: 172173 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ص��م: ِمِن�صرتي اأُف �صاوند لي�صن�صينغ ليمتد 

 

 وعنوانه:103 جونت �صرتيت، لندن، اإ�ض ئي1 6دي بي، اململكة املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

والتعليمي  التدري�صي  التدريب  دورات  توفري  الرق�ض؛  ن��وادي  خدمات  والدي�صكو؛  الليلية  النوادي  خدمات 
واملهني؛ توفري الرتفيه املبا�صر والرتفيه امل�صجل؛ خدمات الرتفيه الريا�صي وال�صينمائي وترفيه الفيديو؛ 
والأفالم  ال��رام��ج  ت��اأج��ري  اأو  تقدمي  اأو  اإن��ت��اج  والتلفزيون؛  ب��الإذاع��ة  املت�صل  والتدري�ض  والتعليم  الرتفيه 
التعليمية  امل���واد  وت��اأج��ري  اإن��ت��اج  الن�صر؛  خ��دم��ات  وامل��رئ��ي��ة؛  ال�صوتية  والت�صجيالت  والإذاع��ي��ة  التلفزيونية 
والتدري�صية؛ تنظيم امل�صابقات والألعاب والفعاليات الريا�صية؛ الرتفيه املو�صيقي؛ عرو�ض الأزياء؛ املعار�ض؛ 
الرقمية  واملو�صيقى  الإلكرتونية  املن�صورات  الإنرتنت؛ توفري  بوا�صطة  املقدمة  الإلكرتونية  الألعاب  خدمات 
التعليم  وخدمات  الفنية  الإدارة  املبا�صرة؛  للتنزيل(  القابلة  )غري  الهاتف  ونغمات  للتنزيل(  القابلة  )غري 
الت�صجيل  ا�صتوديوهات  املو�صيقية وخدمات  املكتبات  املو�صيقي وخدمات  التاأليف  باملو�صيقى وخدمات  املتعلقة 
املعلومات  خدمات  املو�صيقية؛  والآلت  امل�صجلة  املو�صيقى  وت��اأج��ري  املو�صيقي  الت�صجيل  وخ��دم��ات  املو�صيقي 

وامل�صورة املتعلقة بكافة ما تقدم.- الواق�عة بالفئة:  41
الإجنليزية. باللغة  و�صف العالمة:تتكون العالمة من عبارة "MINISTRY OF SOUND" املكتوبة 

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172169   بتاريخ 2012/04/18م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     
با�ص��م: ِمِن�صرتي اأُف �صاوند جروب ليمتد 

 

 وعنوانه:103 جونت �صرتيت، لندن، اإ�ض ئي1 6دي بي، اململكة املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور واإ�صارات الفيديو؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأ�صرطة 
فيديو  اأ�صرطة  دي(؛  يف  )دي  ال�صتعمالت  متعددة  اأق��را���ض  مدجمة؛  واأق��را���ض  م�صجلة  فيديو  اأق��را���ض  وب�صرية؛  �صمعية 
م�صبقة الت�صجيل؛ معدات واأجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات؛ لبادات الفارة؛ اأجهزة التلفزيون والتلفزيون التفاعلي؛ اأجهزة 
التلفزيون املزودة مب�صغالت الأقرا�ض ال�صمعية والب�صرية الرقمية؛ قارئات الأقرا�ض املتعددة ال�صتعمالت الرقمية؛ �صا�صات 
التلفزيون و�صا�صات عر�ض الو�صائط املتعددة؛ م�صغالت الأقرا�ض املدجمة املحمولة؛ الكامريات؛ م�صخمات ال�صوت؛ اأجهزة 
ت�صجيل الأقرا�ض ال�صمعية والب�صرية الرقمية؛ الأجهزة امللحقة باحلا�صوب؛ الكامريات؛ الكتب الإلكرتونية؛ اأنظمة الهاي 
على راديو؛ �صماعات الراأ�ض؛ ميكروفونات؛ اأجهزة  حتتوى  التي  واملنبهات  والراديو  كا�صيت  الراديو  اأجهزة  فاي )hi-fi(؛ 
ال�صوت؛  ال�صوت؛ مكرات  اأنظمة مكرات  امل��ودم؛  اأجهزة  الهاتف؛  نقالة؛ متديدات  بعد؛ هواتف  اأجهزة حتكم عن  اإر�صال؛ 
هوائيات؛ معدات ال�صرتيو؛ امل�صتقبالت وامل�صخمات؛ النظارات ال�صم�صية واملن�صورات الإلكرتونية املبا�صرة القابلة للتنزيل؛ 
املو�صيقى الرقمية املبا�صرة القابلة للتنزيل؛ نغمات الهاتف القابلة للتنزيل؛ برجميات واأجزاء احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب 

القابلة للتنزيل؛ حقائب احلمل املعدة لال�صتخدام مع الأجهزة الإلكرتونية؛ �صدادات الأذن.
 9  الواق�عة بالفئة:  

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمتي "HED KANDI" املكتوبتني بالأحرف الالتينية.
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/18م   املودعة حتت رقم: 172170 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

با�ص��م: ِمِن�صرتي اأُف �صاوند لي�صن�صينغ ليمتد 

 

 وعنوانه:103 جونت �صرتيت، لندن، اإ�ض ئي1 6دي بي، اململكة املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور واإ�صارات الفيديو؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأ�صرطة 
فيديو  اأ�صرطة  دي(؛  يف  )دي  ال�صتعمالت  متعددة  اأق��را���ض  مدجمة؛  واأق��را���ض  م�صجلة  فيديو  اأق��را���ض  وب�صرية؛  �صمعية 
م�صبقة الت�صجيل؛ معدات واأجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات؛ لبادات الفارة؛ اأجهزة التلفزيون والتلفزيون التفاعلي؛ اأجهزة 
التلفزيون املزودة مب�صغالت الأقرا�ض ال�صمعية والب�صرية الرقمية؛ قارئات الأقرا�ض املتعددة ال�صتعمالت الرقمية؛ �صا�صات 
التلفزيون و�صا�صات عر�ض الو�صائط املتعددة؛ م�صغالت الأقرا�ض املدجمة املحمولة؛ الكامريات؛ م�صخمات ال�صوت؛ اأجهزة 
ت�صجيل الأقرا�ض ال�صمعية والب�صرية الرقمية؛ الأجهزة امللحقة باحلا�صوب؛ الكامريات؛ الكتب الإلكرتونية؛ اأنظمة الهاي 
اأجهزة  الراأ�ض؛ ميكروفونات؛  �صماعات  رادي��و؛  على  التي حتتوى  واملنبهات  والراديو  كا�صيت  الراديو  اأجهزة  فاي )hi-fi(؛ 
ال�صوت؛  ال�صوت؛ مكرات  اأنظمة مكرات  امل��ودم؛  اأجهزة  الهاتف؛  نقالة؛ متديدات  بعد؛ هواتف  اأجهزة حتكم عن  اإر�صال؛ 
هوائيات؛ معدات ال�صرتيو؛ امل�صتقبالت وامل�صخمات؛ النظارات ال�صم�صية واملن�صورات الإلكرتونية املبا�صرة القابلة للتنزيل؛ 
املو�صيقى الرقمية املبا�صرة القابلة للتنزيل؛ نغمات الهاتف القابلة للتنزيل؛ برجميات واأجزاء احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب 

القابلة للتنزيل؛ حقائب احلمل املعدة لال�صتخدام مع الأجهزة الإلكرتونية؛ �صدادات الأذن.
 9  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من ر�صم لتاج يعلو �صكاًل مميزاً ل�صبك معدين حمدود باإطار دائري وعلى جانبيه كتبت  و�صف العالمة:  
عبارة "MINISTRY OF SOUND" على خلفية منحنية.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/11/20م   املودعة حتت رقم: 182214 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

 با�ص��م: نيكون كوربوري�صن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�صو 1- ت�صومي، ت�صييودا- كو، طوكيو، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
والإعالن؛  الدعاية  خدمات  املكتبي؛  الن�صاط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
ا�صت�صارات  اأو  الأعمال  اإدارة  حتليل  التجارية؛  الطوابع  اإ�صدار  خالل  من  الغري  وخدمات  ملنتجات  الرتويج 
اإعداد  اأعمال الفنادق؛  اإدارة  اأو حتليل الت�صويق؛ تقدمي املعلومات ب�صاأن املبيعات التجارية؛  اأبحاث  الأعمال؛ 
اأو تدقيق اأو امل�صادقة على البيانات املالية؛ وكالت التوظيف؛ اإجراء املزادات؛ وكالت ال�صترياد والت�صدير؛ 
تنظيم ا�صرتاكات ال�صحف؛ خدمات الكتابة املختزلة؛ الن�صخ؛ ن�صخ الوثائق؛ الأعمال املكتبية وحتديدا اإ�صبار 
امل�صتندات اأو الأ�صرطة املغناطي�صية على وجه اخل�صو�ض؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�صوب؛ تقدمي 
امل�صاعدة لالآخرين يف ت�صغيل اأجهزة معاجلة البيانات وحتديدا احلوا�صيب والآلت الكاتبة واأجهزة التلك�ض 
وغريها من الأجهزة املكتبية امل�صابهة؛ خدمات ا�صتقبال الزائرين يف املباين؛ تاأجري املواد الدعائية؛ تاأجري 
الآلت الكاتبة واآلت الن�صخ بالت�صوير ومعاجلات الكلمات؛ توفري معلومات التوظيف؛ توفري معلومات عن 
املقالت ال�صحفية؛ تاأجري ماكينات البيع؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لت�صكيلة من املنتجات يف كل 
املنتجات  توفري جميع  يتم  اأن  على  املنزلية  والتجهيزات  وامل�صروبات  والأطعمة  املالب�ض  جمال من جمالت 
والتجهيزات  وامل�صروبات  والأطعمة  املالب�ض  ببيع  املت�صلة  الأق�صام  املتاجر متعددة  التجزئة يف  معاً: خدمات 
اأو  التجزئة  خ��دم��ات  ال��ن��وم؛  ف��را���ض  اأو  املن�صوجة  لالأقم�صة  اجلملة  خ��دم��ات  اأو  التجزئة  خ��دم��ات  املنزلية؛ 
خدمات اجلملة للمالب�ض؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للبا�ض القدم )بخالف األب�صة القدم اخلا�صة 
اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  والأج��رب��ة؛  لالأكيا�ض  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  للريا�صة(؛ 
لالأدوات ال�صخ�صية؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأطعمة وامل�صروبات؛ خدمات التجزئة اأو خدمات 
اأو  التجزئة  خدمات  للحوم؛  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  الكحولية(؛  )امل�صروبات  للخمور  اجلملة 
خدمات  والفواكه؛  للخ�صروات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  البحرية؛  للماأكولت  اجلملة  خدمات 
التجزئة اأو خدمات اجلملة للحلويات واخلبز والكعك املحلى؛ خدمات التجزئة اأو خدمات لالأرز واحلبوب؛ 
الغازية  للم�صروبات  اجلملة  خ��دم��ات  اأو  التجزئة  خ��دم��ات  للحليب؛  اجلملة  خ��دم��ات  اأو  التجزئة  خ��دم��ات 
)امل�صروبات املرطبة( وم�صروبات ع�صري الفاكهة غري الكحولية؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لل�صاي 
والنب والكاكاو؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأطعمة املعاجلة؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة 
لل�صيارات؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للمركبات مبحرك ذات العجلتني؛ خدمات التجزئة اأو خدمات 
اجلملة للدراجات الهوائية؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالأثاث؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة 
اأو  التجزئة  خدمات  التاتامي؛  حُل�صر  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  اخل�صبية؛  الأ�صغال  لتجهيزات 
خدمات اجلملة ملعدات الطقو�ض؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالآلت والأجهزة الكهربائية؛ خدمات 
التجزئة اأو خدمات اجلملة للعدد والأدوات اليدوية ذات الن�صل اأو م�صتدقة الطرف والعدد والأدوات اليدوية 
خدمات  الغ�صيل؛  واأواين  التنظيف  واأدوات  املطبخ  ملعدات  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  واخل���ردوات؛ 
اأو خدمات اجلملة للم�صتح�صرات ال�صيدلنية والبيطرية وال�صحية والتوريدات الطبية؛ خدمات  التجزئة 
التجزئة اأو خدمات اجلملة مل�صتح�صرات التجميل ومواد التواليت ومنظفات الأ�صنان وال�صابون واملنظفات؛ 
خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة لالآلت واملعدات واملهمات الزراعية؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة 
خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  للوقود؛  اجلملة  خدمات  اأو  التجزئة  خدمات  والأ�صجار؛  )الطبيعية(  لالأزهار 
اأو خدمات  اأو خدمات اجلملة للورق والقرطا�صية؛ خدمات التجزئة  اجلملة للمطبوعات؛ خدمات التجزئة 
الألعاب؛  اأو خدمات اجلملة للعب والعرائ�ض واآلت واأجهزة  التجزئة  الريا�صية؛ خدمات  اجلملة للمنتجات 
اأو خدمات اجلملة  التجزئة  املو�صيقية؛ خدمات  والت�صجيالت  ل��الأدوات  اأو خدمات اجلملة  التجزئة  خدمات 
اأو خدمات اجلملة  التجزئة  الفوتوغرايف؛ خدمات  الت�صوير  الفوتوغرايف ومهمات  الت�صوير  واأجهزة  لآلت 
اأو خدمات اجلملة  لل�صاعات و�صاعات اليد والنظارات )نظارات العني والنظارات الواقية(؛ خدمات التجزئة 
للتبغ ومواد املدخنني؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة ملواد البناء؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة 
لالأحجار الكرمية ن�صف امل�صغولة وتقليدها؛ خدمات التجزئة اأو خدمات اجلملة للحيوانات الأليفة؛ جتميع 
منا�صب  ب�صكل  املنتجات  تلك  معاينة  من  امل�صتهلكني  جمهور  ميكن  مبا  الغري  حل�صاب  املنتجات  من  ت�صكيلة 
باحلياة  املتعلقة  املعلومات  ملفات  اإدارة  الإن��رتن��ت؛  على  موقع  من  اأو  الأق�صام  متعدد  متجر  من  و�صرائها 
اليومية والإعالن ومواقع الويب الأخرى وتكوين �صداقات على مواقع الويب وتبادل ال�صور الفوتوغرافية 
واإر�صال ال�صور لتوفري �صبكات التوا�صل الجتماعي؛ خدمات التوجيه والإدارة التي تتم على �صبكة حا�صوب 
عاملية لل�صركات التي تقوم بتوزيع املحتوى املتعلق باحلياة اليومية والإعالن ومواقع الويب الأخرى وتكوين 
�صداقات على مواقع الويب وتبادل ال�صور الفوتوغرافية واإر�صال ال�صور لتوفري �صبكات التوا�صل الجتماعي؛ 
يتم  التي  الغري  وخ��دم��ات  مبنتجات  اخلا�صة  املبيعات  لرتويج  الأع��م��ال  تخطيط  الإن��رتن��ت؛  على  الإع���الن 

توفريها على الإنرتنت. 
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة ''Nikon'' باأحرف لتينية.   و�صف العالمة:  
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/07/06م   املودعة حتت رقم: 177138 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ص��م: نيكون كوربوري�صن 
 وعنوانه:12-1، يوراكت�صو 1- ت�صومي، ت�صييودا- كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجهزة  والتعليم؛  والإنقاذ  )الإ���ص��راف(  واملراقبة  والإ���ص��ارة  والقيا�ض  ال��وزن  قيا�ض  واأدوات  واأجهزة  الب�صرية 
واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال 
اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأقرا�ض مدجمة؛ اأقرا�ض متعددة 
ال�صتعمالت وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآلت ت�صجيل 
النقد؛ اآلت حا�صبة؛ معدات واأجهزة حا�صوبية ملعاجلة البيانات؛ برجميات حا�صوب؛ اأجهزة اإخماد النريان؛ 
واإك�ص�صواراتها؛  غيارها  وقطع  الكامريات  واإك�ص�صواراتها؛  غيارها  وقطع  الفوتوغرايف  الت�صوير  معدات 
البطاريات  �صحن  واأجهزة  بطاريات  الكامريا؛  عد�صات  واإك�ص�صواراتها؛  غيارها  وقطع  الرقمية  الكامريات 
للكامريات  علب  الرقمية؛  والكامريات  للكامريات  بعد  عن  حتكم  اأجهزة  الرقمية؛  والكامريات  للكامريات 
اأجهزة حتديد  تل�صكوبات؛  ثنائية؛  مناظري  الرقمية؛  والكامريات  للكامريات  اأحزمة  الرقمية؛  والكامريات 
املدى؛ برجميات حا�صوب لتحرير واإدارة ال�صور والأفالم؛ املن�صورات الإلكرتونية؛ اأجهزة واأدوات قيا�ض غري 
تالم�صية؛ برجميات حا�صوب؛ اأجهزة عر�ض الكري�صتال ال�صائل؛ كامريات مزودة باأجهزة عر�ض الكري�صتال 
ال�صائل؛ كامريات رقمية مزودة باأجهزة عر�ض الكري�صتال ال�صائل؛ ميكرو�صكوبات )جماهر(؛ ميكرو�صكوبات 
فح�ض  )جم��اه��ر(  ميكرو�صكوبات  بيولوجية؛  )جم��اه��ر(  ميكرو�صكوبات  الإل��ك��رتون��ات؛  فح�ض  )جم��اه��ر( 
الإلكرتونات باأ�صعة اأك�ض؛ منظار البنادق؛ م�صوبات تل�صكوبية؛ نظارة اأحادية الزجاجية؛ النظارات الطبية؛ 
للنظارات  عد�صات  الب�صرية؛  العد�صات  العيون؛  عد�صات  والعد�صات؛  النظارات  النظارات؛  العيون؛  نظارات 
ومالحظة  ا�صتنبات  نظام  ف��ال���ض؛  ذاك���رة  بطاقات  �صلبة؛  ذاك���رة  بطاقات  العيون؛  لنظارات  اأط��ر  الطبية؛ 
تل�صكوبات  النارية؛  لالأ�صلحة  تل�صكوبات  الرقمية؛  ال�صور  اأطر  الن�صابية؛  منظار  مكرة؛  عد�صات  اخلاليا؛ 
اأجهزة �صبه  اآلت ونظم ت�صنيع بلورية �صائلة؛  اآلت ونظم ت�صنيع �صبه مو�صلة؛  ت�صويب لالأ�صلحة النارية؛ 
مو�صلة لقيا�ض �صدة ال�صوء؛ اأجهزة بلورية �صائلة لقيا�ض �صدة ال�صوء؛ اأجهزة فح�ض �صبه مو�صلة؛ اأجهزة 
�صبه  الت�صنيع  ونظم  لآلت  واك�ص�صوارات  غيار  قطع  للرقاقات؛  تلميع  واأجهزة  اآلت  �صائلة؛  بلورية  فح�ض 
واك�ص�صوارات لأجهزة  ال�صائلة؛ قطع غيار  البلورية  الت�صنيع  واك�ص�صوارات لآلت ونظم  املو�صلة؛ قطع غيار 
ال�صائلة؛  البلورية  ال�صوء  �صدة  قيا�ض  لأجهزة  واإك�ص�صوارات  غيار  قطع  املو�صلة؛  �صبه  ال�صوء  �صدة  قيا�ض 
البلورية  الفح�ض  واإك�ص�صوارات لأجهزة  املو�صلة؛ قطع غيار  �صبه  الفح�ض  واك�ص�صوارات لأجهزة  قطع غيار 
واأدوات  الرقاقات؛ علب م�صنوعة خ�صي�صا لأجهزة  تلميع  واأجهزة  واإك�ص�صوارات لآلت  ال�صائلة؛  قطع غيار 
الرقمية؛  وال��ك��ام��ريات  للكامريات  البنف�صجية  ف��وق  الأ�صعة  )ف��الت��ر(  مر�صحات  ال��ف��وت��وغ��رايف؛  الت�صوير 
الرقمية؛  والكامريات  للكامريات  وم�صية  م�صابيح  الرقمية؛  والكامريات  للكامريات  )فالتر(  مر�صحات 
الرقمية؛  والكامريات  للكامريات  م�صراع  معتقات  الرقمية؛  والكامريات  للكامريات  وم�صية  اإ�صاءة  اأجهزة 
م�صراع للكامريات والكامريات الرقمية؛ �صرائح )للت�صوير الفوتوغرايف(؛ بكرات لف للكامريات والكامريات 
الرقمية؛ منا�صب لأجهزة الت�صوير الفوتوغرايف؛ �صرائح )للت�صوير الفوتوغرايف(؛ م�صوبات فوتوغرافية 
للكامريات والكامريات الرقمية؛ منا�صب ثالثية القوائم للكامريات والكامريات الرقمية؛ فواني�ض �صحرية؛ 
هواتف نقالة؛ هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛ اأجهزة طرفية حتمل باليد؛ ما�صحات �صوئية )معدات معاجلة 
البيانات(؛ كامريات بنظام امل�صح الثنائي؛ ل�صاقات لتزيني الكامريات؛ بطاقات ذاكرة اإ�ض دي؛ بطاقات ذاكرة 
بندولت  ال�صوت؛  مكرات  الفيديو؛  األعاب  برجميات  فال�ض؛  بطاقات  قارئات  بي؛  اإ���ض  يو  حم��اور  فال�ض؛ 

اإيقاع.
 9  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "NIKKOR" باأحرف لتينية.   و�صف العالمة:  
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  مار�س 2013 العدد 10753
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املال والأعمال

•• نيقو�شيا-وكاالت:

ق����ال رئ��ي�����ض ق��ر���ض ام�����ض ان ب����الده ل 
تنوي اخلروج من منطقة اليورو وطماأن 
احتواء اخلطر يف  قد مت  باأنه  القبار�صة 
الوروبي  الحت��اد  انقاذ مع  اتفاق  اأعقاب 

ب�صروط قا�صية.
نيكو�ض  ال����رئ����ي���������ض  ك����ل����م����ة  وج������������اءت 
البنوك  اأع�����ادت  اأن  ب��ع��د  ان��ا���ص��ت��ا���ص��ي��اد���ض 
ال��ق��ر���ص��ي��ة ف��ت��ح اأب���واب���ه���ا ب��ع��د اغ���الق 
على  التهافت  ملنع  اأ�صبوعني  نحو  ا�صتمر 
اجلزيرة  اأ�صبحت  اأن  بعد  الودائع  �صحب 
الواقعة يف �صرق البحر املتو�صط على �صفا 

الفال�ض.
وقال انا�صتا�صياد�ض يف موؤمتر يف نيقو�صيا 
لن   ... اليورو  من  للخروج  لدينا  نية  ل 

نغامر اأبدا مب�صتقبل بلدنا.
يكد  مل  ال���ذي   - انا�صتا�صياد�ض  وان��ت��ق��د 

�صركاء قر�ض   - �صهرا يف من�صبه  يكمل 
دولة   17 ت�صم  التي  ال��ي��ورو  منطقة  يف 
م��ت��ه��م��ا اي����اه����م ب���ت���ق���دمي م���ط���ال���ب غري 
تكون  اأن  على  ق��ر���ض  اأج���رت  م�صبوقة 

جتربة. 
الديون  اأزم��ة  تفجر  منذ  الوىل  وللمرة 
يف اأوروب�������ا اأج����ر امل����ودع����ون ع��ل��ى حتمل 
جزء من تكلفة خطة النقاذ التي تهدف 
مل�صاعدة قر�ض على �صداد ديونها والبقاء 

يف منطقة اليورو.
وق������ال ان��ا���ص��ت��ا���ص��ي��اد���ض ت���ف���ادي���ن���ا خطر 
ب��ال��رغ��م م���ن كل  امل���وق���ف  الف���ال����ض ... 

ما�صيه مت احتواوؤه. 
القيود  اأن  ال��ق��ر���ص��ي  ال��رئ��ي�����ض  وذك�����ر 
التعامالت  على  اجل��زي��رة  فر�صتها  التي 
امل�صرفية - والتي مل ي�صبق لها مثيل يف 
العملة  ت���داول  ب��دء  منذ  ال��ي��ورو  منطقة 
تدريجيا  �صتلغى   -  2002 ع��ام  املوحدة 

لكنه مل يحدد اطارا زمنيا.
اتفاق  اب���رام  م��ن  انا�صتا�صياد�ض  ومت��ك��ن 
النقاذ يف اللحظات الخرية يف بروك�صل 
فعل  ب���ردود  قوبل  لكنه  اأي���ام  خم�صة  قبل 
هذا  ثمن  ب�صبب  القبار�صة  م��ن  غا�صبة 
ال�صعبي  ال��ب��ن��ك  اغ�����الق  وه����و  الت����ف����اق 
ب��ن��وك اجلزيرة  اأك����ر  ث���اين  ال��ق��ر���ص��ي 
ب���ا����ص���م ليكي  اأي���������ص����ا  ي����ع����رف  وال���������ذي 
على  تزيد  التي  الودائع  على  وال�صيطرة 

يورو. األف   100
وي�����ص��ر ال���زع���م���اء الوروب�����ي�����ون ع��ل��ى اأن 
ال�صيطرة على الودائع الكبرية يف قر�ض 
ه��و اج����راء ل��ن ي��ت��ك��رر يف ادارت���ه���م لزمة 

الديون.
منق�صمون  املالية  ال�صيا�صة  �صانعي  لكن 
وقد تكدرت الج��واء بعد يوم من توقيع 
دي�صيلبلوم  ق��ال ج��ريوي��ن  الت��ف��اق ح��ني 
منطقة  م��ال��ي��ة  وزراء  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����ض 

منوذجا  �صتكون  اخلطة  ه��ذه  ان  ال��ي��ورو 
حلل الزمات يف امل�صتقبل.

وتراجع دي�صيلبلوم عن هذه الت�صريحات 
اأن دف��ع��ت ال����ص���واق ل��ل��ه��ب��وط. لكن  ب��ع��د 
ن����وت ع�����ص��و جم��ل�����ض حمافظي  ك���ال����ض 
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الوروب������ي ق���ال ان هذا 

التقدير مل يجانبه ال�صواب.
ونقلت �صحيفة هيت فاينان�صيل داجبالد 
ا���ص��ارة اىل  ن��وت ق��ول��ه يف  الهولندية ع��ن 
املنهج  هو  ت�صريحاته  فحوى  دي�صيلبلوم 

املطروح يف اأوروبا منذ فرتة طويلة.
يف الثناء قرر اأن�صت�صياد�ض تخفي�ض راتبه 
وزرائه  روات���ب  �صُتخف�ض  كما   ،%  25
البالد  ت�����ص��ه��د  وق���ت  يف   ،20% ب��ن�����ص��ب��ة 
اأزمة اقت�صادية حادة. ويف �صياق ذي �صلة 
ق�صائية  جلنة  احلكومة  عينت  ب��الأزم��ة 
للتحقيق يف احتمال وجود اأعمال جنائية 

اأدت لالأزمة امل�صرفية باجلزيرة.

نائب  برتيد�ض  ق�صطنطينو�ض  واأو���ص��ح 
اأن الرئي�ض  اأمني �صر الرئا�صة لل�صحافة 
العام  املحا�صب  اأمر  اأن  �صبق  اأن�صت�صياد�ض 
من  ح��ك��وم��ت��ه  واأع�����ص��اء  رات��ب��ه  بتقلي�ض 
�صيتخلون  اجلميع  اأن  م�صيفا  ال����وزراء، 

عن راتب ال�صهر الإ�صايف.
القر�صية  ب��الأزم��ة  �صلة  ذي  �صياق  ويف 
موؤلفة  جلنة  القر�صية  احلكومة  عينت 
املحكمة  ���ص��اب��ق��ني يف  ق�����ص��اة  ث��الث��ة  م���ن 
اأعمال  وج��ود  احتمال  للتحقيق يف  العليا 
جنائية قد تكون اأدت اإىل الأزمة امل�صرفية 

يف اجلزيرة.
و�صتكلف اللجنة حتديد ما اإذا كانت هناك 
�صيا�صية  اأو  مدنية  اأو  جنائية  م�صوؤوليات 

ت�صببت بالأزمة امل�صرفية.
ك���م���ا ت���وج���ه ال���رئ���ي�������ض ال���ق���ر����ص���ي اإىل 
م��واط��ن��ي��ه ب��ال�����ص��ك��ر ع��ل��ى حت��ل��ي��ه��م بروح 
بعد  امل�صارف  فتح  اإع���ادة  عند  امل�صوؤولية 

اإج��راء اتبعته  12 يوما يف  توقف ا�صتمر 
اجلزيرة خ�صية �صحب للمدخرات.

وقال اإن�صت�صياد�ض اأود اأن اأ�صكر القبار�صة 
به  يتحلون  الذي  والهدوء  على ن�صجهم 

يف عالقاتهم مع امل�صارف.
اأول يوم ل�صتئناف  اأم�ض الأول وهو  ومر 
توقفها  بعد  قر�ض  يف  ن�صاطها  البنوك 
ب���ه���دوء رغ����م ا���ص��ط��ف��اف امل���واط���ن���ني يف 
ط��واب��ري ط��وي��ل��ة اأم����ام امل�����ص��ارف. وكانت 
على  ال��ع��م��الء  تهافت  تخ�صى  ال�صلطات 

�صحب الودائع واملدخرات.
لل�صحب  اأق�صى  ح��داً  احلكومة  وو�صعت 
300 يورو )383 دولرا(  النقدي عند 
يومياً، ومنع �صرف ال�صيكات ولكن ي�صمح 

باإيداعها يف احل�صاب.
و�صرياجع البنك املركزي القر�صي جميع 
خم�صة  تتجاوز  التي  التجارية  املعامالت 
اآلف يورو، كما �صيدقق يف املعامالت التي 
تزيد على 200 األف يورو على اأ�صا�ض كل 

حالة على حدة.

خف�س ووزراءه رواتبهم بن�ضبة 20 %

رئي�ض قرب�ض يطمئن ببقاء بالده يف منطقة اليورو

طوكيو ت�صارك مب�صروع للغاز ال�صخري يف اأمريكا 

•• اوكرانيا -وام:

لل�صياحة  ال��ف��ج��رية  هيئة  ح�صلت 
والآث�����ار ع��ل��ى ج��ائ��زة اأف�����ص��ل جناح 
معر�ض  يف  ال��ت�����ص��م��ي��م  ح��ي��ث  م���ن 
الذي  وال�صياحة  لل�صفر  اوك��ران��ي��ا 
اخ��ت��ت��م ام�������ض. واجل���ائ���زة ه���ي درع 
عليها  ح�������ص���ل���ت  ����ص���ك���ر  و�����ص����ه����ادة 
واملتميزة  الفاعلة  مل�صاركتها  الهيئة 
وكاأف�صل جناح من حيث الت�صميم 
اللجنة  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى  ب���ن���اء  وذل�����ك 
العليا املنظمة للحدث. وقال �صعيد 
ال�صماحي مدير عام هيئة الفجرية 
اأن احل�صول على  لل�صياحة والآثار 
ه��ذه اجل��ائ��زة يعد داف��ع��ا ق��وي��ا لنا 
املعار�ض  ه���ذه  م��ث��ل  يف  للم�صاركة 
واأن��ه��ا ت���دل ع��ل��ى م���دى جن��اح��ن��ا يف 
الرتويج لإمارة الفجرية من خالل 
وال�صور  امل��ع��ل��وم��ات  بع�ض  ت��ق��دمي 
وال�������ص���رح ال�����ذي ي�����ص��ور الأم���اك���ن 
ال�صياحية والتاريخية يف الفجرية. 
ال��ف��ج��رية �صهد  اأن ج��ن��اح  وا���ص��اف 

ال��زوار وم�صوؤويل  اإقبال كبريا من 
لنا  اأت���اح  مم��ا  ال�صياحية  ال�صركات 
فر�صة عقد بع�ض اللقاءات وتبادل 
الآراء ووجهات النظر حول ال�صبل 
ت���ع���زي���ز مكانة  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن  ال���ت���ي 
وا�صتقطاب  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال��ف��ج��رية 
املزيد من ال�صياح... كما �صهد جناح 
الإعالم  لجهزة  ح�صورا  الفجرية 
باإجراء  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الوك���ران���ي���ة 
املقابالت عن الفجرية ومقوماتها 
هيئة  وح����ر�����ص����ت   . ال�������ص���ي���اح���ي���ة 
على  والآث������ار  لل�صياحة  ال��ف��ج��رية 

معر�ض  يف  الثانية  للمرة  التواجد 
الذي  وال�صياحة  لل�صفر  اوك��ران��ي��ا 
البارزة  الدولية  املعار�ض  من  يعد 
ال�صياحة  ب��ق��ط��اع��ي  واملتخ�ص�صة 
الإم���ارة  مكانة  ي��ع��زز  مم��ا  وال�صفر 
يف اأ�صواق ال�صياحة العاملية وي�صاهم 
الإمارة  يف  ال�صياح  اأع���داد  زي���ادة  يف 
وت�صلم  ال���رو����ض.  ال�����ص��ي��اح  �صيما  ل 
خالل  اجل���ائ���زة  ال�����ص��م��اح��ي  �صعيد 
املنظمة  اللجنة  اأقامته  كبري  حفل 
ح�صره  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ب��ه��ذه  للمعر�ض 

وفود الدول امل�صاركة يف املعر�ض.

تراجع احتياطي تون�ض من النقد الأجنبي م�صر تطلب هبات لعجزها دفع ثمن الواردات 

ال�صواق قلقة ب�صاأن �صلوفينيا 

اإحباط حماولة بيع م�صرف ليبي 

•• طوكيو-وكاالت:

�صراء  على  موافقتها  عن  اليابانية  غاز  طوكيو  �صركة  ك�صفت 
بارنيت  وغ��از مبنطقة  اأ�صول نفط  %25 من  ن�صبتها  ح�صة 
دولر  485مليون  مقابل  الأمريكية  تك�صا�ض  ولي��ة  يف  �صال 
من �صركة كويك�صيلفر ري�صور�صيز الأمريكية. وقالت ال�صركة 

اليابانية اإنها �صتن�صئ م�صروعا م�صرتكا مع  كويك�صيلفر.
الإنتاجية  ال�صركة  ح�صة  ترتفع  اأن  املتوقع  من  اأن  واأ�صافت 
اإىل ما بني 350 و500 األف طن من الغاز الطبيعي امل�صال 
الوليات  يف  ت�صويقه  �صيتم  ال��غ��از  اأن  اإىل  م�صرية  ال�صنة،  يف 

املتحدة.
على  �صت�صاعدها  اخل��ط��وة  اأن  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  واأو���ص��ح��ت 
باخلارج  ال���ص��ت��خ��راج  ق��ط��اع  ج��دي��دة يف  ن�صاطات  ال��دخ��ول يف 
�صوق  يف  امل�صافة  القيمة  ذات  الن�صاطات  من  �صل�صلة  واإق��ام��ة 
كويك�صيلفر  ل�صركة  التنفيذي  املدير  اأع��رب  جهته  من  الغاز. 
جلني داردين عن �صعادة �صركته باأن تكون طوكيو غاز �صريكا يف 

تطوير الإمكانيات الكاملة لقاعدة اأ�صول بارنيت �صال.
ي�صار اإىل اأن الزيادة يف اإنتاج الوليات املتحدة من الغاز امل�صتخرج 
من ال�صخور الزيتية -من خالل ما يعرف بتكنولوجيا تك�صري 
�صخور الزيت- اأدت اإىل خف�ض اأ�صعار الغاز يف الوليات املتحدة 

اإىل اأدنى م�صتوى يف ع�صر �صنوات.
اأما بالن�صبة ل�صادرات الغاز الأمريكية فهي حمكومة بقوانني 
ت�صدير الغاز الطبيعي امل�صال اإىل الدول امل�صرتكة مع الوليات 

املتحدة يف اتفاقيات للتجارة احلرة، والتي ل تت�صمن اليابان. 
امل��ت��ح��دة على  ال��ولي��ات  اإىل ح��ث  ت�صعى  ف���اإن طوكيو  ول��ذل��ك 

تعديل تلك القوانني.
اإىل الو�صول  اليابانية  يف الوقت نف�صه ت�صعى �صركات الطاقة 

اإىل الغاز الطبيعي امل�صال يف كندا ومناطق اأخرى من العامل.
العجز  زاد  ال��ي��اب��ان��ي��ة  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  واردات  ارت��ف��اع  وب�صبب 
 75( ي��ن  تريليونات   6.9 اإىل   2012 يف  لليابان  التجاري 

مليار دولر(. 

•• لندن-القاهرة-رويرتز:

و���ص��ل��ت م�����ص��ر اىل م��رح��ل��ة ال��ع��ج��ز ف��ي��م��ا يتعلق 
والقمح  النفط  واردات  ثمن  دف��ع  على  ب��ال��ق��درة 
اىل  ا�صطرها  مم��ا  الخ���رى  ال�صا�صية  وال�صلع 
�صروط  اأو  الدبلوما�صي  بالطريق  ه��ب��ات  طلب 
�صداد مي�صرة من املوردين الذين يحدوهم المل 

يف معاملة تف�صيلية يف امل�صتقبل يف مقابل ذلك.
وب��ع��د ع��ام��ني م���ن الط���اح���ة ب��ال��رئ��ي�����ض ح�صني 
مبارك يكابد القادة ال�صالميون اجلدد للح�صول 
على اأموال من �صندوق النقد الدويل حماولني 
حتقيق امال 84 مليون مواطن انخف�صت قيمة 
على  قائم  اقت�صاد  على  ويعي�صون  بالدهم  عملة 
الدعم الذي تقدمه الدولة لكنه حرم من عائدات 

ال�صياحة منذ بدء القالقل.
و�صارت اأزمات الوقود واجراءات المن امل�صددة يف 
املدن  ال�صوارع �صائعة يف  املحطات وامل�صاجرات يف 
ال�صترياد  �صركات  فيه  حت��اول  وق��ت  يف  امل�صرية 
ال�صولر  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  تلبية  ل��ل��دول��ة  امل��م��ل��وك��ة 

والبنزين.
اأن  تعني  ال�صرتاتيجية  م�صر  اأهمية  اأن  ورغ��م 
ترتك  لن  م�صتعدة  غ��ري  ت��ب��دو  العاملية  ال��ق��وى 
املالية  اقت�صادها ينهار على الرج��ح فان الزم��ة 
ال��ب��الد مل تعد  اأن  بلغت الن م��ن احل���دة درج���ة 
ق��ادرة على �صراء النفط اخلام من ال�صوق المر 
امل�صري يهرول لعقد  ال��ذي جعل وزي��ر البرتول 
والعراق  وق��ط��ر  ليبيا  م��ع  دبلوما�صية  �صفقات 
من  ح��ال��ي��ا  مم��ت��د  ن��ف��ط��ي  ���ص��ري��ان  اىل  لي�صيف 

الكويت.
التي  القالقل  واذ تخ�صى احلكومة بوجه خا�ض 
قد  فانها  امل��دع��م  اخل��ب��ز  اأزم���ة يف  تتلو  اأن  ميكن 
القطاع.  ل��ه��ذا  ال��وق��ود  لتوفري  الول��وي��ة  تعطي 
انرجي  ل��دى  املحلل  مالين�صون  ري��ت�����ص��ارد  وق���ال 

الرتكيز  يكون  اأن  املرجح  من  لندن  يف  اأ�صبكت�ض 
ع��ل��ى ت��وف��ري م��ا ي��ك��ف��ي م��ن ال�����ص��ولر للفالحني 
الوقود  اأزم��ة يف  قبل مو�صم احل�صاد واأل حتدث 
يف  يت�صبب  اأن  ميكن  ذل��ك  لن  للمخابز  ال���الزم 

اأزمة غذاء. 
املخاوف  م��ن  التخفيف  على  امل�����ص��وؤول��ون  وع��م��ل 
ب�صاأن الغذاء بينما اأعينهم على حم�صول قيا�صي 
من القمح الذي �صيبداأ ح�صاده يف ال�صهر املقبل. 
يف  �صعوبة  ت��واج��ه  باأنها  ت��ع��رتف  احلكومة  لكن 

جمال الوقود.
احلديدي  ع��الء  احلكومة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
يف  هي  نواجهها  التي  الكبرية  امل�صكلة  ل��روي��رتز 
قطاع الوقود. وا�صاف هذا يجري عالجه وهناك 

حت�صن تدريجي. 
ومع ذلك مل حت�صل م�صر على �صحنة خام واحدة 
من ال�صوق املفتوحة منذ يناير كانون الثاين. ويف 
املالية مل ت�صرت الهيئة  ا�صتدت فيه الزم��ة  وقت 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ت�����ص��ت��ورد احل��ب��وب ال��ق��م��ح منذ 

فراير �صباط.
ال��ت��ج��ارة برتاكو  ���ص��رك��ت��ي  وق����ال ع���دة جت���ار ان 

بعد  نفطا خاما  ت�صلما  اأن  م��ق��ررا  ك��ان  واأرك��ادي��ا 
وهو  احلكومي  امل�صتورد  لكن  مبناق�صة  فوزهما 
ونتيجة  الت�صليم.  األغى  للبرتول  العامة  الهيئة 

لذلك تعمل امل�صايف باأقل من طاقتها بكثري.
التيار  انقطاع  ح��الت  ان  ال��ب��رتول  وزارة  وقالت 
�صببها عدم  ال��ب��الد  م��ن  م��ن��اط��ق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف 
الوقود  ل�����ص��راء  ال��الزم��ة  امل��ال��ي��ة  ال�صيولة  وج���ود 

ملحطات التوليد.
الرئي�ض  يونيو حزيران يواجه  انتخابه يف  ومنذ 
العملة  احتياطيات متناق�صة من  حممد مر�صي 
الجنبية وعجزا متفاقما يف امليزانية واحتجاجات 
من  م�صر  اخ��ت��ي��ارات  وتقل�صت  اأح��ي��ان��ا.  عنيفة 
املوردين يف وقت �صعفت فيه قدرتها الئتمانية. 
وق���ال م�����ص��وؤول ح��ك��وم��ي ان ال��ق��اه��رة تبحث عن 
لتمويلها.  ���ص��ب��ل  وع����ن  ل��ل�����ص��ل��ع  اأخ�����رى  م�����ص��ادر 
اأخرى  امكانيات  وقال نحن الن منفتحون على 
واأن  ب��الدن��ا  خ��دم��ة م�صالح  اأول��وي��ت��ن��ا  و���ص��ت��ك��ون 
ن�صعى اىل الدولة التي تعطينا اأف�صل الت�صهيالت 
املالية وميكن اأن يكون معنى ذلك اي�صا اأن ننفتح 

على اأ�صواق اأخرى بينها الدول العربية. 

•• تون�س-يو بي اأي:

توا�صل  اإح�صائية  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت 
ال�صافية  تون�ض  م��وج��ودات  ت��راج��ع 
من النقد الأجنبي، فيما قّرر جمل�ض 
اإدارة البنك املركزي التون�صي زيادة 
ن�صبة الفائدة الرئي�صية ب�25 نقطة 

اأ�صا�صية لرتتفع اإىل 4 %.
وذكر بيان للبنك املركزي التون�صي 
الجتماع  اأع���ق���اب  يف  ام�������ض،  ُن�����ص��ر 
�صايف  اأن  اإدارت������ه،  ملجل�ض  ال�����دوري 
موجودات تون�ض من النقد الأجنبي 
ب��ل��غ يف ال�����ص��اد���ض وال��ع�����ص��ري��ن من 
مليار   11.230 اجل����اري  ال�صهر 
اأي  دولر(،  مليار  دينار)7.245 
الواردات  من  اأي��ام   106 ُيغطي  ما 
التون�صية، مقابل 119 يوماً خالل 

الفرتة نف�صها من العام املا�صي.

وع���زا ه��ذا ال��رتاج��ع اإىل م��ا و�صفه 
بعنوان  خ��ا���ص��ة  ال��ن��ف��ق��ات  ب��ارت��ف��اع 
ولكنه   ، اخلارجية  ال��دي��ون  ت�صديد 
اع��ت��ر اأن���ه رغ���م ه���ذا امل�����ص��ت��وى من 
النقد  م���ن  ال�����ص��اف��ي��ة  امل�����وج�����ودات 
مريحة  و�صعية  يف  تبقى  الأج��ن��ب��ي 
املرجعي  ب���احل���د  م���ق���ارن���ة  ن�����ص��ب��ي��اً 
الذى يقدر بتغطية واردات  املقبول 

. اأ�صهر   3
بيانه  يف  امل����رك����زي  ال��ب��ن��ك  واأ�����ص����ار 
بحث  البنك  اإدارة  جمل�ض  اأن  اإىل 
الإجراءات  الدوري  اجتماعه  خالل 
اأجل دفع  اإعتمادها من  التي يتعنّي 
الإدخار واإ�صفاء مزيد من احلركية 
حيث  النقدية،  ال�صوق  ن�صاط  على 
قرر يف هذا ال�صياق الزيادة يف ن�صبة 
25 نقطة  ب����  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ف��ائ��دة 

اأ�صا�صية لرتتفع اإىل 4 %.

ودعا يف املقابل اإىل م�صاعفة اجلهود 
التي  الت�صّخم  �صغوط  م��ن  للحد 
اأ�صبحت ذات طابع �صمويل وهيكلي 
مبا ميثل تهديدا للقدرة التناف�صية 

لالإقت�صاد التون�صي .
بلغت  الت�صخم  ن�صبة  اأن  اإىل  ولفت 
�صباط  ���ص��ه��ر  ن��ه��اي��ة  يف   %  5.8
الإن����زلق  بح�صاب  امل��ا���ص��ي  ف��راي��ر 
�صهر،  قبل   %  6 مقابل  ال�صنوى، 
وذلك تزامناً مع مو�صم التخفي�صات 

ال�صتوية.
الأ�صا�صي  الت�صخم  ن�صبة  اأن  غ��ري 
���ص��ج��ل��ت خ�����الل ال����ف����رتة امل����ذك����ورة 
نهاية  يف   6.2% ل��ت��ب��ل��غ  اإرت���ف���اع���ا 
فيما  امل��ا���ص��ي،  ف��راي��ر  �صباط  �صهر 
اأن  اإىل  امل���ت���وف���رة  امل��ع��ط��ي��ات  ت�����ص��ري 
خالل  �صتتوا�صل  الت�صخم  �صغوط 

الأ�صهر القادمة.

���ص��ج��ل البنك  اأخ������رى،  وم����ن ج��ه��ة 
املركزي حت�ّصناً على م�صتوى امليزان 
الأولني  ال�صهرين  خ��الل  التجاري 
من العام احلايل، حيث بلغ م�صتوى 
%1.2 من اإجمايل الناجت املحلي، 
ال���ف���رتة  خ������الل   1.4% م���ق���اب���ل 
ن��ف�����ص��ه��ا م���ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي، وذلك 
 ،7.3% ب�  ال�صادرات  زي��ادة  نتيجة 
للواردات،  % بالن�صبة   3.6 مقابل 
الأمر الذي �صاهم يف حت�صني ن�صبة 
بن�صبة  بال�صادرات  ال��واردات  تغطية 

.2.6%
الرتاجع  اإ�صتمرار  املقابل  يف  ولكنه 
اخلدمات،  قطاع  اأداء  م�صتوى  على 
ال�صياحة  لقطاع  بالن�صبة  وخا�صة 
ال�������ذي ����ص���ه���د ان���خ���ف���ا����ص���اً لأغ���ل���ب 
الأولني  ال�صهرين  خالل  موؤ�صراته 

من العام اجلاري.

•• طرابل�س-وكاالت:

الوطني  التجاري  امل�صرف  لبيع  حم���اولت  بعد 
الوطني  امل��وؤمت��ر  اأح��ب��ط  اأج��ن��ب��ي��ة،  جلهة  الليبي 
اأن  اعتبار  على  ذل��ك  احلكومية  واجل��ه��ات  ال��ع��ام 
البالد لي�صت بعوز اإىل متويل خارجي وباإمكانها 

�صخ املليارات يف قنوات البالد املالية.
العام  امل���دي���ر  اأب���ل���غ  اأن  ب��ع��د  ال��ب��ي��ع  اإح���ب���اط  ومت 
احلداد  اإب��راه��ي��م  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ج��اري  للم�صرف 
امل��وؤمت��ر ال��وط��ن��ي ال��ع��ام وال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ورئا�صة 

ال�������وزراء ودي������وان امل��ح��ا���ص��ب��ة مب���ح���اولت البنك 
التجاري  بامل�صرف  ح�صته  بيع  الليبي  امل��رك��زي 

والتي  تقدر ب�74%.
وع���ن اجل��ه��ة ال��ت��ي ع��ر���ص��ت ���ص��راء ه���ذه احل�صة 
اأفاد احلداد باأنها املوؤ�ص�صة  الكبرية من امل�صرف، 
العربية امل�صرفية التي تتخذ من البحرين مقرا، 
وذلك مقابل 380 مليون دينار ليبي )296.4 
رئي�ض  اأن  اإىل  احل�����داد  ول��ف��ت  دولر(.  م��ل��ي��ون 
جمل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية، هو ذاته 
حمافظ البنك املركزي الليبي ال�صديق الكبري، 

وهو ما قد ي�صري اإىل حماباة للموؤ�ص�صة العربية 
على ح�صاب امل�صالح الليبية.

ب����داأت خالل  امل�����ص��رف  ب��ي��ع  اأن م�صاعي  واأ����ص���اف 
اجتماع مت بو�صاطة املركزي الليبي بني املوؤ�ص�صة 
اأ�صهر  العربية واإدارة التجاري الوطني قبل عدة 

مبدينة �صبها الليبية اجلنوبية.
بعد  الإع����الم  و���ص��ائ��ل  اإىل  خ��رج��ت  الق�صية  لكن 
جمل�ض  وق����رار  لل�صفقة،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ت�����ص��دي 
اإدارة التجاري الوطني باإقالته من من�صبه بدون 

تو�صيح الأ�صباب.

كيا تخ�ص�ض 2.6 مليار دولر ل�صتثماراتها يف 2013 
•• �شيول-يو بي اأي:

%12 عن  تعتزم �صركة كيا الكورية اجلنوبية لل�صيارات زيادة ا�صتثماراتها يف البحث والتطوير ومن�صاآت الإنتاج وغريها مبقدار 
العام املا�صي لت�صل اإىل 2.6 مليار دولر.

ونقلت وكالة اأنباء يونهاب الكورية اجلنوبية عن بيان ل كيا ام�ض اأنها تخ�ص�ض 2.9 تريليون وون )2.6 مليار دولر( اأي 6.2% 
من املبيعات لعام 2013، مليزانية ال�صتثمار يف البحث والتطوير ومن�صاآت الإنتاج وغريها. وكانت تكلفة ال�صتثمار يف العام املا�صي 
قد مثلت 5.5 % من املبيعات، ولكن هذه الن�صبة ارتفعت اإىل 6.2 %. وقالت �صركة كيا اإن توقعاتها مت�صائمة ب�صاأن القت�صاد 
العاملي وال�صوق العاملية لل�صيارات خالل هذا العام، م�صيفة اأنها تعزز اإدارة املخاطر خالل هذا العام. وبلغ عدد عمال ال�صركة 47 األف 
�صخ�ض يف البالد واخلارج يف عام 2012، بزيادة 4 % عن العام الذي �صبقه. ووظفت كيا 1580 �صخ�صاً يف العام املا�صي بزيادة 
�صبقه، وارتفع ال�صتثمار يف تعليم العمال مبقدار 21.3 % عن العام الذي �صبقه، اإىل 18.2 مليار وون  الذي  العام  % عن   97

)16 مليون دولر(.

•• لندن-رويرتز:

قد تكون قر�ض حالة فريدة يف نظر امل�صوؤولني الوروبيني لكن طريقة ادارتهم 
اليورو  اأخ��رى يف منطقة  دول��ة �صغرية  �صلبا على  توؤثر  انقاذ اجلزيرة  لعملية 

لديها اأعباء ثقيلة يف قطاعها امل�صريف هي �صلوفينيا.
باملئة  �صبعة  نحو  اىل  عامني  لج��ل  �صلوفينيا  �صندات  على  العوائد  وارتفعت 
للتخلف  كبرية  خماطر  ي��رون  امل�صتثمرين  اأن  على  عالمة  يف  اخلمي�ض  اأم�ض 
عن ال�صداد. واأ�صدرت �صلوفينيا اأول �صندات لها يف 19 �صهرا يف اأكتوبر ت�صرين 
الول املا�صي وقال رئي�ض الوزراء ال�صابق يانيز يان�صا انه يتعني اأن تبيع احلكومة 
ا�صتحقاق  ال�صاد�ض من يونيو حزيران حني يحل موعد  اأخرى بحلول  �صندات 
اأذون خزانة لجل 18 �صهرا بقيمة 907 ماليني يورو حتى تفي بالتزاماتها 

املالية. واأ�صبحت هذه اخلطوة اأكر �صعوبة و�صار اللجوء اىل م�صاعدة خارجية 
متوقعا ب�صبب تداعيات اأزمة قر�ض التي تو�صلت اىل اتفاق انقاذ هذا ال�صبوع 

على ح�صاب كبار املودعني يف البنوك.
�صلوفينيا  �صتاندرد  النا�صئة يف بنك  ال�صواق  اأبحاث  ا�ض رئي�ض ق�صم  تيم  وقال 
اأن  اأمامها فرتة من الوقت قبل يونيو وعليهم  مقبلة على و�صع حرج. م��ازال 

يفعلوا �صيئا.
وتابع اأ�صبح من املتوقع اأن ي�صطروا اىل بدء حمادثات ... مع ثالثي املقر�صني 
الدوليني يف ا�صارة اىل �صندوق النقد الدويل والحتاد الوروبي والبنك املركزي 
الوروب��ي. وحتجم احلكومة اجلديدة حتى الن عن قول اأي �صيء عن خطط 
القرتا�ض لكن من املتوقع اأن تلجاأ اىل ال�صواق يف ال�صهر املقبلة ل�صداد ديون 

تقدر بنحو ملياري يورو يحني موعد ا�صتحقاقها منت�صف العام.
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ما زالت الأنباء مت�صاربة ب�صاأن جدية �صعي نادي بر�صلونة 
اأمي��ن عبد  التون�صي  ال��دويل  املدافع  اإىل �صم  الإ�صباين 
النور اإىل كتيبته انطالقا من املو�صم املقبل، رغم الدعوة 
حل�صور  الكاتالوين  ال��ن��ادي  ل��ه  وجهها  التي  ال�صرفية 
مباراة اإياب دور ال�16 لدوري اأبطال اأوروبا اأمام ميالن 
الإيطايل على ملعب كامب نو منت�صف ال�صهر احلايل. 
مرت  عندما  بالوغرانا  نوايا  ب�صاأن  ال�صكوك  وت��زاي��دت 
ت�صجل ح�صور  اأن  دون  البار�صا وجمعية ميالنو  مباراة 

مدافع نادي تولوز الفرن�صي الذي اأكد اأن تلبيتيه لتلك 
ات�صالت  اأعماله  وكيل  لتلقي  اإ�صافة  الر�صمية  الدعوة 
اأولية من م�صوؤولني يف البار�صا، ولكنه اأ�صاف قائال لبد 
ب���اأين م��وج��ود �صمن قائمة م��ن خم�صة  م��ن الع���رتاف 
بر�صلونة عن كثب ق�صد  الأقل يراقبهم  مدافعني على 
ال�صاحلي  للنجم  ال�صابق  املدافع  واأك��د   . اأحدهم  انتداب 
التون�صي اأن البت يف م�صاألة انتقايل اإىل بر�صلونة تبقى 
م�صوؤويل  وب��ني  بينه  الت��ف��اق  وره���ن  ت��ول��وز  رئي�ض  بيد 

ميتد  الفرن�صي  النادي  مع  فعقدي  الكاتالوين،  النادي 
اإىل يونيو-حزيران القادم، وطبعا �صاأكون اأ�صعد �صخ�ض 
بني  ر�صمي  باتفاق  امل��ح��ادث��ات  انتهت  اإذا  الإط���الق  على 
النور )23 عاما( عرو�صا  اأمين عبد  . وقدم  الطرفني 
لفتة مع تولوز منذ انتقاله اإليه يف �صيف 2011 قادما 
من النجم ال�صاحلي، كما �صبق له اأن احرتف يف الدوري 
الأملاين مع نادي فردر برمين مو�صم 2009- 2010، 
املو�صم  نهاية  يف  ال�صاحل  جوهرة  لفريق  يعود  اأن  قبل 

ذاته. ويف �صوؤال عن راأيه يف عبد النور، اأكد املنذر الكبري 
النور ميلك كل مقومات  اأن عبد  ال�صابق للنجم  املدرب 
جتعل  وبدنية  فنية  باإمكانات  وميتاز  الع�صري  املدافع 
القادرين  تون�ض  يف  القالئل  الالعبني  من  واح��دا  منه 
على �صمان مكان يف اأكر اأندية الدوري الإ�صباين رغم 
املدرب  الكبري  وق���ال  الإ���ص��ب��ان��ي��ة.  للكرة  ال��ع��ايل  الن�صق 
اأكر  النور  اأ�صرفت على عبد  البنزرتي  للنادي  اجلديد 
من عامني يف النجم ال�صاحلي، واأعتقد اأنه موؤهل ليكون 

م�صروع لعب قادر على انتزاع مكانه يف البار�صا، �صرط 
ا�صتغالل هذه الفر�صة التاريخية وتطوير م�صتواه مع 

ناديه احلايل تولوز .
و���ص��ب��ق ل��ك��ل م���ن ���ص��ل��ي��م ب���ن ع��ا���ص��ور ول�����ص��ع��د النويوي 
ف��ري��ق��ْي مالقة  م���ع  الإ����ص���ب���اين  ال������دوري  ن�����ص��ط��ا يف  اأن 
عبد  يلعب  حني  يف  التوايل،  على  لكورونا  وديبورتيفو 
لأتليتيكو  ال��ث��اين  الفريق  م��ع  حاليا  الو�صالتي  ال��ق��ادر 

مدريد.

الغم����و�ض يكتن�����ف مف����او�ص���ات ب����ر�صل���ون����ة وعب����د الن�����ور 

ال��ري��ا���ص��ي حملة  دب���ي  اأط��ل��ق جمل�ض 
ا�صتعداداته  اإط��ار  يف  وا�صعة  ترويجية 
لإق����ام����ة اح���ت���ف���ال���ي���ة ���ص��خ��م��ة وغري 
م�����ص��ب��وق��ة ي�����وم اجل���م���ع���ة امل���ق���ب���ل )5 
العاملي  ال����ي����وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة  اأب�����ري�����ل( 
منظمة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ب��دين،  للن�صاط 
اأجيتا موندو الدولية للن�صاط البدين 
وه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة حت��ت �صعار 
ن�صاط ب��دين ب��ال ح���دود ، وذل���ك من 
بالفعاليات  ي��وم ح��اف��ل  اإق��ام��ة  خ��الل 

والن�صاطات يف خمتلف اأرجاء دبي.
وانطلقت احلملة الرتويجية بالتعاون 
م���ع ج��م��ع��ي��ة الحت�����اد ال��ت��ع��اون��ي��ة من 
الإعالنية  اللوحات  تخ�صي�ض  خالل 
احل�صابات  ���ص��ن��ادي��ق  ���ص��ا���ص��ات  ع��ن��د 
باليوم  الحتفال  لفعاليات  للرتويج 
من  ف��ي��م��ا  ال���ب���دين،  للن�صاط  ال��ع��امل��ي 
امل���ق���رر اأن ت��ن��ط��ل��ق ال���ص��ب��وع اجل���اري 
و�صائل  ع����ر  ال���رتوي���ج���ي���ة  احل���م���ل���ة 
ال�������ص���ح���ف والإذاع����������ات  الإع���������الم يف 
املحلية، حيث �صيتم اإقامة 5 فعاليات 
رئي�صية يوم اجلمعة املقبل )5 اأبريل( 

بني  ال��ب��ع�����ض  بع�صها  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
وال�����ص��اد���ص��ة م�صاء،  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����ص��اع��ة 
وال�صاطىء  زعبيل  حديقة  يف:  وذل��ك 
املفتوح اأمام حديقة اأم �صقيم وم�صمار 
الكرمي يف اخلوانيج واملنطقة  القراآن 
وم�صمار  كومينيتي  جرين  يف  احل��رة 
الدراجات الهوائية يف ند ال�صبا، وذلك 
القاطنني  لكافة  الفر�صة  بهدف منح 
يف اإمارة دبي يف جميع املناطق يف ديرة 
والتفاعل  للتواجد  وغريها  دب��ي  وب��ر 
ال��دع��وة عامة  ب���اأن  م��ع احل���دث علما 
الفعاليات  وكانت  للجميع.  ومفتوحة 
امل���راف���ق���ة ل���ل���ح���دث ق����د ان��ط��ل��ق��ت يف 
ال�صاد�ض من ال�صهر اجلاري يف العديد 
من الأندية الريا�صية بدبي واملدار�ض 
واملوؤ�ص�صات  واخل���ا����ص���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
توقعات  م���ع  واخل���ا����ص���ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
املجتمع،  اأب��ن��اء  م��ن  وا�صعة  مب�صاركة 
تاأتي  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  اأن  خ�صو�صا 
الريا�صي  اإط��ار جهود جمل�ض دبي  يف 
ال��ن�����ص��اط البدين  مل��م��ار���ص��ة  ل��ل��رتوي��ج 
وج��ع��ل��ه اأ����ص���ل���وب ح���ي���اة، وق����د حققت 

نوعية  نقلة  اجلهود  هذه  بف�صل  دبي 
ن�صبة ممار�صي  العام اجلاري بو�صول 
الن�صاط البدين اإىل %40.9 بعدما 

كانت %36 العام املا�صي.
اأقام  قد  الريا�صي  دب��ي  وك��ان جمل�ض 
العام  اأي�صا  م�صبوقة  غ��ري  احتفالية 
املنظمة  م�����ص��وؤويل  ب��ح�����ص��ور  امل��ا���ص��ي 
اأجيتا  ال��ب��دن��ي��ة  ل��ل�����ص��ح��ة  ال���دول���ي���ة 
موندو وهيئة ال�صحة العاملية، الذين 
تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  اأ�صادوا 
دب���ي يف ه���ذا امل��ج��ال ال���ذي م��ن �صاأنه 
الأفراد  �صحة  حت�صني  يف  ي�صاهم  اأن 
والو�صول  النتاجية  قدراتهم  وزي��ادة 

اإىل جمتمع �صحي و�صعيد.
املا�صي  ال����ع����ام  اح���ت���ف���ال���ي���ة  و����ص���م���ت 
منطقة  يف  للم�صي  مب�����ص��رية  ال��ق��ي��ام 
فعاليات  اأق���ي���م���ت  ك���م���ا  اخل����وان����ي����ج، 
وال�صاطىء  زعبيل  حديقة  يف  �صخمة 
املفتوح اأمام حديقة اأم �صقيم ت�صمنت 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ت���دري���ب���ات والأل����ع����اب 
البدنية والريا�صية اإىل جانب توفري 
اإقامة م�صرية  معدات حديثة، كما مت 

زعبيل  احل��دي��ق��ة  م�صمار  يف  للم�صي 
ترفيهية  فعاليات  تنظيم  جانب  اإىل 

عائلية، مثل: �صد احلبل و�صباق القفز 
البادمنتون  وم�����ص��اب��ق��ات  ب��الأك��ي��ا���ض 

املوقعني،  ك��ال  ال��ط��ائ��رة يف  وال��ري�����ص��ة 
و�صط تفاعل وحما�ض منقطع النظري 

وجدوا  الذين  امل�صاركني  خمتلف  من 
ملمار�صة  متنف�صا  الحتفالية  ه��ذه  يف 

الن�صاط البدين وق�صاء عطلة مفيدة 
بدنيا و�صحيا.

تنطلق اليوم ال�صبت الور�ض التدريبية والتطويرية 
ت�صتهدف  وال���ت���ي  ل��ل��م��ب��ارزة  ل��ي��ف��ورن��و  لأك���ادمي���ي���ة 
ومراكز  الريا�صي  يا�ض  بني  ن��ادي  ومبارزي  مدربي 
وال�صراكة  التعاون  اتفاقية  برامج  �صوء  يف  النخبة، 
العاملية  والكادميية  الريا�صي  ابوظبي  جمل�ض  بني 
وال���ه���ادف���ة ل�����ص��ن��اع��ة اأب���ط���ال ع��امل��ي��ني ق���ادري���ن على 
حتقيق امليداليات الذهبية يف دورات الألعاب القارية 
والوملبية والبطولت الدولية. ومتتد فرتة الور�ض 
بالوثبة  ال���رواد  مدر�صة  يف  �صتقام  التي  التدريبية 
وتت�صمن  املقبل،  ابريل  من  ال��راب��ع  حتى  باأبوظبي 
 ، وم�صائية  �صباحية  ف��رتت��ني  على  مكثف  ب��رن��ام��ج 
املبارزة  م��درب��ي ولع��ب��ي  م��ن خ��الل��ه  ح��ي��ث يخ�صع 
، لال�صتفادة من  النخبة  يا�ض ومراكز  بني  ن��ادي  يف 
خ����رات امل�����ص��رف��ني وامل���درب���ني ع��ل��ى م��راح��ل برامج 
�صالفاتوري  العاملي  الوملبي  النجم  بقيادة  التطوير 
وبطل   2004 اأثينا  اوملبياد  ذهبية  �صاحب  �صانزو 
امل���درب���ني ف��ري��دة �صكاربا،  ب��ج��ان��ب  اوروب�����ا وال���ع���امل 

�صت�صهد  ك��م��ا  ���ص��ي��اري،  م��ارك��و  �صينيوتي،  �صتيفانو 
ليفورنو  اكادميية  ملدربي  زي��ارات  الرنامج  مراحل 
العاملية لعدد من مدار�ض ابوظبي لت�صجيع الطالب 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى مم��ار���ص��ة ال��ل��ع��ب��ة ب��ن��ط��اق او�صع 
والتعرف على جنوم اللعبة و�صريتهم التاريخية على 
م�صتوى الدورات الوملبية والبطولت العاملية . وتقام 
الور�ض التدريبية لأكادميية ليفورنو �صمن امل�صاعي 
دعم  يف  ودوره  ال��ري��ا���ص��ي  اب��وظ��ب��ي  ملجل�ض  ال��ك��ب��رية 
بجانب   ، ممار�صتها  قاعدة  وتو�صيع  امل��ب��ارزة  ريا�صة 
اللعبة  على  وامل�����ص��رف��ني  امل��درب��ني  بتاأهيل  اهتمامه 
على  واطالعهم  النخبة  وم��راك��ز  ابوظبي  اندية  يف 
احدث املمار�صات واخلرات العاملية ، بجانب الطالع 
وابرز  امل��ب��ارزي��ن  �صناعة  ال��ع��امل��ي��ة يف  اخل��ط��ط  ع��ل��ى 
الذهبية  بامليداليات  التي تقودهم للظفر  اخلطوات 
يف ال��دورات الوملبية ، كما تعمل الور�ض على تنمية 
يف  م�صوارهم  يعزز  مبا  املبارزين  وامكانيات  مهارات 

اللعبة وينمي قدراتهم ملزيد من النجاحات .

جمل�ض دبي الريا�صي يطلق حملة ترويجية وا�صعة لحتفالية 
اليوم العاملي للن�صاط البدين

�ضمن برامج جمل�س اأبوظبي الريا�ضي الهادفة 

اليوم.. انطالق ور�ض اأكادميية ليفورنو للمبارزة يف مدر�صة الرواد 

بح�ضور هزاع وطحنون ومن�ضور بن زايد 

تت������وي�����ج الف���ائ������زي������ن ب�صب�������اق الق�������درة ب������ال�����وثب��������ة  
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  بح�صور 
املجل�ض  رئي�ض  نائب  الوطني  الأم���ن  م�صت�صار 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�صمو ال�صيخ طحنون 
بن زايد اآل نهيان نائب م�صت�صار الأمن الوطني 
رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ط����ريان ال��رئ��ا���ص��ة و���ص��م��و ال�صيخ 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض  من�صور بن زايد 
ال��رئ��ا���ص��ة رئي�ض جمل�ض  ���ص��وؤون  ال����وزراء وزي���ر 
ادارة نادي اأبوظبي للفرو�صية ..توجت الفار�صة 
البحرينية ال�صيخة جنالء بنت �صلمان اآل خليفة 
بطلة ل�صباق ال�صيدات للقدرة مل�صافة 100 كم 
ل�صباق  بطال  املهري  عبداهلل  حممد  والفار�ض 
كم   120 مل�صافة  للقدرة  اخلا�صة  ال�صطبالت 
اأم�����ض الول يف خ��ت��ام مهرجان  اأق��ي��م��ا  ال��ل��ذي��ن 

اأبوظبي الأول ل�صباقات القدرة.
واأقيم املهرجان بتوجيهات �صمو ال�صيخ من�صور 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وب��رع��اي��ة م��ه��رج��ان �صموه 
العاملي للخيول العربية ال�صيلة يف ختام مو�صم 
���ص��ب��اق��ات ال��ق��درة ع��ل��ى م��ي��ادي��ن ال��ق��درة بقرية 
اإجمايل  بلغ  ال���ذي  بالوثبة  العاملية  الم����ارات 
جوائزه املالية مليونا و700 األف درهم ا�صافة 
الثالثة  ال�صباقات  يف  للفائزين  �صيارات  ل�صت 

التي ا�صتمل عليها املهرجان.
وعقب ختام ال�صباقات قام عدنان �صلطان مدير 
مديرة  �صوايا  ولرا  للفرو�صية  ابوظبي  ن��ادي 
م��ه��رج��ان ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن زاي����د اآل 
نهيان العاملي للخيول العربية رئي�صة ال�صباقات 
اخليول  ل�صباقات  ال���دويل  ب��الإحت��اد  الن�صائية 
يف  الوائ���ل  الثالثة  ال��ف��ائ��زات  بتتويج  العربية 

�صباقي ال�صيدات وال�صطبالت اخلا�صة.
 100 مل�صافة  للقدرة  ال�صيدات  �صباق  يف  �صارك 
وجاء  مراحل  اأرب��ع  على  واقيم  فار�صة   81 كم 

تتويج الفار�صة البحرينية ال�صيخة جنالء بنت 
لجنازاتها  موا�صلة  بجدارة  خليفة  اآل  �صلمان 
للقدرة  العاملية  الم����ارات  ق��ري��ة  م��ي��ادي��ن  على 
بالوثبة حيث �صبق لها الفوز بلقب كاأ�ض ال�صيخة 
فاطمة بنت من�صور بن زايد اآل نهيان لل�صيدات 
وت���وج���ت ب��ط��ل��ة ل��ل�����ص��ب��اق احل����ايل ع��ل��ى �صهوة 
الفر�ض ماجيك جلني ليدي مياه من ا�صطبالت 
الإمارات ويف املرحلة الوىل التي اأعطيت اللون 
املركز  يف  ج���اءت  ك��م   33 وم�صافتها  الأ���ص��ف��ر 
ال�صابع بزمن 1.09.54 �صاعة مبعدل �صرعة 
28.32 كم يف ال�صاعة ويف املرحلة الثانية التي 
اعطيت اللون الأزرق وم�صافتها 27 كم جنحت 
 56.02 ب��زم��ن  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اإىل  ال��ت��ق��دم  يف 
ال�صاعة  يف  ك��م   28.58 �صرعة  مبعدل  دقيقة 
ووا����ص���ل���ت ت��ق��دم��ه��ا يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة التي 
اأعطيت اللون الحمر وم�صافتها 24 كم لتحتل 
املركز الثاين بزمن 49.21 دقيقة وجنحت يف 
اللون  اأعطيت  التي  والأخ���رية  الرابعة  املرحلة 
الأبي�ض وم�صافتها 16 كم يف موا�صلة تقدمها 
لتحتل املركز الأول لتتوج بطلة لل�صباق بجدارة 
بزمن اإجمايل 3.22.38 �صاعة مبعدل �صرعة 

29.61 كم يف ال�صاعة.
القدرة لالإ�صطبالت اخلا�صة مل�صافة  ويف �صباق 
120 كم الذي توج بطال له الفار�ض الماراتي 
حم��م��د ع��ب��د اهلل امل���ه���ري ع��ل��ى ���ص��ه��وة اجل���واد 
املري  اهلل  عبد  حممد  ا�صطبالت  م��ن  ق���ريوان 
التي  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ال��ف��ار���ض يف  ت��رت��ي��ب  ك���ان 
اأع��ط��ي��ت ال���ل���ون الأ���ص��ف��ر وم�����ص��اف��ت��ه��ا 33 كم 
مبعدل  �صاعة   1.17.05 بزمن  ع�صر  الثاين 
�صرعة 25.68 كم يف ال�صاعة وجنح يف املرحلة 
وم�صافتها  الأزرق  اللون  اأعطيت  التي  الثانية 

اإىل  ع�صر  الثاين  املركز  من  التقدم  يف  كم   27
املركز اخلام�ض بزمن 1.03.15 �صاعة مبعدل 
املرحلة  ويف  ال�����ص��اع��ة  يف  ك���م   25.63 ���ص��رع��ة 
وم�صافتها  الأحمر  اللون  اعطيت  التي  الثالثة 
املركز  24 كم جنح يف موا�صلة تقدمه ليحتل 
�صرعة  مب��ع��دل  دقيقة   59.43 ب��زم��ن  ال��ث��اين 
25.19 كم يف ال�صاعة ويف املرحلة الرابعة التي 
كم   20 وم�صافتها  ال��رت��ق��ايل  ال��ل��ون  اعطيت 
تاأخر للمركز الثالث بزمن 56.10 دقيقة ويف 
املرحلة اخلام�صة والخرية التي اأعطيت اللون 
البي�ض وم�صافتها 16 كم جنح الفار�ض حممد 
امل���ري يف ا���ص��ت��ع��ادة ت��األ��ق��ه حم��ت��ال امل��رك��ز الأول 
بزمن اإجمايل 4.49.40 �صاعة مبعدل �صرعة 

49.24 كم يف ال�صاعة ليتوج بطال لل�صباق.
ا�صتبعاد  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
الفار�ض اأحمد علي املرزوقي من ال�صباق بالرغم 
ال�صطبالت  �صباق  م��راح��ل  جميع  اكماله  م��ن 
ب�صبب  وذل��ك  الثاين  املركز  واحتالله  اخلا�صة 

عدم التزامه باللوائح الفنية.
واأك�����د ع���دن���ان ���ص��ل��ط��ان ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر نادي 
للقدرة  �صباق  �صيقام  ان��ه  للفرو�صية  اب��وظ��ب��ي 
 26 ي��وم  املغرب من  لليلي مفتوح عقب �صالة 
اب���ري���ل ال���ق���ادم ع��ل��ى م��ي��ادي��ن ق��ري��ة الم�����ارات 
هذا  ان  اىل  ..م�صريا  بالوثبة  للقدرة  العاملية 
اإحياء لل�صباقات الليلية التي كان  ال�صباق ياأتي 

يتم اإقامتها يف ال�صابق بقرية الوثبة.
اكملت  فار�صة   81 ال�صيدات  �صباق  يف  و���ص��ارك 
ال�صباق يف مراحله الربعة 45 فار�صة وخرجت 
م��ن��ه 36 ف��ار���ص��ة ع��ل��ى م���دار م��راح��ل��ه الربعة 
ل���ص��ب��اب خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا 3 ح����الت ب���ق���رار من 
فار�صة  و25  يكملن  مل  فار�صات  و5  الفار�صة 

ب�صبب عرج خيولهن وحالة واحدة لعدم اجتياز 
للدخول  وحالتني  البيطري  الفح�ض  اجل���واد 

للفح�ض بعد مرور الوقت املحدد.
و����ص���ارك يف ���ص��ب��اق ال���ص��ط��ب��الت اخل��ا���ص��ة 89 
ف��ار���ص��ا اك��م��ل ال�����ص��ب��اق يف ج��م��ي��ع م��راح��ل��ه 25 
64 فار�صا ل�صباب خمتلفة منها  فار�صا وخرج 
حالة واحدة بقرار من اللجنة الفنية و6 حالت 
و6 خيول مل  باخليل  راأف��ة  الفار�ض  بقرار من 
تكمل ال�صابق و42 حالة عرج و6 حالت لعدم 
بيطرى  وح��ال��ت��ني  البيطري  الفح�ض  اج��ت��ي��از 

وعرج وحالة واحدة لنتهاء الوقت .
النعيمي مدير عام نادي  ووجه عدنان �صلطان 
ابوظبي للفرو�صية ال�صكر والتقدير اإىل �صاحب 
رئي�ض  نهيان  ال  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  و���ص��اح��ب  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة  حممد بن را�صد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
العلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات امل�صلحة و�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان م�صت�صار المن الوطني 
نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي يف امارة اأبوظبي 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة على 
دعمهم الكبري للريا�صة ب�صكل عام والفرو�صية 
احل���ايل جاء  امل��و���ص��م  ان  ..واك�����د  خ��ا���ض  ب�صكل 

ناجحا من كافة جوانبه الفنية والتنظيمية.
واأكد اأن الدعم الكبري لأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ 
كان له دور ايجابي يف احتالل ريا�صة الفرو�صية 
العاملي  امل�صتوى  على  متميزة  مكانة  الماراتية 

..وا�صار اىل ان الحتاد الدويل للفرو�صية اأ�صبح 
حري�صا على التعاون مع المارات نظرا لتطور 
اأن المارات  �صيما  ب�صكل لفت فيها ول  اللعبة 
لل�صباقات  تنظيما  ال��ع��امل  دول  اأك��ر  اأ�صبحت 
اأجندتها  واأ���ص��ب��ح��ت  واخل���ارج���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 

متخمة بالأحداث على مدار العام.
ب�صكل  ابوظبي  ومهرجان  الم�ض  �صباقي  وعن 
اأن املهرجان حقق جناحا كبريا واأقيم  عام اكد 
يف اجواء رائعة و�صهد م�صاركة قيا�صية يف اليوم 
الثاين والخري من قبل ال�صيدات وال�صطبالت 
يف  امل�صاركني  ع��دد  بلغ  حيث  للرجال  اخلا�صة 
140 فار�صا وفار�صة وهو  اليوم  مناف�صات هذا 
عدد كبري قيا�صا بامل�صاركات املختلفة على مدار 

املو�صم.
ومن جانبها اأكدت ال�صيخة جنالء بنت �صلمان 
الول  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ف��وز  �صعيدة  اأن��ه��ا  خليفة  اآل 
خ�����ص��و���ص��ا اأن����ه ال��ث��ال��ث ل��ه��ا ع��ل��ى ال���ت���وايل بني 
بكاأ�ض  ال��ف��وز  لها  �صبق  حيث  وامل��ن��ام��ة  ابوظبي 
ال�صيخة فاطمة بنت من�صور بن زايد اآل نهيان 
قبل  ببطولتها  للفوز  للمنامة  تتوجه  اأن  قبل 

ا�صبوعني.
واملناف�صة  للغاية  �صعبا  كان  ال�صباق  اأن  واأك��دت 
التي  الخ��رية  املرحلة  يف  خ�صو�صا  قوية  كانت 
بال�صكر  وتوجهت  ن�صبيا  احل��رارة  فيها  ا�صتدت 
لالمارات والقرية العاملية للقدرة بالوثبة على 
�صباقاتها  يف  ت�صارك  كي  لها  الفر�صة  اتاحتها 
ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأف�����ص��ل ���ص��ب��اق��ات ال���ع���امل وهو 
م�صتواي  على  ب��الي��ج��اب  انعك�ض  ال���ذي  الم���ر 
واأو���ص��ح��ت لرا �صوايا  ت��ط��وي��ره.  و���ص��اع��ه��م يف 
زايد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  مهرجان  مديرة 
رئي�صة  ال���ص��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  ن��ه��ي��ان  اآل 

اأن  ال��دويل  الحت��اد  ال�صيدات يف  �صباقات  جلنة 
مهرجان ابوظبي للقدرة حقق جناحا كبريا يف 
اأول ن�صخة له وتوج بت�صريف �صمو ال�صيخ هزاع 
بن زاي��د و�صمو ال�صيخ طحنون بن زاي��د و�صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان ..والدليل على 
جناح املهرجان القبال الكبري على امل�صاركة فيه 

على مدار اليومني.
املهرجان كان م�صكا خلتام م�صابقات  ان  وقالت 
اأقيم  التي  اله���داف  كل  وحقق  احل��ايل  املو�صم 
ارت���ف���اع م�صتوى  ان  اىل  ..م�����ص��رية  اج��ل��ه��ا  م��ن 
با�صادة  حظي  املختلفة  ال�صباقات  يف  املناف�صة 
زايد  ال�صيخ من�صور بن  �صمو  �صيوف مهرجان 
والفر�صان  وامل���درب���ني  املهتمني  م��ن  ن��ه��ي��ان  اآل 
وال��ف��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ني وال��ع��امل��ي��ات وال��ذي��ن بلغ 
بانطباع  جميعا  خرجوا  �صخ�صية   34 عددهم 
الم���ارات ومن  ال��ق��درة يف  �صباقات  ايجابي عن 
بني هوؤلء الفار�صة الفرن�صية ماري اجن يوردو 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  او���ص��ك��ار  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل��ة 
يف  املدربني  وجميع  العامل  يف  للمربني  مبارك 

ا�صطبالت من�صور بن زايد بفرن�صا.
مب�صتقبل  وتنباأت  ال�صباقات  مب�صتوى  واأ�صادت 

م�صرق لفار�صات المارات ال�صاعدات.
القدرة  �صباق  املري بطل  الفار�ض حممد  وعر 
ملالك ال�صطبالت اخلا�صة عن �صعادته بالفوز 
14 �صنة م�صاركة  باملركز الأول الذي جاء بعد 
اأنه املالك واملدرب  يف �صباقات القدرة ..واو�صح 
اأن���ه كان  وال��ف��ار���ض للخيل. وع���ن ال�����ص��اب��ق اك���د 
�صريعا كعهد جميع �صباقات القدرة يف المارات 
ال�صعب  كانت  باأنها  الرابعة  املرحلة  ..وا�صفا 
نتيجة كثافة الرمال يف هذه املرحلة ا�صافة اإىل 

ارهاق اخليل وتاأثره بارتفاع درجة احلرارة.
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•• امل�شنعة: طالب البلو�شي 

بامل�صنعة  الريا�صية  املدينة  �صهدت 
اخلليجية  ال���ب���ط���ول���ة  اإن����ط����الق����ة 
ت�صت�صيفها  التي  لل�صراع  اخلام�صة 
اللجنة  ب��ني  ب��ال���ص��رتاك  ال�صلطنة 
وب���ني م�صروع  ل��الإب��ح��ار  ال��ع��م��ان��ي��ة 
مع  بالتعاون  وذل��ك  لالإبحار  عمان 
بدول  لل�صراع  التنظيمية  اللجنة 
اخلليج  ل������دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض 
البطولة  وي�صارك يف هذه  العربية، 
64 ب��ح��ارا ع��ل��ى م��نت 58 ق��ارب��ا من 
تعد هذه  ال�صت. حيث  اخلليج  دول 
لأبناء  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ص��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
اخل���ل���ي���ج ول��ل�����ص��ب��اب ال���ع���م���اين من 
للتناف�ض  ل���الإب���ح���ار  ع��م��ان  ب���ح���ارة 
الأوىل  املرة  بينهم، وهذه هي  فيما 
عمان  �صلطنة  فيها  ت�صت�صيف  التي 
هذه البطولة والتي كانت قد اأعدت 
كل ما يلزم لنجاحها وذلك بوجود 
جلنة حتكيم دولية ت�صم نخبة من 
الأ���ص��م��اء ال��دول��ي��ة، وت�����ص��ت��م��ر هذه 
�صباقاتها  انطلقت  ال��ت��ي  البطولة 
من   30 لغاية  م��ار���ض   28 اخلمي�ض 
ال�����ص��ه��ر ن��ف�����ص��ه، و���ص��ت��ج��رى خالل 
ه���ذه ال���ف���رتة 9 ���ص��ب��اق��ات ل��ك��ل فئة 
م��ن ف��ئ��ات ال���ق���وارب امل�����ص��ارك��ة وهي 
�صتاندرد،  وال���ل���ي���زر  ال����ه����وب����ي16، 

وكذلك   4.7 وال��ل��ي��زر  وال����رادي����ال، 
انطلقت  التي  الأوبتيم�صت  ق��وارب 
�صباقاتها اجلماعية يوم )اخلمي�ض( 
اأن  على  )اجل��م��ع��ة(  لغاية  وت�صتمر 
)ال�����ص��ب��ت( خم�ص�صا  ال���ي���وم  ي��ك��ون 
ل�صباق الفرق. وهذه هي املرة الأوىل 
ال��ف��رق يف  �صباقات  ت��ق��ام فيها  ال��ت��ي 
وهي  لل�صراع  اخلليجية  البطولة 
الأوبتيم�صت  قوارب  لبحارة  فر�صة 
النوع من  لعر�ض مواهبهم يف هذا 
ال�صباقات  ه��ذه  وت�صعى  ال�صباقات، 
بلوغ  ملحاولة  ال��ف��رق  اأع�����ص��اء  لدفع 
خ����ط ال���ن���ه���اي���ة م����ع ب��ع�����ص��ه��م �صد 
وتتكون  الأخ��رى،  الفرق  متناف�صي 
ال���ف���رق م���ن اأرب����ع����ة ق������وارب يف كل 
ي��ت��ن��اف�����ض فيها  ب��ح��ي��ث  جم���م���وع���ة 
البع�ض  ب��ع�����ص��ه��م��ا  ���ص��د  ف���ري���ق���ان 
باللغة   S احل���رف  ي�صبه  م�����ص��ار  يف 
النوعية  هذه  وتختر  الإجنليزية، 
املت�صابقني  معرفة  ال�صباقات  م��ن 
والقوانني  ب���ال���ل���وائ���ح  ال��ن��ا���ص��ئ��ني 
املنظمة ل�صباقات الإبحار ال�صراعي 
املحرتفة، ومهارات الإبحار وكذلك 
حدود  على  املحافظة  على  ال��ق��درة 

�صرعات القوارب.

الو�ضول اإىل الوملبياد
الكندي  را�صد  يقول  البطولة  وعن 

لالإبحار  العمانية  اللجنة  رئ��ي�����ض 
ال�����ص��راع��ي: ت��ه��دف ال��ب��ط��ول��ة التي 
حاليا  ع��م��ان  �صلطنة  ت�صت�صيفها 
اخلليجني  ال��الع��ب��ني  اإع������داد  اإىل 
عالية  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
حتقيق  ع�����ل�����ى  وم�����������ص�����اع�����دت�����ه�����م 
الألعاب  اإىل  والو�صول  طموحاتهم 
ال�صت�صافة  ه��ذه  وت��اأت��ي  الومل��ب��ي��ة، 
ممثلة  ع��م��ان  �صلطنة  خطة  �صمن 
الريا�صية لإعداد  ال�صوؤون  وزارة  يف 
العمانيني  ال��ب��ح��ارة  م��ن  ق��ادر  جيل 
عالية  م�صتويات  على  املناف�صة  على 
خالل ال�صنوات القادمة حيث يعتر 
الو�صول اإىل الألعاب الوملبية هدف 
اإذ ت��ع��م��ل دول  ال��ع��دي��د م��ن ال����دول 
ال�صابة  اخلليج على تاأهيل كوادرها 
امل�صابقات  خم��ت��ل��ف  غ��م��ار  خل��و���ض 
امل��ح��ل��ي��ة والإق���ل���ي���م���ي���ة. واأ�����ص����اف: 
اخلام�صة  ال��ن�����ص��خ��ة  مي��ي��ز  م���ا  اإن 
والتي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  م���ن 
الإقبال  ه��و  ال�صلطنة  ت�صت�صيفها 
وكذلك  امل��ت�����ص��اب��ق��ني  م���ن  ال��ك��ب��ري 
العمانية  للكوادر  الكبري  احل�صور 
والتنظيمة  ال���ف���ن���ي  امل����ج����الت  يف 
الأم�����ر ال����ذي ي��ع��ك�����ض ق���ادرت���ه على 
على  البطولت  من  العديد  تنظيم 
اأعلى امل�صتويات التي تخطف اأنظار 
امل�صنعة  ت��ع��د  وب��ال��ط��ب��ع  ال����ع����امل، 

للعديد  الرئي�صة  امل��ح��ط��ات  اح���دى 
من امل�صابقات ال�صراعية الآن وذلك 
لوجود الإمكانيات وتوفر اخلدمات 
وهذا يعتر حافزا لإقامة املزيد من 
البطولت. واأ�صاف الكندي: معظم 
اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ص��ارك��ني 
لل�صراع لديهم م�صاركات �صابقة كان 
لالإبحار  امل�صنعة  اأ�صبوع  يف  اآخرها 

ال�صراعي. 
يقول  امل�������ص���ارك���ني  ح���ظ���وظ  وع�����ن 
وهناك  اخل���رات  تنوعت  ال��ك��ن��دي: 
البحار  جم����ال  يف  م��ت��ق��دم��ة  دول 
ال�����ص��راع��ي م��ث��ل ال��ب��ح��ري��ن وقطر 
وح���ظ���وظ���ن���ا ق���ائ���م���ة ح���ي���ث ميلك 
�صجال  ال����ع����م����ان����ي����ني  ال�����الع�����ب�����ني 
البطولت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ح��اف��ال 
مراكز  حتقيق  اإىل  يوؤهلهم  وه���ذه 
اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  م��ت��ق��دم��ة 
يوجد  ول  كا�صب  الكل  النهاية  ويف 
ا�صت�صافة  تك�صبت  وع��م��ان  خ��ا���ص��ر 
العديد  ووجود  اخلليجية  البطولة 
من الوجوه التي ينتظرها م�صتقبل 

حافل خالل ال�صنوات القادمة 
الهوبي  فئة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ت��وج 
16 الثنائي م�صعب الهادي وحممد 
ال��وه��ي��ب��ي م���ن ���ص��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ويف 
البحريني  ت�����وج  رادي��������ال  ال���ل���ي���زر 
فئة  ويف  ����ص���ل���م���ان  ع����ب����داهلل  داود 
وليد  القطري  ت��وج  �صتاندر  الليزر 
ال��ل��ي��زر 4.7  ف��ئ��ة  ال�����ص��ر���ص��اوي ويف 
فئة  تلفت ويف  �صالح  القطري  ت��وج 
لأطفال  واملخ�ص�صة  الوبتمي�صت 
دون 12 ربيعا توج البحريني �صعود 

النار.

فئة الهوبي 1٦
ج�����اءت م��ن��اف�����ص��ة ف��ئ��ة ال���ه���وب���ي 16 
م�صعب  العماين  الثنائي  بح�صول 
حني  ويف  الوهيبي  وحممد  الهادي 
حل الثنائي العماين اأحمد احل�صني 
واأكرم الوهيبي يف حني ذهب املركز 
القطري  ال��ث��ن��ائ��ي  ل�صالح  ال��ث��ال��ث 
املهندي.  ورا���ص��د  ال�صلطي  ج��ا���ص��م 
وح���ول ف���وز ال��ث��ن��ائ��ي ال��ع��م��اين قال 
الهادي: الأمر متعلق جميعه حول 
ال��ب��داي��ات اجل��ي��دة وه��و م��ا حر�صنا 
عليه منذ انطالقة ال�صباقات، فلقد 
ذو  م�����ص��ار  يف  الإب���ح���ار  ع��ل��ى  �صعينا 
حركة رياح ن�صطة مكننا من التقدم 
على بقية الفرق، ونتطلع ل�صباقات 
اأف�صل  نتائج  التايل لت�صجيل  اليوم 

يف خمتلف ال�صباقات . 

فئة الليزر راديال
توج البحريني داود عبداهلل �صلمان 
باملركز الأول يف جاء يف املركز الثاين 
ال���ق���ط���ري ف���ار����ض ال���ب���ك���ري وذه���ب 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ل�����ص��ال��ح الإم���ارات���ي 

�صعيد الزيدي.

فئة الليزر ا�ضتاندر
ال�صر�صاوي  ول��ي��د  ال��ق��ط��ري  ح�صل 
ذهب  ح���ني  يف  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
العماين  ل�����ص��ال��ح  ال����ث����اين  امل����رك����ز 
ح�صل  ب��ي��ن��م��ا  اجل�����اب�����ري  ح�������ص���ني 

الم��ارات��ي ع���ادل خ��ال��د على املركز 
الثالث .

فئة الليزر ٤.٧
ت������وج ال����ق����ط����ري ����ص���ال���ح ت���ل���ف���ت يف 
وجاء   4.7 الليزر  لفئة  الأول  املركز 
الإماراتي حمود الزيدي يف حني حل 
اإبراهيم  �صيف  الإم��ارات��ي  مواطنة 

النعيمي على املركز الثالث. 

فئة الومبتي�ضت
يف  ���ص��ع��ود  البحريني  املت�صابق  ح��ل 
الثاين  امل���رك���ز  ويف  الأول  امل���رك���ز 
ج���اء ال��ك��وي��ت��ي ع��ب��د ال��ع��زي��ز في�صل 
املركز  يف  وج����اء  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف 
الثالث جاء املت�صابق العماين اأحمد 

املجيني. 

الرتويج ال�ضياحي
الريا�صية  املدينة  ا�صت�صافة  وع��ن 
اخلليجية  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ب��امل�����ص��ن��ع��ة 
ل���ل�������ص���راع ي���ق���ول حم���م���د ب����ن علي 
امل�صنعة  م��در���ص��ة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ص��ي 
ا�صت�صافة  تعد  ال�صراعي:  لالإبحار 
بامل�صنعة  ال���ري���ا����ص���ي���ة  امل����دي����ن����ة 
مهما  ع��ام��ال  اخلليجية  للبطولة 
املدينة  ل��ه��ذه  ال�����ص��ي��اح��ي  ل��ل��رتوي��ج 
جنابتها  بني  ت�صم  التي  الريا�صية 
ال���ع���دي���د م���ن امل���رف���ق���ات ح��ي��ث لها 
عاملية  ب����ط����ولت  ا���ص��ت�����ص��اف��ت  اأن 
يف الأل����ع����اب ال�����ص��اط��ئ��ي��ة والإب���ح���ار 
ال�����ص��راع��ي وه��ي على م��وع��د قريب 
مع ا�صت�صافة بطولة العامل لقوارب 
ع��ام��ل مهم للرتويج  وه���ذا  ال��ل��ي��زر 
اأن  البلو�صي:  واأ���ص��اف  ال�صياحي. 
احتوها  امل�صنعة  م��دي��ن��ة  مي��ي��ز  م��ا 
ت�صاهم  التي  احليوية  امل��راف��ق  على 
البطولت  م���ن  ال��ع��دي��د  اإق���ام���ة  يف 
وكما  ال�صلطنة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي 
امل�����ص��ن��ع��ة لإقامة  ���ص��واح��ل  ت��ن��ا���ص��ب 
م��ث��ل ه����ذه ال�����ص��ب��اق��ات ح��ي��ث تعر 
جوانبها  ك��ل  م��ن  مفتوحة  امل��دي��ن��ة 
اكر  لإقامة  يتيح  مما  البحر  على 
انقطاع  ع�����دم  ب�����ص��ب  مت���ري���ن  م����ن 
جهة  من  اكر  يف  ووجودها  الرياح 
وهذه ب�صاهدة املدربني واملت�صابقني 
اإىل  البلو�صي  اأ���ص��ار  وكما  ال��ع��امل��ني. 
واأن�صطة  تدريبية  برامج  هناك  اأن 
يف  دوري  ب�����ص��ك��ل  ت��ن��ظ��م  م��ت��ن��وع��ة 
ولية امل�صنعة ولعل تد�صني مر�صى 
الركائز  اأح����د  ي��ع��د  ال����ذي  امل�صنعة 
التي تركز عليها ال�صياحة الداخلية 
املر�صى  ي��ع��ت��ر  ح��ي��ث  واخل���ارج���ي���ة 
ف��ر���ص��ة ل��ر���ص��وا ال���ق���وارب واخل���روج 
�صواطئ  يف  ����ص���ي���اح���ي���ة  ب�����رح�����الت 
امل�����ص��ن��ع��ة اجل��م��ل��ي��ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
وج�����ود ج����زر ج��م��ي��ل��ة ب���ال���ق���رب من 
املر�صى وهي جزر ال�صوادي وجزيرة 

الدميانيات.

حماكة املا�ضي
�صالح اجلابري ع�صو جلنة التحكيم 
اخلام�صة  اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
لل�صراع يقول: لأول مرة ت�صت�صيف 
يف  اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة  ال�صلطنة 

ن�صختها اخلام�صة ويعد هذا �صفحة 
جديدة يف تاريخ ا�صت�صافة ال�صلطنة 
حيث  ال�صراعي  البحار  للبطولت 
يف  مهمة  حم��ط��ة  ال�صلطنة  تعتر 
ال�صباقات العاملية ومن هذا املنطلق 
لل�صراع.  اخلليجية  البطولة  جاءت 
ال�صلطنة  به  تتميز  ما  اأن  واأ�صاف: 
م�����ن ط���ب���ي���ع���ة ج���غ���راف���ي���ة وم���وق���ع 
ا�صرتاتيجي �صاعد كثريا يف تنظيم 
اإليها  وي�صاف  ال�صباقات  هذه  مثل 
املتخ�ص�ض  ال��ع��م��اين  ال��ك��ادر  وج���ود 
وهكذا  ال�صراعي  البحار  جم��ال  يف 
احلال يف دول اخلليج العربي حيث 
اأحياء  حت��اك��ي م��ا���ص��ي م���ن خ����الل 
البحار ال�صراعي ونقل هذه املوروث 
تاريخا  لنمجد  الأبناء  اإىل  اجلميل 
طويلة عا�صه الإباء يف رحالت ال�صفر 
يف  ال�����ص��راع  م�صتخدمني  وال��ت��ج��ارة 
قال  ال�صباق  وع��ن  الب��ح��ار.  عملية 
التحكيم  جل��ن��ة  ت�����ص��م  اجل����اب����ري: 
قر�ض  م�����ن  حم���ك���م���ني  خ���م�������ص���ة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وا�صبانيا  وه��ول��ن��دا 
حكمني عمانيني ليكون هدف جلنة 
التحكيم هو اإعطاء جرعات معنوية 
على  حثهم  خالل  من  للمت�صابقني 
ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه���د وت�����دارك 
فيها  يقع  اأن  ميكن  التي  الأخ��ط��اء 
والت�صحيح  الت�صابق  خالل  البحار 

وكما  امل�صاعدة.  على  احل�صول  دون 
من  ن�صاطها  التحكيم  جلنة  ب���داأت 
قبل  �صباحية  جل�صة  ع��ق��د  خ���الل 
العديد  ت��دول  ال�صباق ومت  انطالق 
ال�صباق  م�����ص��ار  م��ن��ه��ا  ال��ن��ق��اط  م���ن 
وال�صالمة والأمن على منت القارب 
و�صرعة الرياح واجتاه القوارب وكما 
تعرف امل�صاركني على قوانني ال�صباق 
حيث مل�صت جلنة التحكيم احلما�ض 
وال�����ص��غ��ف ب��ني امل�����ص��ارك��ني وك��م��ا مت 
املت�صابقني  ب��ني  ال��ت��ح��دي  روح  ب��ث 
ال�����ص��ب��اق نظيفا متله  وذل���ك جل��ع��ل 
وكما  وال���ت�������ص���وي���ق.  امل���غ���ام���رة  روح 
اأن وجود حكام  اإىل  اأ�صار اجلابري: 
ب��اع يف جم��ال الإبحار  دول��ي��ني لهم 
ال�صراعي اإ�صافة للبطولة اخلليجية 
وكذلك ي�صاهم يف عملية الحتكاك 
وال�صتفادة  اخل��ارج��ي��ة  ب���اخل���رات 
ونتمنى  ال�صباقات  خمتلف  يف  منها 
اأن توفق جلنة التحكيم يف اخلروج 
بال�صتفادة للجميع ونحن فخورين 
يف  ال�صلطنة  اأر�����ض  ع��ل��ى  يحقق  مل��ا 

جمال البحار ال�صراعي. 

روعة التنظيم
مدرب  في�صل  حم��م��د  اأع����رب  وق���د 
ال��ف��ري��ق ال��ق��ط��ري امل�����ص��ارك يف فئة 
مل�صاهدة  �صعادته  ع��ن  الأوبتيم�صت 

حيث  الريا�صية  املدينة  يف  املن�صات 
التنظيم  روع�����ة  مل�����ص��ت  ل��ق��د  ق�����ال: 
حيث  ال�صلطنة  اإىل  و���ص��ويل  م��ن��ذ 
تعتر هذه البطولة اخلام�صة على 
يحقق  اأن  ونتمنى  اخلليج  م�صتوى 
التي  الأه����داف  العمانيون  الأخ����وة 
املرة  اأن��ه��ا  واأ����ص���اف:  اإل��ي��ه��ا  ي�صبون 
ال�صلطنة  فيها  ازور  ال��ت��ي  الأوىل 
للبطولة  الرائع  بالتنظيم  و�صررت 
اجلميل  اخل���ل���ي���ج���ي  واحل���������ص����ور 
ي�صعى  واع���د  بجيل  ي�����ص��ارك  ال���ذي 
وعن  متقدمة.  م��راك��ز  حتقيق  اإىل 
امل�صاركني  ك���ل  ق�����ال:  ال����ص���ت���ع���داد 
ا����ص���ت���ع���دوا ب�����ص��ك��ل ج���ي���د وع����ق����دوا 
تكون  اأن  واأت��وق��ع  الفوز  على  العزم 
املناف�صة �صديدة بني الفرق. وحول 
ي����ق����ول: جميع  ف���ري���ق���ه  م�������ص���ارك���ة 
امل�صاركني يف هذه الفئة هم من فئة 
نف�ض  يف  تقريبا  وه��م  ال�صن  �صغار 
���ص��اء اهلل يف  اإن  امل�����ص��ت��وى و���ص��ن��ك��ون 
�صباقات  وت�صتاأنف  التتويج   من�صة 
امل�صاركة  ال���ق���وارب  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
املت�صابقني  جميع  �صيحر�ض  والتي 
فيها على ت�صجيل نتائج جيدة لأنها 
ح��ا���ص��م��ا يف حتديد  دورا  ت��ل��ع��ب  ق��د 
النتائج، وتختتم البطولة اخلليجية 
اخل��ام�����ص��ة ل��ل�����ص��راع ي���وم ال�����ص��ب��ت يف 

املدينة الريا�صية بامل�صنعة. 

مني لو�ض اجنلي�ض ليكرز، احد اف�صل الندية يف العقد املا�صي، بخ�صارته 
ال�صاد�صة والثالثني امام م�صيفه ميلووكي باك�ض 103-113 يف دوري 

كرة ال�صلة المريكي للمحرتفني.
وزمالئه  م�صابا،  املباراة  انهى  الذي  براينت  كوبي  النجم  مهمة  وتبدو 
�صعبة يف �صراع التاأهل اىل الدوار النهائية )البالي اوف( حيث يحتل 
اذا  ف��وزا(  الغربية )37  املنطقة  املوؤهل يف  الخ��ري  الثامن  املركز  حاليا 

ا�صتمرت �صل�صلة الهزائم املتتالية متوا�صلة دون انقطاع.
بها  ق��ام  التي  وامل�صاندة  براينت  �صجلها  التي  ال30  النقاط  تنفع  ومل 
 16( نا�ض  �صتيف  والكندي  متابعة(  و15  نقطة   15( ه���اوارد  دواي��ت 

نقطة( وال�صباين باو غا�صول )12 نقطة( يف جتنيب ليكرز اخل�صارة.

ت�صامرلين �صاحب  وي��ت  نقاط من   4 بعد  على  براينت  النجم  وب��ات 
ت�صجيال )31419  الك��ر  الالعبني  ترتيب  اب��ع يف لئحة  ال��ر  املركز 

نقطة(
متتالية  ه��زائ��م   4 بعد  الول  ه��و  مهما  ف���وزا  باك�ض  ميلووكي  وح��ق��ق 
يف  موقعه  ويعزز  هزمية   36 مقابل  انت�صارا   35 اىل  ر�صيده  لريتفع 

املركز الثامن املوؤهل عن املنطقة ال�صرقية.
طليعتهم  يف  الالعبني  من  جمموعة  اىل  الفوز  بهذا  ميلووكي  ويدين 
لري �صاندرز الذي �صجل رقما قيا�صيا �صخ�صيا و�صل اىل 21 نقطة مع 
لكل   20( اليا�صوفا  عر�صان  والرتكي  جينينغز  وبراندون  متابعة،   13
ايلي�ض )18 نقطة و7 متابعات و9 متريرات حا�صمة(  منهما( ومونتا 

وماركي�ض دانييلز )16( نقطة(.
دال�ض  ف��رتة، م�صيفه  التاأهل منذ  ال��ذي �صمن  بي�صرز  انديانا  وا�صقط 
 78-103  )2011-2010( املا�صي  قبل  املو�صم  بطل  مافريك�ض 
فوزا مقابل   46 ال�صرقية  الو�صطى  املجموعة  معززا موقعه يف �صدارة 
27 خ�صارة، فيما وقف ر�صيد اخلا�صر عند 35 فوزا مقابل 37 هزمية 

يف املركز التا�صع خلف ليكرز.
وبرز من الفائز بول جورج 24 نقطة وروي هيرت 16 نقطة و141 
متابعة ، ومن اخلا�صر الملاين ديرك نوفيت�صكي 21 نقطة و7 متابعات 

جميعها دفاعية تاله فن�ض كارتر 14 نقطة.
يف   103-117 �صنز  فينيك�ض  م�صيفه  على  كينغز  �صاكرامنتو  وتغلب 

التمهيدي  ال��دور  النهائي يف  الرتتيب  ال على  توؤثر  مباراة هام�صية ل 
وهما يحتالن املركزين الخريين يف جمموعة الهادي الغربية 27 فوزا 

مقابل 46 هزمية لالول، و23 فوزا مقابل 50 خ�صارة للثاين .
 17 نقطة   34 كازن�ض  داماركو�ض  من  لكل  بفوزه  �صاكرامنتو  ويدين 
منها متتالية يف الربع الول و14 متابعة واي�صياه توما�ض 23 نقطكة 
نقطة   25 �صكول  لوي�ض  الرجنتيني  كان  فيما   ، و8 متريرات حا�صمة 

وبي جي توكر 18 اف�صل امل�صجلني لفينيك�ض.
احد  ان  اخلمي�ض  ام�صية  يف  اقيمت  التي  الثالث  املباريات  يف  والالفت 
الثانية واخلا�صران  املباراة  103 نقاط الفائز يف  طريف كل منها �صجل 

يف املباراتني الوىل والثالثة .

ليك����رز يف مهم�����ة �صعب�������ة للتاأه��������ل اإل��������ى الب�������������الي اأوف

البطولة اخلليجية اخلام�ضة لل�ضراع ت�ضهد م�ضاركة وا�ضعة مبختلف املراحل ال�ضنية 

املن����اف�ص���ة عل���ى اأ�ص���ده���ا بع�����د �صب����اق����ات الي�����وم الأول

تخو�ض فرق ال�صدارة نهاية ال�صبوع احلايل مباريات عادية 
مان�ص�صرت  وياأمل  القدم  لكرة  وا�صبانيا  انكلرتا  بطولتي  يف 
يف  �صندرلند  م�صيفه  على  فوزه  بتجديد  املت�صدر  يونايتد 
من  الثالث  بالنقاط  وال��ع��ودة  والثالثني  احل��ادي��ة  املرحلة 
دور  ك��ان هزمه يف  ان  بعد  اوف لي��ت  �صتاديوم  النور  ملعب 
الذهاب 3-1 على ملعب اولدترافورد ، والبقاء بالتايل بعيدا 
بفارق 5 نقاط على اقل تقدير عن مطارده وجاره مان�ص�صرت 
فيما  نيوكا�صل،  بدوره  ي�صت�صيف  الذي  اللقب  �صيتي حامل 

يحل ت�صل�صي الثالث �صيفا على �صاوثمبتون.
احلدود  م��ن  ابعد  اىل  يتطلع  يونايتد  مان�ص�صرت  يعد  ومل 
الطبيعية لبالده بعد ان خرج من دوري ابطال اوروبا على 
يد ريال مدريد ال�صباين، وانح�صر تركيزه واهتمامه على 
ال�صكتلندي  مدربه  يجعل  ما  املحليني،  والكاأ�ض  البطولة 
اليك�ض فريغو�صون الذي يريد حمل بطيختني بيد واحدة، 
يف حرية من امره على �صعيد الت�صكيلة التي �صتخو�ض مباراة 
ت�صل�صي  ملواجهة  �صاعة   48 اق��ل من  بعد  اليوم لن��ه مدعو 
على ملعبه �صتامفورد بريدج يف مباراة معادة من ربع نهائي 

الكاأ�ض اثر تعادلهما تعادل 2-2 يف اولدترافورد بعد ان كان 
متقدما بهدفني مبكرين يف الدقيقتني 5 و11.

وقد  ال�صعبة،  امل��واق��ف  يف  اخل��رة  فريغو�صون  تنق�ض  ول 
وجد �صابقا ال�صيناريوهات املالئمة للخروج من ماأزق كهذا، 
و�صيجد بالتاأكيد الو�صيلة املنا�صبة خلو�ض ال�صتحقاق املزدوج 
�صندرلند،  خ�صو�صا  مناف�صيه  امكانات  متاما  يعرف  وه��و 
وان يف فريق ال�صياطني احلمر احتياطيني قادرين على ملء 
مكان ال�صا�صيني الذين قد يدخر جهودهم للمواجهة الهم 
مان�صيني،  روبرتو  اليطايل  يريد  ت�صل�صي. من جانبه،  مع 
من  ي�صتطيع  ما  اق�صى  ال�صتفادة  �صيتي،  مان�ص�صرت  مدرب 
املوقف ال�صعب لنظريه وجاره والنهو�ض من كبوته ال�صابقة 
�صفر-2  ايفرتون  ار���ض  على  رجاله  ب�صقوط  متثلت  التي 

و�صاهمت يف تو�صيع الفارق اىل 5 نقاط.
ال�صبعة الخ��رية يف �صف  املوا�صم  وتقف نتائج املواجهات يف 
حليفه  الفوز  فكان  مرة   13 تقابال  حيث  �صيتي  مان�ص�صرت 
10 مرات مقابل تعادلني وخ�صارة واحدة يعود تاريخها اىل 
24 ايلول �صبتمر 2005. ورغم �صعوبة موقف فريقه يف 

الدوري جلهة الحتفاظ باللقب، يرى مان�صيني يف املواجهة 
املرتقبة بني مان�ص�صرت يونايتد وت�صل�صي الثنني املقبل راحة 
كبرية لن احد املناف�صني القوياء له �صيق�صي الخر ورمبا 
ت�صبح الطريق امامه اقل وعورة بعد ان بلغ ن�صف النهائي 
على ح�صاب بارن�صلي من الدرجة الوىل بخما�صية بي�صاء، 

و�صيكون امامه مت�صع من اخليارات يف اللقاء مع نيوكا�صل.
ال�صباين  ت�صل�صي،  م��درب  قلق  يقل  ل  الثالثة،  امل��ب��اراة  ويف 
اي�صا  يفوقه  ب��ل  ل  فريغو�صون  قلق  ع��ن  بينيتز،  راف��ائ��ي��ل 
ام���ل فريقه  ال����دوري وان  ن��ق��اط يف   9 ال��ف��ارق  ب��اع��ت��ب��ار ان 
اىل  التاأهل  بطاقة  فباتت  اللقب  على  املناف�صة  يف  �صعيف 
وال���ص��ت��م��رار يف م�صابقة  اهمية،  اك��ر  اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري 
امرا مطلوبا اكر من اي وقت م�صى، وكذلك  بات  الكاأ�ض 
يف املناف�صة على اللقب يف م�صابقة الدوري الوروبي )يوروبا 
ليغ( حيث �صيواجه اخلمي�ض املقبل روبني كازان الرو�صي اي 

ان فريقه �صيخو�ض 3 مباريات خالل 6 ايام.
وعالوة على ذلك، يخ�صى بينيتيز من ان يظهر �صاوثمبتون 
على   )1-3( بليفربول  اط��اح  ال��ذي  والداء  ال�صورة  بنف�ض 

الثالث  امل��رك��ز  يفقده  م��ا  ال�صابقة  امل��رح��ل��ة  يف  ذات���ه  امللعب 
ل�صالح توتنهام الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة والذي 
غري  الوحيد  الفريق  ال��وي��ل��زي،  �صوان�صي  على  �صيفا  يحل 
ليفربول  يلعب  املمتاز، فيما  ال��دوري  امل�صارك يف  النكليزي 

يف �صيافة ا�صتون فيال الحد.
هام  وو�صت  �صيتي،  نوريت�ض  مع  ويغان  اي�صا  اليوم  ويلعب 
مع و�صت بروميت�ض البيون، وار�صنال مع ريدينغ، وايفرتون 
مع �صتوك �صيتي، وتختتم املرحلة الثنني بلقاء فولهام مع 

كوينز بارك رينجرز.
خارج  اىل  والع�صرين  التا�صعة  املرحلة  يف  اله��ت��م��ام  يتجه 
3 فرق ا�صبانية  احلدود واىل ال�صبوع املقبل حيث تخو�ض 

ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا.
وريال  نقطة   74 املت�صدر  بر�صلونة  مهمة  ت��ب��دو  حمليا، 
61 نقطة �صهلة من الناحية  مدريد الثاين وحامل اللقب 
النظرية يف هذه املرحلة عندما يحالن اليوم ال�صبت �صيفني 
التا�صع ع�صر قبل الخري وري��ال �صرق�صطة  �صلتا فيغو  على 
وال��ذي يتقدم بفارق نقطتني فقط على ريال  ال�صابع ع�صر 

مايوركا اول املهددين بالهبوط اىل الدرجة الثانية.
بعودة  املحتفل  الكاتالوين  الفريق  ي�صيف  ان  املرجح  وم��ن 
اورام  م��ن  �صهرين  مل���دة  ع���الج  ب��ع��د  ف��ي��الن��وف��ا  تيتو  م��درب��ه 
�صرطانية يف الوليات املتحدة، 3 نقاط جديدة على طريق 
ا�صرتداد اللقب ليبقي الفارق بينه وبني غرميه الزيل 13 

نقطة يف حال فوز الفريق امللكي على م�صيفه اي�صا.
املحلي  الدوري  بن�صبة كبرية على �صعيد  واطماأن بر�صلونة 
بعد ان خرج من ن�صف نهائي م�صابقة الكاأ�ض على يد ريال 
يف  اي��اب��ا  و3-1  العا�صمة  يف  ذه��اب��ا   1-1 ب��ال��ذات  م��دري��د 
الثالثاء  ، لكن تنتظره مهمة �صعبة عندما يحل  بر�صلونة 
البطولة  يف  ال��ف��رن�����ص��ي  ج��رم��ان  ���ص��ان  ب��اري�����ض  ع��ل��ى  �صيفا 
الرتغايل جوزيه  اآم��ال  تقل�صت  املقابل،  الم. يف  الوروبية 
مورينيو يف الحتفاظ ببطولة الدوري، لكنه ل يزال ميلك 
امال مزدوجا بتحقيق ثنائية: الكاأ�ض املحلية حيث �صيواجه 
ودوري  ايار/مايو،   17 يف  النهائي  اتلتيكو مدريد يف  جاره 
البطال وهو مدعو ل�صتقبال غلطة �صراي الرتكي الربعاء 

يف ذهاب ربع النهائي.

مب����اريات �صهل�����ة يف ال������دوري الإ�صبان��������ي والإنكلي������������زي
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اليوم  م�صاء  للفتيات  الوطني  منتخبنا  يتوجه 
ال�صبت اىل العا�صمة القطرية الدوحة، خلو�ض 
غمار ت�صفيات كاأ�ض ا�صيا حتت 14 �صنة والتي 

�صتقام خالل الفرتة 1-5 ابريل 2013 .
الوىل  هي  للفتيات  منتخبنا  م�صاركة  وتعتر 
من نوعها يف البطولت الر�صمية القارية ، بعد 
التابعة  لل�صيدات  ال��ق��دم  ك��رة  جلنة  جنحت  ان 
بطولت  تنظيم  من  الريا�صي  ابوظبي  ملجل�ض 
مع  يتطابق  مب��ا   ، وال��ن��ا���ص��ئ��ات  للفتيات  دوري 
املراحل  لفرق  وت�صنيفه  ال�صيوي  الحتاد  نهج 
العمرية يف احتادات غرب و�صرق القارة ال�صيوية 
تاأتي  كما  الن�صائية،  ال��ق��دم  ك��رة  م�صتوى  على 
م�صاركة منتخبنا يف الت�صفيات تعزيزا خلطط 
على  حتر�ض  والتي  لل�صيدات  القدم  كرة  جلنة 
ت��وف��ري ك��اف��ة الإم��ك��ان��ي��ات ل��دع��م جن��اح��ات كرة 
القدم الن�صائية الإماراتية يف املحافل القليمية 

والدولية .
ومن املوؤمل ان يلعب منتخبنا الوطني للفتيات 
جانبه  اىل  ت�صم  التي  ا�صيا  غ��رب  جمموعة  يف 
وفل�صطني(،حيث  والأردن،  )ق���ط���ر،  م���ن  ك���ل 
ايجابية  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  اىل  منتخبنا  يتطلع 
بطولت  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ل���ه  م�����ص��ارك��ة  اول  يف 
ان  بعد  ل�صيما   ، ال���ص��ي��وي��ة  العمرية  امل��راح��ل 
ليكون  وا�صتعداداته  حت�صرياته  الفريق  اكمل 
التاأهل اىل  و�صاعيا خلطف بطاقة  رقما �صعبا 

نهائيات كا�ض ا�صيا للفتيات حتت 14 �صنة التي 
من مل يتحدد موعد اقامتها حتى الن ، حيث 
انتظم الفريق مبع�صكرين تدريبني مكثفني يف 
ابوظبي  ون���ادي  امل�صلحة  ال��ق��وات  �صباط  ن��ادي 
التدريبي  ال���ك���ادر  ا����ص���راف  حت���ت   ، ال��ري��ا���ص��ي 
وذلك   ، امل��زروع��ي  ن��ورة  امل��درب��ة  بقيادة  للفريق 
ال��ت��ي تقودها  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ���ص��وء اخل��ط��ط  يف 
جلنة كرة القدم لل�صيدات منذ انبثاق عملها يف 
ال�صاحة الكروية، ودورها الكبري يف تكوين وبناء 
تو�صيع  بجانب  العمرية،  للمراحل  منتخبات 
قاعدتها وتعزيز جناحات املنتخبات الوطنية يف 

البطولت الإقليمية والقارية.
وت�صم بعثة منتخبنا الوطني 19 لعبة هن : ) 
ميثاء احلو�صني ، دلل احلمادي ، �صفاء باوزير 
، مروة باوزير ، مرمي احلمادي ، �صاحلة را�صد 
�صالمة   ، م���وزة احلنطوبي   ، اجل��ا���ص��م  م��رمي   ،
 ، امل�صباحي  ���ص��وق   ، اهلل  �صيف  �صيخة   ، اح��م��د 
مهرة الزعابي ، روان احلمادي ، مروة املنهايل 
نعيمة   ، البلو�صي  ال��ي��ازي��ة   ، ال��غ��اف��ري  ط��رف��ة   ،
اب��راه��ي��م ، جن���ود ال��ب��ل��و���ص��ي ، رو����ص���ة ال��ع��ل��ي ( 
الذي  للوفد  والفني  الداري  الطاقم  ،بجانب 
ترتاأ�صه ندى الها�صمي ، وي�صم علياء احلو�صني 
مدير الفريق ، ونورة املزروعي مدربة ، واحمد 
و�صليم مدكر مدرب   ، امل��درب  م�صاعد  رحماين 
 ، امل��رم��ى  لياقة ، وحممد �صامل م��درب ح��را���ض 

باكو  ت�صرييل   ، املنتخب  طبيب  ل��ي��زيل  وام���ي 
عامل املهمات .

اأمني �صر جلنة  اأمل بو�صالخ  اأكدت  من جانبها 
امل�صاركة  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��ي��دات  ال���ق���دم  ك����رة 
امل�����ص��رف��ة يف ت�����ص��ف��ي��ات ك���اأ����ض ا���ص��ي��ا حت���ت 14 
لإثبات  يتطلعن  الالتي  الم��ارات  لفتيات  �صنة 
اخلرة  برغم  ال��واع��دة  وامكانياتهن  قدراتهن 
بعنا�صر  ح��دي��ث��ا  امل��ت��ك��ون  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
، معربة  ا�صراف مدربة مواطنة  وطنية وحتت 
املرجوة  النتائج  املنتخب  يحقق  ب��ان  املها  عن 
البطولت  �صعيد  على  ر�صمية  م�صاركة  اول  يف 
القارية ، م�صرية بان جلنة كرة القدم لل�صيدات 
العلماء  حف�صة  ���ص��ع��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
للكادر  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  ق��دم��ت  اللجنة  رئي�صة 
الفني ملنتخب الفتيات و�صخرت كل الإمكانيات 
من اجل اإعداد املنتخب ب�صورة مميزة وجديرة 
وذلك  ا�صيا  ك��اأ���ض  ت�صفيات  يف  م�صرف  بتمثيل 
انطالقا من حر�صنا على التاأهل وتبوء مكانة 

متقدمة بني منتخبات غرب ا�صيا. 
مبثل  احل�صور  اأهمية  على  بو�صالخ  واأو�صحت 
هذه الأحداث الإقليمية والقارية حتت اإ�صراف 
الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، و�صرورة اكت�صاب 
اخل������رات وال���ت���ج���ارب امل���م���ي���زة م���ن خ����الل زج 
منتخب الفتيات للم�صاركة ومتثيل الإمارات يف 
البطولت والحتكاك مع منتخبات غرب اآ�صيا . 

واأعربت بو�صالخ عن ارتياحها مل�صاركة منتخب 
اإ�صراف  حت��ت  ر�صمية  بطولة  اأول  يف  الفتيات 

اآ�صيوي، الأمر الذي يوؤكد على خططنا الهادفة 
يف تنمية وتكوين املنتخبات على �صعيد املراحل 

التخطيط  ثمار  حت�صد  باتت  والتي  العمرية، 
والعمل الدوؤوب خالل الفرتة املا�صية.

اليوم.. منتخبنا الوطني للفتيات يتوجه اإىل الدوحة للم�صاركة يف ت�صفيات كاأ�ض اآ�صيا 

املانيا  بطولة  من  والع�صرين  ال�صابعة  املرحلة  تتميز 
ب���اي���رن ميونيخ  امل��ت�����ص��در  ب��ح��ذر ك��ب��ري يف م���ب���ارات���ي 
وم����ط����ارده ب���ورو����ص���ي���ا دورمت����ون����د ح���ام���ل ال��ل��ق��ب يف 

املو�صمني املا�صني.
وي��ت��ط��ل��ع ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ وب��ورو���ص��ي��ا دورمت���ون���د اىل 
ال��ث��الث��اء والرب����ع����اء ل��ك��ن ب��ح��ذر ���ص��دي��د لن الول 
ل��ع��ل وع�صى  ع��ل��ى �صيفه ه��ام��ب��ورغ  ب��ال��ف��وز  م��ط��ال��ب 
بالتايل  في�صبح  �صتوتغارت  �صيافة  يف  الثاين  يتعر 

اول فريقه يحرز اللقب املحلي قبل نهاية �صهر اآذار-
مار�ض يف تاريخ البوند�صليغا.

هذا  حتقيق  اىل  ب�صغف  ال��ب��اف��اري  ال��ف��ري��ق  ويتطلع 
الثالثة  ل��ل��م��رة  ال��ت��ت��وي��ج  الجن�����از واع���ت���الء م��ن�����ص��ة 
)رقم  والع�صرين  وال��ث��ان��ي��ة  م�صريته  يف  والع�صرين 
قيا�صي( منذ اعتماد البطولة بحلتها احلالية منت�صف 
القرن املا�صي رغم املهمة القا�صية التي تنتظره على 
امللعب ذاته اليانز ارينا الثالثاء مع �صيفه يوفنتو�ض 

اليطايل.
غرف  يف  �صفاين�صتايغر  با�صتيان  العابه  �صانع  وق��ال 
ت��ب��دي��ل امل��الب�����ض، ل���ن ن��ت��ح��دث ال ع���ن امل���ب���اراة �صد 
احلا�صر  ال��وق��ت  يف  تركيزنا  ين�صب  هنا  ه��ام��ب��ورغ. 

ونحن بحاجة اىل نتيجة جيدة .
م�����درب بورو�صيا  ك���ل���وب،  ي���ورغ���ن  ب����ات  م���ن ج��ان��ب��ه، 
بتاأجيل  دورمتوند، مطالبا اكر من اي وقت م�صى 
ت��ت��وي��ج ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري ال���ذي ي��ت��ق��دم ع��ل��ى فريقه 

بفارق 20 نقطة قبل 8 مراحل من نهاية البطولة، 
رقم  ت�صجيل  م��ن  اآذار-م���ار����ض وحرمانه  بعد  م��ا  اىل 

قيا�صي جديد قد ل يتحقق يف املدى املنظور.
وقال املدير الريا�صي يف نادي بايرن ميونيخ ماتيا�ض 
زام��ر ان فريقه يف ح��ال ف��وزه باللقب غ��دا �صيحتفل 
بحذر. بالطبع �صتكون حلظة رائعة، لكننا لن ن�صتمتع 
اع��ت��ره مباراة  م��ذك��را مب��ا   ، لوقت ق�صري  �صوى  بها 
قوية مع يوفنتو�ض �صن�صرع مبا�صرة بالتح�صري لها .

من جانبها، ا�صارت رابطة كرة القدم الملانية ان درع 
ويلعب  الح���وال  ال�صبت يف جميع  ل��ن مينح  ال���دوري 
ه��ان��وف��ر، وفورتونا  م���ع  اوغ�����ص��ب��ورغ  اي�����ص��ا  ال�����ص��ب��ت 
دو�صلدورف مع باير ليفركوزن، وماينت�ض مع فريدر 
مون�صنغالدباخ،  ب��ورو���ص��ي��ا  م��ع  وف��راي��ب��ورغ  ب��رمي��ن، 
و�صالكه مع هوفنهامي، وتختتم املرحلة الخد فيلتقي 
ف��ول��ف�����ص��ب��ورغ م���ع ن����ورم����رغ، وغ���روي���ر ف�����ورث مع 

اينرتاخت فرانكفورت.

مواجهات حذرة لبايرن ودورمتوند يف البوندي�صليغا

•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

يف  البحرين  بعثة  م��دي��ر  اخل��ث��الن  فهد  ���ص��ارك 
التي  لل�صباب  الثانية  الآ���ص��ي��وي��ة  الأل��ع��اب  دورة 
���ص��ت��ق��ام مب��دي��ن��ة ن����ان ج��ي��ن��غ ال�����ص��ي��ن��ي��ة خالل 
الفرتة من 16 لغاية 24 اأغ�صط�ض 2013 يف 
�صل�صلة من الإجتماعات التح�صريية مع اللجنة 
املنظمة للدورة والتي اأقيمت على هام�ض املوؤمتر 
وجلنة  الآ���ص��ي��وي  الأومل��ب��ي  للمجل�ض  الإق��ل��ي��م��ي 
ال����ذي عقد   2013 ل��ع��ام  الأومل���ب���ي  ال��ت�����ص��ام��ن 
 24 لغاية   21 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ب�صريالنكا 

ال�صهر اجلاري.
واأ�����ص����اف اخل���ث���الن ب���اأن���ه اج��ت��م��ع م���ع ع����دد من 

امل�صئولني يف اللجنة املنظمة وتعرف على الكثري 
وباقي  الالعبني  بت�صجيل  املتعلقة  الأم���ور  م��ن 
والتغذية  وامل��وا���ص��الت  ال�صكن  م��ث��ل  اخل��دم��ات 
اإىل  البعثة البحرينية، م�صرياً  وكافة احتياجات 
كبري  ع���دد  وج���ود  ا�صتغلت  املنظمة  اللجنة  اأن 
وقامت  الآ�صيوية  الريا�صية  البعثات  م��دراء  من 
بعمل عر�ض متكامل بينت فيه كافة التجهيزات 
ا�صت�صافة  اجل  من  بها  قامت  التي  والرتتيبات 
ال����دورة. وق���ال اخل��ث��الن اأن���ه ق��ام ب��زي��ارة مدينة 
ن���ان ج��ي��ن��غ خ���الل ���ص��ه��ر ي��ن��اي��ر امل��ا���ص��ي وتفقد 
الريا�صية،  والقرية  والفنادق  واملن�صاآت  املالعب 
ومل�ض حجم اجلهد الكبري الذي تقوم به اللجنة 
املنظمة يف �صبيل ا�صت�صافة الدورة ب�صورة لئقة 

اللجنة  مع  وبالتعاون  اأنه  اإىل  م�صرياً  ومتميزة، 
الراحة  �صبل  كافة  توفري  اإىل  �صي�صعى  املنظمة 
املثالية  الأج����واء  لها  ليهياأ  البحرينية  للبعثة 

لتقدمي اأف�صل امل�صتويات الفنية امل�صرفة.
واأو�صح اخلثالن باأنه اجتمع مع ممثلي الحتادات 
الريا�صية املحلية امل�صاركة يف البطولة وهم احتاد 
الطاولة،  احت��اد  القوى،  األعاب  احت��اد  اليد،  ك��رة 
امل����ب����ارزة، واأع���ط���اه���م م��ع��ل��وم��ات مبدئية  احت����اد 
�صاملة عن الدورة كما طلب منهم توفري بع�ض 
املتطلبات اخلا�صة بامل�صاركة، م�صرياً اإىل اأن هذا 
الجتماع �صتتبعه �صل�صلة اأخرى من الجتماعات 
يف الفرتة القادمة بغر�ض التح�صري وال�صتعداد 

الأمثل للم�صاركة يف هذا املحفل الآ�صيوي.

بن  خليفة  بن  �صلطان  ال�صيخ  قرر 
الحتاد  رئي�ض  نهيان  اآل  �صخبوط 
ه�صام  تعيني  لل�صطرجن  الأ�صيوي 
علي الطاهر الأمني العام لالحتاد 
للجنة  رئي�صا  لل�صطرجن  الأ�صيوي 
الإ�صتئناف يف بطولة اأ�صيا الفردية 
ل���ل�������ص���ب���اب وال����ف����ت����ي����ات حت�����ت 20 
ال�صارقة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  ���ص��ن��ة 
عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ب���ن ���ص��امل ال��ق��ا���ص��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
مناف�صاتها  تنطلق  والتي  ال�صارقة 

 7 اليوم ال�صبت وت�صتمر حتى يوم 
اأبريل-ني�صان املقبل باملقر اجلديد 
لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة  لنادي 
وذلك مب�صاركة 90 لعب ولعبة 
يتناف�صون  اأ�صيوية  دول��ة   22 م��ن 
حتت  اأ�صيا  وبطلة  بطل  لقب  على 

20 �صنة لعام 2013.
للنظام  وف����ق����ا  ال���ب���ط���ول���ة  ت����ق����ام 
ال�صوي�صري من 9 جولت ويح�صل 
ك���ل لع���ب ع��ل��ى زم���ن ت��ف��ك��ري 90 
دق��ي��ق��ة ل��ل��م��ب��اراة م��ع اإ���ص��اف��ة 30 

املباراة  بداية  من  نقلة  لكل  ثانية 
ح�صب نظام في�صر .

اأن���ه حر�صا على  ال��ط��اه��ر  واأو���ص��ح 
ت��وف��ري اأق�صى درج���ات ال��ن��زاه��ة يف 
امل��ن��اف�����ص��ات ف��ق��د ت��ق��رر ع���دم تقابل 
ال���دول���ة يف اجلولة  ن��ف�����ض  لع��ب��ي 
الأخرية اإذا كان لديهم اأكر من 50 
% من النقاط ، واأ�صاف اأن جلنة 
املباريات  تتابع  �صوف  الإ�صتئناف 
يوميا ملتابعة �صري املناف�صات ولكي 
ت��ك��ون ج��اه��زي��ة ل��الج��ت��م��اع يف اأي 

قد  اإحتجاجات  اأي  للبت يف  حلظة 
حتدث من اأي لعب �صد اأي قرار 
يتم  اأن  وي�صرتط  البطولة  حلكام 
�صاعة  خ��الل  الحتجاجات  تقدمي 
ف��ق��ط م��ن اإن��ت��ه��اء اجل��ول��ة مقابل 
اأمريكي  دولر   100 ق���دره  ر���ص��م 
و�صوف   ، ب��ال��دره��م  ي��ع��ادل��ه  م��ا  اأو 
يرد هذا املبلغ يف حال ثبوت �صحة 
ق��رار من جلنة  الحتجاج و�صدور 
الذي  الالعب  ل�صالح  الإ�صتئناف 

يتقدم بالحتجاج .

اخلثالن ي�صارك يف الجتماعات التح�صريية لدورة 
الألعاب الآ�صيوية لل�صباب

مب�ضاركة 90 لعبًا ولعبة من 22 دولة

ه�ص�����ام الط��اه�����ر رئي�ص�����ًا للجن�����ة 
ا�صتئ���ن����اف �صطرن��ج �صب��اب اآ�ص�ي��ا

قد يغيب ادين�صون كافاين مهاجم اوروجواي 
عن نابويل يف مباراته امام م�صيفه تورينو 
الوىل  ال����درج����ة  دوري  يف  ال�����ص��ب��ت  ال���ي���وم 
اليطايل لكرة القدم ب�صبب تاأخره يف العودة 

من بالده. 
عاما(  كافاين)26  ي��ع��ود  ال  امل��ت��وق��ع  وم��ن 

هداف الدوري اليطايل بر�صيد 20 هدفا 
اىل ايطاليا قبل وقت متاأخر .

وق����ال وال����رت م��ات�����ص��اري م����درب ن���اب���ويل يف 
م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي:���ص��احت��دث م��ع��ه ل��ك��ن يف 

الوقت احلايل ل اأعلم ما هي حالته.
اللعب  ك��اف��اين م��ن  اذا مل يتمكن  وا���ص��اف: 

وجوران  ان�صيني  بلورينزو  الدفع  �صاحاول 
بانديف معا يف المام او ا�صراك لعب و�صط 
ان��ه عانى م��ن م�صاكل  ا���ص��ايف. وت��اب��ع: نعلم 
و�صاحتدث معه  تورينو  �صاراه يف  يف رحلته. 
هناك. و�صارك كافاين مع اوروجواي عندما 
ت�صفيات  يف  ت�صيلي  ام���ام  2-�صفر  خ�صرت 

ام��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���ض العامل 
2014 يف �صانتياجو يوم الثالثاء املا�صي.

وي��ح��ت��ل ن��اب��ويل امل��رك��ز ال��ث��اين يف ال����دوري 
حامل  ي��وف��ن��ت��و���ض  وراء  ن��ق��اط  ت�صع  ب��ف��ارق 
�صيفا  يحل  الذي  ال�صدارة  و�صاحب  اللقب 

على انرتنا�صيونايل .

كافان���ي ق���د يغي����ب ع����ن نابول���ي اأم�����ام تورين�����و 
الرنوجي  القدم  لكرة  النكليزي  فولهام  فريق  قائد  مدد 
بريديه هانغيالند عقده مع ناديه ملدة عامني، ح�صب ما 
الدوري  ترتيب  يف  العا�صر  امل��رك��ز  �صاحب  الخ���ري  اع��ل��ن 
الن��ك��ل��ي��زي امل���م���ت���از. وق����ال ه��ان��غ��ي��الن��د ان����ا ���ص��ع��ي��د جدا. 
املفاو�صات اخذت وقتا طويال لكننا تو�صلنا اىل اتفاق واآمل 
الرنوجي  املدافع  عقد  وينتهي  اي�صا  �صعيدا  النادي  يكون 
)31 عاما( اواخر املو�صم احلايل يف 30 حزيران-يونيو، 

ي��ري��د الح��ت��ف��اظ به،  ي��ول  امل���درب الهولندي م��ارت��ن  لكن 
ويت�صمن عقده اجلديد امكانية التجديد له عدة �صنوات. 
نادي  قادما من   2008 عام  بفولهام  هانغيالند  والتحق 
و�صار  م��ب��اراة   223 معه  ول��ع��ب  ال��دمن��ارك��ي،  كوبنهاغن 
تعاقد  ال��ذي  اللندين  الفريق  ت�صكيلة  يف  ال�صا�صيني  احد 
الويلزي  2011 خلالفة  يول مطلع حزيران-يونيو  مع 

مارك هيوز.

الرنوجي هانغيالند ميدد عقده مع فولهام 
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ت�صهد املرحلة الثالثون من الدوري اليطايل قمة وحيدة 
بني انرت ميالن و�صيفه يوفنتو�ض املت�صدر وحامل اللقب 
بفارق  نقطة(   65( املت�صدر  يوفنتو�ض  ح��ال  تختلف  ول 
ال�صبانية  الفرق  ن��اب��ويل، عن ح��ال  م��ط��ارده  9 نقاط عن 
اوروب��ا، لن  ابطال  املتاأهلة اىل ربع نهائي دوري  والملانية 
ل���ص��ت��ع��ادة اجماده  ال�����ص��اد���ض يطمح  م��ي��الن  ان��رت  م�صيفه 
مرات   4 اللقب  اح��رز  عندما  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  يف 
متتالية وتهمه جدا امل�صاركة يف امل�صابقة الوروبية الوىل 
الفارق  ق�صم  من  املتبقية  املراحل  يف  يتمكن  ان  ام��ل  على 
اي�����ص��ا( وع���ن جاره  ن��ق��اط  ن��اب��ويل )9  ال���ذي يف�صله ع��ن 

ميالن )7 نقاط(.
ويوؤكد مهاجم فريق ال�صيدة العجوز الدويل املونتينيغري 
مع  باللقاء  ي�صتخف  لن  يوفنتو�ض  ان  فو�صينيت�ض  مريكو 
ال��ذي ميلك عددا  ام��ام مناف�صه  ان��رت ميالن ول��ن يتهاون 
الالتينية، و�صيخو�ض  الدوليني يف امريكا  ابرز واهم  من 
كاأنها الخ��رية يف حياتهم من اجل حتقيق  املباراة  لعبوه 
الفوز خ�صو�صا ان املناف�ض كان �صلبا جدا يف الن�صف الول 
م��ن ال��ب��ط��ول��ة وه���و ح��ال��ي��ا يف م��رك��ز ي��وؤه��ل��ة للم�صاركة يف 

الدوري الوروبي .
روما  ر�صيد  )نف�ض   47 بر�صيد  ال�صابع  ويخو�ض لت�صيو 

وانرت ميالن( واملدعو ملواجهة فرنبغ�صة الرتكي اخلمي�ض 
يف الدوري الوروبي، مباراة �صعبة مع كاتانيا الثامن )45 
نقطة(، و�صيمكنه فوزه على امللعب الوملبي يف العا�صمة من 
تاأكيد ال�صحوة ورمبا بداية العودة اىل املراكز الوىل التي 

�صغل احدها ملراحل عدة.
ال�صبت،  ال��ي��وم  ت��ق��ام جميعها  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات الخ���رى  ويف 
يلعب اتالنتا مع �صمبدوريا، وكالياري مع فيورنتينا الرابع 
)51 ن��ق��ط��ة(، وب��ال��ريم��و م��ع روم���ا، وب��ارم��ا م��ع بي�صكارا، 
واودينيزي مع بولونيا، وكييفو مع ميالن الثالث، وتورينو 

مع نابويل.

قمة لهبة بني اإنرتميالن ويوفنتو�ض يف الكالت�صيو

•• �شانيا-وليد اجلابري:

 3 الفيكتوري  زورق  ط��اق��م  اه���دى 
العاملي عارف �صيف  الثنائي  بقيادة 
املري اجناز  �صيف  الزفني وحممد 
ال�صباق  يف  الول  ب��امل��رك��ز  ال���ف���وز 
�صانيا  جل���ائ���زة  الول  ال��رئ��ي�����ص��ي 
ال�صينية الكري للزوارق ال�صريعة 
الفتتاحية  اجل��ول��ة  الوىل  الفئة 
ايل   2013 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اخ���ي���ه  واىل  اهلل 
مكتوم  ال  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
الدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل وايل 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  ال  را�صد  بن 
رئي�ض جمل�ض دبي الريا�صي راعي 

موؤ�ص�صة الفيكتوري تيم.
ق���د �صجلوا  ال��ب��ح��ار  ام�����راء  وك����ان 

جديدة  تاريخية  ملحمة  بالم�ض 
على مياه بحر اجلنوب ال�صيني يف 
ال�صباق املثري والذي �صهد م�صاركة 
8 زوارق حيث انهى الثنائي الطائر 
عارف وحممد املري م�صافته والتي 
50.5 ميال بحريا يف  و�صلت اىل 
دقيقة   33:59:57 ق���دره  زم���ن 
بعدما  امل�صاركني  كل  على  متوفاق 
���ص��ه��دت الن���ط���الق���ة م��ف��اج��اة من 
ال��ث��ق��ي��ل مت��ث��ل��ت يف و�صول  ال��ع��ي��ار 
اول   91 ا����ص���ي���ك���الر-زاب���و  زورق 
ليبقي  الل��ت��ف��اف  ن��ق��اط  اول  ع��ن��د 
الفيكتوري 3 مطاردا منذ البداية 
91 وح��ده بل زورق  ل��ل��زورق  لي�ض 
فيندي 10 الذي ا�صتفاد من اللفة 
لي�صبح  اي�����ص��ا  وت���ق���دم  ال��ق�����ص��رية 
الثانية  اللفة  يف  ثالثا  الفيكتوري 
انفا�ض  التي ح�صبت  املغامرة  لتبدا 
اجل��م��ه��ور ال��ع��ري�����ض ال����ذي احتل 

كورني�ض املدنية احلاملة.
الزفني  ع������ارف  ال���ث���ن���ائ���ي  واح���������ض 

واملري بخطورة المر وبدا الزورق 
يقلل الفارق رويدا ورويدا لي�صبح 
مطاردا  وظ����ل  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف 
الرتكي  ال��زورق  بفارق طفيف عن 
حلظة  لتحني  املت�صدر  الرنويجي 
عندما  ال�صابعة  ال��ل��ف��ة  يف  احل�����ص��م 
تقدم الفيكتوري 3 بثقة ايل املركز 
هيمنته  ف���ار����ص���ا  ب����ج����دارة  الول 
ب���ع���د ذل�����ك ع���ل���ى ال���������ص����دارة حتى 
العلم  ورف���ع  ال��ل��ف��ات  جميع  انتهت 
الفريق  بتتويج  ايذانا  ال�صطرجني 

باملركز الول يف ال�صباق.
ال��زورق الرتكي- وو�صل بعد ذلك 

ال���رنوي���ج���ي زاب������و ا����ص���ك���ي���الر 91 
كري�صتيان  ال����ث����ن����ائ����ي  ب����ق����ي����ادة 
زاب��وري�����ص��ك��ي واي���غ���ور ازي���ك منهيا 
ال���ث���اين بزمن  امل���رك���ز  ال�����ص��ب��اق يف 
بينما  دقيقة   33.59،57 ق���دره 
احتل الزورق اليطايل فيندي 10 
وجيوفاين  فورميلي  لوكا  بقيادة 
ال���ث���ال���ث بزمن  امل����رك����ز  ك���ارب���ي���ت���ال 

وذلك  دقيقة   34.31،48 ق��دره 
ب��ع��د ����ص���راع م�����ص��ه��ود م���ع ال�����زورق 
ال�صرتايل فيكتوري 7 والذي حل 
 34.34،25 ق����دره  ب��زم��ن  راب��ع��ا 

دقيقة.
ال�صباق  يف  اخلام�ض  امل��رك��ز  وذه��ب 
 5 اب��وظ��ب��ي  زورق  ايل  ام�����ض  ي���وم 
املن�صوري  ف��ال��ح  ال��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة 
والذي  ب��ويل  توما�صو  والي��ط��ايل 
نظرا  وذل��ك  الوىل  للمرة  ي�صارك 
لغياب الثائي را�صد الطاير وماجد 
املن�صوري حيث اكمل ال�صباق بنجاح 
ويف زمن قدره 35.55،36 دقيقة 
اجليد  التجهيز  ي�صاعد  مل  كما   .
74 يف ا�صتكمال  ب��ويل ف��ورم  زورق 
تعر�ض  ب��ع��دم��ا  ال�����ص��ب��اق  م���راح���ل 
لعطل يف املراحل املبكرة لل�صباق يف 
اول ظهور لطاقمه اجلديد والذي 
العديدي  ع��ل��ي  ���ص��امل  بطلنا  ���ص��م 
الذي  ال��ف��راغ  ل�صد  ���ص��ارك  وال����ذي 
تركه البطل العاملي جيدو كابلليني 
املت�صابق  برفقة  ال���زورق  ق��اد  حيث 
غيامباولو مونتفيكي طما تعر�ض 
8 لعطل  الزورق اليطايل فيندي 
ال�صباق  ا�صتكمال  من  حرمه  اي�صا 
ف��ي��م��ا غ���اب ع���ن امل�����ص��ارك��ة ال����زورق 
ال���رنوي���ج���ي ف��ي�����ص��ون ���ص��ان��ي��ا 86 

لعطل مفاجئ.

فرحتان لنجوم الفيكتوري
عا�ض امراء البحار جنوم المارات 
الثنائي عارف الزفني وحممد املري 
حلظات رائعة عند مرا�صم التتويج 
حيث عا�صا معا ومع اع�صاء الوفد 
بتتويجهما  ك��ب��رية  ف��رح��ة  امل��راف��ق 
يف  الويل  م���رت���ني  ب����امل����رك����زالول 
�صباق اف�صل زمن مع ا�صكيالر زابو 
ا�صرتاليا  )الثاين( وفيكتوري   91
7 )الثالث( وكانت الفرحة الثانية 
يف  الول  ب���امل���رك���ز  ال���ت���ت���وي���ج  م����ع 
ال�صباق الرئي�صي الول مع ا�صكيال 
وفيندي  )ال�����ث�����اين(   91 –زابو 
ابطال  تلقي  وق��د  )ال��ث��ال��ث(.   10
الم�����ارات ال��ت��ك��رمي وال��ت��ت��وي��ج من 
قبل الدكتور رافيئلي كيويل رئي�ض 
ال�صريعة  للزوارق  ال��دويل  الحت��اد 
يو اأي ام واحمد خرو�ض الرميثي 
�صي  بي  او  املحرتفني  رئي�ض جلنة 
واندريه ديني المني العام وعمدة 
امل�صوؤولني  من  وعدد  �صانيا  مدنية 
ونيكول  هينان  يف مقاطعة جزيرة 
موؤ�ص�صة  رئي�ض  جريمانو  �صان  دي 
)ات�ض تو او( و�صط ح�صور اعالمي 

كبري.

)الرئي�ضي  م�ضافة  ميال   70.5
الثاين( اليوم

وي���دخ���ل اب���ط���ال الم��������ارات جنوم 
 5 وابوظبي   3 الفيكتوري  فريقي 
اجلولة  يف  الثثاين  التحدي  اليوم 
العامل  ب��ط��ول��ة  م���ن  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
ال�صباق  خ�����الل  وذل�������ك   2013
يتطلع  ح���ي���ث  ال����ث����اين  ال��رئ��ي�����ص��ي 
الثنائي عارف وحممد اىل حتقيق 
الرتتيب  بقمة  والح��ت��ف��اظ  ال��ف��وز 
العام بعد ت�صدرهم ال�صباق الول.

ال�صباق  م�����ص��اف��ة  اإج���م���ايل  وي��ب��ل��غ 
م�صافة  ال���ي���وم  ال���ث���اين  ال��رئ��ي�����ص��ي 
اإجمايل  ه��ي  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   70.5
يبداأ  ال��ذي  ال�صباق  وم�صار  كور�ض 
احل���ادي���ة ع�صرة  ال�����ص��اع��ة  يف مت���ام 
من �صباح اليوم )الثالثة والن�صف 

ع�صرا بتوقيت ال�صني(.
وت�صمل م�صافة ال�صباق لفة البداية 
وي�صل طولها اإىل 4.2 ميال بحريا 
و12 لفات عادية يف ال�صباق وي�صل 

طول الواحدة منها اإىل 4.9 ميال 
بحريا اإ�صافة اإىل لفتان ق�صريتان 
اإىل  ال���واح���دة ي�صل ط��ول��ه��ا  ط���ول 

2.8 ميال بحريا.

الكتبي اول املهنئني
حر�ض �صعادة يف بن مرخان الكتبي 
رئي�ض موؤ�ص�صة الفيكتوري تيم على 
 3 الفيكتوري  زورق  ط��اق��م  تهنئة 
الثنائي العاملي عارف �صيف الزفني 
ب���الجن���از اجلديد  امل����ري  وحم��م��د 
ملو�صم  اجل�����دي�����د  وال�����ص����ت����ه����الل 
2013 من خالل اجلولة الويل 
يف  اليوم  تختتم  التي  والفتتاحية 

مدنية �صانيا ال�صينية.
والتتويج  ال��ف��وز  ان  الكتبي  وق���ال 
ب��الل��ق��اب ام���ر ل��ي�����ض ب��غ��ري��ب على 
ال�صعود  اع��ت��ادوا  واب��ط��ال  موؤ�ص�صة 
ومعانقة  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ص��ات  اىل 
الجن������ازات دائ���م���ا م�����ص��ريا اىل ان 
البطولة ت�صهد هذا املو�صم مناف�صة 
جهود  يتطلب  مم��ا  وق��وي��ة  �صر�صة 

م�صاعفة من اجلميع.

بامال  تع�ضف  كــادت  املروحة 
الفريق

الزفني: نبحث عن الفوز دائما 
والحتفاظ بالرقم 1

املدير  ال��زف��ني  �صيف  ع���ارف  اب���دى 
تيم  الفيكتوري  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
�صعادته   3 الفيكتوري  زورق  قائد 
ال�صني  يف  ه��ن��ا  ب���ال���ف���وز  ال���ك���ب���رية 
تاريخ جديد على �صفحات  وكتابة 
البطولة وموؤ�ص�صة الفيكتوري تيم 
وزميله  ان���ه  اىل  م�����ص��ريا  ال��ع��ري��ق 
حم��م��د امل����ري ي��ب��ح��ث��ان دائ���م���ا عن 
والتتويج  الول  ب���امل���رك���ز  ال���ف���وز 
بالذهب. وا�صاف لهذا الفوز طعم 
الوفد  اع�صاء  جلميع  ج��دا  خا�ض 
ل���ل���م���رة الوىل  ت���ق���ام  ف��ال��ب��ط��ول��ة 
ال�صيني  اجل���ن���وب  ب��ح��ر  م���ي���اه  يف 
العامل  ب���ط���ول���ة  ان����ط����الق  ف���م���ن���ذ 
مل   1964 عام  ال�صريعة  للزوارق 
ا�صت�صافة  ب�����ص��رف  ال�����ص��ني  حت���َظ 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ك��ب��رية وف��خ��ر ل��ن��ا ان 
نرتك ذك��رى جميلة هنا على امل 
ا���ص��ت��م��رار الن���ت�������ص���ارات ال���ي���وم يف 
جمريات  وع��ن  الرئي�صي.  ال�صباق 
التي  املختلفة  وال��ظ��روف  ال�صباق 
���ص��ه��ده��ا ق���ال ع����ارف ن����درك جيدا 
تعمل  حولنا  من  الفرق  جميع  ان 
ب���ج���د واج���ت���ه���اد ل��ت��ط��وي��ر ادائ���ه���ا 
مل  لذلك  النت�صار  فر�ض  وزي���ادة 
ا�صيكالر-زابو  زورق  بتقدم  نتفاجا 
والذي �صنع يف موؤ�ص�صة الفيكتوري 
اداء  ان  ن����درك  ل��ك��ن��اا  دب���ي  ت��ي��م يف 
باللفات  ق��ي��ا���ص��ا  اف�����ص��ل  زورق����ن����ا 
و�صباق  ال��ت��ج��ارب  يف  �صجلها  ال��ت��ي 
ال�����ص��رع��ة وب��ال��ف��ع��ال ا���ص��ت��ف��دن��ا من 
اداء اللفة الق�صرية متاخرة بع�ض 
ال�صيء يف اللفة ال�صاد�صة لنتم�صك 
ب��ال�����ص��دارة ب��ع��ده��ا وق���د جنحنا يف 
الزفني  واخ���ت���ت���م  ال��ت��ك��ت��ي��ك.  ه����ذا 
حديثه نحمد اهلل ان عنايته تعايل 
وال�صدارة  بالقمة  نحتفظ  جعلتنا 
رغ�����م ان اح������دي م�������راوح ال������زورق 
لنهاية  خ��ط  قبل  للتلف  تعر�صت 
بقليل المر الذي مكننا يف النهاية 
م��ن ال��ف��وز وال��ت��ت��وي��ج وه��ن��ا اتقدم 
موؤ�ص�صة  ادارة  مل��ج��ل�����ض  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
بن  �صيف  برئا�صة  تيم  الفيكتوري 
متابعا  وال��ذي ظل  الكتبي  مرخان 

للم�صاركة حلظة بلحظة.
ملو�ضم  مثالية  بــدايــة  املـــري: 

ح�ضاد ناجح

�صيف  حم��م��د  ال��ع��امل��ي  بطلنا  ع��ر 
املري قائد زورق الفيكتوري 3 عن 
اجلديد  بالجناز  الكبرية  �صعادته 
ظهوره  يف  تيم  الفيكتوري  ل���زورق 
�صانيا  مدنية  يف  املو�صم  هذا  الول 
ب��امل��رك��ز الول  ال�����ص��ي��ن��ي��ة وال���ف���وز 
الفتتاحي  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال�����ص��ب��اق  يف 
تب�صر  بداية  انهى  وق��ال  للمو�صم. 
احل�صاد  مو�صم  يف  الوفري  باخلري 
خالل  اهلل  باذن  بالذهب  والتتويج 
الكبري  ال���ع���امل���ي  احل������دث  ج������ولت 
م�صريا اىل ان هدف الفريق دائما 
التتويج  م��ن�����ص��ات  اىل  ال�����ص��ع��ود 

الحتفاء بالرقم 1.

زورق  مع  مهمة  جتربة  فالح: 
ابوظبي 5

زورق  املن�صوري  فالح  املت�صابق  قاد 
املركز  اح���ت���الل  ايل   5 اب���وظ���ب���ي 
له  ر�صمي  �صباق  اأول  يف  اخل��ام�����ض 
واكد اأنه حاول قدر الإمكان الرتكيز 

الزورق  وقيادة  امل�صار  مع  والتاأقلم 
مهمة  جتربة  امل�صاركة  ان  معترا 
جدا . وا�صاف مل يراودين اخلوف 
اأبدا واإمنا كنت اأريد اأن ا�صتفيد من 
التجربة التي اأتيحت يل، ول يزال 
ال�صباق  يف  مفتوحا  امل��ج��ال  اأم��ام��ي 
الرئي�صي الثاين اليوم لكي اأوا�صل 
م��ا ب���داأت ب��الأم�����ض يف اغ���رتاف كل 
خ��رة وك��ل جتربة يف ه��ذا املجال. 
الرميثي  ���ص��امل  ج���دد  ناحيته  م��ن 
م�صاعد املدير العام لنادي ابوظبي 
من ثقته يف اأن املن�صوري ي�صري يف 
الطريق ال�صحيح بامل�صاركة يف هذه 
ي��زال يف  واأن��ه ل  البطولة ل �صيما 
بكل  �صعداء  وق��ال:  م�صواره،  بداية 
اإنهاء  م��ن  متكن  ف��ال��ح  لأن  ت��اأك��ي��د 
و�صت�صتمر  بالأم�ض،  كامال  ال�صباق 
ال�صباق  عر  له  بالن�صبة  التجربة 

الرئي�صي الثاين اليوم.

النتائج الكاملة 

1-الفيكتوري )المارات(
)ت����رك����ي����ا- 2-ا�صكيالر-زابو 

الرنويج(
3-فيندي 10 )ايطاليا(

4-فيكتوري 7 )ا�صرتاليا(
5-ابوظبي )المارات(

6-اكياي 23 )ايطاليا(
7-بويل فورم 74 )النم�صا(

8-فيندي 8 )ايطاليا(
�ضباق  قــبــل  الــعــام  الــرتتــيــب 

اليوم
 20 )الم��������ارات(  1-الفيكتوري 

نقطة
)ت���رك���ي���ا- ا�����ص����ك����ي����الر-زاب����و   -2

الرنويج( 15 نقطة
 12 )اي���ط���ال���ي���ا(   10 3-فيندي 

نقطة
 9 )ا����ص���رتال���ي���ا(   7 4-فيكتوري 

نقاط
5-ابوظبي )المارات( 7 نقاط

6-اكياي 23 )ايطاليا( 5 نقاط

اإهداء الإجناز لرئي�س الدولة ونائبه وحمدان بن حممد

الفيكت��وري 3 بط����ل )الرئي�ص����ي الأول( جلائ���زة �صاني����ا لل���زوارق ال�صريع�������ة
الزفني واملري ير�ضمان ملحمة جديدة يف مياه ال�ضني ويتوجان باللقب

اأبوظبي 5 يحتل املركز اخلام�س والتحدي الثاين لأبطالنا يف اخلتام اليوم



طائرة بالطاقة ال�صم�صية 
اأنها �صتطري  ال�صم�صية  العامل تعمل بالطاقة  اأول طائرة يف  اأعلن مبتكرو 

عر الوليات املتحدة يف عر�ض لتكنولوجيا جتريبية.
اإمبال�ض  �صولر  امل�صماة  الطائرة  اأن  الريطانية  غارديان  �صحيفة  وذكرت 
اأق��ل من  ت��زن  لكنها   747 بوينغ  الطائرة  اأط��ول من  التي عر�ض جناحها 
�صيارة، من املقرر اأن تقلع من �صان فران�صي�صكو يف مايو اأيار وتق�صي �صهرين 

يف رحلتها عر املدن الأمريكية حتى نهايتها بنيويورك يف يوليو متوز. 
وياأمل خمرتعو الطائرة ال�صوي�صريون اأن ي�صجع عر�ض الطائرة، الغربية 
ال�صكل واملزودة بنحو 12 األف خلية �صم�صية، على حوار مو�صع حول اإمكانية 
تكنولوجيا الطاقة ال�صم�صية. ُي�صار اإىل اأن �صولر اإمبال�ض بها مقعد واحد 
فقط للطيار، ولها اأربعة حمركات كهربائية �صغرية ول ت�صتطيع اأن تطري 
خالل ال�صحب، واأق�صى �صرعة لها تبلغ نحو 80 كلم بال�صاعة. وقد �صمم 

اجلناحان بطريقة ت�صاعد يف رفع الطائرة وم�صاحة للخاليا ال�صم�صية.
ال�صنوات  ب�صرعة  حت�صنت  قد  الطائرة  ق��درات  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
الأخرية حيث طارت 26 �صاعة بدون توقف عام 2010 لإظهار اإمكانيتها يف 
ا�صتيعاب طاقة �صم�صية كافية اأثناء �صوء ال�صم�ض لت�صتمر بالطريان خالل 
املغرب يف ع�صرين  اإىل  كلم من مدريد   2500 ط��ارت   2012 وع��ام  الليل. 
�صاعة، ويخطط خمرتعوها لإطالق منوذج ثان يطوف حول العامل يف كل 
الأجواء بحلول عام 2015. وذكرت غارديان اأن كل حمطة توقف للطائرة 
اختبارات  و�صتبداأ  اأي����ام،  ع�صرة  نحو  �صت�صتغرق  ال��ق��ادم��ة  ال��رح��ل��ة  خ��الل 

الطريان يف حميط �صان فران�صي�صكو من 30 مار�ض اآذار.

كلب هالويل ميار�ض الريا�صة 
اأحد  رواد  هالويل  جريي  الريطانية  غريلز  �صباي�ض  فرقة  جنمة  اأذهلت 
ليمار�ض  بجانبها  م�صي  اآل��ة  على  كلبها  و�صعت  عندما  الريا�صية  النوادي 

بع�ض الريا�صة.
ترتاده  ال���ذي  ال��ن��ادي  رواد  اإن  الريطانية،  �صتار  داي��ل��ي  �صحيفة  وق��ال��ت 
بروؤية  فوجئوا  لندن،  الريطانية  العا�صمة  غرب  كنزينغتون  يف  هالويل 

كلبها ميار�ض الريا�صة على اآلة م�صي بجانبها، من دون اأية م�صاكل.
واأ�صارت اإىل اأن الكلب �صنتان بدا م�صتمتعاً جداً، لكن �صكاوى عدة ا�صتدعت 

اإبعاده على اآلة امل�صي، بعد تردد كبري من قبل هالويل 40 عاماً .
وقال اأحد امل�صادر اإن الكلب كان يرك�ض اإىل جانبها، وبدا الأمر غريباً .

لكنه اأ�صار اإىل اأن بع�ض الأ�صخا�ض انزعجوا من نباحه، فبّلغوا امل�صوؤولني 
تدفع  غريها  مثل  اأنها  فاأو�صحت  اإبعاده،  تهذيب  بكل  منها  طلبوا  الذين 

ال�صرتاك لرتياد النادي، غري اأنهم اأو�صحوا اأن كلبها ل يدفع.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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تايلر �صويفت يف فتاة جديدة 
الريف  م��و���ص��ي��ق��ى  جن���م���ة  ت���ط���ّل 
يف  ���ص��رف  ك�صيفة  �صويفت  ت��اي��ل��ر 
احللقة الأخرية من املو�صم الثاين 
 New ج��دي��دة  ف��ت��اة  م��ن م�صل�صل 

.Girl
ويكلي(  )اإنرتتامينت  موقع  وذكر 
اأن �صويفت �صتطّل يف احللقة التي 
 14 تعر�ض على قناة )فوك�ض( يف 
�صخ�صية  وت��وؤدي  املقبل  مايو  اأي��ار 
اإلي��ن، وهي �صيفة مهمة يف حفل 
�صيمون(  )ه���ان���اه  ���ص��ي�����ص��ي  زف�����اف 

و�صيفرانغ )�صتايا بهابها(.
اأطلت  اأن  �صبق  �صويفت  اأن  ي��ذك��ر 
ال�صبت(  ليلة  برنامج )مبا�صرة  يف 
اأ�ض  )�صي  م�صل�صل  م��ن  حلقة  ويف 
اأي( بالإ�صافة اإىل فيلم )يوم عيد 

احلب(.
يذكر اأن م�صل�صل New Girl من 
بطولة زوي دي�صانيل يحظى بن�صبة 
ب�صعبية  ويتمتع  عالية  م�صاهدة 
ا�صت�صاف  اأن  ���ص��ب��ق  وق���د  وا���ص��ع��ة، 
جاميي  بينهم  امل�صاهري  من  ع��دداً 

يل كورتي�ض واأوليفيا مان.
 

تختل�ض لالحتفال مبيالد مديرها
م��ا تعلمته موظفة  ه���ذا   . م���ال غ���ريك  ت�����ص��رف م��ن  ل 
اأمريكية بالطريقة ال�صعبة حني اأقامت حفلة عيد ميالد 
ملديرها الذي اكت�صف اأنها ا�صتخدمت اأموال ال�صركة من 

دون اإذن، وف�صح اختال�صها ملبلغ 180 األف دولر.
من  البالغة  اأم���ني،  روث  اأن   ،)4 )فوك�ض  �صبكة  وذك���رت 
ميالد  عيد  حفلة  اأقامت  فلوريدا،  من  عاماً،   46 العمر 

مفاجئة ملديرها.
وكانت اأمني، امل�صوؤولة الوحيدة عن ح�صابات ال�صركة وكّل 

ما يتعلق بدفع الأجور والفواتري.
اأق���ام���ت امل��وظ��ف��ة احل��ف��ل��ة ل��ل��م��دي��ر م���ن دون  وب���ع���د اأن 
ح�صاب  م��ن  التكاليف  دف��ع��ت  اأن��ه��ا  اكت�صف  م�صبق،  اإذن 
م�صاكل  ووج��دوا  الق�صية  يف  امل�صوؤولون  فحقق  ال�صركة، 
يف ح�صاباتها. واأظهر حتقيق ال�صرطة اأن اأمني، اختل�صت 
مبلغ 181 األف دولر، ا�صتخدمته لت�صديد ديون بطاقات 
ائتمان واإعطاء نف�صها رواتب اإ�صافية. ووجهت ال�صرطة 

للمراأة تهم ال�صرقة والتزوير.

زف����اف يف ماأت������م 
فاجاأ رجل اأمريكي امل�صاركني يف ماأمت خاله باإقامة حفل 
زفافه من خطيبته خالل مرا�صم الدفن تكرمياً للراحل 

الذي كان يرغب يف اأن ي�صلمه العرو�ض.
وذكرت �صحيفة فيالدلفيا ديلي نيوز اأن الع�صرات كانوا 
ي�صاركون يف مرا�صم اجلنازة يف كني�صة بفيالدلفيا، حني 
فاجاأ ريجي وايد )39 عاماً( اجلميع وتزوج من خطيبته 
مونيك ماكميالن )29 عاماً( خالل مرا�صم تاأبني خاله 

الراحل جورجي �صكوت الذي قتل رمياً بالر�صا�ض.
وقال وايد اإن �صكوت كان قد وعد العرو�ض مبرافقتها اإىل 
مذبح الكني�صة يوم الزفاف لأن والدها متوف، وقد اأراد 
اأن ينفذ وعده لهما حتى بعد وفاته لذا ارتاأيا دمج املاأمت 

بحفل الزفاف.
يذكر اأن �صكوت كان �صخ�صية بارزة يف املجتمع املحلي وقد 

�صارك حوايل األف �صخ�ض يف مرا�صم املاأمت والدفن.
جانب  اإىل  يقفان  ك��ان��ا  فيما  العرو�صني  ال��ك��اه��ن  زّوج  و 

التابوت.

وفاة تلميذين تعر�صا لل�صرب
�صينيني  طفلني  اأن  ام�����ض  ال�صينية  ال�صلطات  اأع��ل��ن��ت 
توفيا الأربعاء بعد تعر�صهما لل�صرب املرح من موظف 

مبدر�صة ابتدائية يف منطقة قوان�صي بجنوب البالد.
اأنباء ال�صني  وذكرت م�صادر يف احلكومة املحلية لوكالة 
اجلديدة �صينخوا اأن موظفاً يف مدر�صة خا�صة يف مدينة 
ي��ول��ني ي��دع��ى ل��ي��و ���ص��رب ط��ال��ب��ني يف ال�����ص��ف اخلام�ض 

البتدائي يف م�صكن تابع للمدر�صة �صباح الأربعاء.
ور�صو�ض  بجروح  اأ�صيبا  الطالبني  اأن  امل�صادر  واأ�صافت 
حيث  حم��ل��ي  م�صت�صفى  اإىل  نقلهما  ا���ص��ت��دع��ت  خ��ط��رية 
حتقيقا  وب��داأت  املتهم  ال�صلطات  واعتقلت  احلياة.  فارقا 

يف احلادث .

ال�صحية ترف�ض اإعدام اجلاين
حتاول �صيدة اأمريكية يف تك�صا�ض اأ�صيبت بجروح خطرية بعدما اأطلق اأخوها غري ال�صقيق النار عليها عام 1995 
ال�صابقة و�صديقها. وذكرت �صحيفة نيويورك تاميز  اأنزل به ب�صبب قتله حبيبته  منع تنفيذ حكم الإع��دام الذي 
الأمريكية اأن فيلي�ض تايلور )46 عاماً( جنت باأعجوبة عام 1995 بعد اأن اأطلق اأخوها غري ال�صقيق دوان باك )49 
عاماً( النار عليها فاأ�صابها بر�صا�صة ا�صتقّرت يف كتفها بعد مرورها مبحاذاة قلبها. وعلى الرغم من اأن الإ�صابة 
تركت ندبة يف �صدر تايلور، اإّل اأن غ�صبها تال�صى وقررت اأن تن�صم اإىل جمموعة من النا�صطني الذين يحاولون 
منع تنفيذ حكم الإعدام ب�صقيقها بحجة اأنه مبني على اأ�ص�ض عن�صرية كون املتهم من اأ�صول اأفريقية. وقالت تايلور 
التي زارت اأخاها ال�صهر املا�صي يف �صجن ي�صم املحكومني بالإعدام يف ليفينغ�صتون لل�صحيفة هذا لي�ض اأمراً �صهاًل 
بل يف غاية ال�صعوبة فاأنا مل اأن�ض ولكني اأعرف اأين اأقوم بالأمر ال�صائب. والإجنيل قال اإن علّي اأن اأ�صامح وهذا 
هو دافعي للعي�ض كل يوم . وكان باك قتل حبيبته ال�صابقة و�صديقها يف اليوم ذاته الذي اأطلق فيه النار على اأخته 
غري ال�صقيقة. ومل يكن جترمي باك مو�صع جدل اإّل اأن �صهادة الطبيب النف�صي ال�صابق للولية وولرت كويجانو 
خالل جل�صات املحاكمة عام 1997 هي التي اأثارت اجلدل كونه قال فيها اإن العرق هو اأحد العنا�صر التي ميكن اأن 

ت�صتخدم لتوقع ما اإذا كان ال�صخ�ض ميكن اأن ي�صكل خطراً مقباًل على املجتمع.
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�صمكة باأ�صنان ب�صرية
ت�صبه  اأ�صناًنا  متتلك  غريبة  �صمكة  اإي��رل��ن��دي  �صائح  ا�صطاد 
فلوريدا  �صواحل  قبالة  وذل��ك  الن�صان،  اأ�صنان  كبري  حد  اإىل 

الأمريكية.
 55 32 ���ص��ّن��ة، وي�����ص��ل وزن���ه���ا اإىل  وحت���ت���وي ال�����ص��م��ك��ة ع��ل��ى 

كيلوجراما.
ال�صمكة  ه��ذه  تهاجم  ال��ري��ط��اين،  دي��ل��ي ميل  مل��وق��ع  ووف��ًق��ا 

الغريبة الرجال، مما يوؤدي اإىل وفاتهم.

مذيع نائم اأثناء الربنامج
والعامل  بريطانيا  يف  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  تناقلت 
مقطع فيديو ق�صريا ملذيع قناة البي بي �صي �صاميون ماكوي 
�صباحي  برنامج  اأثناء  وذل��ك  مبا�صرة  الهواء  على  نائم  وهو 
لتنق�صم الآراء بني منتقد للمذيع ومطالبا اإياه باأن يكون على 
الفريق  ذه��ب  فيما  الهواء  على  ظهوره  ل��دى  ال�صتعداد  اأمت 
ال��ف��رتة ال�صباحية يف  اأن  ل��ه معترا  الآخ���ر لإي��ج��اد الأع���ذار 
اإزعاجا وذلك لالإح�صا�ض الدائم  تقدمي الرامج هي الأكر 

بالنعا�ض.

الأطعمة املُرة تقي من الربو 
ك�صفت درا�صة طبية حديثة عن اأن الأطعمة التى ترتك مذاقا 

ُمًرا فى الفم حتد من الإ�صابة باأزمات الربو
التذوق  م�صتقبالت  حتفيز  على  الأطعمة  تلك  تعمل  حيث 
على  بالتعرف  واخلا�صة  الهوائية،  ال�صعب  بخاليا  املوجودة 
الأطعمة مرة املذاق عن طريق ا�صرتخاء الع�صالت، وحت�صني 

تدفق الهواء

التهاب اللثة يوؤدي للعجز اجلن�صي 
وجدت درا�صة حديثة اأن الرجال امل�صابني بنزف يف اللثة اأكر 

عر�صة مرتني للمعاناة من العجز اجلن�صي.
بجامعة  الباحثني  اأن  الريطانية  ميل  ديلي  �صحيفة  وذك��رت 
اإينونو الرتكية ف�صروا ذلك باأن الأ�صخا�ض عندما يعانون من 
حيث  ال��دم  اإىل  الفم  من  تدخل  البكترييا  ف��اإن  باللثة،  مر�ض 
توؤثر على الأوعية الدموية وال�صرايني م�صببة �صيقها وت�صلبها 
كما باأمرا�ض القلب. ويزيد هذا التاأثري على الأوعية الدموية 

خطر املعاناة من عجز جن�صي.
ودر���ض الباحثون جمموعتني من ا        لرجال، الأوىل يعاين 
�صليمة.  جن�صية  ب�صحة  والثانية  اجلن�صي  العجز  من  اأفرادها 
لديهم  العجز اجلن�صي  يعانون من  % ممن   53 اأن  ووج��دوا 
اأمرا�ض باللثة، يف حني اأن 23 % فقط من غري الذين يعانون 

من العجز اجلن�صي لديهم م�صكلة باللثة.
وقال املدير مبوؤ�ص�صة �صحة الأ�صنان الريطانية نيغل كارتر اإن 
الرابط ين العجز اجلن�صي والتهاب اللثة قد يبدو تافها، لكن 
الدرا�صة ت�صري بو�صوح اإىل اأمرا�ض اللثة احلادة ك�صبب ممكن 

للعجز اجلن�صي.
فتاة تنظر اىل متثال عمالق للزعيم نيل�صون مانديال ب�صاحة مانديال يف �صاندتون بجنوب اأفريقيا 

حيث يخ�صى حمبوه من تواتر الأنباء حول تدهور �صحته. )ا ف ب(

لوفاتو تعود اإىل اإك�ض فاكتور
الأمريكية  النجمة  ع��ودة  ت��ق��ّررت 
حتكيم  جل��ن��ة  اإىل  ل��وف��ات��و  دمي���ي 
امل��و���ص��م ال��ث��ال��ث م��ن ب��رن��ام��ج اإك�ض 
)فوك�ض  �صبكة  واأع��ل��ن��ت   . ف��اك��ت��ور 
ال���ت���ي تعر�ض  الأم���ريك���ي���ة  ن���ي���وز( 
لوفاتو  اأن   ، فاكتور  اإك�ض  برنامج 
جلنة  اإىل  ���ص��ت��ع��ود  ع����ام����اً(   20(
حتكيم املو�صم الثالث. من جهتها، 
ق����ال����ت ل���وف���ات���و مل����وق����ع )ي�����و اإ�����ض 
ماغازين ( الأمريكي اأنا متحّم�صة 
برنامج  يف  ك��ح��ك��م  ال���ل���ع���ودة  ج����داً 
اإك�ض فاكتور . واأ�صافت كان املو�صم 
ال�����ص��اب��ق جت��رب��ة ل ت�����ص��دق، وقد 
عالقات  بتطوير  فعاًل  ا�صتمتعت 
امل���ت���ب���اري���ن وجلنة  ���ص��خ�����ص��ي��ة م���ع 
لوفاتو  اأن  اإىل  ي�����ص��ار   . التحكيم 
مو�صمه  يف  الرنامج  اإىل  ان�صمت 
وقد  ���ص��ب��ريز،  بريتني  م��ع  ال��ث��اين 
ونيكول  ع��ب��دول  ب���ول  م��ك��ان  حلتا 
�صريزينغر. وعّر مبتكر الرنامج 
بعودة  �صعادته  عن  ك��اول  �صاميون 
بالرغم  اإن��ه  قائاًل  وم��ازح  لوفاتو، 
مزعجة،  تكون  اأن  ميكن  اأنها  من 
معها..  بالعمل  ا�صتمتعت  لكنني 

واأنا �صعيد بعودتها .

كامريا ت�صبح من هاوي 
اإىل تايوان

الكامريا  ف���ق���دت  اأم���ريك���ي���ة  ام�������راأة  ذه���ل���ت 
اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا يف ج��زي��رة ه����اواي ح��ني عر 
اأحد الأ�صخا�ض على �صواطئ تايوان.  عليها 
ليند�صي  اأن  األ  �صي  دابليو جي  قناة  وذك��رت 
الكامريا خالل  �صكالن من جورجيا فقدت 
عام  ه����اواي  يف  الغط�ض  ري��ا���ص��ة  ممار�صتها 
2007، وقد ا�صتاءت قلياًل ثّم ن�صيت اأمرها. 
وق���ال���ت ���ص��ك��الن اإن���ه���ا ���ص��دم��ت ي���وم الأح���د 
اأحد زمالئها  ر�صالة من  تلقت  املا�صي حني 
في�صبوك  موقع  ع��ر  الثانوية  املدر�صة  م��ن 
اأخرها فيها اأن زوجته قراأت مقاًل قد يكون 
عنها وعن كامريتها. واأ�صافت عر موظف 
الكامريا  على  ال�صينية  ال��ط��ريان  �صركة  يف 
ووجدت ال�صور على بطاقة الذاكرة، فات�صل 
مب�صوؤولني يف هاواي مل�صاعدته يف العثور على 
الطريان  �صركة  ان  اإىل  واأ���ص��ارت   . مالكتها 
اإىل  التكاليف  عر�صت عليها رحلة مدفوعة 
ال��ك��ام��ريا وتلتقي  ت�����ص��رتج��ع  ت���اي���وان ح��ت��ى 

بالرجل الذي وجدها.

اأوردت����ه����ا �صحيفة  ك�����ص��ف��ت درا����ص���ة ط��ب��ي��ة ه���ام���ة 
ال��ت��دخ��ني ق��د يكون  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  اإن��دب��ن��دن��ت 
ثلث  اأن  تبني  بعدما  نف�صي  م��ر���ض  على  ع��الم��ة 
وقال  نف�صية.  ا�صطرابات  م��ن  يعانون  املدخنني 
اخلراء اإنه ينبغي على الأطباء اأن يدر�صوا اإحالة 
حالة  يف  النف�صية  ال�صحة  خدمات  اإىل  املدخنني 

احتياجهم اإىل عالج. 
املثرية  التو�صية  ه��ذه  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
ردا  تاأتي  الريطانية  الرئة  موؤ�ص�صة  من  للجدل 
امللكية  الكلية  ن�صرته  ال���ذي  ال��ه��ام  التقرير  على 
لالأطباء والكلية امللكية لالأطباء النف�صيني وكلية 

ال�صحة العامة.
وتقول التو�صية اإن �صيجارة من كل ثالث �صجائر 
ُتدخن يف بريطانيا اليوم يدخنها �صخ�ض م�صاب 
با�صطراب عقلي. وعندما ُيدرج الذين يعانون من 
اأعلى من  الن�صبة  م�صاكل املخدرات واخلمر تكون 

ذلك.
معدلت  اأن  ه��و  ال�صحيفة،  ذك��رت  كما  وال�صبب، 
التدخني قد نزلت اإىل اأكر من الن�صف على مدى 

املا�صية، لكن هذا النخفا�ض  ال�صنوات اخلم�صني 
مل يحدث بالت�صاوي يف جميع اأنحاء املجتمع.

وجاء يف التقرير اأن التدخني بداأ على نحو متزايد 
ال��ف��ئ��ات ح��رم��ان��ا: الفقراء  اأك����ر  ي�����ص��ري جم���ال 
من  يعانون  الذين  واأولئك  وال�صجناء  وامل�صردين 
ل�صيا�صة  اإدان��ة �صريحة  وهذه  ا�صطرابات عقلية. 
اخلدمات  وت��وف��ري  الريطانية  ال��ع��ام��ة  ال�صحة 
ال�ع�صر  بني  من  اأن  التقرير  واأ���ص��اف  ال�صريرية. 
ثالثة  نحو  ه��ن��اك  بريطانيا  يف  مدخنا  م��الي��ني 
م���الي���ني ي���ع���ان���ون م���ن ا����ص���ط���راب ع��ق��ل��ي ونحو 
اأدوية نف�صية يف العام  مليونني كانت تو�صف لهم 
منذ  عقلية  اأمرا�صا  يعانون  مليون  ونحو  املا�صي 
على  اأن����ه  اإىل  ال�صحيفة  ون��ب��ه��ت  ط��وي��ل��ة.  ف���رتة 
الرغم من اأن معدلت التدخني بني عامة ال�صعب 
% لدى  ق���د ان��خ��ف�����ص��ت ب���درج���ة ك��ب��رية م���ن 56 
ال�صتينيات  الن�صاء يف بداية  % عند  الرجال و42 
اإىل %21 يف كال اجلن�صني اليوم، فاإنها مل تتغري 
عقلية  ا�صطرابات  من  يعانون  الذين  بني  كثريا 

.% وظلت الن�صبة فوق 40 

التدخني اإ�صارة ملر�ض نف�صي 

مادونا متلك اأكرث من مليار دولر 
ان�صمت املغنية الأمريكية مادونا اإىل لئحة اأ�صحاب املليارات، واأ�صبحت اأول جنمة بوب اأنثى تتخطى 

ثروتها املليار دولر.
وذكرت �صحيفة )نيويورك بو�صت( الأمريكية اأن مادونا )54 عاماً( باتت متلك ما يزيد عن مليار 

دولر، وباتت اأول امراأة يف عامل البوب تن�صم اإىل نادي اأ�صحاب املليارات.
واأو�صحت اأن ثروة مادونا زادت ب�صكل ملحوظ يف العام املا�صي بف�صل جولتها املو�صيقية العاملية التي 

جمعت خاللها اأكر من 305 ماليني دولر، بالإ�صافة اإىل مبيعات اأ�صطواناتها وعطرها وجمموعة 
املالب�ض اخلا�صة بها وغريها.

واأ�صارت اإىل اأنه فيما يرتدد اأن �صايف ثروتها يقّدر ب�700 مليون دولر، اإل اأن املعلومات توؤكد اأن ملكة 
البوب الأمريكية متلك اأكر من مليار دولر يف ح�صابها.

 


