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بعد ماراثون قيا�سي:
الرتويـــكا القدميـــة ت�شــّكل

 احلكومة التون�شية اجلديدة..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

بعد  �أم�����س  والدت��ه��ا  ع��ن  �أع��ل��ن  حكومة  �لتون�سي  لل�سعب  �أ�سبح  �أخ���ر� 
يف  �أنف�سهم  �لتون�سيون  ي��ردد  مل  �أ�سهر�  ��سمر  وع�سر  طويل  خما�س 
�عتبار هذ� �لتحوير �لوزير هو �مل�سل�سل �الأط��ول يف تاريخ تون�س حتى 

و�ن �ّثر متطيط حلقاته على عن�سر �لت�سويق فيه.
ومن �ملنتظر �أن تعر�س �حلكومة �جلديدة �لتي حافظت ت�سكيلتها على 
�أنظار �ملجل�س  ن�سبة كبرة من وجوه �حلكومة �ل�سابقة �ستعر�س على 

�لوطني �لتاأ�سي�سي �الثنني �لقادم.
وي���رى م��ر�ق��ب��ون �أن �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة تعد جم��رد �م��ت��د�د حلكومة 
حمادي �جلبايل بنف�س �ل�سيا�سات و�لرب�مج و بذ�ت �الأ�سخا�س، الفتني 
يف  �لعمل  �سيو��سلون  �جلبايل  وزر�ء  من  �الأك��رب  �لعدد  �أن  �إىل  �لنظر 
عقلية  ��ستمر�رية  على  �مل��ث��ال  ب��ذل��ك  مقدمة  تقريبا،  �ملنا�سب  نف�س 

�ملحا�س�سة. 
وقد قدم �لعري�س ت�سكيلة �حلكومة لرئي�س �جلمهورية �ملوؤقت �ملن�سف 
�مل���رزوق���ي و���س��ي��ت��م ع��ر���س��ه��ا يف غ�����س��ون 3 �أي����ام ع��ل��ى �مل��ج��ل�����س �لوطني 
على  تقوم  �جل��دي��دة  �حلكومة  �أن  �إىل  وي�سار  �لثقة.  لنيل  �لتاأ�سي�سي 
�أ�سا�س �لرويكا �لقدمية بعد �ن�سحاب ثالثة �أطر�ف �سيا�سية كان من 

�ملفر�س �ن�سمامها �ليها.
وقد وقع �الختيار على �الأ�ستاذ �جلامعي و�ملحامي نذير بن عّمو لتويل 
جّدو  بن  لطفي  �لقا�سي  على  �الختيار  مت  فيما  �لعدل  وزي��ر  من�سب 
لتويل من�سب وزير �لد�خلية و�لقا�سي ر�سيد �ل�سباغ على ر�أ�س وز�رة 
�لدفاع ومّت �قر�ح �لدبلوما�سي �ل�سابق عثمان جارندي لتويل من�سب 

وزير �خلارجّية  
)�لتفا�سيل �س9(

�سبان يحملون �أغر��سهم ويرحلون عن مدينة دير �لزور �ملدمرة  )رويرز(

�سيارات للأمم املتحدة تدخل بلدة �سورية لت�سلم املراقبني املختطفني 

ا�شتباكات يف دم�شق وق�شف جوي على حلب وحم�ص

مقتل خم�سة من قوات ال�سحوة بهجوم �سمال بغداد 

مظاهرات وحتذيرات للمالكي من دفع البالد حلرب طائفية
•• بغداد-وكاالت:

قتل خم�سة من قو�ت �ل�سحوة �لعر�قية بهجوم م�سلح 
�جلمعة قرب �سامر�ء �سمال بغد�د، بعد يوم على مقتل 
�ستة �آخرين بهجمات متفرقة يف �لعر�ق. وقال �سابط 
���س��ام��ر�ء )110 ك��ل��م �سمال  ���س��رط��ة  ب��رت��ب��ة م��ق��دم يف 
�ثنان  �ل�سحوة وجرح  قتل خم�سة من عنا�سر  بغد�د( 
�خر�ن يف هجوم ��ستهدف نقطة تفتي�س قرب �سامر�ء.

�ىل ذل���ك ت��و�ف��دت ح�����س��ود �سخمة م��ن �ل��ع��ر�ق��ي��ني يف 
عدة حمافظات على �ساحات �العت�سام ومناطق �أخرى 
�لفر�سة  �سعار  حت��ت  م��وح��دة  جمعة  ���س��ل��و�ت  الإق��ام��ة 

حمافظات  ه����ذه  يف  �ل���ع���ر�ق���ي���ون  وي��ح��ت��ج  �الأخ��������رة. 
�سيا�سات  �إنها  يقولون  ما  بالتو�يل على  �لثالث  لل�سهر 
�ملالكي  �ل��وزر�ء نوري  �إق�ساء وتهمي�س ميار�سها رئي�س 

ويطالبون باإ�سالحات �سيا�سية وقانونية.
وفر�ست قو�ت �الأمن حظر� غر معلن على �لتجو�ل يف 

�الأعظمية ومنعت �مل�سلني من �لو�سول �إىل �جلامع.
�لدين )و�سط(، فقد  �سامر�ء مبحافظة �سالح  �أما يف 
�ملدينة  بو�سط  �حلق  �ساحة  �إىل  �الآالف  ع�سر�ت  تو�فد 
علماء  جتمع  ح��ذر  حيث  م��وح��دة،  جمعة  �سالة  الأد�ء 
�ملدينة حكومة �ملالكي من جر �ل�سعب �إىل حرب طائفية 

مبماطلتها يف تنفيذ مطالب �ملحتجني �ل�سلميني.

الفجر........    05:16            
الظهر.......    12:34  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:30  
الع�صاء......   08:00

�جلامع �الأموي، وفق �ملر�سد.
�ل�سوري  �الإع��الم��ي  �مل��رك��ز  وق���ال 
ت����دور بني  ����س��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة  �إن 
�جل��ي�����س��ني �حل�����ر و�ل���ن���ظ���ام���ي يف 
حم��ي��ط �ل���ل���و�ء ث��م��ان��ي��ة وثالثني 

قرب �سيد� بريف درعا. 
�ع��ل��ن �ملر�سد  ع��ل��ى ���س��ع��ي��د �خ���ر 

وق����ال م��دي��ر �مل��ر���س��د ر�م����ي عبد 
�ت�ساال  �ج���رى  �ن  ب��ع��د  �ل��رح��م��ن 
مع �ملجموعة �خلاطفة �ن ثماين 
لت�سلم  جملة  �ىل  و�سلت  �سيار�ت 
ف�س  ق��وة  يف  �لعاملني  �مل��ر�ق��ب��ني 

�ال�ستباك يف �جلوالن.
�أن  �م�����س  �أع��ل��ن��ت  �لفلبني  وك��ان��ت 

�ل�سوري حلقوق �الن�سان �ن ثماين 
�ملتحدة  ل����المم  ت��اب��ع��ة  ����س���ي���ار�ت 
دخلت �جلمعة بلدة جملة �ل�سورية 
 21 لت�سلم  �جل����والن  ه�سبة  يف 
لالمم  تابعني  فيليبينيا  مر�قبا 
جمموعة  حت���ت���ج���زه���م  �مل���ت���ح���دة 

م�سلحة �سورية معار�سة.

•• عوا�صم-وكاالت:

للثورة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  ق���ال���ت 
عنيفة  ����س��ت��ب��اك��ات  �إن  �ل�����س��وري��ة 
�ن����دل����ع����ت ب����ني �جل���ي�������س���ني �حل���ر 
و�لنظامي �م�س يف قلب �لعا�سمة 
دم�سق، وذل��ك يف وق��ت تكثف فيه 
ملناطق  ق�����س��ف��ه��ا  �ل���ن���ظ���ام  ق������و�ت 
�أب��رزه��ا حم�س وحلب وريف  ع��دة 
�ل�سبكة  �سجلت  ح��ني  يف  دم�����س��ق، 
مقتل  �الإن�����س��ان  حلقوق  �ل�سورية 

�جلمعة. �م�س  �سخ�سا   14
�لنظام  ق���و�ت  �أن  �لهيئة  و�أف����ادت 
�ل�سو�ريخ  ب���ر�ج���م���ات  ق�����س��ف��ت 
و�مل��دف��ع��ي��ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة م����دن د�ري����ا 
�ل�سام،  وم��ع�����س��م��ي��ة  و�ل����زب����د�ين 
وذل��������ك ت����ز�م����ن����ا م�����ع ت����ع����زي����ز�ت 
�لنظام  �أر�سلها  ج��دي��دة  ع�سكرية 

�إىل حميط د�ريا.
وقالت دميا �ل�سامي �لناطق با�سم 
لدم�سق  �الإخ���ب���اري���ة  ���س��ام  ���س��ب��ك��ة 
تقدم  �حل���ر  �جل��ي�����س  �إن  وري��ف��ه��ا 
عرب  �لعا�سمة  و�سط  نحو  قليال 
ح���ي ج��وب��ر �ل����ذي ي��ت��ع��ر���س منذ 
وممنهج"  "مكثف  لق�سف  ف��رة 
�ل�سكان عن منازلهم  �أدى لرحيل 

وبات �حلي �سبه خال.

�لنظام  �أن  �إىل  �ل�����س��ام��ي  ول��ف��ت��ت 
�أحياء  تق�سيم  �إىل  عمد  �ل�سوري 
دم�سق ب�سو�تر حديدية ملنع تقدم 

�لثو�ر �إىل و�سط �لعا�سمة.
�لنظام  ق���و�ت  �إن  نا�سطون  وق���ال 
ق�سفت حم�س ب�سكل مكثف لليوم 
�خلام�س على �لتو�يل يف حماولة 

القتحام �أحياء د�خل �ملدينة.
للدمار  ����س���ور�ً  �ل��ن��ا���س��ط��ون  وب���ث 
جر�ء  باملدينة  حل  �ل��ذي  �لو��سع 
بالطر�ن  �مل�ستمر عليها  �لق�سف 
و�لدبابات.  و�ملدفعية  و�ل�سو�ريخ 
حم�س  �أ�سو�ق  �لق�سف  طال  وقد 
�سكنية  ومبايَن  وم�ساجد  �الأثرية 
ب��ي��ن��م��ا قامت  ل��ل��ن��ا���س��ط��ني،  وف���ق���ا 
قو�ت �الأمن و�جلي�س بحملة دهم 

للبيوت يف حي �لغوطة.
وق����ال �مل��ر���س��د �ل�����س��وري حلقوق 
�إن �لطر�ن �حلربي قام  �الإن�سان 
بق�سف بلدة �لد�ر �لكبرة يف ريف 
�أ�سفر عن تهدم عدد  حم�س، مما 

من �ملنازل و�أ�سر�ر مادية.
وق���ع���ت  �ل�������ب�������الد،  �����س����م����ايل  ويف 
�لنظام  ق������و�ت  ب����ني  �����س���ت���ب���اك���ات 
�أح���ي���اء حلب  و�جل��ي�����س �حل����ر يف 
�لقدمية �سيطر على �إثرها �لثو�ر 
ع��ل��ى ن��ق��اط مت��رك��ز ج��دي��دة قرب 

21 من  �سر�ح  �إط��الق  مفاو�سات 
رئي�س  ل��ك��ن  ف�سلت،  ق��د  ج��ن��وده��ا 
�الئ�����ت�����الف �ل����وط����ن����ي �ل�������س���وري 
�إن  ق��ال  م��ع��اذ �خلطيب  �مل��ع��ار���س 
�جل���ي�������س �ل�������س���وري �حل�����ر �ل����ذي 
ت�سلمهم  ينتظر  �جل��ن��ود،  يحتجز 
من قبل �ل�سليب �الحمر �لدويل 
با�سم  �ملتحدث  وق��ال  �آم��ن.  ب�سكل 
ر�وؤول  �لفلبينية  �خلارجية  وز�رة 
يجب  كان  �ملتمردين  �إن  هرناندز 
�جل���ن���ود منذ  ����س���ر�ح  ي��ط��ل��ق��و�  �أن 
ف���ج���ر �جل����م����ع����ة، ل���ك���ن���ه���م ع������ادو� 
متركز  باعادة  �ملطالبة  ليو��سلو� 
�ل���ق���و�ت �ل�����س��وري��ة �حل��ك��وم��ي��ة يف 
قرية  م��ن  �لقريبة  �ملنطقة  تلك 
ك�سرط  ب�������اجل�������والن  )ج������م������ال( 

الطالق �سر�ح �جلنود.
�جلي�س  ب���ا����س���م  �مل���ت���ح���دث  وك������ان 
�سابق  وق��ت  �أعلن يف  قد  �لفلبيني 
عن ��ستعد�د �جلي�س �حلر لت�سليم 
جنود �لقوة �لتابعة لالمم �ملتحدة 
يف �جلوالن )�أن��دوف( �ملحتجزين 
�ل����دويل،  �الأح���م���ر  �ل�����س��ل��ي��ب  �إىل 
بعيد�  �آم��ن��ة  منطقة  �إىل  لنقلهم 
�ل�سوري  �جلي�س  مع  �مل��ع��ارك  عن 
ليوؤكد  ي��ع��ود  �أن  ق��ب��ل  �ل��ن��ظ��ام��ي، 

ف�سل مفاو�سات ت�سليم �جلنود.

�سرطة مكافحة �ل�سغب تطلق قنابل �لغاز باجتاه �ملتظاهرين فوق كوبري ق�سر �لنيل

�سرطة �الحتالل تهاجم م�سرة �سلمية للفل�سطينيني د�خل باحة �مل�سجد �الأق�سى  )رويرز(

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

��سيب �م�س 60 فل�سطينيا بينهم 
7 ��سابات بالر�سا�س �ملطاطي يف 
�لر�أ�س بعد �ندالع مو�جهات د�خل 
مهاجمة  �ث����ر  �الق�������س���ى  �مل�����س��ج��د 
�ال�سر�ئيلي  �الح����ت����الل  ���س��رط��ة 
مل�������س���رة ���س��ل��ي��م��ة �ح���ت���ج���اج���ا على 
�لعلم  م�����س��اط��ب  ع��ل��ى  �الع����ت����د�ء 
ورك�������ل �ح������د ����س���ب���اط �الح����ت����الل 

للم�سحف �ل�سريف قبل �يام.
وذك������رت م�����س��ادر ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �إن 
م�سرة  هاجمت  �الحتالل  �سرطة 
�سالة  �نتهاء  فور  �نطلقت  �سلمية 
�جلمعة يف �مل�سجد �الق�سى �ملبارك 
�نهال  حيث  "همجية"  وبطريقة 
�ل�سبان  ع���ل���ى  �الح����ت����الل  ج���ن���ود 
بال�سرب بالهر�و�ت و�طالق قنابل 

�لغاز و�لر�سا�س �ملطاطي.
و�أفاد �سهود عيان باأن قو�ت كبرة 
�خلا�سة  �ل���وح���د�ت  ع��ن��ا���س��ر  م���ن 
بكامل معد�تها  ب�سرطة �الحتالل 
�ملبارك  �الأق�سى  �مل�سجد  �قتحمت 
�مل�سلني  مب����ح����ا�����س����رة  وق�����ام�����ت 
و�سط  �مل�سقوف  �لقبلي  ب��اجل��ام��ع 

ب���ح���االت �غ���م���اء و�خ���ت���ن���اق، جر�ء 
�لتي  للدموع  �مل�سيل  �ل��غ��از  قنابل 
�ط��ل��ق��ه��ا ج���ن���ود �الح���ت���الل �سوب 

�ملتظاهرين، ظهر �م�س �جلمعة.
وو��������س������ت������وىل ع��������دد م������ن ج���ن���ود 
�الح��ت��الل خ��الل �مل��و�ج��ه��ات، على 
عمر�ن،  م�سطفى  �مل��و�ط��ن  منزل 
ببلدة �خل�سر،  �م ركبة  يف منطقة 
و�ح���ت���ج���زو� �ف�����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة د�خل 
�عتلى ع��دد من �جلنود  �مل��ن��زل، يف 
يطلقون  و�خ�������ذو�  �مل���ن���زل  ���س��ط��ح 
�ملطاطي  و�لر�سا�س  �لغاز  قنابل 

باجتاه �ملتظاهرين.
وج����اءت م��و�ج��ه��ات �م�����س يف بلدة 
حتركات  �سل�سلة  ���س��م��ن  �خل�����س��ر 
���س��ع��ب��ي��ة ت�����س��ام��ن��ا م����ع �ال����س���رى 
�سجون  يف  �ل��ط��ع��ام  ع��ن  �مل�سربني 
�الح������ت������الل ك���م���ا ق������ال ع������دد من 

�لن�سطاء.
�ي�سا،  حل���م  ب��ي��ت  حم��اف��ظ��ة  ويف 
قمعت قو�ت �الحتالل ظهر �م�س، 
�سد  �ال�سبوعية  �ملع�سرة  م�سرة 
�ر��سي  �لفا�سل، على  بناء �جلد�ر 
�لقرية، ومنعتهم من �لو�سول �إىل 

�ر��سيهم.

االحتلل يقمع م�سريات �سلمية يف القد�س وال�سفة

اإ�شابة ع�شرات الفل�شطينيني يف باحة الأق�شى

•• القاهرة-وكاالت:

قو�ت  قائد  �جلمعة  �بر�هيم  حممد  �ل��ل��و�ء  �مل�سري  �لد�خلية  وزي��ر  �ق��ال 
�هلل  ��سرف عبد  �للو�ء  بدال منه  نوح وعني  �للو�ء ماجد  �ل�سغب  مكافحة 
بعد �حتجاجات يف �سفوف هذه �لقو�ت، بح�سب ما قالت وكالة �نباء �ل�سرق 
�الو�سط �لر�سمية. و�كدت �لوكالة �ن وزير �لد�خلية ��سدر قر�ر� بتعيني 
�للو�ء �أ�سرف عبد �هلل م�ساعد� لوزير �لد�خلية لقطاع �الأمن �ملركزي )قو�ت 
ياأتي  �لقر�ر  �ن  �ىل  م�سرة  ن��وح  ماجد  �للو�ء  ب��دال من  �ل�سغب(  مكافحة 
يف �عقاب �حتجاجات و��سعة �سهدتها �لعديد من قطاعات �الأمن �ملركزي 
على مد�ر �لثماين و�الربعني �ساعة �ملا�سية للمطالبة باإبعاد �سباط و�أفر�د 

وجمندي �المن �ملركزي عن �ل�سر�عات و�خلالفات �ل�سيا�سية.
يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه �ن�سحبت �ل�����س��رط��ة �مل�����س��ري��ة �جل��م��ع��ة م��ن م��ق��ر وحميط 
مديرية �من بور�سعيد حيث تدور ��ستباكات د�مية منذ �ستة �يام و�سلمته 
على  �ملطلة  �ملدينة  ل�سكان  �ملت�ساعد  �لغ�سب  لتهدئة  حماولة  يف  للجي�س 

قناة �ل�سوي�س، �سمال �سرق م�سر.
و�ن�سحب رجال  �بو�بها  بور�سعيد  �ل�سرطة �خلم�سة يف  �ق�سام  كل  و�غلقت 

�ل�سرطة من �ل�سو�رع ولزمو� مكاتبهم.
ورح����ب �اله�����ايل ب��ان��ت�����س��ار �جل��ي�����س و�خ�����ذو� ي��ق��ب��ل��ون �ل�����س��ب��اط و�جلنود 

ويلتقطون �ل�سور فوق �ملدرعات ويهتفون �جلي�س و�ل�سعب �يد و�حدة.
بور�سعيد  مدينة  يف  �مل�سرية  �ل�سرطة  م��ع  م��و�ج��ه��ات  يف  �ملتظاهر  وق��ت��ل 
�لد�خلية  وز�رة  يف  �مل�ستوى  رفيع  �أم��ن��ي  م�سدر  �أع��ل��ن  بينما   ، �ل�ساحلية 
�أمام  لل�سرطة  ق�سماً   30 م��ن  �أك��ر  �أغلقو�  �ل�سرطة  رج��ال  �أن  �مل�سرية، 

�ملو�طنني يف عدة حمافظات.

يف غ�سون ذلك قال �مل�سدر �الأمني �إن �إغالق �أق�سام �ل�سرطة ياأتي �حتجاجاً 
�مل�سري  �لد�خلية  وزير  �إبر�هيم  �للو�ء حممد  يتبعها  �لتي  �ل�سيا�سة  على 
و�جليزة  �لقاهرة  حمافظات  يف  �إغالقها  مت  لل�سرطة  �أق�ساماً  �أن  مو�سحاً 
و�الإ�سماعيلية وبور�سعيد و�ملنيا و�سوهاج و�لدقهلية و�الإ�سكندرية و�لغربية 
ومدينة ن�سر ف�ساًل عن �إ�سر�ب ع�سر�ت من قطاعات �الأمن �ملركزي على 

م�ستوى �جلمهورية.

ب���ني �سفوف  ع�����س��ر�ت �الإ����س���اب���ات 
�لغاز�ت  ��ستن�ساق  نتيجة  �مل�سلني 

�ل�سامة �مل�سيلة للدموع.
من  �ن  �ىل  �مل���������س����ادر  و�أ�������س������ارت 
��سيبتا  ���س��ي��دت��ني  �ال���س��اب��ات  ب��ني 
�لغاز  وقنابل  بالهر�و�ت  بال�سرب 

ح���ي���ث مت����ت م���ع���اجل���ة �ال����س���اب���ات 
�مل�سجد  لعياد�ت  ونقلهم  ميد�نيا 
�الحتالل  ق��و�ت  وك��ان��ت  �الق�سى. 
قد �علنت حالة �لتاأهب يف �لقد�س 
جهات  ع��دة  الع��الن  نظر�  �ملحتلة 
�لقيام مب�سر�ت  نيتها  فل�سطينية 

�سرطة  ب�سيا�سة  ت��ن��دي��د�  �سلمية 
�مل�سجد  �ل��ت��ي حت��ا���س��ر  �الح���ت���الل 

�الق�سى.
ويف بيت حلم، �سهدت بلدة �خل�سر 
�الحتالل  ق�����و�ت  م���ع  م���و�ج���ه���ات 
�ملو�طنني  من  عدد  خالها  ��سيب 

اإ�سراب ال�سرطة ميتد لعدة حمافظات واإقالة قائد قوات مكافحة ال�سغب 

اجلي�ص يت�شلم مهمة الأمن يف بور �شعيد
ـــط  ـــن فـــــــنـــــــزويـــــــال حت
ــافــيــز ـــو تــ�ــش ـــوغ جـــثـــة ه

•• كراكا�ص-ا.ف.ب:

�لفنزويلي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �ع��ل��ن 
جثمان  �ن  م���������ادورو  ن���ي���ك���وال����س 
ت�سافيز  ه��وغ��و  �ل��ر�ح��ل  �لرئي�س 
���س��ي�����س��ج��ى ال����س���ب���وع �����س���ايف على 

�القل ثم �سيتم حتنيطه.
بثه  خ����ط����اب  يف  م����������ادورو  وق�������ال 
�ل���ت���ل���ف���زي���ون �ن������ه ب���ع���د �جل����ن����ازة 
�لر�سمية �سي�سجى �جلثمان د�خل 
كر�كا�س  يف  �سابقة  ع�سكرية  ثكنة 
�القل  ع��ل��ى  ����س��اف��ي��ة  �ي���ام  ل�سبعة 
ثم  روؤي���ت���ه،  للجميع  يت�سنى  ك���ي 
���س��ي��ح��ن��ط م��ث��ل ل��ي��ن��ني، م��ث��ل ماو 

ت�سي تونغ .
�لثكنة  ه�����ذه  �ن  م��������ادورو  وق������ال 
�الول،  ����س��ر�ح��ت��ه  م��ك��ان  �ستكون 
علما بان ت�سافيز كان �مر بتحويل 
للثورة  م��ت��ح��ف  �ىل  �ل��ث��ك��ن��ة  ه���ذه 
يجري  م����ا  وه������و  �ل���ب���ول���ي���ف���اري���ة 
نائب  وت����اب����ع  ح���ال���ي���ا.  ت�����س��ي��ي��ده 
�لرئي�س �نه تقرر �ن يتم حت�سر 
جثمان �لقائد حيث يتم حتنيطه، 
لكي  �الب���د،  �ىل  مرئيا  يبقى  لكي 
يف  معه  ي��ك��ون  �ن  لل�سعب  يت�سنى 

متحفه، متحف �لثورة.
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تخريج 72 �شابطا يف اأربع دورات بكلية ال�شرطة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�����س��رط��ة بتخريج  ك��ل��ي��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
�سابطا من خمتلف قطاعات   72
�أرب��ع دور�ت هي  وز�رة �لد�خلية يف 
و�الأوىل  �لو�سطى  �ل��ق��ي��اد�ت  دورة 
و�لبحث �جلنائي �لتاأ�سي�سية ودورة 
�لتميز يف �الأد�ء و�لتي نظمها معهد 
تدريب �ل�سباط يف كلية �ل�سرطة.

بقاعة  �أق��ي��م  �ل���ذي  �حل��ف��ل  ح�سر 
خمي�س  �ل��ل��و�ء  �لكلية  يف  �الحت����اد 
�سيف بن �سويف مدير عام �ل�سرطة 
�جلنائية �الحتادية بوز�رة �لد�خلية 
مدير  �لكتبي  علي  �سيف  و�لعقيد 
عام كلية �ل�سرطة و�ملقدم �لدكتور 
معهد  مدير  �خلزميي  علي  �أحمد 
�الإد�ر�ت  �ل�سباط ومديرو  تدريب 
�لكلية  و�سباط  �الأق�����س��ام  وروؤ���س��اء 

ج������ودة ومتيز  ل�����س��م��ان  و�ل����وق����ت 
�مل��خ��رج��ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة م��ن خالل 
����س��ت��ق��ط��اب �أرق������ى �ل���ك���ف���اء�ت من 
و�الإد�ري���ني  و�ملحا�سرين  �خل��رب�ء 
وتنويع �خلرب�ت و�لتجارب �ملحلية 
�لربنامج  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  و�الأج���ن���ب���ي���ة 
�ن��ع��ك�����س بدوره  �ل��ت��دري��ب��ي و�ل����ذي 
�الأد�ء  م�����س��ت��وي��ات  ع���ل���ى  �إي���ج���اب���ا 
و�مل���خ���رج���ات و�مل����ع����ارف و�مل���ه���ار�ت 
هذه  ملنت�سبي  �ملكت�سبة  و�ل��ق��در�ت 

�لدور�ت.
وكان حفل �لتخريج قد بد�أ بكلمة 
علي  �أحمد  �لدكتور  �ملقدم  �ألقاها 
تدريب  م��ع��ه��د  م���دي���ر  �خل����زمي����ي 
كلية  �أن  ف���ي���ه���ا  �أك�������د  �ل�������س���ب���اط 
ت��خ��ط��و خ���ط���و�ت و�ثقة  �ل�����س��رط��ة 
ن��ح��و �مل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن خ����الل خطة 
تطويرية لت�سبح يف م�ساف �أف�سل 

ومعهد �لتدريب.
و�أك������د �ل����ل����و�ء خ��م��ي�����س ���س��ي��ف بن 
���س��وي��ف �ه��ت��م��ام وح���ر����س �ل�����وز�رة 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر وت���ن���م���ي���ة �ل����ك����و�در 
�ل�سرطي  �ل���ع���م���ل  يف  �ل���ب�������س���ري���ة 
�لقيادة  ت���وج���ي���ه���ات  �إىل  م�������س���ر� 
�مل�ستمر  �لعمل  ب�سرورة  �ل�سرطية 
�ل��ع��ام��ل��ني يف  �أد�ء  ل��رف��ع م�����س��ت��وى 
ج��م��ي��ع �الأج����ه����زة �ل�����س��رط��ي��ة من 
خالل �لدور�ت �لتدريبية �ملختلفة 
وز�رة  �����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة  وت���ن���ف���ي���ذ 
�لد�خلية �لنابعة من ��سر�تيجية 
جمتمع  �إىل  ل��ل��و���س��ول  �حل��ك��وم��ة 

�أكر �أمانا.
�ل��ع��ق��ي��د �سيف  م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال 
ممثلة  �ل�����س��رط��ة  كلية  �إن  �لكتبي 
مب��ع��ه��د ت���دري���ب �ل�����س��ب��اط �أول����ت 
و�جلهد  �الهتمام  من  كبر�  ق��در� 

على  �ل�سرطي  �لتاأهيل  يف  �لكليات 
�لدعم  ب��ف�����س��ل  �ل���ع���امل  م�����س��ت��وى 
و�ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل�����س��دي��دة م��ن قبل 

قيادتنا �ل�سرطية.
�لكوكبة من  �إن تخريج هذه  وقال 
�ل�سباط يعد �إ�سافة مهمة وفعالة 
حيث  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ر���س��ي��د  يف 
�لنظم  �أح�����دث  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��م  مت 
و�ل�سرطية  �الإد�ري��������ة  و�مل��ف��اه��ي��م 
وتنمية  �إع������د�د  ب��ه��دف  و�الأم���ن���ي���ة 
وتطوير مهار�ت وقدر�ت �ل�سباط 
�مل�ستجدة  ب���امل���ع���ارف  وت���زوي���ده���م 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأط���روح���ات �الإد�ري������ة 
�حلديثة و�سقل مهار�تهم �الإد�رية 
مروؤو�سيهم  ل��ق��ي��ادة  و�ل�����س��ل��وك��ي��ة 
على  �ل��وق��وف  م��ن  متكنهم  بكفاءة 
�ل�ساحة  و�ل��ت��ط��ور�ت يف  �مل��ت��غ��ر�ت 

�الأمنية.

�سعيد  �ل���دك���ت���ور  �ل����ر�ئ����د  و�أل����ق����ى 
عن  نيابة  كلمة  �حل�����س��اين  حممد 
�لقياد�ت  دورت���ي  خريجي  زم��الئ��ه 
�لو�سطى و�الأوىل �أكد فيها �هتمام 
مو�ردها  بتطوير  �لد�خلية  وز�رة 

�أهد�فها  �أح��د  باعتبارها  �لب�سرية 
�ال����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة ت���ع���زي���ز� جل����ودة 
و�إع�����د�د قياد�ت  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل�����و�رد 
متميزة ور�ئدة قادرة على �لوقوف 
ويف  �ملعا�سرة.  �لتحديات  وج��ه  يف 

�ل��ت��خ��ري��ج ق���ام �للو�ء  خ��ت��ام ح��ف��ل 
�لكتبي  �لعقيد  ير�فقه  �سويف  بن 
�لهد�يا  بتوزيع  �خل��زمي��ي  و�مل��ق��دم 
ع��ل��ى �مل��ت��ف��وق��ني و�ل�����س��ه��اد�ت على 
�ل����دور�ت.  يف  �مل�����س��ارك��ني  �ل�سباط 

كما كرم �مل�سرفني على �لبحوث يف 
و�الأوىل  �لو�سطى  �لقياد�ت  دورتي 
�جلابري  عمر  حممد  و�ل�����س��رط��ي 
ت��ق��دي��ر� جل���ه���وده ومت���ي���زه ط���و�ل 

فرة �لدورة. 

جامعة راأ�ص اخليمة للطب تنظم املاراثون 
الأول حتت �شعار ارك�ص لأجل �شحتك 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

نظم مكتب �سئون �لطالب يف جامعة ر�أ�س �خليمة للطلب و�لعلوم �ل�سحية م�ساء �أم�س �الول �ملارثون 
�الأول حتت �سعار �رك�س الأجل �سحتك وذلك برعاية �سركة �خلليج لل�سناعات �لدو�ئية جلفار و�سركة 
نائب  ح�سره  �لذي   � �ملار�ثون  يف  �سارك  �لو�حة.  ومياه  للت�سميم  وفايززي  للتاأمني  وعمان  مرموم 
رئي�س �جلامعة وعمد�ء كليات �جلامعة و�لهيئة �الإد�رية �لعليا للجامعة و�لهيئة �لتدري�سية و�لطالب 
وبع�س �الأ�سر و�لفعاليات �ملجتمعية باالإمارة و�نطلق من بو�بة �جلامعة ومل�سافة �أربعة كيلومر�ت � 
�أكر من 200 �سخ�س من �لطالب و�لهيئة �لتدري�سية و�الإد�رية باجلامعة. و�أثنى �لدكتور جورو 
مودهافا ر�و نائب رئي�س �جلامعة على دور �ملوؤ�س�سات �حلكومية �لتي �ساهمت يف نحاج �ملار�ثون معترب� 

ذلك بادرة طيبة و�يجابية لتعميق مفاهيم �ل�سر�كة بني �جلامعة و�ملوؤ�س�سات للم�سلحة �لعامة.

انطالق املرحلة الأوىل من الور�ص التفاعلية ل�شرتاتيجية المارات للتنمية اخل�شراء
جمال  يف  ر�ئ����د�  �سريكا  ت�سبح  �أن  �ىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  �ل��دول��ة 
يدعم  مبا  �لنظيفة  للتكنولوجيا  ومركز�  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

عملية �لنمو على �ملدى �لطويل.
و�أفاد عبد�هلل بن طوق ع�سو �للجنة �لتوجيهية ال�سر�تيجية 
�المار�ت للتنمية �خل�سر�ء باأنه يتم جمع �الأفكار و�ملقرحات 
ومناق�ستها  بكل قطاع  �ملعنيني  و�ملخت�سني  �خل��رب�ء  قبل  من 
من قبل خرب�ء �ملعهد �لعاملي للنمو �الأخ�سر وت�سجيل جميع 
�لو�سع  �ملخرجات �سمن جدول زمني يتم من خالله عر�س 
لعام  ب��ال��ق��ط��اع  �خل��ا���س��ة  �مل�ستقبلية  �ل����روؤى  وو���س��ع  �حل���ايل 
2021 - 2030 - 2050 وحتديد �ملعوقات �لتي قد حتول 
دون حتقيق هذه �لروؤى وحتديد �الحتياجات �لالزمة لتخطي 

هذه �ملعوقات.

�لالزمة لتحقيق عملية �لتحول بفعالية وكفاءة.
�لرئي�سية مثل  �مل��ح��اور  م��ن  ع��دد  �ل��ور���س على  ه��ذه  و�سركز 
لهذه  ت�سور  و���س��ع  خ��الل  م��ن  �الأخ�����س��ر  �لنمو  �إىل  �ل��ت��ح��ول 
2050 و�لتحديات   2030- 2021 �لقطاعات يف �الأع��و�م 
�لتحول  عملية  �أث��ن��اء  �لقطاعات  �ستو�جهها  �لتي  و�مل��ع��وق��ات 
للتحول  ق���ط���اع  ك���ل  �ح���ت���ي���اج���ات  �إىل  �ل���ت���ط���رق  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
�إد�رة  �ل��زي��ودي مدير  ث��اين  �لدكتور  و�أ���س��ار  �الأخ�����س��ر.  للنمو 
�أن  �إىل  �خل��ارج��ي��ة  ب���وز�رة  ب��االإن��اب��ة  �ملناخي  و�لتغر  �لطاقة 
و�لتد�بر  �ل�سيا�سات  �إىل دمج  ت�سعى  �لوطنية  �ال�سر�تيجية 
للدولة  �القت�سادية  �لتنمية  خطط  مع  ي��ت��و�ءم  مبا  �لقائمة 
�ل��ت��ي تعك�س  و�ل��ت��و���س��ي��ات  �الأه����د�ف  م��ن  ع���دد�  ت�سمل  بحيث 
�لفر�س و�لتحديات �ملرتبطة بتحقيق �لنمو �الأخ�سر وتهدف 

•• دبي-وام:

جمل�س  رئا�سة  مكتب  مع  بالتعاون  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  تعقد 
�لوزر�ء ووز�رة �خلارجية و�ملعهد �لعاملي للنمو �الأخ�سر ور�س 
�لنفط  قطاع  ومنها  �حليوية  �لقطاعات  لكافة  تفاعلية  عمل 
و�لغاز و�ملياه و�لكهرباء و�لنقل و�ل�سناعة و�الأبنية و�لنفايات 
وقطاع ��ستخد�م �الر��سي و�لزر�عة وذلك �سمن خطة �لدولة 

لتطوير �الإ�سر�تيجية �لوطنية للتنمية �خل�سر�ء.
مكتب  على  �مل�����س��رف  �ل��ع��ب��دويل  عائ�سة  �ملهند�سة  و�أو���س��ح��ت 
تنفيذ ��سر�تيجية �الإمار�ت للتنمية �خل�سر�ء �أنه �سيتم بناء 
على خمرجات هذه �لور�س و�سع �ل�سيا�سة �لقطاعية �لالزمة 
للتحول للنمو �الأخ�سر وحتديد �لرب�مج و�الأن�سطة و�ملبادر�ت 

الداخلية حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين يف العني
•• اأبوظبي-وام: 

بانطالق  بالعني  �مل��دين  �ل��دف��اع  �إد�رة  يف  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  �حتفلت 
�سعار حت�سر  �لعني حتت  �ملدين يف مدينة  للدفاع  �لعاملي  �ليوم  فعاليات 
�ملدينة  و�سط  قطاع  مع  بالتعاون  �لكو�رث  من  للوقاية  �ملدنية  �ملجتمعات 

ببلدية �لعني وذلك يف منطقة مبزرة �خل�سر�ء.
�لعني  �مل��دين يف  �لدفاع  �إد�رة  �لدرمكي مدير  ر��سد حمرعني  �ملقدم  و�أك��د 
�ملعرفة  و�سائل  ن�سر  على  �ل�سرطية  �لقيادة  حر�س  �لفعاليات  �فتتاح  يف 
�سر�ئح  جميع  على  وتعميمها  و�لوقاية  �ل�سالمة  با�سر�طات  و�لتثقيف 

زيادة وعي �أفر�د �ملجتمع ب�سبل �لوقاية و�ل�سالمة.
يف  و�مل�ساركني  �لر�عية  �ملوؤ�س�سات  جلميع  بال�سكر  تقدم  كلمته  ختام  ويف 
�لربنامج على عر�س مو�سيقي وفقرة للكالب  و��ستمل  �لفعاليات.  �جناح 

�لبولي�سية متثلت يف تدريبها على �لك�سف عن �آفة �سو�سة �لنخيل.
كما قام عنا�سر �لدفاع �ملدين با�ستعر��س تدريب ميد�ين متثيلي حلادث 
�ساحبها  لتزويد  �لكهربائية  �لتو�سيالت  يف  خطاأ  نتيجة  وهمي  مركبة 
بك�ساف �إنارة وبني �لتدريب مدى �ال�ستجابة �لعالية لعنا�سر �لدفاع �ملدين 

يف مو�جهة مثل هذه �حلو�دث.
على  و�طلع  للفعاليات  �مل�ساحب  �ملعر�س  �لدرمكي  ر��سد  �ملقدم  و�فتتح 

�ملجتمع مبا يعزز من زيادة �لتوعية �الحر�زية.
ودعا �إىل �أهمية تعزيز �ل�سر�كة �لفاعلة من خالل ت�سجيع وت�سكيل �لفرق 
و�الإنقاذ  و�الإ���س��ع��اف  �الأول��ي��ة  �الإط��ف��اء  عمليات  على  وتدريبها  �لتطوعية 
�لدفاع  �أج��ه��زة  جن��اح  �أن  �إىل  ..م�سر�  �لطارئة  �حل���االت  يف  ردي��ف��ا  لتكون 
�ملدين يف �أد�ء مهامها يتحقق فعليا من خالل �لتعاون و�لتن�سيق �حلايل مع 
�ملوؤ�س�سات و�الأفر�د نتيجة وعي �ملو�طنني و�ملقيمني وتقدير جميع �جلهات 
لدور �لدفاع �ملدين ..�إ�سافة �إىل جهود �لتحديث و�لتطوير يف بنية �جلهاز 
و��ستخد�م �لتقنيات و�ملعد�ت �حلديثة. و�سدد �ملقدم �لدرمكي �أهمية تنفيذ 
تعليمات �ل�سالمة �لعامة و�ال�ستفادة من بر�مج �لتثقيف و�لتي ت�سهم يف 

�لعامة  �لعالقات  �لعني  �سرطة  مديرية  ومنها  �مل�ساركة  �جلهات  �أجنحة 
ق�سم �ملرور و�لدوريات يف �لعني و�سركة �لعني للتوزيع و�الإ�سعاف و�الإنقاذ 
وهيئة �لهالل �الحمر ووحدة �لتفتي�س �الأمني و�ل�سرطة �ملجتمعية ..كما 
��ستمل �لربنامج على تقدمي فقر�ت على م�سرح مبزرة �خل�سر�ء ت�سمنت 

م�سابقات و��سئلة ثقافية وتوعوية للجمهور.
�لدفاع  مر�كز  ق�سم  رئي�س  �لعامري  �سليم  �سامل  �ملقدم  �الحتفال  ح�سر 
�ملدين و�لر�ئد نا�سر حممد �لعفاري رئي�س ق�سم �حلماية �ملدنية و�لر�ئد 
�حمد �لعفاري رئي�س ق�سم �لعمليات وعدد من ممثلي �لهيئات و�لدو�ئر يف 

مدينة �لعني. 

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف ملتقى اخلربات الفنية
•• اأبوظبي-وام:

يف  ممثلة  �أبوظبي  �سرطة  �ساركت 
�الجتماعي  �ل��دع��م  م��ر�ك��ز  �إد�رة 
�لثاين  �مللتقى  وتنظيم  رع��اي��ة  يف 
�أكر  �سم  �ل��ذي  �لفنية  للخرب�ت 
14 م���در����س���ة م����ن م���د�ر����س  م����ن 
�ل���ت���ع���ل���ي���م �الأ�����س����ا�����س����ي و�أق�����ي�����م يف 
باأبوظبي  �ل�سرطة  �سباط  ن���ادي 
�أبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

و�لفنان  �لغيثي  �سلطان  و�ل��ف��ن��ان 
عبد�هلل �حلمادي . ويهدف �مللتقى 
بني  �لفنية  �خل����رب�ت  ت����د�ول  �إىل 
ومعلمي  �مل���ح���رف���ني  �ل���ف���ن���ان���ني 
ومعلمات �لربية �لفنية يف �مليد�ن 
بتطبيق  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ك���ف���اءة  رف����ع  و 
�مل��م��ار���س��ات �مل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى طالب 
�ملد�ر�س لتطوير مو�هبهم و�سقل 
�لفعاليات  وت�سمنت  م��ع��ارف��ه��م. 
خالله  عر�ست  ت�سكيليا  معر�سا 

للتعليم ومدر�سة حليمة �ل�سعدية 
وجماعة  �الأ�����س����ا�����س����ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ع��دد كبر  �مللتقى  �ل��ه��الل. ح�سر 
�ل�سرطة  ومنت�سبي  �ل�سباط  من 
وط�����الب  م���ع���ل���م���ي  �إىل  �إ�����س����اف����ة 
ف�سال  �أب����وظ����ب����ي  م����ن  �مل�����د�ر������س 
�لفن  رو�د  م��ن  ع��دد  م�ساركة  ع��ن 
ر�أ�سهم  وعلى  ب��ال��دول��ة  �لت�سكيلي 
�لفنان عبد�لقادر �لري�س و�لفنانة 
جناة مكي و�لفنان حممد �الأ�ستاذ 

�لت�سكيلية  �ل��ل��وح��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
فنية  ع��م��ل  ور�����س  تنظيم  مت  ك��م��ا 
خ��ارج��ي��ة ود�خ��ل��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة �إىل 
ت��ق��دمي �ل��ع��دي��د م��ن ور����س �لعمل 
�ل����ت����ي ت�������س���ه���م يف ت����ط����وي����ر ه����ذه 

�خلرب�ت يف �ل�سكل و�مل�سمون.
جمعة  �بتهال  �أ���س��ادت  جانبها  م��ن 
�لفنية  �لربية  مدر�سة  �حلو�سني 
يف مدر�سة حليمة �ل�سعدية بالدور 
�لقيادة  به  تقوم  �لذي  �الجتماعي 

متمثلة  �أب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  �لعامة 
�الجتماعي  �لدعم  �إد�رة مر�كز  يف 
لالأن�سطة  رع��اي��ت��ه��ا  خ����الل  م���ن 
كافة  و�الج���ت���م���اع���ي���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�ل�سرطة  ب���ني  �ل��ع��الق��ة  ي��ع��زز  م���ا 

و�ملجتمع.
للمعلمتني  �ل�������س���ك���ر  وق�����دم�����ت 
�لوكيل  ون��ع��م��ة  �حل��و���س��ن��ي  �أم�����ل 
جلهودهما يف �إجناح �مللتقى �لثاين 

للخرب�ت �لفنية. 

تكرمي فريق اجلودة بادارة جمتمعية �شرطة اأبوظبي �شرطة اأبوظبي تدرب 24 منت�شبا على اإجراءات التعامل مع الأحداث
م�ستوى �لتقدم و�لعطاء. وقدم �ل�سكر جلميع �أفر�د �لفريق على ما بذلوه 
�سرطة  �أن  بالذكر  جدي  �ملتميزة.  �لنتيجة  هذه  على  للح�سول  جهد  من 
�إد�ر�تها  �أبوظبي تعمل على تر�سيخ ثقافة �جلودة وتطبيقاتها بني جميع 
الأفر�د  �خلدمة  تقدمي  جم��ال  يف  �ملتميزة  �لتجارب  وتتبنى  ومنت�سبيها.. 
�ملقدمة  �ل�سرطية باالرتقاء باخلدمات  �لقيادة  �ملجتمع تنفيذ� لتوجيهات 
للجمهور �إىل م�ستويات �أف�سل وفقا ال�سر�تيجية �حلكومة �لر�مية لبناء 
وتعزيز ثقافة �جلودة يف جمتمعنا ومو�كبة �لتطور�ت و�مل�ستجد�ت �لعاملية 

يف هذ� �ملجال. 

•• اأبوظبي-وام:

�جلودة  فريق  �ملجتمعية  �ل�سرطة  �إد�رة  يف  ممثلة  �أبوظبي  �سرطة  كرمت 
بعد �جتيازه لعملية �لتدقيق �لدوري على نظام �إد�رة �جلودة �يزو9001 
:2008 دون ت�سجيل �أية مالحظات على تطبيق �لنظام وتقدمي �خلدمة. 
جهود  �ملجتمعية  �ل�سرطة  �إد�رة  مدير  حم��روم  بن  مبارك  �ملقدم  وثمن 
�أع�ساء فريق �جلودة من �ل�سباط و�الأفر�د وتفانيهم يف عملهم و�الرتقاء 
�أمله يف م�ساعفة جهودهم لال�ستمر�ر يف  مب�ستوى �خلدمة .. معربا عن 

يف  و�مل�ساركني  �ملركز  على  �مل�سرفة  �للجنة  �سكر  �ل��ذي  �الأح���د�ث  رعاية  مركز 
�إجناح هذه �لدورة. و�أكد يف كلمة له بهذه �ملنا�سبة �أن �لتدريب عن�سر �أ�سا�سي 
بالعلوم  وتزويدهم  �لب�سرية  �لكو�در  كفاءة  ورف��ع  �ل�سرطي  بالعمل  لالرتقاء 
�حلايل.  ع�سرنا  ي�سهدها  �لتي  �ملت�سارعة  �ملتغر�ت  ملو�كبة  �جلديدة  و�ملعارف 
وقال �إن �لدورة ركزت على �الأ�ساليب و�الإجر�ء�ت �لعملية و�لربوية يف �لتعامل 
�ملوؤ�س�سات  ودور  �لدولية  و�لقو�نني  للت�سريعات  وفقا  وحقوقهم  �الأح��د�ث  مع 
�لربوية يف حتقيق �ال�ستقر�ر �الأ�سري لالأحد�ث و�لرب�مج �لتاأهيلية لالأحد�ث 

د�خل �ملركز. و�سلم �ملقدم �خلر�ز يف نهاية �حلفل �ل�سهاد�ت للخريجني.

•• اأبوظبي-وام:

24 م���ن �ل�����س��ب��اط و���س��ف �ل�سباط  �أب���وظ���ب���ي م���ن ت���دري���ب  �ن��ت��ه��ت ���س��رط��ة 
�لتعامل  �إج���ر�ء�ت  على  و�الأف���ر�د  و�لنف�سيني  �الجتماعيني  و�الخت�سا�سيني 
مع �الأحد�ث يف دورة متخ�س�سة نظمها مركز رعاية �أحد�ث �ملفرق يف �سرطة 
مبادرة  �ل��دورة �سمن  تنظيم هذه  ياأتي  �لتدريب.  �إد�رة  مع  بالتعاون  �أبوظبي 
�لتدريب �لتخ�س�سي للمتعاملني مع �الأحد�ث وتاأهيلهم وفق �ملعاير �لعاملية. 
ح�سر حفل تخريج �ل��دورة �ملقدم �أحمد عبد �هلل �خل��ر�ز �ملكلف مبهام رئي�س 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

من�شور بن طحنون 
يح�شر حفل ع�شاء

•• العني-وام:

ح�سر �ل�سيخ �لدكتور من�سور بن طحنون �آل نهيان وجناله 
�ل�سيخ ز�يد و�ل�سيخ حممد حفل �لع�ساء �لذي �أقامه �ملهند�س 
جمانة  �ل��دك��ت��ورة  ح��رم��ه  ح�سول  مبنا�سبة  �ل��ب��ح��ري  ب�سام 
جانبيه �أخ�سائية �جللطات �لدماغية مب�ست�سفى �لعني على 
ح�سر  كما  �لدماغية.  �جللطات  علوم  يف  �ملاج�ستر  درج��ة 
�حلفل �لذي �أقيم بقاعة ز�خر بفندق �لعني روتانا عدد من 
يف  �الأق�سام  ومديري  وروؤ�ساء  �ل�سخ�سيات  وكبار  �مل�سوؤولني 

م�ست�سفيات �لدولة �إىل جانب �الأهل و�الأ�سدقاء. 

وفد الهيئة العربية للطريان يطلع على تقنيات �شرطة اأبوظبي يف املطارات

اإ�سهامًا يف احلفاظ على الرتاث االإماراتي العريق

مهرجان اأبوظبي يقدم ور�ص عمل يف فنون الن�شيج للطالبات يف اإطار مبادرة الحتفاء بالرتاث مع مبادلة

الوزير ال�شكتلندي الأول يزور كلية اآل مكتوم يف دندي وي�شيد مببادرات حمدان بن را�شد

•• اأبوظبي-الفجر: 

م��ن طالبات  ���س��ارك��ت جم��م��وع��ة 
مدينة  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات 
ز�ي�����د يف ور������س ع��م��ل م��ك��ث��ف��ة يف 
فنون �لتطريز باإ�سر�ف حرفّيات 
م��ن��ت�����س��ب��ات مل�������س���روع �ل���غ���دي���ر ، 
�الأحمر  �لهالل  م��ب��ادر�ت  �إح��دى 
�الإمار�تي، وذلك يف �إطار برنامج 
�لتعليمي  �أب���وظ���ب���ي  م���ه���رج���ان 
لتعزيز  �مل���دى  ب��ع��ي��دة  وم�ساعيه 
�لفنون �لتقليدية و�حلفاظ على 

�لر�ث �الإمار�تي �لعريق.
ور�س  �سمن  �لطالبات  وتعّرفت 
�لعمل يف �إطار �الحتفاء بالر�ث 
مع مبادلة على �لتقنيات �ليدوية 

عرب  �لتعليم  ت��ع��زي��ز  ف��ر���س  م��ن 
على  و�لنا�سئة  للطالب  �لفنون 
لقائهم  خ�����الل  م����ن  �����س����و�ء  ح����د 
�لعامليني  �لفنانني  �أب���رز  ببع�س 
�لربنامج  فعاليات  يف  �مل�ساركني 
ي�سهد  كما  للمهرجان،  �لرئي�سي 
لعمل  ع����ر�����س����اً  �الأ�����س����ب����وع  ه������ذ� 
�سك�سبر روميو وجولييت تقدمه 
غ��ل��وب �إي��دي��وك��ي�����س��ن �ل���ر�ئ���دة يف 
جم����ال �ل��ت��ع��ل��ي��م �مل�����س��رح��ي من 
�ملتحدة، وتقدم فرقة دي  �ململكة 
�حلجرة  مل��و���س��ي��ق��ى  ك��ال���س��ي��ف��اي��د 
ور�س عمل لطالب �أبوظبي، تتّوج 
بحفلة عامة يقدمها �ملو�سيقيون 
�ل�سباب يف يوم �ملو�هب �ل�سابة يف 

9 مار�س.

�مل���خ���ت���ل���ف���ة ل���ل���ت���ط���ري���ز و�أع����م����ال 
من  و����س��ع��ة  وجم��م��وع��ة  �لن�سيج، 
�أنو�ع �لن�سيج �لطبيعية، و�الأدو�ت 
ت�ستخدمها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�لتطريز  و�أمن�����اط  �ل��ن�����ّس��اج��ات، 

�ل�سعبية يف �الإمار�ت.
وي���ع���د م�����س��روع �ل��غ��دي��ر و�ح�����دًة 
�الأحمر  �ل���ه���الل  م����ب����ادر�ت  م���ن 
�الإمار�تي �لر�ئدة �لتي ت�ستهدف 
مت����ك����ني �ل����ن���������س����اء �مل����ح����روم����ات 
ب����و������س����ط����ة �حل���������رف �ل����ي����دوي����ة 
�لعمل  ور�سة  وتتابع  �لتقليدية، 
جامعة  �إىل  وت��ن��ت��ق��ل  �أع���م���ال���ه���ا 
�الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة يف 

�لعني يف 6 مار�س. 
يقدم مهرجان �أبوظبي جمموعة 

•• اأبوظبي-وام: 

�لعربية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م����ن  وف�����د  �ط���ل���ع 
�ل��ت��اب��ع��ة جلامعة  �مل����دين  ل��ل��ط��ر�ن 
�سرطة  جهود  على  �لعربية  �ل���دول 
�لتقنيات  �ال�ستفادة من  �أبوظبي يف 

�حلديثة وتوظيفها باملطار�ت.

�الأمنية و�سرحا عن �إجر�ء�ت �سرطة 
�ملنافذ  �أم������ن  جم�����ال  يف  �أب���وظ���ب���ي 
دعم  �إىل  ت���ه���دف  �ل���ت���ي  و�مل����ط����ار�ت 
جماالت �لتطوير مبا يحقق تقدمي 
�سرعة  حيث  م��ن  �ملتميزة  �خل��دم��ة 
�الإجناز ودقة �الأد�ء وتطبيق معاير 
�جلودة �لعاملية ف�سال عن �الهتمام 

ف�سال عن دورها �لر�ئد يف �لتو��سل 
م���ع م��وؤ���س�����س��ات �مل��ج��ت��م��ع الف��ت��ا �إىل 
�لتعاون  �إط����ار  يف  ت��اأت��ي  �ل���زي���ارة  �أن 
�مل�����س��رك ب��ني �جل��ه��ت��ني. وق����ال �إن 
ت��اأت��ي حل�سور  �ل��وف��د للدولة  زي���ارة 
للهيئة  �لطر�ن  �أمن  �جتماع جلنة 
�ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ر�ن �مل����دين �إح����دى 

جاء ذلك خالل زي��ارة �لوفد الإد�رة 
����س���رط���ة �أم������ن �مل���ن���اف���ذ و�مل����ط����ار�ت 
فيها  �إلتقى  و�لتي  �أبوظبي  ب�سرطة 
مدير  �مل��رر  م�سبح  خمي�س  �لعقيد 
نبذة  الأع�����س��ائ��ه  ق��دم  �ل���ذي  �الإد�رة 
عن مر�حل �لتطوير �لتي �نتهجتها 
�مل�سرة  ل��ت��ع��زي��ز  �أب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة 

تقدمها.
�أبوظبي �سمن  �سرطة  بتميز  و�أ�ساد 
وعلى  �ملنطقة  يف  �الأمنية  �الأج��ه��زة 
جديد  بكل  باالأخذ  �لعامل  م�ستوى 
و�لتكنولوجيا  �لتقنيات  جم��ال  يف 
�حلديثة يف جماالت �لعمل �ل�سرطي 
حتى �أ�سبحت حمط �أنظار �جلميع 

و�الإن�سانية.  �الجتماعية  باجلو�نب 
وث��م��ن ح��م��د ���س��امل �مل��ه��ري �ملدير 
�أم���ن �لطر�ن  ل�����س��وؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لرقابة  �إد�رة  وم���دي���ر  ب���االإن���اب���ة 
و�لتفتي�س بالهيئة �لعامة للطر�ن 
�مل�������دين ج����ه����ود ����س���رط���ة �أب���وظ���ب���ي 
و�خلدمات �الأمنية و�الإن�سانية �لتي 

�لعربية  �ل����دول  م��وؤ���س�����س��ات ج��ام��ع��ة 
�ملخت�سة بالطر�ن �ملدين. و��ستمع 
�إىل �سرح عن  �ل��زي��ارة  �لوفد خ��الل 
بع�س �الأجهزة �حلديثة �مل�ستخدمة 
يف جماالت �لعمل �ل�سرطي و�الأمني 
و���س��ه��د ب��ي��ان��ا ع��م��ل��ي��ا ل����الإج����ر�ء�ت 

�ملتبعة. 

•• دندى-وام:

�لوزير  �ساملوند  �أليك�س  معاىل  ق��ام 
�آل  لكلية  بزيارة  �ال�سكتلندى  �الأول 
مكتوم للدر��سات �لعليا �لتى �أ�س�سها 
�آل  ر����س��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو 
�ملالية  وزير  دبى  نائب حاكم  مكتوم 
 2002 �لعام  دن��دى فى  فى مدينة 
�حل�سارى  لال�سعاع  م��رك��ز�  لتكون 
بني  و�الكادميى  �لثقافى  و�لتو��سل 
و�ال�سكتلندى.  �الم��ار�ت��ى  �ل�سعبني 
وت��ع��د زي����ارة �أل��ي��ك�����س ���س��امل��ون��د �لتى 
�لكلية بتخريج  جاءت عقب �حتفال 
45 طالبة من 7 جامعات �مار�تية 
حكومية وخا�سة �ساركن فى �لدورة 
برنامج  ���س��م��ن   15 �ل  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�لذى  و�ل��ق��ي��ادة  �لثقافية  �لتعددية 
�ملا�سى  �الث����ن����ني  �ل���ك���ل���ي���ة  ن��ظ��م��ت��ه 
نوعها  م�����ن  �الول  ه�����ى  م������ب������ادرة 
����س��ت��ق��ب��ال��ه مب��ق��ر �لكلية  ف���ى  وك����ان 
ل����دى و����س���ول���ه وح���رم���ه م���وي���ر� .. 
مكتب  مدير  �ل�سايغ  م��رز�  �سعادة 
�آل  ر����س��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو 
�لكلية  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  مكتوم 
عميد  �سجر  ج��ود�  ح�سني  و�لدكتور 
�جلامعات  وممثلو  وم��دي��رو  �لكلية 
�لتخريج.  ح���ف���ل  ف����ى  �مل�������س���ارك���ون 
�ل�����دورة طالبات  ه���ذه  و���س��ارك��ت يف 
و�جلامعة  ب��ال��دول��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ة 
�المركية بال�سارقة وكلية �لدر��سات 
وجامعة  بدبي  و�ال�سالمية  �لعربية 
وجامعة  �الم��ار�ت  وجامعة  �أبوظبي 
�الأ�سكتلندي  �مل�سئول  و�إطلع   . ز�ي��د 
�ل�����س��اي��غ خ���الل �لزيارة  م��ن م���رز� 
لتطوير  �جل����دي����د  �مل���خ���ط���ط  ع���ل���ى 
متكاملة  جامعة  ت�سبح  لكى  �لكلية 
�حليوى  بالدور  و�أ�ساد   2020 عام 
�لرو�بط  تعزيز  ف��ى  ب��ه  تقوم  �ل��ذى 
�ل�سعبني  بني  و�حل�سارية  �لثقافية 
�ل�سديقني. وو�سف م�سروع تطوير 
�إلتز�مها  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  ب��اأن��ه  �ل��ك��ل��ي��ة 

وح�سورها  �حل�����س��اري��ة  ب��ر���س��ال��ت��ه��ا 
�لتعليمية  �مل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  �ل���ق���وي 
لقد  وق���ال  �ل���ر�ئ���دة..  �الإ�سكتلندية 
�ملتفرد  �ل�سرح  ه��ذ�  بزيارة  ت�سرفت 
طموحة  خ���ط���ط  ع���ل���ى  و�إط����ل����ع����ت 
�أجل تطوير  وخطو�ت ملمو�سة من 
ب��ه��ا �ىل م�ساف  و�الإرت����ق����اء  �ل��ك��ل��ي��ة 
�لعريقة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���وؤ����س�������س���ات 
ونحن  ��سكتلند�  ب��ه��ا  ت�ستهر  �ل��ت��ي 
ف���خ���ورون ب��ه��ذه �ل��ك��ل��ي��ة ومب���ا تقوم 
لرويج  ت��ه��دف  جليلة  �أع���م���ال  م��ن 

�ل�سيخ  ل�����س��م��و  �ل�����س��ك��ر  وج����ه  ك��م��ا   .
حمد�ن بن ر��سد على رعاية �سادويل 
فى  ��سو�ط  لثالثة  ل�سموه  �لعائدة 
�إير خالل  �سباق للخيل فى منطقة 
تقرر  ح��ي��ث  �ل���ق���ادم  �سبتمرب  ���س��ه��ر 
زيادة �الأ�سو�ط �لتى ترعاها �سادويل 
بقيمة  ��سو�ط  �إىل ثالثة  �لعام  هذ� 
مقابل  ��سرلينى  جنيه  �أل��ف   100
���س��وط و�ح����د �ل��ع��ام �مل��ا���س��ى بقيمة 
30 �ألف جنيه .. م�سر� �ىل �لعائد 
�القت�سادى ملثل هذه �ل�سباقات على 

وق��������د ت����ل����ق����ى �إج��������اب��������ات و������س����ح����ة 
و�سريحة من �لطالبات �أكدت مدى 
�ل��ت��ط��ور و�الإن��ف��ت��اح �ل���ذي ط���ر�أ على 
�إد�رة  على  وق��درت��ه��ن  �سخ�سياتهن 
�سخ�سية  وم��ع  �مل�ستوى  رفيع  ح��و�ر 
هي �الأرفع يف ��سكلتند� على �ل�سعيد 
�ل��ر���س��م��ي. و���س��اه��م��ت ح��رم��ه موير� 
يف �حل������و�ر �مل��ب��ا���س��ر و�ل���ع���ف���وي مع 
�لتخرج  �لطالبات وهن على من�سة 
وي���ح���م���ل���ن ����س���ه���اد�ت���ه���ن وق�����د خرج 
�لقائمني  �أ�سعدت  باإنطباعات ح�سنة 

�ل�سعوب ون�سر  �لتفاهم �لدويل بني 
قيم �لت�سامح و�الخ��اء وتعزيز حو�ر 
�ل�سياق  ه��ذ�  فى  ووج��ه  �حل�سار�ت. 
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  �إىل  �سكره 
ر��سد �ل مكتوم ر�عى �لكلية لروؤيته 
بايفاد  �ل�سديدة  وتوجيهاته  �لثاقبة 
طالبات �جلامعات �المار�تية لزيارة 
�لتدريبية  �لفرة  وق�ساء  ��سكتلند� 
لتغير  ب��اأن��ه��ا جت��رب��ة  تو�سف  �ل��ت��ى 
�حلياة .. منوها باملردود �القت�سادى 
�ملحلى  �القت�ساد  على  �ل��دورة  لهذه 

�القت�ساد �ملحلى و�أعرب عن تقديره 
لتوجيهات �سموه بهذه �لرعاية وهو 
بت�سجيع  ���س��م��وه  �ه��ت��م��ام  يعك�س  م��ا 
�مل�سئول  �لتقى  كما  �خليل.  �سباقات 
�خلريجات  �لطالبات  �الأ�سكتلندي 
وطرح  مفتوحا  ح���و�ر�  معهن  و�أد�ر 
متحورت  �الأ�سئلة  من  ع��دد�  عليهن 
حول جتربتهن يف ��سكتلند� مقارنة 
و�سولهن  ق��ب��ل  ي��ت��وق��ع��ن��ه  ك���ن  مب���ا 
�ل�سلبيات  ع��ل��ى  خ��ا���س  ت��رك��ي��ز  م���ع 

و�الإيجابيات �لتي وقفن عليها.

�جلامعات  وممثلي  �لكلية  �أم��ر  على 
�لتي �بتعثت �لطالبات.

و�أع����������رب ����س���امل���ون���د ع�����ن �رت���ي���اح���ه 
�رت�سمت  �ل��ت��ي  �الإي��ج��اب��ي��ة  لل�سورة 
��سكتلند�  ع��ن  �ل��ط��ال��ب��ات  �أذه����ان  يف 
�لتجربة يف  �أحدثته  �ل��ذي  و�لتطور 
باأن  ثقته  ع��ن  وع���رب  �سخ�سياتهن 
للتو��سل  ج�����س��ر�  �ست�سبح  �ل��ك��ل��ي��ة 
�ل�سعيد  ع��ل��ى  ���س��و�ء  �ل�سعبني  ب��ني 
و�حل�ساري  �ل��ث��ق��ايف  �أو  �الأك���ادمي���ي 

و�الإن�ساين بوجه عام.
�الأ�سكتلندي  للم�سئول  و�إل��ت��ق��ط��ت 
�لطالبات  م���ع  �ل��ت��ذك��اري��ة  �ل�����س��ور 
وهدية  رمزية  هد�يا  منهن  وت�سلم 
�أخ����رى م��ن م����رز� �ل�سايغ  رم��زي��ة 
�مل�سحف  م����ن  ن�����س��خ��ة  ع����ن  ع����ب����ارة 
�ل�سريف ون�سخة من كتاب ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم �لو�لد و�لباين .
�آل  كلية  �ساملوند  �أه���دى  �ملقابل  ويف 
�ل�ساعر  دي����و�ن  م��ن  ن�سخة  م��ك��ت��وم 
�لوطني �الإ�سكتلندي �ل�سهر روبرت 
ب��رن��ز ب��ع��د �أن ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا �إه����د�ء 
لزيارته  تخليد�  �ل�سخ�سي  بتوقيعه 
�لذكرى  �مل��ت��ف��ردة يف  �ل��ك��ل��ي��ة  ل��ه��ذه 

�لعا�سرة لتاأ�سي�سها.
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اختتام الن�شخة الأوىل ملهرجان راأ�ص اخليمة للفنون الب�شرية
بن �سقر �لقا�سمي لبحوث �ل�سيا�سة �لعامة �إىل �أهمية �لفن و�لثقافة يف 
حياة �ملجتمعات ..معربة عن �أملها يف �أن ي�سكل مهرجان ر�أ�س �خليمة 
�الأول للفنون �لب�سرية نقلة نوعية و�نطالقة نحو تنظيم فعاليات فنية 
متنوعة يف �الإمارة خالل �ملرحلة �لقادمة خللق فر�س للتبادل �لثقايف 

ودعم �لقطاعات �الإبد�عية و�لفنية يف ر�أ�س �خليمة.
موؤ�س�سة  �لفعاليات يف  ومن�سق  �ملهرجان  ب�سر مدير  بن  �سقر�ط  و�أ�سار 
�أن  �إىل  �ل��ع��ام��ة  �ل�سيا�سة  ل��ب��ح��وث  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  �ل�سيخ 
�إطار  يف  نوعه  من  �الأول  هو  �لب�سرية  للفنون  �خليمة  ر�أ���س  مهرجان 

�الأجندة �لفنية الأن�سطة �ملوؤ�س�سة.
�لذ�ئقة  وتنمية  �لفن  و�أهمية  �لفنان  دور  �إب��ر�ز  �إىل  �ملهرجان  ويهدف 

�لب�سرية للجمهور و�لرويج لالأعمال �لفنية �مل�ساركة.

ملتقى  وتوفر  دولية  تعاون  م�ساريع  عرب  �خليمة  ر�أ���س  يف  �ملعا�سرة 
للفنانني �لعامليني يف ر�أ�س �خليمة وتعزيز �إنتاج �الأعمال �لفنية �ملعا�سرة 
يف �الإمارة لدعم �لفنانني يف �الإمار�ت من خالل �إر�ساء عالقات تعاون 

مع موؤ�س�سات فنية مع �لركيز على �الإرث �لثقايف للدولة.
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �الأم���ري  �ل��دي��و�ن  يف  �مل�ست�سار  �لكيت  وق���ال حممد 
ر�أ�س  �إن مهرجان  �الفتتاح  بر�أ�س �خليمة خالل حفل  و�ملتاحف  �الآث��ار 
�خليمة للفنون �لب�سرية �أحد �لفعاليات �لفنية �لثقافية �لكبرة �لتي 
حتت�سنها �الإمارة وي�ساهم يف �لتنمية �لثقافية �لفنية ..م�سيد� باجلهود 
�خليمة  ر�أ����س  مكانة  لتعزيز  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  بذلتها  �لتي 

كوجهة للثقافة وحا�سنة للفنون و�لفكر و�الإبد�ع.
�ل�سيخ �سعود  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذية  �ملديرة  ناتا�سا ريدج  �لدكتورة  و�أ�سارت 

و�لفن  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  للت�سوير  م��ع��ر���س��ني  ع��ل��ى  �مل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
ت�سكيليني  فنانني  و8  فوتوغر�فيا  م�سور�   11 مب�ساركة  �لت�سكيلي 
وعرو�س �أفالم من �الإمار�ت يف مركز �ملنار مول �لتجاري و��ستملت على 

7 �أفالم ق�سرة و�أفالم وثائقية ملخرجني �إمار�تيني.
�سارك يف �ملهرجان �ملخرجون �الإمار�تيون �ل�سباب جمال �سامل وحممد 
�حلمادي  وعائ�سة  �لناية  عبد�هلل  وفاطمة  فكري  وحممد  �مل��ري  غامن 

وعبد�لرحمن �ملدين و�سقر�ط بن ب�سر.
و�ملهتمني  و�ل�سخ�سيات  �مل�سئولني  من  عدد  �ملهرجان  فعاليات  وح�سر 
�ملخرجة  بجانب  ح�سني  وم���رمي  �لفيلي  من�سور  �الإم���ار�ت���ي  و�ل��ف��ن��ان 

�الأمريكية �سنثيا ويد �سيفة �سرف �ملهرجان �لفائزة باالأو�سكار.
ويهدف مهرجان ر�أ�س �خليمة للفنون �لب�سرية �إىل دعم �إنتاج �لفنون 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�ختتمت �لن�سخة �الأوىل ملهرجان ر�أ�س �خليمة للفنون �لب�سرية �لذي 
�ل�سيا�سة  لبحوث  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  موؤ�س�سة  نظمته 
�لعامة حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو 

�ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
�سارك يف �ملهرجان �لذي ��ستمر 4 �أيام فنانون �إمار�تيون وعرب و�أجانب 
وت�سمن فعاليات تنوعت بني فنون �لت�سوير �ل�سوئي و�ل�سينما و�لفنون 

�لت�سكيلية و�ملو�سيقى.
ر�أ����س �خليمة  �أق��ي��م يف متحف  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان  �ف��ت��ت��اح  وت�سمن حفل 
�لوطني ��ستعر��سا للفنانني �مل�ساركني على �ل�سجادة �حلمر�ء و��ستملت 

لبنى القا�شمي تلتقي املبعوث اخلا�ص لرئي�شة كو�شتاريكا

اإقامة عجمان تكرم اأ�شحاب اأف�شل املقرتحات لعام 2012

كلية ال�شيدلة يف جامعة العني ت�شارك مبعر�ص دوفات 2013 

•• اأبوظبي-وام:

�لقا�سمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�سيخة  معايل  ��ستقبلت 
باأبوظبي  �ل���وز�رة  مقر  يف  �خلارجية  �لتجارة  وزي��رة 
لرئي�سة  �خل��ا���س  �ملبعوث  دوينيا�س  توما�س  م��ع��ايل 
دعم  وق��ن��و�ت  �سبل  بحث  �للقاء  وت��ن��اول  كو�ستاريكا 
�ل��ع��الق��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�ال���س��ت��ث��م��اري��ة ب��ني �الإم�����ار�ت 

وكو�ستاريكا.
ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي �م�����س �ن معايل  وذك�����رت �ل������وز�رة يف 
�ل�سيخة لبنى �لقا�سمي �أكدت �هتمام �الإمار�ت بتعزيز 
و�الرتقاء  كو�ستاريكا  م��ع  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  ق��ن��و�ت 
من  لال�ستفادة  ..د�ع��ي��ة  �ل��ت��ع��اون  وم�سامني  ب�سبل 
ت�سهيالت  ���س��و�ء  �الإم�����ار�ت  يف  �مل��ق��دم��ة  �لت�سهيالت 
�ملوقع  على  ف�سال  بنيوية  �أو  ��ستثمارية  �أو  ت�سريعية 
من  و�ل�����س��رك��ات  للم�ستثمرين  وت��وف��ره��ا  �جل��غ��ر�يف 

كو�ستاريكا.
و�أكدت معاليها �أن �لت�سريعات �ال�ستثمارية باالإمار�ت 
�الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  منو  وموؤ�سر�ت  فر�س  تدعم 
على  وعامليا  �إقليميا  مقر�  متثل  باتت  �الإم���ار�ت  و�أن 
و�سبكة  �مل�ساريع  وتاأ�سي�س  �الأع��م��ال  ممار�سة  �سعيد 
كبرة ومتطورة من �ملناطق �حلرة �لتي تتيح �لتملك 

�لكامل للم�ساريع لل�سركات �الأجنبية.

بدوره �أكد معايل �ملبعوث �خلا�س لرئي�سة كو�ستاريكا 
تعاونها  �آف��اق  بتعميق  ب��الده  وق��ي��ادة  حكومة  �هتمام 
على  تاأ�سي�سا  �الإم����ار�ت  م��ع  و�ال�ستثماري  �ل��ت��ج��اري 
خريطة  على  �الإم���ار�ت  حتتلها  �لتي  �ملحورية  �ملكانة 
�الق��ت�����س��اد �ل��ع��امل��ي وجن��اح��ه��ا يف �ل��ت��ح��ول لتكون من 
ب��ني �أك���رب �ل���دول �مل��وؤث��رة يف ح��رك��ة �ل��ت��ج��ارة �لعاملية 
متطور  عاملي  ملركز  �لتحول  يف  جناحها  على  ف�سال 
هائلة  فر�سا  يخلق  ما  وه��و  �لت�سدير  �إع��ادة  لتجارة 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات �ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف ب����الده ..م�����س��ر� �ىل 
�ملعار�س  يف  م�ساركتها  ل��زي��ادة  �ملوؤ�س�سات  تلك  تطلع 
�لرحيب  م��ع  �الإم������ار�ت  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ملتخ�س�سة 
و�ل�سعي  ك��و���س��ت��اري��ك��ا  �الإم���ار�ت���ي���ة يف  ب��اال���س��ت��ث��م��ار�ت 
�لفر�س  الكت�ساف  �ملتبادلة  و�ل��زي��ار�ت  �ل��وف��ود  ع��رب 
�ملمكنة لال�ستثمار وزيادة موؤ�سر�ت �لتعاون و�لتبادل 

�لتجاري.
�آل �سالح وكيل وز�رة �لتجارة  ح�سر �ملقابلة عبد�هلل 

�خلارجية.
جدير بالذكر �أن حجم جتارة �ملناطق �حلرة باالإمار�ت 
مع كو�ستاريكا بلغ 238 مليون درهم خالل �لن�سف 
�الأول من �لعام �ملا�سي 2012 فيما ناهزت �لتجارة 
�لتقليدية بني �لبلدين نحو 47 مليون درهم خالل 

�لثمانية �أ�سهر �الأوىل من �لعام نف�سه. 

•• اأبوظبي-وام: 

ك��رم��ت �الإد�رة �ل��ع��ام��ة ل��الإق��ام��ة و���س��وؤون �الأج��ان��ب يف 
�أف�سل  �أ���س��ح��اب  م��ت��م��ي��زي��ن  م��وظ��ف��ني  ت�سعة  ع��ج��م��ان 
 16 ب�  تقدمهم  بعد   2012 لعام  �ملطبقة  �ملقرحات 

مقرحا مطبقا خالل �لعام �ملا�سي.
مدير  ع��ل��و�ن  ع��ب��د�هلل  حممد  �لعميد  �لتكرمي  ح�سر 
ع����ام �الإق����ام����ة و�����س����وؤون �الأج����ان����ب ب��ع��ج��م��ان يف قاعة 
علو�ن  �لعميد  وثمن  �ل��ع��ام��ة.  �الإد�رة  مبقر  �ل��ت��دري��ب 
�مل��ق��رح��ات �ل��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا �مل��وظ��ف��ون ���س��م��ن جائزة 
�ملدير  جائزة  مرحلة   - و�البتكار  و�الإب���د�ع  �ملقرحات 
�لعمل  مناحي  خمتلف  تطوير  يف  و�إ�سهامها   - �ل��ع��ام 
مثل  �لد�خلية  ل���وز�رة  �ال�سر�تيجية  �الأه���د�ف  ودع��م 
�لب�سرية  �ملو�رد  �ملحافظة على ثقة �جلمهور و��ستثمار 

و�ال�ستغالل �الأمثل للمو�رد �ملالية و�لتقنية.

و�سمل �لتكرمي كال من �لعقيد خليفة ر��سد �لغمال�سي 
و�لعقيد �لدكتور �أحمد عبد�لرحمن �لنومان و�لنقيب 
ر��سد  ع��ام��ر  �أول  و�مل���الزم  �ل��زع��اب��ي  �إ�سماعيل  �سلطان 
و�مل�ساعد  علي  �آل  ح�سن  علي  �أول  و�مل�ساعد  �ل�سام�سي 
�لكتبي  �سهيل  ن���ورة  �أول  و�مل�����س��اع��د  �مل��رزوق��ي  ب��در  �أول 
و�لعريف ماجد ح�سني �لرئي�سي و�ملدين �أ�سماء حممود 
تكرميها  �لتي مت  �ملقرحات  �أب��رز  وك��ان من  �لب�ستكي. 
توير  موقع  يف  �لعامة  ل���الإد�رة  ح�ساب  �إن�ساء  مقرح 
تو��سل  قناة  فتح  �ساعد يف  �لذي  �الجتماعي  للتو��سل 
�لعامة  �الإد�رة  خدمات  لت�سويق  �جلمهور  مع  مبا�سرة 
�ملعلومات  تدفق  �سرعة  مع  يتو�ءم  �أن�سطتها مبا  ون�سر 
�آخ��ر يف تقليل  �أ�سهم مقرح  يف �الإع��الم �جلديد.. كما 
له  ك��ان  �ملائة مما  50 يف  بن�سبة  زم��ن تقدمي �خلدمة 
�الأثر �لبالغ يف زيادة ر�سا �ملتعاملني عن �الإد�رة �لعامة 

وتقليل �جلهد على مقدمي �خلدمة من �ملوظفني. 

جميع  يف  �لطلبة  م��ع  �ل��ت��و����س��ل  ع��ل��ى  حر�سها  �سمن 
�مليادين، ت�سارك كلية �ل�سيدلة يف جامعة �لعني للعلوم 
و�لتكنولوجيا يف معر�س دوفات 2013 �ملتخ�س�س يف 
�الأمور �ل�سيدلية و�لذي �سيقام يف مركز دبي �لتجاري 

. �لعاملي يف �لفرة من 2013-03-12-10 
و���س��ت��ق��وم ك��ل��ي��ة �ل�����س��ي��دل��ة م���ن خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
حيث  �الأم���ور  و�أول��ي��اء  �لطلبة  م��ع  بالتو��سل  �ملعر�س 
يعترب معر�س دوفات 2013 �ملكان و�لفر�سة �الأن�سب 
جلميع �لطلبة و�أولياء �الأمور للتعرف على ما تطرحه 
وعلى  ع����ام  ب�����س��ك��ل  متخ�س�سة  ب���ر�م���ج  م���ن  �جل��ام��ع��ة 
عليه،  وب��ن��اًء   ، خا�س  ب�سكل  �ل�سيدلة  كلية  ماتطرحة 

يف  �جلامعة  من�سة  خالل  ومن  �ل�سيدلة  كلية  �ستقوم 
�ملعر�س بتوجية �لطلبه و�الإجابة عن جميع �الأ�سئلة . 

وت��ط��رح ج��ام��ع��ة �ل��ع��ني ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �سمن 
درجة  يف  در��سياً  برناجماً  �إثناع�سر  �لدر��سية  خططها 
كلية  ه��م:  كليات  خم�س  على  م��وزع��ني  �لبكالوريو�س 
�ل�����س��ي��دل��ة، كلية  ، كلية  �مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ه��ن��د���س��ة وت��ق��ن��ي��ة 
�جلامعة  وت��ط��رح  كما   ، �الأع��م��ال  �إد�رة  كلية  �ل��رب��ي��ة، 
�لدبلوم  وبرنامج  �الأعمال  �إد�رة  يف  �ملاج�ستر  برنامج 
�ملهني يف �لتدري�س، ومن �جلدير بالذكر �أن جميع هذه 
و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  م��ن  معتمدة  �ل��رب�م��ج 

�لعلمي بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ويل عهد راأ�ص اخليمة يح�شر حفل زفاف مواطن

�شرطة راأ�ص اخليمة تخرج دورتي اأ�ش�ص الإدارة والتميز الإداري

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تزرع 2000 �شجرة متنوعة خالل احتفالتها باأ�شبوع الت�شجري

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ح�سر �سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود 
بن �سقر �لقا�سمي ويل عهد ر�أ�س 
�خل��ي��م��ة و�ل�����س��ي��خ ع��م��ر ب���ن �سقر 
�لقا�سمي و�ل�سيخ حممد بن �سعود 
بن  �سقر  و�ل�سيخ  �ملعال  ر��سد  بن 
م�ساء  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد 
�لذي  �ل��ع�����س��اء  ح��ف��ل  �الول  �أم�����س 
�أق����ام����ه �ل�����س��ي��د ع����ب����د�هلل حممد 
حرميي�س م�سورب مبنا�سبة زفاف 
�ل�سيد  ك���رمي���ة  �إىل  ���س��ي��ف  جن��ل��ه 

ر��سد �أحمد م�سورب.
�أقيم  �ل�����ذي  ك��م��ا ح�����س��ر �حل���ف���ل 
يف ���س��ال��ة �ل��ك��ورن��ي�����س ل���الأف���ر�ح يف 
م��دي��ن��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ع����دد من 
ووجهاء  و�ل�سخ�سيات  �مل�سئولني 
�لقبائل  و�أب����ن����اء  �ل���ب���الد  و�ع���ي���ان 
�لفرقة  وق����دم����ت  و�مل�����دع�����وي�����ن. 
�الأهازيج  �حل��ف��ل  �حل��رب��ي��ة خ��الل 
�لر�ثية  �الإم����ار�ت����ي����ة  و�ل���ف���ن���ون 

�بتهاجا بهذه �ملنا�سبة. 

•• راأ�ص اخليمة -وام:

ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �حتفلت 
ر�أ�س �خليمة بتخريج دورتي �أ�س�س 
�الإد�رة �لناجحة و �جلودة و�لتميز 
مبعهد  ع��ق��دت��ا  �ل��ل��ت��ني  �الإد�ري 

تدريب �ل�سرطة بر�أ�س �خليمة.
ح�سر �حلفل �لعميد جمال �أحمد 
�لطر مدير عام �ملو�رد و�خلدمات 
�مل�ساندة وعدد من مدر�ء �الإد�ر�ت 
وروؤ�����س����اء �الأق�������س���ام و�ل�����س��ب��اط يف 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة ر�أ�����س 

�خليمة.
وركزت دورة �أ�س�س �الإد�رة �لناجحة 
ع���ل���ى ت���ن���م���ي���ة م�����ع�����ارف وق�������در�ت 
ومهار�ت �ل�سباط �مل�ساركني حول 
الأ�س�س  �لفعالة  �الأ�ساليب  مو�سوع 
على  ي�ساعد  مما  �لناجحة  �الإد�رة 
�الأع���م���ال وتقدمي  �إجن�����از  ���س��رع��ة 

�أف�سل �خلدمات بتميز.
و�لتميز  �جل��ودة  دورة  جمعت  كما 
و�لتميز  �جل�������ودة  ب����ني  �الإد�ري 

•• عجمان ـ حممد بدير 

رئي�س  �ملهري  �سيف  �أحمد  �أو�سح 
�للجنة �لعليا �ملنظمة لالحتفاالت 
بد�ئرة   33 �ل��ت�����س��ج��ر  ب��اأ���س��ب��وع 
باأن  و�لتخطيط بعجمان،  �لبلدية 
فعاليات �أ�سبوع �لت�سجر قد �سملت 
و�حلد�ئق  �ل�سكنية  �الأح��ي��اء  كافة 
يف مركز �الإمارة ، ومناطق �ملنامة 
وم�سفوت الفتاً باأنه مت زر�عة �أكر 
من 2000 �سجرة متنوعة خالله 
ما بني �الأ�سجار �لبيئية و�حلرجية 
�لنباتات  م��ن  وغ��ره��ا  و�ل��ف��و�ك��ه 
تاأتي  �ل��ت��ي  و�خل�����س��رو�ت  �ملنزلية 
�إن��ت��اج��ي م��ن بيتي  مل��ب��ادرة  ترجمة 
�لزر�عية ،و��ستمر�ر� ملبادرة مز�رع 
�ل��د�ئ��رة منذ  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل��غ��د 
عامني بالتعاون مع وز�رة �لربية 
من  �الإم����ارة  م��د�ر���س  ،و  و�لتعليم 
�لتي  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  منطلق 
 ، �إ�سر�تيجياتها  �سمن  تتبناها 
�لطلبة  م��ن  للم�ساركني  وتعززها 
�سهاد�ت ملكية لالأ�سجار  مبنحهم 
وذل����ك حتفيزهم  ي��زرع��وه��ا  �ل��ت��ي 
ع��ل��ى ح��ب �مل��ه��ن��ة ،و�الإق���ب���ال عليه 
،وت����وج����ي����ه �ل����ر�غ����ب����ني م���ن���ه���م يف 
�إ���س��ت��ك��م��ال در����س��ت��ه��ا م�����س��ت��ق��ب��ال ، 
ل���ي���ك���ون���و� م���ه���ن���د����س���ني زر�ع����ي����ني 
و�الإنتماء  �الأر���س  زرع حب  بهدف 
و�����س���ت���ث���م���ار  ن���ف���و����س���ه���م  ل����ه����ا يف 
�لزر�عة  باأعمال  �لكامنة  طاقاتهم 
لالأ�سجار �لبيئية يف كافة �الأماكن 
�سو�ء  منها  �خل��ال��ي��ة  و�مل�سطحات 
�ملناطق  �أو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ���س��اح��ات  يف 

�خلارجية باالإمارة.
و�أ�ساف �أن �إد�رة �لزر�عة و�حلد�ئق 
�لعامة بالد�ئرة تعمل على حتقيق 
�خل�سر�ء  �مل�ساحات  ب��ني  �ل��ت��و�زن 
�سهدت  وق���د  �ل�سكانية  و�ل��ك��ث��اف��ة 

ع��ج��م��ان خ����الل �الون������ة �الخ����رة 
�فتتاح �لعديد من �حلد�ئق �لعامة 
�لفعاليات  من  للعديد  باالإ�سافة 
ت��زي��د ن�سبة  �ن  ���س��اأن��ه��ا  �ل��ت��ي م���ن 
�مل�ساحة �خل�سر�ء باالمارة لن�سبة 
بتعزيز  �الد�رة  تهتم  ك��م��ا   ،  5%
�لتعاون مع �ل�سركاء �سو�ء �جلهات 
على  للعمل  �الف���ر�د  �أو  �حلكومية 
زيادة �مل�ساحات �خل�سر�ء باالإمارة 
باإن�ساء  �ل��ت��ع��اون  ت��وث��ي��ق  وك��ذل��ك 
م�����س��ات��ل زر�ع����ي����ة وح����د�ئ����ق عامة 
جديدة  خ�سر�ء  �ساحات  و�ف��ت��ت��اح 
توفر  يف  للم�ساهمة  �ل��ع��ام  ط��و�ل 
ترطيب  ي�����س��ه��م يف  ن��ب��ات��ي  غ��ط��اء 

�الأجو�ء �لبيئية باالإمارة.
وقد و��سلت �للجنة �لعليا �ملنظمة 
�لت�سجر  ب��اأ���س��ب��وع  ل��الح��ت��ف��االت 
ف���ع���ال���ي���ات���ه���ا ب�����زر�ع�����ة �الأ�����س����ج����ار 
رعاية  م���رك���ز  ���س��اح��ة  يف  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
عدد  ،مب�����س��ارك��ة  بعجمان  �مل�سنني 
�مل���د�ر����س يف عجمان  م��ن ط��ال��ب��ات 
�أ�سجار  م���ن  ع�����دد�ً  زرع�����و�  ح��ي��ث   ،
�ساحة  يف  و�لنخيل  و�ل��غ��اف  �لقرم 

عدد  فيها  �أ�ستقبلهم  �ل��ت��ي  �مل��رك��ز 
بح�سور  ه���ن���اك  �مل�����س��ئ��ول��ني  م���ن 
�مل�سنني  ن���زالءه���ا  م���ن  جم��م��وع��ة 
الإد�رة  �سكرهم  ع��ن  �أع��رب��و�  �ل���ذي 
�لزر�عة و�حلد�ئق �لعامة بالد�ئرة 
توفر  �لتي  �الأ�سجار  زر�عتها  على 
لهم �ل��ف��يء و�ل��ظ��الل ، و�الأج����و�ء 
�ل�سحية و�لبيئية �ملتالئمة و�ملناخ 
�ملحلي كما �سكرو� �جلهود �ملبذولة 
�سمات  �إ����س���ف���اء  يف  �ل����د�ئ����رة  م���ن 
باالإمارة  �مل��و�ق��ع  كافة  يف  جمالية 

بهذه �ملنا�سبة �لبيئية.
باأ�سبوع  �الحتفال  �سهد  وق��د  ه��ذ� 
�لفعاليات  م���ن  ع����دد  �ل��ت�����س��ج��ر 
�ل�سعبية  �ل�����س��اح��ة  �ف��ت��ت��اح  وم��ن��ه��ا 
وتوزيع  �حل��م��ي��دي��ة  يف  �ل���رق���اي���ب 
عجمان،  م�����س��اج��د  ع��ل��ى  �ل��ن��خ��ي��ل 
للزر�عة،  ع��ج��م��ان  ج��ائ��زة  وح��ف��ل 
بحديقة  �ال���س��ا���س  ح��ج��ر  وو����س���ع 
و���س��ن��اع��ة عجمان،  غ��رف��ة جت����ارة 
باال�سافة الفتتاح عدد من �مل�ساتل 
�ال�سجار  وتوزيع  �المارة  مبد�ر�س 

و�ل�ستالت.

ف���ال���ق���ي���ادة �الإد�ري����������ة حت���ت���اج �إىل 
�لقائد  ل��ت��اأه��ي��ل  �جل����ودة و�ل��ت��م��ي��ز 
�الإد�ري لي�ستخدمها وفق منهجية 
من  فعالة  و��سر�تيجيات  علمية 
للعملية  �ل���د�ئ���م  �ل��ت��ح�����س��ني  �أج����ل 

�الإد�رية بكل تفاعالتها.

�إىل  �ل����ر�م����ي����ة  �إ����س���ر�ت���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
منت�سبيها  مهار�ت  وتطوير  �سقل 
وتاأهيلهم  ت��دري��ب��ه��م  خ����الل  م���ن 
�لعمل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ل��ي�����س��ب��ح��و� 
�أكمل  �مل��ط��ل��وب��ة وع��ل��ى  ب��ال�����س��ورة 

وجه.

�لطر  ج����م����ال  �ل���ع���م���ي���د  و�أ������س�����اد 
يف  و�أهميتهما  �لدورتني  مب�ستوى 
و�لعملية  �ملعرفية  �حل�سيلة  زيادة 
م�سر�   .. �ل�سرطة  منت�سبي  لدى 
يف  ت���اأت���ي  �ل��������دور�ت  ه����ذه  �أن  �إىل 
لن�سر  �لد�خلية  وز�رة  �سعي  �إط��ار 

�مل��و�رد و�خلدمات  وق��ام مدير عام 
�مل�����س��ان��دة يف خ��ت��ام �حل��ف��ل بتكرمي 
�لدكتور  �ل����دورت����ني  حم���ا����س���ري 
رو�سه  �أول  و�مل���الزم  م��ق��د�د  ح�سن 
و�سلم  ح�������س���ن  حم����م����د  ع�����ري�����ف 

�ل�سهاد�ت للخريجني.
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اللجنة املنظمة مللتقى ال�شالم والريا�شة تنتهي من ر�شم لوحة اأكرب حمامة �شالم يف العامل

الرتاث الإماراتي يجذب الزوار يف جناح ال�شارقة مبعر�ص برلني

•• دبي-وام:

مللتقى  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أجن�����زت 
 2013 دبي   - و�لريا�سة  �ل�سالم 
�سالم  ���س��ورة حلمامة  �أك���رب  ر���س��م 
يف �لعامل با�ستخد�م �أزر�ر �ملالب�س 
عامليا  قيا�سيا  رقما  بذلك  م�سجلة 
جيني�س  مو�سوعة  �سمن  ج��دي��د� 

لالأرقام �لقيا�سية �لعاملية.
ومت تنفيذ �للوحة بدعم من �سركة 
�إع���م���ار �ل��ت��ي وف����رت م��ك��ان��ا مميز� 
ل��ر���س��م �ل��ل��وح��ة ه���و م��ن��ط��ق��ة برج 
ل� برج خليفة وقام  �ملو�جهة  ب��الز� 
بتنفيذها �لعر�قي فريد لفتة �أحد 
�ل�سالم  ملنظمة  �لعامليني  �ل�سفر�ء 
و�لريا�سة �لعاملية مب�ساركة فريق 
من  �ملتطوعني  ع�سر�ت  �سم  عمل 
عملو�  �ل��ذي��ن  �جلن�سيات  خمتلف 

•• ال�صارقة-وام:

�ل�سارقة  �إم������ارة  ج���ن���اح  ����س��ت��ق��ط��ب 
برلني  بور�سة  معر�س  يف  �مل�سارك 
�أع���د�د�  و�ل�سفر  لل�سياحة  �ل���دويل 
كبرة من �مل�ساركني وزو�ر �ملعر�س 
�ملختلفة  �لعاملية  �الإع���الم  وو�سائل 
وذل������ك مل����ا ي��ت��م��ي��ز ب����ه �جل����ن����اح من 
الأبرز  ي���روج  ر�ق  ع�����س��ري  ت�سميم 
�ل�سارقة  وم���ه���رج���ان���ات  ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�سياحي فيها كما  ومعامل �جلذب 
يحت�سن ركنا تر�ثيا يربز �لتقاليد 
على  �ل�سعبي  و�مل���وروث  �الإم��ار�ت��ي��ة 

�متد�د 403 �أمتار مربعة.
�لر�ثية  �لفعاليات  تنوع  وي�ساهم 
و�لثقافية يف �لركن �لر�ثي بجناح 
�ل�سارقة يف لفت �نظار زو�ر �ملعر�س 
�لفعاليات  ب���ني  مي���زج  �ن���ه  خ��ا���س��ة 

�سيتم  �ل����ت����ي  �ل���ل���وح���ة  ل��ت�����س��ك��ي��ل 
�لك�سف عنها ع�سر يوم 10 مار�س 
�ملنظمة  �للجنة  وتت�سلم  �حل���ايل. 
للملتقى ع�سر �ليوم �سهادة ر�سمية 

�أل���ف زر  يف ر���س��ف م��ل��ي��ون و200 
من �أزر�ر �ملالب�س باألو�ن علم دولة 
و�لذين  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�جلاري  مار�س   2 ي��وم  منذ  عملو� 

م��و���س��وع��ة جيني�س  م��وؤ���س�����س��ة  م��ن 
�لتي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لقيا�سية  ل���الأرق���ام 
�لقيا�سية  �الرق����ام  �إىل  �ست�سمها 
�لتي  �لفعاليات  جلميع  �ملعتمدة 

�لذي يجد �هتماما كبر� من زو�ر 
�جلناح.

و�أك����د ���س��ع��ادة خ��ال��د ج��ا���س��م �ملدفع 
�لتجاري  �الإمن���اء  ع��ام هيئة  م��دي��ر 
و�ل�سياحي بال�سارقة حر�س �الإمارة 
يف  �لر�ثية  لهويتها  �لرويج  على 
و�ملهرجانات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف 

�ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل����ف����ن����ون �ل���ر�ث���ي���ة 
و�ملاأكوالت �ل�سعبية.

كما يقدم �جلناح عرو�سا فلكلورية 
تعر�س  �سعبية  ف���رق  ت��وؤدي��ه��ا  ح��ي��ة 
�ل����ع����اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د �الإم���ار�ت���ي���ة 
ر�سم �حلناء وعر�س  �إىل  باالإ�سافة 
�لعربي  و�خل������ط  �ل���ت���م���ور  الأن��������و�ع 

وكذلك  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لد�خلية  �مل�������س���ارك���ات  خ����الل  م���ن 
و�ملحافل  �مل��ع��ار���س  يف  و�خل��ارج��ي��ة 
�لعاملية �ملتخ�س�سة بقطاع �ل�سياحة 

و�ل�سفر و�لرفيه.
وق����ال �ن م��ع��ر���س ب��رل��ني �ل����دويل 
لتالقي  ف��ر���س��ة  ل��ل�����س��ي��اح��ة مي��ث��ل 
وتفعيل  و�حل���������س����ار�ت  �ل���ث���ق���اف���ات 
نافذة  وه�����و  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �حل����رك����ة 
للتعريف بالر�ث �لعريق و�لعاد�ت 
و�لتقاليد �الإمار�تية وجذب �ل�سياح 
ل���زي���ارة �الإم�������ارة و�ك��ت�����س��اف منتج 

�سياحي ثقايف متميز.
�ملنتج  ت���ن���وع  �إىل  �مل����دف����ع  و�أ������س�����ار 
�ل�������س���ي���اح���ي �ل������ذي ت���ق���دم���ه �م�����ارة 
�ل�����س��ارق��ة ل���زو�ره���ا و�ل�����ذي يجمع 
و�لفنادق  �لع�سرية  �مل��ق��وم��ات  ب��ني 
�ملتطورة  �لتحتية  و�لبنى  �لر�قية 

تقام يف �لعامل.
�لر�سمية  �ل�سهادة  ت�سليم  و�سيتم 
�للجنة  تنظيمها  �حتفالية  خالل 
بح�سور  ل���ل���م���ل���ت���ق���ى  �مل����ن����ظ����م����ة 
وجمتمعية  ري��ا���س��ي��ة  ���س��خ�����س��ي��ات 
منوع  برنامج  و�سع  ومت  وف��ن��ي��ة.. 
حل��ف��ل �ل��ك�����س��ف ع��ن �ل��ل��وح��ة �لتي 
�لعديدة  �لفعاليات  �إح��دى  تعترب 
�لتي �عدتها �للجنة �ملنظمة وذلك 
�ل�سالم  ملتقى  ��ست�سافة  ملنا�سبة 
�لذي   2013 دب���ي  و�ل��ري��ا���س��ة- 
من  �ل��ف��رة  خ��الل  تنظيمه  �سيتم 
وهو  �مل��ق��ب��ل  �ب���ري���ل   23 �ىل   22
�ل���ذي  ن���وع���ه  م���ن  �الأول  �مل��ل��ت��ق��ى 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  تنظيمه  ي��ت��م 

�الأو�سط.
كان جمل�س دبي �لريا�سي و�للجنة 
�ملنظمة ل� ملتقى �ل�سالم و�لريا�سة 

مكانة  حت��ت��ل  �الإم�������ارة  �ن  ����س��اف��ة 
مل���ا حتت�سن  �مل��ن��ط��ق��ة  م��رم��وق��ة يف 
م����ن �مل���ت���اح���ف �مل���ت���ن���وع���ة و�مل����ر�ك����ز 
�لثقافية و�لعلمية و�ملو�قع �الأثرية 
�ل�سياحة  ب���اأن  ..م��ن��وه��ا  و�ل��ر�ث��ي��ة 
على  �أ�سبحت  و�لر�ثية  �لثقافية 
قائمة �أولويات �ل�سياح حول �لعامل 
�لذين ين�سدون �لتعرف �إىل �لر�ث 
وتقاليد  ع��اد�ت  و�كت�ساف  �ل�سعبي 

وعر�قة �ل�سعوب.
كافة  تبذل  �لهيئة  �أن  �مل��دف��ع  و�أك���د 
�ملرموقة  �مل��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  �جل���ه���ود 
�ل�����س��ارق��ة على  �إم����ارة  �ل��ت��ي حتتلها 
خ���ري���ط���ة �ل�����س��ي��اح��ة �ل���ع���امل���ي���ة من 
بور�سة  معر�س  يف  �مل�ساركة  خ��الل 
و�ل�سفر  لل�سياحة  �ل����دويل  ب��رل��ني 
�لذي يعد �حلدث �الأب��رز من نوعه 
�أم���ام وفد  �مل��ج��ال  �ل��ع��امل ويفتح  يف 

•• دبي-وام:

و�مل�سريات  �لعقود  �إد�رة  �أطلعت 
�لفني  �ل���دع���م  خ���دم���ات  ب��ق��ط��اع 
�ل����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  �مل����وؤ�����س���������س����ي يف 
مو��سالت  من  وف��د�  و�ملو��سالت 
�ملمار�سات  �أف�سل  على  �الإم����ار�ت 
و�مل�سريات  �ل��ع��ق��ود  ع��م��ل��ي��ات  يف 
�سر  يف  �ملتبعة  �لتقنية  و�الآل���ي���ة 
ب��ه��دف تبادل  �مل��ن��اق�����س��ات وذل����ك 
�خل����������رب�ت ل���ت���ط���وي���ر �الأع�����م�����ال 

وحت�سني �خلدمات.
�إد�رة  مدير  �مل��ري  �سعيد  و�أو���س��ح 
�أن  �لهيئة  يف  و�مل�سريات  �لعقود 
على  د�ئم  وب�سكل  �الإد�رة حتر�س 
م���ع خم��ت��ل��ف �جلهات  �ل��ت��و����س��ل 
�لدولة  يف  و�خل��ا���س��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
من �أجل تبادل �ملعرفة و�خلرب�ت 
�إطالعهم  خ���الل  م���ن  �مل�����س��رك��ة 
�ملتبعة يف  �ل��و���س��ائ��ل  �أف�����س��ل  ع��ل��ى 
جمال �لعقود و�مل�سريات وتاأهيل 
ب���اأن هذه  لثقتنا  وذل���ك  �مل��وردي��ن 

�يجابيا  م���ردود�  تعك�س  �ل��زي��ار�ت 
�أف�سل  �إىل  يف �سر �لعمل و�سوال 

م�ستويات �لتميز.
مرئي  ع����ر�����س  �ل���ل���ق���اء  وت���خ���ل���ل 
للعقود  �لرئي�سة  �لعمليات  تناول 
�لقيا�سية يف  �لعقود  و�أب��رز من��اذج 
جلنة  و���س��الح��ي��ات  ودور  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�إىل  عملها  وط��ري��ق��ة  �مل�����س��ري��ات 
�إد�رة  م����ن  �آخ������ر  ع���ر����س  ج���ان���ب 
�لهيئة  يف  و�مل��م��ت��ل��ك��ات  �الأ�����س����ول 

�ل�����س��وء على  م��ن خ��الل��ه  �سلطت 
�ملتبعة  و�الأنظمة  �لرب�مج  �أف�سل 
لالإد�رة  �الإ�سر�تيجية  و�خل��ط��ة 
تطوير  يف  ت�سهم  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
�الأن��ظ��م��ة مب��ا يحقق �ل��ع��دي��د من 
�اليجابيات �لر�مية �إىل �لتطوير 
و�لتح�سني. من جهته �سلط ق�سم 
�ل�سر�كة يف �إد�رة �لتطوير و�الأد�ء 
على  �ل�سوء  �لهيئة  يف  �ملوؤ�س�سي 
�لتي  �ملتنوعة  �ل�سر�كة  �تفاقيات 

مع  تنفيذها  على  �لهيئة  حتر�س 
�جلهات �خلارجية �ملختلفة.

وث��م��ن وف��د م��و����س��الت �الإم����ار�ت 
�ل���ت���و�����س���ل م����ع �ل���ه���ي���ئ���ة و�ل�����ذي 
����س���اه���م ب�����س��ك��ل ك���ب���ر يف ت���ب���ادل 
�مل�������س���رك���ة يف جم���ال  �خل��������رب�ت 
و�لتعرف  و�مل�������س���ري���ات  �ل���ع���ق���ود 
بها  �ملعمول  �الأنظمة  �أف�سل  على 
�ملعاير  �أرق��ى  مع  تتما�سى  و�لتي 

�لعاملية.

فريد لفتة �أحد �ل�سفر�ء �لعامليني 
لتنفيذ  و�لريا�سة  �ل�سالم  ملنظمة 
هذه �للوحة �لتي ترمز �إىل �ل�سالم 
و�ملحبة و�لوئام وهي �لعو�مل �لتي 
متثل �لدور �لذي تلعبه دبي ودولة 

للتهيئة  �لفعالية  هذه  �عتمد�  قد 
�سي�سارك  �ل��ذي  �ل���دويل  للملتقى 
ف���ي���ه ق�����ي�����اد�ت و�����س����ن����اع ق�������ر�ر يف 
من  و�ملجتمع  و�ل�سيا�سة  �لريا�سة 
تكليف  ومت  �ل��ع��امل.  دول  خمتلف 

�الإمار�ت يف �لعامل وجت�سد مكانتها 
ك��و�ح��ة ل��الأم��ن و�ل�����س��الم وتالقي 
�ل�سعوب حيث يعي�س فيها مقيمون 
200 جن�سية بوئام  من �أكر من 

و�سر�كة جمتمعية. 

“�سروق”  و�ل��ت��ط��وي��ر  لال�ستثمار 
�لبيئة  وهيئة  ل��ل��ط��ر�ن  و�ل��ع��رب��ي��ة 
و�ملحميات �لطبيعية و�د�رة متاحف 
�ل�سارقة وجمموعة فنادق �ل�سارقة 
ر�دي�سون  ومنتجع  وفندق  �لوطنية 
�أم  و�أف  ت���ورز  لينك  و�آري��ب��ي��ان  ب��ل��و 

هوليد�ي و�أورينت تورز لل�سياحة.
يذكر �أن هذه �مل�ساركة هي �ل�ساد�سة 
ع�سرة على �لتو�يل الإمارة �ل�سارقة 

�إم�����ارة �ل�����س��ارق��ة ل��الل��ت��ق��اء بكربى 
�لقر�ر  �ل��ع��امل��ي��ة و���س��ن��اع  �ل��وج��ه��ات 

و�مل�ستثمرين.
�لتجاري  �الإمن����اء  هيئة  وت�سطلع 
بتنظيم  ب���ال�������س���ارق���ة  و�ل�������س���ي���اح���ي 
باملعر�س  �الإم�������ارة  وف����د  م�����س��ارك��ة 
و�لذي ي�سم ممثلني عن هيئة مطار 
�ل�سارقة  ومدينة  �ل��دويل  �ل�سارقة 
�ل�سارقة  وه��ي��ئ��ة  �لطبية  ل��ل��رع��اي��ة 

�لدويل  برلني  بور�سة  معر�س  يف 
ل��ل�����س��ي��اح��ة و�ل�����س��ف��ر و�ل������ذي نالت 
خ��الل��ه �الإم����ارة ع���دد� م��ن �جلو�ئز 
يف  �ل�سابقة  �مل�ساركات  يف  و�الأل��ق��اب 
�ملعر�س كان �آخرها يف �لعام �ملا�سي 
�ل�����س��ارق��ة جائزة  ����س��ت��ح��ق��ت  ح��ي��ث 
منطقة  م�ستوى  على  �الأول  �ملركز 
على  �لثاين  للعام  �الأو���س��ط  �ل�سرق 

�لتو�يل. 

•• اأبوظبي-وام:

قلد �لعقيد حميد �لعفريت مدير �إد�رة �الأ�سلحة و�ملتفجر�ت يف �الإد�رة �لعامة 
�خلدمة  �أو�سمة  متميز�  منت�سبا   48 �أبوظبي  ب�سرطة  و�ملنافذ  �الأم��ن  ل�سوؤون 
لعام   617 �ل��وز�ري رقم  �لقر�ر  �ملمتازة مبوجب  �لطويلة  �ملخل�سة و�خلدمة 
يف  �ملتميزة  جهودهم  وثمن  �ملكرمني  �لعفريت  حميد  �لعقيد  وهناأ   .2012
تاأدية مهامهم و�إخال�سهم وقيامهم بو�جباتهم وعملهم بدقة و�إتقان .. متمنيا 
لهم �لتوفيق ومزيد� من �لنجاح و�لتميز يف حياتهم �لعملية. كما كرم 27 من 
�ل�سباط و�الأفر�د منهم 4 من �مل�ساركني يف ح�سول فرق �لتدريب على �لرخ�سة 
�لدولية لالأبطال و14 عن�سر� من خمتلف �إد�ر�ت �الإد�رة �لعامة ل�سوؤون �الأمن 
و�ملنافذ من �مل�ساركني يف �إعد�د دورة فريق �لتحقيق و9 منت�سبني متميزين و 5 

موظفني مبنا�سبة عودتهم لبالدهم بعد �إنتهاء خدمتهم بال�سرطة .

اأ�ساد ب�سفافية املحكمة وطالب ب�سرعة تنفيذ قراراتها 

احتاد كتاب واأدباء الإمارات يرف�ص تدخالت املنظمات اخلارجية يف ق�شية التنظيم ال�شري 
•• ابوظبي-الفجر:

ت��دخ��الت منظمات  فيه  رف�س  بياناً  �الإم����ار�ت  و�أدب����اء  كتاب  �حت��اد  �أ���س��در 
�سري،  لتنظيم  باالن�سمام  �ملتهمني  ق�سية  يف  �خلارجية  �مل��دين  �ملجتمع 
و�أيد فيه �جلهود �لتي تبذلها �ملنظمات �ملحلية �ملماثلة الأنها �الأعلم ب�سوؤون 
بالدها و�الأكر حر�ساً على �سالح �لوطن، و�أ�ساد بال�سفافية �لعالية �لتي 
بق�سية  �إعالمياً  ع��رف  ما  حماكمة  جل�سات  من  �الأوىل  للجل�سة  توفرت 
�لتنظيم �ل�سري، ورف�س متاماً جتاوز�ت ع�سوين من �أع�ساء فريق �لدفاع 

عن �ملتهمني يف �لق�سية.
و�أ�سار بيان �الحتاد �إىل �أن ما �أتيح للمتهمني يف هذه �لق�سية من �سمانات 
يوؤ�سر  ع��ادل��ة،  حماكمة  ليلقو�  �لطبيعي  قا�سيهم  �أم��ام  �ملثول  �أهمها  من 
�ملقام  ق��ان��ون يف  دول���ة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  وب��و���س��وح 
ر�أ�س  �أبناءها ومو�طنيها، بل و�الإن�سان ب�سكل عام، على  و�إنها ت�سع  �الأول، 
يوؤكد  كما  بع�سهم،  �أدي��ن  لو  وحتى  متهمني،  كانو�  لو  حتى  �هتماماتها، 
�إن دولة �الإم��ار�ت عندما قررت عالنية هذه �ملحاكمة حتديد�ً فهي توؤكد 
�حر�مها للمبادئ �لقانونية �لتي تعارف عليها �ملجتمع �لدويل وهو مبد�أ 
عالنية �جلل�سات، وهذ� ينطوي على حقيقة مهمة هي �إنه لي�س لديها ما 

تخفيه وال ما تخ�ساه.

عالنية �ملحاكمة بعدم وجود ما تخفيه وما ال تخ�ساه، فهل يكون حمقاً لو 
ف�سر طلب �أحد �أع�ساء فريق �لدفاع عن �ملتهمني بلجم �ل�سحافة باأن لديه 

ما يخيفه وال يريد للنا�س �أن يطلعو� عليه.
�ملتهمني ع��ن ه��دف��ه م��ن ور�ء طلبه  �ل��دف��اع ع��ن  بيانه  و���س��األ �الحت���اد يف 
حماكمة رئي�س �حتاد كتاب و�أدب��اء �الإم��ار�ت ب�سفته �سحافياً وكاتباً، وهل 
يريد بذلك �أن يرهبه وبقية �لكتاب و�ل�سحافيني، وهل يوجه ر�سالة تهديد 
و��سحة وفا�سحة لفئة من �ملجتمع تعترب نف�سها �سمر هذ� �ملجتمع �إن هم 
�أ�سفهم و��ستنكارهم لكل من يحاول �سق  �آر�ئهم وعربو� عن  �أف�سحو� عن 
�ل�سف و�خلروج على �جلماعة؟، و�إن هم ر�حو يو�جهون بالكلمة و�حلجة 

ما يرونه خطاأً وخطر�ً؟
و�أكد �لبيان �أنه كان حرياً بالدفاع عن �ملتهمني يف ق�سية �أع�ساء �لتنظيم 
�ل�سري �أن يتفرغ ملا �نتدب �إليه و�أن يركز يف عمله بداًل من حماولة ت�ستيت 
�أنظار �لنا�س و�سرف جزء من �نتباههم عن �ملحاكمة �لتي �ستظهر �حلقيقة 
�أن  �لرف�س  يرف�س مت��ام  �الحت���اد  �أن  على  م�����س��دد�ً  �الأق��ن��ع��ة،  ك��ل  وت�سقط 
وبخا�سة، وهي مل  بلجمها  يطالب  �أو  �ل�سحافة  على مهنة  �أح��د  يتطاول 

تخطئ ومل تتجاوز.     
وبالرغم من كل ما تقدم، ومن �أن �حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت يقر بكامل 
ورف�س  �ملتهمني  مطالب  من  ت��ر�ه  ما  لبع�س  �ال�ستجابة  يف  �ملحكمة  حق 

و��ساد �حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت يف بيانه بالروح �لطيبة �لتي �سادت جل�سة 
�ملحكمة  هيئة  رئي�س  �لهاجري،  ف��الح  �مل�ست�سار  بني  وخ�سو�ساً  �ملحاكمة 
�أبناء هذ� �لبلد، و�إن �ختلفت  �أن �جلميع هم  وبني �ملتهمني، حيث �أظهرت 
بقائه  على  ون��ر�ه��ن  �سك،  مو�سع  لي�س  �أم��ر  و”هذ�  �لقانونية،  مو�قفهم 

و��ستمر�ره حتى بعد �نتهاء �ملحاكمة وب�سرف �لنظر عما �ستنتهي �إليه«.
وقال �لبيان �إن �لدفاع عن �ملتهمني يوؤدي و�جبه وال يوجد ما ينكره �الحتاد 
عليه يف ذلك، حتى لو عمد، مثل ما عمد موكلوه �إىل �إنكار ما لدى �لنيابة 
من �الأور�ق �أو �الأدلة �الأخرى، فهذ� جزء من طبيعة مهنته، لكن �الحتاد 
يرى �أن �لدفاع قد جتاوز حدوده، عندما وجه �تهاماً، هو �أول من يعلم عدم 
�سحته، �إىل رئي�س �حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت باأنه و�سف �أع�ساء �لتنظيم 

باملف�سدين، وهو ما مل يقم عليه دليل.
و�أ�ساف �لبيان: �إن �لدفاع عن �ملتهمني �أي�ساً قد جاوز حدوده عندما طالب 
يف غر�بة �سديدة مبا �أ�سماه “جلم �ل�سحافة” ما ينم عن عدم فهم ملهمة 
رئي�سة من مهام �ل�سحافة، وهي نقل �خلرب بالكلمة و�ل�سورة، ويف�سح عن 
جر�أة عجيبة يف �لتدخل يف عمل �الآخرين، وخمالفة و��سحة ملنهج �لدولة، 
�ل�سعي نحو �خلرب ون�سره  �ل�سحافة، وحقها يف  و�لعامل كله يف حرية  بل 

و�سواًل �إىل �حلقيقة.
وقال �حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت �إنه حني ف�سر حر�س دولة �الإمار�ت على 

ل��ه��م يف  و�أق�����الم  �أور�ق  ت��وف��ر  �مل��ت��ه��م��ني  م��ع ط��ل��ب  ي��ق��ف  �أن���ه  �إال  بع�سها، 
حمب�سهم، الأن �الحتاد �أول من يقف مع حرية �لتعبر، والأن هذ� �لطلب، 
�أن��ه لي�س من  من وجهة نظر �الحت��اد، مطلب طبيعي، وذل��ك بالرغم من 
بني �ملتهمني ع�سو يف �حت��اد كتاب و�أدب��اء �الإم���ار�ت، و�إن كان بينهم كتاب 
ميتهنون �لكتابة �أو ميار�سونها �إىل جانب مهنهم �الأخرى. كما �أن �الحتاد، 
�لتي توفرت لهذه �لق�سية، ليقف مع طلب  �لعالية  وهوي�سيد بال�سفافية 
�أحمد  �لركن توفر طبيب نف�سي للمتهم  �ملتهم �لدكتور حممد عبد �هلل 
غيث �ل�سويدي،قائاًل باأنه “لي�س �ل�سخ�س �لذي �أعرفه” وبعدذلك لوحظ 
ذلك بعد تناق�س �أقو�ل �ل�سويدي و�حلالة �مل�سطربة �لتي بد� عليها حني 
�لتهم  �مل��وق��رة  �ملحكمة  �أم���ام  ونفى  والأ���س��رت��ه،  ل��ه  �حلماية  بتوفر  طالب 

�ملوجهة �إليه، وقال �إنه �سد �لتنظيم ويطالب بحله. 
ويف ختام �لبيان �أعلن �حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت رف�سه �لتدخل يف حرية 
�ل�سحافة، و�ن�سمامه �إىل بقية منظمات �ملجتمع �ملدين يف دولة �الإمار�ت، 
و�أنه  �الإن�سان،  �الإم��ار�ت حلقوق  �ل�سحافيني، وجمعية  بينها جمعية  ومن 
يثمن جهود هذه �ملنظمات، وحر�سها على �أد�ء �لدور �ملنوط بها، ويرى يف 
هذه �جلهود ما يغني وما يكفي عن جهود غرها من �ملنظمات �خلارجية 
�الإم��ار�ت، ومهما  �أعلم منا بطبيعة جمتمع  �لتي مهما حاولت فلن تكون 

فعلت فلن تكون �أحر�س منا على وطننا �حلبيب.  

طرق دبي تطلع وفدا من موا�شالت الإمارات على اآلية عمليات العقود وامل�شرتياتموؤ�ش�شة القراآن الكرمي وال�شنة تكرم الفائزين اليوم بجائزة املنطقة الو�شطى للقراآن الكرمي
�حلكومية  و�ل�سنة  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  موؤ�س�سة  �ل�سبت  �ليوم  م�ساء  تقيم 
�أم�سية �حتفالية لتكرمي �لفائزين يف م�سابقة جائزة �ملنطقة �لو�سطى 
�لقر�آنية للمو�طنني و�ملو�طنات يف دورتها �حلالية وذلك باملركز �لثقايف 
مبدينة �لذيد. وتعد �جلائزة و�حدة من �جلو�ئز �لقر�آنية �لتي ت�سرف 
عليها موؤ�س�سة �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة بال�سارقة يف �إطار �سعيها لالهتمام 
بحفاظ كتاب �هلل عز وجل وتن�ساأة جيل متمكن من حفظ �لقر�آن �لكرمي 
ع���الوة على دع���وة �أك���رب ع��دد م��ن �مل��و�ط��ن��ني و�مل��و�ط��ن��ات على �ختالف 

�أعمارهم للم�ساركة يف فئات �جلائزة �ملختفة .
�أنه  �لعام  ه��ذ�  لها  ت�ساف  ب��ادرة جديدة  �جل��ائ��زة ويف  �أن  وم��ن �جلدير 

لالأم  و�لثانية  �سوت  الأجمل  �الأوىل  جديدتني  لفئتني  ��ستحد�ثها  مت 
�ل��ذي حققته �جلائزة  و�لنجاح  �لكبر  �القبال  وذل��ك يف ظل  �حلافظة 

يف �أعو�مها �ملا�سية .
فئاتها  خمتلف  يف  ومو�طن  مو�طن   400 م�ساركة  �جلائزة  مييز  وما 
و�لتي ت�سم فئة �لرب�عم وفيها �مل�ستوى �الأول جز�أين و�مل�ستوى �لثاين 
�الأول  �مل�ستوى  �لنا�سئة وفيها  �لثالث ن�سف جزء و فئة  جزء و�مل�ستوى 
فئة  و  ج��زء  �لثالث  و�مل�ستوى  ج��ز�أي��ن  �ل��ث��اين  و�مل�ستوى  �أج���ز�ء  خم�سة 
جز�أين  �لثاين  و�مل�ستوى  �أج���ز�ء  خم�سة  �الأول  �مل�ستوى  وفيها  �ل�سباب 

و�مل�ستوى �لثالث جزء بجانب فئة �أجمل �سوت و�الم �حلافظة .

تقليد 48 منت�شبا متميزا اأو�شمة تقديرية ب�شرطة اأبوظبي
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اإعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/هناء  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنخالين للحد�دة و�للحام
رخ�سة رقم:CN 1101587 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10735 بتاريخ 2013/3/9   

اإعــــــــــلن
�ل�س�����ادة/�مكا  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ستور فرع - مع�سكر �آل نهيان
 رخ�سة رقم:CN 1018011-4 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�ليدوية  للنجارة  �ك�سبرت  �ل�س�����ادة/�ساين  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�حلد�دة رخ�سة رقم:CN 1066345 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد علي خلفان �سليمان �لنقبي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد علي خلفان �سليمان �لنقبي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد م�سبح علي عبد�هلل حميد �مل�سبح �ملهري )%50(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري:من/�ساين �ك�سبرت للنجارة �ليدوية و�حلد�دة

SIGN EXPERT MANUAL CARPENRTY & BLACKSMITH
�ىل/�ساين �ك�سبرت للنجارة �ليدوية و�حلد�دة ذ.م.م

SIGN EXPERT MANUAL CARPENRTY & BLACKSMITH LLC
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/رمز �الجناز للمقاوالت �لعامة

رخ�سة رقم:CN 1193191 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/عبيد �سقر يو�سف �سقر �لزعابي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ عبيد �سقر يو�سف �سقر �لزعابي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة منيب نا�سر �حمد حممد )%100(

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 3*1
تعديل ��سم جتاري:من/رمز �الجناز للمقاوالت �لعامة

RAMZ AL INJAZ GENERAL CONTRACTING
�ىل/رمز �الجناز ل�سيانة �جهزة �لتكييف

RAMZ AL INJAZ GENERAL CONTRACTING
تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سابر ح�سني لتجارة �اللكرونيات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1150905 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/نا�سر علي �سامل بن جلرد �حل�سرمي من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ نا�سر علي �سامل بن جلرد �حل�سرمي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سابر ح�سني �هلل ديتا

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�ساحة 4*1.5 �ىل 3*1
تعديل ��سم جتاري:من/�سابر ح�سني لتجارة �اللكرونيات ذ.م.م

SABER HUSSAIN ELECTRONICS TRADING LLC
�ىل/ريد الين لاللكرونيات

RED LINE ELECTRONICS
تعديل ن�ساط/��سافة بيع �الجهزة �ملنزلية �ل�سمعية و�ملرئية و�لت�سجيل ولو�زمها - بالتجزئة )4742001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لثالجات و�لغ�ساالت و�الجهزة �لكهربائية �ملنزلية - بالتجزئة )4759013(

�القت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �العالن مر�جعة  �العر��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة �لفجر �لزر�عية

 رخ�سة رقم:CN 1020406 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ها�سم �حمد علي �لقي�سية )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سفيق �حمد �لقي�سية
تعديل وكيل خدمات/حذف خليفة عي�سى حممد مبارك �خليلي

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�ساحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �ل�سهامة �جلديدة رقم �لعقار 5004 منطقة 
159 بناية وز�رة �سوؤون �لرئا�سة �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �سارع �ملطار �سرق 

C37 ميز�ن مكتب رقم 4 بناية حممد �حمد �سهيل �ملزروعي  -  16
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خالل  �القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�الثاث  لتنجيد  �ل�س�����ادة/�لوردة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�ستائر رخ�سة رقم:CN 1038658 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري:من/�لوردة لتنجيد �الثاث و�ل�ستائر
ROSE FURNITURE UPHOLSTRY & CURTAINS

�ىل/ �لوردة العمال �لديكور
ROSE DECORATION WORK

تعديل ن�ساط/��سافة �عمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�ساط/حذف تنجيد �الثاث �ملنزيل )9524003(

تعديل ن�ساط/حذف ق�س وتف�سيل �ل�ستائر )9524002(
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل �سم�س �لعلم لت�سليح  �الدو�ت 

�لكهربائية و�ل�سحية رخ�سة رقم:CN 1022226 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 2*1

تعديل ��سم جتاري:من/حمل �سم�س �لعلم لت�سليح  �الدو�ت �لكهربائية و�ل�سحية
SHAMSUL ALAM ELECTRICAL APPLIANCES & SANITARY WARES REPAIRS SHOP

�ىل/�سم�س �لعلم لت�سليح �لكهرباء
SHAMSUL ALAM ELECTRICAL REPAIRS

ثعيلب  ورثة  بناية  حممد  بن  حمد�ن  �سارع  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�حلاي غامن �ملزروعي �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� يثي ق 27 مكتب 28 �ملالك بلدية 

�ملنطقة �لغربية
تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �لتمديد�ت �لكهربائية )4329904(

تعديل ن�ساط/حذف تركيب و��سالح �الدو�ت و�لتمديد�ت �ل�سحية )4322002(
تعديل ن�ساط/حذف ��سالح �ملو�قد و�ملربد�ت و�لغ�ساالت )9522001(

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/تو��سل خلدمات 

 CN 1182607:لطباعة رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�هلل م�سبح �سعيد علي �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �بر�هيم �سامل �بر�هيم �لطنيجي 

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �القت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سعيد علي �ملقدم 

 CN 1101558:للمقاوالت �لعامة رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �بر�هيم علي نا�سر �سكري �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد علي عو�س �ملقدم 

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم ركن �لربياين 

رخ�سة رقم:CN 1144821 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حميد �سعيد حميد ع�سبان )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ��سحاق �سودري حممد �بر�هيم �سودري
تعديل وكيل خدمات

حذف خلفان حممد �سلطان حممد �لزعابي 
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون �النامل 

CN 1206195:لناعمة لل�سيد�ت رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�هلل عبود علي عبود �لعدوي )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف علي رم�سان علي حممد �حلمادي 

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �القت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم �ل�سباح 
و�مل�ساء رخ�سة رقم:CN 1264358 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة كري�ستال �سعيد حميد عبد�هلل �ل�سويدي )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سو�سن �حمد هالل �حلو�سني 

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �القت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم �لر�ث 

�ل�سعبي رخ�سة رقم:CN 1172100 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عطيات �سعيد زوجة حممد م�سبح عبيد �مليثاين )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان حمد حميد ذيبان �ملن�سوري 
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �القت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10735 بتاريخ 2013/3/9   

الغاء اعلن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم CN 1016295 باال�سم �لتجاري فريون �المار�ت 
خلدمات �لتكييف �ملركزي و�لتربيد ذ.م.م بالغاء طلب 

تعديل �لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا. 
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سوبر ماركت جميله ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1015315 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد عبد�لرحيم حممد �لها�سمي )%51(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل �سعد خدوم �جلنيبي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري:من/�سوبر ماركت جميله ذ.م.م
JAMILA SUPERMARKET WLL

�ىل/مطعم جميلة ذ.م.م
JAMEELA RESTURANT LLC

تعديل ن�ساط/��سافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�ساط/حذف جممع ��ستهالكي )�سوبر ماركت( )4711002(

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوع  خالل  �القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة قمة �المار�ت 

لل�سيانة �لعامة رخ�سة رقم:CN 1124836 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سعيد حممد عبد�هلل �لعامري )%100(
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سم�سه مهدي هادي نامت
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني و�سط �ملدينة  بناية ميمونه ��سماعيل 
�خلوري �ىل �لعني �لفقع �لفقع بناية علي جمعه �ساملني �سعيد �خليلي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة عر�س 

 CN 1177022:ملباين للمقاوالت �لعامة رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة بدر �سامل ح�سن �لنيادي )%100(

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عو�س عبد�هلل ح�سن �ل�سام�سي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذ�  تاريخ  ��سبوع من  �القت�سادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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 اإعالن بيع/اندماج
تعلن وز�رة �القت�ساد باأن �ل�سادة �سركة/�سوغريا لال�ست�سار�ت 
�الجنبية  �ل�سركات  �سجل  يف  مقيدة  فرن�سية(  �سركة  )فرع 
لتعديل  بطلب  تقدمت  قد   )3041( رقم  حتت  �لوز�رة  لدى 
�ال�سم �لتجاري لي�سبح )�رتيليا فيل �ند تر�نزبورت( وتعديل 
بياناتها يف �سجل �ل�سركات �الجنبية تبعا لذلك نظر� النتقال 
بطريقة  تر�نزبورت(  �ند  فيل  )�رتيليا  �سركة  �ىل  ملكيتها 

)�الندماج( .
�ىل  باعر��سهم  �لتقدم  �حلق  ��سحاب  �ل�سادة  من  يرجى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ��سبوعني  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  �لوز�رة 
�العالن على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�ساد �إد�رة �لت�سجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �القت�ساد باأن �ل�سادة/�ور�يون بروجكت �سرفز - 
هيو�سنت )�مريكية �جلن�سية( قد تقدمت بطلب �سطب قيد 
 )3408( رقم  حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�سركة  فرع 
الحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �الجنبية  �ل�سركات  �سجل  يف 
�ل�سركات  �ساأن  ل�سنة 1984م يف  �لقانون �الحتادي رقم )8( 
ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
لفروع  �لرخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �ساأن  يف  2010م 
ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�سادة ��سحاب �حلق يف �العر��س �ن يتقدمو� 
باعر��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ 
�لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�ساد �إد�رة �لت�سجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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��سامة  �سهر  غيث،  �ب��و  �سليمان  �ن  �المركية  �لعدل  وز�رة  �علنت 
بن الدن و�لذي �تهم بالتاآمر لقتل مو�طنني �مركيني، ميثل �مام 
حمكمة يف نيويورك. وذكرت �لوز�رة يف بيان بان �بو غيث كان ظهر 
�مين  ونائبه  الدن  ب��ن  ��سامة  للقاعدة  �ل�سابق  �لزعيم  جانب  �ىل 
ليتوعد   2001 �سبتمرب  �ي��ل��ول   11 �ع��ت��د�ء�ت  غ���د�ة  �ل��ظ��و�ه��ري 
�سدها  يت�سكل  ك��ب��ر�  جي�سا  ب��ان  �ل��ق��اع��دة  با�سم  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

ويدعو �ىل خو�س معركة �سد �ليهود و�مل�سيحيني و�المركيني .
ومل تاأت �لوز�رة على ذكر مكان �و ظروف �عتقاله. وبح�سب �سحيفة 
�ملركزية  �ال���س��ت��خ��ب��ار�ت  وك��ال��ة  يف  موظفني  ف��ان  �ل��رك��ي��ة  حرييت 
�المركية �سي �آي �يه �عتقلو� �بو غيث و�قتادوه �ىل �لواليات �ملتحدة 
كانون  نهاية  يف  �نقرة  يف  �عتقلته  �لركية  �ل�سلطات  كانت  بعدما 
�لثاين يناير وطردته . و��سافت حرييت �ن طرده من جانب تركيا يف 
�الول من �ذ�ر مار�س تز�من مع زيارة وزير �خلارجية �المركي جون 
كري النقرة. وبح�سب الئحة �التهام �لتي ن�سرتها �لوز�رة فان �بو 
غيث �لذي عمل يف خدمة �لتنظيم �الرهابي على �القل من �يار مايو 
2001 ولغاية 2002 �سمنا كان �سخ�سا متورطا يف �عد�د وتنفيذ 
جرمية فدر�لية �رهابية �سد �لواليات �ملتحدة ومو�طنيها و�سكانها 
غ  ت   15،00  10،00 �ل�ساعة  عند  �جلمعة  و�سيمثل   . و�مالكهم 
�مام حمكمة يف نيويورك حيث �سيتم �بالغه ر�سميا بالتهم �ملوجهة 

�ليه �مام �لقا�سي لوي�س كابالن، بح�سب ما �و�سحت �لوز�رة.
 

تكفي م�سافحته و�لكالم معه لدقيقتني فقط ليدرك �ل�سخ�س �ن 
يتقاعد  ب��ان  �ن��ه يحلم  ك��ان يكذب عندما يزعم  �من��ا  ت�سافيز  هوغو 
�لبقر  ير�قب قطيعا �سغر� من  �رجوحة  وقته مم��دد� يف  ويق�سي 
على �سفة نهر �ر�وكو. كان رئي�س فنزويال �سيا�سيا ين�سط على مد�ر 
�ل�ساعة، وهو جعل من �لثورة �لبوليفارية هدف حياته �لوحيد مع 
كل ما يعني ذلك من مثالية مليئة بالتناق�سات، ور�ديكالية مطلقة 
حيال خ�سومه، وثقة خطرة بانه حموري ال بد منه وتفرد يف �حلكم. 
و�و�سح �حد �ملقربني من �لرئي�س �لر�حل �ن ت�سافيز رجل �سيا�سي 
مئة وخم�سني باملئة، ال ميكن الحد �ن يتهمه بانه مل ي�سح بنف�سه 
ج�سد� وروحا من �جل �لبالد، ويف مطلق �الح��و�ل هذ� هو حتديد� 
ما يجعلهم يكرهونه �ىل هذ� �حلد . وطيلة �ل�سنو�ت �الربع ع�سرة 
�ل��دو�م طاغي �حل�سور،  على  ت�سافيز  كان  �ل�سلطة  �لتي ق�ساها يف 
ينام قليال وال ياخذ عطلة، وقلما يقوم بزيار�ت �ىل �خل��ارج. وقال 
مازحا ذ�ت يوم يف 2009 خالل برنامج تلفزيوين عندما كان يف �وج 
. وكانت  �ربع �ساعات فقط  �ليوم �ستاحدث قليال،  �لرئا�سي  ن�ساطه 
بدون  ���س��اع��ات،  ت�سع  �و  �سبع  �ىل  ب�سهولة  تتحول  �الرب���ع  �ل�ساعات 
�ال�ستناد �ىل ن�س معد م�سبقا وال ��سر�حة دعائية. وباتت فنزويال 
تعي�س على وقع �سوته ووجهه يزين �جلدر�ن حتى يف �لقرى �لنائية 
يرددون  �لذين  للفنزويليني  �ليومية  �حلياة  يف  حمفورة  و�سورته 
وكان  �مل�ساعد.  �و  �مل���رو  �و  �ملخابز  يف  ���س��و�ء  �نقطاع  ب���دون  ��سمه 
�لرئي�س �ل�سخ�سية �ال�سا�سية ويكاد يكون �لفاعل �لوحيد يف �حلياة 

�ل�سيا�سية يف بالده، يختزل يف �سخ�سه �لت�سافية بكاملها.
 

قتلو�  ب�سكاكني  م�سلحني  مهاجمني  �ن  �م�����س  حكومية  م�����س��وؤول��ة  �علنت 
�خلمي�س �ربعة ��سخا�س و��سابو� ثمانية �خرين يف �قليم �سينجيانغ �ل�سيني 
�لهان.  و�ل�سينيني  بالركية  �لناطقني  �الوي��غ��ور  بني  توتر�  ي�سهد  �ل��ذي 
كانو�  �ملهاجمني  �ن  �ملحلية  �ل�سلطات  با�سم  �ملتحدثة  هامنني  ه��و  وق��ال��ت 
�لتي ينتمي  �و �التنية  �لعنف  �عمال  من �الويغور من دون �ن حتدد �سبب 
�ليها �ل�سحايا. ووقع �حلادث يف كورال، كربى مدن منطقة بايني غولني 
�ملونغولية. و�و�سحت هو �نه مت �عتقال �حد �ملهاجمني �ملفر�سني و�لبحث 
جار عن �الخرين. ويعترب عدد من �الويغور �نهم يتعر�سون للتمييز �لديني 
و�لثقايف من قبل �لهان حتت غطاء مكافحة �الرهاب ويتهمون بكني بانها 
ال حترم منط عي�سهم وثقافتهم و�ندلعت �عمال عنف د�مية يف �سينجيانغ 
عا�سمة  �ورومت�سي  يف  يومها  وقتل   2009 يوليو  مت��وز  يف  �ل�سني  بغرب 

�القليم نحو مئتي �سخ�س و��سيب �كر من 1600 �خرين.

عوا�صم

نيويورك

بكني

باري�ص

ال�شلطة تنتقد تهديدات كندا بوقف امل�شاعدات
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

�سائب  �لفل�سطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�سو  �نتقد 
جون  �لكندي  �خلارجية  وزي��ر  �أطلقها  �لتي  �لتهديد�ت  �م�س  عريقات 
توجهها  حال  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  عن  �مل�ساعد�ت  بوقف  موؤخر�  بايرد 

�إىل حمكمة �لعدل �لدولية يف الهاي ملقا�ساة �إ�سر�ئيل.
وقال عريقات يف بيان ال نعلم ملاذ� هذ� �لعد�ء �لذي متار�سه كند� ب�سكل 
�إ�سر�ئيل  �إل��ز�م  عليه  �لدولية  �ملحاكم  يخ�سى  و�سريح �سدنا من  فا�سح 
ب��وق��ف �جل��ر�ئ��م وع��ل��ى �ل��وزي��ر �أن ي��رك��ز ع��ل��ى م��ا ي��ح��دث ع��ل��ى �الأر����س 

�لفل�سطينية .
وك���ان ب��اي��رد ه��دد يف خطابه �أم���ام �أع�����س��اء �ل��ل��وب��ي �مل��وؤي��د الإ���س��ر�ئ��ي��ل يف 
�لواليات �ملتحدة موؤخر�، بوقف �مل�ساعد�ت �لتي تقدمها بالده لل�سلطة 
الهاي  يف  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��دل  حمكمة  �إىل  توجهت  ح��ال  يف  �لفل�سطينية 

ملحا�سبة �إ�سر�ئيل، وفقا ملا ذكرت �سحيفة 'نا�سونال بو�ست' �لكندية.
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  �إن  خطابه،  يف  قوله  بايرد  عن  �ل�سحيفة  ونقلت 
�ست�سعر بنتائج �سديدة �إذ� ما و��سلت م�سعاها �إىل مالحقة �إ�سر�ئيل �أمام 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية .
وطالب عريقات كند� باإعادة ح�ساباتها ومعايرها، معترب� �أنها م�سوؤولة 
يتنافى  ب��اي��رد  ع��ن  �سدر  م��ا  �أن  على  و���س��دد   ، وت�سريحاتها  نف�سها  ع��ن 
�لكندي، مبا متار�سه  ، مت�سائاًل هل �سمع وزير �خلارجية  �لقو�نني  مع 
يف  حتى  حت��دث  مل  �لفل�سطينيني  �سد  ومتييز  عن�سرية  م��ن  �إ�سر�ئيل 

جنوب �إفريقيا؟ .
بدولة  �الع����ر�ف  �ل��ت��ي �سوتت �سد  �لت�سع  �ل���دول  م��ن  ك��ن��د�  �أن  ي��ذك��ر 

فل�سطني ب�سفة 'مر�قب' يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة.

اإ�سرائيل م�ستاءة من �سيا�سة االحتاد االأوروبي جتاهها

احلكومة الإ�شرائيلية اجلديدة تنوي موا�شلة ال�شتيطان

اأوباما يلتقي مع زعماء املنظمات اليهودية 
•• وا�صنطن-رويرتز:

بار�ك  �الم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ��ستقبل 
�ليهودية  �مل��ن��ظ��م��ات  زع��م��اء  �أوب���ام���ا 
�لبيت  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  �الم���ري���ك���ي���ة 
�البي�س مع �سعيه لتمهيد �سبيل �أول 
كرئي�س  ال�سر�ئيل  بها  ي��ق��وم  زي���ارة 
يف وق���ت الح���ق ه���ذ� �ل�����س��ه��ر. وكان 
الوباما  بالن�سبة  فر�سة  �الج��ت��م��اع 
مباحثاته  م��و���س��وع��ات  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
خالل �لزيارة و�لتي قال م�ساعدون 
�ن��ه��ا ���س��ت�����س��م��ل ت���اأك���ي���د� ك��ب��ر� على 
�لربنامج  كبح  �ىل  �لر�مية  �جلهود 
�ل����ن����ووي �الي�������ر�ين ب��اال���س��اف��ة �ىل 
مناق�سة حتركات �ل�سالم �ال�سر�ئيلية 
لطريق  و�سلت  �ل��ت��ي  �لفل�سطينية 

م�سدود و�حلرب �الهلية �ل�سورية.
وق��������د ي���������س����اع����د �ت�����������س�����ال �وب�����ام�����ا 
�جلالية  يف  �ل���ب���ارزة  بال�سخ�سيات 
توتر�ت  �ي  تخفيف  على  �ليهودية 
م���ت���ب���ق���ي���ة ب���ع���د ح���م���ل���ة �ن���ت���خ���اب���ات 
�جل���م���ه���وري���ون  و�ت����ه����م   .2012
�ل��رئ��ي�����س �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ب��ع��دم دعم 
يف  و��سنطن  حلفاء  �وث���ق  ����س��ر�ئ��ي��ل 

�ل�سرق �الو�سط ب�سكل كاف .
�ن  �البي�س  �لبيت  م�سوؤول يف  وق��ال 
للتاأكيد  �مل��ح��ادث��ات  ����س��ت��غ��ل  �وب���ام���ا 
و��سر  ال�سر�ئيل  �لثابت  دعمه  على 
�لعالقات  �ن  �لرئي�س على  م�ساعدو 
�المريكية �ال�سر�ئيلية ماز�لت تقف 
�ل��رغ��م من  ع��ل��ى �ر����س �سلبة ع��ل��ى 
بني  �مل�ستقرة  غر  �لعالقات  تاريخ 
�ال�سر�ئيلي  �ل���وزر�ء  ورئي�س  �وب��ام��ا 
وق�����ال م�سدر  ن��ت��ن��ي��اه��و.  ب��ن��ي��ام��ني 
على  على  �ن��ه  �الجتماع  على  مطلع 
�البي�س  �ل��ب��ي��ت  ن��ف��ي  م���ن  �ل���رغ���م 
به  خا�سة  خطة  �سيقدم  �وب��ام��ا  �ن 
�و�سح  فقد  �ل��زي��ارة  خ��الل  لل�سالم 
�لرئي�س �نه لن يتجنب هذه �مل�ساألة 
�م��ام �حتمال  �ل��ب��اب مفتوحا  وت��رك 
�ل���ق���ي���ام ب��ح��م��ل��ة دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �كر 

تن�سيقا يف وقت الحق.
لزعماء  قال  �وباما  �ن  �مل�سدر  وقال 
�ل��ي��ه��ود �ن���ه ي��ري��د �ل��ت��ح��دث ب�سكل 
�ال�سر�ئيلي  �ل�����س��ع��ب  �ىل  م��ب��ا���س��ر 
و�سيحثه يف كلمة رئي�سية يف �لقد�س 
ع��ل��ى �ل��ع��م��ل م���ن �ج���ل �ل�����س��الم مع 

�لفل�سطينيني .

قيام  ع���دم  �سبب  ع��ن  �سئل  وع��ن��دم��ا 
�وباما بزيادة حدة تهديده �سد �ير�ن 
ب�سكل �كرب مما قام به وفقا ملا طالب 
�وباما عن تركيزه  د�ف��ع  نتنياهو  به 
وقال  و�لدبلوما�سية  �لعقوبات  على 
ي��ري��د �حل��ف��اظ ع��ل��ى �خليار�ت  �ن���ه 
مفتوحة للتو�سل حلل �سلمي. وقال 
�مل�سدر �ن �وباما قلل خالل �جتماع 
�ل��ب��ي��ت م���ن �ه��م��ي��ة �خل����الف����ات مع 
مع  �لتعامل  طريقة  ب�ساأن  نتنياهو 
�ل��ربن��ام��ج �ل��ن��ووي �الي����ر�ين و��سار 
�ىل �ن �خلالفات بني �ال�سر�ئيليني 
�نف�سهم �كرب وملح نتنياهو بقوة �ىل 
على  هجوما  ��سر�ئيل  �سن  �حتمال 
مل  ولكنه  �الير�نية  �لنووية  �ملو�قع 
�ل��ه��ج��وم قد  ه���ذ�  م��ث��ل  �ن  ي�سر �ىل 

يكون و�سيكا.
و�م��ت��ن��ع �ل��ب��ي��ت �الب��ي�����س ع���ن ن�سر 
�مل�������س���ارك���ني يف �الج���ت���م���اع  ق���ائ���م���ة 
و�لذين ز�د عددهم عن 12 �سخ�سا 
ومل  �ل�سيا�سية  �الطياف  كافية  من 
زيارة  م��وع��د  ع��ن  بعد  ر�سميا  يعلن 
�وباما �لتي �ست�سمل �ل�سفة �لغربية 

و�الردن. 

بريطانيا وتركيا تبحثان زيادة الدعم للمعار�شة ال�شورية 
�لثنائي  �لتعاون  وتعزيز  قوية  ثنائية  عالقة  �إق��ام��ة 
يف عدد من �لق�سايا، مبا يف ذلك �ل�سيا�سة �خلارجية 
�أنقرة حليف وثيق حيال �الأزم��ة يف  �أن  و�لتجارة، كما 
�سوريا وتقف يف طليعة �جلهود �لر�مية �إىل م�ساعدة 

�لالجئني و�ملعار�سة �ل�سورية .
هيغ  �أن  �لربيطانية  �خلارجي�����ة  وز�رة  و�أ�ساف������ت 
�ل�سوري  لالإتئالف  �لدعم  زيادة  �أي�ساً  ناق�سا  و�أوغلو 
�لقطاع  �إ�سالح  يف  وثيق  نحو  على  و�لعمل  �ملعار�س، 
�ل�سرق  �ل�سالم يف  و�لبحث عن  �ل�سومال،  �الأمني يف 
�الأو����س���ط، وجت��دي��د ج��ه��ود �ل��ت��و���س��ل �إىل ت�����س��وي��ة يف 

قرب�س .

•• لندن-يو بي اأي:

�لتقى وزير �خلارجية �لربيطاين، وليام هيغ، نظره 
�لدعم  زي��ادة  معه  وناق�س  �أوغلو  د�ود  �أحمد  �لركي 
للمعار�سة �ل�سورية، �إىل جانب عدد من �لق�سايا ذ�ت 

�الهتمام �مل�سرك.
وقالت وز�رة �خلارجية �لربيطانية �م�س �إن �لوزيرين 
�لو�سع  �لنطاق ح��ول  و��سعة  ب��ن��اءة  �أج��ري��ا حم��ادث��ات 
�أعقاب  يف  وق��رب���س،  و�ل�سومال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  يف 

�جتماع �أ�سدقاء �ليمن يف لندن .
يف  ت�ستمر�ن  وتركيا  �ملتحدة  �ململكة  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 

باأنها  �ل�سهيونية  �ردوغ��ان  طيب 
حد  على  �الن�سانية،  �سد  جرمية 

قول �مل�سوؤول.
�المر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  و����س��ت��ط��رد 
يتحدثون  ف���اأن���ه���م   ، ب��ا���س��ر�ئ��ي��ل 
يتعلق  وع���ن���دم���ا  ع������ال..  ب�����س��وت 
يلتزمون  بالفل�سطينيني،  �الم��ر 

�ل�سمت .
وق����ال �مل�������س���وؤول �ال���س��ر�ئ��ي��ل��ي �ن 
�نعك�س  �مل��ن��ح��از  بروك�سل  م��وق��ف 
�ال�سبوع �ملا�سي عندما مت ت�سريب 
�لعام  للقن�سل  �ل�سنوي  �لتقرير 
ور�م  بالقد�س  �الوروب��ي  لالحتاد 
�ل���ذي ينتقد  �ل��ت��ق��ري��ر  �هلل، وه���و 
 ، �آخر  بعد  عام  ��سر�ئيل  �سيا�سات 

لل�سحافة.
�لنقا�س  قيد  وهو  �لتقرير،  ودع��ا 
�الحت���اد  دول  ب��روك�����س��ل،  يف  �الن 
�ملعامالت  م���ن���ع  �ىل  �الوروب���������ي 
�ال�ستثمار  ذل����ك  يف  مب���ا  �مل��ال��ي��ة 
�الجنبي �ملبا�سر من د�خل �لتكتل 
�لتحتية و�خلدمات  �لبنية  لدعم 

و�الن�سطة �ال�ستيطانية.
و��ستكي �مل�سوؤول من �نه يتم �عد�د 
�لتقارير دون �ي ��سهام من جانب 
��سر�ئيل ومن ثم �ستكون �لنتيجة 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

حزب  م��ن  �لكني�ست  ع�سو  ���س��ّرح 
�لليكود د�ين د�نون، باأن �حلكومة 
وطنية  حكومة  �ستكون  �ل��ق��ادم��ة 
م�سالح  على  باملحافظة  ت�ستمر 
مقدمتها  ويف  �ل��ي��ه��ودي  �ل�سعب 
�لغربية،  �ل�سفة  يف  �ال�ستيطان 
ولن تكون مقاواًل تنفيذياً لقوى 

�لي�سار .
وق��ال د�ن���ون يف مقابلة ل��ه خالل 
برنامج هذ� �ل�سباح ، �لذي يذ�ع 
�الإ�سر�ئيلية  �الإذ�ع���ة  �سبكة  على 
�الخ����ت����ب����ار  �إن   : ب����ي����ت  ري���������س����ت 
هو  �لقادمة  للحكومة  �الأ�سا�سي 
�لعبء  يف  �مل�ساو�ة  قانون  تطبيق 
حٍد  على  و�ل��ع��رب  �ملتدينني  على 
�سو�ء ، م�سيفاً �أن كل ما �سيطبق 
ُيطّبق  �أن  ي��ج��ب  �مل��ت��دي��ن��ني  ع��ل��ى 

على �لعرب يف �إ�سر�ئيل .
و�أع��رب د�ن��ون، عن تفاوؤله بقرب 
ت�������س���ك���ي���ل �حل����ك����وم����ة �ل����ق����ادم����ة، 
�إىل حدوث تقّدم كبر يف  م�سر�ً 
هذ�  على  �الئتالفية  �ملفاو�سات 

�ل�سعيد .
�ىل ذلك، �أعرب م�سوؤول ��سر�ئيلي 

بالده  �سعور  ع��ن  �مل�ستوى  رف��ي��ع 
�الحتاد  �سيا�سة  �إز�ء  ب��االح��ب��اط 

�الوروبي جتاهها.
ل�سحيفة  �مل�������������س������وؤول  وق����������ال 
�ال�سر�ئيلية  بو�ست  ج��روز�ل��ي��م 
هناك  ل��ي�����س   : �م�������س  �ل�������س���ادرة 
�ي��ج��اب��ي بني  �ي ج����دول �ع���م���ال 
��سر�ئيل وبروك�سل.. �سلبي فقط 
، يف ��سارة �ىل �لدفع باجتاه و�سع 
ع��ل��ى منتجات  ت��ع��ري��ف  ب��ط��اق��ات 

�مل�ستوطنات.
�ن�سجام  �ي  الي���وج���د  و������س����اف: 
و�أو�سح،   . ب��روك�����س��ل  وب���ني  بيننا 
بينما  �ن�����ه  �مل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
ي�����و�������س�����ل �الحت�����������اد �الوروب�����������ي 
بطاقات  و�����س����ع  ع�����ن  �حل�����دي�����ث 
ت��ع��ري��ف ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات �ل�����و�ردة 
من �مل�ستوطنات �و ��سد�ر بيانات 
عن  �مل�سربني  �لفل�سطينيني  عن 
�لطعام يف �ل�سجون �ال�سر�ئيليية 
�و �تخاذ خطو�ت ب�ساأن كل عمليات 
�لبناء ور�ء �خلط �الخ�سر، يعجز 
�لتكتل �الوروبي عن و�سف حزب 
كما مل  �رهابية  بانه منظمة  �هلل 
ت��و�ت��ي��ه �ل�����س��ج��اع��ة الد�ن����ة و�سف 
رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �ل���رك���ي رجب 

�خلال�سة هى جدول �عمال �سلبي 
فناك  وب��روك�����س��ل..  ��سر�ئيل  ب��ني 

ع�سي فح�سب، دون جزر .
�مل���������س����وؤول فيما  ت�����س��ري��ح  ي����اأت����ي 

�ال�سر�ئيلي  �ل���رئ���ي�������س  ي���ج���ري 
���س��ي��م��ون ب���ري���ز حم����ادث����ات مع 
�الوروبي  �الحت��اد  م�سوؤويل  كبار 
لتعزيز  ب��روك�����س��ل يف حم��اول��ة  يف 

�لقارة �الوروبية  موقف بالده يف 
و�قناع �لتكتل باإدر�ج حزب �هلل يف 
على  �الره��اب��ي��ة  �ملنظمات  قائمة 

غر�ر مافعلته �لواليات �ملتحدة.

الغرامات على الفل�شطينيني متول الحتالل 
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�سلطت �سحيفة هاآرت�س �م�س �ل�سوء على �لغر�مات �لتي ي�سطر �لفل�سطينيون لدفعها يف �ملحاكم 
�إ�سر�ئيل  يف  عن�سرية  مبمار�سات  موؤخر�  �أدينو�  من  �أن  معاريف  �سحيفة  �أك��دت  بينما  �الإ�سر�ئيلية، 
تلقو� عقوبات طفيفة. فقد ذكرت هاآرت�س �أن �ملحاكم �الإ�سر�ئيلية �لع�سكرية تفر�س �لغر�مات على 
�لفل�سطينيني يف خمتلف �أنو�ع �مللفات، مو�سحة �أنه من غر �ملعروف بال�سبط من وماذ� متول هذه 
�الأمو�ل يف جهاز �الحتالل. وقالت �ل�سحيفة �إن �لفل�سطينيني دفعو� عام 2011 نحو 13 مليون 
�سيكل غر�مات باملحاكمة �لع�سكرية �لعاملة يف �ل�سفة �لغربية )نحو 3.5 ماليني دوالر( مو�سحة 
�لذي يحاِكم  �الإ�سر�ئيلي  �لع�سكري  فاإنه يف �جلهاز  �إ�سر�ئيل  �لق�ساء �جلنائي يف  �أنه بخالف جهاز 
�لفل�سطينيني، تعترب �لغر�مات جزء� ال يتجز�أ من �لعقاب.  و�أ�سافت هاآرت�س �أن �لغر�مات جُتبى يف 
�الإد�نات يف كل �أنو�ع �مللفات �لتي تبحث يف �ملحكمتني �لع�سكريتني عوفر )يهود�( و �سامل )�ل�سامرة(: 

�ملو��سالت، �جلنائي، �ملكوث غر �لقانوين، �الإخالل بالنظام و�أعمال �لتخريب �ملعادية. 

الأمم املتحدة تقل�ص دورياتها يف اجلولن
•• نيويورك-ا ف ب:

�علن م�سوؤول يف �المم �ملتحدة �ن على �ملنظمة �لدولية 
�ن تكيف وجودها يف ه�سبة �جلوالن لدو�ع �منية وقد 
معار�سني  ق��ي��ام  �ث���ر  مر�قبيها  دوري����ات  ف��ع��ال  قل�ست 
�سوريني باحتجاز 21 منهم. وقال هذ� �مل�سوؤول ر�ف�سا 
ك�سف هويته علينا �ن نتكيف )مع �لو�سع �جلديد( لعدم 
�ن  بالتاكيد  علينا  ، م�سيفا  للخطر  تعري�س طو�قمنا 
نقل�س �لدوريات وقد قمنا بذلك . و�كد �ن �ملفاو�سات 
عنا�سر  وه��م  �ملر�قبني،  عن  �الف��ر�ج  ل�سمان  م�ستمرة 
يف قوة مر�قبة خط ف�س �ال�ستباك يف ه�سبة �جلوالن 

�ملحتلة وجميعهم فيليبينيون.
و�و�سح �مل�سوؤول �ننا نلجاأ �ىل كل �لقنو�ت للتو��سل مع 
نتيجة  �ي  دون  م��ن  �ملعار�سة  وم��ع  �ل�سورية  �حلكومة 

لديها  لي�س  �مل��ت��ح��دة  �المم  �ن  �ىل  الف��ت��ا   ، �الن  ح��ت��ى 
فكرة و��سحة �ىل �الن عن طلبات حمتملة للخاطفني 
ويعقد جمل�س �المن �لدويل جل�سة مغلقة ملناق�سة �خر 
با�سم  متحدثة  �و�سحت  جهتها،  من  �لو�سع.  تطور�ت 
�ملحتجزين  �ملر�قبني  �ن  �ل�سالم  حفظ  عمليات  د�ئ��رة 

كانو� يحملون ��سلحة خفيفة للدفاع عن �نف�سهم .
�ندالع  منذ  نوعها  م��ن  �الوىل  ه��ي  خطف  عملية  ويف 
�لنز�ع يف �سوريا قبل عامني، �حتجز مقاتلون معار�سون 
�ملتحدة  �المم  قوة  �ىل  ينتمون  فيليبينيا  مر�قبا   21
�لنار  1974 �سمان �ح��ر�م وقف �ط��الق  �ملكلفة منذ 

بني ��سر�ئيل و�سوريا يف ه�سبة �جلوالن �ملحتلة.
نف�سها  على  تطلق  معار�سة  �سورية  جمموعة  و�علنت 
خطف  ع��ن  م�سوؤوليتها   ، �ل��رم��وك  �سهد�ء  ل���و�ء  ����س��م 

�ملر�قبني �لفيليبينيني.

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
تتقدم 

اأ�سرة حترير جريدة الفجر
بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل الزميل: 

حامد خليل مو�شى ق�شطة
واولد عمه

عز الدين - عامر - عدي - عماد
 وذلك يف وفاة املغفور له باإذن اهلل عمه

احلاج حممد مو�شى ق�شطة
الذي انتقل اىل جوار ربه م�ساء يوم الثلثاء بالقاهرة 

 تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح 
جناته واآلهم اأهله وذوية ال�سرب وال�سلوان

 { �إنا لل�ه و�إنا �إلي�ه ر�جع�ون }
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العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/459  عم جز- م ع- ب- اأظ

��سر  عليه:  مدعى  �لهند  �جلن�سية:  عبد�ل�سالم  عبد�ل�سالم  مدعي/�سفيق 
مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  ذ.م.م  �اللكروميكانيكية  لالعمال  �المار�ت 
لالعمال  �المار�ت  ��سر  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى: 
�اللكروميكانيكية ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �سدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3519  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد �سالء �لدين حممد عظم �جلن�سية: بنغالدي�س مدعى عليه: 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �الخ�سر  �ل�سفق 
�لعامة  للمقاوالت  �الخ�سر  �ل�سفق  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2847  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ �كادو�س علي ليت كاال مياه �جلن�سية: بنغالدي�س مدعى عليه: �وركز�ي 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاوالت  �لعاملية 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  �وركز�ي �لعاملية للمقاوالت و�ل�سيانة �لعامة 
�جلن�سية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/126  جت  جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�سية:  �لقبي�سي  غامن  علي  مبارك  مدعي/موزة 
حممد �سليم �ساه �جلن�سية: بنغالدي�س مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية 9.000 
درهم �ملطلوب �عالنه/حممد �سليم �ساه �جلن�سية: بنغالدي�س عنو�نه: بالن�سر 
�خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/04/04 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  نهيان  �آل  مع�سكر 
بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 36و2013/35  عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س  �جلن�سية:  �سرد�ر  عبد�لعو��س  �لزمان  منر  حممد  مدعيان/1- 
2-حممد �مني عبد�لر�سيد �جلن�سية: بنغالدي�س مدعى عليه: �سركة ميرو 
�لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  ذ.م.م  �لكهربائية  للمقاوالت  �سيتي 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �سركة ميرو �سيتي للمقاوالت �لكهربائية 
ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/284  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ثريا نعيج �جلن�سية: �ملغرب مدعى عليه: �سالون �جلويرية لل�سيد�ت 
�عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية: 
�ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية:  لل�سيد�ت  �جلويرية  �سالون 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/11
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة  و�سور� 

�يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3618  عم جز- م ع- ب- اأظ

للبلياردو  �لظفرة  �ملغرب   مدعى عليه:  �لعبادي �جلن�سية:  مدعي/��سماعيل 
�عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية: 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�سر حيث  �المار�ت   عنو�نه:  للبلياردو �جلن�سية:  �لظفرة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/17 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �ل�ساعة 8.30 �سباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور  لنظر 
�و  �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا  �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - 
بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 

2013/2/20
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/87  جت جز- م ت- ب- اأظ

عامر  عنها  وكيال  و�ل�سالونات  �لتجميل  مر�كز  لتجهيز�ت  مدعي/�لعامر 
حنون  �بر�هيم  حنون  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�سية:  رحال  م�سطفى  بكر 
�جلن�سية: �سوريا مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 16270 درهم    �ملطلوب 
بالن�سر)جتديد من  �سوريا  عنو�نه:  �بر�هيم حنون �جلن�سية:  �عالنه/حنون 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �ل�سطب( 
�الثنني �ملو�فق 2013/3/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�ل�ساعة 6.00 م�ساًء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �سدر بتاريخ 2013/3/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/128  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/�ح�سن علي حممد رفيق �جلن�سية: باك�ستان مدعى عليه: عادل �سيف 
م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �لبالط  العمال  �جلابري 
�جلن�سية:  �لبالط  العمال  �جلابري  �سيف  عادل  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/41  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعى  باك�ستان  �جلن�سية:  �سايف  حممد  خو�جه  ندمي  حممد  مدعي/خو�جه 
عليه: كافتريا �ملقاله �حلارة �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/كافتريا �ملقاله �حلارة �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�الثنني �ملو�فق 2013/3/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3617  عم جز- م ع- ب- اأظ

�نزو  جمموعة  عليه:  مدعى  �ملغرب   �جلن�سية:  �سيبوبي  �سناء  مدعي/ 
�ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية: 
�ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية:  �نزو  جمموعة  �عالنه/ 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
�ل�ساعة  لذ� فانت مكلف باحل�سور  �لدعوى،  2013/3/17 موعد� لنظر 
8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/218  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/حممد �بر�هيم حممد �ل ب�سر �جلن�سية: �المار�ت مدعى عليه: غ�سان 
�سالح �سقر�ن �جلن�سية: �سوريا مو�سوع �لدعوى: ف�سخ عقد بقيمة 5000 درهم    
�ملطلوب �عالنه/غ�سان �سالح �سقر�ن �جلن�سية: �سوريا   عنو�نه: بالن�سر حيث 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/19
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة    �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر 

بتاريخ 2013/3/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

   

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/185  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعى  بنغالدي�س  �جلن�سية:  مياه  �سونا  حممد  عبد�ل�سفور  مدعي/حممد 
عليه: �لتاج �ال�سفر للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �لدعوى: 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  �لتاج �ال�سفر للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: 
�المار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية    �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/05
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3291  عم جز- م ع- ب- اأظ

يورب  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  �جلن�سية:  عبد�جلبار  ميا  مدعي/ر��سيل 
�لدعوى: م�ستحقات عمالية  للمعد�ت �الن�سائية �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع 
�ملطلوب �عالنه/يورب للمعد�ت �الن�سائية �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/10
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة  و�سور� 

�يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/192  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/حميد خادم حميد �ملن�سوري عن نف�سه وب�سفته وكيال عن ورثة خادم حميد �لعوفري 
�ملن�سوري وهم و�سحة ومرمي و�سلمى زوجة ر��سد وجابر وحمامه �جلن�سية: �المار�ت  مدعى 
عليه: موؤ�س�سة �ملعجزة للعقار�ت ملالكها عدنان عبد�هلل حميد �ملب�سلي بوكالة نخله مارون �لغ�سني 
قيمته4.000.000  �لبالغه  ��ستثمار  عقد  ف�سخ  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   : �جلن�سية  لبناين 
درهم + تعوي�س بقيمة 500.000 درهم �ملطلوب �عالنه/ موؤ�س�سة �ملعجزة للعقار�ت ملالكها عدنان 
عبد�هلل حميد �ملب�سلي بوكالة نخله مارون �لغ�سني لبناين �جلن�سية : �المار�ت   عنو�نه: بالن�سر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 
ب�  �لد�ئرة �الوىل  �مام  �ل�ساعة 8.30 �سباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�سور  �لدعوى،  موعد� لنظر 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1465  جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/موؤ�س�سة �نتيكا لتجارة �ل�سر�ميك و�لرخام و�الدو�ت �ل�سحية ل�ساحبها /و�سام 
ل�ساحبتها/  للنقل  �لعنقود  موؤ�س�سة  عليه:  �المار�ت مدعى  �ل�سحت �جلن�سية:  ح�سن 
فاطمة حممد علي �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �لدعوى: ندب خبر �ملطلوب �عالنه/ 
�المار�ت عنو�نه:  ل�ساحبتها/ فاطمة حممد علي �جلن�سية:  للنقل  �لعنقود  موؤ�س�سة 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �خلربة(  تقرير  بالن�سر)بورود 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/20 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  8.30 �سباحاً  �ل�ساعة  باحل�سور 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/121  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان:�ل�سيد/
على  �لت�سديق  وطلب  �الم���ار�ت   �جلن�سية:  علي  �ل  �حمد  طالب  علي  عمر�ن 
ومقهى  )كافترييا  �ل��ت��ج��اري  �ال���س��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�سمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  
رقم  حت��ت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�سة   ) بر  را�ــس 
خالد  �ىل/  بعجمان  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�سجل   )19650( �مللف 
�لكاتب  بان  �الم��ار�ت  ليكن معلوما للجميع  �سليمان �جلن�سية:  �سليمان ر��سد 
�لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء 

��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2012/1226  

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان:�ل�سيد/نعمان 
�سالح  خزمية  حذيفة  �الم����ار�ت  �جلن�سية:  �لبلوكي  �لعجماين  عبد�لكرمي  ع��ب��د�هلل 
 : يت�سمن  �لتوقيع  يف حمرر  على  �لت�سديق  �لهند وطلب  �جلن�سية:  �هلل  بهاين خر 
ف�سخ عقد �سر�كة وت�سفية يف �ال�سم �لتجاري )�سكاي اميرت�س لتجارة عدد وادوات 
البناء/ذ.م.م ( و�ملرخ�سة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)38070( و�مل�سجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�سناعة بعجمان �ىل/    ليكن معلوما للجميع 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  على  بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/178  

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان:�ل�سيد/
�ل�سيخ/�سلطان علي ر��سد �لنعيمي �جلن�سية: �المار�ت دالل حممد �سعد �لدين 
�جلن�سية: لبنان    وطلب �لت�سديق على �لتوقيع  يف حمرر يت�سمن : ف�سخ عقد 
�سر�كة وت�سفية يف �ال�سم �لتجاري )الطريقة لتجارة املفرو�سات /ذ.م.م ( 
و�ملرخ�سة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )541030( 
و�مل�سجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�سناعة بعجمان �ىل/ ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9    

 اعـــــــالن       
خورفكان:�ل�سيد/   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �ىل  تقدم   
عبد�هلل  ع��ل��ي  �ل�����س��ي��د:  وك��ي��ل  ب�سفته  ل��ب��ن��ان،  �جلن�سية:  ع��ب��د�هلل  ح�سني  ر���س��ا  حم��م��د 
�جلن�سية: ��سر�ليا مبوجب �لوكالة �لعامة �ملقيدة برقم �لت�سديق 2012/904 �ل�سادرة 
لدى �لكاتب �لعدل مبحكمة خورفكان �الحتادية �البتد�ئية بتاريخ 2012/8/8م   وطلب 
�ال�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على  �لت�سديق 
�لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�مل��رخ�����س   ) واالر�سيات  التك�سية  ملقاوالت  )املــزار  �ل��ت��ج��اري 
�القت�سادية يف مدينة خورفكان، رخ�سة جتارية رقم 565426 �ل�سادر بتاريخ 2008/7/2 
�بوهمني �جلن�سية:  �ل�سيد/حممد ح�سن  �لتنمية �القت�سادية بخورفكان. �ىل  يف د�ئرة 
لبنان  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان  �سيقوم بالت�سديق 

على ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/192  احوال مال امل�سلمني                         
�ىل �ملدعى عليه/1- علي عبد�هلل علي �لوردي جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �ميان ر�سيد حم�سن جمعه عن نف�سها وب�سفتها و�سيه على 
�ق��ام عليك �لدعوى  ب��دوي حمي�سن   قد  �والده��ا �لق�سر وميثله: بديع 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �ل��دع��وى   �ل���و�ردة بالئحة  �ملطالبة  ومو�سوعها 
لذ�   ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق 2013/3/17  �الحد 
فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل. ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/917  عقاري كلي                           

�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة �لدعاء هولدينج �لقاب�سة �س م ح   جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / خالد عثمان �ل�سعيد وميثله: بديع بدوي حمي�سن   قد �قام عليك �لدعوى 
 2010/218 �لتحكيمية  �لق�سية  يف  �ملحكم  حكم  على  بامل�سادقة  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�ملر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة �لقانونية من تاريخ �سد�د �ملبالغ بها وحتى 
تاريخ ت�سديد �ملبلغ �ملن�سو�س عنه بقر�ر �لتحكيم مع �لفائدة.  . وحددت لها جل�سة يوم 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف  بالقاعة  �ل�ساعة 11.00 �س  �ملو�فق 2013/3/14  �خلمي�س 
م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/586  مدين كلي                           

�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة رويف روز جاردن ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
مي يل جي زميطا�س زميني ومتال موهند�سلي �ن�ساء�ت �نونيم �سركت وميثله: حممد 
�سيف عبيد علي �حلفيتي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
و�لر�سوم   ) درهم   1.193.800.00( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متم 
�ل�سد�د و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. . وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/3/11 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1954  جتاري كلي                           

حممد   -2 ����س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  للخدمات  �الث��ر  �سركة  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
لياقت علي حقاين ب�سفته �سريك ومدير و�ملوقع على �ل�سيكات  جمهويل حمل �القامة 
حمدودة(  م�سئولية  )ذ�ت  �مل��ح��دودة  �لتجارية  �خلليج  �ترنيت  �سركة   / �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  غ��امن  حممد  �هلل  م��ال  نا�سر  وميثله: 
بالز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )212134.45 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% �سنويا �عتبار� من تاريخ �ال�ستحقاق 
وحتى �ل�سد�د �لتام.   . وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/13 �ل�ساعة 9.30 
�س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على �القل.ويف  ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الأمم املتحدة تهدد بوقف العمل مع جي�ص الكوجنو 

حمامو برل�شكوين يطلبون تاأجيل حماكمته 

•• نيويورك-رويرتز:

ب��ع��ث��ة حفظ  �ن  �مل��ت��ح��دة  ك��ب��ر يف �المم  م�������س���وؤول  ق����ال 
�ل�سالم �لتابعة للمنظمة و�لعاملة يف جمهورية �لكوجنو 
ك��ت��ي��ب��ت��ني للجي�س  ب���وق���ف دع����م  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ه�����ددت 
باغت�ساب  متهمني  جنود  حماكمة  تتم  مامل  �لكوجنويل 
ع�����س��ر�ت �ل��ن�����س��اء يف ب��ل��دة ب�����س��رق �ل���ب���الد. وذك����رت �المم 
مينوفا  يف  لالغت�ساب  تعر�سن  �م���ر�أة   126 �أن  �ملتحدة 
�لقو�ت  �ل��ي��ه��ا  ف���رت  �ن  ب��ع��د  �ل��ث��اين  ت�سرين  ن��وف��م��رب  يف 
مار�س   23 ح��رك��ة  م��ت��م��ردو  �سيطر  ح��ني  �ل��ك��وجن��ول��ي��ة 
لفرة ق�سرة على جوما �ملجاورة. وقال �مل�سوؤول �لكبر 
يف �المم �ملتحدة �لذي ��سرط عدم ن�سر ��سمه �نه طلب 
�جلنود  حماكمة  يف  �لبدء  �لكوجنوليتني  �لكتيبتني  من 
�ملتهمني باغت�ساب �لن�ساء يف مينوفا هذ� �ل�سهر و�ال لن 

•• روما-يو بي اأي:

ميالنو  حمكمة  �إىل  بالتما�س  برل�سكوين  حمامو  تقّدم 
�لقا�سر،  م��ع  عالقته  بتهمة  حماكمته  جل�سة  لتاأجيل 
�أنه  �إىل  كرمية �ملحروق، �ملعروفة با�سم روبي ، م�سرين 

يف  م�سكلة  ب�سبب  �مل�ست�سفى  �إىل  ٌنقل 
عينيه، متنعه من ح�سور �جلل�سة.

ون��ق��ل��ت و���س��ائ��ل �إع�����الم �إي��ط��ال��ي��ة عن 
برل�سكوين، قولها  م�سادر مقربة من 
�إنه نقل �إىل م�ست�سفى �سان ر�فاييل يف 

ميالنو ب�سبب م�ساكل يف عينيه .
و�أو�سحت �أنه ذهب �إىل �مل�ست�سفى  بناء 
على ن�سيحة طبيبه �خلا�س، ما دفعه 
�ل�سيا�سية  �ل��ت��ز�م��ات��ه  ج��م��ي��ع  الإل���غ���اء 

و�لق�سائية .
برل�سكوين  حمامو  �أّك���د  جهتهم،  م��ن 
�ساء  �لوقت �حل��ايل، قد  �أن و�سعه، يف 
ب�سكل كبر ،هذ� و�نطلقت �سباح �م�س 

�رتكب  و�أ���س��اف  �لدولية.  �ل�سالم  حفظ  ق��و�ت  تدعمهما 
حددنا  حتقيقا..  �أجرينا  �الغت�ساب  جر�ئم  من  �لعديد 
عدد� من �لق�سايا وطالبنا �ن تتخذ �ل�سلطات �لكوجنولية 
�ج���ر�ء �سد ه���وؤالء �ال���س��خ��ا���س. ومل ي��ح��دد ع��دد �جلنود 
ن�سركي  قال مارتن  �الول  كانون  دي�سمرب  �ملتهمني. ويف 
�ملتحدث با�سم �المم �ملتحدة �ن �نتهاكات مزعومة حلقوق 
�الن�سان وقعت يف مينوفا وحولها بني 20 و30 نوفمرب 
�م��ر�أة وقتل مدنيني �ثنني و�أ�ساف   126 منها �غت�ساب 
باالغت�ساب  �تهامات  �لوقت وجهت  ذلك  �أنه يف  ن�سركي 
جلنديني بينما �تهم �سبعة �خرون بالنهب. وبعثة حفظ 
�ل�سالم �لتابعة لالمم �ملتحدة يف �لكوجنو و�ملعروفة با�سم 
مونو�سكو مفو�سة بحماية �ملدنيني ودعم عمليات �جلي�س 
�لكوجنويل. وهناك �أكر من 17�ألف جندي يف �لكوجنو 

�لتي تبلغ م�ساحتها نحو م�ساحة غرب �أوروبا كلها.

�جلمعة، بق�سر �لعدل يف حمكمة ميالنو، جل�سة جديدة 
يف �لق�سية �ملعروفة �إعالمياً با�سم روبي غيت ، �ملتهم فيها 
برل�سكوين بعالقته مع �لر�ق�سة �ملغربية روبي ، عندما 
كانت دون �سن �لثامنة ع�سرة، و با�ستغالل �ل�سلطة لتدخله 
�ل�سرقة.  بتهمة  حمتجزة  ك��ان��ت  عندما  عنها  ل��الإف��ر�ج 
�ملحامون  تقدم  �جلل�سة،  ب��د�ي��ة  وف��ى 
مقّدمني  �جلل�سة،  لتاأجيل  بالتما�س 
مبعاناة  تفيد  طبية  �سهادة  للمحكمة 
برل�سكوين من مر�س �لرمد ما منعه 
من ح�سور �جلل�سة. غر �أن �ملدعية، 
�لق�ساة  من  طلبت  بوكا�سيني،  �إي��ل��د� 
برل�سكوين  متهمة  �ل�����س��ه��ادة،  رف�����س 
بغر�س  �لطبية  بال�سهاد�ت  بالتحجج 
تاأجيل �جلل�سات . وكان من �ملفر�س 
ب��وك��ا���س��ي��ن��ي حت��ق��ي��ق��ه��ا مع  ت��ن��ه��ي  �أن 
�ملتهم، وتقوم مبر�فعاتها �الأخ��رة يف 
منت�سف �ل�سهر �جلاري، ليتم �إ�سد�ر 

حكم يف �لق�سية يف وقت الحق.

•• �صيول-ا ف ب:

�لكورية  �جلزيرة  �سبه  يف  �م�س  �لتوتر  حدة  ت�ساعدت 
�المن  جمل�س  فر�سها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �لعقوبات  بعد 
بيونغ  و�علنت  �ل�سمايل،  �ل��ك��وري  �لنظام  على  �ل��دويل 

يانغ �لغاء �تفاقات عدم �العتد�ء مع �جلنوب.
�لنظام  �ملرة �الوىل ت�سدر مو�قف عد�ئية من  ولي�ست 
�ل��ك��وري �ل�����س��م��ايل ح��ي��ال ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة و�لواليات 
�اليام  �رت��ف��ع��ت يف  �حل���اد  وت���رة خطابه  لكن  �مل��ت��ح��دة، 
�الخرة مع �قر�ب موعد ت�سويت �المم �ملتحدة على 
عقوبات بحقه يف مو�ز�ة مناور�ت ع�سكرية م�سركة بني 
بان  خ�سو�سا  يانغ  بيونغ  وت��وع��دت  و�سيول.  و��سنطن 
�لعام  �لكورية  �حل��رب  �نهى  �ل��ذي  �لهدنة  �تفاق  تبطل 
وحمذرة  حر�رية  نووية  حرب  ب�سبح  ملوحة   ،1953

�لواليات �ملتحدة من �لتعر�س ل�سربة نووية وقائية .
وقالت جلنة �عادة �لتوحيد �ل�سلمي لكوريا يف بيان نقلته 
ب�سع  بعد  �لر�سمية  �ل�سمالية  �لكورية  �الن��ب��اء  وك��ال��ة 
�ل�سمالية  �ن كوريا  �ساعات من ت�سويت جمل�س �المن 

اإ�شرائيل حتذر لبنان من اإعادة حرب متوز 
•• القد�ص املحتلة-رويرتز:

ت�ستعد �إ�سر�ئيل ملحاربة ما ت�سميه ملي�سيا حزب �هلل �لتي ت�ستبه يف ح�سولها 
خارج  �إىل  �ل�سر�ع  �م��ت��د�د  خ�سية  وذل��ك  دم�سق،  م��ن  متطورة  �أ�سلحة  على 
تنفيذها  ح��ال  يف  عليها  للرد  م�ستعد  �حل��زب  ب��اأن  �إ�سر�ئيل  وتعتقد  �سوريا. 
�إ�سر�ئيليا  �سابطا  �أن  غر  �إي���ر�ن.  يف  �لنووية  �ملو�قع  مبهاجمة  تهديد�تها 
وي�سعل  �أن ميتد  �سوريا ميكن  �لتوتر يف  �إن  قال  �للبنانية  كبر� يف �جلبهة 
فتيل �ملو�جهة مع حزب �هلل.  و�أبلغ �ل�سابط -�لذي طلب عدم ذكر ��سمه- 
�ل�سحفيني �الأجانب �أثناء �إ�سر�فه على حماكاة ملعركة قوية مع حزب �هلل يف 
قاعدة تابعة للجي�س يف �ل�سحر�ء، نريد �حلفاظ على �لهدوء، ونريد �أن يعلم 
�جلانب �الآخر �أنهم �إذ� �تخذو� خطوة ت�ستلزم دفع �لثمن ف�سيدفعونه غاليا 
لها  �ستكون  يتبعونها  �لتي  �لطريقة  �إن  �لبارز  �الإ�سر�ئيلي  �مل�سوؤول  وق��ال   .
تد�عيات على �سكان �سمال لبنان وبنيته �لتحتية، يف �إ�سارة �إىل معقل حزب 
�هلل، حيث تعتقد �إ�سر�ئيل باأن �حلزب ين�سر قاذفات �سو�ريخ ومو�قع ح�سينة 
للم�سلحني . وتظهر �ملناورة �ل�سحر�وية �لتدريب �ملكثف للقو�ت �الإ�سر�ئيلية 
�هلل،  ح��زب  ل��ردع  للقوة حماولة  �لقادة  كبار  ��ستعر��س  يعك�س جانب  �ل��ذي 

بالتحذير من �أن �ل�سر�ع �لتايل ميكن �أن ي�سبب معاناة �أكرب للبنان. 

�ل�سمال و�جلنوب  �تفاقات عدم �العتد�ء بني  تلغي كل 
. و�تفاق عدم �العتد�ء �ال�سا�سي بني �ل�سمال و�جلنوب 
�ملنف�سلني منذ �كر من �ستة عقود وقع �لعام 1991. 
�سكل  يف  خالفاتهما  ت�سوية  �ل��ب��ل��د�ن  مبوجبه  ويلتزم 

�سلمي وتفادي �ملو�جهات �لع�سكرية �لعر�سية.
ت��ب��ل��غ �جلنوب  �ل�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  �ل��ب��ي��ان �ن  و�����س���اف 
�ل�سمال  بني  �الحمر  �لهاتف  ف��ور�  �ستقطع  بانها  �ي�سا 
و�جلنوب �لذي �قيم �لعام 1971. وتوعدت بيونغ يانغ 
مر�ر� بوقف قناة �لتو��سل هذه ونفذت تهديدها مرتني 

وفق وز�رة �عادة �لتوحيد �لكورية �جلنوبية.
وفر�س جمل�س �المن �لدويل �خلمي�س عقوبات جديدة 
على كوريا �ل�سمالية رد� على جتربتها �لنووية �لثالثة.

�ملجل�س  �ع�ساء  �عتمده  �ل��ذي   2094 �ل��ق��ر�ر  وين�س 
لرب�مج  �لتمويل  م�سادر  وق��ف  على  ب��االج��م��اع  �ل15 
رقابة  يفر�س  كما  و�لبال�ستية،  �لع�سكرية  يانغ  بيونغ 
�ل�����س��م��ال��ي��ني ويو�سع  �ل��ك��وري��ني  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  ع��ل��ى 
�ل��الئ��ح��ة �ل�����س��ود�ء ل��ال���س��خ��ا���س و�ل�����س��رك��ات �ملجمدة 

ح�ساباتهم �و �ملمنوعني من �ل�سفر.

ال�شيوخ ي�شادق على تعيني برينان مديرًا لل�شي اآي اإي اتهام الدلي لما بدفع اأموال ملن يحرقون اأنف�شهم 
•• بكني-رويرتز:

�تهم م�سوؤول �سيني �لدالي الما �لزعيم �لروحي يف 
�لتبت �م�س بدفع �ملال ال�سخا�س حل�سهم على حرق 
�أنف�سهم وقال �نه ميلك دليال على �أن �لزعيم �حلائز 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم ي��ح��ر���س ع��ل��ى م��ث��ل هذه 
�لتبت  �سخ�س يف   100 �أك��ر من  و�أ�سعل  �الع��م��ال. 
على  �حتجاجا   2009 ع��ام  منذ  �أنف�سهم  يف  �ل��ن��ار 

�حلكم �ل�سيني وتويف معظمهم.
وقال بادما ت�سولينج وهو �سيني عني رئي�سا لربملان 
�ل�سنوي  �الج��ت��م��اع  هام�س  على  لل�سحفيني  �لتبت 

للربملان �ل�سيني �حر�ق �لنف�س �سلوك ال �أخالقي وال 
�ن�ساين على �الطالق.

و�أ�ساف يف ��سارة للدالي الما و�سخ�سيات �أخرى من 
�ل��وق��وف �سد ه��ذ� وو�سع  ب��دال م��ن  �ملنفى  �لتبت يف 
نهاية له فانهم ي�سجعونه وي�ستخدمون �سبال �أخرى 
�لتحري�س  يف  للم�سي  �ملالية  �لتعوي�سات  دفع  مثل 

على مثل هذه �العمال.
وك��ان �ل���دالي الم��ا ق��د ف��ر م��ن �ل�سني ع��ام 1959 
�ل�سيني. وتعتربه  �نتفا�سة �سد �حلكم  �حباط  بعد 
�ال  ي�سعى  �نه ال  يقول  لكنه  �نف�ساليا عنيفا  �ل�سني 

ملزيد من �حلكم �لذ�تي يف �لتبت.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�لتون�سي  لل�سعب  �أ���س��ب��ح  �أخ�����ر� 
ح��ك��وم��ة �أع��ل��ن ع��ن والدت��ه��ا �أم�س 
��سمر  وع�سر  طويل  خما�س  بعد 
�لتون�سيون  ي������ردد  مل  �أ����س���ه���ر� 
�لتحوير  ه��ذ�  �ع��ت��ب��ار  يف  �أنف�سهم 
�ل���وزي���ر ه���و �مل�����س��ل�����س��ل �الأط�����ول يف 
تاريخ تون�س حتى و�ن �ّثر متطيط 
حلقاته على عن�سر �لت�سويق فيه.

�حلكومة  تعر�س  �أن  �ملنتظر  ومن 
ت�سكيلتها  حافظت  �لتي  �جلديدة 
ع���ل���ى ن�������س���ب���ة ك����ب����رة م�����ن وج�����وه 
على  �ستعر�س  �ل�سابقة  �حلكومة 
�لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�س  �أنظار 

�الثنني �لقادم.
�حلكومة  �أن  م���ر�ق���ب���ون  وي������رى 
�جل�����دي�����دة ت���ع���د جم������رد �م����ت����د�د 
بنف�س  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي  حلكومة 
�ل�����س��ي��ا���س��ات و�ل�����رب�م�����ج و ب����ذ�ت 
�أن  �إىل  �لنظر  الفتني  �الأ�سخا�س، 
م��ن وزر�ء �جلبايل  �الأك���رب  �ل��ع��دد 
�سيو��سلون �لعمل يف نف�س �ملنا�سب 
على  �ملثال  بذلك  مقدمة  تقريبا، 

��ستمر�رية عقلية �ملحا�س�سة. 
ت�سكيلة  �ل���ع���ري�������س  ق������دم  وق������د 
�جلمهورية  ل��رئ��ي�����س  �حل���ك���وم���ة 
و�سيتم  �مل��رزوق��ي  �ملن�سف  �مل��وؤق��ت 
�أي����ام على   3 ع��ر���س��ه��ا يف غ�����س��ون 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ن���ي���وي���ورك تاميز  دع����ت ���س��ح��ي��ف��ة 
�ملخابر�ت  وكالة  �الأمركية مدير 
�الأمركية �جلديد جون  �ملركزية 
عن  �لك�سف  ���س��رورة  �إىل  ب��ري��ن��ان 
ت��ف��ا���س��ي��ل ب���ر�م���ج �ل��ت��ع��ذي��ب �سد 
معتقلي غو�نتانامو �لتي �سمح بها 
جورج  �ل�سابق  �الأمركي  �لرئي�س 
و�لتي  ت�سيني،  دي��ك  ونائبه  بو�س 
�سوهت �سمعة �لواليات �ملتحدة يف 

�خلارج.
�فتتاحيتها  يف  �ل�سحيفة  وق��ال��ت 
�إن ب��ري��ن��ان، �ل���ذي ���س��ادق جمل�س 
لهذ�  ت��ر���س��ي��ح��ه  ع���ل���ى  �ل�������س���ي���وخ 
�مل�����ن�����������س�����ب، ك���������ان ق�������د ع�����م�����ل يف 
وع�سرين  خم�سة  ط���و�ل  �ل��وك��ال��ة 
ع��ام��ا ت��ق��ري��ب��ا، م��و���س��ح��ة �أن����ه قام 
�ث���ن���ت���ني يف جم���ال  ب���وظ���ي���ف���ت���ني 
بو�س،  عهد  يف  �الإره����اب  مكافحة 
و�أنه كان يف �إحد�هما يجمع تقارير 
��ستخبارية،  وك��ال��ة  ع�سرين  م��ن 
مبا فيها وكالة �ملخابر�ت �ملركزية 
�أي����ه( وذلك  �آي  �الأم��رك��ي��ة )���س��ي 
الإحاطة بو�س ب�ساأنها يف �الجتماع 

�ل�سباحي.
�أي�����س��ا �سغل  ب��ري��ن��ان  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�لقومي  �الأم���ن  م�ست�سار  من�سب 
�أوباما  ب��ار�ك  �الأم��رك��ي  للرئي�س 
يف فرة �لرئا�سة �الأوىل، و�أنه كان 
يف  �أوب��ام��ا  �إد�رة  �سيا�سة  مهند�س 

�لقتل �مل�ستهدف.
�أ�ساليب  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ����س���ارت 
متار�سها  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  �ل��ت��ع��ذي��ب 

الحتاد الأوروبي يو�شع 
عقوبات على اإيران 

•• بروك�صل-رويرتز:

ق�������ال دب����ل����وم����ا�����س����ي����ون ب����االحت����اد 
�الوروب��������ي �ن ح���ك���وم���ات �الحت����اد 
هذ�  ع��ق��وب��ات  �ستفر�س  �الوروب����ي 
م�سوؤولني  ت�����س��ع��ة  ع��ل��ى  �ال����س���ب���وع 
تنحي  �خرين  �ير�نيني  و��سخا�س 
�نتهاكات  يف  ع��ل��ي��ه��م  ب���ال���الئ���م���ة 

حلقوق �الن�سان يف �ير�ن.
�ال�سبوع  يف  �ملتحدة  �المم  وذك��رت 
����س���ع���دت من  �ي�������ر�ن  �ن  �مل���ا����س���ي 
ع��م��ل��ي��ات �ع������د�م �ل�����س��ج��ن��اء ومن 
بينهم ق�سر باال�سافة �ىل �عتقال 
يتعر�سون  م���ا  غ��ال��ب��ا  م��ع��ار���س��ني 
و�حيانا  �ل�����س��ج��ن  يف  ل��ل��ت��ع��ذي��ب 
للموت. وهذه �لعقوبات �الوروبية 
�الجر�ء�ت  عن  منف�سلة  �جلديدة 
�ل��ت��ي ف��ر���س��ت ع��ل��ى �ي����ر�ن ب�سبب 
�ل���ذي ت�ستبه  �ل��ن��ووي  ب��رن��اجم��ه��ا 
�حل��ك��وم��ات يف �الحت����اد �الوروب����ي 
ل����ه بعد�  ب������ان  �خ�������رى  وم���ن���اط���ق 

ع�سكريا �سريا.
ومت����دد ه���ذه �ل��ع��ق��وب��ات �ج����ر�ء�ت 
فر�سها �الحتاد �الوروب��ي يف �لعام 
حلقوق  �ن��ت��ه��اك��ات  ب�سبب  �مل��ا���س��ي 
�الن�سان و�لتي ت�ستهدف حاليا 78 
�سخ�سا من بينهم م�سوؤولون مثل 
�لهيئة  رئ��ي�����س  ���س��ادق الري���ج���اين 
هيئة  ورئي�س  �الير�نية  �لق�سائية 
�حلكومية  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون  �الذ�ع�����ة 

�الير�نية عزت �هلل �سرغامي.
�الحتاد  خارجية  وزر�ء  و�سيعطي 
�لنهائية على  �الوروبي مو�فقتهم 
�الثنني  ي����وم  �جل���دي���دة  �ل��ق��ائ��م��ة 
و����س���ي���ت���م �ع��������الن �ال�����س����م����اء ي���وم 

�لثالثاء.

لنيل  �لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�س 
�حلكومة  �أن  �إىل  وي�����س��ار  �ل��ث��ق��ة. 
�جل������دي������دة ت����ق����وم ع����ل����ى �أ�����س����ا�����س 
�ن�سحاب  بعد  �ل��ق��دمي��ة  �ل��روي��ك��ا 
من  ك���ان  �سيا�سية  �أط����ر�ف  ث��الث��ة 

�ملفر�س �ن�سمامها �ليها.
وق���د وق���ع �الخ��ت��ي��ار ع��ل��ى �الأ�ستاذ 
�جل���ام���ع���ي و�مل����ح����ام����ي ن����ذي����ر بن 
�لعدل  وزي���ر  ل��ت��ويل من�سب  ع��ّم��و 
�لقا�سي  ع��ل��ى  �الخ��ت��ي��ار  ف��ي��م��ا مت 
ب���ن ج����ّدو ل��ت��ويل من�سب  ل��ط��ف��ي 
وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل��ق��ا���س��ي ر�سيد 
�لدفاع  وز�رة  ر�أ�����س  ع��ل��ى  �ل�����س��ب��اغ 
�ل�سابق  �لدبلوما�سي  �ق��ر�ح  ومّت 
ل��ت��ويل من�سب  ع��ث��م��ان ج���ارن���دي 

وزير �خلارجّية  
وزي����ر ل��ل��د�خ��ل��ي��ة �جل���دي���د لطفي 
ي�سغل خ��ط��ة وكيل  ك���ان  ب��ن ج���دو 
�البتد�ئية  باملحكمة  للجمهورية 
�أن  و���س��ب��ق  �ل��ق�����س��ري��ن.  مبحافظة 
عر�ست عليه عدة خطط وظيفية 
منها وزير لل�سوؤون �الجتماعية يف 
حكومة حممد �لغنو�سي �الأوىل ثم 
م��ن حمافظات  ك��ل  حم��اف��ظ على 
وتوزر،  و�لق�سرين  بوزيد  �سيدي 
�إال �نه �عتذر عنها وخّر مو��سلة 

�لعمل يف �سلك �لق�ساء. 
 وحتمل لطفي بن جدو م�سوؤولية 
�مل�ستقلة  �لفرعية  �لهيئة  رئ��ا���س��ة 

�ملعار�سة من ت�سيي�س وز�رة �لدفاع 
عبد  �ل�سابق  �لوزير  ��ستقالة  بعد 

�لكرمي �لزبيدي وهو م�ستقل.
 

الهرمل �سايك 
يطيح بوزير الرتبية

�لربية  وزي����ر  ����س��ت��ب��د�ل  مت  ك��م��ا 
�ل��ت��ك��ت��ل عبد  �ل���ق���ي���ادي يف ح����زب 
�سامل  ب��ت��ع��ي��ني  ع���ب���ي���د  �ل���ل���ط���ي���ف 
علم  �أ�����س����ت����اذ يف  وه�����و  �الأب����ي���������س، 
�الج����ت����م����اع �ل�������س���ي���ا����س���ي، وزي������ر� 

للربية.
 و�أث��������ار ع���ب���د �ل��ل��ط��ي��ف ع��ب��ي��د يف 
�الآونة �الأخرة ��ستياء كبر� لدى 
طالب  بعدما  و�الأول��ي��اء  �لتالميذ 
ثانوية  م��در���س��ة  ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف 
�لتالميذ  ب��ع�����س  ق��ي��ام  �إث����ر  ع��ل��ى 
برق�سة "�لهرمل �سايك" يف �ساحة 

هذه �ملدر�سة دون �إذن.
�أو���س��اط نقابة  �أث���ار ج��دال يف   كما 
دخ��ل��ت يف  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��وي  �لتعليم 
�أدى  �ح��ت��ج��اج��ي��ة مم����ا  حت����رك����ات 
وز�رة  ب����ني  �ل���ع���الق���ة  ت���وت���ر  �إىل 
�ل��رب��ي��ة و�ل��ن��ق��اب��ة. وق����رر عبيد 
خ�سم يومني من �الأ�ساتذة �لذين 
����س���ارك���و� يف �إ�����س����ر�ب ي���وم���ي 22 
و23 جانفي �ملا�سي لكنه عدل يف 
�الأخ���ر ع��ن ق���ر�ره بعد حتذير�ت 
ما  ويف  �لت�سعيد.  مبزيد  �لنقابة 

�لق�سرين  مبحافظة  لالنتخابات 
يف �نتخابات 23 �أكتوبر 2011.

 و�سيكون بن جدو �لقا�سي �لثاين 
وز�رة  م�����س��وؤول��ي��ة  ي��ت��ح��م��ل  �ل�����ذي 
�لقا�سي  ت��ع��ي��ني  ب��ع��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
حكومة  يف  �ل����ر�ج����ح����ي  ف����رح����ات 
�أن  ق��ب��ل  �الأوىل  �لغنو�سي  حم��م��د 
يقيله �لوزير �الأول �ل�سابق �لباجي 

قياد �ل�سب�سي.
�جلديد  �لوزير  �ل�سباغ  ر�سيد  �أما 
�لعري�س  علي  حكومة  يف  للدفاع 
�مل�ستقيل  �لوزير  مكان  عنّي  �ل��ذي 
عبد �لكرمي �لزبيدي �لذي رف�س 
�جلديدة  �حلكومة  يف  �ال�ستمر�ر 
�ل�سيا�سي  �لو�سع  على  �حتجاجا 
ف��ق��د كان  ق��ول��ه  �ل��غ��ام�����س، ح�سب 
وهي  �لتعقيب،  ملحكمة  �أول  رئي�سا 

�أعلى �سلطة ق�سائية يف �لبالد. 
بعد  �ل�������س���ب���اغ  ت���ع���ي���ني  مت  ك���م���ا   
�ل���ث���ورة يف ح��ك��وم��ة �ل�����س��ب�����س��ي، يف 
رئي�سا   ،2011 ج��وي��ل��ي��ة  ���س��ه��ر 
للمجل�س �الإ�سالمي �الأعلى، �لذي 
نظر�   ،1989 ع����ام  �إح����د�ث����ه  مّت 
بالتخ�س�س  ل���ه  م�����س��ه��ود  ل��ك��ون��ه 
�ل��ع��ل��وم �الإ���س��الم��ي��ة.  ويحظى  يف 
ر�سيد �ل�سباغ بثقة حركة �لنه�سة 
من�سبه  يف  �أبقته  �لتي  �الإ�سالمية 
رئي�سا للمجل�س �الإ�سالمي �الأعلى 
ب��ع��د ���س��ع��وده��ا ل��ل��ح��ك��م.  وتخ�سى 

�حلبيب �جلملي
وزيرة �ملر�أة: �سهام بادي

وزير �ل�سوؤون �لدينّية: نور �لدين 
�خلادمي

خليل  �الجتماعية:  �ل�سوؤون  وزير 
�لز�وية

بالهجرة  م��ك��ل��ف  دول�����ة  ك���ات���ب   -
ح�سني �جلزيري

بن  من�سف  �لعايل:  �لتعليم  وزي��ر 
�سامل

و�ل�سوؤون  �ل���دول���ة  �أم�����الك  وزي����ر 
�لعقارية: �سليم بن حميد�ن

وزي����������ر �ل�����ن�����ق�����ل: ع����ب����د �ل����ك����رمي 
�لهاروين

وزير �لتجهيز: حممد �سلمان

�المني �لدغري )جديد(
بالتنمية  م��ك��ل��ف  دول�����ة  ك���ات���ب   -

�جلهوية: نور �لدين �لكعبي
وزر�ء لدى رئي�س �حلكومة :

نور �لدين �لبحري: وزير معتمد 
مكلف  �حل����ك����وم����ة  رئ���ي�������س  ل������دى 

بال�سوؤون �ل�سيا�سية )جديد(
ر�سا �ل�سعيدي: وزير معتمد لدى 
بال�سوؤون  مكلف  �حلكومة  رئي�س 

�القت�سادية
ع���ب���د �ل����رح����م����ان �الدغ���������م: وزي����ر 
�حلكومة  رئ���ي�������س  ل�����دى  م��ع��ت��م��د 
مكلف باحلوكمة ومقاومة �لف�ساد

�سعيد �مل�سي�سي: كاتب دولة مكلف 
بال�سوؤون �جلهوية و�ملحلّية 

باال�سكان:  مكلفة  �لدولة  كاتب   -
�سهيدة بن فرج بور�وي

- كاتب دولة مكلف بالبيئة: �سادق 
�لعمري )جديد(

طارق  و�ل��ري��ا���س��ة:  �ل�سباب  وزي���ر 
ذياب

ك���ات���ب دول������ة م��ك��ل��ف ل�����دى وزي����ر 
فتحي  و�ل�����ري�����ا������س�����ة:  �ل�������س���ب���اب 

�لتوزري
وزير �لتكنولوجيا: �ملنجي مرزوق

ن��وف��ل �جلمايل  �ل��ت�����س��غ��ي��ل:  وزي����ر 
)جديد(

و�لعد�لة  �الن�����س��ان  ح��ق��وق  وزي����ر 
�النتقالية: �سمر ديلو

�لدويل:  و�ل��ت��ع��اون  �لتنمية  وزي��ر 

وك������ال������ة �مل������خ������اب������ر�ت �مل����رك����زي����ة 
ب���و����س بحق  �الأم���رك���ي���ة يف ع��ه��د 
وخا�سة  غ���و�ن���ت���ان���ام���و،  م��ع��ت��ق��ل��ي 
�لقاعدة،  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن��ا���س��ر  ب��ح��ق 
بكونه  �ملتهم  �ل�سجني  �أن  م�سيفة 
�ل��ع��ق��ل �مل���دب���ر ل�����ه��ج��م��ات �حل���ادي 
 2001 �أيلول  �سبتمرب  من  ع�سر 
خالد �سيخ حممد تعر�س لالإيهام 
برينان  و�أن  م���رة،   183 ب��ال��غ��رق 
�أمام  �أثناء جل�سة �ال�ستماع  فوجئ 
�آالف  �لكونغر�س بتقرير من �ستة 
و��ستجو�ب  �عتقال  ب�ساأن  �سفحة 

وتعذيب �ل�سجناء.
من  ط���ل���ب  ب����ري����ن����ان  �إن  وق����ال����ت 

�أن  خ��ا���س��ة  و�الع��ت��ق��ال،  �لتحقيق 
بر�مج �العتقال و�ال�ستجو�ب �إبان 
�أولوية  ب���اأي  ب��و���س مل حت��ظ  حكم 

لدى �أوباما.
و�أو����س���ح���ت �أن ه���ذه �ل���رب�م���ج مل 
ت�����س��رع �ه��ت��م��ام �أوب���ام���ا م��ن��ذ �أول 
يوم ت�سلم فيه زمام �الأمور رئي�سا 
 ،2009 �مل��ت��ح��دة ع���ام  ل��ل��والي��ات 
�أي وقت  ت��وف��ر  رف�����س  ف���اأوب���ام���ا 
�جل�سيمة  �الأخ�����ط�����اء  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
والإ�ساءة ��ستخد�م �ل�سلطة يف عهد 
م�سائل  ي��ر�ه��ا  الأن���ه  وذل���ك  �سلفه، 
�أول����وي����ات  ل���دي���ه  والأن  ����س���غ���رة، 

�أخرى ير�ها �أكر �أهمية.

�لكونغر�س �الأمركي تاأجيل �لبت 
ب�ساأن �لك�سف عن تفا�سيل �أ�ساليب 
�ل��ت��ع��ذي��ب وع����ن م����دى ج���دو�ه���ا، 
معربا عن ��ستيائه منها، و�أنه قال 
�إنه ال يعرف عنها �سيئا، و�أنه وعد 
�حلقائق  عن  بالبحث  �لكونغر�س 
وك�سفها، و�أنه �سيجعل هذه �ملهمة 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �أول���وي���ات���ه �إذ� م���ا مت 

�عتماده مدير� ل�سي �آي �أيه.
وقالت �ل�سحيفة �إنه رمبا ي�سعب 
كان  �ل���ت���ي  �ل���ف���رة  �إىل  �ل����رج����وع 
�لقانون يف عهد  �نتهاك  يتم فيها 
ب��و���س، وه��ي �ل��ف��رة �ل��ت��ي �سهدت 
يف  �ل���ك���ف���اءة  وع�����دم  �الإد�رة  ����س���وء 

�لتون�سية  �حل��ك��وم��ة  ت�سكيلة  يلي 
�جلديدة وهي كالتايل:

جّدو  ب��ن  لطفي  �لد�خلية:  وز�رة 
)جديد(

�ل�سّباغ  ر����س���ي���د  �ل�����دف�����اع:  وزي������ر 
)جديد(

ب����ن عّمو  ن���ذي���ر   : �ل����ع����دل  وزي������ر 
)جديد(

وزير �خلارجية : عثمان �جلارندي 
)جديد(

- ليلى بحرّية كاتبة �لدولة مكلفة 
بال�سوؤون �خلارجّية

بقية �لوز�ر�ت:
وزير �لتجارة: عبد �لوهاب معطر

ج���م���ال قمرة  �ل�������س���ي���اح���ة:  وزي������ر 
)جديد(

وزي�������������ر �ل�������������س������ن������اع������ة: م����ه����دي 
جمعة)جديد(

�ل�سناعة  - كاتب دولة لدى وزير 
مكلف بالطاقة ن�سال �لورفّلي

�البي�س  ����س���امل  �ل���رب���ي���ة:  وزي�����ر 
)جديد(

وزير �ملالية: �ليا�س �لفخفاخ
�ملالية  ل���دى وزي����ر  ك��ات��ب دول����ة   -

�ل�ساذيل �لعابد
وزير �لثقافة: �ملهدي �ملربوك

وزير �ل�سحة: عبد �للطيف �ملكي
وزير �لفالحة: حممد بن �سامل

- كاتب �لدولة لدى وزير �لفالحة 

العقوبات الأممية تزيد توتر �شبه اجلزيرة الكورية

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

مدير�ً  برينان  جون  تعيني  على  �الأمركي  �ل�سيوخ  جمل�س  �سادق 
لوكالة �ال�ستخبار�ت �ملركزية �الأمركية �سي �آي �إي .

وبعد �إرجاء �لت�سويت على تعيني برينان مدير�ً لل�سي �آي �إثر جلوء 
فتحدث  �ل�سيا�سية  �ملماطلة  �إىل  ب��ول  ر�ن��د  �جل��م��ه��وري  �ل�سناتور 
وح�سل  �لتعيني.  مل�سلحة  و���س��وت  �ملجل�س  ع��اد  �ساعة،   13 ط��و�ل 

برينان على 63 �سوتاً مريد�ً و34 معار�ساً لتعيينه.
وبلغ �لرئي�س �الأمركي بار�ك �وباما على �لفور بنتيحة �لت�سويت 
�ل�سيوخ  جمل�س  �ن  ق��ائ��اًل  ب��االأم��ر  ف��رح��ب  �ملن�سب،  ل��ه��ذ�  ملر�سحه 
و�أ���س��اد بت�سميم برينان   . �أق��دره��ا ب�سدة  �ع��رف مبز�يا ج��ون �لتي 

�لكونغر�س  مع  بالعمل  و�لتز�مه  �آمنة  �أم��رك��ا  على  �حلفاظ  على 
وقدرته على بناء �سر�كات مع �سركاء �أحانب باالإ�سافة �إىل �إخال�سه 
للقيم �لتي حتدد هوية �أمركا. ولفت �لرئي�س �الأمركي �إىل خربة 
برينان يف �ل�سي �آي �إي طو�ل 25 �سنة، باالإ�سافة �إىل دوره كم�ست�سار 
يف �لبيت �الأبي�س ل�سوؤون مكافحة �الإره��اب . وقبل �لت�سويت على 
برينان  تعيني  حول  �لنقا�س  وقف  على  �ل�سناتور�ت  �سوت  �لتعيني 
وكان  م��ع��ار���س��اً.  و16  م��وؤي��د�ً  ���س��وت��اً   81 على  �خل��ط��وة  فح�سلت 
و�حد�ً  ي��وم��اً  �أرج���ئ  ب��ري��ن��ان  تعيني  على  �ل�سيوخ  جمل�س  ت�سويت 
�ل�سيا�سية  �ملماطلة  �إىل  بول  ر�ن��د  �جلمهوري  �ل�سناتور  جلوء  بعد 
��ستخد�م  مل�ساألة  مكتوب  بتو�سيح  ومطالبته   )Fillibuster(

�لطائر�ت من دون طيار لقتل �أمركيني على �أر�س �أمركية.

بعد ماراتون قيا�سي:

الرتويكا القدمية ت�شّكل احلكومة التون�شية اجلديدة..!

دعوة لربينان للك�شف عن تفا�شيل التعذيب 
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ف�����س��ار �ل���ع���دد �ل��ي��وم��ي �أك����ر من 
جنح  حت��ت  ي�سافرون  �آالف  �سبعة 

�لظالم.
وب���ع���د زي����ارت����ه مل��خ��ي��م �ل���زع���ري 
ب���د� ل��ه و��سحا  ب������االأردن،  �مل��ك��ت��ظ 
م����دى �مل���ع���ان���اة �ل���ت���ي ي��ت��ع��ني على 
�لعنف  م���ن  م��ك��اب��دت��ه��ا  �الأط����ف����ال 
�لناجمة  و�ملاآ�سي  ي�سهدونه  �ل��ذي 
حاالت  من  �الآخرين  ومعاناة  عنه 
�لرئوية  و�الل���ت���ه���اب���ات  �ل�����س��ع��ال 

و�لعدوى �لتنف�سية.
وي���رى �مل�����س��وؤول �الأمم���ي �أن حجم 
�أطفال  ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل���ت���ي  �الأزم�������ة 
�سخمة  ��ستجابة  تتطلب  ���س��وري��ا 
�لدولية.  �الإن�سانية  �ملنظمات  من 
�لذي  �ل��ك��ب��ر  �جل��ه��د  �إىل  و�أ����س���ار 
�ملو�د  ل��ت��اأم��ني  �ليوني�سيف  تبذله 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�خل���دم���ات الأك����ر من 
�سوريا،  يف  �سخ�س  ماليني  ع�سرة 
ولكنهم رغم هذه �جلهود �جلبارة 
خطرتني،  ع��ق��ب��ت��ني  ي���و�ج���ه���ون 
�ل�سرعة  وج��ه  على  تعاجلا  مل  �إذ� 

تدفق  وي�ستمر  �مل��ع��ان��اة  ف�ستزيد 
�الأطفال �لالجئني �لبائ�سني.

�لعقبة �الأوىل هي تز�يد �لعنف يف 
طفال  �سبعون  قتل  حيث  ���س��وري��ا، 
�ملا�سي  �ل�سهر  يف ح��و�دث متفرقة 
�ل��ت��ي �سربت  �ل�����س��و�ري��خ  ب�����س��ب��ب 
ومات  ح��ل��ب،  يف  �ل�سكنية  �مل��ن��اط��ق 
ع�سرون �آخ��رون من �نفجار قنبلة 

يف مدر�سة بدم�سق.
و�لعقبة �لثانية هي �لنق�س �ملزمن 
ي���ه���دد برك  �ل�����ذي  �ل��ت��م��وي��ل  يف 
�ل�سوريني  �الأط���ف���ال  م��ن  �ل��ك��ث��ر 

بدون توفر �مل�ساعدة �ل�سرورية.
ُت�سد  مل  �إذ�  �أن���ه  �مل�����س��وؤول  ويعتقد 
ثغرة �لتمويل �ملقدرة بنحو 80% 
يف �لقريب �لعاجل فاإن �ليوني�سيف 
�سوف ت�سطر لتقلي�س �لتدخالت 
�ملثال  �سبيل  وعلى  للحياة.  �ملنقذة 
�ل�سرب  ملياه  �لكلور  �إم���د�د�ت  ف��اإن 
ل�سهر  �ستدوم  �سوريا  يف  �لنظيفة 
و�ح����د ف��ق��ط ح��ت��ى ن��ه��اي��ت��ه م���ا مل 

تتو�فر �الأمو�ل ل�سر�ء �ملزيد.

•• لندن-وكاالت:

�لعنف  �إن  �أمم�����ي  م�������س���وؤول  ق����ال 
�ملتز�يد و�لفجوة �لكبرة يف متويل 
�مل�ساعد�ت يعر�سان �سبيل حت�سني 
يو�جهه  �ل����ذي  �ل��ره��ي��ب  �ل��و���س��ع 

�أن  �الأطفال �ل�سوريون. و�أ�سار �إىل 
عدد �لالجئني �لفارين من �لعنف 
هناك بلغ مليونا �الآن بعد �أن كان 
�لالجئني  ���س��وؤون  مفو�سية  توقع 
�لعدد يف يونيو  �أن��ه قد ي�سل ه��ذ� 

حزير�ن. 

ل�سندوق  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  وق���ال 
�الأمم �ملتحدة للطفولة يوني�سيف 
غارديان،  ذي  ب�سحيفة  مقاله  يف 
�إن �لو�سول لهذ� �لعدد بعد عامني 
م��ن ب��د�ي��ة �ل�����س��ر�ع م��ث��ال و��سح 
�لتي  �ل�سارخة  �الأزم���ة  ه��ذه  على 
جتلب �خلوف و�الأمل و�ملعاناة على 

نطاق و��سع.
�لو�سع  �أن  ب����ول  دي���ف���د  و�أ�����س����اف 
�سوء� عنه يف  يقل  �سوريا ال  د�خ��ل 
�ملخيمات، �إذ �أن �لقتال ي�ستد و�أكر 
من �أربعة ماليني �سخ�س، ن�سفهم 
من �الأطفال، بحاجة �إىل م�ساعدة 
�ل������دول  ويف  ع���اج���ل���ة.  �إن�������س���ان���ي���ة 
وتركيا  ول��ب��ن��ان  �الأردن  �مل���ج���اورة 
�حلكومات  تكافح  وم�سر  و�لعر�ق 
و�مل��ن��ظ��م��ات �الإن�����س��ان��ي��ة، مب��ا فيها 
�الحتياجات  لتلبية  �ليوني�سيف، 

�الأكر �أهمية لالجئني.
�أن���ه م��ع �ق����ر�ب هذه  و�أ����س���ار �إىل 
تز�يد  �ل��ث��ال��ث  عامها  م��ن  �الأزم����ة 
ت���و�ف���د �ل��الج��ئ��ني ع���رب �حل����دود، 

القدوة : النظام ال�شوري يرف�ص املواقف العقالنية

�شحيفة: اأ�شلحة كرواتية للمعار�شة ال�شوريةعقبتان اأمام حت�شني و�شع اأطفال �شوريا واملخيمات 
•• زغرب-ا ف ب:

ذكرت �سحيفة كرو�تية نافذة �م�س �ن �لعا�سمة �لكرو�تية كانت بني ت�سرين 
�لثاين نوفمرب و�سباط فرب�ير نقطة عبور لنقل �ال�سلحة و�لذخائر �ملر�سلة 

�ىل م�سلحي �ملعار�سة �ل�سورية يف �طار عملية نظمتها �لواليات �ملتحدة.
�قلعت  تركية  مدنية  نقل  طائرة   75 �ن  لي�ست  يوتارين  �سحيفة  وقالت 
خالل هذه �لفرة من مطار زغرب. و��سافت �ن حجم �ال�سلحة و�لذخائر 
�لتي نقلت يف هذه �لرحالت �خلم�س و�ل�سبعني يقدر بحو�ىل ثالثة �آالف 
طن . وتابع �مل�سدر نف�سه �نها ��سلحة باعتها كرو�تيا و��سلحة قدمت من 
�ملفرو�س  �حلظر  برفع  تطالب  �لتي  بريطانيا  بينها  �خ��رى  �وروبية  دول 

على نقل �ال�سلحة �ىل �ملعار�سني �ل�سوريني.
و��ساف �ن �ال�سلحة �لكرو�تية تتاألف خ�سو�سا من مد�فع من عيار �ستني 
ملم وقاذفات �سو�ريخ. وقالت �ل�سحيفة �ن م�سوؤولني �مركيني ��سركو� 

�سركاء كرو�تيا وتركيا يف هذه �لعملية لت�سليح معار�سي �لنظام �ل�سوري .
وتابعت �ن �لواليات �ملتحدة نظمت جمع �ال�سلحة بينما قامت تركيا بنقل 
هذه �ال�سلحة ورد� على �سوؤ�ل لوكالة فر�ن�س بر�س، نفت د�نياال باري�سيت�س 
�ل�سحيفة.  ن�سرتها  �لتي  �ملعلومات  �لكرو�تية  �خلارجية  با�سم  �لناطقة 

وقالت �ن كرو�تيا مل تبع ومل تهب ��سلحة �ىل �ملتمردين .
�آذ�ر-مار�س  منذ  �ال�سد  ب�سار  �لرئي�س  نظام  �ل�سوريون  �ملعار�سون  ويقاتل 
يف  وخ�سو�سا  �الر��سي  من  مهمة  �جز�ء  على  ي�سيطرون  وباتو�   2011
�سمال �لبالد وكانت �سحيفة نيويورك تاميز �المركية حتدثت يف نهاية 
�ملعار�سة  مقاتلي  �ىل  زغ��رب  مطار  م��ن  ��سلحة  نقل  ع��ن  �سباط-فرب�ير 

�ل�سورية.

•• الدوحة -لندن-وكاالت:

�لوطني  �ل���ت���ج���م���ع  رئ���ي�������س  دع������ا 
�ل�����س��وري ريا�س  �مل��ع��ار���س  �حل���ر 
�لدول�ي  �الم����ن  جم��ل�����س  ح��ج��اب 
�س�����وريا،  يف  ب�سرعة  �لتدخل  �ىل 
ت�سليح  ���س��رورة  على  �س������دد  كما 
�ملوؤمتر  �فتتاح  يف   ، �حلر  �جلي�س 
�م�����س يف  ل��ل��ت��ج��م��ع ���س��ب��اح  �الول 

�لدوحة.
وق���ال ح��ج��اب: �ن��ن��ا ن��دع��و جميع 
�ل�������دول وع���ل���ى �الخ���������س �ل�����دول 
د�ئمة �لع�سوية يف جمل�س �المن 
�لدويل لال�سطالع مب�سوؤولياتها 
�ل�سوري  �ل�����س��ع��ب  ح��م��اي��ة  ح��ي��ال 

وخيار�ته .
بذر�ئع  �ل���ت���ذرع  ح��ج��اب  ورف�������س 
تعموية ال تنطلي على �سعبنا من 
قبيل خ�سية وقوع �لبلد يف قب�سة 
�لتطرف �و �نزالقها نحو �حلرب 

�الهلية .
وو���س��ف ح��ج��اب م��ن ي���روج لهذه 
يتجاهل  �و  يجهل  ب��ان��ه  �الف��ك��ار 
طبيعة �ملوز�ييك �ل�سوري �ملتا�سل 

ملختلف  �مل�سامل  �ملتناغم  و�لعي�س 
مكونات �سعبنا �لدينية و�الثنية .

ك��م��ا ���س��دد ري���ا����س ح��ج��اب �لذي 
وزر�ء  رئي�س  من�سب  ي�سغل  ك��ان 
دعم  �ن  على  �ل�����س��وري  �لنظام  يف 
�جلي�س �حلر هو �ل�سبيل �لوحيد 
ل��ت��غ��ي��ر �ل����و�ق����ع و�خل��������روج من 
�حلالة �لتي �و�سلنا �ليها �ل�سفاح 
ب�سار  �ل��رئ��ي�����س  �ىل  �����س���ارة  يف   ،

�ال�سد.
وق������ال يف ه�����ذ� �الط�������ار ن���ح���ن يف 
�جل��ي�����س �حلر  م��ع  ن��ق��ف  �لتجمع 
يف خندق و�حد وندعو �ىل دعمه 
�ملنابر  وع���ل���ى  و�مل�������ال  ب���ال�������س���الح 

�العالمية .
ويتكون �لتجمع �لوطني �حلر من 
�ملن�سقني عن �لنظام �ل�سوري من 
وبرملانيني  ح��ك��وم��ي��ني  م��وظ��ف��ني 
ودبلوما�سيني ��س�سو� جتمعهم يف 
15 كانون �لثاين )يناير( �ملا�سي 
يف عمان، ثم �ن�سمو� �ىل �ئتالف 

�ملعار�سة و قوى �لثورة.
�حلر  �لوطني  �لتجمع  وي�سرط 
لالزمة  ���س��ي��ا���س��ي  ح���ل  �ي  ع��ل��ى 
باالعتبار  ي���اخ���ذ  �ن  �ل�������س���وري���ة 
�ل��ن��ظ��ام ورم������وزه كافة  ����س��ق��اط 
جر�ئم  �رتكب  من  كل  وحماكمة 
بح�سب  �ل�����س��وري  �ل�سعب  ح��ق  يف 
�لروؤية  �ع��الن  م��ا ج��اء يف وثيقة 

ومت �العالن خالل �ملوؤمتر �لذي 
�لتجمع  �ن  و�ح�����د�  ي��وم��ا  ي����دوم 
�ل����وط����ن����ي �حل�������ر ����س���ي���ت���خ���ذ من 
�لعا�سمة �لقطرية �لدوحة مقر� 

كما ينوي بعث قناة ف�سائية .
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى، �أع����ل����ن وزي����ر 
�سرغي  �ل����رو�����س����ي،  �خل���ارج���ي���ة 
تطلب  ل���ن  ب�����الده  �أن  الف������روف، 
من �لرئي�س �ل�سوري ب�سار �الأ�سد 
�لتنحي عن من�سبه كحل �الأزمة 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ت��ج��م��ع �ل���ت���ي مت 
ت���وزي���ع���ه���ا ع���ل���ى �ل�����س��ح��ف��ي��ني يف 

�جلل�سة �الفتتاحية للموؤمتر.
�ملرحلة  �ن  �لوثيقة  يف  ج��اء  كما 
�سقوط  ب���ع���د  ت���ب���د�  �الن���ت���ق���ال���ي���ة 
�لنظام بعقد موؤمتر وطني تنبثق 
عنه حكومة �نتقالية تقوم باد�رة 
�نتخابات  �ىل  و�ل���دع���وة  �ل���ب���الد 
برملانية ورئا�سية و ت�سرع يف �عادة 

�العمار .

�ل��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا ب����الده م��ن��ذ نحو 
عامني، وال تقحم نف�سها يف لعبة 

تغير �الأنظمة.
�سيزور  �ل������ذي  الف��������روف،  وق������ال 
ل���ن���دن �الأ����س���ب���وع �مل��ق��ب��ل الإج�����ر�ء 
مباحثات حول �سوريا مع نظره 
�لربيطاين وليام هيغ، يف مقابلة 
�لربيطانية  �الإذ�ع������ة  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
)بي بي �سي( �م�س نحن ال نقرر 
�ل�سوريون،  من �سيقود �سوريا بل 

�الأنظمة  تغير  لعبة  يف  ول�����س��ن��ا 
�ل�سر�عات  يف  �ل���ت���دخ���ل  و����س���د 

�لد�خلية .
متثل  �ل�سيا�سة  ه��ذه  �أن  و�أ���س��اف 
لنا،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م����ب����د�أ  ن��ق��ط��������������ة 
�الأحو�ل  كل  يف  �الأ�س���د  و�لرئي�س 
�ال���س�����������������ت��ق��ال��ة من  ي��ع��ت��������������������زم  ال 

من�سبه .
ورد�ً على �سوؤ�ل حول ما �إذ� كانت 
�أر���س��ي��ة م�سركة بني  �أي���ة  ه��ن��اك 
�سوريا،  ح��ول  ورو���س��ي��ا  بريطانيا 
ق������ال الف��������روف ال �ع���ت���ق���د �أن���ن���ا 
بعيدون طاملا �أن �لهدف يف نهاية 
�أن  يريد  �ملطاف م�سرك وكالنا 
تكون  و�أن  م��وح��دة  ���س��وري��ا  تبقى 
�سعبها  ي��خ��ت��ار  و�أن  دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
من  يريد  �لتي  �لطريقة  بحرية 
ميثل  وه���ذ�  ب��ل��ده،  �إد�رة  خاللها 
�ملوقف �لرو�سي منذ بد�ية �الأزمة 

يف �سوريا.
�لرو�سي  �خلارجية  وزي��ر  ورّح��ب 
مبا �عتربه بع�س �لعنا�سر �لبناءة 
لالئتالف  �الأخ�������ر  �مل����وق����ف  يف 
و�ملعار�سة  �لثورة  لقوى  �لوطني 

�ل�سورية..
معاذ  �أح���م���د  رئ��ي�����س��ه  �إن  وق�����ال   
�أب��دى رغبته يف �حلو�ر  �خلطيب 
م���ع �حل��ك��وم��ة �ل�����س��وري��ة و�أب����دت 
��ستعد�دها  �أي���������س����اً  �الأخ����������رة 

ل��ف��ع��ل �ل�������س���يء ن��ف�����س�����������ه مب����ا يف 
�ل��ت��ي تقاتل على  ذل��ك �الأط����ر�ف 
�أنه يتعني علينا  �الأر���س، و�عتقد 
هذ�  يف  لل�سر  �جلانبني  ت�سجيع 

�الجتاه .
�سيناق�س  �أن���ه  الف����روف  و�أ����س���اف 
مع  بالتف�سيل  �ل��ت��ط��ور�ت  ه���ذه 
لندن  يف  هيغ  �لربيطاين  نظره 
�سوريا  �الأزم����ة يف  �أن  م��ن  وح����ّذر 
من  �مل��زي��د  ه���در  وي��ت��م  �ست�ستمر 
�ل���دم���اء، م��ا مل نعمل ج��م��ي��ع��اً يف 
�إطار من �لتو�فق ونبلغ �الأطر�ف 
حل  �أي  ن���ري���د  ال  ب���اأن���ن���ا  �مل��ع��ن��ي��ة 
ع�سكري �أو �ملزيد من �خل�سائر يف 
�الأرو�ح، ونريد �أن تبد�أ �ملفاو�سات 

ب�سكل جدي .
حو�يل  �إن  �ملتحدة  �الأمم  وت��ق��ول 
حتفهم  لقو�  �سخ�س  �أل��ف   70
�سوريا  يف  �الأزم��������������ة  ب������دء  م���ن���ذ 
ع�����دد  و�إن  عام������ني،  ن��ح��و  ق��ب��ل 
�ل�����س��������������وري��ني يف دول  �ل��الج��ئ��ني 
�جلو�ر و�سل �إىل مليون �سخ�س، 
�إىل جانب 2.5 مليون نازح د�خل 

�سوريا.

الفروف: لن نطلب من االأ�سد التنحي

حجاب يدعو لتدخل اأممي وت�شليح اجلي�ص احلر

•• اجلزائر-يو بي اأي:

قال نائب �ملبعوث �مل�سرك للجامعة �لعربية و�الأمم �ملتحدة 
�ل�سيا�سي يف هذ�  �أن تعطيل �حلل  �لقدوة  نا�سر  �سوريا  �إىل 
�نت�سار�  �ستحقق  �أن��ه��ا  �الأط�����ر�ف  ك��ل  �ع��ت��ق��اد  �سببه  �ل��ب��ل��د 

ع�سكريا على �الأر�س.
و�ت���ه���م �ل���ق���دوة يف ح��دي��ث ن�����س��رت��ه �م�����س ���س��ح��ي��ف��ة �خلرب  
�جل��ز�ئ��ري��ة ن��ظ��ام �ل��رئ��ي�����س �ل�����س��وري ب�����س��ار �الأ����س���د برف�س 
�ملو�قف �لعقالنية، و�لطلبات �ملعقولة �لتي طرحها )�ملبعوث 

�مل�سرك �الأخ�سر( �الإبر�هيمي..
�ل�سر�ع  �أط�����ر�ف  ب��اع��ت��ق��اد  م��رت��ب��ط  �الأم����ر  �أن  �إىل  م�����س��ر�   

وقد  ل��الأ���س��ف،  لكن  �لع�سكري،  �النت�سار  حتقيق  باإمكانية 
ر�أينا، ب�سكل و��س�������ح، �أنه من غي���ر �ملمكن.

 ويف كل �الأحو�ل هو يلحق �ملزيد من �ل�سرر و�الأمل و�لدمار 
ب�سوريا و�سعبها .

يكون  لن  باأنه  �الإبر�هيمي  به  �سرح  ما  على  �ل��ق��دوة  و�سدد 
حل يف �سوريا �إال بتو�فق �أمريكي رو�سي .. وهذ� �أمر طبيعي، 
باعتبار �أن �لطرفني هما �لقوتان �الأعظم يف �لعامل، و�الأكث�ر 
�هتمام  رمب��ا  نتيجة  �الأح���د�ث،  م�سار  �لتاأثر يف  على  ق��درة 
�أهمية  �أب���د�،  يلغي،  ال  ه��ذ�  لكن  �سوريا.  يف  بال�سر�ع  خا�س 
�ل�ساأن، و�أي�سا �لدول  �ل�سورية، باعتبارها �ساحبة  �الأطر�ف 

�الإقليمية .

�الأط���ر�ف  �إىل  و�أخ����ر�،  �أوال  ع��ائ��د،  �الأم���ر  �أن  �أ���س��اف  لكنه 
�ل�سورية فقط. و�لطريقة �ملمكنة، �الآن، هي بدء �لتفاهم بني 
�أمريكا ورو�سيا �الحتادية، يليه تفاهمات بني �لدول �خلم�س 
�أخ��رى، �إىل  و�ل��دول �الإقليمية وهكذ�. ثم يعود �الأم��ر، مرة 
كل  يف  وتتباحث  تتفاو�س  �سوف  �لتي  �ل�سورية،  �الأط����ر�ف 

�لتفا�سيل �لتي يجب تنفيذها من �أجل �حلل �ل�سيا�سي 
باأن  نعتق�����د  مازلن�����ا  �لعملية  ه����ذه  ك��ل  يف  قائ�����ال  وت��اب��ع 
مهما  دور�  ي��ل��ع��ب��و�  �أن  وف��ري��ق��ه مي��ك��ن  �مل�����س��رك  �مل��ب��ع�����وث 
و�إيجابيا، لت�سهيل هذ� �لتفاه�����م و�التف����اق وت�ست���هيل تنفيذه 

بعد ذلك .
و��ستبعد �لقدوة �أن تكون �لدول �لعربية قادرة على �لتو�سل 

لقبول  �ملعار�سة  �ل�سغط على  خ��الل  ل��الأزم��ة، من  �ىل حل 
حو�ر مع �لنظام دون �سروط م�سبقة.

وقال يف �حلقيقة ال �أرى ذلك، رمبا �لعك�س، َمن ِمن �لدول 
�لتي  �لدول  �ملعار�سة؟ وحتى  �ل�سغط على  �لعربية ميكنها 
بادرت باالعر�ف باالئتالف كممثل �سرعي لل�سعب �ل�سوري 
.. �أرى �أن هذه �لدول، رمبا، ال تكون متحم�سة، �أ�سال، الإجر�ء 

�حلو�ر .
ي�سار �ىل �ن �الأزمة �ل�سورية تقرب من �إكمال عامها �لثاين 
�ملتحدة �ىل  �الآن ح�سب تقدير�ت �الأمم  �أ�سفرت حتى  ،و قد 
مقتل �أكر من �سبعني �ألف �سخ�س ،وع�سر�ت �آالف �جلرحى 

باالإ�سافة �ىل ت�سريد نحو مليون �سخ�س.

وا�شنطن توؤجل حماكمة 
اأبو حمزة امل�شري 

•• نيويورك-ا ف ب:

�علنت �لقا�سية �المركية �ملكلفة 
�ملت�سدد  �ال�سالمي  �لد�عية  ملف 
حماكمة  �ن  �مل�����س��ري  ح��م��زة  �ب����و 
�ذ�ر-مار�س   31 يف  �ستبد�أ  �الخر 
2014 بعدما كانت مقررة يف 26 

�ب-�غ�سط�س �ملقبل.
فور�ست  كاثرين  �لقا�سية  وع��زت 
كمية  وج������ود  �ىل  �الرج��������اء  ه�����ذ� 
كبرة من �لوثائق لدى �ملحققني 
�ملحامون،  عليها  يطلع  �ن  ينبغي 
مب����ا ف��ي��ه��ا �ل���ع���دي���د م����ن �خلطب 
�ل���ت���ي ك����ان �ل���ق���اه���ا �ب����و ح���م���زة يف 
ورجحت  ب���ري���ط���ان���ي���ة.  م�������س���اج���د 
نحو  �ملحاكمة  ت�ستمر  �ن  فور�ست 
�بو  حمامو  و�سكا  ��سابيع.  ثمانية 
�لهائلة  �لكمية  م��ن  م���ر�ر�  ح��م��زة 
مكتب  جمعها  �لتي  �ملعلومات  من 
�ملدعي، علما بان ق�سما كبر� منها 

يتطلب ترجمته من �لعربية.
ق�سية  �ن���ه���ا  �ل���ق���ا����س���ي���ة  وق����ال����ت 
���س��خ��م��ة. �ع��ت��ق��د �ن���ه���ا �ك����رب مما 
�سعيد  على  عنه  حتدثنا  �ن  �سبق 
�لقا�سية  . كذلك، �مهلت  �لوثائق 
��سبوعا  و�الت��ه��ام  �ل��دف��اع  حمامي 
�بو  ب��ه  ت��ق��دم  ح��ول طلب  للتفاهم 
حمزة لال�ستعانة يف �سكل حمدود 
ب���ج���ه���از ك���م���ب���ي���وت���ر ن����ق����ال خ���الل 
حمزة  و�ب���و  �الح��ت��ي��اط��ي.  توقيفه 
�لذي وجهت �ليه 11 تهمة بينها 
�ن�سطة  وممار�سة  رهائن  �حتجاز 
�ره���اب���ي���ة، ك����ان دف����ع ب����رب�ءت����ه يف 
ت�سرين �الول-�كتوبر يف نيويورك 
بريطانيا  م�����ن  ت���رح���ي���ل���ه  ب����ع����د 
�ملولود يف م�سر  �ملت�سدد  و�لد�عية 
�تهمته  �جل��ن�����س��ي��ة  و�ل���ربي���ط���اين 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �ل��ع��ام 2004 
�سائحا   16 خ��ط��ف  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
�لعام  �ليمن  يف  �م��رك��ي��ان  بينهم 
1998. و�تهم �ي�سا بال�سلوع يف 
م�سروع القامة مع�سكر تدريب يف 
�سمال غرب �لواليات �ملتحدة �لعام 
متويل  يف  وب��امل�����س��اع��دة   ،1999
جم���ن���دي���ن ل��ل��ج��ه��اد ي���رغ���ب���ون يف 

�لتوجه �ىل �فغان�ستان.

وا�شنطن ترتاجع عن تكرمي 
نا�شطة م�شرية لتغريداتها

•• وا�صنطن-ا ف ب:

بعد  م�سرية  نا�سطة  تكرمي  عن  تر�جعت  �نها  �المركية  �الد�رة  �علنت 
�ملتحدة  ل��ل��والي��ات  مناه�سة  �و  لل�سامية  معادية  م��و�ق��ف  بتبني  �تهامها 
عرب موقع توير. وكانت �لنا�سطة �سمرة �بر�هيم �ستتلقى �م�س، ملنا�سبة 
يوم �ملر�ة �لعاملي، و�ىل جانب ت�سع ن�ساء �خريات، �جلائزة �لدولية للمر�ة 
�ل�سجاعة يف �حتفال يح�سره وزير �خلارجية �المركي جون كري و�ل�سيدة 
�الوىل مي�سيل �وباما. وذكرت �ملتحدثة با�سم �خلارجية �المركية فيكتوريا 
نوالند بانه مت �ختيار �لنا�سطة �مل�سرية بف�سل �ل�سجاعة �ال�ستثنائية �لتي 

�ظهرتها خالل �لتظاهر�ت يف ميد�ن �لتحرير يف �لقاهرة.
و�ذ �ق���رت ن��والن��د ب��ان �خل��ارج��ي��ة علمت م��ت��اأخ��رة ب��وج��ود ه��ذه �لتعليقات 
�لق�سية،  لهذه  متاأنية  در��سة  بعد  ��سافت   ، �بر�هيم  �ل�سيدة  �ىل  �ملن�سوبة 
قررنا �رجاء �لتكرمي �لذي كان مقرر� هذ� �لعام لل�سيدة �بر�هيم ليتاح لنا 

�الطالع يف �سكل مف�سل على هذه �لتاأكيد�ت .
و�تهمت جملة ويكلي �ستاندرد �ملحافظة على موقعها �اللكروين �بر�هيم 
باالدالء مبو�قف معادية لل�سامية ومعادية ال�سر�ئيل �و مناه�سة للواليات 
ت��رج��م��ة لهذه  �مل��ج��ل��ة م�ستندة �ىل  ت��وي��ر. وق��ال��ت  �مل��ت��ح��دة ع��رب م��وق��ع 
�لتغريد�ت �لتي كتبت بالعربية �ن �لنا�سطة �مل�سرية ��سادت بالهجوم �لذي 
��ستهدف ��سر�ئيليني يف متوز-يوليو 2012 و��سفر عن �ستة قتلى، و�حيت 

ذكرى 11 �يلول �سبتمرب �آملة يف �ن حترق �مركا كل عام .
على  ح�سابها  �ن  �المركية  للخارجية  �ك��دت  �بر�هيم  �ن  ن��والن��د  وق��ال��ت 
�ر�سلتها  تغريدة  �ل��ف   18 من  �ك��ر  ��سل  فمن  للقر�سنة،  تعر�س  توير 
خالل �الع��و�م �الخ��رة، نفت �ن تكون �ساحبة �ربع تغريد�ت �ثنتان منها 

معاديتان لل�سامية و�ثنتان �خريان متجد�ن �الرهاب .
�ب��ر�ه��ي��م يف و��سنطن، و�و�سحت  �ن���دالع ه��ذ� �جل���دل م��ع وج���ود  وت��ز�م��ن 
�لنا�سطة عادت �ىل بالدها حني قررت وز�رة �خلارجية وجوب  �ن  نوالند 

مناق�سة ما �دلت به .

ب�شرى الالجئة ال�شورية الرقم مليون

يف  �ل��غ��ارق  �سلطان  جانبها  و�ىل 
���س��ب��ات ي��ق��ط��ع��ه ���س��ع��ال ح����اد كان 
�لق�سف.  م���ن  ي���خ���اف���ان  ول������د�ي 
وقلت  عنهما،  �لتخفيف  ح��اول��ت 
م��ع جديهما  لنقيم  ذ�ه��ب��ون  �ن��ن��ا 

يف لبنان .
مل ي��خ��ف��ف �مل��ح��ي��ط �ل��ع��ائ��ل��ي من 
وب�سرى  ف�سلطان  �لتهجر  وط��اأة 
�آت���ي  �ل��ل��ي��ل. ق��ب��ل �ن  ي��ب��ك��ي��ان يف 
�لعابا  لهما  �بتاع  كنت  لبنان  �ىل 

يلهو�ن بها، لكنهما هنا حرما من 
كل �سيء .

�ىل ذلك، يدفع �لولد�ن �ل�سريبة 
�ملعي�سة  ك��ل��ف��ة  الرت���ف���اع  �الق�����س��ى 
�ل�سيئة.  �مل��ن��زل  وح��ال��ة  ل��ب��ن��ان  يف 
�ملرتفعة  �ل��رط��وب��ة  ت�سببت  ف��ق��د 
د�خله،  يف  �ل��ك��ري��ه��ة  و�ل���ر�ئ���ح���ة 
بالتهابات حادة للطفل ال حل لها 
�سوى �القامة يف منزل يتمتع بحد 

�دنى من �ل�سروط �ل�سحية.

بنات متزوجات مع عائالتهن.
عدم  تف�سل  �لتي  �لعائلة  وتدفع 
�سهريا  �ي���ج���ار�  ه��وي��ت��ه��ا،  ك�����س��ف 
�البن  يوفره  دوالر�،   250 ق��دره 
�ل���ر�ب���ع �ل����ذي م���ا ز�ل ي��ت��ن��ق��ل يف 
�ساحنته بني لبنان و�سوريا، بينما 
�لثالثة يف  و�ب��ن��اوؤه  زوج��ت��ه  تقيم 
�ملنزل �لذي تغطي زو�ياه فر�سات 

��سفنجية ت�ستخدم للنوم.
وت�سرح ب�سرى وهي حت�سن حنني 

•• طرابل�ص-ا ف ب:

خ�سرت �ل�سابة ب�سرى كل ما متلك 
�سوريا  و�سط  حم�س  حمافظة  يف 
ب�����ات م���ن���ذ ع�����ام جمهول  زوج����ه����ا 
كل  باعت  �حرق  ومنزلها  �مل�سر، 
لتنتقل  �ل��ذي يف حوزتها  �ل��ذه��ب 
�لالجئة  ل��ت�����س��ب��ح  ل���ب���ن���ان،  �ىل 

�ل�سورية �لرقم مليون .
ب�سرى  ����س��ب��وع��ني، و���س��ل��ت  ق��ب��ل 
19 عاما، �ىل  �لبالغة من �لعمر 
لبنان،  �سمال  يف  طر�بل�س  مدينة 
لتقيم يف منزل �سديد �لتو��سع يف 
 ، �لتنك  با�سم حي  تعرف  منطقة 
�حلديد  من  �ملنازل  �سقوف  حيث 
�ملثبت باطار�ت مطاطية، ومعامل 
�الزقة حتددها حفر تغمرها �ملياه 

�الآ�سنة.
ب�سرى  ت���ق���ي���م  �حل��������ي،  ه�������ذ�  يف 
وط��ف��اله��ا ح��ن��ني و���س��ل��ط��ان، مع 
زوجها،  عائلة  م��ن  ف��رد�  ع�سرين 
م�ساحته  ت���ت���ع���دى  ال  م���ن���زل  يف 

�لع�سرين مر� مربعا.
�لنظر�ت  �ساحبة  �ل�سابة  ق�سدت 
�خلفرة و�ل�سوت �خلافت، �الربعاء 
ل�سوؤون  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ف��و���س��ي��ة  م��ق��ر 
لت�سجيل  طر�بل�س  يف  �لالجئني 

�ل�سوريني  الئ���ح���ة  ع��ل��ى  ����س��م��ه��ا 
�لذين هربو� من �لنز�ع �لد�ئر يف 

بالدهم منذ عامني.
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  ب�����س��رى  وت���ق���ول 
ب���ر����س، وه���ي ج��ال�����س��ة ع��ل��ى �ر�س 
�ملنزل �ملغطاة بح�سائر تالفة، �نها 
�ملفو�سية  يف  مب�سوؤولني  فوجئت 
ي��ق��ول��ون يل �ن��ن��ي �ل��الج��ئ��ة رقم 
مليون يف �لدول �ملجاورة ل�سوريا.

النها  ب�سرى  عينا  دمعت  حينها، 
�سوري  م��ل��ي��ون  ث��م��ة  �ن  �درك������ت 
يعي�سون �لتجربة نف�سها . وت�سيف 
بان هذ� �لرقم يظهر للعامل كيف 
عله  �ل�سوريون،  �لالجئون  يعي�س 

ي�ساعدنا �كر .
مل ي��ك��ن خ���روج ه���ذه �ل�����س��اب��ة من 
�سوريا بال كلفة باهظة وت�سر �ىل 
�نها كانت من �و�خر �لنا�س �لذين 
ت��رك��و� ح��ي دي��ر بعلبة يف حم�س. 
خفنا بعدما قيل لنا �ن �ل�سبيحة 
لنظام  �ملوؤيدة  �مليلي�سيات  عنا�سر 
�سيدخلونها  �ال�سد  ب�سار  �لرئي�س 
خفنا  �ل��ن�����س��اء  يغت�سبون  ه����وؤالء 
وغادرنا منازلنا يف �سباط 2012 

.
�سنة(   30( حم��م��د  زوج���ه���ا  �آث����ر 
�جرة،  �سيارة  ك�سائق  عمل  �ل���ذي 

�لبقاء يف دير بعلبة ليحافظ على 
�ملنزل . ويف �الول من �آذ�ر-مار�س 
لكن  به  �الت�سال  حاولنا   2012
دون جدوى. ومنذ ذلك �حلني ال 

نعلم عنه �سيئا .
�ن��ت��ق��ل��ت �ىل م���ن���زل و�ل���دي���ه���ا يف 
م��ع�����س��م��ي��ة �ل�������س���ام ج���ن���وب غرب 
�ملك  ما  كل  بعت  وتقول  دم�سق. 
من ذه��ب الآت��ي �ىل لبنان. دفعت 
لرة  وخ��م�����س��م��ئ��ة  �آالف  ع�������س���رة 
دوالر�ت   105 )ن���ح���و  ����س���وري���ة 

�مركية( ل�سائق �جرة .
تخفي  �ل����ت����ي  �ل�������س���اب���ة  ت���ف���ت���ق���د 
بابت�سامة مر�رة �اليام، منزلها يف 
حم�س �لذي علمت يف ما بعد �نه 
�حرق. وت�سيف غادرناه بال �سيء 

�سوى مالب�سنا �لتي نرتديها .
لزوجها  فهو  �الك���رب  �سوقها  �م��ا 
�لذي تقول عنه �حببته كثر� و�نا 
، لدى عقد قر�نهما  بعد �سغرة 
�ن كل  2008، وت�سيف  �لعام  يف 
م��ا ت��ري��ده ه��و �ن �ع���رف مكانه.. 

هذ� عندي �هم من �الكل .
�ق���ارب  ب�����س��رى ح��ال��ي��ا م��ع  تعي�س 
زوج��ه��ا وه��م و�ل����د�ه، وث��الث��ة من 
باعاقة  م�ساب  �ح��ده��م  �بنائهما 
و�ربع  �مل��ت��ح��رك،  �لكر�سي  تلزمه 
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من �لغاء �ملادة �لر�بعة.
و����س��اف ع��امل فيزياء �الر����س ه��ذ� �ل��ذي �عتقل 
يف 1999 ملطالبته با�سالحات �سيا�سية �ن هذه 
�ملادة �دت �ىل �النهيار و�لف�ساد و��ستغالل �ل�سلطة 
�ل��ذي تتناق�س م�ساحله يف بع�س  د�خ��ل �حل��زب 

�الحيان مع م�سالح �ل�سعب و�المة .
من جهته، قال �لنائب �ل�سابق نغوين مني ثويت 
�ل����ذي ط��ال��ب ب��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى ح��ج��ب �ل��ث��ق��ة عن 
على  �ال���س��ر�ف  يجب   2010 يف  �ل����وزر�ء  رئي�س 
�لقادة  م�سوؤولية  وتو�سيح  �حلزب  �د�رة  ن�ساطات 
تو�جه  بينما  �مل�سروع  ه��ذ�  وياأتي   . �لق�ساء  �م��ام 
�ل�سلطة �زمة �قت�سادية كربى تثر ��ستياء �سعبيا 
ال ���س��اب��ق ل��ه ب��ع��د �ك���ر م��ن 25 ع��ام��ا ع��ل��ى بدء 
�لعري�سة  وت�سب  �ل�سوق.  �قت�ساد  �ىل  �النتقال 
بالتعددية  �لذين يطالبون  �ملن�سقني  يف م�سلحة 
منذ 20 عاما وقد لقيت تاأييد كو�در يف �ل�سلطة 
وزير  نائب  وحتى  �لفيتنامي.  �ل�سيوعي  �حل��زب  يف  و�ع�ساء  ن��و�ب  بينهم 
�لعدل هو�نغ ثي ليني ر�أى �نه من �ملوؤكد �ن جهاز �لدولة يجب �ن يخ�سع 
للمر�قبة ملكافحة ��ستغالل �ل�سلطة و�الحتكار. ورف�ست قيادة �حلزب �لتي 
و�سفوهم  من  كبار  م�سوؤولون  ود�ن  �ل��ت��ج��اوز�ت  ه��ذه  �لعري�سة  فاجاأتها 

بانهم يخربون �حلزب و�لدولة. 
و�كدو� جمدد� �لقيادة �ملطلقة و�لعامة للحزب و�مللكية �لعامة لالر��سي، 
وهي نقطة ح�سا�سة يف بلد ت�سكل فيه �لنز�عات �لعقارية �كر من �سبعني 

باملئة من �ل�سكاوى يف �لبالد.

•• هانوي-ا ف ب:

�ل�سيوعي  �ل���ن���ظ���ام  ح����ول  ج����دال  ف��ي��ت��ن��ام  ت�����س��ه��د 
���س��ي��ع��زز �سرعيته  �ن���ه  ت�����س��ور  �ل����ذي  �ل��ف��ي��ت��ن��ام��ي 
مب�ساورة �لر�أي �لعام حول ��سالح د�ستوري، لكنه 
لل�سلطة،  �حتكاره  �ملناق�سات  تطال  �ن  يتوقع  مل 
�مل��و���س��وع �مل��ح��رم ب��ام��ت��ي��از. وم��ن��ذ ك��ان��ون �لثاين 
يناير، يجمع �حلزب �ل�سيوعي �حلاكم �آر�ء �ل�سعب 
ب�ساأن ��سالح ن�س يعود �ىل 1992، وهي و�سيلة 

��ستخدمها مر�ر� يف �ملا�سي لتعزيز �سلطته.
ب�سكل خطر  �نحرفت عن م�سارها  �لعملية  لكن 
�جلمعية  �ىل  عري�سة  مثقفا   72 ق���دم  ع��ن��دم��ا 
�ل�����س��ع��ب ب�سياغة  ي��ق��وم  ب����ان  ت��ط��ال��ب  �ل��وط��ن��ي��ة 
�الن�سان  ح��ق��وق  و�ح����ر�م  وبالتعددية  �لد�ستور 
�ل�سبغة  ون������زع  ل���الر�����س���ي  �خل���ا����س���ة  و�مل���ل���ك���ي���ة 
�ل�سيا�سية عن �جلي�س. وهم يطالبون �ي�سا بالغاء 

�لتي تن�س على �حتكار �حلزب لل�سلطة   1992 �لر�بعة من د�ستور  �ملادة 
ويدعون �ىل ��ستقالل �ل�سلطات �لت�سريعية و�لتنفيذية و�لق�سائية. وهذه 
مطالب ثورية لكنها ت�سق طريقها. فالئحة موقعي �لعري�سة �لذين بلغ 
موقع  على  ن�سر�  نف�سها  و�لعري�سة  �سخ�س  �آالف  �ستة  �ليوم  �ىل  عددهم 
وقال  حمرمون.  مثقفون  ويديره  قانوين  لكنه  للجدل  مثر  �لكروين 
�ملن�سق نغوين تان جيانغ �حد موقعي �لن�س لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �لكثر 
يف  �ع�ساء  وبينهم  �الجتماعية  �لطبقات  خمتلف  م��ن  �لفيتناميني  م��ن 
�حلزب �ل�سيوعي �لفيتنامي ر�أو� �نه ال بد من �جل �ل�سعب و�لوطن نف�سه 

دعوة للتحقيق بجرائم اإدارة بو�ص يف العراق
•• لندن-وكاالت:

قال خبر بريطاين بالقانون �لدويل �إن �مل�ساحلة يف �لعر�ق 
�لتي و�سفها  �الأمركية  م�ستحيلة دون ك�سف حقيقة �حلرب 
�أن زعم �لواليات �ملتحدة  �إىل  باأنها قذرة �سد �لعر�ق، م�سر� 
يظل  �لدميقر�طية  �إىل  �ل��و���س��ول  يف  �ل��ع��ر�ق  ���س��اع��دت  ب��اأن��ه��ا 
كالما �أجوف �إىل �أن يحا�َسب م�سوؤولو حقبة بو�س على عمليات 

�لتعذيب �لتي جرت يف هذ� �لبلد. 
�الإن�سان  ح��ق��وق  يف  �ملتخ�س�س  �ل��ربي��ط��اين  �مل�ست�سار  وق���ال 
و�لقانون �لدويل بن �إمير�سون يف مقال ب�سحيفة ذي غارديان، 
�إن �لتحقيق �لذي �أجرته �ل�سحيفة وهيئة �الإذ�عة �لربيطانية 
�لتعذيب  �مل��ب��ا���س��ر يف  �الأم��رك��ي��ة  �ل��دف��اع  وز�رة  ت���ورط  ح���ول 
�سببها  �لتي  بالكارثة  تذكر  �لعر�ق،  يف  للمتمردين  �ملنهجي 
غزو 2003 ل�سعب �لعر�ق. وقال �إنها كانت �سببا رئي�سيا ور�ء 

عقد من �لعنف �لطائفي �لذي خلفته �حلرب.
وق���ال �إمي��ر���س��ون �إن���ه بعد عقد م��ن �سفك �ل��دم��اء �مل���روع بني 
�جلمعية  قوتها  على  �الآن  �ل�سنية  �الأق��ل��ي��ة  ت��وؤك��د  �جل��ان��ب��ني 
�ل�سني  �ل��ع��امل  مثل  �سخ�سيات  ق��ي��ادة  حت��ت  منظمة  بطريقة 
�ملفاجئ  �لرئي�سي لهذ� �الرتفاع  �ل�سعدي، و�ل�سبب  �مللك  عبد 

يف �لثقة بني �ل�سنة يف �لعر�ق لي�س �سعب �الإدر�ك.

و�أ�سار �إىل �أن �لثورة يف �سوريا �ملجاورة و�لتي بد�أت يف �الأ�سا�س 
ك��ح��رك��ة م��ق��اوم��ة ع��ل��م��ان��ي��ة، ج��ذب��ت م��ا و���س��ف��ه��ا باجلماعات 
�ملت�سددة يف �أنحاء �لعامل لدعم جهود �إ�سقاط �لرئي�س �الأ�سد، 
وهذ� بدوره جر�أ يف �لعر�ق على �خلروج يف مظاهر�ت حا�سدة. 
وقال �إن حماولتهم لت�سعيد حتد متعدد �لطو�ئف للحكومة 
نف�س  ويف  �ل�سدر،  �لزعيم مقتدى  دعم  �أي�سا  بغد�د جذب  يف 
�ل���ع���ر�ق حت����اول ��ستغالل  �ل���ق���اع���دة يف  ب��ق��اي��ا  �ل���وق���ت ك��ان��ت 
�ملظاهر�ت للتغطية على حملة تهييج باإثارة �لعر�قيني لرفع 

�ل�سالح يف وجه �حلكومة.
�إن  وت�ساءل �لكاتب عن �مل�سوؤول حقيقة عن هذ� �الأم��ر، وقال 
�أ�سباب �لعنف �لطائفي �ملتجذر يف �ملجتمع يكمن يف �ل�سيا�سة 
�الإد�رة  �تبعتها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ع��ث  الج��ت��ث��اث  و�مل��ت��ط��رف��ة  �مل��ت��ه��ورة 

�الأمركية حتت �إمرة بول برمير �ملذموم �الآن. 
�أ�سعلت  �خل��ط��ر  �ل�سيا�سي  �لو�سع  ه��ذ�  ظ��ل  يف  �أن���ه  و�أ���س��اف 
وز�رة �لدفاع �الأمركية يف حقبة �لرئي�س �ل�سابق بو�س ووكالة 
�ملخابر�ت �ملركزية و حلفاوؤها من �مللي�سيات �لوح�سية عوَد ثقاب 
فيهم  �مل�ستبه  �ملتمردون  ُيجمع  ك��ان  حيث  �ملنهجي،  �لتعذيب 
�لعمالء  �أع��ني  حتت  وح�سية  �لتعذيب  �أ�سكال  �أ�سد  وُي�سامون 
�إن حتقيق ذي غارديان وبي.بي.�سي يزيد  �الأمركيني. وقال 
�إد�رة  �إىل  مبا�سرة  ويو�سلنا  �جلنائية  �ملوؤ�مرة  بهذه  معرفتنا 

بو�س، وهذ� �الأمر �أطلق تفاعال مت�سل�سال ما ز�ل يردد �سد�ه 
�ملا�سي تقرير�  ي��وم �لثالثاء  �أن��ه ق��دم  �إىل  و�أ���س��ار  �ل��ع��ر�ق.  يف 
�لواليات  فيه  دع��ا  جنيف  يف  �الأمم���ي  �الإن�����س��ان  حقوق  ملجل�س 
�ملتحدة ودوال �أخرى مبا فيها بريطانيا، �إىل تاأمني حما�سبة 
على �جلر�ئم �لتي �رتكبتها �ملخابر�ت �ملركزية وحلفاوؤها من 
حقبة بو�س يف تعقب حملة ت�سليم �ل�سجناء و�ملعتقالت �ل�سرية 
و�لتعذيب. وقال �إمير�سون �إن �الأدلة �لد�مغة �ملتاحة �الآن عن 
تقدم  دوليا،  �رتكبت  �لتي  �ل�سجناء  وت�سليم  �لتعذيب  جر�ئم 
ت��ع��اون دويل مع  لبناء  �مل�����س��اد  و�ل��ن��ف��اق  �لفو�سى  ع��ن  ���س��ورة 

�ل�سعوب �الإ�سالمية يف �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا.
�أك��د عليه وزي��ر �خلارجية �لربيطاين وليام هيغ يف  وك��رر ما 
خطاب �أخر له بقوله �إنه يف حال �إطالق مز�عم من هذ� �لنوع 
يجب �لتحقيق فيها جيد� وتقدمي �جلناة �إىل �لعد�لة. وياأمل 
لفتح  �الأم��رك��ي��ة  �ل��ع��دل  وز�رة  على  هيغ  ي�سغط  �أن  �لكاتب 

حتقيق يف �الدعاء�ت �سد ديفد بر�يو�س و�آخرين.
فكرة غر  �سيولد حتما  �ملا�سي  �لف�سل يف معاجلة  �أن  وي��رى 
�سحيحة باأن �جلناة يظلون م�ستفيدين من �سيا�سة �لت�سامح 
�أو �لتو�طوؤ �لر�سمية، وقال �إن حما�سبة �مل�سوؤولني هي �لو�سيلة 
�لوحيدة �الآن الإغالق �سفحة �ملا�سي، و�لعر�ق بحاجة ما�سة 

�إىل مبادر�ت �مل�ساحلة.

•• باري�ص-ا ف ب:

�علن وزي��ر �ل��دف��اع �لفرن�سي ج��ان �ي��ف ل��ودري��ان �م�س 
من باماكو �ن �لقو�ت �لفرن�سية يف مايل �جنزت ق�سما 
كبر� من �لعمل وتت�سدى للمقاتلني �ال�سالميني وجها 
لوجه عمليا . وقال �لوزير �لفرن�سي الذ�عة �وروبا 1 : 
ما  بالكامل،  ننجزه  �لعمل مل  ق�سما كبر� من  �جنزنا 
ز�ل هناك جيبان للمقاومة يف �سمال �لبالد كما يتعني 

فر�س �المن يف منطقة غاو.
وتابع وزير �لدفاع �لذي و�سل �ىل مايل �خلمي�س لتفقد 
�لقو�ت �لفرن�سية �ننا نو�جه �رهابيني م�سممني ب�سكل 
يرون  لوجه،  وجها  عمليا  هم  �ملقاتلني  �ن  وق��ال   . ت��ام 
�الر�س  على  �الم��ور  جت��ري  وبالتايل  �لبع�س  بع�سهم 
�لفرن�سية  بالقو�ت  م�سيد�  �ل�سعوبة  بالغة  ظ��روف  يف 

�ل�سديدة �لت�سميم و�لبالغة �ملهنية .
بالد  يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  مقاتلي  �ىل  ����س��ارة  يف  وق���ال 
 ، ج��د�  كبر  عديدها  �ملجموعات  �ن  �ال�سالمي  �ملغرب 
مو�سحا �نه يف �لوقت �لذي نتكلم فيه، جتري عمليات 

تدخل جديدة يف �جلبال وتتو��سل �لدوريات .
كما �كد �عتقال مقاتلني ��سالميني فرن�سيني يف مايل 
قب�س على �حدهما يف ت�سرين �لثاين )نوفمرب( و�سلم 

مقاتلني  �ستة  مع  �وق��ف  و�لثاين  فرن�سا،  �ىل  �خلمي�س 
خالل  فرن�سا  �ىل  ت�سليمه  و�سيتم  �يفوقا�س  جبال  يف 
�ن��ه ك��ان يجري  �ل��ق��ادم��ة . وت��اب��ع ه��ذ� يثبت  �للحظات 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �ق���ام���ة ن����وع م���ن �مل���وق���ع، ���س��ب��ك��ة �رهابية 
عن  �لباحثني  �ل�سبان  بع�س  ��ستقبال  ميكنها  حربية 
�و  �فغان�ستان  �لبع�س يف  فعل  مثلما  ر�دي��ك��ايل،  م�سر 
�ىل  �سلم  �ن  �سبق  �ل��ذي  �ل�ساب  و�ال�سالمي  �سوريا   يف 
فرن�سا مت توقيفه يف ت�سرين �لثاين )نوفمرب( يف مايل 
وهو �بر�هيم عزيز وتار� �حلامل �ي�سا �جلن�سية �ملالية 
جهادية  جمموعات  �ىل  �الن�سمام  ح��اول  بانه  وي�ستبه 

تن�سط يف �ملنطقة.
�سمال مايل  ل��ودري��ان �خلمي�س �ىل  �ي��ف  وو���س��ل ج��ان 
باماكو  يف  �جلمعة  و�سيلتقي  �لفرن�سية  �لقو�ت  لتفقد 
وزر�ئه  ورئي�س  ت���ر�وري  ديونكوند�  بالوكالة  �لرئي�س 

ديانغو �سي�سوكو قبل �ن يغادر �ىل بوركينا فا�سو.
يف  يومني  ت�ستمر  �لتي  زيارته  �لفرن�سية  �لوزير  وب��د�أ 
�جلز�ئر  مع  �حل��دود  ق��رب  �جلبلية  �يفوقا�س  منطقة 
�ملرتبطني  �مل�سلحني  �سد  �مل��ع��ارك  �ع��ن��ف  جت��ري  حيث 
�لقو�ت  طردتهم  �ن  منذ  �ليها  �نكفاأو�  وق��د  بالقاعدة 
�لفرن�سية و�الفريقية من غاو ومتبكتو وكيد�ل كربى 

مدن �سمال مايل.

•• لندن-بغداد-وكاالت:

ق�����ال�����ت ����س���ح���ي���ف���ة �إن����دب����ن����دن����ت 
�أول  ه��و  �ل���ع���ر�ق  �إن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�ل�سيعة،  ي��ح��ك��م��ه��ا  ع��رب��ي��ة  دول�����ة 
لكنه حكم م�سطرب، وقادته غر 
ق��ادري��ن على �إ���س��ر�ك �الآخ��ري��ن يف 
ُير�سي  م�ستقر  ب�����س��ك��ل  �ل�����س��ل��ط��ة 
�ل�سنة  م��ث��ل  �الأخ������رى  �ل���ط���و�ئ���ف 
ب��ل وال ير�سي  �الأك�����ر�د،  وق��وم��ي��ة 

جزء� كبر� من �ل�سيعة �أنف�سهم.
تقرير  -يف  �ل�سحيفة  و�أو���س��ح��ت 
كوكبرن  ب��ات��ري��ك  ملر��سلها  �آخ���ر 
م���ن �ل���ع���ر�ق- �أن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�ملالكي ظل يحاول  �لعر�قي نوري 
ي�ستطيعه  ق���در  ب��اأك��رب  �الإم�����س��اك 
�ملر�وغة  طريق  عن  �ل�سلطة،  من 
و�ل��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى �الت��ف��اق��ي��ات �لتي 
ب�سكل  �ل�سلطة  ت��وزي��ع  �ساأنها  م��ن 
�أنها  �أثبتت  لكن حم��اوالت��ه  ع��ادل، 

غر فعالة.
�ملنطقة  يف  �حلكومة  �أن  و�أ�سافت 
�حل�سينة  �مل��ن��ط��ق��ة  �خل���������س����ر�ء، 
�ل��ت��ي ورثتها م��ن �الأم��رك��ي��ني، ال 
�لطائفية.  طبيعتها  م��ن  تخجل 
فاأعالم �ل�سيعة ومل�سقاتهم تزين 
�ملبنية  و�مل���ن���ازل  �لتفتي�س  ن��ق��اط 
ومعظم  �ملنطقة،  يف  �لبلوكات  من 
�أج��ز�ء بغد�د مبا يف ذلك �ل�سجون 

ومر�كز �ل�سرطة.
�ملالكي  حم��������اوالت  �أن  و�أوردت 
�أبعدت  �ل�����س��ل��ط��ة  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��م��ن��ة 
و�ملوؤ�س�سات  و�الأحز�ب  �ل�سخ�سيات 
�آية �هلل علي  �ل�سيعية �لقوية مثل 

�ل�سي�ستاين.
وذكرت �أن �ملرجعية �ل�سيعية تنظر 
مثر�  باعتباره  �ملالكي  �إىل  حاليا 
ت�سوه  �ل��ت��ي  و�الأزم������ات  للم�ساكل 

�إىل  تف�سي  ورمب��ا  �ل�سيعة،  �سورة 
تفتيت �لبالد. وحتى �إير�ن �لدولة 
�ل��ت��ي ي�سيطر  �الأخ����رى  �ل��وح��ي��دة 
عليها �ل�سيعة، و�لتي تتمتع بنفوذ 
�سر�  تقول  حاليا  �ل��ع��ر�ق  يف  ق��وي 
�ملالكي،  ع���ن  ر�����س���ي���ة  غ���ر  �إن���ه���ا 
لكنها ال ترغب يف �نفجار �سيا�سي 
بالبالد يف �لوقت �لذي تو�جه فيه 
�سوريا،  ب�ساأن  مت�ساعدة  �سغوطا 
و�لعقوبات  �الآخر،  �لعربي  حليفها 

�لدولية �لتي �أ�سعفت �قت�سادها.
�أبلغت  �إي��ر�ن  �إن  �ل�سحيفة  وقالت 
�أنها تف�سل  �ل�سيا�سيني �لعر�قيني 
�ل�����س��ل��ط��ة حتى  �مل���ال���ك���ي يف  ب���ق���اء 
�النتخابات �لربملانية �لعام �ملقبل، 
بعد  ب��ق��اءه  تف�سل  ال  رمب���ا  لكنها 

�النتخابات.
و�أف������رد �ل��ك��ات��ب ج����زء� ك��ب��ر� من 

بعد  �إال  و�سريح  تام  ب�سكل  �ملالكي 
�أن  ق��ادرون على  �أنهم  تاأكدهم من 

يحلو� حمله.
�لعام  �الأم���ني  ع��ن  �لتقرير  ون��ق��ل 
�لوزير  �لربملان  يف  �الأح���ر�ر  لكتلة 
�إنهم  قوله  �الأ�سدي  �سياء  �ل�سابق 
�ملالكي،  ن��ز�ه��ة  ع��ن  ي��ت��ح��دث��ون  ال 
�أخالقيا،  ج��ي��د�  �أو  �سيئا  ك��ون��ه  �أو 
بل يتحدثون عن كونه �سخ�سا ال 
�سيق  وكونه  كيف يخطط،  ي��دري 
�ل��ت��ف��ك��ر، وي��رك��ز ك��ل ج��ه��ده على 
قائال  خ�����س��وم��ه،  �إ���س��ع��اف  كيفية 
�ملالكي ال ميتلك روؤية الإعادة بناء 

�لعر�ق .
وعن �سعف �حلكم يف �لبالد، يقول 
ي�ستخدمون  �إن���ه���م  �آخ����ر  ����س���دري 
�ل���رو�ب���ط �ل��ق��ب��ل��ي��ة ب�����س��ب��ب �سعف 
�ل�سرطة. ويقول �لتقرير �إنه رغم 

تقريره حلركة �الأح��ر�ر �ل�سدرية 
و�ملعار�سة،  ب��امل��ال��ك��ي  وع��الق��ت��ه��ا 
معترب� �إياها �لقوة �ل�سيعية �الأكرب 

يف �لعر�ق و�الأكر تاأثر�.
�لذي  �ل�����س��در  م��ق��ت��دى  �أن  و�أورد 
حا�سما  �أم���ر�  للمالكي  دع��م��ه  ك��ان 
يف �مل���ا����س���ي ي���ق���ول �إن�����ه ي���رغ���ب يف 
رح���ي���ل رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء، رغ����م �أن 
مهماً  ج��زء�ً  يز�لون  ال  �ل�سدريني 

من �حلكومة.
�ل�سدريني  �أن  �لتقرير  وي�سيف 
ظ��ل��و� ي��ت��ق��دم��ون وي���ر�ج���ع���ون يف 
�لعامني  خ��الل  باملالكي  عالقتهم 
�أنهم  �ملر�قبون  والح��ظ  �ملا�سيني 
�للحظات  يف  �سغطهم  ي��خ��ف��ف��ون 

�حلا�سمة. 
رمبا  �ل�سدريني  �أن  �لكاتب  وق��ّدر 
�أنهم لن يعار�سو�  كانو� قد قررو� 

معار�سي  جميع  �إ���س��ر�ك  فكرة  �أن 
�حلكومة يف �ل�سلطة تبدو طريقة 
جيدة لتلبية جميع �مل�سالح، فاإنها 
تعني وجود قيادة مفككة ال تقوى 

على �تخاذ �أي قر�ر.
و�أ���س��اف ك��وك��ب��رن يف ت��ق��ري��ره �إن 
ك��ل ه���ذه �حل�����س��اب��ات رمب���ا ت�سبح 
ت����اأث����ر�ُت  ز�دت  �إذ�  ����س���اري���ة  غ���ر 
�لعر�ق  ت��وت��ر�ِت  �سوريا  �حل��رب يف 
�ل�سنة  �ملحتجني  �عتد�ل  �إن  وق��ال 
وكذلك �ل�سدريني �أمر مهم نظر� 
�لرحى  قطبْي  ميثالن  �أنهما  �إىل 
�لعر�ق  جتنيب  ميكنهما  �ل��ل��ذي��ن 

�حلرب �الأهلية.
م�����ي�����د�ن�����ي�����اً، ق����ت����ل خ���م�������س���ة من 
ع��ن��ا���س��ر �ل�����س��ح��وة ج��م��ي��ع��ه��م من 
م�سلحني  ي��د  على  و�ح����دة،  عائلة 
���س��م��ال م��دي��ن��ة �حللة،  جم��ه��ول��ني 
ذك���رت م�سادر  ب��غ��د�د، كما  ج��ن��وب 
�منية وطبية. وقال �سابط برتبة 
مالزم �ول يف �سرطة مدينة �حللة 
�غتالو�  جم��ه��ول��ني  م�سلحني  �ن 
خم�سة من عنا�سر �ل�سحوة لدى 
تو�جدهم يف �حدى ب�ساتني ناحية 
جرف �ل�سخر �لو�قعة �سمال غرب 

�حللة )100 كلم جنوب بغد�د(.
�خلم�سة  �ل�سحايا  �ن  �ىل  و����س��ار 
وه�����م ث���الث���ة �خ������وة و�ث�����ن�����ان من 
�جلنابات  عائلة  م��ن  عمهم،  �ب��ن��اء 

�ل�سنية.
م�ست�سفى  يف  ط��ب��ي  م�����س��در  و�ك����د 
�ل�سحايا  جثث  ت�سلم  �ن��ه  �مل�سيب 
�ثار ر�سا�س  �لتي حملت  �خلم�سة 

يف مناطق متفرقة من �جل�سم.
وت��ع��د ج���رف �ل�����س��خ��ر �ل��ت��ي كانت 
�ح������دى م���ن���اط���ق م��ث��ل��ث �مل������وت يف 
�العو�م �لتي �عقبت �جتياح �لعر�ق 
عام 2003، من �ملناطق �ملتوترة.

مقتل خم�سة من عنا�سر ال�سحوة جنوب بغداد 

اإندبندنت: املالكي يحاول الهيمنة لكنه عاجز 

خرباء ي�شككون بقدرات القبة احلديدية الإ�شرائيلية تن�شيب الرئي�ص الت�شيكي اجلديد 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

بقدر�ت  �ل�����س��اروخ��ي  �ل��دف��اع  مب��ج��ال  �أم��ري��ك��ي  و�آخ���ر  �أ�سر�ئيليان  خ��ب��ر�ن  �سكك 
�أن  بعد  �الإ�سر�ئيلية،  �الأ�سلحة  �سناعات  طورتها  �لتي  �حلديدية  �لقبة  منظومة 
�حلرب  خالل  �ملنظومة  هذه  ال�ستخد�م  �حلقيقية  �لنتائج  �أن  على  �أبحاثهم  دلت 
�أر�س �لو�قع. وكتب �ملحلل  �الأخ��رة على غزة جاءت متناق�سة مع �ملعطيات على 
روؤوف��ني بدهت�سور، يف مقاله  �الإ�سر�ئيلي،  �ل�سابق يف �سالح �جلو  و�لطيار  �الأمني 
�الأ�سبوعي ب�سحيفة هاآرت�س �م�س �جلمعة، �إن نتائج �أبحاث �خلرب�ء �لثالثة دلت 
على جناح �لقبة �حلديدية يف �عر��س %5 فقط من �سو�ريخ غر�د �لتي �أطلقها 
نهاية عملية  �الإ�سر�ئيلي يف  �أعلن �جلي�س  %84 منها كما  �لفل�سطينيون ولي�س 
عمود �ل�سحاب �لع�سكرية �سد قطاع غزة يف �سهر ت�سرين �لثاين-نوفمرب �ملا�سي. 
كان  �إذ�  قوله  بو�ستول  تيودور  �لربوف�سور  �الأمركي  بدهت�سور عن �خلبر  ونقل 

تعريف �العر��س �لناجح من قبل �لقبة �حلديدية يعني تدمر �لر�أ�س �حلربي 
للقذيفة �ل�ساروخية �ملهاجمة، فاإن ن�سبته خالل عملية عمود �ل�سحاب منخف�سة 
جد� ورمبا %5 . و�أ�ساف �أن خبرين �آخرين، هما �لدكتور مردخاي �سيفر �لذي 
�إليه  �أ�سار  وع��امل  �الإ�سر�ئيلية،  – رفائيل  �الأ�سلحة  تطوير  �سلطة  يف  �سابقا  عمل 
�مل�سادة  باتريوت  �سو�ريخ  �سنعت  �لتي  ريثيئون  �سركة  يف  عمل  �ل��ذي  د  باحلرف 
لل�سو�ريخ، �أكد� على �أن جناح �لقبة �حلديدية يف �عر��س �ل�سو�ريخ �لفل�سطينية 
 .84% وه��ي  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�س  عنها  �أعلن  �لتي  �لنجاح  ن�سبة  �إىل  يقرب  مل 
وتابع �أن �خلرب�ء �لثالثة، �لذين �أجرو� �أبحاثهم ب�سكل منف�سل، �أجرو� حتليالت 
لع�سر�ت �أ�سرطة �لفيديو �لتي مت ت�سويرها خالل �حلرب وتبني �أن جميع كريات 
�أنها عملية �عر��س  �أ�سرطة �لفيديو، وتبدو للم�ساهدين  �لنر�ن �لتي تظهر يف 
�ساروخ ناجحة، مل تكن يف �لو�قع �سوى �نفجار نابع عن عملية �لتفجر �لذ�تي 

ل�سو�ريخ �لقبة �حلديدية ولي�ست �إ�سابة �لهدف، وهو �ل�ساروخ �لفل�سطيني. 

•• براغ -وكاالت:

ميلو�س  �جلديد  �لت�سيكي  �لرئي�س  �أدى 
�جلمعة  �م�س  �لد�ستورية  �ليمني  زميان 
�أم������ام �ل����ربمل����ان �ل��ت�����س��ي��ك��ي ب��غ��رف��ت��ي��ه يف 
�أن  �إىل  �الإ���س��ارة  ب���ر�غ. وجت��در  �لعا�سمة 
يختاره  ت�سيكي  رئ��ي�����س  �أول  ه��و  زمي���ان 

�ل�سعب باالنتخاب �ملبا�سر.
�لتن�سيب  م��ر����س��م  ع��ق��ب  زمي����ان  وق����ال 
�ملو�طنني غر  �أن يكون �سوت  �إنه يريد 
�ملتميزين بني ع�سرة ماليني مو�طن يف 

�لت�سيك وذكر زميان �أن مكافحة �لف�ساد 
�إىل  �سي�سعى  �لتي  �الأه���د�ف  من  �ستكون 

حتقيقها خالل فرته �لرئا�سية .
وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن �لرئي�س �لي�ساري 
الأوروبا  مو�لية  �سيا�سات  يتبنى  �جلديد 
�لثاين  ك����ان����ون   26 يف  زمي������ان  .وف�������از 
بن�سبة  �الع��ادة  �ملا�سي يف جولة  )يناير( 
مناف�سة  �أمام  �ال�سو�ت  من   %  54.8
�إىل  �سفارت�سنربغ.ي�سار  ك��ارل  �ملحافظ، 
�أن مهام �لرئي�س يف �لت�سيك �سرفية �إىل 

حد كبر.

انتخابات كينيا تتجه لنهاية غري حا�شمة 

فرن�شا توؤكد تقدمها ب�شكل كبري يف مايل

•• نريوبي-رويرتز:

�ل��رئ��ا���س��ة يف كينيا  ���س��ب��اق  �ح���ت���دم 
ت��ق��دم �ملر�سح  �ن��ح�����س��ار  �م�����س م���ع 
يعني  قد  مل�ستوى  كينياتا  �أوه���ورو 
يفتح  مما  و��سح  فائز  ظهور  عدم 
�لباب �أمام جولة ثانية حامية �أمام 
�أبرز مناف�سيه رئي�س �لوزر�ء ر�يال 

�أودينجا.
وكينياتا 51 عاما هو نائب رئي�س 
يحاكم  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن  �ل�������وزر�ء 
بارتكاب  ت��ت��ع��ل��ق  ب��ت��ه��م  اله�����اي  يف 
جر�ئم �سد �الن�سانية فيما يت�سل 
�أعقبت  �ل���ت���ي  �ل���ع���ن���ف  ب�����اأح�����د�ث 
 2007 ع��ام  �ملا�سية  �الن��ت��خ��اب��ات 
تقدمه  �جل��زئ��ي��ة  �لنتائج  وتظهر 
يوم  �النتخاب  مر�كز  �غ��الق  منذ 
�لقادمة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ل��ك��ن  �الث���ن���ني. 
 68 الودينجا  �لتاأييد  معاقل  من 
غر  بينهما  �لفجوة  �سيقت  عاما 
�أن���ه م��ع ����س��ت��م��ر�ر ع��م��ل��ي��ات �لفرز 
وع���دم �مت���ام �الح�����س��اء يف حو�يل 
ربع �لدو�ئر يظل بو�سع كينياتا �أن 
50 يف �ملئة من  �أك��ر من  ي�سمن 

�ملطلوبة  �لن�سبة  وه���ي  �ال����س���و�ت 
للفوز من �جلولة �الوىل. وينظر 
�ختبار  �أن��ه��ا  على  �النتخابات  �ىل 
ح��ا���س��م ل��ك��ي��ن��ي��ا �ل���ت���ي مت��ث��ل �أكرب 
���س��رق �ف��ري��ق��ي��ا و�لتي  �ق��ت�����س��اد يف 
كدميقر�طية  ���س��ورت��ه��ا  ت�����س��ررت 
م�ستقرة ب�سبب �ر�قة �لدماء �لتي 
 .2007 �ن��ت��خ��اب��ات ع���ام  �أع��ق��ب��ت 
و�سيتوقف �لكثر على مدى قبول 

�لنتائج �لنهائية وما �ذ� كان �سيتم 
�ل��ط��ع��ن ع��ل��ي��ه��ا �أم�����ام �مل��ح��اك��م �أو 

�الحتجاج عليها يف �ل�سو�رع.
وم�����������ع ف�����������رز ت���������س����ع����ة م����الي����ني 
بحلول  �����س����وت����ا  و325451 
�ل�ساعة 0530 بتوقيت جرينت�س 
على  كينياتا  ح�سل  �جلمعة  �م�س 
�أربعة ماليني و701787 �سوتا 
�ملئة من  4ر50 يف  وه��و ما ميثل 

�ال�سو�ت �لتي مت �ح�ساوؤها مقابل 
�سوتا  و37327  م��الي��ني  �أرب��ع��ة 
�ملئة  يف  3ر43  مت��ث��ل  الودي��ن��ج��ا 
وفقا ملا �أعلنته �للجنة �النتخابية. 
من  تقارير  �ىل  �الرق��ام  و��ستندت 
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د�ئرة �نتخابية.
ن�سبة  كانت  �ل��ف��رز  عملية  وخ��الل 
�ال�سو�ت �ملوؤيدة لكينياتا تعلو عن 
�أحيانا  �ملئة  يف  �خلم�سني  م�ستوى 
وتتدنى عنها �أحيانا �أخرى. و�ذ� مل 
�ملر�سحني من جتاوز  �أح��د  يتمكن 
�ثنني  �أب��رز  ف�سيدخل  �لن�سبة  تلك 

جولة �عادة يف �أبريل ني�سان.
كينياتا  مع�سكري  م��ن  ك��ل  و�أث�����ار 
حول  و�سكوكا  ت�ساوؤالت  و�أودينجا 
ترجئ  �أن  ل��ذ� ميكن  �لفرز  عملية 

معارك ق�سائية ذلك �ملوعد.
�ل��ت��اأخ��ر و�الع���ط���ال �لفنية  ورغ���م 
�ملر�قبني  م����ن  ك���ب���ر  ع�����دد  ق�����ال 
�لت�سويت  عمليتي  �ن  �ل��دول��ي��ني 
لكن  بال�سفافية.  تت�سمان  و�ل��ف��رز 
بعد مرور �أربعة �أيام على �لت�سويت 

التز�ل نتيجة �النتخاب مبهمة .

انتقادات علنية لحتكار ال�شلطة يف فيتنام 
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العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/938  جت جز- م ت- ب- اأظ

�سعيد  عادل  عليه:  مدعى  موريتانيا  �جلن�سية:  �سيدي  ولد  مدعي/�حمد 
مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  خلفان  حميد  �سامل  خمي�س 
مالية بقيمة  90.000 درهم �ملطلوب �عالنه/ عادل �سعيد خمي�س �سامل حميد 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية:  خلفان 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/18 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لكائنة    - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/53  جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعى  �المار�ت   �جلن�سية:  �ملرزوقي   حممد  ح�سني  �سالح  مدعي/علي 
عليه: م�سطفى ح�سانني حممد ح�سانني و�خرون �جلن�سية: م�سر  مو�سوع 
�لدعوى: فك عقد �سر�كة  �ملطلوب �عالنه/م�سطفى ح�سانني حممد ح�سانني 
�ملدعي  �ن  حيث  �لت�سفية(  تقرير  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  م�سر  �جلن�سية: 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/20 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام 
�لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري  �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
�القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا 

�سدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
     اعالن احلكم يف الدعوى منازعات ايجارية رقم 2012/523بالن�سر

�ىل �ملدعى عليه: موؤ�س�سة �لليث �البي�س لتجارة �لطيور و�حليو�نات �الليفة 
�ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�سر  �لعنو�ن،  يحيى  علي  يحيى  ل�ساحبها 
2013/2/25 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�سالح/ �سركة نايل بن حرمل لال�ستثمار. حكمت �للجنة مبثابة ح�سوري: 
�مل�ستاأجرة وت�سلميها للمدعية خالية من  �لعني  �ملدعي عليها باخالء  بالز�م 
من  �لفرة  عن  بذمتها  �ملر�سدة  �الجرة  ب�سد�د  �لزمتها  كما  �ل�سو�غل- 
�ستة   قدرها  �سنوية  �جرة  بح�سب  �لفعلي  �الخالء  تاريخ  حتى   2011/10/24
�حلكم  يكون  �لدعوى.  وم�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مها  درهم  �لف  وع�سرون  
�ل�سادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم �سدر 

بتوقيعي وختم �لقلم بتاريخ 2013/3/5م.
قلم املنازعات اليجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     

     اعالن بح�سور جل�سة يف ال�سكال رقم 2013/5
يف التنفيذ الحتادي  2001/3184

م�سل�سل عام 2013/86
�سعيد  ل�ساحبها/  �ملن�سوري  �سعيد  موؤ�س�سة  �سدها/  �مل�ست�سكل  �ىل 
 2013/3/3 بتاريخ  �مرت  �ملحكمة  �ن  حيث  ن�سر�  عنو�نها:  �ملن�سوري 
مكلف  فانت  لذ�   2013/3/10 جل�سة  �ىل  �ال�سكال  هذ�  نظر  تاأجيل 
باحل�سور �مام �د�رة �لتنفيذ بد�ئرة �لق�ساء باأبوظبي يف تلك �جلل�سة 
�ل�ساعة 8.30 �سباحاً �سدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ  �ملحددة يف 

2013/3/4م.
القا�سي/ ماجد عز الرجال

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
        ادارة التنفيذ
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    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/2672 

 2013/2/12 تاريخ  يف  �ن��ه  نعلمكم  بالن�سر-  �لعنو�ن،  ماثيو-  �بيليو�س  عليه:  �ملحكوم   
يف  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �بوظبي  �اليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح �ملحكوم لها: �سركة �لفالح �لقاب�سة. بف�سخ عقد �اليجار 
�ملربم بني طريف �خل�سومة بتاريخ 2011/6/21 و�خالء �ملدعى عليه من �لعني �ملوؤجرة 
لها  ي�سدد  ب��ان  وبالز�مه  له  �سو�غل  �آي��ة  من  خالية  للمدعية  وت�سليمها  �لتد�عي  حمل 
متاأخر �اليجار على ��سا�س �لقيمة �اليجارية �ل�سنوية �ملت�سمنة بعقد �اليجار و�ملحددة 
يف مبلغ 35000 درهم وذلك من تاريخ �نتهاء مدة �لعقد �ملحددة �عاله يف 2012/6/30 
وحتى �لت�سلم �لفعلي للعني و�مل�ساريف. حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوم �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �مل�ستند. �سدر بتوقيع وختم �للجنة.

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/3430 

�ملحكوم عليها: �سركة �سوق �لتد�ول �لعقاري - �لعنو�ن، بالن�سر- نعلمكم �نه يف تاريخ   
�بوظبي حكما غيابيا يف  �ملنازعات �اليجارية  2013/2/17 قد حكمت عليكم جلنة ف�س 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح �ملحكوم له حممد �سقر �سعدون �لفالحى باالآتي: بالز�م 
�ملدعى عليها باخالءها من قطعة �الر�س مبنطقة �م �لنار قطعة رقم 5 و�لز�مها بت�سليمها 
بدفع  و�لز�مها  �لتعاقد  وق��ت  عليها  ك��ان  �لتي  وباحلالة  �ل�سو�غل  من  خالية  للمدعى 
�الجرة �مل�ستحقة من تاريخ 2012/7/1 وحتى تاريخ �الخالء �لتام بو�قع �الجرة �ل�سنوية 
ما  ب�سد�د قيمة  و�لز�مها  بو�قع %5  قانونا  �ملقررة  �ل�سنوية  �لزيادة  بالعقد مع  �مل�سماة  
يرتب من ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء و�الت�ساالت وذلك �عتبار� من تاريخ ت�سلمها �لعني 
�لدعوى.   و�مل�سروفات  �لر�سوم  للمدعى وحتميلها  ت�سليمها  �عادة  تاريخ  وحتى  �ملوؤجرة 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوم �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �مل�ستند. �سدر 

بتوقيع وختم �للجنة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  23/ 2013 -عمايل - م ر- �ض- ع ن

�مل�ستاأنف : عبد�ل�سالم �ختار �جلن�سية: �ملغرب �مل�ستاأنف عليه:�سالون �جليمي 
الم�سي للرجال �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �ال�ستئناف : بتعديل �حلكم بزيادة 
مبلغ  20367 درهم  �ملطلوب �عالنه/�سالون �جليمي الم�سي للرجال �جلن�سية: 
�المار�ت �لعنو�ن: بالن�سر  مبا �ن �مل�ستاأنف قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى 
رقم 2012/760 عم جز- م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �سباحا   9.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�   2013/3/12
�الوىل حمكمة ��ستئناف �لعني �لكائنة-�ملركز �الد�ري �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�سو�ر مل�ستند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف العني
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      خمابز وحلويات ال�سلطان  / ذ.م.م

وحلويات  خم��اب��ز   : ه��ي  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
�ل�سلطان /ذ.م.م -�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  قد تا�س�ست يف �مارة 
ل�سنة )1984(  رق��م  )8(  �ل�سركات �الحت��ادي   عجمان مبوجب قانون 
رقم  حت��ت  بالبلدية  و�سجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�سة  وتعديالته 

)62924( وقد قرر �ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سادة.
جمال لتدقيق احل�سابات

  م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��س �لتقدم 
به للم�سفي �لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ 
 7447774 هاتف:  عجمان  �م��ارة  �لتايل:  �لعنو�ن  وعلى  �الع��الن  ن�سر 

�س.ب:1131 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية
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                  مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                      �ىل �ملدعي عليه/حممد عبد�هلل �لها�سمي لتنظيف �ملباين )�س.ذ.م.م( 
جمهول حمل �القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 

�أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/10 �ل�ساعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  باال�سافة  �الق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�سوم و�مل�ساريف و�حلكم م�سمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
85/2013/13
82/2013/13
83/2013/13
81/2013/13

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
حممد كمال حممد �لرحمن

حممد �سيف �ال�سالم حممد ح�سن
ميرن �نور زينت �لبك 

 �سم�س �لعامل حاجي �كرب �حمد 

مبلغ �ملطالبة
25504 درهم �سامل تذكرة �لعودة
22420 درهم �سامل تذكرة �لعودة
32593 درهم �سامل تذكرة �لعودة
25557 درهم �سامل تذكرة �لعودة
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 اإ�سافة اإ�سم �سريك
ذياب  ��سافة  من  مانع  ال  بانه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تفيد 
رقم  �لتجارية  �لرخ�سة  �ىل  )�م��ار�ت��ي(  �مل��ن��ذري  خمي�س  ز�ي��د  توفيق 
�ملنذري  زيد خمي�س  وخ��روج جمعة   ، �لد�ئرة  �ل�سادرة من   )678392(
)�مار�تي( من نف�س �لرخ�سة. با�سم / عيادة �سيد �سادق �لطب �لعام 
)�س.ذ.م.م( �مل�سدقة من �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2011/8/13 حتت 
�لرقم )12010164990( فعلى من لديه �عر��س �لتقدم لد�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية بدبي مرفقا معه كافة �مل�ستند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذل ك 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر� هذ� �العالن..

اعــــــــــــالن
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/83  ا�ستئناف عمايل

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -  د�ر عقل فقيه لت�سميم �الزياء جمهول حمل 
موليك     �ساهاجهان  موليك  �لدين  �ساحب   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �القامة 
��ستاأنف  ق��د  �ل��زع��اب��ي   �ل�سح�سي  حممد  نا�سر  حممد  كفاح  وميثله: 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2012/3361 عمايل جزئي بتاريخ 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2013/3/17  2013/1/15 وحددت لها جل�سه يوم �الحد 
�و  ch2D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: بري�سونال كمبيوتر لنك  )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�سة: 515453 �لعنو�ن: حمل ملك مكية بنت ��سماعيل- بر دبي- 
بال�سجل  �لقيد  رقم  حم��دودة  م�سئولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�سكل  �لبلو�س 
�لتجاري: 53735 تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي بانهاب�سدد �لغاء 
�لرخي�س �خلا�س بال�سركة �لو�ردة �عاله وذلك مبوجب �الجر�ء�ت 
�ىل  �لتقدم  �عر��س  �ي  لديه  من  .وعلى  �ل��د�ئ��رة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي من خالل �لربيد �اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�ستند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� 

�العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/86  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -  د�ر عقل فقيه لت�سميم �الزياء جمهول حمل 
حممد  كفاح  وميثله:  �سيخ  مرجتى  غ��الم   / �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لزعابي   �ل�سح�سي  حممد  نا�سر 
بالدعوى رقم 2012/3359 عمايل جزئي بتاريخ 2013/1/15 وحددت لها 
بالقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2013/3/11  �الثنني  يوم  جل�سه 
رقم ch2D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/84  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -  د�ر عقل فقيه لت�سميم �الزياء جمهول حمل 
كفاح  وميثله:  مالك  عبد�مللك  �سيكيندير   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لزعابي   �ل�سح�سي  حممد  نا�سر  حممد 
 2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/3360 رقم  بالدعوى  �ل�سادر 
 10.00 �ل�ساعة   2013/3/11 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/85  ا�ستئناف عمايل

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -  د�ر عقل فقيه لت�سميم �الزياء جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / حمي �لدين مالليك �سايهام مالليك  وميثله: 
كفاح حممد نا�سر حممد �ل�سح�سي �لزعابي  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/3362 رقم  بالدعوى  �ل�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/17 �ل�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/82  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -  د�ر عقل فقيه لت�سميم �الزياء جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �ساها جمال �سك �سوكور علي �سك  وميثله: 
كفاح حممد نا�سر حممد �ل�سح�سي �لزعابي  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/3358 رقم  بالدعوى  �ل�سادر 
 10.00 �ل�ساعة   2013/3/11 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/81  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -  د�ر عقل فقيه لت�سميم �الزياء جمهول حمل 
كفاح  �سيخ    وميثله:  لوفقار  �سيخ  / الل�سند  �مل�ستاأنف  �ن  �القامة مبا 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لزعابي   �ل�سح�سي  حممد  نا�سر  حممد 
 2013/1/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/2356 رقم  بالدعوى  �ل�سادر 
 10.00 �ل�ساعة   2013/3/12 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/87  ا�ستئناف عمايل

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -  د�ر عقل فقيه لت�سميم �الزياء جمهول حمل 
��سالم     ���س��ر�ج��ول  ك��ي  ي�س  �سيخ  م��ان��رول   / �مل�ستاأنف  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
��ستاأنف  ق��د  �ل��زع��اب��ي   �ل�سح�سي  حممد  نا�سر  حممد  كفاح  وميثله: 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2012/3357 عمايل جزئي بتاريخ 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2013/3/17  2013/1/15 وحددت لها جل�سه يوم �الحد 
�و  ch2D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/603  مدين كلي                           
�ىل �ملدعى عليهما/1- �سيفيلد للعقار�ت م م ح 2- �بوعلي مالك �سروف  جمهويل 
�الر��سي  وجتميل  للمقاوالت  جلف  ميروبول   / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  ق��د  �حلفيتي  علي  عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  �����س.ذ.م.م 
ومو�سوعها �ملطالبة بتعيني حمكم يف �لدعوى مع �لز�م �ملدعى عليها بالر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/3/14 
من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.18 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�ساعة 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/976  جتاري كلي                           

�م �ي- �س ذ.م.م  جمهول حمل �القامة  �م-  �م تي  �ملدعى عليه/1- �سركة  �ىل 
ذ.م.م وميثله: علي  �ملحدودة  �لوطنية  �سركة م�سانع �ال�سباغ   / �ملدعي  �ن  مبا 
��سماعيل �بر�هيم �جلرمن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بتعيني 
�لز�م �ملدعى عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة  حمكم يف �لدعوى مع 
. وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/11 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل.  

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/481  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/�سركة �سنمار بال�س ملو�د �لبناء ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت مدعى عليه: �سركة 
�المار�ت للتنمية و�ل�سناعات �ملحدودة �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع �لدعوى: مطالبة 
مالية وقدرها 148214 درهم + تعوي�س 10000درهم + �لفائدة �لقانونية 12% �ملطلوب 
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية:  �ملحدودة  و�ل�سناعات  للتنمية  �المار�ت  �عالنه/�سركة 
�الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/13 �ملو�فق 
�سباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  نهيان  �آل  مبع�سكر 
و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �سدر بتاريخ 2013/3/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1669  جت جز- م ت- ب- اأظ

�جلن�سية:  �لظفري  جابر  �ملنفرد/عبيد  ملالكها  للنقليات  مارينا  مدعي/موؤ�س�سة 
مديرها  ميثلها/  ذ.م.م  للمقاوالت  �الفريقي  �ل�سمال  �سركة  عليه:  مدعى  �المار�ت 
فائدة  درهم   55.208.89 مالية  �لدعوى: مطالبة  �المار�ت  مو�سوع  �لعام �جلن�سية: 
ذ.م.م  للمقاوالت  �الفريقي  �ل�سمال  �عالنه/�سركة  �ملطلوب   %12 تغرميية  تاخرية 
ميثلها/ مديرها �لعام �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر)علما بتجديد �لدعوى من 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �ل�سطب( حيث 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/19 �ملو�فق 
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �سخ�سيا �و بو��سطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعاد ة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2585  جت كل- م ت- ب- اأظ

جابر   حممد  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�سية:  ر�سى  ح�سني  مدعي/�حمد 
حممد �بر�هيم �بوزرقة و�خرون �جلن�سية: �الردن مو�سوع �لدعوى: تعوي�س 
وقدره 2000000 درهم  �ملطلوب �عالنه/عبد�لعظيم �مني �ل�سجله �جلن�سية: 
�سوريا عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/18 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة 
عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �سدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/3/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10735 بتاريخ   2013/3/9     
   اعاد ة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2585  جت كل- م ت- ب- اأظ

جابر   حممد  عليه:  مدعى  �المار�ت  �جلن�سية:  ر�سى  ح�سني  مدعي/�حمد 
حممد �بر�هيم �بوزرقة و�خرون �جلن�سية: �الردن مو�سوع �لدعوى: تعوي�س 
وقدره 2000000 درهم  �ملطلوب �عالنه/حممد جابر  حممد �بر�هيم �بوزرقة   
�جلن�سية: �الردن عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/18 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان  �سخ�سيا �و 
بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 

2013/3/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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املال والأعمال

•• برلني-وام:

�أكد مبارك ر��سد �لنعيمي مدير �لرويج و�ملكاتب 
�خلارجية يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة �أن 
معر�س  يف  �أبوظبي  يف  �ل�سياحة  قطاع  م�ساركة 
نتائج  حققت  ب��رل��ني  يف  �لعاملية  �ل�سفر  ب��ور���س��ة 

�يجابية.
�المار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  حديث  يف  �لنعيمي  وق��ال 
و�م �إن تو�جد �لقطاع يف برلني خالل �لفرة من 
كبر  ج��ن��اح  �سمن  �جل���اري  م��ار���س   10 �إىل   6
�أ�سفر  و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  نظمته 
ع��ن ���س��ر�ك��ات ج��دي��دة م��ع �أب���رز وك���االت �ل�سياحة 

و�ل�سفر �الأملانية و�الوروبية و�لعاملية.
�ل��ذي �سم حت��ت مظلته  �بوظبي  �أن جناح  وذك��ر 
جذبا  �الأك��ر  كان  �ل�سياحية  �ل�سركات  من   63
�لذين  و�ل����زو�ر  و�الورب���ي���ني  �المل���ان  للم�سوؤولني 
حر�سو� علي �الطالع علي �ملنتج �ل�سياحي �لذي 
�ملنتجات  م���ن   80 ع��ل��ى  ي��زي��د  م���ا  ع��ل��ي  ي�ستمل 
و�خلدمات �ل�سياحية منها �أول مركز لال�ست�سفاء 
و�لعالجات �لطبية �لتكاملية �ل�ساملة وجمموعة 
و�ملعامل  �لفاخرة  و�ملنتجعات  �لفنادق  من  كبرة 
�ملقامة  و�لفعاليات  �جلديدة  �لرفيهية  و�ملر�فق 

ومنظمو  �سفر  ووك���الء  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�سمة  يف 
�لقطاع  ي��ج��ت��ذب  �أن  وت���وق���ع  ���س��ي��اح��ي��ة.  ج����والت 
�لعام نحو2.5 مليون  �أبوظبي هذ�  �ل�سياحي يف 
عام  يف  �سائح  مليون   2.3 بحو�يل  مقارنة  �سائح 
الإم���ارة  �ل�سياحي  �مل��ن��ت��ج  ق���وة  �أن  و�أك����د   2013
�عد�د  يف  �لزيادة  لهذه  و�ملحرك  �لد�فع  �بوظبي 
�ل�سياح. ورد� علي �سوؤ�ل حول �مل�ساركات �خلارجية 

للهيئة هذ� �لعام قال �لنعيمي �ن �لهيئة �ست�سارك 
�ل�سهر �ملقبل  �لعاملي يف �لرب�زيل  �ل�سفر  يف �سوق 
�يل  للطر�ن  �الحت��اد  خط  �فتتاح  مع  بالتز�من 

�لرب�زيل.
و�أ�ساف �إن �لهيئة �ست�سارك يف 17 معر�سا عامليا 
يف 13 دولة �إ�سافة �يل تنظيم 8 جوالت تعريفية 
يف 23 مدينة يف �لعامل من بينها مدن �أمريكية 

وكورية للمرة �الأويل.
و�أكد �أهمية �ل�سياحة �خلليجية للقطاع �ل�سياحي 
�المان  بف�سل  با�ستمر�ر  تنمو  و�لتي  �بوظبي  يف 
و�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة و�خل����دم����ات �ل���ر�ق���ي���ة و�أو�����س����ح �أن 
عدد  بلغ  �إذ  كبرة  نتائج  حتقق  �ملحلية  �ل�سياحة 
حو�يل  �الم����ار�ت  يف  �ملحلية  �ل�سوق  م��ن  �ل�سياح 
وتوقع  �ملا�سي  �لعام  �سائحا  و241  �ألفا   880

من  �لعام  ه��ذ�  �سائح  مليون  �يل  �لرقم  يقفز  �أن 
�سوق �الم��ار�ت. وعلى �سعيد �ل�سياحة �لعالجية 
�ل�سعديات  ج��زي��رة  �أن  �يل  �ل�����س��دد  ب��ه��ذ�  �أ����س���ار 
�لوجهة �ملثالية الإن�ساء مركز دي �ن �يه �ملخ�س�س 
طبيعية  بيئة  ت��وف��ر  ح��ي��ث  �ل��ع��الج��ي��ة  لل�سياحة 
خالبة ومياه نقية �سافية و�سو�طئ رملية بي�ساء 

متتد مل�سافة 9 كيلومر�ت.

�لتي عر�ست  �لعقارية  �ل��د�ر  �ن م�سروعات  وقال 
�ملائية  �الأل��ع��اب  حديقة  خا�سة  �بوظبي  جناح  يف 
يا�س ووتر ورلد �أبوظبي لفتت �النظار باعتبارها 
�لعربي  �خلليج  منطقة  يف  نوعها  م��ن  �ل��وح��ي��دة 
وتوفر 43 لعبة ومنزلقة مائية ومر�فق ترفيهية 
مثرة منها خم�س �ألعاب مل ت�سهدها �أي حديقة 

مائية يف �لعامل.
ولفت �لنعيمي �يل �أن زو�ر جناح �أبوظبي يف برلني 
�ساهدو� باهتمام كبر ما توفره جزيرة يا�س من 
�أن�����س��ط��ة وم��ر�ف��ق وم��ن��ه��ا ف��ن��دق ي��ا���س فاي�سروي 
و�ساطئ  للفورموال1  حلبة  على  �ملطل  �لفندق 
ي��ا���س �ل��و�ق��ع ع��ل��ى �ل�����س��اح��ل �جل��ن��وب��ي للجزيرة 
يعرف  �ل��ذي  �أبوظبي  ف���ر�ري  ع��امل  �يل  �إ�سافة 
ت�سم  �لعامل  يف  مغطاة  �ألعاب  حديقة  �أك��رب  باأنه 

�أ�سرع لعبة مركبات �أفعو�نية يف �لعامل.
�ل��ع��ام منتجا جديد�  وق���ال �ن �جل��ن��اح ق��دم ه��ذ� 
مب�ساركة  متثل  �ب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ر�ث��ي��ة  لل�سياحة 
�لو�قعة يف �سحر�ء �خلتم  �لعربية  �لليايل  قرية 
و�لتي  �لعني  ومدينة  �بوظبي  بني  �لطريق  على 
و�لتقاليد  �ل�����س��ح��ر�ء  بجمال  ن��زالوؤه��ا  ي�ستمتع 
�أج��و�ء جت�سد مالمح من  �لعريقة يف  �الإمار�تية 

�لر�ث �لثقايف �ملحلي.

النعيمي: م�شاركة اأبوظبي مبعر�ص بور�شة ال�شفر العاملية يف برلني حققت نتائج اإيجابية

التحذير من فائ�ص ال�شيولة بالقت�شاد العاملي 

•• برلني-وام:

�لوطنية  للموؤ�س�سة  �لتابعة  د�ن���ات  ومنتجعات  ف��ن��ادق  ك�سفت 
لل�سياحة و�لفنادق عن م�سروعات �سياحية هامة لها يف �أبوظبي 
مبعر�س  م�ساركتها  خالل  مهمة  نتائج  حتقيقها  �إىل  م�سرة 

بور�سة �ل�سفر �لعاملية يف برلني.
�سل�سلة  يف  �لفنادق  ق�سم  مدير  ه��اروين  نيكوال�س  وليد  وذك��ر 
�المار�ت  �أبناء  لوكالة  ت�سريحات  يف  د�ن��ات  ومنتجعات  فنادق 
�جلديدة  �لتو�سعات  �أن  برلني  معر�س  يف  �أبوظبي  بجناح  و�م 
�ل���ذي تديره  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ر�ح��ة يف  ���س��اط��ئ  ف��ن��دق ومنتجع  يف 
�سل�سلة فنادق ومنتجعات د�نات ت�سكل ��سافة نوعية للمنتجع 

ولل�سياحة �لر�قية يف �بوظبي.
وقال �ن �ملجموعة بد�أت م�سروعا لتو�سعة منتجع د�نات جبل 
 100 و��سافة  �لبحر  علي  جديد�  �ساليها   30 لبناء  �لظنة 

غرفة فندقية �يل منتجع �لظفرة.
و�أ�ساف �إنه �سيتم يف �لربع �لثالث من هذ� �لعام �إفتتاح فندق 
�سقة   200 ي�سم  و�ل����ذي  �ل��ف��ن��دق��ي��ة  لل�سق  ري��زدن�����س  د�ن����ات 

مفرو�سة ديلوك�س.
ولفت �إيل �أن �لتو�سعات �جلديدة �أ�سافت 144 غرفة وجناحا 
�لر�حة ال�ستيعاب  �ساطئ  �إيل منتجع  وثالثة مطاعم جديدة 

�ملزيد من �لزو�ر من د�خل �المار�ت وخارجها.
و�عترب هاروين �أن �لتو�سعة متت يف زمن قيا�سي ملو�كبة �لنمو 
يف  �لر�غبني  �ل��زو�ر  �حتياجات  وتوفر  �أبوظبي  يف  �ل�سياحي 

ق�ساء عطالتهم و�أعمالهم يف فندق ومنتجع �ساطئ �لر�حة.
�جلديدة  باالأجنحة  يتميز  للمنتجع  �جلديد  �ملبني  �أن  وذك��ر 
�لت�سميم وروع���ة �الل���و�ن وه��ي مكونة من  �ل��ف��اخ��رة وج��م��ال 
مفتوحة  وجل�سات  و�سالون  و�ح��دة  نوم  غرفة  �أو  نوم  غرفتي 

توحي لز�ئريها بالرفاهية �ملطلقة.
و�أ�سار �إيل �أنه بعد �كتمال م�سروع �لتو�سعة �رتفع عدد �لغرف 
و�الجنحة و�لفيالت �يل 280 لي�سبح فندق ومنتجع �ساطئ 

�لر�حة مت�سدر� ل�سياحة �لنخبة �لر�قية يف �مارة �بوظبي.
مر   900 طوله  خا�س  �ساطئ  علي  �ملنتجع  وق��وع  �أن  وذك��ر 
��سافة �يل �إحاطته بع�سر�ت �لهكتار�ت من �حلد�ئق و�ال�سجار 
�المار�ت  �الأعمال من  ورج��ال  للعالئالت  �الأك��ر جذبا  جعله 

و�ملنطقة �خلليجية و�وروبا.
د�نات  و�لتحديث يف  �لتطوير  �أعمال  �نتهاء  ونوه هاروين �يل 
�ع��ادة تطوير كافة  �أن��ه مت  و�أك��د  �لعني  منتجع �لعني مبدينة 
الد�رة  تخطط  �ملجموعة  �أن  و�أو���س��ح  �لفندق.  وق��اع��ات  غ��رف 
�لعام �حلايل  �عتبار� من  �الم��ار�ت  فنادق ومنتجعات يف مدن 
�مارة �بوظبي . وحول �لنتائج �لتي  يف  جناحها  بعد   2013

حققها �لوفد يف برلني قال �ن �ملجموعة عقدت �أكر من 65 
�سركات  م�سوؤويل  مع  �ملا�سية  �لثالثة  �الأي���ام  خ��الل  �جتماعا 
الإر�سال  و�الأوروب���ي���ة  �الأمل��ان��ي��ة  �ملتخ�س�سة  و�ل�سياحة  �ل�سفر 
جمموعات �سياحية �يل �بوظبي و�أ�سار �إىل �أن �ملجموعة ركزت 
عرب  �حلجز  �سركات  م��ع  �لتعامل  علي  برلني  معر�س  خ��الل 
�النرنت باإعتباره �لو�سيلة �الف�سل و�الكر �نت�سار� يف �لعامل 
�لت�سويق  �لتعاون مع �لعديد من �سركات  �إىل  �ليوم . وتطرق 
يف  و�ل�سفر  �ل�سياحة  قطاع  يف  �لعاملة  �اللكرونية  و�لتجارة 
�وروبا وقال �إن �حلجز بنظام �سايرب يف فنادق ومنتجعات د�نات 
ن�سبة �حلجز  �أن  �أوروب��ا موؤكد�  ول�سركائنا يف  لنا  �الأف�سل  هو 
عرب �النرنت �أون الين �رتفعت بن�سبة 15 يف �ملائة خالل �سنة 
و�حدة فقط . وتوقع نتائج قوية يف �لربع �لثاين من هذ� �لعام 
موؤكد� �أن �لربع �الول �سجل �ف�سل �لنتائج بزيادة 12 يف �ملائة 

عن �لفرة ذ�تها من �لعام �ملا�سي.
�لت�سويق يف جمموعة  �لرو��س مديرة  قالت رميا  من جانبها 
فنادق ومنتجعات د�نات �إن �ملجموعة عقدت �سل�سلة هامة من 
�للقاء�ت �اليجابية يف معر�س بور�سة �ل�سفر �لعاملية 2013 

مع ممثلي �سركات �ل�سياحة و�لت�سويق و�العالم.
و�ل�سفر  �ل�سياحة  وك���االت  م��ع  �لتباحث  علي  رك��زن��ا  و�أ���س��اف��ت 
�لعاملة يف ��سو�ق �ملانيا وبريطانيا و�ل�سني ورو�سيا و�لرب�زيل 

و�لهند و��سبانيا باعتبارها من �أهم �الأ�سو�ق �مل�سدرة لل�سياحة 
م��ع موؤ�س�سات  ه��ام��ة  �ت��ف��اق��ي��ات  ب�����س��دد  ون��ح��ن  �أب��وظ��ب��ي  �إيل 
�لبحث  مو��سلة  مع  �ال�سكندنافية  �ل��دول  �سياحية  و�سركات 
و�إر�سال  �ب��وظ��ب��ي  يف  �لعائلية  للعطالت  ج��دي��دة  ����س��و�ق  ع��ن 
�مارة  يف  د�ن����ات  ومنتجعات  ف��ن��ادق  �يل  �سياحية  جم��م��وع��ات 
�أبوظبي ومن �أبرزها د�نات منتجع �لعني و منتجع تالل ليو� يف 
�ملنطقة �لغربية و �ساطئ �لر�حة بابوظبي ومنتجع د�نات جبل 
�لظنة وفندق ليو� وفندق �ملرفاأ وفندق �لظفرة . و�أو�سحت �أن 
طيبة  باأ�سعار  للعائالت  ترويجية  عرو�سا  قدم  �ملوؤ�س�سة  وفد 
قنو�ت  �د�ر�ت  ممثلي  و�لتقي  و�ل�سفر  �ل�سياحة  وك��االت  �أم��ام 
�ملالية للفنادق و�أطلع �مل�ساركني يف �ملعر�س علي عدد  �لعو�ئد 
من �خلدمات و�ملنتجات �ل�سياحية �لتي تقدمها �سل�سلة فنادق 
ومنتجعات د�نات. وتوقعت �لرو��س �أن ت�ستقبل �لفنادق �لتابعة 
عام  �ل�سياح طو�ل  �قباال كبر� من  لها  �ململوكة  �أو  للموؤ�س�سة 
من  �ع��ت��ب��ار�  للعطالت  �لرويجية  لعرو�سها  نظر�   2013
مايو وحتي نهاية �لعام �حلايل خا�سة يف فرة ف�سل �ل�سيف 
�سياحية مف�سلة يف  �أ�سبحت وجهة  �بوظبي  �م��ارة  �أن  و�أك��دت 
�أوروب��ا . ونوهت �إىل  �أ�سو�ق �ل�سياحة �خلارجية يف  �أكرب  �أملانيا 
تنظيم حملة ت�سويق كربي �عتبار� من فرب�ير �ملا�سي ت�ستمر 

حتي نهاية �سهر رم�سان �ملبارك.

فنادق ومنتجعات دانات تك�شف يف معر�ص برلني عن تو�شعات 
مل�شروعاتها ال�شياحية يف اأبوظبي 

•• عوا�صم-ا ف ب:

�أن �لبنوك �ملركزية يف �لعامل ت�سخ  �ل��دويل من  حذر معهد �لتمويل 
�لكثر من �ل�سيولة يف �إطار خططها للتي�سر �لنقدي، و�أن �ملخاطر يف 
�الأ�سو�ق �أ�سبحت عالية ب�سبب ��ستمر�ر معدالت �لفائدة يف م�ستويات 

منخف�سة جد�.
و�أو�سح �ملعهد وهو جتمع الأكر من 450 بنكا �أنه �إذ� ��ستمرت �لبنوك 
�ملركزية يف �سخ �ملزيد من �الأمو�ل يف �القت�ساد �لعاملي، فاإن �أي حماولة 

تقوم بها يف �مل�ستقبل لل�سيطرة على �لو�سع �ستوؤدي لزعزعة ��ستقر�ر 
�لنظام �ملايل.

�ملركزي  �لبنك  تباحث م�سوؤويل  �ساعات من  بعد  �لتحذير  وجاء هذ� 
�الأوروب�������ي ح����ول خ��ف�����س ���س��ع��ر �ل���ف���ائ���دة �ل��رئ��ي�����س��ي مل��و�ج��ه��ة �سعف 
�آخ��ر �ملطاف ع��دم تغير �سعر  �القت�ساد�ت �الأوروب��ي��ة، وق��د ق��ررو� يف 
�لفائدة، وهو �ل�سيء نف�سه �لذي قام به �لبنكان �ملركزيان يف بريطانيا 
�سيا�سة  مو��سلة  ق���رر�  كما  �الأول،  �أم�����س  �جتماعاتهما  يف  و�ل��ي��اب��ان 

�لتي�سر �لنقدي �لتي تعني �سخ �ملزيد من �ل�سيولة يف �الأ�سو�ق.

وقال هونغ تر�ن نائب �ملدير �الإد�ري للمعهد �إن على م�سوؤويل �لبنوك 
�ملركزية �أن يكونو� حذرين من �لتد�عيات غر �ملتوقعة للخطو�ت �لتي 
يتخذونها، و�أن يو�سحو� �لكيفية �لتي يعتزمون بها تعديل �سيا�ساتهم 

�لنقدية على �ملدى �لبعيد.
وذكر �ملعهد يف بيان له �أن هذه �الإجر�ء�ت من حتفيز نقدي ومعدالت 
�أن �خلطر يكمن  �أن ت�ستمر لالأبد، غر  فائدة متدنية جد� ال ميكن 
يف �أن �الأ�سو�ق �ملالية �أ�سبحت مدمنة عليها، و�أ�سار �إىل �أن بلوغ موؤ�سر 
�أعلى  �جل��اري  �الأ�سبوع  خالل  �ل�سناعية  �ل�سركات  الأ�سهم  جونز  د�و 

�لتي�سر  م��ن  ح��زم��ات  �إط���الق  �إىل  ُي��ع��زى  �الإط����الق  على  م�ستوياته 
�لنقدي عرب �لعامل، �أكر منه تعبر�ً عن ت�سجيل تعاٍف يف �القت�ساد 

�حلقيقي.
وح�سب معهد �لتمويل �لدويل فاإن كربيات �لبنوك �لعاملية تقوم بكل 
ما ت�ستطيعه ل�سمان ��ستقر�ر �الأ�سو�ق وحفز �لنمو، الأن �الإ�سالحات 
ب�سبب ح��ال��ة �جلمود  �ل��ع��امل  م��ن دول  ع���دد  ت��وق��ف��ت يف  �ل�����س��روري��ة 
�ل�سيا�سي �لتي �أ�سابتها، ومن �ساأن ��ستمر�ر هذ� �جلمود �أن يوؤدي �إىل 

�هتز�ز ثقة �مل�ستثمرين.

•• نيودلهي-رويرتز:

للتكرير  م���ن���ج���ال���ور  ل�����س��رك��ة  �مل���ن���ت���دب  �ل��ع�����س��و  ق�����ال 
و�لبروكيماويات �م�س �ن من �ملنتظر �أن توقف �لهند 
كل و�رد�ت �لنفط �خلام من �ير�ن الن �سركات �لتاأمني 
�لتي  للم�سايف  تغطيتها  �ستوقف  �ن��ه��ا  ق��ال��ت  �لهندية 

ت�ستخدم �خلام �الير�ين ب�سبب �لعقوبات �لغربية.
و�ل��ه��ن��د ه���ي ث����اين �أك����رب م�����س��ر ل��ل��ن��ف��ط �الي������ر�ين �ذ 
�ل�سادر�ت �الير�نية بقيمة مليار دوالر  تاأخذ نحو ربع 

�سهريا.
ماجنالور  ل�سركة  �ملنتدب  �لع�سو  ب.ب.�أوبادهيا  وقال 
للتكرير و�لبروكيماويات لرويرز عرب �لهاتف �ذ� مل 
�لهندية  �لتكرير  �سركات  �لغطاء ف�ست�سطر كل  يتوفر 
لوقف �لو�رد�ت من �ير�ن و�ال فانها �ستتحمل خماطرة 

هائلة.
خاما  ��سريت  �ذ�  �ن��ه  �لتاأمني  �سركات  قالت  و�أ���س��اف 
على  نح�سل  مل  �ذ�  �لتاأميني  غطائي  ف�سيلغى  �ير�نيا 

تاأمني للم�سفاة ف�سنتوقف عن �سر�ء �خلام �الير�ين.
ومل يت�سح ملاذ� �أ�سبح �المر ميثل م�سكلة �الن بعد عدة 
�سارمة  و�أمريكية  �أوروب��ي��ة  عقوبات  فر�س  م��ن  �أ�سهر 
ت�ستهدف جتارة �ير�ن �لنفطية الجبارها على �لتفاو�س 

ب�ساأن برناجمها �لنووي.
لكن موؤ�س�سة �لتاأمني �لعام �لهندية قالت يف ر�سالة يف 
�طلعت  �لعام  �لتاأمني  جمل�س  �ىل  �لثاين  كانون  يناير 
عليها رويرز �ن �سركات �لتاأمني �أدركت �أن �سركات �عادة 
وخ�سائرها  �خل��ام  معاجلة  تغطية  تتحمل  لن  �لتاأمني 

ب�سبب �لعقوبات �لقائمة.
وق���ال م�����س��در يف ���س��رك��ة ت��ك��ري��ر �أخ����رى ت�����س��ري �خلام 
�الير�ين هي هندو�ستان بروليوم �ن �ل��و�رد�ت مهددة 

مب�سكالت �لتاأمني.
و�أبلغ �مل�سدر رويرز �لو�رد�ت من �ير�ن �ستتوقف قريبا 

... فيما يتعلق بالتاأمني كلنا نبحر يف قارب و�حد.
وهندو�ستان بروليوم هي ثالث �أكرب م�سر هندي من 
�ير�ن وحذرت �ل�سهر �ملا�سي من �أن �سركات �لتاأمني قد 

ت�سحب �لغطاء ب�سبب �لعقوبات.
�ستتوقف  �ل��ذي  �لوقت  عن  �الف�ساح  �أوب��اده��ي��ا  ورف�س 
فيه �سركته عن ��ستر�د �لنفط من �ير�ن. لكن �ل�سركة 
طرحت مناق�سات ل�سر�ء ثالث �سحنات حجم كل منها 
برميل من �لنفط �خلام للتحميل يف �بريل  �ألف   650
ني�سان وفقا لوثائق �طلعت عليها رويرز. و�ثنتان من 
حمل  حت��ل  �أن  وميكن  �لكربيت  عالية  �ل�سحنات  ه��ذه 

�لنفط �الير�ين.

الهند تتجه لوقف ا�شترياد النفط الإيراين

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�مليز�نية  يف  �لعجز  �رتفاع  ب�سبب  حكومية  مدر�سة   23 �إغ��الق  فيالدلفيا  يف  �ل�سلطات  ق��ررت 
�الأمركية  �لفدر�لية  رئي�س  بينهم  حمتجاً   19 �الأم��ن  عنا�سر  و�عتقل  للمد�ر�س،  �ملخ�س�سة 

لالأ�ساتذة.
و�سّوتت جلنة �إ�سالح �ملد�ر�س، ل�سالح �إغالق 23 من �أ�سل 27 مدر�سة كانت تدر�س �إغالقها 

وذلك يف حماولة ل�سد عجز هائل بامليز�نية �ملخ�س�سة للمد�ر�س �حلكومية.
وقبل �لقر�ر �أقفل حو�يل 500 حمتج من بينهم رئي�س �لفدر�لية �الأمركية لالأ�ساتذة، ر�ندي 
وينغارتن، �لطرق �ملوؤدية �إىل �لقاعة �ملخ�س�سة الجتماع �للجنة، يف حماولة ملنع �أع�سائها من 
باالإخالل  و�تهمتهم  وينغارتن،  بينهم  منهم   19 و�عتقلت  فّرقتهم  �ل�سرطة  ولكن  �ل��دخ��ول، 

بالنظام.

وقال  �إ�سافيتني  مدر�ستني  �إغ��الق  على  حكومية  موؤ�س�سة  وهي  �للجنة  ت�سّوت  �أن  �ملقرر  ومن 
رئي�س �للجنة، بيدرو ر�مو�س، بعد �لت�سويت �إن قر�ر �الإغالق كان موؤملاً و�سعباً لنا جميعاً ولكن 

من �ساأنه �أن ي�ساعد يف ��ستعادة �الإ�ستقر�ر �ملايل.
و�سيتم نقل عدد من �ملعلمني يف �ملد�ر�س �لتي �سيتم �إغالقها �إىل مد�ر�س �أخرى ولكن عدد�ً �آخر 

�سيفقدون وظائفهم.
ومن �ملتوقع �أن يزيل �الإغالق عجز�ً بامليز�نية بو�قع 1.35 مليار دوالر خالل 5 �سنو�ت وت�سكل 
�ملد�ر�س �لتي مت �إغالقها 10 % من �إجمايل �ملد�ر�س يف فيالدلفيا، علماً �أن فيها 237 مدر�سة 

ر�سمية.
و�ملد�ر�س �لر�سمية لي�ست �سوى �إحدى �سحايا �الأزمة �القت�سادية �لتي ال تز�ل �لواليات �ملتحدة 
تعاين من �آثارها، وياأتي هذ� �لتطّور بعد �أيام من دخول �القتطاعات �لتلقائية لالإنفاق �حلكومي 

حيز �لتنفيذ و�لتي من �ملتوقع �أن توؤدي �إىل �ملزيد من �الآثار �ل�سلبية.

فيالدلفيا تغلق 23 مدر�شة حكومية لعجز امليزانية  ال�شني ت�شعى خلطوط اأمريكية اأو�شح لال�شتثمار
•• بكني-رويرتز:

دع��ا وزي���ر �ل��ت��ج��ارة �ل�سيني �ىل و���س��ع خ��ط��وط عري�سة �و���س��ح م��ن ج��ان��ب �ل��والي��ات �ملتحدة 
تنتهج  ال  �ل�سني  �ن  وق��ال  �خلارجية  لال�ستثمارت  بالن�سبة  �المنية  �ج��ر�ء�ت مر�جعتها  ب�ساأن 
��سر�تيجية وطنية بالن�سبة لال�ستثمار �خلارجي. وقال ت�سني دمينج لل�سحفيني �ليوم �جلمعة 
�تع�سم �ن تكون جلنة�ال�ستثمار�ت �خلارجية بالواليات  �ل�سنوية  �ل�سينية  �لدورة �لربملانية  يف 
�ملتحدة �كر �نفتاحا و�سفافية الن �ل�سركات ال تعرف مطلقا ما�ذ� كانت عطاء�تها تلبي �ل�سروط 
�م ال . نحتاج �ىل خطوط رئي�سية �و�سح ب�ساأن �حلاالت �لتي قد تنتهك �المن �المريكي خلف�س 
�لعطاء�ت  وتكلفة  �الح��ب��اط  بتقليل  �ال�ستثمار.ناأمل  تريد  �لتي  لل�سركات  بالن�سبة  �الخ��ط��ار 
�ل�سركات  عطاء�ت  مر�جعة  تتوىل  �ملتحدة  بالواليات  �خلارجية  �ال�ستثمار�ت  وجلنة  �لفا�سلة 

�الجنبية لل�سركات �المريكية.

السبت -    9   مارس    2013 م    -    العـدد   10735
Saturday   9    March    2013  -  Issue No   10735



•• برلني-وام:

فازت د�ئرة �ل�سياحة و�لت�سويق �لتجاري بدبي للعام �لثالث على 
�لتو�يل بجائزتي �أف�سل مكتب متثيلي عربي يف �ملانيا و �لوجهة 
�ل�سياحية �الأكر �سعبية يف �ل�سرق �الأو�سط خالل م�ساركتها يف 
معر�س بور�سة برلني �ل�سياحي �آي تي بي �ملقام حاليا يف �لعا�سمة 
مما يعد �إجناز� عامليا جديد� حتققه �لد�ئرة يف جمال ت�سويقها 
�ل�سياحي لالإمارة. وح�سلت �لد�ئرة على �جلائزتني من جمعية 

 3000 �أك��ر من  �لتي تتخذ برلني مقر� لها وت�سم  �آ�سيا  جو 
ع�سو من هيئات �لرويج �ل�سياحي و�سركات �لطر�ن و�لفنادق 
�لت�سويت بني  يتم منح �جلو�ئز بطريقة  �إذ  و�ملنطقة  �آ�سيا  من 
معر�س  هام�س  على  تقام  �سنوية  �حتفالية  يف  �جلمعية  �أع�ساء 
�آي تي بي و�سلم �جلائزتني نوربرت فيفرلني مدير �جلمعية �إىل 
�إياد عبد �لرحمن �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعالقات �الإعالمية 
وتطوير �الأعمال بالد�ئرة بح�سور �سالح �جلزيري مدير �إد�رة 
�الإعالم  �إد�رة  �ليوحة مدير  وموزة  و�لوفود  �خلارجي  �لرويج 

و�الإعالن وعبد �هلل بن �سويد�ن نائب �ملدير و�أ�سماء حممد علي 
مديرة  كا�سيليتز  وم��ار�  و�لغربية  �ل�سرقية  �أوروب��ا  ق�سم  رئي�س 
مكتب �لد�ئرة يف �أملانيا . وقال عبد �لرحمن يف ت�سريح �سحايف 
له �إن ح�سول �لد�ئرة على هاتني �جلائزتني للعام �لثالث على 
�لتو�يل يوؤكد مدى �سحة وم�سد�قية �خلطط �لت�سويقية �لتي 
�إىل  �ل�سياحية الفتا  �لعامل  �أ�سو�ق  �لد�ئرة يف خمتلف  تنتهجها 
لدى  كبرة  ب�سعبية  حتظى  �لتي  لدبي  �الأمل���اين  �ل�سوق  �أهمية 

�ل�سياح �الأملان �لذين يعتربون �الإمارة وجهتهم �ملف�سلة.

�شياحة دبي تفوز بجائزتي اأف�شل مكتب متثيلي عربي والوجهة 
ال�شياحية الأكرث �شعبية خالل م�شاركتها يف بور�شة برلني 

للم�ساهمني االأرباح  % من  و25  درهم  مليار  بلغ �سايف االأرباح للعام 2012 لبنك االإمارات دبي الوطني )2,6( 

اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم: ن�شكر القيادة احلكيمة على توجيهاتها ال�شامية وروؤيتها الثاقبة
التحديات رغم  ومرونته  قوته  الإمارات  اقت�شاد  •• اأثبت 

•• دبي – حممود علياء:

�لر�ئد  �لبنك  �ل��وط��ن��ي،  دب��ي  �الإم����ار�ت  بنك  عقد 
�ل�سنوي  �لعمومية  جمعيته  �ج��ت��م��اع  �ملنطقة  يف 
�ل�ساد�س �لعادي يف �ملقر �لرئي�سي للبنك بح�سور 
�جلمعية  و�أع�ساء  �الد�رة،  جمل�س  �أع�ساء  �ل�سادة 

�لعامة للم�ساهمني.
قدم  �الول،  �أم�س  ي��وم  �ل�سنوي  �الجتماع  وخ��الل 
رئي�س  م��ك��ت��وم،  �آل  �سعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ  �سمو 
جمل�س �الإد�رة، تقرير�ً عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 
31 دي�سمرب 2012. ويف كلمته خالل �الإجتماع 
قال �سموه: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة برزت جمدد�ً 
�أثبت قوته ومرونته  كدولة ر�ئدة تتمتع باقت�ساد 
على �لرغم من �لتحديات �مل�ستمرة نتيجة تد�عيات 
�لدولة  متكنت  وق��د  �لعاملي.  �القت�سادي  �لو�سع 
من حتقيق �لنمو بف�سل �لقيادة �حلكيمة و�لروؤية 
�ل�سديدة حلكومة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�لتي  �الإج����ر�ء�ت  من  �لعديد  باتخاذ  قامت  حيث 
جيد�ً  �أد�ءه  ليكون  �الإقت�ساد  حتفيز  على  �ساعدت 
�لقطاع  وق��د حافظ  �ل�سابقة.  �الأع���و�م  غ��ر�ر  على 
غر �لنفطي على ��ستقر�ره يف �لعام �ملا�سي، مما 
جعل �لدولة يف و�سع جيد لال�ستفادة من قطاعات 

�لتجارة و�ل�سياحة .
وق���د مت �ت��خ��اذ �ل���ق���ر�رت �ل��ت��ال��ي��ة خ���الل �جتماع 

�جلمعية �لعمومية �ل�سنوي:
بن�سبة  نقدية  �أرب���اح  توزيع  على  �ملو�فقة  -1متت 

فل�س لل�سهم �لو�حد(   25( % للم�ساهمني   25
عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012.

عن  �الإد�رة  جمل�س  تقرير  على  �الإط���الع  -2مت 
�ملنتهية  لل�سنة  �مل��ايل  ومركزها  �ملجموعة  ن�ساط 
على  �الط���الع  وك��ذل��ك   ،2012 دي�سمرب   31 يف 
�لفرة  ذ�ت  عن  �ل�سركة  ح�سابات  مدققي  تقرير 

و�عتمادها.
للمجموعة  �ملوحدة  �ملالية  �لبيانات  �عتماد  -3مت 
دي�سمرب   31 يف  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  �مل���ال���ي���ة  �ل�����س��ن��ة  ع����ن 

.2012
جمل�س �الإد�رة. ت�سكيل  على  �ملو�فقة  -4متت 

كمدققني  يونغ  �أن��د  �إرن�ست  �سركة  تعيني  -5مت 
حل�سابات �ملجموعة لعام 2013.

�لعمومية  �جلمعية  �إجتماع  عقد  �نتهاء  -6فور 
�جلمعية  �ج���ت���م���اع  ع��ق��د  مت  �ل����ع����ادي،  �ل�����س��ن��وي��ة 
�مل��ادة رقم  �لعادي حيث مت تعديل  �لعمومية غر 
19 )�أ( من �لنظام �الأ�سا�سي لتحديد عدد �أع�ساء 

جمل�س �الإد�رة.

قوة البنك ومكانته را�سخة
مكتوم:  �آل  �سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  و�أ���س��اف 
�ل��وط��ن��ي لعام  ب��ن��ك �الإم������ار�ت دب���ي  ن��ت��ائ��ج  تعك�س 
للغاية، وتظهر قوة  �إيجابياً  ت�سغيلياً  �أد�ًء   2012
�ملنطقة.  يف  ر�ئ��د  كبنك  �لر��سخة  ومكانته  �لبنك 
وقد �أظهرت دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ودبي 
على وجه �خل�سو�س خالل �لعام قدر�ت منو مرنة 

ور��سخة مما يجعل بنك �الإمار�ت دبي �لوطني يف 
موقع منا�سب ملو��سلة �ال�ستفادة من هذ� �لتح�سن 
يف �مل��ن��اخ �الق��ت�����س��ادي. وق���د �ع��ت��م��د �ل��ب��ن��ك نهجاً 
2012، و�سي�ستمر على هذ�  متحفظاً خالل عام 

�لنهج �أي�ساً خالل �لعام �ملقبل .
ما   2012 لعام  �ملالية  �لنتائج  �أب��رز  �سملت  وق��د 

يلي:

�إىل  لت�سل   2012 لعام  �الأرب���اح  �سايف  �إرت��ف��اع   -
مقارنة   %  3 بن�سبة  بزيادة  دره��م،  مليار   2.6

بالعام �ل�سابق.
- ربحية �ل�سهم لل�سنة 0.41 درهم.

- موؤ�سر�ت م�سجعة لالإير�د�ت خالل �لعام بارتفاع 
بعام  % م��ق��ارن��ة   3 بن�سبة  �الإي�������ر�د�ت  �إج���م���ايل 

لت�سل �إىل 10.2 مليار درهم.   2011

- تعزيز ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال لت�سل �إىل م�ستوى 
جيد جد�ً بن�سبة 20.6 %.

مكتوم  �آل  �سعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ  �سمو  و�ختتم 
كلمته بالقول:  �أود �أن �أغتنم هذه �لفر�سة الأعرب 
ع��ن خ��ال�����س ���س��ك��ري و�م��ت��ن��اين ل�����س��اح��ب �ل�سمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
لقيادته  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 

�حلكيمة وتوجيهاته �ل�سامية وروؤيته �لثاقبة. و�أود 
�أي�ساً، ونيابة عن �أع�ساء جمل�س �الإد�رة، �أن �أتوجه 
على  �ملجموعة  وموظفي  الإد�رة  �ل�سكر  بخال�س 
جهودهم �ملتميزة ومثابرتهم ودورهم �الإيجابي يف 
حتقيق هذه �لنتائج خالل عام 2012، كما �أتوجه 
دعمهم  على  �لكر�م  وم�ساهمينا  لعمالئنا  بال�سكر 

�مل�ستمر وثقتهم �لغالية .

•• عجمان -الفجر :

�إمارة  يف  �لعاملة  و�ملنتجعات  �ل��ف��ن��ادق  ك��ربى  ���س��ارك��ت 
�إىل معر�س  ل���الإم���ارة  �ل��ر���س��م��ي  �ل��وف��د  ع��ج��م��ان �سمن 
ينعقد  �ل��ذي  و�ل�سفر  لل�سياحة  �ل��دويل  برلني  بور�سة 
بالعا�سمة �الأملانية يف �لفرة من �ل�ساد�س حتى �لعا�سر 

من مار�س �جلاري.
�لتنمية  د�ئ��رة  عام  مدير  �لنعيمي  �أحمد  في�سل  و�أثني 
�أد�ء وكالء  �الإم��ارة على  �ل�سياحية بعجمان رئي�س وفد 
وحر�سهم  �ملعر�س  خ��الل  و�لرفيه  �لفندقة  قطاعات 
جميع  �أم���ام  ���س��ورة  باأف�سل  عجمان  �إم���ارة  متثيل  على 
زو�ر جناح �الإمارة وخالل �الجتماعات �لتي تعقد لدى 

�جلهات �الأخرى �مل�ساركة باملعر�س.
رماد�  و�أجنحة  فندق  عام  �فتخار حمد�ين مدير  وق��ال 
ثاين  �أملانيا  ك��ون  باملعر�س  ع��ام  كل  ي�سارك  �إن��ه  عجمان 
�أكرب �سوق م�سدر لل�سياحة بالن�سبة للفندق، كما �أعرب 
عن بالغ �سعادته للم�ساركة هذ� �لعام حتت مظلة د�ئرة 
خالل  �أب���رم  �أن��ه  و�أ���س��اف  بعجمان.  �ل�سياحية  �لتنمية 
�مل�ساركة هذ� �لعام عدد� من �لعقود مع �سركات لل�سفر 
من بريطانيا، كما مت تكرمي رماد� من �سركة جيه. تي. 
توري�ستيك �الأملانية كاأف�سل �سريك �سياحي لها يف �إمارة 
من  ع��دد  �أك���رب  ت�ستقبل  رم���اد�  �أن  �إىل  بالنظر  عجمان 

�حلجوز�ت لل�سو�ح �الأملان من هذه �ل�سركة.
وقال �أ�ستو�س �سارما مدير عام فندق �ساطئ عجمان �إنه 
�سعر ب�سعادة بالغة مل�ساركته يف �لرويج الإمارة عجمان 
وفندق �ساطئ عجمان بو�سفه �أول فندق �أقيم يف �الإمارة 
عام 1979، و�أنه حر�س على تقدمي فكرة متكاملة عن 
موقع �لفندق و�ملر�فق و�ملميز�ت �لتي ميكن للنزيل �أن 

�إىل  م�سر�  بعجمان،  �إقامته  ف��رة  خ��الل  بها  ي�ستمتع 
�أنه جاري �لعمل حاليا على �لبدء يف �إج��ر�ء�ت تو�سعية 

وحتديثية يف �لفندق خالل منت�سف �لعام 2013.
و�أعرب كري�ستيان هو�سكا مدير تطوير �الأعمال بفندق 
ق�سر عجمان عن �عتز�زه وفخره بكونه ع�سو� يف �لوفد 
�لفعال  ب��ال��ت��و����س��ل  م�سيد�  ع��ج��م��ان،  الإم����ارة  �ل��ر���س��م��ي 
الإجناح  بعجمان  �ل�سياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  م�سئويل  مع 
�مل�ساركة يف هذ� �ملعر�س �لدويل، موؤكد� �أنه كان فر�سة 
ملا �سماه عجمان �جلديدة بعد �جلهود  فريدة للرويج 
�لقطاع  �إز�ء تنمية  �لو��سحة حلكومة عجمان  �الأخرة 

�ل�سياحي يف �الإمارة.
م�سوؤولية  عجمان  ق�سر  ف��ن��دق  م�ساركة  نعترب  وق���ال 
كربى نتمنى �أن نكون على قدرها ، م�سر� �إىل �أنه �لتقى 
مع �لعديد من وكالء �ل�سياحة و�ل�سفر يف �أملانيا، ومتت 
دعوتهم للنقا�س ب�ساأن خطط ترويجية لف�سل �ل�سيف 
�ملقبل و�لتعاون ب�ساأن �لدورة �ملقبلة من معر�س بور�سة 

برلني �لدويل.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ج��ول��ي��ان م��ول��ي��ر م��دي��رة �ملبيعات 
د�ئرة  تثبت  ك��ال��ع��ادة  �إن���ه  ع��ج��م��ان  كمبن�سكي  ف��ن��دق  يف 
مميز  عمل  على  حر�سها  بعجمان  �ل�سياحية  �لتنمية 
 . �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  خمتلف  م��ن  �لو��سعة  �مل�ساركة  رغ��م 
و�أ�سافت �أن جناح �إمارة عجمان القى �إقباال كبر� �سو�ء 
�سو�ء يف جمهورية  �ل��زو�ر من  �أو  �ل�سخ�سيات  كبار  من 
�أملانيا �الحتادية �أو من خمتلف دول �لعامل بفعل ح�سن 
�لرتيب لعقد �جتماعات مع ممثلي �الأ�سو�ق �مل�ستهدفة 
ت�سميم  وروع���ة  ح�سن  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل�سياحي،  للجذب 

جناح �إمارة عجمان.
�ل��ت��ي مت  �مل�����س��ارك��ة و�ل���ف���ر����س  �أن جن����اح  �إىل  و�أ�����س����ارت 

��ستثمارها لعر�س �إمارة عجمان كمق�سد �سياحي متميز 
تدعو فندق كمبنيك�س عجمان للحر�س على �مل�ساركة يف 
�الأعو�م �ملقبلة، منوهة بال�سر�كات �لتي عقدها �لفندق 
مع �سركات �ل�سياحة و�ل�سفر، خا�سة يف �أملانيا و�سوي�سر� 

وبريطانيا و�لنم�سا.
�ملبيعات  م���دي���ر  �ل�������س���ف���دي  م���اه���ر  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ت�سرفت  �مل�سروعات  �إد�رة  �إن  �ل��زور�ء  تنمية  مب�سروعات 
معر�س  �أن  خا�سة  �الإم�����ارة،  وف��د  م��ع  �مل�����س��ارك��ة  بطلب 
فر�سة  �سكل  و�ل�سفر  لل�سياحة  �ل��دويل  برلني  بور�سة 
عجمان  يف  �ل���زور�ء  منتجعات  م�سروع  م��ر�ح��ل  لعر�س 

كمق�سد �سياحي متكامل وفريد على �ل�ساحل �ل�سمايل 
لالإمارة مب�ساحة �إجمالية 5.4 مليون مر مربع، وما 
�لبحرية  �ل��و�ج��ه��ة  ���س��و�ء  طبيعية  مقومات  م��ن  ميلكه 
بطول 12 كيلومر� �أو غابات �لقرم �لتي ت�سكل حممية 
بيئية غنية بالطيور و�الأ�سماك. و�أ�سار �إىل �أن ثمانية من 
كربى �سركات �لبناء يف �الإم��ار�ت متت دعوتها يف يناير 
للم�سروع  �لتاأ�سي�سية  �ملناق�سة  يف  لال�سر�ك  �ملا�سي 
�لذي يتوقع �أن ي�سمل فندقني )غرف و�أجنحة فندقية( 
 154 �إىل  �إ�سافة   ،2015 خ��الل  منهما  �النتهاء  يتم 

فيال و�أربعة مطاعم ومركز �سحي. 
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املال والأعمال

ل�شو�ص النفط يلوثون م�شتنقعات نيجرييا 
•• نيمبي-رويرتز:

توم�س طبقة من �لزيت باألو�ن قو�س قزح من على م�سافة مئات �المتار يف 
غابة على �أطر�ف منطقة م�ستنقعات يف نيجريا حول خط �أنابيب نيمبي 
�لتابع ل�سركة رويال د�ت�س �سل. وتقول �سل �ن �ل�سبب يف هذه �لكارثة �لبيئية 
هو م�ستوى غر م�سبوق من �سرقات �لنفط �لتي ت�ستهدف خط �النابيب 

�لذي ي�سخ 150 �لف برميل يوميا �ىل �ساحل �ملحيط �الطل�سي.
ونيمبي من �أهم م�سار�ت �لنفط يف نيجريا �كرب منتج للنفط يف �فريقيا 
لكنها �أي�سا هدف متكرر للع�سابات �الجر�مية �لتي ت�سرق �خلام من خط 

�النابيب لتبيعه لال�سو�ق �لعاملية �و �مل�سايف �ملحلية.
وه���ذ� �ال���س��ب��وع �أع��ل��ن��ت ���س��ل ح��ال��ة �ل��ق��وة �ل��ق��اه��رة يف �م�����د�د�ت خ���ام بوين 
هاجمه  �أن  بعد  متاما  �النابيب  خط  باغالق  وه��ددت  �خلفيف  �لنيجري 
�لل�سو�س �ل�سهر �ملا�سي. و�الثر �لبيئي لهذه �ملمار�سة مدمر على جمتمع 
�لنيجر.  دلتا  م�ستنقعات  ق��رب  �النابيب  خ��ط  ح��ول  يعي�س  �ل��ذي  �ل�سيد 
�لبيئية  �الد�رة  و�سوء  �ل�سرقات  ب�سبب  �لنفطي  �لت�سرب  من  عقود  وكانت 

ل�سركات �لنفط �لكربى قد �أدت �ىل تدهور �لو�سع �لبيئي يف �ملنطقة.
وقال ديفيد كو�سيرب �لذي كان يعمل �سياد� حتى نفق كل �ل�سمك و��سبح 
�الن ي�ستخدم زورقه يف نقل �لنا�س �أ�سلوب �حلياة �لذي عرفته و�أنا �سغر 

عندما كنا ناأكل �ل�سمك �لطازج من �ملاء مبا�سرة قد �نتهى متاما.
و��ساف �لعاملون بالنفط ت�سببو� يف نق�س �ال�سماك �أ�سبح علينا �سر�وؤها 
�أن كنا نح�سل عليها طازجة. ومل ي�سمح لرويرز بالو�سول  جممدة بعد 
لكن  ��ستهدفوه  �لل�سو�س  �ن  �سل  تقول  نيمبي  �نابيب  �ىل جزء من خط 
وي�سود  ب��د�أت متوت  فالزر�عات  كان ظاهر�  �لنفطي  للت�سرب  �ملدمر  �الثر 
لونها و�ال�سماك �لنافقة متناثرة على �ل�ساطئ. �قرب زورق تابع للجي�س 
و�ندفع كو�سيرب يرفع يديه ليظهر �نه ال يحمل �سالحا وقال �ذ� مل تتوخ 
�حلذر ميكن �أن يقب�سو� عليك.. لكنهم �أكرب ل�سو�س �لنفط على �الطالق 
موؤكد� وجهة �لنظر �ل�سائدة باأن بع�س �فر�د �جلي�س �لنيجري باال�سافة 
�ل�سرقات. وردت  �لدلتا متورطون يف هذه  �لبارزين يف  �ل�سا�سة  �ىل بع�س 
�ل�سلطات �لنيجرية بغ�سب على ��سار�ت �سل هذ� �ال�سبوع �ىل �أن �سرقات 
فتحات  �سد  يف  بالف�سل  �ل�سركة  و�تهمت  م�سى  وقت  �أي  عن  ز�دت  �لنفط 
�لت�سريب �ل�سابقة. ويقول �للفتنانت كولونيل �ونيما نو�ت�سوكوو �ملتحدث 
با�سم قو�ت �جلي�س يف �لدلتا �ن جناحات �نفاذ �لقانون منذ بدء حملة على 

ل�سو�س �لنفط �لعام �ملا�سي �أدت �ىل تر�جع �ل�سرقات.

مدراء فنادق عجمان �شمن الوفد الر�شمي لالإمارة مبعر�ص
 بور�شة برلني الدويل لل�شياحة وال�شفر

االدارة جمل�س  اع�ساء  يتو�سط  مكتوم  ال  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  •• �سمو 

الدولر يف اأعلى م�شتوياته اأمام الني 
•• لندن-رويرتز:

�أم��ام �سلة عمالت  �أم��ام �لني و�رتفع  �ل�سنة  �أعلى م�ستوياته يف ثالث �سنو�ت ون�سف  �ل��دوالر  �سجل 
�م�س مدعوما بامال يف �أن يكون �سوق �لعمل �المريكي يف طريقه للتح�سن و�أن جمل�س �الحتياطي 
�لدوالر  كذلك  �لتوقعات  ه��ذه  ودفعت  �لتي�سر.  فائقة  �لنقدية  �سيا�ساته  من  يحد  قد  �الحت���ادي 
لالرتفاع �أمام �ليورو �لذي رغم تر�جعه �أمام �لدوالر �رتفع �أمام �لني. وماز�لت �لتوقعات �لقامتة 
القت�ساد منطقة �ليورو تدعم تكهنات باأن يخف�س �لبنك �ملركزي �الوروبي �سعر �لفائدة يف نهاية 
�المر. و�رتفع �لدوالر 7ر0 باملئة �ىل 51ر95 ين وهو �أقوى م�ستوياته منذ �أغ�سط�س �ب 2009 
02ر125 ين وهو  6ر0 باملئة �ىل  �أمام �لني منذ بد�ية �لعام. و�رتفع �ليورو  و�رتفع ع�سرة باملئة 
�أعلى م�ستوياته يف نحو ��سبوعني. و�رتفع موؤ�سر �لدوالر 2ر0 باملئة �ىل 228ر82 مقربا من �أعلى 
604ر82. وتر�جع  م�ستوياته يف �ستة ��سهر ون�سف �ل�سهر �لذي �سجله يوم �الربعاء �ملا�سي عند 

�ليورو �أمام �لدوالر بعد �رتفاعه بن�سبة و�حد باملئة �أم�س فهبط 1ر0 باملئة �ىل 3092ر1 دوالر.
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/95 ت   عام- م ر- ت  -اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �سهباز خان عبد�لرحيم خان �جلن�سية: باك�ستان  �ملنفذ �سده 
: فالك �سر خان حممد �جلن�سية: باك�ستان   �ملطلوب �عالنه:: فالك �سر 
�لتنفيذ تقدم  بالن�سر مبا �ن طالب  خان حممد �جلن�سية: باك�ستان عنو�نه: 
بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره جل�سة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2013/4/1 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�سور 
�مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�سي   �سخ�سيا 
�و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/38 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ علي �حمد حممد �حمد �للوغاين �لعنو�ن بالن�سر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/2/28م  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:    عناية  �سعيد  ب�سر  حممد  عبد�لهادي   / ل�سالح 
�حل�سوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 74.000 درهم ) �ربعة 
و�لز�مه  �لوطني  �بوظبي  بنك  �مل�سحوبني على  �ل�سيكني  ( قيمة  �لف درهم  �سبعون  و 
�ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  طلبات.   من  ذل��ك  ع��د�  ما  وبرف�س  بامل�ساريف  كذلك 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما   2013/3/5 �ملو�فق  بتاريخ 

�لتايل لت�سلمك هذ� �مل�ستند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين    
 رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        
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اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2578 جتاري كلي ابوظبي  
بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�سر  �لعنو�ن  ذ.م.م   �لعقارية  هيدر�  �سركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/1/14م  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�سالح / ندمي �سايف  بالتايل:   حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بالن�سبة للمدعى 
�ملدعى  وب��ال��ز�م  عليها  و�ملدعى  �ملدعي  بني  �ملربمتني  �حلجز  �تفاقيتي  بف�سخ  عليها: 
عليها بان تدفع للمدعى مبلغا وقدره 1500455 درهم و�لفائدة �لتاخرية بو�قع %4 
 2012/12/12 �لق�سائية يف  �ملطالبة  تاريخ  دره��م من   134055 ق��دره  مبلغ  �سنويا عن 
حتى �ل�سد�د �لتام، مبا ال يجاوز هذ� �ملبلغ، وحتميل �ملدعى عليها ر�سوم  وم�سروفات 
وختم  بتوقيعي  ���س��در  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  مقابل  دره���م   )200( مائتي  ومبلغ  �ل��دع��وى 
�ملحكمة بتاريخ �ملو�فق   حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�سلمك هذ� �مل�ستند.  
رئي�ض الدائرة 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  32/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

�المار�ت      �جلن�سية:  للمقاوالت   جميل  حممد  �سكيل  حممد   : �مل�ستاأنف 
باك�ستان     �جلن�سية:  خان  حممد  مالك  عا�سف  حممد  عليه:مالك  �مل�ستاأنف 
�مل�ستاأنف   �ملطلوب �عالنه/مالك حممد  �لغاء �حلكم   : مو�سوع �ال�ستئناف 
عا�سف مالك حممد خان �جلن�سية: باك�ستان �لعنو�ن: بالن�سر  مبا �ن �مل�ستاأنف 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2012/3209 عم جز- م ع-ب- �أظ  
وحدد لنظره جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/12 لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�ل�ساعة 9.30 �سباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��ستئناف �بوظبي �لكائنة-      
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�سو�ر  بو��سطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �سخ�سيا 

مل�ستند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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



•• برلني-وام:

د�سن جا�سم حممد �سلطان �لدرمكي نائب مدير 
�سباح  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
ري�ستورنت�س  �ن��د  هوتيلز  موقع  برلني  يف  �م�س 
�الخباري �ملتخ�س�س يف قطاع �ل�سيافة و�لفنادق 
و�ملنتجعات . ح�سر حفل �الطالق �ملبدئي للموقع 
�أق��ي��م يف ج��ن��اح �ل��ه��ي��ئ��ة مب��ع��ر���س بور�سة  �ل����ذي 
جمعة  �سعادة  برلني  يف   2013 �لعاملية  �ل�سفر 
جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �سفر  �جلنيبي  م��ب��ارك 
�أملانيا �الإحتادية ومبارك �لنعيمي مدير �لرويج 
�لدويل يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة وعدد 
يف  �ل��دول��ة  ب�سفارة  �لعاملني  �لدبلوما�سيني  من 
خ��رب�ء ومتخ�س�سني يف قطاع  �إىل جانب  برلني 

�ل�سياحة.
�مل��وق��ع علي �سبكة  �ل��درم��ك��ي عقب �ط���الق  و�أك���د 
�النرنت �أن �ملوقع �إ�سافة مميزة لقطاع �ل�سياحة 
�بوظبي  �م���ارة  يف  �ل��ر�ق��ي��ة  و�ل�سيافة  و�ل��ف��ن��ادق 

ودولة �المار�ت عموما.

�لو�سيلة  ب���ات  �الل���ك���روين  �الإع����الم  �أن  و�أو����س���ح 
�الأكر فعالية يف خدمة قطاع �ل�سياحة باأبوظبي 
�ملجتمعية  �ل�سر�ئح  جميع  لدي  �نت�ساره  ل�سرعة 

باأقل �لتكاليف.
ورح����ب �خل�����رب�ء �مل�����س��ارك��ون يف م��ع��ر���س برلني 
ب��اإط��الق ه��ذ� �مل��وق��ع �الخ��ب��اري �جل��دي��د لتميزه 

�ل�����س��ي��اف��ة و�لفنادق  ب��ت��ق��دمي خ��دم��ة ع��ن ق��ط��اع 
يف  �ملجتمع  �أف��ر�د  جلميع  و�الجنليزية  بالعربية 

دولة �المار�ت وخارجها.

�أبوظبي  ومقرها  ميديا  �آي��ري�����س  �سركة  وق���ررت 
�ط����الق ه����ذ� �مل���وق���ع �الخ����ب����اري �الل����ك����روين يف 
برلني ملا ميثله هذ� �ملعر�س �ل�سياحي من �أهمية 

�ملوقع  ه��ذ�  �ط���الق  وي��ع��د  �ل��ع��امل.  م�ستوي  علي 
�الخباري يف برلني �أحد �أبرز �ملنتجات �العالمية 
�ملتخ�س�سة يف �مليديا �الجتماعية و�لرويج عرب 
�الإنرنت للموؤ�س�سات و�ل�سركات �ل�سياحية يف دولة 
�الم��ار�ت. وقالت مديرة �ملوقع �العالمية حنني 
�ند ري�ستورنت�س  �إن �طالق موقع هوتيلز  �لد�ود 
�الخباري يف بور�سة برلني لل�سياحة 2013 يعد 
حدثا �عالميا بارز� ملا له من داللة علي حر�سنا 
لقطاع  �العالمية  �خلدمات  �أف�سل  تقدمي  على 

�ل�سياحة و�ل�سيافة يف �بوظبي ودولة �المار�ت.
و�أ�سافت �إنه موقع �خباري �لكروين متخ�س�س 
ب�����س��ن��اع��ة �ل��ف��ن��ادق و�مل��ط��اع��م �ل��ر�ق��ي��ة يف دولة 
�لعربية  باللغتني  �الم��ار�ت وهو �الول من نوعه 
يف  �حل��ج��ز  �إمكانية  للز�ئر  وي��ق��دم  و�الجن��ل��ي��زي��ة 

�لغرف �لفندقية �أو �ملطاعم لدي عمالئنا.
�إمكانية  ز�ئ����ر  الأي  ي��ت��ي��ح  �مل���وق���ع  �إن  و�أو����س���ح���ت 
�لذي يرغب  �ملطعم  �أو  �لفندق  �مل�سبق يف  �حلجز 
به الأننا نرتبط مبا�سرة مبو�قع �لفنادق و�ملطاعم 

�لكرونيا .

نائب مدير هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة يد�شن موقع هوتيلز اآند ري�شتورنت�ص يف بور�شة ال�شفر العاملية 
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•• وا�صنطن-وكاالت:

�ل�سر�ئب  م�سلحة  يف  و�ملتمثلة  �الأمريكية،  �ل�سريبية  �ل�سلطات  قررت 
�الأمريكي،  �ل�����س��ري��ب��ي  �الم��ت��ث��ال  ق��ان��ون  تطبيق  ت��اأج��ي��ل  ع���دم   IRS
�إمكانية  �إىل  ت�سر  كانت  در����س��ات  من  قليلة  �أ�سابيع  بعد   ،  FATCA

تاأجيل �لتطبيق �إىل 2015.
�إن �الإد�رة  ف��ت��وح،  �لعربية، و���س��ام  �مل�����س��ارف  �ل��ع��ام الحت���اد  وق���ال �الأم���ني 
�لدول  جميع  من  �لتوقيع  يكون  �أن  وق��ررت  �أم��ره��ا،  ح�سمت  �الأمريكية 
�أن ت�ستقطع �ل�سريبة من �حل�سابات �مل�سرفية يف  �ملقبل، على  يف يوليو 
�إرجاء يف �لتطبيق، بح�سب �سحيفة �ل�سرق �الأو�سط  2014 دون  يناير 
�للندنية. ويخول هذ� �لقانون لل�سلطات �ل�سريبية �الأمريكية و�ملتمثلة 

ب�سد�د  �ملكلفني  �الأم��ري��ك��ي��ني  م��الح��ق��ة   IRS �ل�����س��ر�ئ��ب،  م�سلحة  يف 
ويف  �لعاملي.  �مل�سريف  �لنظام  با�ستخد�م  �لدولة،  ح��دود  خ��ارج  �ل�سر�ئب 
مع  تعاونها  عدم  �أو  �لفاتيكا،  لقانون  �لعربية  �لبنوك  تنفيذ  عدم  حالة 
�ل�سلطات �الأمريكية، ي�سمح �لقانون مل�سلحة �ل�سر�ئب باقتطاع 30% 
�الأم��ري��ك��ي��ة م��ن ح�سابات  �مل�����س��ارف  �ل��ت��ح��وي��الت �جل��اري��ة بو��سطة  م��ن 
�جلن�سية،  بالت�سريح عن عميله حامل  يلتزم  ال  �لذي  �لعربي،  �مل�سرف 
ح�سابات  على  �لقانون  ه��ذ�  ي�سري  وال  �الأمريكية.  �خل��ز�ن��ة  لو�ئح  وف��ق 

�الأ�سخا�س �أو �ل�سركات �لتي تقل �أر�سدتهم عن 50 �ألف دوالر.
�أيام،  قبل  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �لتقى  �ل��ذي  ف��ت��وح،  و�أ���س��اف 
على  �لنهائي  �الت��ف��اق  �أن  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �ل�سر�ئب  م�سلحة  ع��ن  ممثلني 
بالتوقيع من خالل  ي�سمح  ال  �أن��ه  كما  قليلة،  �أ�سهر  بعد  �أ�سبح  �لتوقيع 

�الأخرة  للقر�ر�ت  وفقاً  يكون  �أن  بد  فال  �خلا�سة،  و�جل��ه��ات  �مل�سارف 
�أو  �ملركزية  �لبنوك  خ��الل  م��ن  ���س��و�ء  ميثله،  وم��ا  فقط،  �حلكومات  م��ع 
�أمريكية  عربية  �جتماعات  عقد  يف  فتوح  وياأمل  و�ملالية.  �خلز�نة  وز�رة 
خالل �لفرة �ملقبلة لتن�سيق تطبيق �لقانون، موؤكد�ً �أن �لهاج�س �الأكرب 
لدى �الإد�رة �الأمريكية هو غلق �حل�سابات �مل�سرفية الأ�سحاب �جلن�سية 
للم�ساكل بني  �أمر قد يحدث جتنباً  �الأمريكية يف �لبنوك �لعربية، وهو 
�لبنوك و�لعمالء. و�أ�سار فتوح �إىل �أنه �سيطلب من �ل�سلطات �الأمريكية 
�الأمريكي  �لقانون  مع  للتعاطي  �لعربية  �لبنوك  �إىل  فني  دع��م  تقدمي 
�ملعلومات  ح�سب  �ملقرر،  ومن  للتاأجيل.  قابل  غر  �أ�سبح  �ل��ذي  �جلديد 
�ملتاحة، تاأجيل حت�سيل �ل�سريبة على �ل�سركات �لكربى �لكيانات لنهاية 
عام 2015، مع تاأجيل حمتمل لقيمة �سريبة �ال�ستقطاع �لعقابية على 

�الأمريكي،  �مل�سدر  ذ�ت  لالأ�سول  �الإجمالية  �الأمريكية  �ملبيعات  عائد�ت 
عام  مطلع  ح��ت��ى   2015 ي��ن��اي��ر  م��ن  �أرب����اح  عنها  تنتج  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 
يونيو   30 �لفردية من  باحل�سابات  �ملتعلق  �لق�سم  تاأجيل  مع   .2017
2014 �إىل 31 دي�سمرب 2014. مع تاأجيل �حل�سابات �لفردية �الأخرى 
من 30 يونيو 2015 �إىل نهاية عام 2015. و�أرجعت �مل�سادر تاأجيل 
باإبالغ م�سلحة  �لعامل  �لبنوك يف  يلزم  �لذي  �لقانون،  جزء من تطبيق 
�مل�سرفية للذين يحملون �جلن�سية  �الأمريكية عن �حل�سابات  �ل�سر�ئب 
�أي بنك خارج �لواليات �ملتحدة، ملنعهم من  �الأمريكية عند تعاملهم مع 
�لبنوك  �لكثر من  ��ستعد�د  ب�سبب عدم  �ل�سريبي، ملدة جديدة  �لتهرب 
�لتوقيع  كان  و�إن  �لفرة،  تلك  �لقانون يف  لتطبيق  �لعامل  على م�ستوى 

على �لقانون �أ�سبح ملزماً.

وا�شنطن جترب حكومات العامل على المتثال ال�شريبي لالأمريكيني

•• طوكيو-ا ف ب:

خرجت �ليابان بفارق �سئيل من �النكما�س �القت�سادي يف نهاية 2012 
و�سجلت منو� بن�سبة 2،0 % ملجمل �ل�سنة، حمققة �نتعا�سا تعتزم حكومة 

�سينزو �بي تعزيزه بف�سل �النفاق و�سيا�سة �كر ليونة للبنك �ملركزي.
زيادة  �ل��ع��امل  يف  �قت�سادية  ق��وة  لثالث  �لد�خلي  �ل��ن��اجت  �ج��م��ايل  و�سجل 
مع  باملقارنة  �الول-دي�سمرب  وكانون  �الول-�ك��ت��وب��ر  ت�سرين  بني  طفيفة 
�ل�سلطات  �علنتها  �رق��ام  بح�سب  �يلول-�سبتمرب،  �ىل  متوز-يوليو  ف��رة 

�جلمعة بعد مر�جعتها، بعدما كانت �الرقام �ال�سا�سية ت�سر �ىل تقل�س.
�ن��ه ك��ان كافيا  % �ال   0،1 و�ن ك��ان �لتطور حم���دود� ج��د� �ذ مل يتخط 
�الرخبيل يف  �قت�ساد  على  وخيم  عاد  �ل��ذي  �القت�سادي  �النكما�س  لوقف 

منت�سف �لعام �ملا�سي.
�لعام  % ملجمل   2،0 �الم��ر  نهاية  يف  بلغ  �لنمو  �ن  �حلكومة  و�و�سحت 
2012، ما يعترب نتيجة م�سرفة �سمحت بها �النطالقة �لقوية لالقت�ساد 
يف مطلع �لعام يف ظل تكثيف �عمال �عادة �عمار منطقة توهوكو )�سمال 
�سرق( �لتي دمرها �لزلز�ل و�لت�سونامي و�حلادث �لنووي يف �ذ�ر-مار�س 
موؤ�تيني  غ��ر  �ل�سيف  خا�سة  وب�����س��ورة  �ل��رب��ي��ع  ف�سال  وك���ان   .2011
�لبالغ  �لو�سع  خلفية  على  �ل�سادر�ت  �ن��ه��ارت  حيث  �لياباين  لالقت�ساد 

�ال�ستهالك  �دى �ىل تر�جع  �ل�سني، ما  و�لتباطوؤ يف  �وروب��ا  �ل�سعوبة يف 
 15 منذ  م�ستمر  �ال�سعار  يف  ت�سخم  تاثر  حتت  �ل�سركات  و��ستثمار�ت 

عاما يف �ليابان.
ونتيجة لهذه �لظروف تر�جع �جمايل �لناجت �لد�خلي لف�سلني متتاليني 

قبل �لتح�سن �لطفيف �لذي �سجل يف نهاية �ل�سنة.
وقال يا�سوو ياماموتو �خلبر �القت�سادي يف معهد ميزوهو لالبحاث �نه 

مت تخطي ذروة �النكما�س يف نهاية �ل�سنة على ما يبدو .
و�زد�دت ��ستثمار�ت �ل�سركات غر �لت�سنيعية )با�ستثناء �لقطاع �لعقاري( 

يف نهاية �ل�سنة مبو�ز�ة �رتفاع �لطلبيات �لعامة و�ال�ستهالك.
�ع��الن حل جمل�س  بعد  �رتفعت  و�ال���س��ر  �ل�سركات  �ن معنويات  و�ل��و�ق��ع 
خاب  بالد  ترقبه  كانت  ما  وهو  �لثاين-نوفمرب  ت�سرين   16 يف  �لنو�ب 

�ملها بعد ثالث �سنو�ت على تويل و�سط �لي�سار �حلكم.
و�ثارت �لتوقعات بعودة �ليمني �ىل �حلكم �رتياحا يف �و�ساط �العمال قبل 
وحقق  �الول-دي�سمرب  كانون   16 يف  ج��رت  �لتي  �النتخابات  توؤكدها  �ن 

فيها �حلزب �لليرب�يل �لدميوقر�طي فوز� كا�سحا.
وك����ان ل��ل��ن��ربة �ل�����س��دي��دة و�ل���و�ث���ق���ة خل��ط��اب رئ��ي�����س �حل����زب �لليرب�يل 
�لدميوقر�طي �سينزو �بي �لذي توىل رئا�سة �لوزر�ء يف 26 كانون �الول-

�نتعا�س  �ىل  و�دى  �لقطع  �سوق  يف  �ليابان  على  �يجابيا  تاثر�  دي�سمرب، 

بور�سة طوكيو )45+ % يف �قل من �ربعة ��سهر( و�ىل تعزيز �المال على 
�ل�سعيد �القت�سادي.

ي��ورو، وهي  105 مليار  �مليز�نية بقيمة  زي��ادة يف  �بي منذ و�سوله  و�ق��ر 
ثانية �كرب زيادة يف تاريخ �ليابان، لل�سماح خ�سو�سا باعادة بناء توهوكو.

 2013 ني�سان-�بريل  ب��ني  م��ا  �ملالية  لل�سنة  ميز�نيته  م�سروع  �ن  كما 
يورو  مليار   40 م��ن  �ك��ر  تخ�سي�س  على  ين�س   2014 و�ذ�ر-م���ار����س 
لال�سغال �لعامة، مبتعد� ب�سكل و��سح بالتايل عن �سيا�سة �لتق�سف �ملايل 
�لتي تو�سي بها �لدول �لغربية، وذلك بالرغم من دين عام هائل يفوق  

�لد�خلي.  �لناجت  �جمايل  % من   200
على  �ال�سافية  �لعامة  �لنفقات  تاثر  �ن  بر�س  لفر�ن�س  ياماموتو  وق��ال 

�القت�ساد يفر�س �ن يظهر �عتبار� من �لربيع .
يف  م��ت��ز�ي��دة  ليونة  م��ن  بالتاكيد  �سي�ستفيد  �ل��ي��اب��اين  �القت�ساد  �ن  كما 
�ل�سيا�سة �لنقدية وقد وعد مر�سح �حلكومة ملن�سب حاكم �لبنك �ملركزي 
�لياباين هاروهيكو كورود� ببذل كل ما بو�سعه لو�سع حد �سريع لت�سخم 

�ال�سعار �ذ� ما ثبته �لربملان يف هذ� �ملن�سب يف منت�سف �ذ�ر-مار�س.
�ليابان،  ���س��ادر�ت  �سيدعم  �لعاملي  لالقت�ساد  �نتعا�سا  �حلكومة  وتتوقع 
فر�هن على حتقيق منو قوي بن�سبة 2،5 % خالل �ل�سنة �ملالية �لتي 

تبد� يف �الول من ني�سان-�بريل.

�سجلت منوًا 2 % نهاية 2012

اليابان تخرج من النكما�ص بفارق �شئيل 

ارتفاع عدد الأ�شهم وقيمتها يف بور�شة بريوت 
•• بريوت-يو بي اأي:

�أظهر تقرير دوري لبور�سة بروت، �م�س، �أن �الأ�سهم �ملتد�ولة فيها �سجلت بنهاية �الأ�سبوع �ملايل �حلايل، �رتفاعا يف 
عددها وقيمتها باملقارنة مع �الأ�سبوع �ملايل �ملا�سي.

بينما كان مت  2.767.020 دوالر،  قيمتها  �سهماً   467511 ت��د�ول  �ملايل �حلايل  �الأ�سبوع  �أنه مت خالل  وذكر 
خالل �الأ�سبوع �ملايل �ملا�سي تد�ول 230001 �سهماً قيمتها 1.899.997 دوالر.

�لعقار�ت يف  74881 �سهما ل�سركة �سوليدير، وهي من كربى �سركات  ت��د�ول  �ملايل �حلايل  ومت خالل �ال�سبوع 
�سهماً   61695 ت��د�ول  �ملا�سي  �مل��ايل  �ال�سبوع  خ��الل  ك��ان مت  بينما  دوالر�،   937191 قيمتها  �الأو���س��ط  �ل�سرق 

لل�سركة بقيمة 1.166.364 دوالر.
و�أفاد �لتقرير �أنه مت خالل �الأ�سبوع �ملايل �حلايل تد�ول 266914 �سهماً ل�سركة ر�سامني يون�س لل�سيار�ت قيمتها 
�ملا�سي تد�ول 34350 �سهادة �إيد�ع لبنك لبنان و�ملهجر  �ملايل  �الأ�سبوع  خالل  مت  كان  بينما  دوالر�ً،   613902

قيمتها 291635 دوالر�.

اإغالق 3 مرافئ يف ال�شوي�ص ب�شبب الطق�ص
•• القاهرة-يو بي اأي:

�أغلقت �سلطات �ملالحة �مل�سرية، ظهر �م�س 3 مر�فئ مبحافظة �ل�سوي�س 
�سمال �سرق �لبالد ب�سبب موجة �لرياح �ملغربة و�سوء �الأحو�ل �جلوية.

3 مر�فئ  ب��اإغ��الق  ق���ر�ر�ً  �مل�سرية،  �الأح��م��ر  �لبحر  و�أ���س��درت هيئة مو�نئ 
و  �لب�سائع،  لنقل  ��ة  �الأدب��يِّ و  للركاب،  توفيق  ب��ور  هي  �ل�سوي�س  مبحافظة 
�سرعة  وتز�يد  �جلوية  �الأح��و�ل  �سوء  ب�سبب  �لنفطية،  للو�رد�ت  �لزيتيات 

�لرياح و�رتفاع �الأمو�ج.
�للو�ء  �الأح��م��ر  �لبحر  م��و�ن��ئ  هيئة  رئي�س  ع��ن  �مل�سري  �لتلفزيون  ونقل 
حممد عبد �لقادر جاب �هلل، قوله �إنه مت �إغالق �ملو�نئ بال�سوي�س حفاظاً 

على �سالمة �لعاملني و�ل�سفن و�ملو�نئ ب�سبب �نعد�م �لروؤية .
وت�سهد �ملحافظات �ل�ساحلية و�ملر�فئ �مل�سرية �إىل جانب �لقاهرة �لكربى 
حمافظات �لقاهرة، و�جليزة، و�لقليوبية منذ �خلمي�س حالة من �لطق�س 

�ل�سيئ مع �نخفا�س يف حجم �لروؤية ب�سبب �لغبار و�الأتربة.

برنت دون 111 دولرًا بعد بيانات �شينية
•• لندن-رويرتز:

تر�جعت ��سعار �لتعاقد�ت �الجلة خلام مزيج برنت القل من 111 دوالر� 
للربميل �م�س بعد �ن �كدت بيانات جتارية من �ل�سني �نتعا�سا متو��سعا يف 
�كرب م�ستهلك للطاقة يف �لعامل يف حني كان العادة فتح خط �نابيب بحر 

�ل�سمال تاأثر �ي�سا.
57 �سنتا  1023 بتوقيت جرينت�س تر�جع �سعر مزيج برنت  ويف �ل�ساعة 
�سبعة  بن�سبة  �لعقد  ه��ذ�  �سعر  و�نخف�س  للربميل  دوالر  58ر110  �ىل 

باملئة عن �أعلى م�ستوياته هذ� �لعام �لبالغ 17ر119 دوالر.
دوالر  51ر91  �ىل  �سنتات  خم�سة  �الأمريكي  �خل��ام  �لنفط  �سعر  وتر�جع 
للربميل ومل تتدعم �أ�سعار �لنفط ببيانات �جلمارك �ل�سينية �لتي �أظهرت 
�ن �جمايل �سادر�ت �ل�سني �رتفع ب�سكل ��سرع من �ملتوقع يف حني تر�جعت 
مع  باملقارنة  �ملئة  4ر2 يف  بن�سبة  �لعام  �سهرين من  �ول  �خل��ام يف  و�رد�ت 

عام م�سى.
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فقدان جواز �سفرت
�نتخاب  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
علي عون علي- باك�ستاين 
�جلن�سية- جو�ز �سفره رقم 
�سادر     )1802521(
م���ن ب��اك�����س��ت��ان م���ن يجده 
بتليفون  �الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7630758.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد جونال 
��ساك علي-  عابدين حممد 
بنجالدي�س �جلن�سية   جو�ز 
   )274579( رق���م  ���س��ف��ره 
من  بنجالدي�س  م��ن  ���س��ادر 
يجده عليه �الت�سال ب�سفارة 

بنجالدي�س لدى �لدولة.

العدد  10735 بتاريخ 2013/3/9     
اعـــالن بالن�سر

رقم الدعوى 2012/566- مدين جزئي
�سركة  �مل��دع��ى/  �ن  حيث  و�ل�سحية   �لكهربائية  للمقاوالت  �لفني  عليه:  �مل��دع��ي  �ىل 
رق��م 2012/566 م��دين جزئي  �ل��دع��وى �حلقوقية  �ملدعي  �ق��ام  و�ل���و�رث  قد  �ل�سمايل 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  �سباح  �خليمة  ب��ر����س  �مل��دن��ي��ة  �ملحكمة  �ىل  ح�����س��ورك  يتق�سى 
وتقدمي  �ل��دع��وى  على  ول��الج��اب��ة  �سباحا  و�لن�سف  �لعا�سرة  �ل�ساعة  2013/3/14م 
مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا بحقك. و�سف �لدعوى.
1- �لت�سريح بقيد �لدعوى وحتديد جل�سة لنظرها و�عالن �ملدعي عليه بها 2- �حلكم 

بالز�م �ملدعى عليها بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره )33.399( درهم 
3- �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. حرر بتاريخ 

.2013/3/6
رئي�س الدائرة املدنية

حكومة را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/1/6م �ملودعة حتت رقم : 184756 
با�سم:ماملو خلدمات �ملعار�س     

وعنو�ن:�بوظبي مدينة حممد بن ز�يد �س 11 بناية رقم 245 
�س.ب:44258 ، هاتف:025524777 ، فاك�س: 025521101   

وذلك لتميز �لب�سائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
خدمات تنظيم �ملعار�س و�د�رتها.

�لو�قعة بالفئة :35
و�سف �لعالمه: �لعالمة مكونه من خم�سة �حرف مكتوبة باللغة �الجنليزية باللونني �البي�س و�لربتقايل 
وتكون �الحرف جمتمعه كلمة UAMEX ومكتوبة على �لنحو �لتايل حرف U مكتوب باللون �لربتقايل 
و�حلروف A،M،E،X مكتوبة باللون �البي�س و��سفل �حلروف جميعا خط م�ستقيم باللون �البي�س و��سفل 
�خلط �البي�س مكتوب عبارة USED APPROVED MOTOR EXHIBITION باللغة 
�ملعتمدة  �مل�ستعملة  �ل�سيار�ت  و��سفل منها عبارة معر�س  �لربتقايل  وباللون  �لكبرة  �الجنليزية وباحلروف 
باللون  ذكر مكتوب على خلفية  ما  ب�سيطة وجميع  فر�غات  بينها  وبحروف  �لفاحت  �لرمادي  باللون  مكتوبة 

�لبني �لغامق. 
�ال�سر�طات: دون �سرط.

على من لديه �عر��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  مار�ض 2013 العدد 10735

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/11/18م �ملودعة حتت رقم : 182069 
با�سم:�لرو�سة لتجارة قطع غيار �ملعد�ت �لثقيله     

وعنو�ن:�ل�سارقة ، �سناعية رقم �س.ب: 35332 ، هاتف:5391510   
وذلك لتميز �لب�سائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�حلركة  نقل  وعنا�سر  �ليه  قارنات  �لربية  للمركبات  منها  كان  ما  )ع��د�  ومكائن  حمركات  �ليه  وع��دد  �الت 
بيع  �الت  �لبي�س  تفقي�س  �جهزة  باليد  ي��د�ر  ما  )ع��د�  زر�ع��ي��ة  �لربية معد�ت  للمركبات  ك��ان منها  ما  )ع��د� 

�وتوماتيكية.
�لو�قعة بالفئة :7

و�سف �لعالمه: �ل�سكل ميثل �مو�ج �لبحر باللون �ال�سود و رموز ميكانيكية )م�سننات( باللون �ال�سود ترمز 
�لرمز  ��سفل   XP-DIESEL �لالتينية  باالحرف  �لعالمة  �ال�سم  وكتابة  �لبحرية  �ملحركات  قطع  �ىل 

 . DIESEL  ���و باللون �ال�سود ل XP-  ��باللون �الحمر ل
�ال�سر�طات: دون �سرط.

على من لديه �عر��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا الأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �العالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10735 بتاريخ 2013/3/9   ال�سبت  9  مار�ض 2013 العدد 10735

حما�سبون  مينون  موري�سون  �لق�سائي  �مل�سفي  يعلن 
قانونيون بحل وت�سفية/ حممد يو�سف ��سماعيل للمقاوالت 
قر�ر  على  بناء   1031067 رقم  رقم  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�سيانة 
�جتماع �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوؤثقة لدى كاتب 
�لعدل بتاريخ 2013/3/3 وتعييننا كم�سفي قانوين ب�سفتي 
�مل�سفي �لق�سائي �ملنتدب بناء على قر�ر �ملحكمة �مل�سار �ليه 
�ملذكورة  �ل�سركة  لدى  ذمة  �و  حق  له  من  كل  فعلى  �عاله 
مر�جعة �مل�سفي �لق�سائي خالل خم�سة و�ربعون يوما من 
�سقط  و�ال  ملطالبته  �لثبوتية  �مل�ستند�ت  مع  �لن�سر  تاريخ 
للمر�جعة  �ملذكورة  �ملهلة  �نق�ساء  بعد  �ملطالبة  يف  حقه 
�لعنو�ن : �سارع �ل�سالم بناية �سهيل بن هالل ر��سد �ملزروعي 

لال�ستف�سار هاتف:6772727 �س.ب:31616 �بوظبي.
امل�سفي الق�سائي
موري�سون مينون حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــــالن
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����س���ام هيو�سنت  �ل���ي���وم ع��ل��ى م�����س��م��ار  ت��ن��ط��ل��ق 
�سباق  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  بهيو�سنت  �ل��رم��ل��ي 
كاأ�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان و�جلولة 
فاطمة  �ل�سيخة  ل�سمو  �لعامل  لبطولة  �لثانية 
بنت مبارك �أم �الإمار�ت لل�سيد�ت �يفهار وذلك 
�سمن مهرجان �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل 

نهيان �لعاملي للخيول �لعربية.
�ل�سيخ  �سمو  م��ن  بتوجيهات  �مل��ه��رج��ان  وي��ق��ام 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�سور بن ز�يد 
�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة �سمن �إ�سر�تيجية 
مهرجان �سموه على كاأ�س �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
ل�سمو  �ل��ع��امل  وب��ط��ول��ة  ن��ه��ي��ان  �آل  �سلطان  ب��ن 
�فهار  لل�سيد�ت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
�لعربية  ل�����س��ب��اق��ات �خل��ي��ول  �ل��ع��امل��ي  و�مل���وؤمت���ر 

تولوز 2013 وكاأ�س �لوثبة �ستد.
لل�سياحة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  �مل���ه���رج���ان  وي��ن��ظ��م 
�أبوظبي  م���ع جم��ل�����س  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  و�ل��ث��ق��اف��ة 
ل�سباق  �الإم��ار�ت  �لريا�سي وبالتعاون مع هيئة 
�خليل و�الحتاد �لدويل خليول �ل�سباق �لعربية 
�لعربية  ل��ل��خ��ي��ول  �الإم�������ار�ت  وج��م��ع��ي��ة  �إف���ه���ار 
لرعاية  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  م��ن  وب��دع��م  �الأ���س��ي��ل��ة 
�الإم���ار�ت  ط��ر�ن  و�ل��ن��اق��ل  و�لريا�سة  �ل�سباب 
و�أر�بتك  لال�ستثمار  �أبوظبي  �سركة  وبرعاية 

�لعو�ين  و�سركة  لال�ستثمار  و�لر��سد  �لقاب�سة 
�ملر�أة  ريا�سة  وجل��ن��ة  �ل��ع��ام  �لن�سائي  و�الحت���اد 
للريا�سة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  و�أك����ادمي����ي����ة 
و�لدكتور  وكابال  لال�ستثمار  و�سا�س  �لن�سائية 
���س��ت��د و�ملعر�س  �ل��وث��ب��ة  ن����ادر ���س��ع��ب وم���زرع���ة 
�أبوظبي  ون����ادي  و�ل��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد  �ل����دويل 

للفرو�سية و�أريج �الأمر.
له  �ملغفور  لكاأ�س  �لثانية  �جل��ول��ة  يف  وي�����س��ارك 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 6 خيول مل�سافة 
1600 مر و�جماىل جو�ئزه �ملالية 30 �ألف 
دوالر. ومن �ملتوقع �أن تكون �ملناف�سة قوية و�أن 
�الأول �خليل جويل بريتي  �ملركز  يتناف�س على 
ل�سام فا�سكو�س بقيادة �لفار�س جي مور� و�خليل 
طال�س فاز ل�سام فا�سكو�س �أي�سا بقيادة �لفار�س 
�ملناف�سة �جلو�د  و�أن يدخل معهما يف  م��ور�ي.. 
�أر  �ل��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  �ل��رم��ي��ث��ي  لنا�سر  �ل��وع��ي��د 

�سابا.
�ل��ث��ان��ي��ة لبطولة  ���س��ب��اق �جل���ول���ة  وي�����س��ارك يف 
�م  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  ل�سمو  �ل��ع��امل 
ومل�سافة  فار�سة   12 �يفهار  لل�سيد�ت  �الإم��ار�ت 
1400 مر و�جمايل جو�ئزه �ملالية 25 �ألف 
دوالر و�أقيمت قرعة توزيع �لفار�سات �مل�ساركات 
�أم�س يف مقر م�سمار هيو�سنت  �ل�سباق  يف هذ� 

�ل�سباقات  مديرة  ب�سفتها  �سو�يا  الر�  بح�سور 
�خليول  ل�سباقات  �لعربي  ب��االإحت��اد  �لن�سائية 
�خليول  مب�ستويات  قيا�سا  وي��ت��وق��ع  �ل��ع��رب��ي��ة. 
�ل�سابقة  و�لنتائج  �لفار�سات  وخ��ربة  �مل�ساركة 
قوية  مناف�سة  �ل�سباق  ه��ذ�  ي�سهد  �أن  للخيول 
�أق���وى �ملر�سحات  على لقب ه��ذه �جل��ول��ة وم��ن 
للمناف�سة على �ملركز �الأول تي بار على �سهوة 
مليلزد�ما�سي  د�ياموند  د�رك  تي  تي  تي  �جل��و�د 
و�لفار�سة �إم �ريتو على �سهو �جلو�د ويل ليكنز 

لفيلك�س جي.
�الحتاد  م��دي��رة  �ل�سويدي  ن��ورة  �سعادة  و�أك���دت 
�لعام رئي�سة جلنة �الم��ار�ت للريا�سة  �لن�سائي 
�ل�سيخة  ل�سمو  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  �ن  �ل��ن�����س��ائ��ي��ة 
لل�سيد�ت  �الإم�������ار�ت  �أم  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�يفهار �إكت�سبت �سمعة عاملية وجنحت يف حتقيق 
�أهد�فها بالرغم من ق�سر عمرها �لزمني حيث 
فيها  �مل�ساركة  على  تت�سابق  عاملية  بطولة  باتت 

�ف�سل �لفار�سات يف �لعامل.
�لفر�سة  �أت����اح����ت  �ل��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  �إن  وق���ال���ت 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �الم��ار�ت  من  للفار�سات 
�لفار�سات  مع  و�الإحتكاك  للم�ساركة  �خلليجي 
�ل��ع��امل��ي��ات مم��ا ���س��ي��ع��ود ذل���ك ب��ال��ف��ائ��دة عليهن 
�الرتقاء  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  خ���رب�ت  الإك��ت�����س��اب 

�لن�سائية  بالريا�سة  و�الرت���ق���اء  مب�ستوياتهن 
يف دول �خلليج عامة و�الم��ار�ت خا�سة بف�سل 
فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  من  جت��ده  �ل��ذى  �لدعم 
ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����س��ة �الحت�����اد �ل��ن�����س��ائ��ي �لعام 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ال�سرية  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��رئ��ي�����س��ة �الع��ل��ى 
�م  و�لطفولة  لالمومة  �العلى  �ملجل�س  رئي�سة 
�المار�ت . من جانبها قالت الر� �سو�يا مديرة 
مهرجان �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �ل نهيان 
�ل�سباقات  رئ��ي�����س��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  �ل��ع��امل��ي 
�خليول  ل�سباقات  �ل���دويل  ب��االحت��اد  �لن�سائية 
�لعربية �إن �العالن عن �لفائز�ت بجائزة د�ريل 
�ود و�و�سكار �م �المار�ت �لذي يقام برعاية �سمو 
�الأحد  ي��وم  �سيتم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 

�ملقبل يف فندق جي دبلو ماريوت هيو�سنت.
�الأوىل  ب��ج��ول��ت��ه  �مل���ه���رج���ان  جن����اح  �أن  و�أك������دت 
�ل�سيخ  وك��اأ���س  م�سقط  يف  �الإم���ار�ت  �أم  لبطولة 
ز�يد �لذي �أقيم الأول مرة على م�سمار جليدي 
�حلفاظ  يف  �مل�سوؤولية  من  ي�ساعف  ب�سوي�سر� 
�ل���ذي حتقق وذل���ك بالعمل  �ل��ن��ج��اح  ذل��ك  على 
�مل�ساعف وت�سافر جهود �جلميع و�لدعم �لذي 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ من�سور  �سمو  يقدمه 
للمهرجان  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  و�سمو 
ل�سموهما  و�لتقدير  و�لعرفان  �ل�سكر  ووجهت 

وكذلك �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لد�عمة و�لر�عية 
للمهرجان. من جهته �أكد مبارك �ملهري مدير 
مهرجان  �أن  و�لثقافة  لل�سياحة  �بوظبي  هيئة 
�سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان للخيول 
�لعربية �لذي يقام للعام �خلام�س على �لتو�يل 
�أثبت متيزه وحجز لنف�سه مكانة مرموقة على 
م�ستوى �لعامل منذ �أن بد�أ عام 2009 ب�سل�سلة 
مع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �الأول  ز�ي���د  ك��اأ���س  على  �سباقات 
فعاليات مرور مائة عام على رحيل �ل�سيخ ز�يد 

بن خليفة �الأول.
وو��سل �ملهرجان رحلته عام 2010 من خالل 
تنظيم �سباقات على كاأ�س �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
جوالت  �سبع  مت�سمنا  ن��ه��ي��ان  �آل  �سلطان  ب��ن 
�سغار  بدعم  يعنى  �ل��ذي  �لوثبة  وك��اأ���س  عاملية 
و�لعامليني  �مل��ح��ل��ي��ني  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ي��ول  م��رب��ي 
وت�سجيعهم. ويتو��سل �لنجاح يف دورته �لثالثة 
و�دخال  �سباقاته  ع��دد  زي���ادة  بعد   2011 ع��ام 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  كاأ�س  �سباق 
و�ل��ذى حقق جناحا  الأول مرة �سمن فعالياته 
وذلك  عهده  حد�ثة  من  بالرغم  م�سبوق  غر 

بف�سل رعاية �م �المار�ت لهذ� �ل�سباق.
�ل�سيخ  لكاأ�س  �لنجاح  تو��سل   2012 ع��ام  ويف 
ز�يد وبطولة �لعامل ل�سمو �ل�سيخة فاطمة بنت 

�لعاملي  �ملوؤمتر  و�ي�سا  �يفهار  لل�سيد�ت  مبارك 
ل�سباقات �خليول �لعربة �لذي �أقيم يف برلني.

�خلام�سة  دورت���ه  يف  م�ساحبا  �لنجاح  وي�ستمر 
وهو  و�سوي�سر�  عمان  يف  �ل�سابقتني  جولتيه  يف 
�ليوم يو��سل جناحه باإقامة �جلولة �لثانية من 
�الإمار�ت  الأم  �لعامل  وبطولة  ز�يد  �ل�سيخ  كاأ�س 

يف هيو�سنت باأمريكا.
وق�����ال �مل���ه���ري �إن ك���ل ذل����ك �ل���ن���ج���اح م���ا كان 
�ل��ت��ي يجدها  و�ل��رع��اي��ة  �ل��دع��م  ل���وال  ليتحقق 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ من�سور  �سمو  �ملهرجان من 
�ل�سيخة فاطمة بنت  نهيان ورعاية ودعم �سمو 

مبارك �م �المار�ت.
و�ك����د حم��م��د �مل��ح��م��ود �الأم�����ني �ل���ع���ام ملجل�س 
�لريا�سي  �بوظبي  جمل�س  �لريا�سي  �أبوظبي 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  مهرجان  �أن 
ي�سكل  �ال�سيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان 
نقطة جوهرية يف م�سرة ريا�سة �لفرو�سية ملا 
حتمله من �أهمية ومعان كبرة يف ظل �الهتمام 
�لكبر باخليول �لعربية و�ملحافظة على ريا�سة 
�الإباء و�الأجد�د مما يقود لر�سالة هادفة ونبيلة 
ما�سيهم  بعر�قة  �ل��دول��ة  يف  �الأج��ي��ال  بتو��سل 
�الأ�سالة  �لعربية يف تر�سيخ قيم  ورمز �خليول 

و�لهوية �لوطنية. 

ت���ن���ط���ل���ق �ل�����ي�����وم �ل�������س���ب���ت �جل����ول����ة 
للدرفت  �الإم����ار�ت  لبطولة  �ل��ر�ب��ع��ة 
حلبة  م�سمار  ع��ل��ى  �ستقام  و�ل��ت��ي   ،

دب���ي �ت������ودروم يف دب���ي م��وت��ور���س��ت��ي ، 
�ملت�سابق  �لبطولة  يف  ي�����س��ارك  حيث 
فريق  من  �لعامري  �أحمد  �الإمار�تي 

�أف�سل  تويوتا �الإم��ار�ت ، ونخبة من 
�سائقي �سيار�ت �الجنر�ف يف �لوطن 
�لعربي ، بجانب جديد �جلولة وهي 

بال�سائقة  متمثلة  �لن�سائية  �مل�ساركة 
�لفل�سطينية نور د�وود.

�لفال�سي  �أع���ل���ن حم��م��د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�سبورت  م��وت��ور  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
لتلك  و�لر�عية  �ملنظمة   ، �سيليو�سن 
�لبطولة، �أن �جلولة �لر�بعة للبطولة 
�ست�سهد غد� مناف�سات قوية بني كافة 
�ملت�سابقني ، حيث يحر�س �الإمار�تي 
�أحمد �لعامري ملك �لدرفت باملو�سم 
 ، �للقب  على  �ملحافظة  على  �ملا�سي 
و�لذي يناف�سه عليه �لفريق �ل�سعودي 
فورد �جلزيرة بقيادة �ملت�سابقني عبد 
�ألعي�سى  معاذ  و  �لقحطاين  �ل��ه��ادي 
�للقب  ع���ل���ى  �أي�������س���ا  ي��ن��اف�����س  ،ك���م���ا 
�ملت�سابق حامت نيتو من فريق �سعودي 

جر ب�سيارته �لرك�س 7�ملميزة. 
بهذه  �مل��ن��اف�����س��ة  ت�ستد  ك��م��ا  و�أ����س���اف 

ردبل  �إب��ط��ال  مل�ساركة  �أي�����س��ا  �جل��ول��ة 
كاربارك درفت ، وم�سابقيهم �للبناين 
�سامر  و�ملت�سابق  ح�سان  جهاد  �ليافع 
 ، �لزعابي  خ�سر� و�الإم��ار�ت��ي في�سل 
وذلك بعد ح�سولهم على بطوالت يف 
�سباقات باالأ�سبوع �ملا�سي ،ويحر�سون 

على �ملحافظة على ما حققوه.
و�أ�سار �لفال�سي �إىل �أن �جلولة �ستبد�أ 
و�ل�ساد�سة  م�ساء  �ل��ر�ب��ع��ة  ب��ني  فيما 
�آوت���ودروم على �مل�سمار  يف حلبة دبي 
�لد�ئري، الفتا �إىل �أن ريا�سة �لدرفت 
ت�سميتها  �ع��ت��ادو�  كما  �الجن���ر�ف  �آو 
وهي  بال�سيارة  �لتحكم  على  تعتمد   ،
م�سار  ع���ل���ى  �الجن���������ر�ف  ب��و���س��ع��ي��ة 
�لنوع  ه����ذ�  ي��ع��ت��رب  دق���ي���ق و حم�����دد، 
�الأ���س��رع من��و� يف عامل  �ل�سباقات  من 
ريا�سة �ملحركات، و لقد ظهرت هذه 

�لثمانينيات  �أو�خ��ر  يف  �أوال  �لريا�سة 
�لعاملي  �نت�سارها  وب���د�أت  �ل��ي��اب��ان،  يف 
يف بد�يات �لقرن �حلايل يف �أوروب��ا و 

ممار�ستها  ��سر�ليا،وبد�أت  و  �أمريكا 
عربيا الأول مرة قبل عامني يف دولة 
�الإم�������ار�ت ، مم���ا �أ���س��ف��ر ع���ن �إط���الق 

�أول   ، ل���ل���درف���ت  �الإم���������ار�ت  ب��ط��ول��ة 
يف  �لريا�سة  لهذه  �حر�فية  بطولة 

�ل�سرق �الأو�سط.

اجلولة الثانية من �شباق كاأ�ص ال�شيخ زايد وبطولة العامل لأم الإمارات تنطلق اليوم يف هيو�شنت

بدء اجلولة الرابعة للدرفت اليوم واملناف�شة قوية مب�شاركة ن�شائية

�ن  �م�س  فرغو�سون  �ليك�س  �ال�سكتلندي  �مل��درب  �ك��د 
�ملهاجم �لدويل و�ين روين لن يرك مان�س�سر يونايتد 
�ل�سيف �ملقبل، وذلك رد� على �لتقارير �لتي حتدثت يف 
�اليام �الخرة عن �حتمال رحيله عن �ل�سياطني �حلمر 

هذ� �ل�سيف.
قاله  ما  ه��ذ�   ، �ال  لي�س  تفاهات  �ل�سحف  يقال يف  ما   
فرغو�سون �لذي بد�أ مبار�ة �لثالثاء �ملا�سي �مام ريال 
م��دري��د �ال���س��ب��اين )1-2( يف �ي���اب �ل���دور �ل��ث��اين من 
بابقاء روين على مقاعد  �وروب��ا  �بطال  دوري  م�سابقة 

�الحتياط، مف�سال عليه د�ين ويلبيك.

وتابع فرغو�سون �لذي ودع فريقه دوري �بطال �وروبا 
منعت  لقد  �مللكي،  �ل��ن��ادي  �م���ام  �ل��ث��الث��اء  خ�سارة  بعد 
�سحيفتني من ح�سور �ملوؤمتر �ل�سحايف حتى تتقدمان 
�الطالق  على  م�سكلة  �ي  هناك  توجد  باعتذ�رهما. ال 
م��ع��ا )مع  ن��ت��ح��دث  ب��ان��ن��ا ال  �ل��ق��ول  وب���ني روين.  بيني 

روين( خالل �لتدريب يعترب هر�ء .
وو�����س���ل ه���و ي��ف��ه��م �ال���س��ب��اب �ل��ت��ي دف��ع��ت��ن��ي �ىل عدم 
�عتقد  تكتيكية.  حم�سا  كانت  �ال�سباب  وه��ذه  ��سر�كه 
يف  �لنجاح  د�ئما  ن�سيب  ال  )بخياره(.  حمقا  كنت  �ين 
�سو�ب.  على  كنت  �ين  �عتقد  �مل��رة  لكن هذه  قر�ر�تنا، 

تويل  ناحية  من  لدينا  العب  �ف�سل  هو  ويلبيك  د�ين 
مهمتني يف �ن معا. ك��ان علينا �حل��د من ق��درة ت�سابي 
�لون�سو على فر�س �سيطرته على �ملبار�ة، وهذ� ما قام 
على  �ل�سيطرة  ق��درة  �لون�سو  من  �سلب  �ل��ذي  د�ين  به 
�ملبار�ة وقدرته على �لتقدم �ىل �المام و�ن يكون العبا 
مهاجما. ال ن�سيب د�ئما �لنجاح يف خيار�تنا لكننا فعلنا 

ذلك يف مبار�ة �لثالثاء .
�لدور  يف  ت�سل�سي  مو�جهة  ع�سية  فرغو�سون  و��ساف 
و�ين  �الن��ك��ل��ي��زي��ة:  �ل��ك��اأ���س  م�سابقة  م��ن  �لنهائي  رب��ع 
�سيكون هنا �ملو�سم �ملقبل. بامكانكم �لوثوق بكلمتي. ال 

توجد هناك �ي م�ساكل مع �لالعب و�سيكون متو�جد� 
يف مبار�ة �الحد )�مام ت�سل�سي( .

و�ردف فرغو�سون قائال: �بقيت �سينجي كاغاو� خارج 
�سيتي  نوريت�س  )�سد  ثالثية  ت�سجيله  رغ��م  �لت�سكيلة 

�ل�سبت �ملا�سي يف �لدوري �ملحلي( .
�ذ� ما كان �سي�سرك روين  �لتاأكيد  ورف�س فرغو�سون 
��سا�سيا �مام ت�سل�سي، قائال: ملاذ� �ساقدم �مل�ساعدة الي 
كان )�لفريق �خل�سم( من خالل �لك�سف عن فريقي؟ 
لعب  �ىل  يحتاج  و�ي���ن  لكن  �الم���ر  ه��ذ�  نفعل  ال  نحن 
�ل��ك��ث��ر )م���ن �مل���ب���اري���ات(. ل��ط��امل��ا ك���ان ه���ذ� �ل��ن��وع من 

�لالعبني. لطاملا كان و�سعه كذلك .
ورغ���م ت��اأك��ي��د ف��رغ��و���س��ون ب��ان��ه ال ي��و�ج��ه �ي م�سكلة 
مرتاحا  لي�س  �ل�سابق  �يفرتون  مهاجم  فان  روين،  مع 
دون �دنى �سك للدور �لذي يلعبه يف �لفريق منذ قدوم 
�حلايل  �ملو�سم  بد�ية  يف  بر�سي  ف��ان  روب��ن  �لهولندي 
ر�أ����س �حلربة  �ر���س��ن��ال، الن �الخ���ر ف��ر���س نف�سه  م��ن 
�ال�سا�سي �لفريق تاركا لروين ت�سارك �ملركز �لثاين يف 
ك��اغ��او� يف ح��ال قرر  �و حتى  �ملقدمة مع ويلبيك  خط 
فرغو�سون تعزيز خط �لو�سط �لهجومي على ح�ساب 

مهاجم �سريح.

فيـــرغــو�شــون يـــوؤكــــــد بقـــــاء رونــــــي يف يـــونـــايـتــــــــــد 

بالعا�سمة  �ل���ي���وم  ���س��ب��اح  ت��ف��ت��ت��ح 
�ل���������س����ع����ودي����ة �ل�����ري�����ا������س دورت�������ي 
و�لدورة  �لبوت�سى  م��درب��ي  كبري 
�الألعاب  �إد�رة  نظام  على  �لتدريبية 
بح�سور �الأمر نو�ف بن في�سل بن 
فهد �لرئي�س �لعام لرعاية �ل�سباب 
�الوملبياد  ���س��رف  رئي�س  �ل�����س��ع��ودي 
�أمين  و�ملهند�س  �ل�سعودي  �خلا�س 
�القليمى  �ل��رئ��ي�����س  �ل���وه���اب  ع��ب��د 
وت�سهد  �ل��دويل  �خلا�س  لالوملبياد 
تكرمي  �ل�سعودية  للعا�سمة  زيارته 
بن  في�سل  �الأم���ر  ل��ه  �ملغفور  ��سم 
�لوفاء  ي����وم  م����ب����ادرة  ���س��م��ن  ف��ه��د 
�أط��ل��ق��ه��ا �الومل���ب���ي���اد �خلا�س  �ل��ت��ي 
ت���ك���رمي  خ����الل����ه����ا  ومت  �ل�����������دويل 
����س��م �ل��ر�ح��ل��ة �الأم����رة ل��ال �مينه 
رئ��ي�����س �الومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �ملغربي 
�لرباط  ����س��ت�����س��اف��ة  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
�ل�سلة  وك���رة  �ل���در�ج���ات  لبطولتي 
�لتي �أقيمت بها ، كما ت�سهد �لكاأ�س 
�ستقام  و�لتي  للفرو�سية  �الإقليمية 
مب��دي��ن��ه �الإ���س��ك��ن��دري��ة خ���الل �سهر 
م��اي��و �ل��ق��ادم ت��ك��رمي ����س��م �لر�حلة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  مو�سى  ماجدة 

لالوملبياد �خلا�س �مل�سري .
ك��م��ا ���س��ي��ق��وم ع��ب��د �ل���وه���اب بجولة 
خليجية يزور خاللها دبي ثم عمان 
ث��م �أب���و ظ��ب��ي م��ن �أج���ل ع��ي��ون �أول 

كاأ�س عامل يف كرة �لقدم لالوملبياد 
�خلا�س وت�ست�سيفه مدينة ريودى 
و�أطلقت عليه   ، �لرب�زيلية  جانيور 
�ستقام  حيث   ،  2014 ري��و  �لفيفا 
ت�����س��ف��ي��ات �أ���س��ي��ا ب���دول���ة �الإم������ار�ت 
مايو  �سهر  خ��الل  �ملتحدة  �لعربية 
�لدول  فيها  ت�سارك  و�لتي   ، �لقادم 
�أ���س��ي��ا ب��االإ���س��اف��ة �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�لبحرين  �ل�����س��ع��ودي��ة  وه���ى  �إي�����ر�ن 
�الأمار�ت وقطر و�الأردن وفل�سطني 
، ولبنان ، و�لعر�ق ، وعمان ، و�سوريا 
لالعتماد  منحها  ب��ع��د  و�ل��ك��وي��ت   ،
�لدويل فيما تقام ت�سفيات �أفريقيا 

بالقاهرة �سهر �أكتوبر �لقادم .
ف��ف��ي �ل��ع��ا���س��م��ة �ل��ع��م��ان��ي��ة م�سقط 
���س��وف ي�����س��ارك ي���وم 11 م��ار���س يف 
موؤمتر لتنمية �ملو�رد يلقى خاللها 
حما�سرة عامه عن حركة �الوملبياد 
�خلا�س منذ �نطالقا عام 1968 ، 
ثم يعود �إىل �لعا�سمة �الإمار�تية �أبو 
ظبي يلتقي خاللها مبحمد حممد 
�الوملبياد  رئ��ي�����س  �ل��ه��ام��ل��ى  ف��ا���س��ل 
�خل��ا���س �الم���ار�ت���ى ل��ل��وق��وف على 
ال�ست�سافة  �الأم��ار�ت  ��ستعد�د  �أخر 

ت�سفيات كاأ�س �لعامل .
ونظم  �لبوت�سى  دورت���ي  يف  ي�سارك 
دولة   11 بالريا�س  �الأل��ع��اب  �إد�رة 
يوم  حتى  �ل��دورت��ني  ت�ستمر  حيث 

�جلل�سة  و���س��ي��ح�����س��ر  م���ار����س   14
نا�سر  �لدكتور  للدورة  �الفتتاحية 
�خلا�س  �الأومل��ب��ي��اد  رئي�س  �ل�سالح 
�ل�����س��ع��ودي، وحم��م��د ن��ا���س��ر مدير 
ومدير  و�مل�������س���اب���ق���ات،  �ل���ري���ا����س���ة 
�الألعاب و�مل�سابقات �سريف �لفويل، 
عماد  و�ل��ت��دري��ب  �لريا�سة  وم��دي��ر 
ب���االإ����س���اف���ة �إىل  �ل�����دي�����ن،  حم���ي���ي 

�خلبر �لدويل روبني �سيلفا �لذي 
�سيقوم باإلقاء �ملحا�سر�ت �الأ�سا�سية 
فيما  �الأل���ع���اب  �إد�رة  ن��ظ��م  دورة  يف 
�سيقوم باإد�رة �ملحا�سر�ت �الأ�سا�سية 
عماد  �ل��دك��ت��ور  �لبوت�سى  دورة  ف��ى 

حميى �لدين .
و�سوف ي�سارك يف �لدورة �إىل جانب 
عدد من �ملتدربني �ل�سعوديني ، من 

ومن   ، م�ستغامني  حكيم  �جل��ز�ئ��ر 
�أح��م��د حم��م��د، ومن  �ل��ع��ر�ق با�سم 
د�د خو�ة،  �ل��ه  �سيف  �أ���س��غ��ر  �إي����ر�ن 
وبوبكر  �سحنون  �ملغرب منر  ومن 
بن  �سليم  تون�س  ومن  �حل�سباوي، 
�أحمد  م�سطفى  م�سر  وم��ن  �سيخ، 
�سوقي ، ومن فل�سطني ح�سام �أديب 
و�دي، ومن عمان بدر بن �سيف بن 

ي�سارك  فيما   ، �لبو�سعيدى  �سامل 
فى دورة �لبوت�سى يون�س �حلر��سى 
من عمان وحممد ر�سا ح�سن من 
�إير�ن ، وحممد �لعربي من تون�س 
ومازن  ليبيا  م��ن  ���س��الح  وفي�سل 
و�ل�سيد  ف��ل�����س��ط��ني  م���ن  ����س���رح���ان 
حفيظ  وق��ارة  �الأردن  من  �إبر�هيم 

من �ملغرب .

االإمارات ت�ست�سيف ت�سفيات اأول كاأ�س عامل يف كرة القدم ريو 2014 مايو القادم 

اليوم بالريا�ص وبح�شور الأمري نواف بن في�شل واأمين عبد الوهاب 
تكرمي ا�شم الأمري في�شل بن فهد يف يوم الوفاء 

��ستكماال للمو�سم �لريا�سي �حلايل ينظم نادي �حلمرية �لريا�سي ظهر �ليوم 
�المار�ت  بطولة  �حل��دي��ث  للتجديف  �الم����ار�ت  �حت��اد  م��ع  وبالتعاون  �ل�سبت 
للتجديف �حلديث �جلولة �الأوىل باحلمرية . وتاأتي �لبطولة بعد تقاطر �أكر 
من 55 مت�سابقا للم�ساركة يف فعالياتها ��ستمر�ر� لكافة �خلطو�ت �مل�سهودة يف 
تطوير ريا�سة �لتجديف �حلديث و�ت�ساع رقعتها على �مل�ستوى �ملحلي يف ظل ما 
حتر�س عليه �إد�رة نادي �حلمرية من دعم وتوفر لكافة �المكانات �ملتاحة يف 
رفد �لريا�سة باملو�رد �حلالية خا�سة و�أن �لنادي ي�سعى مع �الحتاد �إىل تاأهيل 
ومن  �ل��دول��ة.  لتمثيل  وتاأهيلها  �حلديث  �لتجديف  يف  و�ع��دة  ريا�سية  ك��و�در 
�ملقرر �أن ت�سارك عدد من �جلهات يف �إجناح �لبطولة من مركز �سرطة �حلمرية 
وجهاز حماية �ملن�ساآت �حليوية و�ل�سو�حل قيادة �ل�سرب �لثالث  �سرطة �ل�سارقة 
وجمعية �ل�سيادين �لتعاونية باحلمرية. وقد �أنهت �إد�رة نادي �حلمرية كافة 
�جلمهور  ��ستقبال  بجانب  �ل�سباق  وتنظيم  �لبطولة  الإط���الق  �ال���س��ت��ع��د�د�ت 
للمت�سابقني  �أم��ك��ان  ت��اأم��ني  على  ع��الوة  �ل�سباق  متابعة جم��ري��ات  �ل��ر�غ��ب يف 

الإجر�ء �لتدريب �ملنا�سب قبل بدء �لبطولة .

مب�شاركة 55 متا�شبقا نادي احلمرية ينظم اليوم 
ال�شبت بطولة المارات للتجديف احلديث
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�الأول  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  �ل��ي��وم  تنطلق 
للمو�سم  �الإم��ار�ت��ي  �خل��ا���س  لالأوملبياد 
2012-2013 يف متام �لعا�سرة �سباحا 
ب���ن���ادي �ل��ث��ق��ة ل��ل��م��ع��اق��ني و�ل���ت���ي ت�سم 
80 العب والعبة يف مناف�سات  م�ساركة 
كرة �لري�سة �لطائرة وكرة �لطاولة حيث 
�الأول  �مل��ق��ام  يف  �ملهرجانات  ه��ذه  تهدف 
�خلا�س  �الأومل���ب���ي���اد  الع��ب��ي  �إدخ�����ال  �إىل 
�ملناف�سات  ج��و  يف  �لذهنية  �الإع��اق��ة  فئة 
للم�ساركات  وت���اأه���ي���ل���ه���م  و�ل����ب����ط����والت 
من  �الأ�سا�سي  �ل��ه��دف  ويعد  �خل��ارج��ي��ة، 

عدد  �أك��رب  م�ساركة  هو  �ملهرجانات  ه��ذه 
م��ن �لالعبني و�ل��الع��ب��ات م��ع �الأخ���ذ يف 
بالعنا�سر  �الإه��ت��م��ام  ب�����س��رورة  �الع��ت��ب��ار 
�لبطوالت  يف  الإ�سر�كهم  منهم  �ملتميزة 

و�ملناف�سات �الإقليمية و �لدولية .
ال�سعيد  على  اإجنازاتنا   : الهاملي 
املو�سم  م�سرفة  واالإقليمي  الــدويل 

املا�سي 
حممد  ق��ال  �جلديد  �ملو�سم  بد�ية  وع��ن 
جمل�س  رئي�س  �لهاملي  فا�سل  حممد 
�ملعاقني  لريا�سة  �الإم����ار�ت  �إحت���اد  �إد�رة 

باأن خططنا تهدف د�ئما �إىل زيادة عدد 
�لالعبني و�إدخال ريا�سات جديدة حتى 
�لدولية  �مل�����س��ارك��ات  �إىل  العبينا  ن��وؤه��ل 
م�ساركاتنا  �أج�����ن�����دة  ���س��م��ن  �مل�����درج�����ة 
 2013-2012 ل��ل��م��و���س��م  �خل��ارج��ي��ة 
موؤكد� باأن ماحققناه �ملو�سم �ملا�سي من 
كل  نفعل  ونحن  م�سرفة  كانت  �إجن���از�ت 
و�لر�سالة  �الأه���د�ف  لتحقيق  مابو�سعنا 
�أجلها ت�سلمنا م�سئولية هوؤالء  �لتي من 
باأننا نطمح  �لالعبني و �لالعبات وقال 
�الأف�سل  بتقدمي  �لقادمة  �لفرة  خالل 

�الأن�سطة جلميع  و  �ل��رب�م��ج  من خ��الل 
�خلا�س  �الأومل����ب����ي����اد  الع���ب���ات  و  الع���ب���ي 
�الإمار�تي ، خامتا حديثه بتوجيه �ل�سكر 
يف  �ساهمو�  �لذين  و�لد�عمون  لل�سركاء 

خدمة هذه �لفئة من �ملجتمع .
باإجنازاتنا  فــخــوريــن   : بــالــرقــاد 
و�سنحقق  املــا�ــســي  املــو�ــســم  خـــلل 

االأف�سل خلل الفرتة القادمة 
�لرئي�س  ب���ال���رق���اد  ج��م��ع��ه  ث����اين  وق�����ال 
�الإمار�تي  �خلا�س  لالأوملبياد  �لتنفيذي 
�ملا�سية  �ل��ف��رة  خ���الل  ماحققناه  ب���اأن 

ل��ك��ل الع��ب��ي��ن��ا على  �إجن����از يحت�سب  ه��و 
�الأوملبياد  ب��اأن  موؤكد�  �الأ�سعدة  خمتلف 
�خلا�س �الإمار�تي يهتم د�ئما بالتطوير 
و�لتجديد يف �الأن�سطة �ملقدمة لالعبني 
من ذوي �الإحتياجات �خلا�سة �آمال مع 
�الأول  �ملهرجان  و�إنطالق  �ملو�سم  بد�ية 
من  لالعبينا  مفيد  ماهو  ك��ل  نقدم  �أن 
�أ�سرهم  و  �خل��ا���س��ة  �الإح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
�الإمار�تي  �خل��ا���س  �الأومل��ب��ي��اد  �إن  وق���ال 
ك��ل مقومات  ي��األ��و� جهد� يف توفر  ل��ن 
�أبطالنا  يكون  حتى  �لفئة  لهذه  �لنجاح 

طيبة  �سورة  لتقدمي  جاهزية  �أعلى  يف 
�الإهتمام  �أع��ق��اب  يف  �لريا�سة  ه��ذه  ع��ن 
�لكبر �لذي جتده من قيادتنا �لر�سيدة 
و �لذي ي�ساعف من م�سئوليتنا جميعا 
للمحافظة على �ملكت�سبات �لتي حتققت 

خالل �لفرة �ملا�سية .
يوؤهلنا  اجليد  االإعداد   : الع�سيمي 
للو�سول ملن�سات التتويج اخلارجية 
�ملدير  �لع�سيمي  ع��ب��د�هلل  م��اج��د  �أ���س��ار 
�الإمار�تي  �خل��ا���س  لالأوملبياد  �لوطني 
باأن �سر جناحنا هو �إعد�د �لالعبني من 

و�لتي  �ملحلية  �ملهرجانات  تنظيم  خالل 
�الإمار�تي  �خل��ا���س  �الأومل��ب��ي��اد  ينظمها 
�لالعبني  �إن���ت���ق���اء  ي��ت��م  خ��الل��ه��ا  ف��م��ن 
�ملهرجانات  ه���ذه  ت��ع��د  ح��ي��ث  �مل��م��ي��زي��ن 
لالإحتكاك  ل��الع��ب��ي��ن��ا  ك���ب���رة  ف��ر���س��ة 
�الإجناز�ت  �أ�سحاب  �ملوجوده  باخلرب�ت 
�لعاملية و�الإقليمية م�سر� �إىل �أن جلنة 
�لفر�سة  تعطي  و�مل�����س��اب��ق��ات  �ل��ري��ا���س��ة 
لكل �لالعبني للم�ساركة و�حلفاظ على 
�ملكت�سبات �لريا�سة �لتي حتققت خالل 

�ملو��سم �ملا�سية .

نادي  م��الع��ب  على  �ل�سبت  �ل��ي��وم  م�ساء  ت�ستكمل 
�لثاين من  �ال�سبوع  مناف�سات  دبي  �سرطة  �سباط 
�لدور �لتمهيدي لدوري �سفن �أب ملوؤ�س�سات حكومة 
جمل�س  ينظمها  �لتي   ،  2013 �ل��ق��دم  لكرة  دب��ي 
مب�ساركة  للمرطبات  دب��ي  و�سركة  �لريا�سي  دب��ي 
�حلكومية  و�لدو�ئر  و�لهيئات  للموؤ�س�سات  و��سعة 
41 فريقا تتناف�س  و�سبه �حلكومية بدبي ميثلها 
عاما   37 حت��ت  فئتي  يف  �ملقبل  �أب��ري��ل   13 حتى 
وفوق 38 عاما ، حيث �سي�سهد �لثالثاء 6 مار�س 
�إذ   ، عاما   37 حتت  فئة  �سمن  مباريات   8 �قامة 
هيئة  فريق  و�لن�سف  �خلام�سة  �ل�ساعة  يف  يلتقي 
�ل�����س��ح��ة ب��دب��ي م��ع ف��ري��ق ط���ر�ن �الإم������ار�ت على 
2 يف �لوقت  1 فيما ي�سهد �مللعب رقم  �مللعب رقم 
ذ�ته �قامة مبار�ة جتمع فريق ديو�ن �سمو �حلاكم 
 ، ل��الإ���س��ك��ان  ب��ن ر����س��د  ف��ري��ق موؤ�س�سة حممد  م��ع 
�مللعب رقم  �ل�سابعة م�ساء على  �ل�ساعة  ويلتقي يف 
1 فريق موؤ�س�سة دبي خلدمات �ال�سعاف مع فريق 
د�ئرة �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�لعمل �خلري ويلتقي 
يف �لوقت ذ�ته يف �مللعب رقم 2 فريق �لنيابة �لعامة 
مع فريق �الإد�رة �لعامة لالإقامة و�سوؤون �الأجانب 

مبار�تني  و�ل��رب��ع  �لثامنة  �ل�ساعة  يف  وتعقبهما   ،
جتمع �الوىل بني فريق �سركة دبي للمرطبات مه 
 1 �مللعب رقم  فريق هيئة كهرباء ومياه دبي على 
فريقا   2 رق��م  �مللعب  على  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  ويلتقي 
�الأر��سي  ود�ئ����رة  �مل���دين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
و�الأمالك ، وتختتم �الأم�سية مببار�تني يف �ل�ساعة 
�لريا�سي  دبي  جمل�س  فريق  يو�جه  حيث   9:30
1 ويلتقي  �مللعب رقم  �ملالية يف  �لد�ئرة  مع فريق 
�ل�سوق �حل��رة مع فريق  2 فريق  �مللعب رقم  على 

مكتب �سمو ويل عهد دبي.
بفوز  �نطلقت  قد  �لثاين  �ال�سبوع  وكانت مباريات 
 4-7 فريق حماكم دبي على فريق دبي لالأملنيوم 
وك��ذل��ك ف��وز ف��ري��ق �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�سرطة دبي 
 ، �ملجموعة  وت�����س��دره  ح��م��د�ن  جامعة  ف��ري��ق  على 
وحقق فريق هيئة �لطرق و�ملو��سالت �لفوز على 
وهو   0-11 بنتيجة  �ملالية  �لرقابة  د�ئ���رة  فريق 
�لنتيجة  بهذه  للفريق  �لتو�يل  على  �لثاين  �لفوز 
موؤ�س�سة  فريق  على  دب��ي  بلدية  فريق  ف��از  فيما   ،
�الإمار�ت للعلوم و�لتقنية �ملتقدمة بنتيجة 0-4 ، 
وحقق فريق جمارك دبي �لفوز على فريق موؤ�س�سة 

دناتا  ف��از فريق  فيما   1-3 بنتيجة  دب��ي  م��ط��ار�ت 
بنتيجة  �الق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  ف��ري��ق  ع��ل��ى 
�لثاين لفئة فوق  3-2 و�سهدت مباريات �ال�سبوع 
38 عاما فوز فريق هيئة �ل�سحة بدبي على فريق 
�لفوز  وه��و   2-6 بنتيجة  �لريا�سي  دب��ي  جمل�س 
�ملجموعة  ليت�سدر  �لنتيجة  بنف�س  للفريق  �لثاين 
تاركا �لتناف�س على �ملركز �لثاين يف �ملجموعة بني 
فريقي جمل�س دبي �لريا�سي وحماكم دبي ، وقد 
�سهد فريق جمل�س دبي �لريا�سي عدم م�ساركة 4 
من العبيه �ال�سا�سيني يف �ملبار�ة الأ�سباب متفرقة 
�ملبار�ة  خل��و���س  �ستكتمل  �ل��ف��ري��ق  ���س��ف��وف  ل��ك��ن 
�لثانية �حلا�سمة للتاأهل. وفاز فريق ديو�ن �ساحب 
�ل�����س��م��و ح��اك��م دب���ي ع��ل��ى ف��ري��ق د�ئ�����رة �الر��سي 
موؤ�س�سة  فريق  فاز  فيما   1-9 بنتيجة  و�الأم��الك 
مطار�ت دبي على فريق د�ئرة �ل�سوؤون �الجتماعية 
و�لعمل �خلري بنتيجة 1-0 ، وفاز فريق �الإد�رة 
ف��ري��ق هيئة كهرباء  �مل���دين ع��ل��ى  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة 
ومياه دبي بنتيجة 4-1 ، وك�سب فريق بلدية دبي 
و�ملو��سالت  �ل��ط��رق  هيئة  ف��ري��ق  �أم���ام  مو�جهته 

بنتيجة 0-1 .

مب�شاركة 80 لعب ولعبة انطالق املهرجان الأول لالأوملبياد اخلا�ص الإماراتي اليوم 

8 مواجهات يف دوري �شفن اآب لكرة القدم ملوؤ�ش�شات حكومة دبي اليوم

بثالثية  �نرنا�سيونايل  �سيفه  هوت�سبر  توتنهام  �سحق 
نظيفة يف كاأ�س �الندية �الوروبية لكرة �لقدم بينما تعر�س 
ت�سيل�سي بطل دوري �أبطال �وروبا �لعام �ملا�سي للهزمية على 

يد �ستيو� بوخار�ست بهدف نظيف �سجله ر�وؤول رو�سي�سكو.
بطر�سربج  �سان  زينيت  رو�سيا  من  �لريان  �لناديان  وف�سل 
زينيت  وخ�سر  مبار�تيهما  يف  ه��دف  �أي  ت�سجيل  يف  و�جن��ي 
بازل  �سيافة  يف  �لنهاية  قبل  �سباكه  �سكنا  نظيفني  بهدفني 

فيما تعادل �جني بدون �أهد�ف �أمام نيوكا�سل يونايتد.
وتغلب بنفيكا بطل �وروبا �ل�سابق على بوردو بهدف نظيف 
مرماه  يف  �خلطاأ  بطريق  �لفرن�سي  �لفريق  حار�س  �سجله 
بينما عاد الت�سيو من �ملانيا فائز� على �ستوجتارت 2-�سفر 

يف ذهاب دور �ل�ستة ع�سر.

فيكتوريا  �لت�سيكي  م�سيفه  على  1-�سفر  فناربخ�سه  وف��از 
بلزن و�نتهت مبار�ة ليفانتي �ال�سباين وروبن كاز�ن �لرو�سي 

بالتعادل بدون �أهد�ف.
منذ  �الوىل  ل��ل��م��رة  و�ن��رن��ا���س��ي��ون��ايل  ت��وت��ن��ه��ام  و�ل��ت��ق��ى 
مبار�تهما يف مرحلة �ملجموعات يف مو�سم 2011-2010 
�سرو  �سان  ��ستاد  يف  4-�سفر  �نرنا�سيونايل  تقدم  ح��ني 
مبيالنو قبل �أن ي�سجل جاريث بيل ثالثة �أهد�ف يف �ل�سوط 
يف   1-3 توتنهام  فاز  وبعدها   .3-4 �ملبار�ة  لتنتهي  �لثاين 

ملعبه.
يف  �لر�بع  �ملركز  �ساحب  �نرنا�سيونايل  م�ستوى  يكن  ومل 
وعا�س  �مل��و���س��م  ه��ذ�  ثابتا  �الي��ط��ايل  �الوىل  �ل��درج��ة  دوري 
و�حدة من �أ�سو�أ �لليايل فكان �أد�وؤه يف �لدفاع متو��سعا ويف 

�لهجوم �سعيفا.
وتقدم توتنهام بعد �ست دقائق حني �سجل بيل �أف�سل العب 
يف �ملبار�ة هدفا ب�سربة ر�أ�س نادرة لرفع ر�سيده مع توتنهام 

�ىل ع�سرة �أهد�ف يف �خر ثماين مباريات.
ثانيا  ه��دف��ا  �سيجورد�سون  جيلفي  �لو�سط  الع��ب  و�أ���س��اف 
�أنقذ  ب��ع��دم��ا   18 �ل��دق��ي��ق��ة  ق��ري��ب يف  م���دى  م��ن  بت�سديدة 

�حلار�س �سمر هاند�نوفيت�س ت�سديدة جرمني ديفو.
�ل�����س��ق��وط و�سيغيب  �دع����اء  �ن����ذ�ر ب�سبب  ب��ي��ل ع��ل��ى  وح�����س��ل 
عن مبار�ة �الي��اب لكن توتنهام رمبا لن يحتاج �ليه بعدما 
من  م�ستفيد�  فرتونني  ي��ان  طريق  ع��ن  ثالثا  هدفا  �سجل 
�الد�ء �لدفاعي �ل�سعيف النرنا�سيونايل يف بد�ية �ل�سوط 

�لثاين.

من  �نرنا�سيونايل  ��ستبعده  �ل��ذي  كا�سانو  �نطونيو  وع��اد 
�لت�سكيلة ب�سبب خالف يف غرفة تغير �ملالب�س لي�سارك مع 

�لفريق لكنه ف�سل يف ترك �أي ب�سمة.
�أد�ء  ب��و����س م��درب توتنهام ك��ان ه��ذ�  �ن��دري��ه فيال�س  وق��ال 
جيد� وليلة ر�ئعة يف كرة �لقدم �الوروبية بالن�سبة لنا بني 
لهم  �أتيحت  �أف�سل..  ن�سبح  �أن  ميكن  �أننا  فكرنا  �ل�سوطني 
فوز�  وحققنا  عديدة  فر�س  على  ج�سلنا  لكننا  فر�س  ع��دة 

م�ستحقا.
�نهم  �نرنا�سيونايل  م��درب  �سر�مات�سيوين  �ن��دري��ا  وق��ال 
ميرون باأف�سل مرحلة له هذ� �ملو�سم وكان دخول هدفني يف 

مرمانا يف بد�ية �ملبار�ة �أمر� �سعبا لفريقي.
و�أ�ساف مل نكن نرغب يف �أن يحدث هذ�. جاريث بيل العب 

��ستحق توتنهام هذ�  ر�ئعة لفريقهم ولقد  ليلة  ر�ئع لكنها 
�لفوز.

وقاد رو�سي�سكو فريقه �لروماين �ستيو� للفوز 1-�سفر على 
�سيفه ت�سيل�سي �الجنليزي حامل لقب دوري �أبطال �وروبا.

ورغم �لعرة بد� رفائيل بنيتز �ملدرب �ملوؤقت لت�سيل�سي و�ثقا 
من قدرة فريقه على �لتعوي�س يف مبار�ة �الياب.

�لنوع من  ه��ذ�  �ملباريات ويف مثل  ه��ذه  بنيتز يف مثل  وق��ال 
لكن  ي�سبح موقفك �سعبا.  �أهد�فا  ت�سجل  �ن مل  �مل�سابقات 

يجب �أن تكون لديك �لثقة.
و�أ�ساف ن�سعر بخيبة �أمل لكننا ال نز�ل منلك �لثقة يف قدرتنا 
على �لفوز يف ملعبنا وتغلب بنفيكا على بوردو بف�سل هدف 

�سجله حار�س �لفريق �ل�سيف بطريق �خلطاأ يف مرماه.

اإنتــــر وت�شل�شــــي ينهزمــــــــان بــــــدوري اأبطـــــــال اأوروبــــــــــا
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ت�سهد �جلولة �لتا�سعة من بطولة حتّدي 
�الأو�سط،  �ل�سرق  تي3  بور�سه جي  كاأ�س 
�لتي تقام حتت �الأ�سو�ء �لكا�سفة حللبة 
�لقطرية  �لعا�سمة  يف  �لدولية  لو�سيل 
ت��اري��خ هذه  �أق���وى م�ساركة يف  �ل��دوح��ة، 
�لبطولة �لتي تعترب �الأبرز بني �سباقات 

�ل�سيار�ت �أحادية �لطر�ز يف �ملنطقة.
�ملو�سم  بلقب  للفوز  �ملناف�سة  بلوغ  وم��ع 
�لر�بع من حتّدي كاأ�س بور�سه جي تي3 
كليمن�س  �ملت�سّدر  يو�جه  حيث  ذروت��ه��ا، 

�سميد �سائق فريق �لنابودة حتدياً �سعباً 
�لعزيز  عبد  �ل�����س��د�رة  يف  مالحقه  م��ن 
�ل�سعودية،  �سقور  فريق  �سائق  �لفي�سل 
��ستعد�د�تهم  �ل�����س��ائ��ق��ني  ك���اف���ة  �أك���م���ل 
للجولة �ملثرة على حلبة لو�سيل �لبالغ 
طولها خم�سة كيلومر�ت و380 مر�ً.
ورغم �أّن �الأ�سو�ء �لكا�سفة للحلبة �سوف 
جمريات  ع��ل��ى  ج��دي��د�ً  ع��ن�����س��ر�ً  ت�سفي 
و�لرمال  �لقوية  للرياح  كانت  �جل��ول��ة، 
�ملتطايرة على �حللبة كلمتها يف �لتجارب 

�جلولة  �ن��ط��الق  قبل  �الأخ���ر  �لر�سمية 
�لتا�سعة.

�لدمناركية  �ل�����س��ائ��ق��ة  ����س���ّرح���ت  ف��ق��د 
يف  ت�سارك  �سّيدة  �أول  نيل�سن،  كري�ستينا 
�ل�سرق  ب��ور���س��ه ج��ي تي3  ك��اأ���س  حت���ّدي 
�الأو����س���ط ع��ل��ى �الإط������الق، ب�����اأّن ظروف 
من  ز�دت  �ل���ت���ج���ارب  خ�����الل  �ل��ط��ق�����س 
�أن  �أتوّقع  و�أ�سافت: مل  �لقيادة.  �سعوبة 
تكون �لرياح على هذ� �لنحو من �لقّوة، 
وقد نقلت رمااًل كثرة �إىل �مل�سمار. لكّن 

�الأمر حت�ّسن قلياًل مع تكر�ري للتجارب، 
وقد �عتدت نوعاً ما على هذه �لظروف، 
رغم �أّنها �أّدت �إىل �نزالق �ل�سيارة يف فرة 
�سرعة  تهد�أ  �أن  �أت��اأّم��ل  �الأوىل.  �لتجارب 
وينح�سر  �لتا�سعة  �جلولة  خالل  �لرياح 
ت��ط��اي��ر �ل��رم��ال ك��ي ال �أ���س��ط��ّر ملو�جهة 

تلك �مل�سكلة مّرة جديدة. 
�أّيد �سميد �لذي تف�سله �ست  من جهته، 
نقاط فقط عن عبد �لعزيز �لفي�سل يف 
و�أعرب  نيل�سن،  ك��الم  �لبطولة  ���س��د�رة 

�لطق�س  �أم���ل���ه يف حت�����ّس��ن ظ����روف  ع���ن 
باجلولة  �لفوز  على  �لتناف�س  يبقى  كي 
�لتا�سعة بعيد�ً عن �أّية موؤثر�ت مناخية.

��ستطاع  ق��د  ك��ان  �ل��ذي  �سميد،  و�أ���س��اف 
متتالية  ج���والت  �أرب���ع  يف  �ل��ف��وز  حتقيق 
�أوقاتاً  قبل �لتوّجه �إىل �لدوحة: حّققت 

�أقود  كنت  لكّنني  �لتجارب،  جّيدة خالل 
و�لرمال  �ل��ري��ح  الأّن  �حل���ذر  م��ن  بكثر 
مل ت��ت��ح ل���الإط���ار�ت مت��ا���س��ك��اً ج��ي��د�ً على 
�ل��ظ��روف يف  تتكّرر  �أن ال  �أرج��و  �حللبة. 
من  بكثر  �سيحفل  ف��اإّن��ه  و�إال  �ل�����س��ب��اق 

�الثارة. 

و�لر ليخرن، مدير حتّدي كاأ�س بور�سه 
جي تي 3 �ل�سرق �الأو�سط، �أو�سح بقوله: 
�ل�سيء،  بع�س  �لطق�س  ظ��روف  فاجاأتنا 
لكّنها من �الأمور �لتي يجب �أن تكون يف 
ح�سبان �ل�سائقني د�ئماً �إن كانو� ي�سعون 

للمناف�سة و�لفوز. 

فريق النابودة ي�سعى للحفاظ على �سدارة الرتتيب العام

اكتمال ال�شتعدادات للجولة التا�شعة من حتّدي كاأ�ص بور�شه جي تي3 ال�شرق الأو�شط

حماور  �ل�سبت  �ليوم  �سباح  �لعا�سرة  يف  تنطلق 
�لدورة �لتدريبية ملدربي حر��س �ملرمى للم�ستوى 
�لرعاية  ب��رن��ام��ج  بتنظيم  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  �ل��ث��اين 
�لريا�سية �لتابع ملجل�س �بوظبي �لريا�سي خالل 
�لفرة 9-15 مار�س 2013 يف نادي �جلزيرة 

�لريا�سي .
�لكو�در  م���ن  م���درب���ا   27 �ل������دورة  يف  وي�������س���ارك 
�ملرمى  حر��س  تدريب  على  �مل�سرفة  �لتدريبية 
يف �ندية كرة �لقدم على م�ستوى �لدولة ، وذلك 
مل��ج��ل�����س �بوظبي  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �ل���رب�م���ج  ���س��م��ن 
ودورهما  �لريا�سية  �لرعاية  وبرنامج  �لريا�سي 

يف دعم وتاأهيل �لريا�سيني من العبني ومدربني 
و�لتطبيقات  �مل���م���ار����س���ات  ب����اأح����دث  و�د�ري��������ني 
�لتدريبية �لعاملية مبا ميكنهم من تاأدية �دو�رهم 
كرة  يخدم م�سلحة  وجه ومبا  باأكمل  ومهامهم 

�المار�ت ب�سكل عام .
�لتعاون  �ت��ف��اق��ي��ة  ب��ر�م��ج  �سمن  �ل�����دورة  وت��ق��ام 
و�ل�������س���ر�ك���ة ب���ني �حت�����اد �الم�������ار�ت ل���ك���رة �لقدم 
لتطوير  �ل��ه��ادف��ة  �لريا�سية  �ل��رع��اي��ة  وب��رن��ام��ج 
وور�س  دور�ت  ع��رب  و�لفنية  �لتدريبية  �ل��ك��و�در 
ع��م��ل ت���زوده���م ب���اخل���رب�ت و�ل��ت��ج��ارب �حلديثة 
ب��ج��ان��ب منحهم �ل�����س��ه��اد�ت ورخ�����س �ل��ع��م��ل يف 

�الحت���اد  م��ع  بالتن�سيق  �خ��ت�����س��ا���س��ه��م  جم����االت 
�ال�سيوي لكرة �لقدم .

�ستمتد  �لتي  �ل���دورة  ت�ستعر�س  �ن  �مل��وؤم��ل  وم��ن 
�لعملية و�لنظرية يف  �لتطبيقات  الأ�سبوع جميع 
�لتطور�ت  وف��ق  �مل��رم��ى  وتاأهيل ح��ر����س  ت��دري��ب 
و�مل�������س���ت���ج���د�ت �حل���دي���ث���ة ، ب���ج���ان���ب �خل���ط���و�ت 
ت��ط��وي��ر �م��ك��ان��ي��ات ح���ر�����س �ملرمى  �ل��ف��اع��ل��ة يف 
وقدر�تهم وتعزيز ثقتهم بنف�سهم للذود و�لدفاع 
��سر�ف  حتت  وذل��ك   ، �ملرمى  عرين  عن  بب�سالة 
��سماعيل  وح�سن  �لدحماين  هارون  �ملحا�سرين 

مدرب حر��س منتخبنا �لوطني.

بتنظيم برنامج الرعاية الريا�سية

اليوم.. انطالق الدورة التدريبية ملدربي حرا�ص املرمى

�سباقات  ل�����س��ل�����س��ل��ة  �الأوىل  �جل����ول����ة  �ن��ط��ل��ق��ت 
وهذه  عمان،  �لتي حتت�سنها  �لعاملية  �الإك�سرمي 
هي �ل�سنة �لثالثة �لتي ت�ست�سيفها فيها �ل�سلطنة 
هذه �لبطولة �لعاملية �لتي ي�سارك فيها عدد من 
من  ع��دد�  وتطوف  �ملحرفني  �لعامليني  �لبحارة 
�لدول و�لقار�ت عرب حمطاتها �لثمان �لتي كانت 

م�سقط يف �سد�رتها.
�ملياه  على  جرت  �لتي  �ليوم  �سباقات  �سهدت  وقد 
�ملا�سية  �لن�سخة  لبطل  ق��وي��ة  ب��د�ي��ة  �مل��ف��ت��وح��ة 
ب��دء م�سو�ر  �ل��ذي  �مل��وج م�سقط  �لعماين  �لفريق 
يف  �الأول  �ملركز  على  بح�سوله  لقبه  عن  �ل��دف��اع 
�لت�سنيف �لعام ل�سباقات �ليوم �لذي �سهد حركة 
رياح ن�سطة تر�وحت بني 13 و17 عقدة يف خمتلف 

مر�حل �ل�سباقات �لتي جرت يف �ملياه �ملفتوحة.
وح����ول �ل�����س��ب��اق��ات ق���ال �ل��ب��ح��ار �ل��ع��م��اين ها�سم 
�مل�����وج م�����س��ق��ط: �سهدنا  ف���ري���ق  �ل���ر�����س���دي م���ن 

و�حل����م����دهلل ب����د�ي����ة ج���ي���دة ع���ل���ى م��ي��اه��ن��ا وبني 
جماهرنا بف�سل �ن�سجام �لفريق وعمل �أع�سائه 
�جلماعي و�أ�ساف ها�سم: لقد كانت �سرعة �لرياح 
�ليوم قوية ولذ� كانت �سرعة �لفرق كبرة وكان 
�مل�سار�ت  �ت��خ��اذ  كيفية  ه��و  فيها  �الأب���رز  �لتحدي 
�أي  لتجنب  �الأخ����رى  �ل��ف��رق  ع��ن  بعيد�  �ملنا�سبة 
��سطد�مات حمتملة وقد عملنا على تطبيق هذ� 
�الأمر باالإبحار يف م�سار�ت بعيدة عن بقية �لفرق 
بد�ية  يف  �إنطالقتنا  تكون  �أن  على  حر�سنا  كما 
�ل�سباق جيدة الأنها موؤثرة جد� وهذ� ما �ساعدنا 
على حتقيق �ملركز �الأول يف ثالث �سباقات �ليوم .

�لقارب  �مل��ن��اف�����س��ة  �ل���ف���رق  ����س��ط��ول  وي��ن�����س��م �ىل 
�الإفتتاحي  لل�سباق  جديد  كفريق  دق��م  �لعماين 
وي�ستفيد  �الإك�سرمي.  �سباقات  �سل�سلة  لبطولة 
ف��ري��ق �ل��دق��م �ل���ذي ي��ق��وده �ل��ب��ح��ار �لربيطاين 
�لعماين  �ل��ب��ح��ار  وم��ع��ه  جرينهلج  روب  �مل��ع��روف 

�ملكان �لذي تخ�س�سه �جلهة  �ملع�سري من  تا�سر 
ومب�ساركة  �مل�ست�سيف،  للبلد  للبطولة  �ملنظمة 
�جلولة  ه��ذه  يف  �ل�سلطنة  �سيمثل  �ل��دق��م  ف��ري��ق 
من  نخبة  ���س��د  مناف�سات  �سيخو�سان  ف��ري��ق��ان 
هذه  يف  �مل�ساركني  �لعامل  يف  �لبحارة  �أف�سل  بني 

�لبطولة.
وحول �مل�ساركة يف �سل�سلة �سباقات �الإك�سرمي قال 
معايل يحيى بن �سعيد بن عبد�هلل �جلابري رئي�س 
�خلا�سة  �الإقت�سادية  �ملنطقة  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
ب��ال��دق��م: �إن ه��دف��ن��ا ه���و �ل���روي���ج ل��ل��دق��م على 
�خلارطة كموقع ��سر�تيجي يف بيئة ��سر�تيجية 
ولتوفر بو�بة لل�سرق �الأو�سط وللهند يف جمال 
�ل�سحن. وقد كانت عمان قدميا حمطة للتجارة 
لهذ�  �لدقم  ��ستعادة  روؤيتنا يف  وتتمثل  �لبحرية، 
�أهد�ف عمان لالإبحار �سبيهة  و�إن  �لدور للبالد، 
بذلك �أي�سا �إذ ت�سعى الإعادة �إحياء �أجماد �ملوروث 

تنمية  يف  و�الإ���س��ه��ام  لل�سلطنة  �ل��ع��ري��ق  �ل��ب��ح��ري 
�سل�سلة  الفتتاحية  ننظر  و�إننا  �لعماين،  �ل�سباب 
مثالية  كفر�سة  مب�سقط  �الإك�����س��رمي  ���س��ب��اق��ات 
�لعمانية  و�ملهار�ت  وللمو�هب  مل�سروعنا  للرويج 

على من�سة دولية .
تعد �لدقم �لتي متتد على م�ساحة 1777ك��م2 يف 
يبلغ  �ل��ذي  ب�ساحلها  لل�سلطنة  �ل�سرقي  �جلنوب 
منطقة  �لعربي،  �لبحر  على  �ملطل  كم   80 طوله 
�ق��ت�����س��ادي��ة خ��ا���س��ة )م��ن��ط��ق��ة ج��غ��ر�ف��ي��ة تتمتع 
ب�سمات �قت�سادية وت�سريعية تتالئم و�قت�ساديات 
�لقو�نيني  م����ن  �أو������س�����ع  ب�����س��ك��ل  �حل�����ر  �ل�������س���وق 
�الع��ت��ي��ادي��ة ل��ل��دول��ة(، وت��ع��د �مل��ن��ط��ق��ة �الأك����رب يف 
�ل�����س��رق �الأو����س���ط و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا وو�ح����دة من 
�ملنطقة �القت�سادية  �لعامل. وتعد  �الأكرب يف  بني 
�خلا�سة بالدقم م�سروعا متكامال ي�سم ميناء ذو 
مياه عميقة تديره �سركة ميناء �لدقم ، وحو�س 

جاف مزود باأحدث �لتقنيات تديره �سركة عمان 
للحو�س �جلاف، كما ي�سم منطقة �سناعية متتد 
من  الأك��ر  �سكنية  ومدينة  �سا�سعة،  م�ساحة  على 
100000 �سخ�س، ومطار دويل، ومنطقة �سياحية، 
�ال�سر�تيجي  بف�سل موقعها  �لدقم  تعترب  ولذ� 
�أعمال جتارية  �إنطالقة مثايل الأي مركز  موقع 

�إقليمي �أو دويل.

�لفعاليات �مل�ساحبة
وق���د �ن��ط��ل��ق��ت م���ع ���س��ب��اق��ات �الك�����س��رمي جميع 
�لفعاليات �مل�ساحبة ل�سل�سلة �سباقات �الإك�سرمي 
يف �ساطئ �ملوج م�سقط باالإ�سافة �إىل بطولة كرة 
مئة  �كر من  بها  ي�سارك  �لتي  �ل�ساطئية  �لقدم 
فريق ي�سم كل فريق منها ع�سرة العبني، و�لتي 
بها  وي�سارك  �الأول  �ليوم  منذ  �نطلقت  قد  كانت 
ومن  �ل�سلطنة،  �أرج��اء  خمتلف  من  �سبابية  فرق 

ب���ني �ل��ف��ع��ال��ي��ات �جل��م��اه��ري��ة �مل�����س��اح��ب��ة �لتي 
يرعاها  �لتي  �الإب��ح��ار  جتربة  �خلمي�س  �نطلقت 
ريا�سة  �ل�����س��ر�ع��ي  �الإب���ح���ار  وي��ع��د  م�سقط،  ب��ن��ك 
من  �ل��ع��دي��د  ممار�سيها  وتك�سب  و�سهلة  ممتعة 
و�لقيادة  �جلماعي  �لعمل  مثل  �حلياتية  �ملهار�ت 
وح����ل �مل�����س��ك��الت و�ل��ت��و����س��ل وق����د �أق��ي��م��ت هذه 
ت�سمنت  كما  م�سقط،  �مل��وج  �ساطئ  يف  �لفعاليات 
لالأطفال  ترفيهية  فعاليات  �مل�ساحبة  �ملنا�سط 
قالع  بها  يوجد  �لتي  لهم  �ملخ�س�سة  �ملنطقة  يف 
بني  م��ن  �أن  كما  �ل��وج��وه،  على  ور���س��م  مطاطية 
�لتي  �حل��ر  �لرك�س  فعالية  �مل�ساحبة  �لفعاليات 
قدمتها ريد بول مب�ساركة عدد من حمريف هذه 
�لفعالية  مبنطقة  �أي�سا  توجد  �ملثرة  �لريا�سة 
كما  �ل�سباقات  ملتابعة  للح�سور  �أماكن خم�س�سة 
توجد مطاعم حا�سرة لتقدمي ت�سكيالت و��سعة 

من �الأطعمة للجماهر.

انطلق �سباقات اجلولة االأوىل ل�سل�سلة �سباقات االإك�سرتمي مب�سقط

املوج م�شقط يبدء م�شوار الدفاع عن لقبه منذ اليوم الأول والدقم يتطلع لعتالء املن�شة

و�الجنليزية  �الملانية  �ملد�ر�س  �أقامت 
باد�رة  ريا�سيا  ي��وم��ا  �جل��م��ر�  وكلية 
�ل�������س���وؤون �ل��ري��ا���س��ي��ة يف ���س��رط��ة دبي 
ال�ست�سافة  �سعيها  نحو  بدبي  �حتفاء 
�لريا�سي  �ليوم  2020و�سهد  �ك�سبو 
�ل����ذي ن��ظ��م��ه ب��رن��ام��ج �ل�����س��ي��خ حممد 
�لبدنية  و�للياقة  للريا�سة  ر��سد  بن 
�مل���ق���دم ع���ب���د�هلل ح�����س��ن ج��ا���س��م مدير 
على  و�ملقدم  �لريا�سية  �ل�سوؤون  �د�رة 
�أول حممد  و�مل����الزم  �ل��ب��دو�وي  حمد 

�أح��م��د ح��م��دون �إ���س��اف��ة �إىل ع��دد من 
�ل�سوؤون  يف  و�ل�����س��ب��اط  �مل�������س���وؤول���ني 
�لريا�سية ب�سرطة دبي. وت�سمن �ليوم 
�جلري  ريا�سية  م�سابقات  �لريا�سي 
ريا�سية  ومت����اري����ن  �ل���ق���وى  و�أل����ع����اب 
ح�سن  عبد�هلل  �ملقدم  و�سدد  خمتلفة. 
جا�سم على دور �سرطة دبي �لريا�سي 
�ملد�ر�س  م���ع  �ل��ت��ع��اون  م���د ج�����س��ور  يف 
�الأجنبية بالدولة تاأكيد� على �ل�سر�كة 
يف  وم�ساهمتها  بينها  فيما  �ملجتمعية 

رعاية وتطوير �لريا�سيات �ملدر�سية يف 
�إطار من �لعمل �لريا�سي �لذي يخدم 
باملد�ر�س  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �حل���رك���ة  و�ق����ع 
معايل  ت����وج����ي����ه����ات  م�����ن  �ن����ط����الق����ا 
�لفريق �ساحي خلفان متيم قائد عام 
يت�سل بدعم  ونائبه فيما  دبي  �سرطة 
و�أو�سح  �لدولة.  مد�ر�س  يف  �لريا�سة 
وبتوجيه  �لريا�سية  �ل�سوؤون  �د�رة  �أن 
رفيع  عبد�لرحمن  �ل��ل��و�ء  �سعادة  من 
�ملجتمع  خلدمة  �لعامة  �الد�رة  مدير 

و�للو�ء حممد �سعيد �ملري نائب مدير 
يف  �مل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة  �ل��ع��ام��ة  �الد�رة 
�لفرة  خالل  ��ست�سافت  دبي  �سرطة 
مدر�سة   20 �ل��ع��ام  ه��ذ�  م��ن  �ل�سابقة 
�لريا�سية  فعالياتها  �أق��ام��ت  �أجنبية 
�لريا�سية منها  �ل�سوؤون  على مالعب 
متمنيا  و�الجنبية..  �لعربية  �ملد�ر�س 
دورها  �لفعاليات  ه��ذة  مثل  حتقق  �ن 
حتقيقا  �ل���ري���ا����س���ي  �ل��ع��م��ل  �ط�����ار  يف 
م�ستوى  ع���ل���ى  ري���ا����س���ي���ة  ل���ن���ج���اح���ات 

�ملد�ر�س بالدولة.
م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن ري���ت�������س���ارد فيفني 
�مل�سوؤول �لريا�سي بكلية �جلمر� دور 
�سرطة دبي يف رعاية �ملد�ر�س �خلا�سة 
وت���وف���ر ك���اف���ة �مل�����س��ت��ل��زم��ات الإجن����اح 
�ل��ت��ي تقيمها  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لكليات و�ملد�ر�س على مالعب �ل�سوؤون 
عن  معربا  دب��ي  �سرطة  يف  �لريا�سية 
�سكره لقيادة �سرطة دبي على تعاونها 
�الأمثل  �لتعاون  ودوره��ا �حل�ساري يف 

وتكرمها  �لثانوية  �جل��م��ر�  كلية  م��ع 
ريا�سيا  ي��وم��ا  ج��م��ر�  كلية  تقيم  ب���اأن 

على مالعب �ل�سوؤون �لريا�سية.
�ن���دري���ا����س بوتر�م  �أ����س���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
�الملانية  باملدر�سة  �لريا�سي  �مل�سوؤول 
�ل��ع��امل��ي��ة ب��ال�����س��ر�ك��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة مع 
�ل�������س���وؤون �ل��ري��ا���س��ي��ة يف ���س��رط��ة دبي 
و�إتاحة �سرطة دبي �لفر�سة للمد�ر�س 
يومها  الإق��ام��ة  و�الجنليزية  �المل��ان��ي��ة 
�لريا�سي مبن�ساآتها ما يوؤ�س�س ملفاهيم 

تطوير  يف  ت�سب  م�����س��رك��ة  ري��ا���س��ي��ة 
من  وتعاون  بدعم  �ملدر�سية  �لريا�سة 
�ملرحلة  هذه  يف  خ�سو�سا  دبي  �سرطة 
الإ�ست�سافة  دب���ي  ف��ي��ه��ا  ت�ستعد  �ل��ت��ي 
�ليوم  يف  �����س����ارك   .2020 �ك�����س��ب��و 
�لريا�سي طلبة وطالبات كلية جمر� 
�الأملانية  �مل��در���س��ة  وط��ال��ب��ات  وط��ل��ب��ة 
�سهد  و  �الجنليزية  و�ملدر�سة  �لعاملية 
�لطلبة  ب��ع��ده��ا  ت���وج  ري��ا���س��ي��ا  تناف�سا 

�لفائزون بامليد�ليات و�لكوؤو�س. 
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نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  �سهد 
ممثل �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي 
تر�ث �الإم��ار�ت ع�سر �م�س بال�سالة �لكربى يف 
بطولة  �ن��ط��الق  للقدرة  �ل��دول��ي��ة  ب��وذي��ب  قرية 
كاأ�س �سلطان بن ز�يد لقفز �حلو�جز يف دورتها 
فعاليات  �سمن  �ل��ن��ادي  ينظمها  و�ل��ت��ي  �لثالثة 
�لدويل  ز�ي��د  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  مهرجان 

�ل�سابع للفرو�سية.
وفار�سة  فار�سا   220 نحو  �لبطولة  يف  ي�سارك 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  م����ن  ح�����س��ان��ا  و225 
�خلليجي و�لدول �لعربية و�الأوروبية يتقدمهم 
�الأوملبي  �لفار�س  بقيادة  �الإم��ار�ت  فر�سان  فريق 
مبارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  �سخبوط  �ل�سيخ  �ل���دويل 
�آل نهيان و�ل�سيخة لطيفة بنت �أحمد �آل مكتوم 
و�ل�سيخ ر��سد بن �أحمد �آل مكتوم و�ل�سيخ ماجد 
�لقا�سمي و�لفار�س حممد غامن �لهاجري �لفائز 
ببطولة �ملهرجان ملو�سم 2012 وعدد �آخر من 

�لفر�سان.
وتابع �سموه بح�سور �ل�سيخ خالد بن �سلطان بن 
للفرو�سية  �لكربى  �ل�سالة  من  نهيان  �آل  ز�ي��د 
��ستح�سان  ن��ال��ت  �ل��ت��ي  �حل��و�ج��ز  ق��ف��ز  م�سابقة 
�ل�سيخ  �سمو  توج  ..ثم  �لفرو�سية  ح�سور حمبي 

فئة  م��ن  �ل��ف��ائ��زي��ن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان 
�ملحرفني و�ل�سباب و�لنا�سئني مهنئا �إياهم على 
و�لتي  �مل�سابقات  يف  �الوىل  للمر�كز  حتقيقهم 
قفز  ريا�سة  يف  �ملتطور  �مل�ستوى  لتوؤكد  ج���اءت 
و�الهتمام  �لدعم  بف�سل  �الم���ار�ت  يف  �حلو�جز 
�لذي يوليه �سموه لريا�سات �لفرو�سية و�جلهود 
�لتي يبذلها �لفر�سان يف تطوير �نف�سهم لالرتقاء 
مب�ستوياتهم و�لرعاية �لكاملة مل�ستويات وتربية 
�خليول �المر �لذي يعود بال�سكل �اليجابي على 
م�سرة ريا�سة قفز �حلو�جز يف �المار�ت و�ساعد 
على �نت�سارها و�أدى �ىل �ملناف�سة �حلمية و�لقوية 
يحر�سون  �ل��ذي��ن  �ل��ف��ر���س��ان  ق��ب��ل خمتلف  م��ن 
وتهيئة  �مل�سابقات  تلك  �لفاعلة يف  �مل�ساركة  على 

جيادهم خلطف �الألقاب.
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  و�لتتويج  �ملناف�سات  ح�سر 
ن��ه��ي��ان و�ل�����س��ي��خ ز�ي���د بن  �آل  حم��م��د ب��ن خليفة 
دول����ة قطر  وم���ن  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن خليفة  حم��م��د 
�سعادة مرك عبد�هلل �لدو�سري ومن نادي تر�ث 
�ملدير  �لرميثي  ع��ب��د�هلل  علي  ���س��ع��ادة  �الإم����ار�ت 
حممد  ع��ب��د�هلل  و���س��ع��ادة  لالأن�سطة  �لتنفيذي 
�مل�ساندة  ل��ل��خ��دم��ات  �مل�����س��اع��د  �مل��دي��ر  �مل��ح��رب��ي 
وحممد مهر �ملزروعي مدير �إد�رة قرية بوذيب 

�ال�سطبالت  ����س��ح��اب  م��ن  ون��خ��ب��ة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
�لعامة و�خلا�سة يف �لدولة ودول جمل�س �لتعاون 
�خل��ل��ي��ج��ي وج��م��ه��ور ك��ب��ر م���ن حم��ب��ي ريا�سة 
�لفرو�سية. وكانت بطولة كاأ�س �سلطان بن ز�يد 
لقفز �حلو�جز يف دورتها �لثالثة قد �نطلقت يف 
�لفرة �ل�سباحية �م�س و�سط مناف�سة حادة بني 
�ملت�سابقني حيث بد�أت �أوال فعاليات بطولة �لقفز 
�مل��ب��ت��دئ��ني وف��ئ��ة �لنا�سئني  ع��ل��ى �حل���و�ج���ز ف��ئ��ة 
مب�ساركة 67 فار�سا وفار�سة مبتدئ من خمتلف 
�ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة ع��ل��ى ���س��ه��و�ت ج��ي��اد ت���ر�وح 
�سنو�ت   5 �ىل   4 بني  ما  �الأوىل  للفئة  �أعمارها 
ولالأخرى ما بني "5 �ىل 6 �سنو�ت" للقفز على 
�حلو�جز بارتفاع ما بني 80 و 90 �سم ور�سدت 

لها جو�ئز مالية قيمة.
�لفار�س  �مل��ب��ت��دئ��ني  ف��ئ��ة  يف  �الأول  ب��امل��رك��ز  وف���از 
�ي�سد  م���اك���دي���ت مم��ت��ط��ي��ا �حل�������س���ان  ت���وم���ا����س 
�بوظبي  �ال�سايل يف  ��سطبالت  كومبينيون من 
..ف��ي��م��ا ح��ل��ت يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين �ل��ف��ار���س��ة �ميان 
 27 كالي�ستا  �حل�سان  ممتطية  �ملهري  �حمد 
م���ن ن����ادي �ل�����س��ارق��ة ل��ل��ف��رو���س��ي��ة وح�����س��ل على 
عبد�لنا�سر  عبد�لعزيز  �لفار�س  �لثالث  �ملركز 
من  �ي��ف��و�رب��رو  �حل�����س��ان  ممتطيا  �ل�سام�سي 

��سطبالت �ل�سافنات يف �ل�سارقة.
فاز  فقد  �ل�سن  �سغرة  �خليول  م�سابقة  يف  �م��ا 
وميتطيه  ه���رز  ل��ي��وي��ن  �جل����و�د  �الأول  ب��امل��رك��ز 
�لفار�س حممد ��سامة �لربعي من نادي �ل�سارقة 
ل��ل��ف��رو���س��ي��ة ..ف��ي��م��ا ح�����س��ل ع��ل��ى �مل��رك��ز �لثاين 
�سايف  �ل��ف��ار���س حممد  د�ن��ك��ن وميتطيه  �جل���و�د 
حثبور �لرميثي من ن��ادي ت��ر�ث �الم��ار�ت وحل 
��س ميدو�سا  �ت�س  �ت�س  �لثالث �جل��و�د  �ملركز  يف 
من ��سطبالت �ل�سر�ع ومتتطيه �لفار�سة �سمانتا 
�لنا�سئني  باملركز �الول يف مناف�سة  كيتلي. وفاز 
على  �لقا�سمي  �سقر  �سلطان  �ل�سيخ  �ل��ف��ار���س 
�سهوة �حل�سان بي بي الدينو من نادي �ل�سارقة 
د�ن  �ب��و  �لثاين مهند  �ملركز  وح��ل يف  للفرو�سية 
�ل�سارقة  ن��ادي  من  زنزبار  �حل�سان  �سهوة  على 
للفرو�سية فيما ح�سل على �ملركز �لثالث �لفار�س 
طارق حممد �يوب من نادي �ل�سارقة للفرو�سية 

على �سهوة �جلو�د كونتندر �سالنجر.
�ما يف مناف�سة �خليول �سغرة �ل�سن للنا�سئني 
�مل��رك��ز �الول �حل�����س��ان �سينا  ف��ق��د ح�����س��ل ع��ل��ى 
دبي  ن��ادي  من  كر�فيلي  عمر  �لفر�س  وميتطيه 
�حل�سان  �لثاين  �ملركز  على  ح�سل  فيما  للبولو 
من  ديبي  ف��ري��درك  �لفار�س  ميتطية  زد  م�سر 

بي  �ل  �حل�سان  ثالثا  وح��ل  �ال�سايل  ��سطبالت 
�ل�س ديباين من  �لفار�سة  ��س فاني�سا ل�ساحبته 

��سطبالت �المار�ت.
كما �سهد �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان 
�حلو�جز  لقفز  �سموه  بطولة  مناف�سات  �سمن 
�سوط مناف�سات �خليول �لعربية للقفز مب�ساركة 
�لفار�س �ل�سيخ �سخبوط بن نهيان �آل نهيان وحل 
يف �ملركز �الول �لفار�س عبد�لعزيز �ملرزوقي على 
�المار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  �جل��و�د رهيف من  �سهوة 
�حمد  �سيف  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  يف  حل  فيما 
�سعيد �ملزروعي على �سهوة �حل�سان �الرمي من 
�لثالث  �مل��رك��ز  على  وح�سل  ور���س��ان  ��سطبالت 
�لفار�س خالد علي �جلنيبي على �سهوة �جلو�د 

جابر من وحدة �لقو�ت �مل�سلحة.
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  و�سهد 
مم��ث��ل ���س��اح��ب �ل�����س��م��و رئ��ي�����س �ل����دول����ة رئ�س 
�لبطولة �لر�ثية �الأوىل  ت��ر�ث �الم��ار�ت  ن��ادي 
اللتقاط �الأوت��اد من على �سهوة �خليول �سمن 

عدد من �الأ�سو�ط �لتناف�سية.
وفاز باملركز �الول �لفار�س عبد�لعزيز �ملرزوقي 
فيما حل ثانيا �لفر�س خالد ز�يد �لبلو�سي وح�سل 

على �ملركز �لثالث علي حممد �حلو�سني.

�سمو  �ىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  �ل��ف��ائ��زون  وت��ق��دم 
�أن  موؤكدين  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ 
للفر�سان  وت�سجيعه  للمهرجان  �سموه  رع��اي��ة 
كان لهما �بلغ �الثر يف تفوقهم وجناح �لبطولة 
��سيا�سيا  دعما  ي�سكل  �سموه  �ن  على  ..م�سددين 

للفرو�سية و�لريا�سات �لر�ثية ب�سكل عام.
�سلطان بن  كاأ�س  وتختتم غد� مناف�سات بطولة 
�آل نهيان لقفز �حلو�جز يف دورتها �لثالثة  ز�يد 
�سمن فعاليات مهرجان �سمو �ل�سيخ �سلطان بن 
تبد�أ  �ل�سابع للفرو�سية عقب ذلك  �ل��دويل  ز�يد 
�لتي  �لدويل  �لقدرة  �سباق  ملناف�سات  �ال�ستعد�ت 

�ستنطلق يوم �جلمعة �ملقبل.
وح�سل على �ملركز �الأول فئة �ملحرفني متهيدي 
�لذي �ساركت فيه �ل�سيخة لطيفة بنت �أحمد �آل 
م��ك��ت��وم ..�ل��ف��ار���س ع��ب��د �هلل حم��م��د �مل���ري على 
�سهوة �حل�سان �ال�سكا من نادي دبي للفروي�سة 
هيوز  ماريون  �لفار�س  �لثاين  باملركز  حل  فيما 
ع��ل��ى ���س��ه��وة �حل�����س��ان ف��ورت��ون��ا م��ن �إ�سطبالت 
�لفار�س عمر  �لثالث  �ملركز  على  زعبيل وح�سل 
كرفيلي على �سهوة �حل�سان كوينتو من منتجع 
�لفر�سان. وحت�سب �لنتيجة على ��سا�س �ل�سرعة 

يف �لزمن وقلة �الخطاء.

�شلطــــان بــــن زايــــد ي�شهــــد انطــــالق بطولــــة قفــــز احلواجـــــــز

�ولدتر�فورد  ملعب  �ىل  �الح��د  غ��د�  �الن��ظ��ار  تتجه 
حيث يتو�جه مان�س�سر يونايتد مع �سيفه ت�سل�سي 
مان�س�سر  ج���اره  ي�سعى  فيما  م��ه��زوزة،  مبعنويات 
�سيتي �ىل �نقاذ مو�سمه �ملخيب من بو�بة بارن�سلي 
من �لدرجة �الوىل، وذلك يف �لدور ربع �لنهائي من 

م�سابقة كاأ�س �نكلر� لكرة �لقدم.
�ىل  يونايتد  مان�س�سر  ي��دخ��ل  �الوىل،  �مل��ب��ار�ة  يف 
موقعته �لنارية مع �سيفه ت�سل�سي حامل �للقب وهو 
�لثالثاء  بها  مني  �لتي  �خليبة  تنا�سي  ع��ن  يبحث 
�ملا�سي يف م�سابقة دوري �بطال �وروبا بعد �ن خرج 
م��ن �ل���دور �ل��ث��اين على ي��د ري���ال م��دري��د �ال�سباين 
باخل�سارة �مامه على �ر�سه 1-2 يف �الياب بعد �ن 
يف   1-1 برنابيو  �سانتياغو  م��ن  ثمني  بتعادل  ع��اد 

لقاء �لذهاب.
و����س���ك���ل �خل�������روج م����ن �مل�������س���اب���ق���ة �الوروب������ي������ة �الم 
�ليك�س  �ال�سكتلندي  �مل���درب  ل��رج��ال  قا�سية  �سربة 
�سيفهم  على  تقدمو�  �نهم  خ�سو�سا  فرغو�سون 
�ال���س��ب��اين وك��ان��و� �ل��ط��رف �الف�����س��ل ق��ب��ل �ن يرفع 
�حلكم بطاقة حمر�ء بوجه �لربتغايل لوي�س ناين، 
�ل�سيوف ومكنهم من حتول تخلفهم  ما رجح كفة 
�لكرو�تي  �ل�سابق  توتنهام  الع��ب  بقدمي  ف��وز  �ىل 
�ل�سابق  �حلمر  �ل�سياطني  والع��ب  مودريت�س  لوكا 

�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
ومل يكن فرغو�سون ر��سيا على �الطالق عن قر�ر 
عليه  �لغ�سب  وب��د�  �ساكر  جنيات  �ل��رك��ي  �حلكم 
لدرجة �نه مل يجر �ملوؤمتر �ل�سحايف �لتقليدي بعد 
�ملبار�ة وناب عنه م�ساعده مايك فيالن �لذي قال: 
ال �عتقد بان �ملدرب يف حالة ت�سمح له بالتحدث �ىل 
�ل�سحافيني بعد ما حدث خالل �ملبار�ة. �عتقد بان 
تلك  يف  ي�سدق  وال  قا�سيا  ق���ر�ر�  ك��ان  �ساهدناه  م��ا 

�لفرة من �ملبار�ة .
لكن  �للعب متاما  على جمريات  ن�سيطر  كنا  وتابع 
طرد ناين كان نقطة �لتحول يف �ملبار�ة كان �لقر�ر 
�وروبية  الم�سية  �ل��ر�ئ��ع  �ل��ع��ر���س  و�ف�����س��د  جمنونا 

ممتازة .
�مل��درب غا�سب ج��د�، لقد طلب مني �النابة  وك�سف 

عنه النني �كر دبلوما�سية منه رمبا .
وخ��ت��م م��ا ح�����س��ل ال ع��الق��ة ل��ه ب��ال��الع��ب��ني �لذين 
ح�سل  ما  فان  وبالتايل  �مل�ستوى،  رفيع  �د�ء  قدمو� 
لن يوؤثر على ما ميكن �ن نحققه هذ� �ملو�سم. نحن 
وتنتظرنا  �ملحلي  �ل����دوري  يف  م��ري��ح  ب��ف��ارق  نتقدم 
و�نا و�ثق من  ت�سل�سي  �لكاأ�س �سد  مبار�ة �سعبة يف 

�ننا �سنتخطى خيبة �المل هذه .
جاهد�  �سي�سعى  فرغو�سون  �ن  فيه  �سك  ال  ومم��ا 

للتعوي�س على ح�ساب ت�سل�سي يف مو�جهة تعيد �ىل 
�للندين  �لنادي  2007 حني خرج  نهائي  �الذه��ان 
ديدييه  �لعاجي  ملهاجمه  بهدف  �لتمديد  بعد  فائز� 

دروغبا.
���س��ع��رت ب��ان��ن��ا مل ن��ك��ن حم��ظ��وظ��ني ع��ن��دم��ا خ�سرنا 
ق��ال��ه ف��رغ��و���س��ون ملجلة  2007، ه���ذ� م��ا  ن��ه��ائ��ي 
يف  دروغبا  ديدييه  �سجل  م�سيفا  يونايتد،  �ين�سايد 
�لوقت �ال�سايف بعد  �لدقيقة �الخرة )116( من 
�ن حرمنا من ركلة جز�ء �عتقد �ن كرة ر�ين غيغز 
جتاوزت خط �ملرمى �ي�سا ومل يحت�سب �لهدف. كان 
ذلك �سعبا علينا ولكن هذه هي كرة �لقدم، �حيانا 

تفوز و�حيانا تخ�سر .
�لالعبني  غ��ال��ب��ي��ة  �ن  ع���ن  ف��رغ��و���س��ون  وحت�����دث 
�ملوجودين يف �لت�سكيلة �حلالية مل تفز بالكاأ�س الن 
عام  �ىل  يعود  �مل�سابقة  يف  ليونايتد  �الخ��ر  �للقب 
�ملبار�ة  يف  3-�سفر  ميلوول  على  ف��از  2004 حني 

�لنهائية.
العبني  ثالثة  �سوى  يونايتد  مع  باللقب  يفز  ومل 
ح��ال��ي��ني ه���م �ل��وي��ل��زي ر�ي����ن غ��ي��غ��ز وب����ول �سكولز 
د�ري��ن فليت�سر، وهناك العب �خر يف  و�ال�سكتلندي 
�لهولندي  �ملهاجم  وهو  �سابقا  باللقب  توج  �لفريق 
روب���ن ف���ان ب��ر���س��ي �ل���ذي �ح����رزه م��ع �ر���س��ن��ال عام 

بالذ�ت  �حل��م��ر  �ل�����س��ي��اط��ني  ح�����س��اب  ع��ل��ى   2005
�ل��ت��ع��ادل �سفر-�سفر يف  ب��ع��د  �ل��رج��ي��ح  )ب��رك��الت 

�لوقتني �ال�سلي و�ال�سايف(.
و�سيكون �لرقب �سيد �ملوقف ملعرفة �ذ� كانت ت�سكيلة 
فرغو�سون ملبار�ة �الحد �ست�سم �ملهاجم و�ين روين 
�ل��ذي ب��د�أ م��ب��ار�ة �ل��ث��الث��اء �م��ام ري��ال م��دري��د على 
�حتمال  حول  �ل�سائعات  عزز  ما  �الحتياط،  مقاعد 
ب�سبب  �مل��و���س��م  نهاية  ت��ر�ف��ورد يف  �ول���د  ع��ن  رحيله 
ع��الق��ت��ه �مل��ت��وت��رة مب��درب��ه الن �الخ����ر غ��ر ر��س 
بع�س  له  ن�سرته  �ل��ذي  �لبدين لالعبه  �لو�سع  عن 

�ل�سور يف �ل�سحف �ملحلية تظهره وهو يدخن.
وبغ�س �لنظر عن م�ساركة روين من عدمها، �ستكون 
�ملو�جهة مع ت�سل�سي نارية بكل ما للكلمة من معنى 
الن �لفريق �للندين ي�سعى بدوره �ىل تعوي�س تنازله 
عن لقبه بطال لدوري �بطال �وروبا وفقد�نه �المل 
كونه  �ملحلي  �ل���دوري  لقب  على  يونايتد  مبناف�سة 

يتخلف بفارق 19 نقطة عن �ل�سياطني �حلمر .
وتوعد مد�فع فريق �ملدرب �ال�سباين ر�فايل بينيتيز 
ب��ت��ع��م��ي��ق ج����ر�ح يونايتد  ل��وي��ز  د�ف���ي���د  �ل���رب�زي���ل���ي 
�يام،  �ستة  غ�سون  يف  ثانية  م�سابقة  من  و�خ��ر�ج��ه 
قائال: مبار�ة �الحد �ستكون كبرة كل �لعامل يريد 
م�ساهدة هذه �ملبار�ة وت�سل�سي ذ�هب �ىل مان�س�سر 

للفوز .
�ل��ذي عاد وفريقه �خلمي�س من ملعب  و�سدد لويز 
يف  �سفر-1  باخل�سارة  �ل��روم��اين  بوخار�ست  �ستيو� 
�ل��دوري �الوروبي  �ل��دور �لثاين من م�سابقة  ذه��اب 
يوروبا ليغ ، �ن �ل بلوز �سيعمل جاهد� من �جل �نقاذ 
مو�سمه و�لرد على �لتقارير �لتي تتحدث عن توتر 
يف غرف �ملالب�س بني �لالعبني ومدربهم �ال�سباين.
يف  ت�سل�سي  �خت�سا�س  من  �لكاأ�س  م�سابقة  وتعترب 
5 م��ر�ت منذ  �لعقد �الخ��ر من �لزمن �ذ ت��وج بها 
 2002 ع��ام  �لنهائي  �ىل  و���س��ل  كما   2000 ع��ام 
ح���ني خ�����س��ر �م����ام ج����اره �ر����س���ن���ال، وه���و ي�����س��ع��ى �ىل 
�ملحرفة حني  �الندية  ر�بطة  كاأ�س  �سيناريو  تكر�ر 
�طاح بيونايتد من �لدور ثمن �لنهائي بالفوز عليه 
يف  �ال���س��ل��ي(  �ل��وق��ت  يف   3-3( �لتمديد  بعد   4-5
ملعبه  على  لكن  �ملا�سي  �الول-�كتوبر  ت�سرين   31
�الخر  �نت�ساره  يعود  حني  يف   ، بريدج  �ستامفورد 
يف معقل �ل�سياطني �حلمر �ىل �لثالث من ني�سان-

�بريل 2010 يف �لدوري �ملحلي )1-2(.
ويف �ملبار�ة �لثانية على ��ستاد �الحتاد ، تبدو �لفر�سة 
يف  م�سو�ره  ملو��سلة  �سيتي  مان�س�سر  �م��ام  �سانحة 
�مل�سابقة وحماولة �نقاذ مو�سمه �ملخيب، وذلك النه 
ي�ست�سيف �ليوم �ل�سبت مناف�سا من �لدرجة �الوىل 

�لدور  منذ  �لطرفني  لقاء بني  �ول  بارن�سلي يف  هو 
 2002 �ل��ث��اين مل�سابقة ك��اأ���س ر�ب��ط��ة �الن��دي��ة ع��ام 
كا�سحة  بنتيجة  فائزين  �سيتيزين�س  �ل  خ��رج  حني 

.1-7
ل�سيتي  �الخ��رة  �لفر�سة  �لكاأ�س  م�سابقة  و�ستكون 
��سبح من  �ن  بعد  وذل���ك  مو�سمه،  �ن��ق��اذ  �ج��ل  م��ن 
�ل��دوري �ملحلي  �ل�سعب جد� عليه �الحتفاظ بلقب 
يونايتد،  ج��اره  عن  نقطة   12 بفارق  يتخلف  كونه 
�الول  �ل��دور  �وروب���ا من  �بطال  دوري  ودع  �ن  وبعد 

وكاأ�س ر�بطة �الندية من �لدور �لثالث.
�ل�ساعي  �يفرتون،  بلقاء  �لنهائي  �لدور ربع  ويفتتح 
لقبه  �ىل  مويز  ديفيد  �ال�سكتلندي  م��درب��ه  بقيادة 
�لذي  �ثلتيك  وي��غ��ان  و�سيفه   ،1995 منذ  �الول 

يعاين كثر� يف �لدوري �ملحلي.
وحذر ليون �وزم��ان رفاقه يف �لقطب �الزرق ملدينة 
يتخلف  �لذي  بويغان  �ال�ستهتار  عدم  من  ليفربول 
�ل���دوري، خ�سو�سا  نقطة يف   21 بفارق  توفيز  عن 
�للتني  �مل��ب��ار�ت��ني  يف  مناف�سه  �م��ام  عانى  فريقه  �ن 

جمعتهما يف �لدوري هذ� �ملو�سم )2-2 و1-2(.
و�سيكون هناك ممثل للدرجة �الوىل يف �لدور ن�سف 
�لنهائي على �قل تقدير، وذلك بعدما �وقعت �لقرعة 

بالكبرن روفرز يف مو�جهة م�سيفه ميلوول.

�سيتي ي�سعى الإنقاذ مو�سمه

يونـــايتـــــد يــــواجـــه ت�شلــــ�شي مبعنويـــــات مهــــــزوزة بكـــــــاأ�ص اإنكلـتـــــــــرا

��ستبعد �ملدير �لفني للمنتخب �الرجنتيني �ليخاندرو 
�لفرن�سي  ���س��ان ج��رم��ان  ب��اري�����س  و���س��ط  �سابيال الع��ب 
يف  وبوليفيا  فنزويال  مبار�تي  عن  با�ستوري  خافير 
كاأ�س  ت�سفيات  �سمن  �حل��ايل  �ذ�ر-م���ار����س  و26   22

�لعامل 2014 لكرة �لقدم.
وعلى رغ��م م�ستوياته �جل��ي��دة يف �الون���ة �الخ���رة مع 
ي�ستدع  مل  �سابيال  �ن  �ال  �لفرن�سية،  �لعا�سمة  فريق 
العب بالرمو �اليطايل �ل�سابق �سمن ت�سكيلة من 21 
العبا يحرفون خارج �لبالد �سمت زميل با�ستوري يف 

�سان جرمان �ملهاجم �يزيكييل الفيتزي.
وت��ت�����س��در �الرج��ن��ت��ني ت��رت��ي��ب �مل��ج��م��وع��ة �مل���وح���دة يف 

ت�����س��ف��ي��ات �م���رك���ا �جل��ن��وب��ي��ة ب���ف���ارق 3 ن���ق���اط عن 
9 م���ر�ح���ل على  �الك�������و�دور و4 ع���ن ك��ول��وم��ب��ي��ا ب��ع��د 

�نطالق �لت�سفيات.
وهنا ��سماء �لالعبني:

)�سمبدوريا  روم������رو  ���س��رخ��ي��و  �مل����رم����ى:  ح���ر�����س���ة 
�اليطايل( وماريانو �ندوخار )كاتانيا �اليطايل(

وبابلو  �لدفاع: هوغو كامبانيرو )نابويل �اليطايل( 
ز�باليتا )مان�س�سر �سيتي �النكليزي( وماركو�س روخو 
غار�ي  و�يزيكييل  �ل��ربت��غ��ايل(  ل�سبونة  )�سبورتينغ 
)خيتايف  فرنانديز  وفيديريكو  �ل��ربت��غ��ايل(  )بنفيكا 
�ال�سباين( وخو�سيه ماريا با�سانتا )مونتري �ملك�سيكي( 

وخافير  فيغو(  )�سلتا  فرنانديز  �وغو�ستو  �لو�سط: 
)فالن�سيا  ب��ان��ي��غ��ا  و�ي���ف���ر  )ب��ر���س��ل��ون��ة(  م��ا���س�����س��ر�ن��و 
�لبار�غوياين(  )ليربتاد  غويناتزو  وبابلو  �ال�سباين( 
وخو�سيه �سوز� )ميتالي�ستا خاركيف �الوكر�ين( و�نخل 
دي م��اري��ا )ري���ال م��دري��د �ال���س��ب��اين( وو�ل���ر مونتيو 

)كروزيرو �ملك�سيكي(
�ال�سباين(  )ب��ر���س��ل��ون��ة  م��ي�����س��ي  ل��ي��ون��ي��ل  �ل���ه���ج���وم: 
باال�سيو  وغونز�لو هيغو�ين )ريال مدريد( ورودريغو 
)�نر ميالن �اليطايل( و�سرخيو �غويرو )مان�س�سر 
���س��ان جرمان  )ب��اري�����س  الف��ي��ت��زي  و�ي��زي��ك��ي��ي��ل  �سيتي( 

�لفرن�سي( وفر�نكو دي �سانتو )ويغان �النكليزي(

د�فع �حلكم �لركي جنيات �ساكر عن بطاقة حمر�ء طرد 
فيها �لربتغايل ناين و�ثارت �عر��س فريقه مان�س�سر 
�وروبا  �بطال  �ياب ثمن نهائي دوري  يونايتد �النكليزي 
�ال�سباين  ريال مدريد  �مام  �ملا�سي  �لثالثاء  �لقدم  بكرة 

.)2-1(
وقال �ساكر: ال ��سعر باي �سوء وال ��سكك بقر�ري. حمر�ء 

ناين كانت م�ستحقة. �لعامل �سيدرك ذلك مع �لوقت .
ي��رك��ل ع��ن طريق  �ن  ن��اين �الرت��ق��اء للكرة قبل  وح���اول 
�ولدتر�فورد  ملعب  على  �ربيلو�  �لفارو  �لظهر  �خلطاأ 
 2-1 1-�سفر �ىل خ�سارة  لينقلب بعدها تقدم يونايتد 

�سحيفة  ونقلت  �الوىل  �لقارية  �مل�سابقة  من  به  �طاحت 
ميلييت �لركية �ن �الحت��اد �الوروب��ي منح عالمة 2ر8 

على 10 الد�ء �حلكم �لركي.
��سطنبول،  يف  �ل��ت��اأم��ني  جم���ال  يف  يعمل  �ل���ذي  ���س��اك��ر، 
يعتربه �لبع�س بني �ف�سل ثالثة حكام يف �لعامل، ويوكل 
�الحتاد �ملحلي �ليه قيادة ��سعب �ملباريات بني ب�سيكتا�س 
�ل�����س��ح��ف �النكليزية  ل��ك��ن  ����س���ر�ي،  وف��رنب��غ�����س��ة وغ��ل��ط��ة 
�سنت حملة عليه ون�سرت ح�سابه على موقع توير حيث 
كري�ستيانو  �لربتغايل  وجنمه  مدريد  ري��ال  ن��ادي  يتتبع 

رونالدو.

حكم لقاء يونايتد والريال يدافع عن نف�شها�شتبعاد با�شتوري عن مواجهتي فنزويال وبوليفيا 



تو�شيات باإعدام ن�شف غزلن بريطانيا
يو�سي علماء وباحثون باإعد�م ن�سف �لغزالن �لربية �ملوجودة يف بريطانيا، 

بعد �أن و�سلت �أعد�دها الأكر من مليون ون�سف حيو�ن.
�لغابات  م��ن  �سا�سعة  م�ساحات  �إت���الف  يف  بريطانيا  يف  �ل��غ��زالن  وتت�سبب 
و�مل��ز�رع، عالوة على دوره��ا يف مقتل و�إ�سابة �ملئات و�إحل��اق �ل�سرر باآالف 

�ل�سيار�ت �سنويا يف حو�دث �سر، ح�سب �إح�ساء�ت �أكادميية.
يف  و�ي��رب  كري�ستني  �لربيطانية  �أنغليا  �سرق  جامعة  يف  �لباحثة  وت��ق��ول 
ب�سكل طبيعي فمعنى  تتكاثر  �لغزالن  �إذ� تركنا   : نيوز  ل�سكاي  ت�سريحات 
تاأكلها.  �سوف  �لغزالن  الأن  �لغابات  من  �أك��رب  م�ساحات  �سنخ�سر  �أننا  ذلك 

% منها حتى نحدث �لتو�زن . �أعتقد �أنه يجب �إعد�م من 50 �إىل 60 
بريطانيا عن طريق  �لبيئي يف  بالتو�زن  �لغزالن تخل  �أن  و�يرب  و�أ�سافت 
�أنو�عا �أخرى من �لطيور على  �لتهام كميات كبرة من �لطعام، ما يجرب 

�لهجرة، ومنها �لعنادل �لتي �أ�سبحت نادرة يف بريطانيا.
من  �أل��ف   14 نحو  يوجد  بريطانيا  يف  �لغابات  �أك��رب  �إح���دى  ذيتفورد  ويف 

�لغزالن يف م�ساحة 52 فد�ن، ويقتل منها �سنويا نحو �ألفي حيو�ن.
ويقول خبر �حلياة �لربية يف هذه �لغابة تريفور بانهام: علينا �أن نحاول 
�ل�سيطرة على هذه �الأعد�د. لو تركناها ف�سوف تخرج عن �ل�سيطرة فعال. 

�إعد�م �أعد�د كبرة منها بات �أمر� �سروريا .

 كوكب الأر�ص يعي�ص اأ�شخن اأيامه 
�أكر من11  �مل�سجلة خالل  �أمركية نظرت مبعدالت �حل��ر�رة  در��سة  ذكرت 
�ألف �سنة، �أن درجات �حلر�رة على �لكوكب تغّرت من �أكرها برودة �إىل �أكرها 
حر�رة خالل قرن من �لزمن. وبّينت �لدر��سة �لتي ن�سرت يف دورية )�ساين�س( 
�لعلمية �أن �لعامل �سهد �أكر �لفر�ت برودة بني عامي 1900 و1910، لي�سهد 
�أكر �لفر�ت حر�رة بني �لعامني 2000 و2010. وقام �لباحثون من جامعة 
�أحافر لكائنات حية بحرية �سغرة  �الأمركية بدر��سة على  �أوريغون  والية 
�حلجم، لت�سكيل �سورة عن درجات �حلر�رة �لعاملية �مل�سجلة من نهاية �لع�سر 
�جلليدي حتى �ملرحلة �حلالية. و�أظهرت �لدر��سة �أن �لعامل كان ي�سهد تدنياً 
ملحوظاً يف درجات �حلر�رة، قبل �أن يتغّر هذ� �ملنحى ب�سكل مفاجئ يف �لقرن 
�ل� 21. و�عترب �لباحثون �أن هذ� �لو�قع يوؤكد �أن �الإحتبا�س �حلر�ري �ليومي 
لي�س باالأمر �لطبيعي، بل نتيجة �زدياد �نبعاثات معدالت ثاين �أك�سيد �لكربون 
�لتي �زد�دت ب�سكل مفاجئ منذ �لثورة �ل�سناعية �لتي عرفها �لعامل منذ نحو 
عامي  �ملمتد بني  �لعقد  �أن  �أّك��دت  �الأحافر  در��سة  �أن  و�أو�سحو�  عاماً.   250
1900 و1910 هو �الأكر برودة يف �ل� 11300 �سنة �ملا�سية، فيما كان �لعقد 

�ملمتد بني �لعامني 2000 و2010 �الأكر حر�ً.
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اإليزابيت اأول�شون
 جولييت اجلديدة 

�إليز�بيت  �الأمركية،  �ملمثلة  تطل 
�أول�����������س�����ون، ب�������دور ج���ول���ي���ي���ت، يف 
�لتي  ل��ل��در�م��ا  ج��دي��دة  م�سرحية 
للكاتب  �مل����الي����ني  ق���ل���وب  �أ�����س����رت 
�الإجن�����ل�����ي�����زي �ل�������ر�ح�������ل، ول����ي����ام 
�إعالم  و���س��ائ��ل  وذك����رت  �سك�سبر. 
�ل�سقيقة  �أول�����س��ون،  �أن  �أم��رك��ي��ة، 
ماري  �لتو�أم  للنجمتني  �ل�سغرى، 
يف  �ستطل  �أول�سون،  و�أ�سلي  كايت، 
روميو  لق�سة  ج��دي��دة  م�سرحية 
وجولييت �ل�سهرة، �لتي �ستعر�س 
على   ،2014-2013 م��و���س��م  يف 
م�سرح كال�سيك �ستايدج كومباين 
�أما موعد  نيويورك.  مبانهاتن يف 
�فتتاح �مل�سرحية، �إ�سافة �إىل طاقم 
�لتمثيل، وطاقم �الإبد�ع فيها، من 
�ملفر�س �أن يتم �الإع��الن عنها يف 
�الأ�سابيع �ملقبلة. ي�سار �إىل �أن هذ� 
توؤديه  �ل��ت��ي  �الأول  �ل��ب��ط��ول��ة  دور 
�أن  بعد  م�سرحية،  �أي��ة  يف  �أول�سون 
م�سرحية  يف  ب��دي��ل��ة  ممثلة  ك��ان��ت 

د��ست عام 2008.

طرد ثمانينية من القطار لغنائها
ب��والي��ة فلوريد�  ق��ط��ار  ع��ن م��نت  �م����ر�أة ثمانينية  ط���ردت 
�الأمركية، وتهمتها �لوحيدة هي �لغناء وذكرت قناة د�بليو 
بي �أل جي ، �أن دونالد �أندر�سون، قال �إن �سخ�ساً �سور بهاتفه 
�خلليوي رجل �أمن وهو يجذب و�لدته، �إميا �أندر�سون )82 
عاماً( من حقيبتها وي�سّدها من مقعدها على منت قطار 
ميامي – د�يد ميرو�يل(. وقالت �أندر�سون �إن رجل �الأمن 
طردها الأنها كانت تغني و�أ�سارت �إىل �أنها عانت من م�ساكل 
يف �لكتف و�لورك ب�سبب ما ح�سل. وقالت متحدثة با�سم 
كانت  الأنها  �لقو�نني  �نتهكت  �مل���ر�أة  �إن  �ل��ق��ط��ار�ت،  �سركة 

تغني ب�سوت عاٍل ورف�ست �لتوقف.

�شورة وجه جنينها على بطنها
�م��ر�أة بريطانية حامل لروؤية �سورة وجه تنطبع  ذهلت 
خالل  جلنينها  ت��ع��ود  �أن��ه��ا  الح��ق��اً  ليتبنّي  بطنها،  على 
�لربيطانية  م��رور  �سحيفة  وذك���رت  و�سعيته.  تغيره 
�سمال  مقاطعة  من  ديفيد،  وزوجها  ماكارتن،  كارين  �أّن 
على  منطبعة  ب�سري  وجه  �سورة  لروؤية  ذهال  �ير�ساير، 
بطن ماكارتن �حلامل. ويظهر يف �ل�سورة مالمح وجه 
ب�سري، ميكن بالتحديق فيه ، مالحظة �لعينني و�الأنف 
و�لفم. وتبنّي �أن �ل�سورة تعود جلنني كارين، �لذي يظهر 

وجهه عند تغيره و�سعيته.

 16 ر�شا�شة اخرتقت ج�شده.. وجنا 
من ُكتب له عمر ال تقتله �سّدة، ينطبق هذ� �ملثل على رجل 
�أعمال رو�سي تعّر�س لهجوم م�سّلح م�ساء �أم�س �الول حني 
قيد  على  ي��ز�ل  ال  ولكنه  ج�سده،  ر�سا�سة   16 �خ��رق��ت 
عن  )نوفو�ستي(  �لرو�سية  �الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  �حلياة. 
تعّر�س  �أعمال  رجل  �إن  قولهم  فولغوغر�د،  يف  �ملحققني 
�أ�سلحة  ل��ه��ج��وم م�����س��ّل��ح م���ن ق��ب��ل جم��ه��ول��ني ي��ح��م��ل��ون 
كال�سينكوف. وقالت �ملتحدثة با�سم جلنة �لتحقيق نتاليا 
كونيت�سكايا، �إن �مل�سّلحني فتحو� �لنار على �سيارة �لتويوتا 
�لرجل  "�أ�سيب  وت��اب��ع��ت  متنها.  على  �ل��رج��ل  ك��ان  �ل��ت��ي 
ج�سمه،  م��ن  �الأي�����س��ر  �جل���زء  يف  معظمها  ر�سا�سة  ب�16 
�حلياة.  يفارق  مل  لكنه  �مل�ست�سفى"،  �إىل  �سديقه  ونقله 

وقد فتحت �ل�سرطة حتقيقاً يف �حلادث.

 تغرمي رجل حاول النتحار 

غ���ّرم���ت �ل�����س��رط��ة �ل��رو���س��ي��ة رج����اًل يف ���س��ي��ب��ري��ا حاول 
�ل��ط��اب��ق �خل��ام�����س، وذل���ك بتهمة  �الن��ت��ح��ار بالقفز م��ن 
�أن رجاًل ثماًل  �إعالم حملية،  و�سائل  �لتخريب. وذكرت 
�سيبريا،  تك�سف عن هويته مبنطقة، كيمروفو، يف  مل 
ق��ف��ز م��ن �ل��ط��اب��ق �خل��ام�����س الأح���د �مل��ب��اين �أم����ام زوجته 
�سقط  �أنه  �ل�سرطة يف حماولة لالنتحار، غر  وعنا�سر 
�أن �لرجل �مل�سّر  ب��اأذى. و�لطريف  على �لثلج فلم ي�سب 
على حتقيق هدفه �سعد من جديد �إىل �لطابق �خلام�س 

نف�سه ليجّرب من جديد �إاّل �أن �ل�سرطة �أوقفته.

كلب مب�شر يرعى كلبًا اأعمى
يتوىل كلب �سغر من ف�سيلة تريار رعاية كلب �أعمى عمره �سبع �سنو�ت ويعمل دلياًل له، حني تخرجهما مالكتهما 
�لربيطانية �إىل �حلديقة كل يوم. وذكرت �سحيفة ديلي مرور �إن �لكلب �لدليل، �مل�سمى ميلو و�لبالغ من �لعمر 
�ست �سنو�ت، هو مبثابة عيني نظره �إيدي عند �للعب معاً، ويقوده �إىل مالكته �لفخورة �أجني بيكر حني ت�ستدعيه. 
و�أ�سافت �أن ميلو يقوم بجر �إيدي من حبل مقوده الإر�ساده �إىل �لطريق �ل�سحيح، حني تخرجهما مالكتهما للعب 
يف �حلديقة.  ون�سبت �ل�سحيفة �إىل �أجني )45 عاماً( قولها �إن �إيدي كان يطارد ميلو قبل �أن يفقد ب�سره، لكنه 
يعتمد عليه �الآن مل�ساعدته على �للعب يف �حلديقة، ويقوم ميلو برعايته ب�سكل د�ئم حتى �أنه يجل�س على ظهر �إيدي 

عندما ي�ستلقي. 
و�أ�سافت �أنها الحظت للمرة �الأوىل �أن �إيدي بد�أ يفقد �لب�سر للمرة �الأوىل �لعام �ملا�سي حني بد�أ ي�سطدم باأثاث 
�ملنزل وجدر�نه، وحدث ذلك ب�سرعة وهو �أمر حمزن الأنه كان يلعب ب�سهولة مع ميلو، ويقوم �الأخر �الآن مب�ساعدته 
باإيدي ويرعاه  �أن ميلو يهتم ج��د�ً  �إىل  �أجن��ي  و�أ�سارت  �لطريق عند �خل��روج للحديقة.  ��ستدعيه ويقوده يف  حني 
ب�سورة جيدة ويعمل كدليل له وينام معه يف غرفة و�حدة ويق�سيان كل وقتهما معاً، وهي عالقة ر�ئعة وال تعرف 

ما كان �سيح�سل الإيدي بدون ميلو.
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فقدان الأ�شنان ي�شر القلب
تو�سلت در��سة دولية حديثة �إىل �أن فقد �لبالغني الأ�سنانهم قد 
يوؤدي لالإ�سابة باأمر��س �لقلب. وقام �لباحثون يف هذه �لدر��سة 
بتحليل بيانات ما يقرب من 16،000 �سخ�س من 39 دولة ممن 
وتكر�ر  �أفو�ههم،  �ملتبقية يف  �الأ�سنان  قدمو� معلومات عن عدد 
% من   40 ي��ق��رب م��ن  �أن م��ا  �ل��ل��ث��ة. فتبني  ب��ن��زي��ف  �إ���س��اب��ت��ه��م 
% مل يكن لديهم  �مل�ساركني كان لديهم �أقل من 15 �سنة، و16 
�مل�ساركني كانو� يعانون  % من   25 �أ�سنان على �الإط��الق، بينما 
من نزيف متكرر باللثة. وقد الحظ �لباحثون �أنه مع كل نق�س 
يف عدد �الأ�سنان كانت هناك زيادة يف م�ستوى �الأنزمي �ل�سار �لذي 
�إىل  �لدر��سة  �أ�سارت  �ل�سر�يني. كما  �لتهابات وت�سلب  يزيد من 
�أنه كلما قل عدد �الأ�سنان عند �ل�سخ�س، ز�دت عو�مل �خلطورة 
�ل�سيئ  �لكول�سرول  م�ستوى  مثل  �لقلب،  الأم��ر����س  �الأخ���رى 
وزيادة �سكر �لدم و�رتفاع �سغط �لدم وزيادة حميط �خل�سر. كما 
�أن �الأ�سخا�س �لذين يعانون فقد�ً كبر�ً يف �الأ�سنان يكون �أغلبهم 
من مر�سى �لبول �ل�سكري مع زيادة يف خماطر �الإ�سابة باملر�س 

% مع كل نق�س يف عدد �الأ�سنان. بن�سبة 11 

مكافاأة �شحية �شرقة 
لل�سحية،  بالن�سبة  ول��ك��ن  ف��ع��اًل،  م��رب��ح��ة  �جل��رمي��ة  �أن  ي��ب��دو 
�الأمركية من  بيت�سبورغ  فقد متكن �ساحب متجر يف مدينة 
�ل�سرقة  بهدف  متجره  زج��اج  لتحطيم  ��ستخدمت  حجرة  بيع 
�أن  �ألف دوالر. وذكرت �سحيفة بو�ست غازيت  �أكر من  مقابل 
متجر�ً يف منطقة �ساوث �سايد تعر�س ملحاولة �سرقة حني رمى 
�الأ�سبوع. وحاول  بد�ية  �لزجاج يف  �آجر على  جمهولون قطعة 
له  تعر�س  مّم��ا  ��ستيائه  عن  يعرب  �أن  روغ  ج��ان  �ملتجر  مالك 
رميت  �لتي  �الآج��ر  قطعة  لبيع  م��ز�د�ً  فاأقام  مبتكرة،  بطريقة 
عدد  �سارك  حيث  معه  �لتعاطف  ملقد�ر  ذه��ل  وق��د  حمله،  على 
على  منهم  �حتجاجاً  �مل��ز�د  يف  �ملجاورة  و�ملتاجر  �أ�سدقائه  من 
عمليات �ل�سرقة. وقد بيعت قطعة �الآجر مقابل 1150 دوالر�ً 
وقال روغ �إنه �سي�ستخدم 425 دوالر� الإ�سالح �لزجاج و�لتربع 

بالباقي �إىل جمعيات خرية.

بلدة حتظر العلكة 
�لعلكة  حظر  �إىل  بريطانية  بلدة  يف  �ملحلية  �ل�سلطات  تتجه 
من  ب��ل��دة  �أول  لت�سبح  �ملخالفني  على  ف��وري��ة  غ��ر�م��ة  وف��ر���س 
نوعها يف �لبالد تتخذ مثل هذ� �الإجر�ء. وقالت �سحيفة �سن 
�أن �أي �سخ�س ُي�سبط وهو مي�سغ �لعلكة ب�سوت مرتفع  �م�س 
يف �سو�رع بلدة، ميلتون كينز، �سيو�جه غر�مة فورية. و�أ�سافت 
�أن �ل�سلطات �ملحلية يف �لبلدة �لربيطانية �قرحت فر�س هذ� 
�سمن  مرمية  �لعلكة  من  قطعة   22 على  �لعثور  بعد  �حلظر 
�أر�سفة �لبلدة  �أحد  و�ح��د�ً من  م�ساحة ال تتجاوز قدماً مربعاً 
بعد ��ستخد�مها. و��سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �لعلكة �ملرمية على 

�الأر�سفة تكّلف بلدية ميلتون كينز مبالغ طائلة الإز�لتها.
�لعلكة  حل��ظ��ر  م��وؤي��دة  حملة  م��ن  وي��ن�����س��ور،  ف��ي��ل  �إىل  ون�سبت 
�الأر�سفة  على  �لعلكة  رم��ي  �إن  ق��ول��ه  �لربيطانية،  �ل��ب��ل��دة  يف 
ب�سورة  الإز�لتها  �مل��ال  متلك  ال  �ملحلية  و�ل�سلطة  قبيحة  ع��ادة 
م�ستمرة، كما �أن �لدو�س على قطعة منها غر �سار للغاية الأنها 

تعلق باحلذ�ء .
�أع�ساء فرقة بوي باند �لكورية �جلنوبية خالل �حتفال يف برنامج تلفزيوين مو�سيقى يف �سيول. )� ف ب(

كيلي اأو�شبورن يف امل�شت�شفى 
�أ�سيبت �لنجمة �لربيطانية، كيلي 
ب��ن��وب��ة خ���الل ت�سوير  �أو����س���ب���ورن، 
برناجمها �لتلفزيوين ما ��ستدعى 
نقلها على وجه �ل�سرعة �إىل �إحدى 

م�ست�سفيات لو�س �أجنل�س.
و�أف��اد موع تي �إم زي �الأمركي �أن 
�إ�سعاف  �سيارة  يف  نقلت  �أو���س��ب��ورن 
�إ�سابتها  ب���ع���د  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  �إىل 
برناجمها   ت�����س��وي��ر  خ���الل  ب��ن��وب��ة 

.  Fashion Police
حمالة  على  نقلت  �نها  �إىل  و�أ���س��ار 
وقد متت تغطيتها بالكامل بغطاء 
�أب���ي�������س ك���ي ال ي��ت��م��ك��ن �أح�����د من 

روؤيتها �أو �لتقاط �سورة لها.
�أو�سبورن كانت جال�سة  �ن  و�أو�سح 
باحل�سور  م���ل���يء  و�الأ�����س����ت����ودي����و 
ريفرز  ميلي�سا  �إىل  �لتفتت  عندما 
�جلال�سة بجو�رها، وقالت لها �إنها 
ال ت�سعر �أنها بخر قبل �أن ت�سقط 

على �الأر�س وتبد�أ باالإرجتاف.
قبل  م�ساعدتها  ري��ف��رز  وح��اول��ت 
�أح��د من �حل�سور ليقوم  �أن يقفز 
لكن  فا�ستفاقت،  �أولية  باإ�سعافات 

تقرر نقلها �إىل �مل�ست�سفى.

تقدم يف حماربة
 �شمنة الأطفال 

�أخ��رى حتاول  �أمريكية  �سركات وجماعات  قالت 
�الأطفال  بني  �ملرتفعة  �ل�سمنة  حماربة معدالت 
ب��ع�����س �لنتائج  ب����د�أت حت��ق��ق  �الم��ري��ك��ي��ني �ن��ه��ا 
�أكر  �لريا�سة  ميار�سون  �أ�سبحو�  �الطفال  و�ن 
وياأكلون طعاما �سحيا. وجاء يف تقرير جلماعة 
���س��ر�ك��ة م��ن �أج���ل �سحة �أف�����س��ل الم��ري��ك��ا وهي 
�ل�سركات  �ل��ز�م  على  تعمل  ربحية  غر  جماعة 
و�ملنظمات بالتعهد باتخاذ تد�بر ملحاربة �لزيادة 
يف �لوزن �ملنت�سرة ب�سكل وبائي يف �لواليات �ملتحدة 
�لعام  �أمريكية تبنت  1700 مدينة  �أكر من  �ن 
وجعل  �لريا�سة  ملمار�سة  للرويج  حملة  �ملا�سي 
�أكر من ثالثة ماليني طفل ميار�سونها. لكن 
�جلماعة حذرت �نه �ذ� مل يتم �اللتفات �ىل هذه 
�ل�سمنة  من  �المريكيني  ن�سف  �سيعاين  �مل�سكلة 
بحلول عام 2030 . ورحب بع�س خرب�ء �ل�سحة 
�لنتائج لكنهم قالو� �ن هناك حاجة ملزيد  بهذه 

من �جلهد على �الأخ�س من جانب �حلكومة.

وجدت در��سة جديدة �أن م�ستويات �لكول�سرول 
تزد�د مع قدوم �ل�ستاء وتعود لتنخف�س جمدد�ً 

مع عودة �لطق�س �لد�فئ.
�أن  ن���ي���وز �الأم����رك����ي  وذك�����ر م���وق���ع ه��ل��ث د�ي 
�ل��ب��اح��ث��ني يف ج��ام��ع��ة ك��ام��ب��ي��ن��ا���س وج�����دو� �أن 
مع  تتغّر  �جل�سم  يف  �لكول�سرول  م�ستويات 
�لدر��سة  عن  �مل�سوؤول  �لباحث  وقال  �لف�سول. 
ف��ي��ل��ي��ب م�������ور�، �إن������ه يف �ل�������س���ت���اء ي��ن��ب��غ��ي على 
�لكول�سرول  مل�ستويات  �الن��ت��ب��اه  �الأ���س��خ��ا���س 
ز�ل من غر  �أن��ه ما  �إىل  و����س��ار  �أج�سامهم.  يف 
�ل��ت��غ��ر�ت يف م�ستوى  �إن ك��ان��ت ه��ذه  �ل��و����س��ح 
عر�سة  �أك���ر  �ل�سخ�س  جت��ع��ل  �ل��ك��ول�����س��رول 
م�سيفاً  �لدماغية،  �ل�سكتات  �أو  �لقلب  الأزم��ات 
�لتغير�ت  �أن �ل�سورة معّقدة وقد يكون لهذه 
دور�ً يف ذلك، لكن هناك بالتاأكيد عو�مل �أخرى. 
ولفت �إىل وجود عدة �أ�سباب ممكنة تكمن ور�ء 

تغر�ت م�ستوى �لكول�سرول مع تغر �لف�سل، 
وبينها �لتغر�ت يف �لنظام �لغذ�ئي و�لتمارين 

�لريا�سية و�لتعّر�س لل�سم�س.
ي�ستهلكون  �ل�ستاء  يف  �لنا�س  �إن  �لباحثة  وق��ال 
�ملزيد من �ل�سعر�ت �حلر�رية ويتناولون �أغذية 
�لكول�سرول  ي��وؤث��ر على  ق��د  �أك���ر ده��ون��اً، م��ا 
ما  �أن �الأ�سخا�س غالباً  �ل�سيئ يف �جل�سم، كما 
يف  �أق��ل  ب�سكل  �لريا�سية  �لتمارين  مي��ار���س��ون 

�ل�ستاء.
الأ�سعة  �أق��ل  ب�سكل  �ل�ستاء  يف  �لنا�س  ويتعّر�س 
�ل�����س��م�����س، وب���ال���ت���ايل ف��اإن��ه��م ي��ح�����س��ل��ون على 
، ما قد يوؤثر على  �أق��ل من �لفيتامني د  كمية 

�لكول�سرول.
 227 تعود الأكر من  بيانات  �لباحثون  وجمع 
�لكول�سرول  م��ع��دالت  قي�ست  �سخ�س  �أل����ف 

لديهم بني �لعامني 2008 و2010.

م�شتويات الكول�شرتول تتغرّي مع الف�شول 

ريت�شل ويز تريد دور ال�شرير 
�لذي  كريغ،  د�نيل  �لنجم،  لزوجها  �لتايل  �لهدف  وي��ز،  ريت�سل  �لربيطانية،  �ملمثلة  تكون  قد 

��ستهر باأد�ئه يف �سل�سلة �أفالم، جيم�س بوند، بعد �أن �أعربت عن رغبتها باأد�ء دور �ل�سرير 
يف �أحد �أفالمه. ونقل موقع �إي �أونالين �لربيطاين عن ويز، قولها يف حديث لدورية ذ� 
�إ�سكو�ير �لربيطانية �لتي تت�سدر �ملمثلة غالفها ل�سهر ني�سان �أبريل �لقادم، لدى �سوؤ�لها 

�أف��الم جيم�س بوند يف حال مت عر�سه  �إذ� كانت تقبل �مل�ساركة بدور �ل�سرير يف �سل�سلة  عما 
عليها �أرغب ب�سدة بذلك.. ما كنت الأرف�س .

و�أ�سافت �نني ل�ست متكربة يف �أدو�ر �لرفيه �لتي �أقبلها.
�إند باورفول  �أوز ذ� غريت  ت��وؤدي دور �ساحرة �سريرة يف فيلمها �الأخ��ر  �لتي  وو�أو�سحت ويز، 
�أهتم باأد�ئها لي�ست جتارية، ما  �أن نوع �الأدو�ر �لتي   ،Oz The Great And Powerful

يعني �أنها مثرة لالهتمام، م�سرة �إىل �أن هذه �الأدو�ر ال ميكن ت�سنيفها �سمن �أية خانة 
معروفة. ي�سار �إىل �أن فيلم �ل�سقوط من �ل�سماء ، �لذي يوؤدي فيه كريغ دور جيم�س بوند، 

حقق �إير�د�ت عاملية تخطت �ملليار دوالر.


