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20 صفحة- الثمن درهمان
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�ص 19

�شلطان بن زايد ي�شهد فعاليات اليوم الثاين 
من �شباق �شموه الدويل للقدرة مل�شافة 240 كم

عربي ودويل

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ص 
الت�شوير الفوتوغرايف )لئال نن�شى(

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

اليمنيون ي�شتعدون للبدء 
بحوار وطني �شعب 

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ملو�طنني  لأب��ن��ائ��ه  �مل��ائ��م  �مل�شكن  ت��وف��ر  ب�����ش��رورة  �ل��دول��ة حفظه �هلل 
عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  ومبتابعة 
متابعة  جلنة  �أق���رت   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
م�شكنا   121 عدد  توزيع  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  مبادر�ت  تنفيذ 
ومنطقة  �خليمة  بر�أ�س  و�جل��ر  �لقور  و�دي  مناطق  يف  �ملو�طنني  على 
ر�أ�س  يف  �للجنة  عقدته  �ل��ذي  �لجتماع  خ��ال  وذل��ك  بالفجرة  �وحلة 
�خليمة برئا�شة معايل �أحمد جمعة �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة 
يف ختام �جلولة �لتفقدية لعدد من �مل�شاريع �لتنموية يف خمتلف �مار�ت 
�مل��ي��اه بالفجرة  �ل���دول���ة و���ش��م��ل��ت م�����ش��اك��ن و�دي �ل��ق��ور وحم��ط��ة ���ش��خ 
وم�شروع  بخورفكان  �حل���ر�ي  وم�شاكن  بخورفكان  �ل��د�ئ��ري  و�لطريق 
ر��شد  م�شت�شفى  وم�شروع  �حل�شن  دبا  يف  للمو�طنني  �ل�شكنية  �لبنايات 
عبد�هلل عمر�ن بر�أ�س �خليمة وطريق �لق�شيد�ت وم�شاكن �جلر بر�أ�س 

�خليمة.
�مار�ت  خمتلف  يف  للمو�طنني  م�شكنا   54 تر�شية  �للجنة  �أق���رت  كما 
�ملليحة  طريق  ك��ف��اءة  رف��ع  جانب  �ىل  دره��م  مليون   43 بكلفة  �ل��دول��ة 

�مل�شروع  و�أح��ال��ت  خليفة  �ل�شيخ  و�شارع  �ل�شارقة  بني  �لر�بط  بال�شارقة 
لاإ�شت�شاري لتقدمي خدمات ��شت�شارية هند�شية ل�شيانة وتطوير ورفع 
كفاءة �لطريق �لذي بات حيويا كونه يربط �ل�شاحل �ل�شرقي بال�شارقة 

ودبي و�بوظبي بعد �فتتاح �شارع �ل�شيخ خليفة.
�ملو�طنني  ب��اأ���ش��م��اء  �ملتعلقة  �ل��در����ش��ة  ع��ل��ى  �ط��ل��ع��ت  ق��د  �للجنة  وك��ان��ت 
�مل�شتحقني لهذه �مل�شاكن وفقا للمعاير �لتي �عتمدتها �للجنة �شابقا يف 
هذ� �ل�شاأن ..ودعت �ملو�طنني �مل�شتحقني لهذه �مل�شاكن ب�شرورة مر�جعة 
�إد�رة �لإ�شكان بوز�رة �لأ�شغال �لعامة ل�شتكمال �لبيانات �ملطلوبة متهيد� 

لت�شليمهم م�شاكنهم.
وعرب معايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة عن �شعادته 
بهذ� �لتوزيع ..قائا �ن كل م�شكن يتم ت�شليمه ملو�طن هو �إجناز لهذه 
بها  �أم��ر  �لتي  �مل�شاكن  كافة  لإجن���از  كبر  �أمامنا  �لتحدي  و�ن  �للجنة 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل لأبنائه �ملو�طنني يف �أ�شرع وقت 
حر�س  معاليه  ..موؤكد�  �لعاملية  و�ملقايي�س  �ملعاير  �أعلى  و�شمن  ممكن 
بالدولة  �لتنموية  �مل�شاريع  باإجناز  �ل�شر�ع  �مل�شي قدما يف  �للجنة على 
�أهمية  �مل�شاكن من  ملا ت�شكله  ب�شكل عام وم�شاريع �لإ�شكان ب�شكل خا�س 

بالغة لدى �ملو�طنني وتوؤمن له �لإ�شتقر�ر �لأ�شري.
)�لتفا�شيل �س2(

   

انطالق فعاليات م�ؤمتر اأمرا�ض 
اجلهاز اله�ضمي يف اب�ظبي 

•• اأبوظبي - الفجر:

و�ل�شباب  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �شهد 
فعاليات موؤمتر �جلديد يف عاج  �م�س �جلمعه  �ملجتمع �شباح  وتنمية 
 270 مب�شاركة  �شر�تون  �بوظبي  فندق  يف  �له�شمي  �جلهاز  �مر��س 
و�ملن�شات  �مل�شت�شفيات  خمتلف  م��ن  فنية  ك���و�در  و  متخ�ش�شا  و  طبيبا 
�ل�شحية من د�خل وخارج �لدولة و�لذي ينظمه جمموعة م�شت�شفيات 
�ل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  و�ك��د   . �بوظبي  يف  �لنور  م�شت�شفى 
�إن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  نهيان يف كلمته �لفتتاحية للموؤمتر 
�أخذت على عاتقها وبالدعم �لكامل من �لقيادة �لر�شيدة برئا�شة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و متابعة 
�لفريق �ول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان ويل عهد �بوظبي نائب 
�لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة تطبيق �أعلى م�شتويات �خلدمات �ل�شحية 
�لرعاية  يف  �لعايل  �مل�شتوى  حتقيق  �إىل  للو�شول  �لطبية  و�ملمار�شات 
�إىل نظام رعاية  و�لو�شول  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �ل�شحية يف 

�شحية يلبي �حتياجات كافة �أفر�د �ملجتمع.
�أف�شل �لرعاية �ل�شحية للمر�شى �لذيني  وقال ل نكافح فقط لتوفر 
�لعاج  ن�شر يف جم��ال  و�إمن���ا  �أو مزمنة فقط  ح���ادة  �أم��ر����س  ي��ع��ان��ون 
و�لوقاية معا و�حت�شان �ملبادر�ت �لهامة لتاأمني �أف�شل م�شتوى �شحي 

للجميع .                                                                    �لتفا�شيل )�س5(

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

جلنة مبادرات رئي�ض الدولة تقر ت�زيع 121 م�ضكنا يف راأ�ض اخليمة والفجرية 

امل�ضري�ن ينددون بالنظام ويطالب�ن اجلي�ض باإدارة البالد
•• القاهرة-يو بي اأي:

�لتذكاري  �لن�شب  �أم��ام  �م�س  �مل�شريني،  �آلف  تظاهر 
باإ�شقاط  �لقاهرة، مطالبني  ب�شمال  �ملجهول  للجندي 
�إد�رة �شوؤون  �لنظام وت�شليم �لقو�ت �مل�شلحة م�شوؤولية 

�لباد.
و�حت�شد �أكرث من خم�شة �آلف مو�طن، �أم�س مبحيط 
�لن�شب �لتذكاري للجندي �ملجهول باملنطقة �ملعروفة 
با�شم �ملن�شة ب�شمال �لقاهرة، يف تظاهرة حملت �شعار 
�لنظام  باإ�شقاط  �لفر�شة �لأخ��رة، مطالبني  مليونية 
�ل�شلطة  عن  مر�شي  حممد  �مل�شري  �لرئي�س  ورحيل 

وتويل �لقو�ت �مل�شلحة �إد�رة �شوؤون �لباد.
و�أغلق �ملتظاهرون، طريق �لن�شر �ملقابل للمن�شة من 
�إىل مناطق و�شط �لعا�شمة، و�إىل  �ملوؤديني  �لجتاهني 

�شمالها حيث و�شعو� حو�جز حديدية.
�إ�شقاط �لنظام، و�جلي�س  وردَّدو� هتافات �ل�شعب يريد 

و�ل�����ش��ع��ب ي��د و�ح�����دة، وع��ب��د �ل��ن��ا���ش��ر ق��ال��ه��ا زم����ان .. 
�ملر�شد  �أم��ان، وي�شقط ي�شقط ُحكم  �لإخ��و�ن مالهم�س 
�مل�شلمني،  �لإخ��و�ن  �لعام جلماعة  �ملر�شد  �إىل  �إ�شارة  يف 
�لإخ���و�ن  جماعة  تنتقد  ولف��ت��ات  م�شر  علم  وح��م��ل��و� 

�مل�شلمني وحتملها م�شوؤولية تردي �لأو�شاع يف �لباد.
���ش��ه��ور ���ش��د جماعة  �مل��و�ط��ن��ني م��ن��ذ  �آلف  وي��ت��ظ��اه��ر 
و�لتي  �لربملان  يف  �لغالبية  �شاحبة  �مل�شلمني  �لإخ��و�ن 
�ملو�طنني  من  كبر  عدد  قام  فيما  مر�شي،  لها  ينتمي 
ر�شمية  توكيات  بتحرير  م��وؤخ��ر�ً،  حم��اف��ظ��ات،  ب��ع��دة 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �ل��دف��اع  وزي��ر  لتفوي�س 
�مل�شرية �لفريق �أول عبد �لفتاح �ل�شي�شي باإد�رة �شوؤون 

�لباد.
قو�ت  �أم�س،  �شابق  دعا يف وقت  �مل�شري  �لرئي�س  وك��ان 
�إىل �شق  ه من �شائعات تهدف  �لتنبُّ �إىل  �ملركزي  �لأمن 
�ل��ع��دو م��ن �خل���ارج ي�شعى  �إن  �أب��ن��اء م�شر وق���ال  �شف 

كذلك ل�شق �ل�شف.

الفجر........    05:09            
الظهر.......    12:32  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:33  
الع�صاء......   08:03
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مؤسسة ا�مارات لالتصاالت 
«اتصاالت»

المركز الرئيسي – أبوظبي
ا�مارات العربية المتحدة

اجــتمــاع
الجمعيـة العمـومـيـة

�شبان فل�شطينيون يقذفون  �جلنود �ل�شر�ئيليني باحلجارة ) � ف ب( 

•• عوا�صم-وكاالت:

م�شحوبا  قتال  �إن  نا�شطون  ق��ال 
مناطق  �م�������س يف  �ن���دل���ع  ب��ق�����ش��ف 
و�إدل���ب  وح��م�����س  وري��ف��ه��ا  بدم�شق 
يف �لذكرى �لثانية للثورة يف وقت 
مناه�شة  مظاهر�ت  فيها  خرجت 
لنظام �لرئي�س ب�شار �لأ�شد وموؤيدة 

للجي�س �حلر.
ففي دم�شق قال �أبو قي�س -�لناطق 
ب���ا����ش���م ���ش��ب��ك��ة ����ش���ان���ا �ل�����ث�����ورة-�إن 
ح���ي جوبر  ب������د�أت يف  ����ش��ت��ب��اك��ات 
مقربة  ع���ل���ى  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ����ش���رق���ي 
يف  وك��ذل��ك  �لعبا�شيني  �شاحة  م��ن 
حميط خميم �لرموك لاجئني 

�لفل�شطينيني جنوبي �ملدينة.
يف  جت��ري  ��شتباكات  �إىل  �أ�شار  كما 
م��دي��ن��ة د�ري�����ا غ���رب دم�����ش��ق �لتي 
ما  منذ  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  حت��اول 
��شتعادتها،  �شهور  يزيد عن ثاثة 
�أكدت �شبكة �شام من جهتها  بينما 
ع���ن���د �جلهة  �����ش���ت���ب���اك���ات  ح������دوث 

�لغربية للمدينة.
�شانا  �شبكة  با�شم  �لناطق  وحت��دث 
�لثورة عن ق�شف عنيف على حي 
دم�شق  ج��ن��وب��ي  �لأ�����ش����ود  �حل���ج���ر 
مر��شل  مقتل  �لأث���ن���اء  يف  م��وؤك��د� 
ق�����ش��ف مم���اث���ل على  ل��ل�����ش��ب��ك��ة يف 
دم�شق  ب���ري���ف  �ل�������ش���ام  م��ع�����ش��م��ي��ة 
بقذ�ئف  م��دن��ي��ون  فيها  قتل  �ل��ت��ي 

���ش��ي��ط��ر �جل��ي�����س �حلر  ح��ل��ب  ويف 
منطقة  يف  لل�شو�ريخ  كتيبة  على 
�لر��شدين، وعلى حاجزين يوؤديان 
ومدر�شة  �لأ����ش���د  �أك���ادمي���ي���ة  �إىل 
�لثورة  ل�شفحة  وف��ق��ا  �مل��دف��ع��ي��ة، 

�ل�شورية. 
�ملفو�شية  رئي�س  ح��ذر  جهته  م��ن 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��اج��ئ��ني �ل��ت��اب��ع��ة لامم 
�ملتحدة �نتونيو غوتري�س �م�س يف 
بروت من خطر حقيقي لنفجار 
�لنز�ع  ��شتمر�ر  نتيجة  �ملنطقة  يف 

�ل�شوري.
���ش��وري��ا ب�شرب  يف �لث���ن���اء ه���ددت 
�إنهم  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة ق��ال��ت  م��ق��ات��ل��ني 
�إذ� مل يتحرك  خمتبئون يف لبنان 
له  �شربها  لأن  �للبناين  �جلي�س 
حدود يف حني �شدد جمل�س �لأمن 
�لدويل على �أهمية �لحرت�م �لتام 
ل�شيادة ووحدة �لأر��شي �للبنانية، 
عن  �لمتناع  �إىل  �للبنانيني  ودع��ا 

�ل�شلوع يف �لأزمة �ل�شورية.
�إن  �ل�شورية  �لأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
نظرتها  �أبلغت  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�أم�س  متاأخرة  �شاعة  يف  �للبنانية 
مبجموعات  و�شفها  من  �أن  �لأول 
وباأعد�د  ق��ام��ت  م�شلحة  �إره��اب��ي��ة 
ك���ب���رة ب��ال��ت�����ش��ل��ل م����ن �لأر������ش����ي 
�ل�شورية  �لأر����ش��ي  �إىل  �للبنانية 
�شاعة  �ل�36  تلكلخ خال  ريف  يف 

�ملا�شية.

دم�سق تو�سع دائرة النار لت�سمل لبنان وحتذير من انفجار اإقليمي 

ال�ض�ري�ن يحي�ن ذكرى الث�رة على وقع »ال�ضك�د« ومظاهرات تعم املدن 

•• القد�س املحتلة-يو بي اآي:

وك�شور،  بجروح  فل�شطيني  �أ�شيب 
�م�س �إثر تعّر�شه لعتد�ء من قبل 
جنوب  �مل�شتوطنني  من  جمموعة 
���ش��م��ال �ل�شفة  ن��اب��ل�����س،  حم��اف��ظ��ة 
�ل��غ��رب��ي��ة.ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �لأن���ب���اء 
عن  )م��ع��ا(،  �ملحلية  �لفل�شطينية 
م�شوؤول ملف �ل�شتيطان يف �شمال 
�ل�����ش��ف��ة غ�����ش��ان دغ��ل�����س، ق��ول��ه �إن 
جابر،  بني  ها�شم  حممد  �مل��و�ط��ن 
تعّر�س ل�شرب مربح بالع�شي من 
على  ل��ه  ك��م��ن��و�  م�شتوطنني  ق��ب��ل 

�أطر�ف بلدة عقربا جنوب نابل�س.
وه������و يف  ج�����اب�����ر،  ب���ن���ي  �أن  وذك�������ر 
�ل���ع�������ش���ري���ن���ات م�����ن ع�����م�����ره، نقل 
مدينة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �إح�����دى  �ىل 
غ�شون  �ل��ع��اج.يف  لتلقي  نابل�س 
�لإحتال  ���ش��رط��ة  ف��ر���ش��ت  ذل����ك، 
�لإ�شر�ئيلية �أمي قيود� على دخول 
�لأق�شى  �مل�����ش��ج��د  �إىل  �مل�����ش��ّل��ني 
�ل�شري  �لقد�شي  و�حل���رم  �مل��ب��ارك 
ز�عمة   ، �جل���م���ع���ة  ����ش���اة  لأد�ء 
��شتخبار�تية  م��ع��ل��وم��ات  وج�����ود 
ملو�جهة  ي��ع��ّدون  فل�شطينيني  ب��اأن 

م��ع ق���و�ت �لأم��ن.وم��ن��ع��ت �شرطة 
�لإحتال دخول �مل�شّلني دون �شن 
بدخول  و�شمحت  عاماً،  �خلم�شني 
عاماً  �خلم�شني  �شن  فوق  �مل�شّلني 
�شرط �أن يكونو� من حاملي بطاقة 
من  يكونو�  �أن  �أي  �لزرقاء  �لهوية 
�ملو�طنني �لعرب يف �إ�شر�ئيل �أو من 
ومنعت  �ل�شرقية،  �ل��ق��د���س  �شكان 
�لفل�شطينيني  �مل��و�ط��ن��ني  دخ����ول 
م����ن �ل�������ش���ف���ة �ل����غ����رب����ي����ة.وب����ّررت 
�لإ�شر�ئيلية  �لإح����ت����ال  ���ش��رط��ة 

بح�شولها  �لإج���������������ر�ء�ت،  ه������ذه 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ����ش��ت��خ��ب��اري��ة باأن 
�لقيام  ي��ع��ت��زم��ون  �لفل�شطينيني 
لل�شرطة  ووف��ق��ا  ���ش��غ��ب.  ب��اأع��م��ال 
فر�س  يتم  ل��ن  ف��اإن��ه  �لإ�شر�ئيلية 
قيود على دخول �لن�شاء �إىل �حلرم 
�ل�شرطة  �نت�شرت  �لقد�شي.كذلك 
�أفر�دها  م��ن  �لآلف  �لإ�شر�ئيلية 
و�أف�����ر�د وح����دة ح��ر���س �حل����دود يف 
و�لبلدة  �ل��ق��د���ش��ي  �حل���رم  حم��ي��ط 

�لقدمية ومناطق متفرقة.

قي�س  �أب���و  وق���ال  �أ���ش��اب��ت م�شجد�. 
على  �شقطت  قذيفة  مائة  نحو  �إن 
حي �حلجر �لأ�شود �لذي يتعر�س 
�أخ��رى جنوبي دم�شق منذ  و�أحياء 

�شهور للق�شف يوميا.
�شام حدوث  �شبكة  �أك��دت  ب��دوره��ا، 
ق�شف بر�جمات �ل�شو�ريخ للحجر 
�لأ�شود بالتز�من مع ق�شف مدفعي 
�شهد فجر�  �لذي  �لرموك  ملخيم 
�ملتو�شطة  ب��الأ���ش��ل��ح��ة  ����ش��ت��ب��اك��ات 

و�خلفيفة، ح�شب �مل�شدر نف�شه.
ق�شف  ع����ن  ن���ا����ش���ط���ون  وحت�������دث 
مم����اث����ل ل���ب�������ش���ات���ني �مل���ل���ي���ح���ة من 
�ملتمركزة  و�ل���دب���اب���ات  �ل��ر�ج��م��ات 
و�شمل  �ل��دويل  دم�شق  على طريق 
�لق�شف بلد�ت �أخرى بريف دم�شق 
�لذي �أطلقت منه �لقو�ت �لنظامية 
�شمايل  باجتاه  �آخ��ر  �شكود  �شاروخ 
�لباد، وفقا للهيئة �لعامة للثورة 

�ل�شورية.

وقال نا�شطون لحقا �إن عدد� من 
�مل��دن��ي��ني ق��ت��ل��و� يف �ل��ق�����ش��ف على 

دم�شق وريفها.
ك��م��ا �ن���دل���ع ق���ت���ال ع��ن��ي��ف يف حي 
�لذي  بحم�س  �ملحا�شر  �خلالدية 
بابا  بينها  �أخ���رى  و�أح��ي��اء  تعر�س 
عمرو و�لقر�بي�س لق�شف مدفعي، 
ح�شب نا�شطني. ويدور �أي�شا قتال 
�أط��ر�ف حي بابا عمرو �لذي  على 

�شيطر عليه �لثو�ر موؤخر�،   .

قطعان امل�ضت�طنني ت�ا�ضل اعتداءاتها 
و�ضلطات الحتالل تقيد �ضالة اجلمعة بالأق�ضى

�ضيك�ن  اجلديد  ت�ن�ض  د�ضت�ر 
املقبل ابريل  اأواخ��ر  جاهزا 

•• تون�س -رويرتز:

تون�س  �لتاأ�شي�شي يف  �ملجل�س  �تفق 
يكون  �ن  ع���ل���ى  �جل���م���ع���ة  �أم���������س 
بحلول  ج��اه��ز�  �جل��دي��د  �لد�شتور 
�أو�خر �بريل ني�شان �ملقبل و�قرتح 
�جر�ء �لنتخابات يف 15 دي�شمرب 
تقدير  �ق�����ش��ى  ع��ل��ى  �لول  ك��ان��ون 
�لنتقال  ت�����ش��رع  ق���د  خ���ط���و�ت  يف 
مهد  يف  �مل���ت���ع���رث  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 

�لربيع �لعربي.
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 
�جلدول  �ن  جعفر  ب��ن  م�شطفي 
�ل���زم���ن���ي �مل���و����ش���وع ي��ق�����ش��ي ب����اأن 
ن�شخته  يف  جاهز�  �لد�شتور  يكون 

�لنهائية يف 27 �بريل.
و����ش��اف �ن��ه يف ح��ال ع��دم �لتفاق 
�خر  ف����ان  �لوىل  �ل��ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى 
�لثانية  �لنهائية  للن�شخة  م��وع��د 
�شيكون يف �لثامن من يوليو متوز 
يقرتح  �ملجل�س  �ن  �ملقبل.و��شاف 
�كتوبر   15 بني  �نتخابات  �ج��ر�ء 
دي�شمرب  و15  �لول  ت�����ش��ري��ن 
�لهيئة  ولكن  �ملقبل.  �لول  كانون 
�لعليا لانتخابات �لتي مل تتاأ�ش�س 
بعد �شتكون لها �لكلمة �لنهائية يف 
حتديد تاريخ ر�شمي لانتخابات.

ال��ع��راق��ي���ن ي��ت��ظ��اه��رون 
والد�ضت�ر احلك�مة  لإ�ضقاط 

•• بغداد-وكاالت:

تظاهر �آلف �لعر�قيني يف عدد من 
�لأكرثية  ذ�ت  �ل��ب��اد  حم��اف��ظ��ات 
مناطق  �ىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل�����ش��ن��ي��ة 
مطالبتهم  جم��ددي��ن   ، ب��غ��د�د  يف 
�حلكومة  �إ�شقاط  و  بالإ�شاحات 

و�لد�شتور .
خم�س  يف  �ل����ت����ظ����اه����ر�ت  وج�������رت 
و  و�لأن��ب��ار  نينوى  ه��ي  حمافظات 
وكركوك  �ل���دي���ن  و����ش���اح  دي����اىل 

ف�شا عن �أجز�ء من بغد�د.
و�أق��ي��م��ت خ���ال ت��ظ��اه��ر�ت �م�س 
�لإمام  جمعة  ع��ن��و�ن  حملت  �لتي 
�أبي  �لإم������ام  �ىل  �إ�����ش����ارة  �لأع���ظ���م 
����ش���اة جمعة  �ل���ن���ع���م���ان  ح��ن��ي��ف��ة 
�ألقيت فيها كلمات جددت  موحدة 
مطالب  بتلبية  بالإ�شر�ع  �ملطالبة 
�حلكومة  �إ�شقاط  �أو  �ملتظاهرين 

و�لد�شتور.
وك��ان��ت ه��ذه �ل��ت��ظ��اه��ر�ت جوبهت 
خال �لأ�شابيع �ملا�شية بتظاهر�ت 
�حلكومة  لرئي�س  م��وؤي��دة  م�شادة 
لبع�س  ور�ف�������ش���ة  �مل��ال��ك��ي  ن�����وري 
مطالب �ملتظاهرين بغرب �لعر�ق 
باإلغاء  يتعلق  ما  بخا�شة  و�شماله 

قانون �مل�شاءلة و�لعد�لة.

السبت -  16   مارس    2013 م -  4 جمادى األولى   1434  العدد  10741  
Saturday   16    March    2013  -  Issue No   10741



اأخبـار الإمـارات

02

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

تخريج 119 منت�ضبا ب�اأمن املنافذ يف �ضرطة اأب�ظبي 
�جلودة  ع��ال��ي��ة  �شرطية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ي��ع��زز  مم��ا  ماتعلموه  تطبيق 

للمو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر.
دور�ت متخ�ش�شة   7 يف  �نتظمو�  119 متدربا  تخريج  �نه مت  وذك��رت 
مبعهد �أمن �ملنافذ منها دورتان يف �لك�شف و�لتفتي�س �لأمني با�شتخد�م 

نظام �حلا�شوب �لت�شبيهي
�أمن �ملطار�ت �لتاأ�شي�شية و�لإ�شعافات �لأولية و�ل�شامة �لعامة   ودورة 
ودورة مهارة �لتعامل مع �لروؤ�شاء و�ملروؤ�شني �إىل جانب دور�ت تخ�ش�شية 

�أخرى.
�إىل  �إياهم  �ل�شهاد�ت على �خلريجني د�عية  �ملقدم عو�د بتوزيع  وقامت 

�لتفاين و�ملثابرة يف م�شرة �لتميز �ل�شرطي. 

••  اأبوظبي- وام:

�حتفل معهد �أمن �ملنافذ باإد�رة �شرطة �أمن �ملنافذ و�ملطار�ت يف �شرطة 
�ل�شرطية  �ل��ع��ل��وم  خمتلف  يف  تخ�ش�شية  دور�ت   7 بتخريج  �أب��وظ��ب��ي 

و�لأمنية ��شتمرت �أ�شبوعا باملعهد مب�شاركة 119 منت�شبا من �لإد�رة.
وقالت �ملقدم نعيمة �شامل عو�د مديرة فرع �لتدريب �ن تدريب �ملنت�شبني 
ياأتي جت�شيد� ل�شرت�تيجية �شرطة �أبوظبي �لر�مية �إىل تاأهيل �لعن�شر 
�ل��ب�����ش��ري ورف����ع ق���در�ت���ه يف خم��ت��ل��ف �مل���ه���ام مب���ا ي��ع��زز م�����ش��رة �لأم���ن 

و�ل�شتقر�ر يف �لباد.
على  وحثتهم  �ل���دور�ت  ب��ر�م��ج  م��ع  وتفاعلهم  �مل�شاركني  جهود  وثمنت 

جلنة مبادرات رئي�ض الدولة تقر ت�زيع 121 م�ضكنا براأ�ض اخليمة والفجرية

جتربة اإخالء مبنى م�ضرح اجلرمية ب�ضرطة اأب�ظبي

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ب�شرورة 
لأبنائه  �مل��ائ��م  �مل�����ش��ك��ن  ت��وف��ر 
�أول  �لفريق  ومبتابعة  �ملو�طنني 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  �أق�����رت   ..
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادر�ت 

�لد�ئري  و�ل��ط��ري��ق  ب��ال��ف��ج��رة 
ب��خ��ورف��ك��ان وم�����ش��اك��ن �حل����ر�ي 
�لبنايات  وم�����ش��روع  ب��خ��ورف��ك��ان 
دبا  يف  ل���ل���م���و�ط���ن���ني  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
م�شت�شفى  وم�������ش���روع  �حل�����ش��ن 
بر�أ�س  ع���م���ر�ن  ع���ب���د�هلل  ر�����ش���د 
�لق�شيد�ت  وط����ري����ق  �خل���ي���م���ة 
�خليمة.  بر�أ�س  �جل��ر  وم�شاكن 
 54 تر�شية  �للجنة  �أق����رت  ك��م��ا 
خمتلف  يف  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  م�شكنا 
�مار�ت �لدولة بكلفة 43 مليون 
درهم �ىل جانب رفع كفاءة طريق 

�مل�����ش��اك��ن وف��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ر �لتي 
�ع��ت��م��دت��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة ���ش��اب��ق��ا يف 
�ملو�طنني  ..ودع����ت  �ل�����ش��اأن  ه���ذ� 
�مل�شاكن  ل����ه����ذه  �مل�������ش���ت���ح���ق���ني 
�لإ�شكان  �إد�رة  مر�جعة  ب�شرورة 
بوز�رة �لأ�شغال �لعامة ل�شتكمال 
متهيد�  �مل���ط���ل���وب���ة  �ل����ب����ي����ان����ات 

لت�شليمهم م�شاكنهم.
جمعه  �أح�����م�����د  م����ع����ايل  وع�������رب 
�ل����زع����اب����ي ن���ائ���ب وزي������ر ����ش���وؤون 
بهذ�  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  �ل���رئ���ا����ش���ة 
�ل��ت��وزي��ع ..ق��ائ��ا  �ن ك��ل م�شكن 

�لدولة توزيع عدد 121 م�شكنا 
و�دي  مناطق  يف  �ملو�طنني  على 
ب���ر�أ����س �خليمة  �ل���ق���ور و�جل����ر 
ومنطقة �وحلة بالفجرة وذلك 
�ل����ذي عقدته  خ���ال �لج��ت��م��اع 
برئا�شة  �خليمة  ر�أ���س  �للجنة يف 
�لزعابي  ج��م��ع��ة  �أح���م���د  م���ع���ايل 
ن��ائ��ب وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة يف 
خ��ت��ام �جل���ول���ة �ل��ت��ف��ق��دي��ة لعدد 
من �مل�شاريع �لتنموية يف خمتلف 
م�شاكن  و�شملت  �ل��دول��ة  �م���ار�ت 
�ملياه  �شخ  وحمطة  �ل��ق��ور  و�دي 

بني  �ل��ر�ب��ط  ب��ال�����ش��ارق��ة  �ملليحة 
خليفة  �ل�شيخ  و���ش��ارع  �ل�����ش��ارق��ة 
لاإ�شت�شاري  �مل�����ش��روع  و�أح���ال���ت 
��شت�شارية  خ����دم����ات  ل���ت���ق���دمي 
ورفع  وتطوير  ل�شيانة  هند�شية 
بات حيويا  �ل��ذي  �لطريق  كفاءة 
�ل�شرقي  �ل�����ش��اح��ل  ي��رب��ط  ك��ون��ه 
ب��ال�����ش��ارق��ة ودب���ي و�ب��وظ��ب��ي بعد 

�فتتاح �شارع �ل�شيخ خليفة.
�طلعت  ق�����د  �ل���ل���ج���ن���ة  وك�����ان�����ت 
باأ�شماء  �ملتعلقة  �ل��در����ش��ة  ع��ل��ى 
لهذه  �مل�����ش��ت��ح��ق��ني  �مل����و�ط����ن����ني 

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شرت�تيجية  �إد�رة  ن����ف����ذت 
وتطوير �لأد�ء يف �لقيادة �لعامة 
ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ملدين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
و�ل�شامة  �ل�����ط�����و�رئ  و�إد�رة 
ن��اج��ح��ا لإطفاء  �ل��ع��ام��ة مت��ري��ن��ا 
�إد�رة  م��ب��ن��ى  يف  وه���م���ي  ح���ري���ق 
م�����ش��رح �جل���رمي���ة وق���ام���ت فرق 

فرق �لدفاع �ملدين و�لإ�شعاف.
وب��ح�����ش��ب �ل�����ش��ي��ن��اري��و مت �إب����اغ 
�جلهات �ل�شرطية �ملعنية و�لدفاع 
�مل���دين و�جل���ه���ات �مل�����ش��ان��دة �لتي 
وتعاملت  �ل���ف���ور  ع��ل��ى  حت���رك���ت 
ب���ح���رف���ي���ة وم���ه���ن���ي���ة ع���ال���ي���ة مع 

�حلادث �لوهمي.
و�أكد �ملقدم �شامل خليفة �لدرعي 
�أن  �جل��رمي��ة  م�شرح  �إد�رة  مدير 
���ش��م��ن تطبيق  ي���اأت���ي  �ل��ت��م��ري��ن 

موؤكد�  وم��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�حل����ر�����س ع���ل���ى �ل�������ش���ر�ك���ة بني 
�حلكومية  �ملختلفة  �ل��ق��ط��اع��ات 
متابعة  ع���ن  ف�����ش��ا  و�خل���ا����ش���ة 
ت���ط���وي���ر وت���ن���ف���ي���ذ �مل�������ش���روع���ات 
�شل�شلة  وت�����اأت�����ي  �ل�������ش���ل���ة.  ذ�ت 
�لقيادة  خطة  �شمن  �لإج����ر�ء�ت 
لتاأهيل  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة 
�إد�ر�تها لنظامي �لبيئة و�ل�شحة 

و�ل�شامة �ملهنية. 

�لإن����ق����اذ ب���اإخ���اء �ل��ع��ام��ل��ني من 
�مل��ب��ن��ى و�إخ���م���اد �حل��ري��ق يف زمن 

قيا�شي.
�لإخ����اء  عملية  ���ش��ي��ن��اري��و  وب����د�أ 
بتلقي غرفة �لعمليات يف �شرطة 
�ل�شاعة  ع���ن���د  ب���اغ���ا  �أب���وظ���ب���ي 
�حلادث  ب�����ش��اأن  �شباحا  �لتا�شعة 
�شافر�ت  �نطلقت  حيث  �لوهمي 
�لإن����ذ�ر وق���ام م��ر���ش��دو �ل�شامة 
و�شول  حل��ني  �لعاملني  ب��اإخ��اء 

و�ل�شحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة  ن���ظ���ام 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  يف  و�ل�����ش��ام��ة 
و��شتكمال  �أب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة 
ل���ت���ط���ب���ي���ق ج����م����ي����ع �لأن���������ش����ط����ة 
و�خلدمات �ملختلفة �لتي تقدمها 

�لقيادة �لعامة.
�أبوظبي  ����ش���رط���ة  �أن  و�أ������ش�����اف 
من  �ل��ع��دي��د  تطبيق  ع��ل��ى  تعمل 
حلماية  و�ل����رب�م����ج  �لإج��������ر�ء�ت 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �مل����و�رد 

�إجناز  ه��و  مل��و�ط��ن  ت�شليمه  ي��ت��م 
لهذه �للجنة و�ن �لتحدي �أمامنا 
�لتي  �مل�شاكن  كافة  كبر لإجن��از 
رئي�س  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ه��ا  �أم���ر 
لأب���ن���ائ���ه  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �ل�����دول�����ة 
�مل��و�ط��ن��ني يف �أ���ش��رع وق��ت ممكن 
و�ملقايي�س  �ملعاير  �أعلى  و�شمن 
�لعاملية  ..موؤكد� معاليه حر�س 
قدما  �مل���������ش����ي  ع����ل����ى  �ل���ل���ج���ن���ة 
�مل�شاريع  ب����اإجن����از  �ل�����ش����ر�ع  يف 
�ل��ت��ن��م��وي��ة ب��ال��دول��ة ب�����ش��ك��ل عام 
خا�س  ب�شكل  �لإ�شكان  وم�شاريع 

�أهمية  �مل�����ش��اك��ن م���ن  ت�����ش��ك��ل��ه  مل���ا 
له  �ملو�طنني وتوؤمن  بالغة لدى 

�لإ�شتقر�ر �لأ�شري.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه  �ن��ن��ا ن��ع��م��ل وفق 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
�لكرمية  �حل����ي����اة  ت����اأم����ني  ع���ل���ى 
يف  للمو�طنني  �مل��ائ��م  و�مل�شكن 
�ل���دول���ة  ..معربا  �م�����ار�ت  ك��اف��ة 
ع�����ن �����ش����ع����ادت����ه مل�����ا ����ش���م���ع���ه من 
م��اح��ظ��ات م��ن �مل��و�ط��ن��ني حول 
خا�س  ب�شكل  و�مل�شاكن  �مل�شاريع 
�شتوؤخذ  و�ل���ت���ي  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

�مل�شاريع  تنفيذ  يف  �لإع��ت��ب��ار  يف 
�أح����د  �ن  ..م�����وؤك�����د�  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ة 
�أه������د�ف �جل���ول���ة �مل��ي��د�ن��ي��ة هي 
وماحظات  �آر�ء  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
وغرها  �مل�شاكن  ع��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
�مل�شاريع. و�و�شح معاليه �ن  من 
�لعمل  �شر  على  وقفت  �للجنة 
�لتي  �مل�����ش��اري��ع  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف 
تفقدتها و�أبدت ر�شاها عن ن�شب 
�ل�شدد  ..م�شيد� يف هذ�  �لجناز 
على  �لعاملة  �مل��و�ط��ن��ة  ب��ال��ك��و�در 

هذه �مل�شاريع و�مل�شرفة عليها. 

متدربا مبعهد  3750
 ال�ضرطة املجتمعية يف 2012

يف  �ملتقدمة  �لعاملية  �ملعاير  �أف�شل  وف��ق  �ملتخ�ش�شة 
�ل�شرت�تيجية  خ��ال��ه��ا  م��ن  م��ت��ع��ددة حت��ق��ق  جم���الت 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي لتكون دولة �لإمار�ت من �أكرث 

دول �لعامل �أمنا.
وقال �ملازم علي �لر��شدي رئي�س ق�شم تنفيذ �لدور�ت 
�أن �ملعهد يحر�س على تنظيم �لعديد من �لدور�ت مثل 
جمال  يف  و�لإر���ش��اد  �لتوعية  حمات  وتنفيذ  تخطيط 
�ل��ع��م��اء و��شتخد�م  �مل��ر�ه��ق��ني وخ��دم��ة  �ل��ت��ع��ام��ل م��ع 
�إىل  �ل�شكاين بالإ�شافة  وحماية �ملجتمع �ملحلي و�مل�شح 
دور�ت حل �مل�شكات �ملتقدمة وكيفية �لتعامل مع �ملو�د 

�خلطرة و خ�شائ�س �ملجتمع.
و�أك���د �أن �ل��ع��ام �حل���ايل �شي�شهد �ل��ع��دي��د م��ن �ل���دور�ت 
�حل��دي��ث��ة و�مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي ت��خ��دم �ل��ع��م��ل �ل�����ش��رط��ي يف 
بالعديد  �ل�شرطية  �لأج��ه��زة  على  يعود  مب��ا  �لإم����ار�ت 
من �لفو�ئد �لعلمية و�لتكنولوجية �لتي تو�كب جميع 

�لتطور�ت يف جمال �ل�شرطة على م�شتوى �لعامل.

••  اأبوظبي-وام:

�ل��ت��دري��ب��ي��ة �ملختلفة  �ل�����دور�ت  �مل��ت��درب��ني يف  ب��ل��غ ع���دد 
خال  �ل�شرطية  و�لعلوم  �ملجتمعية  �ل�شرطة  مبعهد 
كانت  بينما  متدربا   750 و  �لف  ثاثة  �ملا�شي  �لعام 
 2011 ع��ام  340 متدربا يف  و  �أل��ف  �ملتدربني  �أع���د�د 

وبن�شبة �رتفاع بلغت 279 باملئة.
�ل�شرطة  �إد�رة  حم��روم مدير  بن  مبارك  �ملقدم  وق��ال 
�ملجتمعية يف �شرطة �أبوظبي �إن مهمة �لتدريب وتاأهيل 
�أوليات  �ل�شرطي يعترب�ن من  بالعمل  �ملتدربني للقيام 
���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ���ش��رط��ي��ة متطورة 
جمال  يف  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �مل�شتجد�ت  ت��و�ك��ب 
باأحدث  �لأخ���ذ  على  �ملعهد  ح��ر���س  ..م��وؤك��د�  �ل�شرطة 
ومعاجلة  �لإيجابيات  ن�شبة  لرفع  �ل�شرطية  �لتقنيات 

�لظو�هر �ملجتمعية �لتي توؤثر يف �ملجتمعات �ل�شكنية.
و�أ�����ش����اف �أن �مل��ع��ه��د ي���ق���دم جم��م��وع��ة م���ن �ل������دور�ت 

وفد الداخلية يزور معر�ض الأمن وال�ضرطة يف لندن 

اإقامة عجمان تنفذ مبادرة ت�عية �ضمن اأ�ضب�ع املرور اخلليجي 

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �للو�ء �ل�شيخ طالب بن �شقر �لقا�شمي قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة 
رئي�س وفد وز�رة �لد�خلية و�للو�ء خمي�س مطر �ملزينة نائب �لقائد �لعام 
ل�شرطة دبي و�لوفد �ملر�فق لهما معر�س �لأمن و�لأعمال �ل�شرطية �لذي 
�قيم يف لندن من 12 وحتى 14 مار�س �جلاري. و�طلع �لوفد على �أحدث 
�لأجهزة و �لتقنيات و �ملعد�ت �حلديثة �ملعرو�شة كما ��شتمع ل�شرح مف�شل 

من قبل �ل�شركات �لأمنية �مل�شاركة يف �ملعر�س على م�شتوى �لعامل.
�لقادة  من  ع��دد�  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  �لوفد  رئي�س  �لتقى  كما 
�ملجالت  يف  �خل��رب�ت  معهم  وت��ب��ادل  �لربيطانية  �ل�شرطة  يف  و�مل�شوؤولني 
�خليمة  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  و�أو���ش��ح  �جلانبني.  بني  �ملختلفة  �لأمنية 
�ل�شرطية  �لقيادة  توجيهات  بناء على  تاأتي  �لزيارة  باأن هذه  �لوفد  رئي�س 
يخدم  مبا  �لعامل  دول  خمتلف  مع  و�ل�شرطية  �لأمنية  �خل��رب�ت  لتبادل 
�لعمل �لأمني و�ل�شرطي على م�شتوى �لدولة ويزيد من خرب�ت ومعارف 
�مل�شتجد�ت  ب��ك��ل  د�ئ���م  �ط���اع  ع��ل��ى  ويجعلهم  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  منت�شبي 

و�لتطور�ت يف جمال تعزيز �لأمن. 

•• عجمان-وام:

�لعامة لاإقامة و�شوؤون �لأجانب يف عجمان مبادرة توعية  �لإد�رة  نفذت 
�شامتك  غايتنا  �شعار  حت��ت  �خلليجي  �مل���رور  �أ�شبوع  فعاليات  مبنا�شبة 
ت�شمنت �أن�شطة توعوية يف �ملو�قف �لأمامية لاإد�رة بالتعاون مع �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة عجمان ومعهد �لإمار�ت لل�شياقة و�لتدريب بدبي ووزعت 
كتيبات وهد�يا ون�شر�ت توعوية على �حل�شور كما نظمت م�شابقة معلومات 

عامة عن �لأ�شبوع �شملت �ملوظفني و�جلمهور.
 و���ش��ه��دت �مل���ب���ادرة ت��ف��اع��ا �إي��ج��اب��ي��ا ك��ب��ر� م��ن �جل��م��ه��ور خ��ا���ش��ة �لفقرة 
�ل�شتعر��شية �ملقدمة من معهد �لإم��ار�ت لل�شياقة و�لتدريب من خال 
يف  �ل�شائقني  م��ن  وقوعها  ميكن  �لتي  �حل���و�دث  وحم��اك��اة  �شيارة  توفر 
حال عدم �للتز�م باأنظمة �ملرور منها �ل�شرعة �لز�ئدة وعدم �رتد�ء حز�م 

�لأمان.
 وقدم �لعميد حممد عبد�هلل علو�ن مدير �لإد�رة �لعامة لاإقامة و�شوؤون 
غايتنا  م��ب��ادرة   تنظيم  على  للقائمني  �جلزيل  �ل�شكر  بعجمان  �لأج��ان��ب 
�شامتك وكرم �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان ومعهد �لإمار�ت لل�شياقة 

و�لتدريب بدبي جلهودهما يف �إجناح �لفعالية.

تد�ضني عدد من املبادرات املرورية اجلديدة مبدينة العني
•• اأبوظبي-وام:

و�لدوريات  �ملرور  د�شنت مديرية 
بق�شم  ممثلة  �أب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة 
�ل��ع��ني مبدينة  م����رور ودوري������ات 
�ملجتمعية  �مل�������ب�������ادر�ت  �ل����ع����ني 
�جل�����دي�����دة ل�������ش���رط���ة �أب���وظ���ب���ي 
وتثقيفهم  �لأف�����������ر�د  ل���ت���وع���ي���ة 
م����روري����ا وم���ن���ح �مل��ج��ت��م��ع زم����ام 
�ملبادرة وحتمل م�شوؤولياته جتاه 

ق�شايا �ل�شامة �ملرورية.
����ش���اح عبد�هلل  �ل����ر�ئ����د  وذك�����ر   
�مل�����ه�����ري رئ���ي�������س ق�������ش���م م�����رور 
ودوري��������ات �ل���ع���ني ب���امل���دي���ري���ة �إن 
�خلليجي  �مل��رور  �أ�شبوع  فعاليات 
�ملوحد 2013 يف �لعني تت�شمن 

�لتوعوية  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  ع�����دد� 
�لتوعية  ت���ت���ن���اول  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
�لأع���و�م  ع��ن  �مل����روري  و�لتثقيف 
مبادر�ت  �أرب����ع  وم��ن��ه��ا  �ل�����ش��اب��ق��ة 
على  �شتنفذ  خم��ت��ل��ف��ة  ب��ع��ن��اوي��ن 

مد�ر �لأ�شبوع.
و�إف���ت���ت���ح �ل����ر�ئ����د ج���اب���ر حممد 
�خلدمات  ف���رع  م��دي��ر  �لقا�شمي 
مبركز  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  �مل�������ش���ان���دة 
�ل��ع��ني م���ول حت��ت ���ش��ع��ار  غايتنا 
�شامتك مببادرة بعنو�ن  �لعائلة 
وتت�شمن حث  م��روري��ا  �لأف�����ش��ل 
�ل�شائقني على �لحتفاظ ب�شجل 
�ملخالفات. ويف  م��روري خال من 
مدر�شة �لتميز بالعني مت تد�شني 
مبادرة  �ملدر�شة �لأف�شل مروريا 

�ل����ر�ئ����د حم��م��د �شيف  ب��ح�����ش��ور 
�ل�شبط  ف����رع  م���دي���ر  �خل��ي��ي��ل��ي 
�ملدر�شة  ومدير  بالإنابة  �مل��روري 

و�لإد�ريني.  �ملدر�شني  من  وع��دد 
ك��م��ا مت ت��د���ش��ني م���ب���ادرة  �ل�شاب 
�لأف�شل مروريا يف كليات �لتقنية 

بالعني وتد�شني مبادرة   للطاب 
مروريا  �لأف�شل  �لعمال  جممع 
يف جممع �لد�ر �ل�شكني للعمال. 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وزارة الثقافة تطلع على جتربة وزارة الداخلية يف اإدارة ال�ضراكات
تبادل �ملعارف وتطوير �ل�شر�كات حتقيقا لروؤية وتطلعات �حلكومة 
�لحتادية. وقدم �لنقيب �شعيد �شالح �جلنيبي رئي�س ق�شم �ل�شر�كة 
�ل�شر�كة  �إد�رة  �لتي تنه�س بها  �ملهام و�لو�جبات  �شرحا موجز� عن 
بالوز�رة وعر�س �ملازم �أول حممد �شلمان �لهنائي فكرة عن �جلائزة 

و�ل�شروط �ملطلوبة للم�شاركة فيها.
لفريق  بال�شكر  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  وتقدمت 
�ل�شيافة  وح�شن  �ل�شتقبال  ح��ف��اوة  على  �لد�خلية  ب���وز�رة  �لعمل 
معتربة �ن ح�شول وز�رة �لد�خلية على �لعديد من �جلو�ئز مفخرة 
لكل �أبناء �لوطن وتتويج ملا ��شتطاعت �لوز�رة ن�شره بني �ملجتمع من 

�شعور عال بالأمن و�لأمان.

••  اأبوظبي-وام:

�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع على جتربة  �طلع وفد من وز�رة 
�إد�رة �ل�شر�كات و�ل�شريك �ملثايل يف جو�ئز �شمو  وز�رة �لد�خلية يف 
وزير �لد�خلية للتميز خال زيارته �إىل �لإد�رة �لعامة لا�شرت�تيجية 
�لعقيد حممد حميد بن  �لوفد  �ل��وز�رة. و�لتقى  �لأد�ء يف  وتطوير 
بح�شور  �لأد�ء  وتطوير  �ل�شرت�تيجية  عام  مدير  �لظاهري  دمل��وج 
وتطوير  �ل�شرت�تيجية  �إد�رة  مدير  �لعامري  حمود  عزيز  �لعقيد 
تعزيز  �ل��وز�رة على  �لظاهري حر�س  �لعقيد  و�أك��د  ل��ل��وز�رة.  �لأد�ء 
يف  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �مل�شرتك  �لتعاون 

خريية ال�ضارقة ت�قع اتفاقية لإطالق خدمة الك�ب�ن الإلكرتوين
••  ال�صارقة - وام:

�خلرية  �ل�شارقة  جمعية  وقعت 
�ت����ف����اق����ي����ة م�����ع �����ش����رك����ة ����ش���م���ارت 
متهيد�  �لذكية  لاأنظمة  روت�����س 
�لكوبون  خ��دم��ة  ب���اإط���اق  ل��ل��ب��دء 
�للكرتوين خال �لأ�شهر �لثاثة 
�ملقبلة يف مو�قع �جلمعية �ملنت�شرة 
�لتربعات  �لم��ارة بهدف جمع  يف 
ب�شهولة  و�ملح�شنني  من �خلرين 
بن  �شلطان  عبد�هلل  وق��ال  وي�شر. 
�ملدير  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  خادم 
برنامج  �ن  للجمعية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�إطاقه  مت  �لإل���ك���رتوين  �ل��ت��ربع 
ع�شام  �ل�شيخ  توجيهات  على  بناء 
مكتب  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�شمو حاكم �ل�شارقة رئي�س جمل�س 
�خلرية  �ل�����ش��ارق��ة  جمعية  �إد�رة 

..م���وؤك���د� �ن ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج يعد 
�إ����ش���اف���ة ن��وع��ي��ة ل��ل��ت�����ش��ه��ي��ل على 
مل�شاريع  �ل���د�ع���م���ني  �مل���ت���ربع���ني 
�جل��م��ع��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة خ���ا����ش���ة �أن 
هناك جتربة ر�ئدة يف هذ� �ملجال 
نفذتها جمعية �لفجرة �خلرية 
ولقت جناحا كبر�. ولفت �ىل �أن 
�خلدمة �جلديدة متكن �ملح�شنني 
�لازمة  ب��ال�����ش��ه��ول��ة  �ل���ت���ربع  م���ن 
م�شاريع  ب���ع���ر����س  ت����ق����وم  ح���ي���ث 
�شا�شات  ع��ل��ى  �ملختلفة  �جل��م��ع��ي��ة 
�لكمبيوتر �ملحمول لدى �ملح�شلني 
يف نقاط جمع �لتربعات ومبجرد 
�خ��ت��ي��ار �مل���ت���ربع ل��ل��م�����ش��روع �لذي 
يرغب �لتربع له يتم تربعه ب�شكل 
�ملبلغ  بقيمة  �إي�شال  ويت�شلم  �آيل 
�إل��ك��رتون��ي��ا وبذلك  ون���وع �ل��ت��ربع 
�لتربعات  كوبونات  ��شتبد�ل  يتم 

�لإلكرتوين.  ب��ال��ك��وب��ون  �ل��ورق��ي��ة 
و�أك�����د �أن ه���ذه �خل���دم���ة ت���اأت���ي يف 
�إط��������ار ����ش���ع���ي �جل���م���ع���ي���ة �ل����د�ئ����م 
ملو�كبة �لعمل �خلري و�لتطوعي 
�لقادرة  �لتقنية  �حل��ل��ول  لأح���دث 
و�لإنتاجية  �لأد�ء  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
��شتخد�م  م�������ش���ت���وى  وت����ط����وي����ر 
�لعاملني للحلول �لربجمية وفق 
و�أ�شاف  �جل����ودة.   عالية  معاير 
�إن �خل��دم��ة �جل��دي��دة ت��ه��دف �إىل 
�ل���ق�������ش���اء ع���ل���ى �ل���ن���ظ���ام �ل���ورق���ي 
�ملالية  �ل��رق��اب��ة  للجمعية  وت��ت��ي��ح 
و�لإد�ري�����ة �ل�����ش��روري��ة م��ن خال 
ب����الإد�رة  م��ن��دوب��ي �جلمعية  رب��ط 
�أن �لتفاقية تق�شي  �إىل  ..م�شر� 
بتدريب كادر �لتح�شيل باجلمعية 
�لكوبون  خ��دم��ة  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى 
�ل�شركة  ق��ب��ل  م���ن  �لإل�����ك�����رتوين 

�ملنفذة للم�شروع. 
من جانبه قال ر��شد �شالح حممد 
رئي�س ق�شم �حل�شالت و�لكوبونات 
خدمة  �إن  باجلمعية  و�حل���اوي���ات 
على  ت�شهل  �لإل��ك��رتوين  �لكوبون 
�ملتربع وت�شمن له �حل�شول على 
خدمة متميزة وتوفر �لإح�شاء�ت 
�خلا�شة  �ل�����ازم�����ة  و�ل���ت���ق���اري���ر 
�إن  و�أ���ش��اف  �لكوبونات.  ب��اإي��ر�د�ت 
ت��وف��ر �لوقت  �خل��دم��ة �جل���دي���دة 
ت�شلم  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ش��ه��ل  و�جل���ه���د 
عملية  تتم  حيث  �ملح�شلة  �ملبالغ 
وب�شرعة كبرة  �إلكرتونيا  �لت�شلم 
تقارير  على  �حل�شول  جانب  �إىل 
�إجمالية وتف�شيلية عن �لكوبونات 
ب�شورة مي�شرة ودقيقة عاوة على 
وموثوقية  ب�����ش��ري��ة  ت��ت��م��ت��ع  �أن���ه���ا 

و�شامة تامة للمعلومات. 

مدينة ال�ضارقة للخدمات الإن�ضانية ت�ضارك يف اإجناح حملة )برنا يف عي�ننا(  

•• ال�صارقة - وام:

للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  �شاركت 
�لإن�شانية يف �إجناح �حلملة �لتوعوية 
برنا يف عيوننا �لتي نظمتها منطقة 
�ل�������ش���ارق���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى م����د�ر 
�لبد�ير  منطقة  يف  �ملا�شي  �لأ�شبوع 

باملد�م بال�شارقة.
�لوعي  رف����ع  �إىل  �حل��م��ل��ة  وت���ه���دف 
�ل��ب��ي��ئ��ة �لربية  �مل��ج��ت��م��ع��ي حل��م��اي��ة 
وتثقيف  �ل����ت����ل����وث  خم���ل���ف���ات  م����ن 
بالبيئة  �لإه��ت��م��ام  باأهمية  �لنا�شئة 
�ملحافظة  و����ش���رورة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
ع��ل��ى م��ق��وم��ات��ه��ا �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وذلك 
بتنمية ح�شهم �لوطني وحثهم على 
حتمل �مل�شوؤولية جتاه �لبيئة �لربية 
و���ش��ح��ي��ة برت�شيخ  ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ت��ب��ق��ى 
�ل��ق��ي��م و�مل���ب���ادئ �حل�����ش��اري��ة لبيئة 

م�شتد�مة.
وتاأتي م�شاركة �ملدينة لل�شنة �لثانية 
على �لتو�يل تفعيا لروؤية �شاحب 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 

�لأعلى حاكم �ل�شارقة
�ملجتمع عامة  �أف���ر�د  �شموه   ودع��وة 
�لبيئة  م��ن��اط��ق  رو�د  وب���الأخ�������س 
�ل�������ش���ح���ر�وي���ة ب�����ش��ك��ل خ���ا����س �إىل 
�لطبيعة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  �����ش����رورة 

�لربية.
م�شاعد  باخمرمة  خديجة  و�أك���دت 
مدير عام مدينة �ل�شارقة للخدمات 
�لإن�شانية وم�شوؤولة ر�بطة �لتوعية 
�ملبادرة  ه��ذه  �أن  �ملدينة  يف  �لبيئية 
�لقيم  حتفيز  �إىل  تهدف  �لتوعوية 
�ملجتمعية لدى �لنا�شئة يف �حلفاظ 
على �حلياة �لربية يف �إمارة �ل�شارقة 
�أن �ملدينة �شاركت بعدة  .. مو�شحة 
بيئية  و�أن�����ش��ط��ة  وور������س  ف��ع��ال��ي��ات 
من  طالبا   80 مب�شاهمة  متنوعة 
�أق�شام  خم��ت��ل��ف  م��ن  �لإع���اق���ة  ذوي 

�ملدينة وفروعها.
بناء  تعمل  �ملدينة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�ل�����ش��ي��خ��ة جميلة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
رئي�شة  نائبة  �لقا�شمي  حممد  بنت 

جهودهم  ع��ل��ى  م��ع��ه��م  و�ل��ع��ام��ل��ني 
�أهد�ف  حتقيق  يف  �لفعال  ودوره���م 

�لأ�شرة  ل�������ش���وؤون  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
وقائدة  ل��ل��م��دي��ن��ة  �ل��ع��ام��ة  �مل���دي���رة 
تعزيز  على  �لبيئية  �لتوعية  ر�بطة 
و�ملبادر�ت  �حلمات  يف  م�شاركاتها 
حلماية �لبيئة باإ�شر�ك طلبة �ملدينة 
من ذوي �لإعاقة يف هذه �لفعاليات 
�لتي تعك�س م�شوؤولية �فر�د �ملجتمع 

يف �حلفاظ على �لبيئة.
ولفتت �إىل �أن حملة  برنا يف عيوننا 
�أف�����ر�د �ملجتمع  رك����زت ع��ل��ى ت��وع��ي��ة 
م��ن رو�د �مل��ن��اط��ق �ل��ربي��ة يف �إم���ارة 
�ل�شارقة لتوعيتهم باأهمية �ملحافظة 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة و�����ش����رورة �حل����د من 
تلويث �لبيئة و�مل�شاهمة يف �حلفاظ 
من  حتتويه  ما  بكل  جماليتها  على 
م��ق��وم��ات وت��ن��وع��ات ح��ي��وي��ة خا�شة 
�لأ�شالة  تعك�س  �ل��ربي��ة  �لبيئة  �أن 

و�لهوية �لوطنية.
�أقيم  خم��ي��م��ا  �حل��م��ل��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
بريا  ومعر�شا  �ل��ب��د�ي��ر  منطقة  يف 
و�لفعاليات  �لأن�����ش��ط��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل�����ش��اح��ب��ة ل��ل��ح��م��ل��ة وم����ن �أب���رزه���ا 
ت���وزي���ع �أك��ي��ا���س ���ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة و 
و�إقامة  توعية  ومطبوعات  كتيبات 
ور�س فنية ومعر�س بيئي مب�شاركة 
عدد كبر من طلبة �ملد�ر�س وطلبة 

مدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية 
من ذوي �لإعاقة وعدد من �جلهات 

و�لهيئات يف �لإمارة.
وقال جهاد �لعبادي من�شق �حلملة �إن 
مدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية 
لها دور فعال يف �إجن��اح �حلملة من 
خ���ال �إن�����ش��م��ام �ل��ط��ل��ب��ة م���ن ذوي 
يف  بحما�س  وم�شاهمتهم  �لإع���اق���ة 
ن�شر �ل��وع��ي �ل��ب��ي��ئ��ي وه���و ح��ق من 
 .. و�ملجتمعية  �لإن�شانية  حقوقهم 
معربا عن �شكره لطلبة �ملدينة من 

ذوي �لإعاقة �لذهنية وم�شرفيهم 

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

م�شوؤولية  �لبيئة  و���ش��ام��ة  نظافة 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  ت��ت��ط��ل��ب  �جل��م��ي��ع 

ل�شمان م�شتقبل بيئي �آمن لاأجيال 
�لقادمة.

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شلطان حمد �ل�شام�شي لتجارة �لرمل و�حل�شى
 رخ�شة رقم:CN 1179156 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

 اإعـــالن �سطب قيد
�أي  �ف  جي  ��س  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�يه )�يطالية �جلن�شية( قد تقدمت بطلب  ��س بي  �شي  �ن 
حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب 
رقم )3065( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام 
�ل�شركات �لتجارية وتعدياتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل����������دع����������و/ حم���م���د 
�هلل-  ع��������زى  ع�����ب�����د�جل�����ب�����ار 
بنجادي�س �جلن�شية   -  جو�ز 
�شفره    رقم  )1478064(
���ش��ادر م��ن  بنجادي�س  من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 
رقم     050/9999179 

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �لهام �حلق 
منتخب �حلق  �فغان�شتان 
�جلن�شية   -  جو�ز �شفره 
 )779590( رق���������م     
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/9279870

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ج���اد بدرى 
�جلن�شية    -ل��ب��ن��اين  غ��ي��ث  
رق�����م      ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز    -
من  �شادر   )2387601(
ل���ب���ن���ان   م���ن ي���ج���ده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������ش����ال 

 055/3678979

فقدان جواز �سفرت
كميل  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
-��شبانيا  غار�شيا    عماري 
�شفره  ج����و�ز    - �جل��ن�����ش��ي��ة 
رقم     )440562( �شادر 
م���ن ����ش��ب��ان��ي��ا   م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/1544048

فقدان جواز �سفرت
عبد�لرز�ق  �مل���دع���و/  ف��ق��د  
ع������ب������د�ل������رح������ي������م ق����ا�����ش����م     
-�شوريا �جلن�شية   -  جو�ز 
�شفره رقم )6907923(     
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������ش����ال 

 055/2730675

فقدان جواز ات �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ حم��م��د �شعيد 
-�لردين  �ل���زب���ن      �شليمان 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -  ج�����و�ز �شفره 
 822029( �ل��ق��دمي  رق����م  
من    )181676 �جل��دي��د  و 
ي���ج���ده ب���رج���اء ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
�قرب مركز �شرطة �و �ل�شفارة 

�لدرنية م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
بونام  �مل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
دهامدهري   �شامبهاجي 
ه������ن������دي �جل�����ن�����������ش�����ي�����ة   -  
ج���������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق������م     
)935596(   من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 055/1068722

فقدان جواز �سفرت
ن�شرت  �مل������دع������وة/  ف�����ق�����دت  
������ش�����م�����������ش�����اد حم������م������د خ������ان   
باك�شتاين �جلن�شية   -  جو�ز 
)5158231( رقم  �شفرها 

�����ش����ادر م����ن �لم�����������ار�ت   من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 
رقم     050/4926143 

اعـــالن تغيري ا�سم
�نا/ �آكا�س ديب و�حمل جو�ز �شفر رقم )F936316( �ل�شادرة 
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البيئة واملياه تطلق م�ضروع نظام الآيزو 10015
�شي�شاهم   10015 �لآي����زو  م��و����ش��ف��ات  تطبيق  �إن  ب���ال���وز�رة 
كفاءة  و�شمان  �ل��ت��دري��ب  يف  �ل�شتثمار  م��ن  �لعائد  تعزيز  يف 
���ش��رف �مل����و�زن����ة .. و���ش��ي��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����ش��ني م�����ش��ت��وى تفهم 
�لتدريبية  �خلطط  وربط  للموظفني  �لتدريبية  �لحتياجات 
وتعزيز  و�لفردية  و�لت�شغيلية  �ل�شرت�تيجية  �لحتياجات  مع 
م�شتوى �أد�ء �ملوظفني عرب �شمان تقدمي م�شتوى متميز من 

�لتدريب.
�ملوظفني  ر�شا  م�شتوى  زي���ادة  �إىل  �لآي����زو   م�شروع  وي��ه��دف  
�أد�ء  م�شتوى  نتيجة حت�شن  �لنتاجية  �لتدريب وحت�شني  عن 
م�شاركة  �إن  بوهارون  و�أ�شاف  �لتدريب.  عن  �لناجت  �ملوظفني 
�لوز�رة �شمن م�شروع �لآيزو تاأتي متهيد� حل�شولها على �شهادة 

فعال  نظام  تطبيق  بعد  �لعاملية   10015 ل��اآي��زو  �ملطابقة 
�لآيزو  ملتطلبات  وفقا  �ملوؤ�ش�شي  �مل�شتوى  على  �لتدريب  لإد�رة 
حيث يوؤثر �مل�شروع ب�شكل �يجابي على م�شتوى �أد�ء �ملوظفني 
مما ينعك�س �يجابيا على �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني وتعزيز 
�شورة �لوز�رة وجهودها يف تطوير �أد�ء مو�ردها �لب�شرية ورفع 
�أو�شح  للم�شروع  �لزمني  �لإط��ار  وحول  �لعام.  �لد�ء  م�شتوى 
�أن �مل�شروع ميتد من �شهر مار�س  �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية  مدير 
�لوظيفي  �ل��ك��ادر  وي�شمل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  م��ن  �شبتمرب  �شهر  حتى 
مب�شتوى  �لرتقاء  على  حتر�س  �ل��وز�رة  �أن  ..موؤكد�  بالوز�رة 
��شرت�تيجيتها  يلبي  مب��ا  �لعمل  يف  �ل��ري��ادة  وحتقيق  �لد�ء 

وتوقعات �حلكومة �لحتادية.

••  دبي - وام:

�لتدريب وفقا  �إد�رة  و�ملياه م�شروع نظام  �لبيئة  وز�رة  �أطلقت 
�ليزو  م��و����ش��ف��ات  وت��ع��د   .10015 �لأي����زو  ن��ظ��ام  ملتطلبات 
�لتدريب  بنظام  و�لرت��ق��اء  لبناء  �أ�شا�شا   10015:1999
وت��رك��ز ع��ل��ى رب���ط �لح��ت��ي��اج��ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة ل���ل���وز�رة باخلطة 
�ل�شرت�تيجية و�لكفاء�ت �ملطلوبة .. وت�شاهم �أي�شا يف تطوير 
�لحتياجات  وحتديد  �ملوؤ�ش�شي  �مل�شتوى  على  �لتدريب  عملية 
�لتدريب لا�شتفادة من  فعالية  تقييم  وت�شاعد يف  �لتدريبية 

نتائج �لتقييم.
�لب�شرية  �مل����و�رد  �إد�رة  م��دي��ر  ب���وه���ارون  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  وق���ال 

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ض الت�ض�ير الف�ت�غرايف )لئال نن�ضى(

�مل�شتخدمة ملري�س �لكلى ومر�شى الحتفال بالي�م العاملي لأمرا�ض للكلى
ب�شفة  �حل�������اد  �ل���ك���ل���وي  �ل���ف�������ش���ل 
�ملحا�شرة �خلام�شة  وكانت  خا�شة 
�لأخرة عن �أثر �لعقاقر �ملختلفة 
على �لكلى و كيفية تفادي خطرها 

بتعديات �جلرعة �أو �ل�شنف .
و�أ����ش���اف �ل��دك��ت��ور ج��ري�����س وكما 
ت���رى ل��ك��ل ف��ئ��ة �خ��ت�����ش��ا���ش��ي��ة لها 
يقوم  ح����ي����ث  ب����ه����م  خ����ا�����س  رك�������ن 
بدور  م��ع��اوي��ة  و�مل��م��ر���س  �لطبيب 
وتقوم  للمر�شى  وتثقيفي  تعليمي 
�ل�شكر  م��ع��دل  بقيا�س  �مل��م��ر���ش��ات 
للمر�شى  و�ل����������وزن  و�ل�������ش���غ���ط 
تتعلق  �لأيباد  ��شتبيان على  وعمل 
ير�شل يف حلظتها  �لكلى  باأمر��س 
كذلك  وي��وج��د  �ل�شحة  هيئة  �إىل 
�أخ�شائي  ف���ي���ه  ي���ق���ف  �خ�����ر  رك�����ن 
�مل��خ��ت��رب ب��ت��ث��ق��ي��ف �مل���ر����ش���ى حول 
من  للتاأكد  �ل��ازم��ة  �لفحو�شات 
�آخر  رك��ن  ي��وج��د  و  �لكلى  �شامة 
لتعليم  �ل�����ش��ك��ر  م��ر���ش��ى  لتثقيف 
�مل��ر���ش��ى ح���ول ح��م��اي��ة �ل��ك��ل��ى من 
لتثقيف  لل�شيادلة  رك��ن  و  �ل�شكر 
من  �لكلى  حماية  بطرق  �ملر�شى 

�أخطار �لعقاقر �لعاجية .
جمال  يف  �خت�شا�شك  بخ�شو�س 
�لباطنية و�ل�شكري مدى �رتباطه 

باأمر��س �لكلى 
ب��ه��اء جري�س  �ل��دك��ت��ور  و�أو����ش���ح   
�لكلى  �أم���ر�����س  ح���الت  ن�شف  �أن 
�لكلوي على �لأقل ناجتة  و�لف�شل 
�أن  علمياً  و�ل��ث��اب��ت��ة  �ل�����ش��ك��ري  ع��ن 
�ل�شكري  �جليد يف مر�س  �لتحكم 
بالف�شل  �لإ�شابة  تقليل  على  قادر 
. �لكلوي باأكرث من ن�شبة  60% 

بهذه  علم  على  ك��ان��ت  �لنا�س  و�إذ� 
��شتعد�د  ع��ل��ى  ل��ك��ان��ت  �مل��ع��ل��وم��ات 
�أكرث للتعامل مع مر�س �ل�شكري.

جمال  يف  �شعف  ه��ن��اك  تعلم  ك��م��ا 
عند  ب��الأع�����ش��اء  بالتربع  �لتوعية 

حالت �لوفاة فما هو دوركم 
و�أبان �لدكتور بهاء دميان جري�س 
�أن �ملو�شوع له عدة زو�يا تعالج مع 
�لدينية  �لوجهة  �أن  وه��ى  بع�شها 
�لإجتماعية ولبد �أن يفهم �لنا�س 
�لأئمة  قبل  م��ن  �لكاملة  �ب��ع��اده��ا 
�ملتخ�ش�شني و�ملتعمقني ويف نف�س 
�مل��ع��رف��ة �لطبية  ق��ل��ة  �ل���وق���ت ه���و 
بالكلى  ت����ربع  �إذ�  �أن�����ه  �ح�����ش��ا���ش��ه 
ت�شبب له �شرر وقد يكون �شحيح 
تربع  �إذ�  جائز  و  �لنا�س  بع�س  يف 
بالكلى �أن يت�شرر وبالتايل �ملعرفة 
�لأطباء  بو��شطة  �لكاملة  �لطبية 
يف  ج��د�ً  �لطبي مهم  �لوعي  لن�شر 
هذ� �خل�شو�س و�أما �لركن �لثالث 
�ملهم يف �ملو�شوع هو �لت�شريع فابد 
�أن يكون هناك تعريف بالت�شريعات 
�لقانونية �ملتعلقة يف جمال �لتربع 
�لدينية  �لثقافة  فقلة  بالأع�شاء 
جعلت  و�ل����ق����ان����ون����ي����ة  و�ل���ط���ب���ي���ة 
�ل���ث���ق���اف���ات جعلت  �ل���ث���اث���ة  ه����ذه 
ملا  �لوعي  لديها  لي�س  جمتمعاتنا 
لهذ�  �ل�شحيح  وغ��ر  �شحيح  ه��و 
�لأم�����ر ول��اآ���ش��ف �ل����ذي ي��ن�����ش��ر يف 
�ل�شلبية  �لق�ش�س  �لإع��ام  و�شائل 
يف جم���ال �ل���ت���ربع ب��الأع�����ش��اء ول 
بالتربع  �ملتعلقة  �لإيجابيات  تن�شر 
و�ل���ذي ير�شخ يف ذهن  ب��الأع�����ش��اء 
يو�زيه  و  �ل�شلبي  �لتثقيف  �لنا�س 

�لتثقيف �لإيجابي .

•• ابوظبي - فوؤاد علي

ث����اين خمي�س  �ل���ع���امل يف  ي��ح��ت��ف��ل 
من �شهر مار�س من كل عام بن�شر 
�لوعي �ل�شحي حول �أمر��س �لكلى 
منها  �لوقاية  وط��رق  وخماطرها 
وكانت �جلمعية �لدولية لأمر��س 
�لكلى مع �لإحتاد �لدويل �ملوؤ�ش�شي 
ل��ل��ك��ل��ى ق���د خ�����ش�����ش��ت ه����ذ� �ليوم 
�بتد�ء من عام 2006 بهدف ن�شر 
�لنا�س حول خطورة  �لوعي و�شط 
�لعام  ه��ذ�  �شعار  و  �لكلى  �أم��ر����س 
جتنب �لأذية �لكلوية و من �ملعلوم 
 10 ب���ني  ���ش��خ�����س و�ح�����د م���ن  �أن 
�لكلى  باأمر��س  �أ�شخا�س ي�شابون 

دون �أن ي�شعر بها �أو يعلم .
باأمر��س  �مل�����ش��اب��ون  ع���دد  وي��ق��در 
مليون   400 بحدود  عاملياً  �لكلى 
تقريباً  �شخ�س  مليون   600 �إىل 
بحدود  �آ���ش��ي��ا  يف  �لن�شبة  وو���ش��ل��ت 
300 �شخ�س لكل مليون �شخ�س 
ت�شل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  يف  بينما 
ن�شبتها بحدود 250 �شخ�س لكل 
 60 م��ل��ي��ون ���ش��خ�����س ويف �وروب������ا 

�شخ�س لكل مليون �شخ�س .
�مل�شتمرة  جهودها  من  �إنطاقاً  و 
�ل���ر�م���ي���ه ل����زي����ادة �ل���وع���ي و�حل���د 
م��ن �ن��ت�����ش��ار م��ر���س �ل��ك��ل��ى �ملزمن 
للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �حتفلت 
�لرعاية  وم��ر�ف��ق  �شحة  �ل�شحية 
باليوم  ل���ه���ا  �ل���ت���اب���ع���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل���ع���امل���ي ل��ل��ك��ل��ى وذل������ك ب���اإط���اق 
و�لرب�مج  �لأن�شطة  من  جمموعة 
و�لتثقيفية  �لتوعويةو�لتعليمة 
هذه  ت��وف��ر  �إذ  و�ل�����زو�ر  للمر�شى 

معلومات  �ملجتمعية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لكلوي  �ل��ف�����ش��ل  خم���اط���ر  ح�����ول 

�ملزمن وكيفية �لوقاية منه.
يوم  �ملفرق  م�شت�شفى  نظمت  وق��د 
مفتوحاً  ي��وم��اً  �مل��ا���ش��ي  �خل��م��ي�����س 
بهذه �ملنا�شبة يف مدخل �مل�شت�شفى 
لتعريف �ملر�شى و�لزو�ر بخ�شو�س 
�أمر��س �لكلى وقال �لدكتور حمي 
�أمر��س  �أخ�����ش��ائ��ي  ح���امت  �ل���دي���ن 
�لكلى �أن �ليوم �لعاملي للكلى يعترب 
باأهمية  �ل���ن���اي  ل��ت��ذك��ر  م��ن��ا���ش��ب��ة 
للكلى  �مل�شببة  و�لأم���ر�����س  �لكلى 
�لكلى  ق�شور  �لكلوي  �لف�شل  مثل 
و�أهم �شببان هما مر�س �ل�شكري و 
�شغط �لدم �لأكرث �أمر��س �شيوعاً 
م��ن��ا���ش��ب��ة كذلك  وه����ى  �ل���ع���امل  يف 
ب��ال��ت��ذك��ر ب��ه��ذ�ن �مل��ر���ش��ان و�أرى 
�أن��ه��ا ف��ر���ش��ة يف ه���ذ� �ل��ي��وم بجمع 
و�لتمري�س  و�مل���ر����ش���ى  �لأط����ب����اء 

للتقارب �جتماعياً .
و �أو�شح �لدكتور حمي �لدين حامت 
تنق�شم  �حل���ادة  �لكلى  �أم��ر����س  �أن 
�لأول  فالق�شم  �أق�����ش��ام  ث��اث��ة  �إىل 
ت�شمى  �لكلى  قبل  باأ�شباب  يتعلق 
�لدم  �شغط  ه��ب��وط  مثل  برينينا 
�أو�ل��ع��م��ل��ي��ات �جل��ر�ح��ي��ة �أوح����الت 
للعاج  �لكلى  وي�شتجيب  �جلفاف 
بالكلى  خ��ا���س  �ل��ث��اين  �لق�شم  �أم���ا 
نف�شها وهى �أمر��س ت�شيب �لكلى 
�ملناعية  �لأم����ر������س  م��ث��ل  نف�شها 
د�خل �جل�شم يهاجم �لكلى و�لق�شم 
�لثالث �أ�شباب ما بعد �لكلى نتيجة 
وجود �شحى يف �حلالب �أو ت�شخم 
�ملثانة  يف  �وت�����ورم  �ل��ربو���ش��ت��ات��ا  يف 
ي�شتجيب  و  �ل��ب��ول  جم���رى  ي�����ش��د 

�أي غ�شيل �لف�شل �لكلوي.
�لأعمار  ن�شبة  متو�شط  ز�د  وق���د 
لأ�شحاب �لكلى �ل�شناعية لدرجة 
�لعلمي  �ل���ت���ق���دم  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ب���رة 
يف �مل��اك��ي��ن��ات و�أج���ه���زة �ل��ف��ل��رتة و 
كليتهم  ي��غ�����ش��ل��ون  وه���م  ي��ع��ي�����ش��ون 
�لأخ�������رة  ����ش���ن���و�ت   10 ف����خ����ال 
قبل  ع��م��ا   50% م���ن  �أك�����رث  ز�د 
ي��ع��ي�����ش��ون على  �مل��ر���ش��ى  ن�����ش��ب��ة  و 
 80% �أكرث من  �لكلى �ل�شناعية 
و ي��ع��ت��م��د ه���ذ� �لأم�����ر ع��ل��ى بع�س 
هل  مثل  للكلى  �مل�شاحبة  �أمر��س 
�ل��ك��ل��ى ه���و �ل�����ش��ب��ب �مل���ر����س فقط 
و�لكلى  و�لقلب  �لكلى  يرتبط  �أم 
و�ل��ك��ب��د وعندما  و�ل��ك��ل��ى  و�ل���رئ���ة 
ي��ك��ون م��ر���س �ل��ك��ل��ى ف��ق��ط ولي�س 
هناك �أمر��س م�شاحبة كما �أ�شرت 

يعي�س لفرتة �أطول .
�مل�شابون  �ملر�شى  ي��اأت��ون  و�أ���ش��اف 
ي�شوقون  وه�����م  �ل���ك���ل���وى  ب��ف�����ش��ل 
�لكلى وميار�شو�  �شيار�تهم لغ�شيل 
و�لوعي  طبيعي  ب�شكل  �أع��م��ال��ه��م 
�ل�شليم وهم على �لكلى �ل�شناعية 
ويغ�شلون 4 �شاعات يف �ليوم خال 

3 مر�ت يف �لأ�شبوع .
و فيما يتعلق بالأ�شحاء ما �ف�شل 
�لكلى  على  للمحافظة  �لن�شائح 
�شرب  ق�شية  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  �شليمة 
�مل�����اء م��ب��ال��غ ف��ي��ه��ا مب��ع��ن��ى �جلزء 
�ل����ذي ي�����ش��ب��ب �أه��م��ي��ة �مل����اء للكلى 
هو ن�شبة �شربه للماء مبعدل لرت 
بعمل  ي��ع��م��ل  �أذ�  وي���زي���د  ون�����ش��ف 

للتدخل �جلر�حي �إذ� كان �لتدخل 
�شريع .

�ل��ك��ل��ى �حل����ادة ل ت�شكل  �أم���ر�����س 
باأمر��س  م��ق��ارن��ة  ك���ب���رة  ن�����ش��ب��ة 

�لكلى �ملزمنة .
ن�شبة  ب�����اإزدي�����اد  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  و   
ومتو�شط  �لكلى  مبر�س  �لإ�شابة 
�أعمارهم �أفاد �لدكتور حمي �لدين 
حامت �أنه مع �لتقدم �لعلمي �أ�شبح 
�أعمار �لب�شر نف�شها تقدمت خال 
و�أرتفعت  �لع�شرين  �لقرن  �و�خ��ر 
م��ت��و���ش��ط �لأع����م����ار ح��ي��ث ك����ان يف 
�ل�����ش��اب��ق �لإن�����ش��ان ل ي��ت��ج��اوز 50 
�لأعمار  متو�شط  �لآن  و�شل  �شنة 
�شنة   80 �إىل  �ملتقدمة  �ل���دول  يف 
�أمر��س  معه  ز�د  و  �أع��م��اره��م  م��ن 
من   80% و  و�ل�شكري  �ل�شغط 
�أمر��س �لكلى �شببه هذ�ن �ملر�شان 
وقد �زد�د ن�شبة �لكبار �ل�شن بينما 
باأمر��س  �مل�شابون  �ل�شغار  فيها 
�ملر�شى  م��ن   50% وجت��د  �لكلى 

تعدو� �شن 60 �شنة �أو 70 �شنة .
�لذين  �مل��ر���ش��ى  ع��دد  وبخ�شو�س 
�أو�شح  ب��امل��رك��ز ح��ال��ي��اً  ي��ت��ع��اجل��ون 
�ل��دك��ت��ور حم��ي �ل��دي��ن ح���امت �أنه 
�مل��ر���ش��ى �ل��ذي��ن ت��ع��اجل��ون بوحدة 
�لكلوي  �ل��ف�����ش��ل  ل��غ�����ش��ي��ل  �مل���ف���رق 
مري�س   250 ح�����و�يل  ي���ق���درون 
حدود  يف  تكون  �ل�شنوية  و�ل��زي��ادة 
زي������ادة  وه������ى   10% �إىل   5%
�لكلى  �أم��ر����س  معظم  و  معقولة 
يف �رتفاع بالعامل �ملتقدم �أكرث من 

يدوي �شاق �و ميار�س ريا�شة �شاقة 
ي�شرب 3 لرت من �ملاء �أما مر�شى 
�ل��ذي��ن ل��دي��ه��م ح�����ش��ى ب��ال��ك��ل��ى �أو 
م��ي��ل ل��ت��ك��وي��ن �حل�����ش��ى لب����د �أن 
بقية  �أم��ا  �أك��رث  �أو  ل��رت   3 ي�شربو� 
م��ر���ش��ى �ل��ع��ادي��ني م��ر���ش��ى �لكلى 
ون�شف  ل��رت  ب��ح��دود  م��اء  ي�شربو� 
�ماكن  ك��ل  وجمتمعنا  معهم  ك��ايف 
مكيفة فالإح�شا�س بالعط�س نادرة 
�ملاء  ي�����ش��رب  �أن  ي��ت��ذك��ر  �أن  ف��اب��د 

بكمية �لتي �أ�شرت لها .
كذلك  نظمت  �آخ���ر  �شعيد  وع��ل��ى 
�خلمي�س  ي��وم  �ل��رح��ب��ة  م�شت�شفى 
باليوم  ت���وع���وي���ة  ح��م��ل��ة  �مل���ا����ش���ي 
�مل�شت�شفى  للكلى يف مدخل  �لعاملي 
�لدكتور بهاء دميان جري�س  وقال 
�لباطنية  �أم�����ر�������س  �أخ�������ش���ائ���ي 
�لعاملني  ل��ك��ل  حم��ا���ش��رة  ق��دم��ت 
بامل�شت�شفى حول �لروؤية �لتكاملية 
�لتعامل  يف  �ملختلفة  للتخ�ش�شات 
م���ع �لأم�����ر�������س �ل��ك��ل��ى �حل������ادة و 
5 حما�شر�ت مدتها  �أي�شاً  قدمت 
�ملحا�شرة  ك���ان���ت  و  ورب�����ع  ���ش��اع��ة 
�لكلى  طبيعة  عن  تطرقت  �لأوىل 
وعملها و طبيعة تاأثر �لكلى �حلاد 
وك����ان����ت �مل���ح���ا����ش���رة �ل���ث���ان���ي���ة عن 
����ش��ت��خ��د�م �مل��خ��ت��رب�ت �ل��ط��ب��ي��ة يف 
وناق�شت  �لكلى  �أمر��س  ت�شخي�س 
�ملحا�شرة �لثالثة دور �لتمري�س يف 
�لتعامل مع مر�شى �لف�شل �لكلوي 
�لر�بعة  �ملحا�شرة  تناولت  و  �حلاد 
�ل�شحية  �ل��ت��غ��ذي��ة  �ل���رب�م���ج  دور 

ن�شبة تعادل  �لنامي و هذه  �لعامل 
�لن�شبة �لعاملية .

���ش��ار ه��ن��اك وع���ي و���ش��ط �ملجتمع 
يف  بينما  بالدم  �لتربع  بخ�شو�س 
فيها  مبا  بالأع�شاء  �لتربع  جمال 
�ملتوفون  �لأ���ش��خ��ا���س  م���ن  �ل��ك��ل��ى 
�لأ�شباب  ه��ى  م��ا  ب���ر�أي���ك  �شعيف 
�أك���د �ل��دك��ت��ور حم��ي �ل��دي��ن حامت 
�لتربع  باأهمية  �ل��وع��ي  �شعف  �أن 
ب���ال���ك���ل���ي���ة ه�����ى �أم��������ر م����ه����م ج�����د�ً 
�ملتربعني  ق��ب��ل  م���ن  وخ�����ش��و���ش��اً 
�ل��ذي��ن ت��وف��و� ج���ر�ء ح����و�دث و يف 
�وروبا ي�شكلون ن�شبة من �ملتربعني 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ني يف �أع�����ش��اءه��م �أم���ا يف 
�لوعي  ن�����ش��ب��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
بالثقافة  �لوعي  قلة  و  هنا منعدم 
لي�شت على  و  لي�شت قوية  �لطبية 
ك��م��ا ه���و موجود  م�����ش��ت��وى ع����ايل 
باخلارج و �عتقد �أن �مل�شوؤولية تعود 
و�لأطباء  و�لإع�����ام  �لتعليم  �إىل 
و يف هذ�  �مل�شوؤولية  لهم ج��زء من 
�لنا�س  لتعريف  �ليوم هى منا�شبة 

باأهمية �لتربع بالكلى .
�لكلوي  �ل��ف�����ش��ل  م��ر���ش��ى  ح���ول  و 
ون�شبة بقائهم �حياء قال �لدكتور 
حميي �لدين حامت �أن عاج �لف�شل 
�لكلوي �أو ��شت�شفاء �لدموي للكلى 
يعتربعاج تعوي�شي ولي�شت عاج 
متكامل مثل �شخ�س نظره �شعيف 
عينيه  لتقوية  طبية  نظارة  يلب�س 
وت��ظ��ل معه م��دى �حل��ي��اة وكذلك 
للكلى  �لدموي  �لأ�شت�شفاء  عملية 

•• اأبوظبي-وام:

�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
معر�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�لت�شوير �لفوتوغر�يف  لئا نن�شى 
- �لذي �أقامته طالبات وخريجات 
ك����ل����ي����ة �ل�����ف�����ن�����ون و�ل���������ش����ن����اع����ات 
باأبوظبي  ز�يد  بجامعة  �لإبد�عية 
جر�رد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  وذل���ك   -
�لهولندية  �ململكة  �شفر  مي�شيلز 
�شفر  �شتار��س  جورجيو  و�شعادة 
جيمي  و�شعادة  �إيطاليا  جمهورية 
�شفر جمهورية  زيللر ليتاو  فان 
و�أع�شاء  �ل��دول��ة  ل���دى  �ل��ربت��غ��ال 
يف  �لعاملة  �لدبلوما�شية  �لبعثات 
�لدولة و�لدكتور �شليمان �جلا�شم 
مدير جامعة ز�يد وعدد من كبار 

�ل�شخ�شيات وعو�ئل �لطالبات.
م�شروع  خا�شة  �مل��ع��ر���س  ومي��ث��ل 
ب����ه ط���ال���ب���ات كلية  ب��ح��ث��ي ق���ام���ت 
�لإبد�عية  و�ل�����ش��ن��اع��ات  �ل��ف��ن��ون 
باجلامعة على مدى عامني حتت 

لأب��ن��اء ت��ل��ك �لأج���ي���ال ك��م��ا تك�شف 
��شتح�شار  على  �ل�شور  ق��درة  عن 

�لذكريات و �إحياء �خليال.
وق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة ب��ام��ب��ل��ي��ن��غ �إن 
عو�ئل �لطالبات �شاعدو� يف �إن�شاج 
بتزويده  وتنفيذه  �مل�����ش��روع  ف��ك��رة 
فوتوغر�فية  ���ش��ورة   400 بنحو 
�مل�شروع  ه���ذ�  ت��ق��ري��ب��ا وق���د ج���ذب 
�مل�شورة  دوليا حيث قامت  �نتباها 
وكالة   م�����ش��ورة  مي�شال�س  ���ش��وز�ن 
ماغنوم �لعاملية بعقد ور�شتي عمل 
للطالبات مل�شاعدتهن على �إجنازه. 
�مل�شاركات  �ل���ط���ال���ب���ات  وع�������ربت 
باكتماله  فرحتهن  ع��ن  بامل�شروع 
وقالت   .. �ملميز  �لنحو  ه��ذ�  على 
�لذهب  ع��ب��د �هلل  �ل��ط��ال��ب��ة م���رمي 
�مل�شاحب  �ل��ك��ت��اب  ���ش��م��م��ت  �ل��ت��ي 
يج�شد  �لفني  �لعمل  �ن  للمعر�س 
ح��ي��اة �ل���ع���و�ئ���ل �لإم���ار�ت���ي���ة �لتي 
ع��ا���ش��رت ق��ي��ام �لحت���اد وي��ب��ني لنا 
�لأفكار  وت��ر�ب��ط  جتان�شها  م���دى 
م�����ن حيث  ب���ي���ن���ه���ا  و�مل����ع����ت����ق����د�ت 
�لتفكر  وطريقة  و�مل�شكن  �مللب�س 

قيامهن  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��رح��ل��ة 
و�حلياتية  �مل��ك��ان��ي��ة  �لآث�����ار  بتتبع 

لتلك �لفرتة وت�شويرها.
وق�����ام م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�مل�شروع  ر�ع����ي  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�مل��ع��ر���س مبديا  �أن��ح��اء  ب��ج��ول��ة يف 
�ل��ت��ي �شمها  ب��امل��ق��ت��ن��ي��ات  �إع��ج��اب��ه 
وم��ث��م��ن��ا �جل��ه��ود �ل��ت��ي ق��ام��ت بها 
�لبحث  يف  وخ���ري���ج���ات  ط���ال���ب���ات 

و�لتوثيق و�لت�شنيف و�لت�شوير.
بامبلينغ  مي�شيل  �لدكتورة  وقالت 
- و�ل��ت��ي ي��ع��د ه���ذ� �مل�����ش��روع ثمرة 
�ل��ربن��ام��ج �ل��در����ش��ي �ل���ذي قامت 
ب��ت��دري�����ش��ه ع��ل��ى م���دى �ل��ع��ام��ني - 
�ملعر�س  ي�شمها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور  �ن 
ت��خ��ت��ل��ف ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر ع����ن تلك 
�لتقطت من قبل �ملحرتفني  �لتي 
�لنفط  و����ش���رك���ات  و�مل�����ش��ت��ك�����ش��ف��ني 
�حلكام  وم���������ش����وري  و�ل������وك������الت 
عائلية  �شور  ه��ذه  �أن  �إذ  و�ل�شيوخ 
ر�شمية  م���ن���ا����ش���ب���ات  ت��ع��ك�����س  ول 
�لتقطها  ح��ي��ث  ب��روت��وك��ول��ي��ة  �أو 
�أبقيناها على  ع��ادي��ون وق��د  �أن��ا���س 

بعنو�ن   م�شروعها  �أجن��زت  �لتي   -
�أعتقد    - هويتنا  �لقدمية  بيوتنا 
�أن  كفنانة وكم�شورة فوتوغر�فية 
بطرق  ه��وي��ت��ي  �أظ��ه��ر  �أن  بو�شعي 
خمتلفة على �شبيل �ملثال فقد قمت 
و�شورت  �لعني  بجولت يف مدينة 
�لقدمية  و�أج������د�دي  �آب���ائ���ي  ب��ي��وت 
عا�شت  �أي��ن  �أظهر  لكي  وجر�نهم 
ع��ائ��ل��ت��ي وك��ي��ف ك��ان��ت م��ن ق��ب��ل .. 
وركزت على خمتلف �لعنا�شر �لتي 
�إم��ار�ت��ي من خالها  �أي  ي�شتطيع 
�لتكييف  ك��ج��ه��از  عليهم  �ل��ت��ع��رف 
�لقدمي �لذي كانو� ينطقون ��شمه  
�لقدمية  و�ل���ب���ي���وت  �ل��ك��ي��ن��دي�����ش��ن 
�أو����ش���ع نطاق  .. ول��ك��ي  و�أمن��اط��ه��ا 
�لبحث يف �مل�شروع عملت على نف�س 
مدينة  يف  �لتقطتها  �لتي  �ل�شور 
�ل��ع��ني وم���زج���ت �أج�����ز�ء م��ن��ه��ا مع 
هوية  �أظ��ه��ر  لكي  �لبع�س  بع�شها 
�لن�شاء يف �ملا�شي لأن غالبيتهن مل 
و�لعمل  �ل��ذه��اب  مبقدورهن  يكن 
بعيد� عن بيوتهم و�إمنا كن يقمن 
�لبيوت  د�خ����ل  �مل��اب�����س  ب��ح��ي��اك��ة 

رع���اي���ة م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
بدعم  وق���ام���ت  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
ور�شات �لعمل �ملو�كبة له جمموعة 

�أبوظبي للثقافة و�لفنون.
�مل�شروع  هذ�  تنفيذ  على  و�أ�شرفت 
�لهيئة  �أع�������ش���اء  م����ن  جم���م���وع���ة 
�شمت  ب���ال���ك���ل���ي���ة  �ل���ت���دري�������ش���ي���ة 
�لأ�شتاذ  بامبلنغ  مي�شيل  �لدكتورة 
و�لدكتور  �لفنون  لتاريخ  �مل�شاعد 
�مل�شاعد  �لأ����ش���ت���اذ  ���ش��و���ش��ا  م���ارك���و 
و�لدكتور  و�ل���ع���م���ارة  ل��ل��ت�����ش��م��ي��م 
�مل�شاعد  �لأ����ش���ت���اذ  ه�����اورث  دي��ف��ي��د 

للت�شميم �لغر�فيكي.
بالعد�شة  حتقيقا  �مل�شروع  ويعترب 
يف ج���و�ن���ب م���ن ت���اري���خ �لإم������ار�ت 
�لقرن  م����ن  �ل����ث����اين  �ل��ن�����ش��ف  يف 
�لع�شرين حيث ي�شم �شور� عائلية 
خال  �ل��دول��ة  م��و�ط��ن��و  �لتقطها 
1999 وقامت   1958 �ل�شنو�ت 
�ملعر�س  يف  �مل�����ش��ارك��ات  �ل��ط��ال��ب��ات 
وعر�شها  وت���وث���ي���ق���ه���ا  ب��ج��م��ع��ه��ا 
ميثل  م�شاحب  ك��ت��اب  ج��ان��ب  �إىل 
�أر���ش��ي��ف��ا م��ع��ل��وم��ات��ي��ا جل��ان��ب من 

وغرها.
و�أ�شافت / بد�أ دوري يف هذ� �لعمل 
قمت  ح��ي��ث   2011 ف���رب�ي���ر  يف 
بزيارة �لكثر من �ملعار�س �لفنية 
ق��م��ت بجولت  ك��م��ا  �لإم��������ار�ت  يف 
ب���ح���ث���ي���ة ع���ل���ى و�����ش����ائ����ل �لإع�������ام 
للم�شروع  �لأ�شا�شي  �لهيكل  لأر�شم 
وبعدما   .. زمياتي  مع  و�أناق�شه 
و��شلت  ز�يد  تخرجت من جامعة 
�لفنية  �ل��ك��ت��ب  ب���در�����ش���ة  �ل��ب��ح��ث 
ت�شميمها  كيفية  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
به مع  �أق��وم  ما  نتاج  �أناق�س  وكنت 
ور�س  خ��ال  وزم��ي��ات��ي  �أ�شاتذتي 
جامعة  يف  تقام  كانت  �لتي  �لعمل 
د�ئم  ب�شكل  و�أت��و����ش��ل معهم  ز�ي��د 
ع��ل��ى م���دى �ل��ع��ام��ني �مل��ا���ش��ي��ني .. 
و�ليوم �أقف قريبة جد� من �لكتاب 
�لذي قمت بت�شميمه لأرى نف�شي 
م�شامعي  ع��ل��ى  و�أردد  خ��ال��ه  م��ن 
عنو�نه  لئا نن�شى و�أ�شتعيد مقولة 
ز�يد رحمة  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد 
�هلل  �للي ماله ما�شي ماله حا�شر  
�لظاهري  مرة  �لطالبة  وقالت   .

�لعتيادية  وطبيعتها  �أ���ش��ال��ت��ه��ا 
�حلفاظ  ل��غ��ر���س  �لتقطت  ك��ون��ه��ا 

على �لذكريات.
بد�يته  يف  �مل��ع��ر���س  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
�ل��ت��ي قطعتها  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل�����ش��رة 
�ل��ط��ال��ب��ات خ��ال م��ر�ح��ل جتميع 
وحتقيقها  وب����ح����ث����ه����ا  �ل�����������ش�����ور 
وتن�شيقها يف كتاب �ل�شور �مل�شاحب 
عو�ئل  �شاهمت  وق��د   .. للمعر�س 
بالكثر  �ل���ف���ن���ون  ك��ل��ي��ة  ط���ال���ب���ات 
م��ن �ل�����ش��ور �ل��ت��ي ت���وؤرخ للمرحلة 
حيث  �لبحث  م�شروع  �شملها  �لتي 
�أقدمها هي �شورة من عام 1958 
وجدت يف �أحد �ملنازل و�أحدثها من 
1999 هي �شورة من فرتة  ع��ام 
طفولة �إحدى �لطالبات �مل�شاركات 

بامل�شروع.
ردود  ع��ن  �مل��ع��ر���س  ���ش��ور  وتك�شف 
�ل��ط��ال��ب��ات ح��ي��ال جمموعة  ف��ع��ل 
و�مل���ف���رد�ت �حلياتية  �مل��ن�����ش��اآت  م��ن 
لاإمار�تيني  �ملعي�شية  و�لأمن����اط 
�لقرن  م����ن  �ل����ث����اين  �ل��ن�����ش��ف  يف 
�لفني  �ل���ذوق  وم��ام��ح  �لع�شرين 

و�لأماكن �ملغلقة .
�ل�شويدي  ذك�����رى  �ل��ط��ال��ب��ة  �أم�����ا 
كوين  ف��ق��ال��ت   غر�فيكي  ت�شميم 
�أنو�عه  بكل  للفن  عا�شقة  طالبة 
ف���اإن ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة ك��ان��ت مبثابة 
حلم يل ول�شديقاتي �مل�شاركات يف 

هذ� �ملعر�س .
لي�شت  معر�س  �إقامة  �أن  و�أ�شافت 
�لعزمية  ول���ك���ن  �ل�����ش��ه��ل  ب����الأم����ر 
و�لإ����ش���ر�ر هما �أ���ش��ا���س �ل��ن��ج��اح .. 
�ملعر�س  يف  م�شاهمتها  �إن  وقالت  
�لكتالوج  ت�شميم  كانت من خال 
�لطالبات  �أع���م���ال  ي��ع��ر���س  �ل����ذي 
�مل�شاركات به كما كان علي �أن �أ�شاهم 
يف ن�شر فكرة عن �ملعر�س جتتذب 
فكتبت  م�����ش��اه��دت��ه  �إىل  �جل��م��ه��ور 
و�لإجنليزية  ب��ال��ع��رب��ي��ة  ق�����ش��ي��دة 
نالت �إعجاب �أ�شاتذتي فتم عر�شها 
�لآن  �لقول  و�أ�شتطيع  �ملعر�س  يف 
هذ�  �إن  �إذ  بنف�شي  ف���خ���ورة  �أن���ن���ي 
�مل���ع���ر����س ك�����ان مب���ث���اب���ة ح���اف���ز يل 
�خلا�شة  �لفنية  معار�س  لإق��ام��ة 

بعد �لتخرج . 

م�ؤمتر علمي بجامعة راأ�ض اخليمة 
للطب الي�م مبنا�ضبة ي�م الكلى العاملي

 •• راأ�س اخليمة - وام:
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة ينطلق �ليوم 
�ل�شبت موؤمتر �لكلي وذلك بجامعة ر�أ�س �خليمة للطب و�لعلوم �لطبية مبنا�شبة يوم �لكلى �لعاملي. 
هذ�  لإقامة  عبيد�هلل  حمد  بن  �بر�هيم  مب�شت�شفى  ممثلة  �لطبية  �خليمة  ر�أ���س  منطقة  وت�شعى 
�ملوؤمتر لتوعية �لأفر�د مبنا�شبة �لحتفال بيوم �لكلي �لعاملي . وتقام على هام�س �ملوؤمتر فحو�شات 
�ل�شغط و�ل�شكري �إ�شافة �إىل �لتوعية �ل�شحية باأمر��س �لكلي. ويعد �ملوؤمتر �لعلمي �لثالث من 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �لعامليني من  �لأط��ب��اء  ر�أ���س �خليمة وي�شم ع��دد� من  �إم��ارة  نوعه يف 

وفرن�شا وجمهورية م�شر �لعربية ..�إ�شافة �إىل نخبة من �لأطباء و�لباحثني من د�خل �لدولة. 

الدكتور حمي الدين حامت فعالية الحتفال العاملي باملفرق الدكتور بهاء دميان جري�س
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جامعة الإمارات ت�ضت�ضيف وفدا من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
••  العني - وام:

����ش��ت�����ش��اف��ت ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت ب��ال��ع��ني وف����د� م���ن �جلامعة 
�ل�شعر�وي  ع��م��رو  �ل��دك��ت��ور  برئا�شة  �ل��ق��اه��رة  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة 
و�لبحث  �لعليا  �لدر��شات  كلية  وعميد  �جلامعة  مدير  نائب 

�لعلمي.
للرتبية  �لعليا  �ل��در����ش��ات  كلية  ع��م��د�ء  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  �شم 
و�لتعليم وكلية �لعلوم و�لهند�شة وكبار �مل�شوؤولني �لأكادمييني 
م���ن ك��ل��ي��ة �لأع���م���ال وك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم و�ل��ه��ن��د���ش��ة يف �جلامعة 

�لأمريكية بالقاهرة.
دولة  حاليا  ي��زور  �لأمريكية  �جلامعة  وفد  �أن  بالذكر  جدير 

�لأمور  يعد من  �ملنطقة  �جلامعات يف  �أف�شل  تت�شمن  فاعلة 
�ل�شرورية لتنمية هذ� �جلزء من �لعامل.

ر�ب��ط��ة جتمع جامعات  لت�شكيل  �ل��وق��ت  ح��ان  �أن���ه  �إىل  ول��ف��ت 
�لتعليم  يف  �ل��ت��م��ي��ز  �إىل  �ل�����ش��اع��ي��ة  �جل���ه���ود  ل��ب��ذل  �مل��ن��ط��ق��ة 
�أهد�ف  �لعايل و�لبحث �لعلمي .. معربا عن �شعادته لتماثل 
�جلامعتني و�ن�شجامها وما حتمله يف طياتها من فر�س هائلة 

للتعاون �مل�شتقبلي.
ومت خ���ال �لج��ت��م��اع �ل���ذي ح�����ش��ره �ل��دك��ت��ور ���ش��ه��ام �لدين 
كلد�ري م�شاعد نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �لبحث �لعلمي 
مناق�شة �أوجه �لتعاون مبا يف ذلك تطوير �لتفاقيات �مل�شرتكة 

بني جامعة �لإمار�ت و�جلامعة �لأمريكية بالقاهرة.

�لإمار�ت يف �إطار جولة تقوده �أي�شا �إىل �شلطنة عمان لبحث 
�شبل �لتعاون مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية يف �ملنطقة.

ورح���ب �ل��دك��ت��ور روب���رت وي���ان وك��ي��ل ن��ائ��ب م��دي��ر �جلامعة 
بني  �حلقيقي  �ل��ت��ع��اون  �أن  �إىل  م�����ش��ر�   .. �مل�����ش��ري  ب��ال��وف��د 
تربطهم  �أ�شخا�س  وتفاعل  تو��شل  على  يعتمد  �ملوؤ�ش�شات 

�هتمامات م�شرتكة.
ولفت �إىل �أن هذ� �لجتماع يعد �خلطوة �لأوىل نحو تطوير 
برنامج م�شرتك للتعاون يعود باملنفعة على كلتا �ملوؤ�ش�شتني .. 
معربا عن �شعادته لروؤية مدى �لت�شابه �لذي يجمع ن�شاطات 

و�أهد�ف �ملوؤ�ش�شتني.
�شبكة  �إن�شاء  �أن  �ل�شعر�وي  عمرو  �لدكتور  �أو�شح  جانبه  من 

افتتح فعاليات موؤمتر امرا�س اجلهاز اله�سمي يف ابوظبي 

نهيان بن مبارك : المارات بقيادة رئي�ض الدولة اخذت على عاتقها تطبيق اعلى م�ضت�يات اخلدمات والرعاية ال�ضحية 
 ا�ضتعرا�ض اوراق عمل عن الورام ال�ضرطانية وعالج حالت التهابات الكبد الفريو�ضي وا�ضابات املعدة والأمعاء 

الدكتور فواز �سيخ ترابالدكتور اي�سكو جاناتويننيالدكتورة �سوزان غرايبهالدكتور قا�سم العوم

مبارك  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �شهد 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
وتنمية �ملجتمع �شباح �م�س �جلمعه 
ف��ع��ال��ي��ات م��وؤمت��ر �جل��دي��د يف عاج 
�له�شمي يف فندق  �جل��ه��از  �م��ر����س 
 270 مب�شاركة  �شر�تون  �بوظبي 
فنية  ك����و�در  و  متخ�ش�شا  و  طبيبا 
و�ملن�شات  �مل�شت�شفيات  خمتلف  م��ن 
�لدولة  وخ���ارج  د�خ���ل  م��ن  �ل�شحية 
و�لذي ينظمه جمموعة م�شت�شفيات 

م�شت�شفى �لنور يف �بوظبي . 
و �كد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  يف  ن���ه���ي���ان  �ل 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �إن دولة  للموؤمتر 
�ملتحدة �أخذت على عاتقها وبالدعم 
�لكامل من �لقيادة �لر�شيدة برئا�شة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة بن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�شمو  �ول  �ل���ف���ري���ق  م��ت��اب��ع��ة  و  �هلل 
ز�ي����د �ل نهيان  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �ب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة تطبيق  ل���ل���ق���و�ت  �لع���ل���ى 
�ل�شحية  �خلدمات  م�شتويات  �أعلى 
�إىل  ل��ل��و���ش��ول  �لطبية  و�مل��م��ار���ش��ات 
�لرعاية  يف  �لعايل  �مل�شتوى  حتقيق 
�ل�شحية يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
رعاية  نظام  �إىل  و�لو�شول  �ملتحدة 
�أفر�د  كافة  �حتياجات  يلبي  �شحية 

�ملجتمع .
و قال ل نكافح فقط لتوفر �أف�شل 
�لذيني  للمر�شى  �ل�شحية  �لرعاية 
مزمنة  �أو  ح����ادة  �أم���ر�����س  ي��ع��ان��ون 
�لعاج  و�إمن��ا ن�شر يف جم��ال  فقط 
�ملبادر�ت  و�ح��ت�����ش��ان  معا  و�ل��وق��اي��ة 
م�شتوى  �أف�������ش���ل  ل���ت���اأم���ني  �ل���ه���ام���ة 
هذه  على  يعي�س  من  جلميع  �شحي 
�لأر�س �حلبيبة ، و�ن عقد �ملوؤمتر يف 
�أبو ظبي ي�شجل حقيقة �أن �أبو ظبي 
ومركز�  مميزة  عامة  �أ�شبحت  قد 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ل��ت��ق��دمي  ع��امل��ي��ٍا 
يكون  �أن  ن��ت��ط��ل��ع  و�إن����ن����ا  �مل��ت��ق��دم��ة 
بالرعاية  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  �مل���و�ط���ن���ون 
�ل�شحية �ملقدمة ونوعيتها وجودتها 
�جلميع  �إىل  �شتقدم  و�أنها  وكفايتها 

بدون متييز .
مبارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  ����ش��اف  و 
ح�شور  ي�شرين  كلمته  يف  نهيان  �ل 
فعاليات موؤمتر �لنور �لدويل و�لذي 
�لعلمية  باملعرفة  كبر  ب�شكل  يهتم 
ت���دل ع��ل��ى جن���اح مهنة �لطب  �ل��ت��ي 
�ملوؤمتر قد  ه��ذ�  �مل�شاركني يف  �إن  و   ،
و�لطبية  �لعلمية  �مل��ع��رف��ة  �كت�شبو 
على  و�أ�شبحو  �لهامة  �ملو��شيع  يف 
�لذين  �مل���ر����ش���ى  ع����اج  يف  م��ع��رف��ة 
ينتظروهم يف �مل�شت�شفيات يف �لدولة 
ناق�س  �لأوىل  �ل�����ش��ن��ة  يف  ق����ال  و   .
و�أثرها  �ل�����ش��م��ن��ة  م��و���ش��وع  �مل���ومت���ر 
على �شحة �لإن�شان و�ملوؤمتر �لثاين 
رك����ز ع��ل��ى �أم����ر������س �ل��ك��ل��ى ورك����زت 

�لأمر��س  ع��ل��ى  �ل��ت��ال��ي��ة  �مل���وؤمت���ر�ت 
�ل�شماء  و�لغدد  و�ل�شكري  �لنف�شية 
و�أم��ر����س �لأط��ف��ال ب�شكل ع��ام �لتي 
، وب��ع��ده��ا �هتم  �إىل ج��ر�ح��ة  حت��ت��اج 
�مل��وؤمت��ر ب��اأم��ر����س �جل��ه��از �له�شمي 
خمتلف  ق��ب��ل  م���ن  �مل�����ش��ارك��ة  �إن  و   ،
فئات �لط��ب��اء يف �مل��وؤمت��ر ت��دل على 
�أف�شل  يكونو�  �أن  �مل�شاركني  ت�شميم 
�أمر��س  ع��اج  يف  ويهتم  يعالج  م��ن 
�جلهاز �ملعوي و�ملعدي ، وبا�شم دولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة نقدم لكم 
عظيم �شكرنا وتقديرنا على تفانيكم 

مبهنتكم .
�لدكتور  �أ�شكر  �أخ��رى  م��رة  و����ش��اف 
جمموعة  م����دي����ر  �ل�����ع�����وم  ق����ا�����ش����م 
�ملوؤمتر  ورئ��ي�����س  �ل��ن��ور  م�شت�شفيات 
و�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل���ه ب��ب��ذل جهود 
كبرة جلمع ذووي �خلرب�ت �لعالية 
�ملهن  باأع�شاء  خا�س  ب�شكل  و�أرح��ب 
معانات  حت��م��ل��و  �ل����ذي����ن  �ل���ط���ب���ي���ة 
�ل�شفر �إىل �أبو ظبي من دول عربية 
�خلرب�ت  �شيقدمون  وه��م  و�أجنبية 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ا���ش��ت�����ش��اري��ني و�لأط���ب���اء 
و�ملمر�شني و�لعاملني يف هذ� �ملجال 
بر�مج  ت���ق���دم���ه  م����ا  و���ش��ي��ك��ت�����ش��ب��ون 

�لتعليم �لطبي �مل�شتمر .
�ل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  ق��ال  و 
�لطب  مهنة  مت��ار���ش��ون  �أن��ت��م  نهيان 
�مل�شتويات  �أع��ل��ى  وف���ق  ج��ي��د  ب�شكل 
�إىل م��ع��رف��ة كل  �ل��ع��امل��ي��ة وت�����ش��ع��ون 
�لطب  وحيويي يف  و�شروري  جديد 
وم�شتفيدين  �حل����دود  م��ت��ج��اوزي��ن 
�لدكتور  ق����ام  و   ، �ل���ع���امل  ه���و  مم���ا 
ق��ا���ش��م �ل���ع���وم وف��ري��ق��ه ب��ع��م��ل ر�ئع 
�أعلى  على  �خلدمات  �أف�شل  لتوفر 
�مل�شتويات ، ويف �لعام �لقادم �شيكون 
برنامج �لتعليم �لطبي �مل�شرت �أقوى 
من خال �لتعاون مع كليات �لتقنية 
�لعليا يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

و�و�شح �إن عملكم يف هذ� �ملوؤمتر له 
�خلدمات  نوعية  يف  مبا�شرة  عاقة 
كل  �إن  و   ، م���ك���ان  ك����ل  يف  �ل��ط��ب��ي��ة 
وباأعلى  ميار�س  �مل��وؤمت��ر  يف  م�شارك 
ن��وع��ي��ة �حلياة  ل��ت��ح�����ش��ني  �مل��ق��اي�����س 

�لوقائية  �ل����رب�م����ج  يف  و�ل���ت���و����ش���ع 
و�لل����ت����ز�م ب����اج����ر�ء�ت �ل�����ش��ام��ة يف 
�ملن�شات �ل�شحية ��شهم و ب�شكل كبر 
بامر��س  �ل���ش��اب��ة  ن�شب  خف�س  يف 
بي   نوع   �لفرو�شية  �لكبد  �لتهابات 

و نوع  �شي  .
خا�شة  ج��ل�����ش��ة  ع���ق���د  �ىل  و�������ش�����ار 
برئا�شة �لدكتور عبد�لكرمي �لفهيم 
��شت�شاري و رئي�س ق�شم �جلر�حة يف 
�ل�شمنة  عاج  عن  �ملفرق  م�شت�شفى 
ع��ل��ى عمليات  �ل��رتك��ي��ز  مت خ��ال��ه��ا 
�ملناظر  با�شتخد�م  �ل�شمنة  ع��اج 
�جل��ر�ح��ي��ة �ل��ت��ي ي��ت��م خ��ال��ه��ا ق�س 
�ملعدة  جم�����رى  حت���وي���ل  �و  �مل����ع����دة 
جترى  �لعمليات  ه��ذه  �ن  مو�شحا 
بنجاح كبر يف م�شت�شفيات �لنور و�ن 
معاجلة  يف  ��شهمت  �لعمليات  ه��ذه 
�لعديد من �حلالت �لتي تعاين من 
وغرها  و�ل�شمنة  �ل�شكري  �مر��س 

من �لمر��س . 
و ركزت جل�شات �ملوؤمتر على �جلديد 
يف ت�شخي�س وعاج �مر��س �جلهاز 
�لتي  �ل�شرطانية  و�لور�م  �له�شمي 
تنظر  و  �له�شمي  �جل��ه��از  ت�شيب 
�مل�شتجد�ت  �خر  و  �له�شمي  �جلهاز 
�لكبد  �ل���ت���ه���اب���ات  ح�����الت  ع����اج  يف 
�ل����ف����رو�����ش����ي و�جل�����دي�����د يف ع���اج 
حالت  وع��اج  �ل�شفر�وية  �لقنو�ت 
ع�شر �له�شم و�لم �لبطن و��شابات 
�ملعدة و�لمعاء و��شعافها �ىل جانب 
��شتعر��س جر�حات �جلهاز �له�شمي 
��شتخد�م  ذلك  �لطفال مبا يف  عند 
على  �لرتكيز  ث��م  �جل��ر�ح��ي  �ملنظار 
ت�شيب  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رط��ان��ي��ة  �لور�م 

�جلهاز �له�شمي و�لقولون .
و ق����ال �ل���دك���ت���ور ف�����و�ز ���ش��ي��خ ت���ر�ب 
��شتاذ م�شارك و ��شت�شاري �جلر�حة 
م�شت�شفى  يف  و  �لم���ار�ت  جامعة  يف 
ت��و�م يف مدينة �لعني يف ورق��ة عمل 
ق��دم��ه��ا خ���ال ج��ل�����ش��ات �مل���وؤمت���ر �ن 
�لع�شر  �ل�����دول  ب���ني  م���ن  �لم�������ار�ت 
�نت�شار  حيث  م��ن  �ل��ع��امل  يف  �لوىل 
در��شة  �ج����ر�ء  �ىل  م�����ش��ر�  �ل�شمنة 
 2000 �شملت  �لم���ار�ت  يف جامعة 

وجعل �لرعاية �ل�شحية �أكرث �أهمية 
�جلهل  �أن  ت��ع��ل��م��ون  و   ، وف��ع��ال��ي��ة 
و�إن  �لطبية  �ملهن  يف  مكان  له  لي�س 
�أو  �لعلم لنهاية له ، و �إن معظمكم 
جميعكم على در�ية كاملة بالرعاية 

�ل�شحية �لتي تهمنا يف بلدنا هذ�.
و ق�����ال م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
مبارك �ل نهيان �إن مو��شيع �ملوؤمتر 
يف �لأم�س و�ليوم �أعطتني �شعور� �أن 
�له�شمي  �جل��ه��از  يف  �لإ���ش��ط��ر�ب��ات 
�لتي  �ملو��شيع  �إن  و  �هتماما  تلقى 
بني  بالعاقة  تذكرين  ناق�شتموها 
�أحد  �لغذ�ء وهذه �ملو��شيع كما دعا 
�حلكماء ربه ) �أن يعطيه طعام ميكن 
ه�شمه وقدرة له�شم هذ� �لطعام ( ، 
و �إن منظمة �لأغذية و�لزر�عة تقدر 
ليتناولون  �ملعمورة  �شكان  �شبع  �أن 
�جليدة  �لأغ����ذي����ة  م���ن  م��اي��ك��ف��ي��ه��م 
وه���ذ� �مل��ل��ي��ار م��ن �ل��ع��امل معظمهم 
�لرعاية  ليلقون  وهم  �لأطفال  من 
�لغذ�ئية �جليدة ومايتناولونه لي�س 
مليار�ت  �ل�����ش��ت��ة  ن��ح��ن  �أم����ا  ن��ظ��ي��ف��ا 
�إطعام  م�����ش��وؤول��ي��ة  ع��ل��ي��ن��ا  �لأخ������رى 
�إن��ن��ا عندما  و   ، �مل��ح��روم��ني  ه����وؤلء 
نركز على �أمر��س �جلهاز �له�شمي 
�أن ل نن�شى هوؤلء �ملحرومني  يجب 
نتخذ  �أن  وي����ج����ب  �لأط����ع����م����ة  م����ن 
�حل��ي��ط��ة يف م��ان��ت��ن��اول��ه م���ن غ���ذ�ء 
ون��ح��ن ق�����ادرون ع��ل��ى ذل���ك ونعرف 

ماي�شرنا وما ينفعنا .

لختيار  �لعامل  ننا�شد  �أننا  و��شاف 
�لغذ�ء  وت���ن���اول  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل���ط���رق 
ب�شكل  ���ش��ي��خ��ف�����س  وه������ذ�  ب��ح��ك��م��ة 
تتعلق  م��وؤمت��ر�ت  �إىل  حاجتنا  كبر 
ب��اأم��ر����س �جل��ه��از �مل��ع��دي و�مل��ع��وي و 
�لأطعمة  ت��ن��اول  يف  �لإع��ت��د�ل  علينا 
كلمات  و�أذك�������ر  �خ���ت���ي���اره���ا  وح�����ش��ن 
�شايك�شبر هنا  �إن �لأطعمة �جليدة 
�لدر��شات  �إن   ، ه�����ش��م��ه��ا   ي�����ش��ه��ل 
�أن �مل�شتويات  �لطبية قد ��شارت �إىل 
علينا  يجب  �لتي  لاأغذية  �جليدة 
�أن  تناولها �ن تكون باعتد�ل وعلينا 
ن�شتمع �إىل �شدى حكمة �أجد�دنا يف 

�لعتد�ل يف كل �شئ .
�ملر�شى  رع��اي��ة  �إىل  �دع��وك��م  ق���ال  و 
ي�����ش��ك��ل��ون �شبع  �ل���ذي���ن  �مل��ح��ت��م��ل��ني 
���ش��ك��ان �ل��ع��امل وي�����ش��ك��ون م��ن �جلوع 
و�أن تركزو على �أمر��شهم �له�شمية 
�أن يتناق�س عدد �ملر�شى و�أن  ر�جيا 
 ، م�شتقبًا  م��ر���ش��اك��م  م��ن  لن��ك��ون 
وبكلمة �أخرى مر�شاكم يف �مل�شتقبل 
لنتعل  �مل���وؤمت���ر�ت  ه��ذه  �إىل  بحاجة 

منكم �ملزيد.
وخ������ال �جل��ل�����ش��ة �لف���ت���ت���اح���ي���ة مت 
�ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون بني 
جمموعة  و  �ل��ع��ل��ي��ا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات 
بالتوقيع  ق���ام  �ل���ن���ور  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
عليها معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 

�ل نهيان و �لدكتور قا�شم �لعوم . 
و عقب �جلل�شة �لفتتاحية للموؤمتر 

ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  �ف��ت��ت��ح 
ير�فقه �حل�شور من كبار �مل�شوؤولني 
هام�س  على  �مل��ق��ام  �لطبي  �مل��ع��ر���س 
�ملوؤمتر �لذي ت�شارك فيه 9 �شركات 
متخ�ش�شة تعر�س �حدث منتجاتها 
يف جمال جر�حات �جلهاز �له�شمي 

و جر�حات �ملناظر . 
�ل�شيخ  �لفتتاحية  �جلل�شة  �شهد  و 
نهيان  �ل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  حممد 
مبارك  بن  نهيان  �شخبوط  و�ل�شيخ 
�ل نهيان و عدد من كبار �مل�شوؤولني 
وح�شد من �لطباء و�لكو�در �لفنية 

 .
�ل���دك���ت���ور قا�شم  �ك����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعوم 
�ملوؤمتر  رئ��ي�����س  �ل��ن��ور  م�شت�شفيات 
يف  �ل�شحية  �خل��دم��ات  م�شتوى  �ن 
�بوظبي  �م��ارة  يف  �ل�شحية  �ملن�شات 
م�شتوى  ي�����ش��اه��ي  و  ج����د�  م��ت��ط��ور 
�خل�����دم�����ات �ل�����ش��ح��ي��ة �مل���ق���دم���ة يف 
خمتلف دول �ل��ع��امل ، وه��ذ� م��ا كان 
�لدعم  و  �هلل  ف�����ش��ل  ل����ول  ي��ت��ح��ق��ق 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  �ل���احم���دود 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لدولة حفظه �هلل و متابعة �لفريق 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل  �ول �شمو 
نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد 
�لعلى للقو�ت �مل�شلحة �نطاقا من 

�لهتمام بالن�شان .

تالو�  ل  �لر�شيدة  �لقيادة  �ن  ق��ال  و 
�ل�شتثمار يف جمال  �شبيل  جهد� يف 
�ل�����ش��ح��ي م�����ش��ر� �ىل �ن  �ل���ق���ط���اع 
ت���ق���دم خدمات  �ل�����ش��ح��ي��ة  �مل��ن�����ش��ات 
�شحية على درجة عالية من �جلودة 
�ملن�شات  مب�شاركة  �ملميزة  و�لنوعية 
��شبحت  �ل�����ش��ح��ي��ة �خل��ا���ش��ة ح��ي��ث 
�جلر�حية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ك��اف��ة  جت���رى 
�لكربى و�لدقيقة وبن�شب  مبا فيها 
جناح عالية ت�شاهي ن�شب �لنجاح يف 

�ملر�كز �لطبية �لعاملية .  
و��شار �لدكتور �لعوم �ىل �ن �خلدمات 
�شهدت  �ب��وظ��ب��ي  �م���ارة  يف  �ل�شحية 
ن��ه�����ش��ة ك��ب��رة وط����ر� ت��ط��ور ملفت 
�ل�شحية  �خل���دم���ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ملقدمة من خال من�شات  �شحة  و 
بدعم  �لخ��رى  �ل�شحية  �لقطاعات 
هيئة �ل�شحة يف �بوظبي �لتي ت�شجع 
خمتلف �ملن�شات �ل�شحية من �لدور 
�لت�شريعي و�لرقابي �لذي تقوم به . 
وت������ط������رق �ل�����دك�����ت�����ور �ل������ع������وم �ىل 
مو�شوعات �ملوؤمتر �لتي يتم �لرتكيز 
�ىل  م�شر�  �جلل�شات  خ��ال  عليها 
�ن �م���ر�����س �جل��ه��از �ل��ه�����ش��م��ي من 
ن�شبة  لن  نظر�  �ملنت�شرة  �لم��ر����س 
 ، بالتغذية  ع��اق��ة  ل��ه  منها  ك��ب��رة 
�لكبد  �م��ر����س  �ىل  �لتطرق  مت  كما 

وعاج فرو�شات �لكبد �ملختلفة . 
و �كد �ن �لتو�شع يف بر�مج �لتطعيم 
�لفرو�شية  �ل��ك��ب��د  �ل��ت��ه��اب��ات  ���ش��د 

برنامج  جانب  �ىل  �ظهرت  مو�طن 
�ل�شحة  هيئة  ت��ن��ف��ذه  �ل���ذي  وق��اي��ة 
�ل�شكان  م��ن   30% �ن  �ب��وظ��ب��ي  يف 
ن�شبة  �ن  و  �ل�����ش��م��ن��ة  م���ن  ي���ع���ان���ون 
�ل�شمنة بني �لطفال ت�شل �ىل 17 
% و�ن ن�شبة �ل�شمنة �ملفرطة ت�شل 

. �ىل 8% 
و�و�شح �نه �جرى منذ عام 2001 
�شمنه  ع���اج  ع��م��ل��ي��ة   1600 ن��ح��و 
ب��ج��ر�ح��ة �مل��ن��ظ��ار ل��ق�����س ج����زء من 
�ملعدة وجد �ن 85 % من �حلالت 
�ن  تبني  و   ، ن�شاء  ثلثهم  مو�طنني 
خ�شعو�  �ل��ذي��ن  م��ن  مري�شا   320
يعانون  باملنظار  �ملعدة  ق�س  لعمليا 
م��ن م��ر���س �ل�����ش��ك��ري و ب��ع��د �جر�ء 
مري�شا   250 �ن  ت��ب��ني  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
ت��وق��ف��و� ع��ن ت��ن��اول �دوي����ة �ل�شكري 
ن�شبة  تخفي�س  مت  �ملتبقي  و�ل��ع��دد 
، حيث  ع���ن���ده���م  �ل�������ش���ك���ري  �دوي�������ة 
%70 من  �ن  �ل��در����ش��ات  �ظ��ه��رت 
يعانون من  �لذين  �ل�شكري  مر�شى 
�لز�ئدة ويخ�شعو� لعمليات  �ل�شمنة 
ق�س �ملعدة يتوقفو� عن تناول �دوية 
�ل�شكري ، زترتفع �لن�شبة �ىل 85% 

يف عمليات حتويل جمرى �ملعدة . 
و ق��دم��ت �ل��دك��ت��ورة ���ش��وز�ن غر�يبة 
و�ل�شكري  �لغدد  �مر��س  ��شت�شارية 
عن  عمل  ورق���ة  �ل��ن��ور  م�شت�شفى  يف 
للنوع  �ل�����ش��ك��رى  م��ر���ش��ى  م��ع��اجل��ة 
و�ل���رب�ه���ني  �ل���دلئ���ل  ذوي  �ل���ث���اين 
خالها  رك�����زت   ، �ل��ث��اب��ت��ة  �لأول����ي����ة 
ملر�س  �ملر�شية  �لف�شيولوجيا  على 
�ل���ث���اين و�جلرعة  ل��ل��ن��وع  ��ري  ��كَّ �ل�����شُّ
�لدو�ئية �لعاجية �ملُثلى �أو �لز�ئدة 
�لت�شخي�س  وم�شعافات  �حل��د  ع��ن 
مر�س  ومعاجلة  �خلطورة  وعو�مل 
و�لوقاية من  �لثاين  للنوع  كَّري  �ل�شُّ
حدوثه.  كما حتدث �لدكتور �إِي�شكو 
مناظر  ����ش��ت�����ش��اري  ج��ان��ات��وي��ن��ني 
�لفح�س  ع���ن   �ل��ن��ور  م�شت�شفى  يف 
بو��شطة  �ل�شوتية  ف��وق  ب��ال��رتدد�ت 
�مل���ن���اظ���ر ح��ي��ث رك����ز ع��ل��ى حتديد 
�لنتيجة  لتحقيق  �لعملية  �لطريقة 
فوق  ب���ال���رتدد�ت  للفح�س  �مل��رج��وة 
�ل�شوتية بو��شطة �ملناظر و�لأدو�ت 
�ل���ت���ي ي���ت���م ����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا و�حل������الت 
�لفح�س  لنظام  �لرئي�شية  �ملختلفة 
ودو�عي  �ل�شوتية  ف��وق  ب��ال��رتدد�ت 
�لطريقة  بهذه  �لفح�س  �إِ�شتعمال 

وطرق �ملعاجلة .  
و قال �لدكتور �مان �لدويني مدير 
�لتعليم �لطبي �مل�شتمر يف جمموعة 
معادلة  تقرر  �ل��ن��ور�ن��ه  م�شت�شفيات 
 12،5 ي��ع��ادل  �مل��وؤمت��ر مب��ا  جل�شات 
على  �شيقام  و�ن���ه   ، معتمدة  ���ش��اع��ة 
ه��ام�����س �مل���وؤمت���ر م��ع��ر���س ط��ب��ي يتم 
�لتقنيات  �ح������دث  ع���ر����س  خ���ال���ه 
جمال  يف  و�لعاجية  �لت�شخي�شية 

�مر��س �جلهاز �له�شمي . 

خالل تفقد املعر�س الطبي ال�سيخ نهيان مبارك يتو�سط �سخبوط و حممد نهيان مبارك والدكتور قا�سم العوم معايل ال�سيخ نهيان مبارك ال نهيان يلقي كلمته 
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        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 743 /2012   جت  كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجر  �بوظبي  �شما  مدعي/ 
تعوي�س  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  للتاأمني  �لحتاد  �شركة 
123.500 درهم �ملطلوب �عانه/ جمموعة �ملازمي ور�شيد �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/26 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

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

مدعي/ عبد�لرز�ق حكيم �لدين �جلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: جالك�شي 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لعاملية 
و�ل�شيانة  للمقاولت  �لعاملية  �عانه/  جالك�شي  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/3/19 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة  �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة العمالية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

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

�لريف  عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  علي  �دوم  عبد�لرحمن  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لو��شع 
عمالية �ملطلوب �عانه/ �لريف �لو��شع للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/19 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/3/12
قلم املحكمة العمالية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عيادة �لمرة لا�شنان

 رخ�شة رقم:CN 1043860 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �حمد كرم �لبلو�شي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �حمد كرم �لبلو�شي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد رفيق كرو �كان )%49(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/عيادة �لمرة لا�شنان

AL AMEERA DENTAL CLINIC
�ىل/عيادة �لمرة لا�شنان ذ.م.م

AL AMEERA DENTAL CLINIC LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مثلث  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1151920:لالكرتوميكانيكال رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/خط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حلياه للخدمات �لتجارية
 رخ�شة رقم:CN 1359577 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
�لربيع  �ل�ش�����ادة/�شما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1013207:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل �شيف عامر ح�شن �جلابري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل خلفان حممد ر��شد حممد �ملن�شوري 

�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاطئ �لطويلة 

 CN 1080724:للمقاولت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد بن جمعه بن حميد بالقيزي �لرميثي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شيف ر��شد �لقبي�شي 

�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعالن قبل �سدور الرتخي�س
بهذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية 
بان �لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1167112 بال�شم �لتجاري: 
�شلطان  �ل�شيد/  وميلكها  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ر�شر 

�حمد �شامل �بر�هيم ح�شن �لذهب �لعلي �مار�ت.
حيث �بدى �ملذكور �عاه رغبته يف �جر�ء �لتعديات �لتالية:

تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/ روف كر للمو�د �لعازلة
وذلك قبل �شدور �لرتخي�س

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شما �لعني ل�شاح 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1227046 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ��شماعيل ح�شن عبد�هلل عبد�لرحمن �ملرزوقي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مالك �شليم �شعود
تعديل وكيل خدمات

حذف مبارك عو�س ز�يد �شويد �ملن�شوري 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�شباب  �ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملرخانية رخ�شة رقم:CN 1122375 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم عبا�س كرمي �شرحان �لبلو�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد خمتار �حمد علي �لبلو�شي 
�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل و�حة �لريحان 

CN 1116260:لبيع �خل�شار و�لفو�كه رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبيد �شعيد �شيف �ل�شبو�شي )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف �حمد علي حممد عبد�هلل �حل�شاين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد علي 

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �ل�شعد�ء

 رخ�شة رقم:CN 1040612 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3.55*1

تعديل ��شم جتاري:من/بقالة �ل�شعد�ء   
AL SUADAA GROCERY

�ىل/بو�بة بني يا�س للفو�كة و�خل�شرو�ت
BANYAS GATE VEGETABLES & FRUTTS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعان و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
للطباعة  �ل�ش�����ادة/�لنه�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لت�شوير  رخ�شة رقم:CN 1159356 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان /�جمايل من م�شاحة 5.60*1.20 �ىل 3.30*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لنه�شة للطباعة و�لت�شوير   
AL NAHDA TYPYING & PHOTOCOPY

�ىل/�لنه�شة للطباعة و�لرتجمة �لقانونية
AL NAHDA TYPING AND LEGAL TRANSLATION

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لرتجمة �لقانونية )7490005(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1136714 بال�شم �لتجاري معهد �لتنوير 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للتكنولوجيا  �لعربي 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا. 
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1221792 بال�شم �لتجاري �لختيار �لر�ئد 
�لعقار�ت  بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة  لد�رة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا. 
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1195701 بال�شم �لتجاري �لبخار و�ل�شمع 
لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا. 
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شوء �لفجر لتجارة و��شتر�د �حللي و�لك�ش�شو�ر�ت
 رخ�شة رقم:CN 1358573 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا �شفاري 

CN 1310972:لدجاج �لطازج رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جا�شم علي ربيع علي �حلو�شني )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف �شيف حمود حمد خمي�س �لبو�شعيدي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �نور مانامكاند�ت حممد حممد مانامكاند�ت علي 

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/زهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبطني لتجارة �ملاب�س
 رخ�شة رقم:CN 1297520 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  �شي�شيليا  �ل�ش�����ادة/�شما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1116198 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�شما �شي�شيليا للمقاولت �لعامة

SAMA SICILIA GENERAL CONTRACTING
�ىل/موؤ�ش�شة �شما �شي�شيليا لعمال �ل�شر�ميك و�لبا�شرت

SAMA SICILIA CERAMICS & PLASTERING WORKS EST
تعديل ن�شاط/��شافة تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالباط �و �لباركية �و 

�لرخام �و �ل�شر�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لتطيني للمباين )�لبا�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ز�ندو للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1179027 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ز�ندو للمقاولت �لعامة 
XANADU GEN CONTRACTING

�ىل/ز�ندو لل�شيانة �لعامة
ZANADU GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10741 بتاريخ 2013/3/16   

اإعــــــــــالن
ل�شبغ  �شديق  نا�شر  �ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�شمكرة �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1108388 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/كر�ج نا�شر �شديق ل�شبغ و�شمكرة �ل�شيار�ت
NASSER SIDDIQ AUTO PAINTING AND TINSMITHING GARAGE

�ىل/موؤ�ش�شة نا�شر �شديق لعمال �لبا�شرت
NASSER SIDDIQ FOR PLASTER WORKS EST

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لتطيني للمباين )�لبا�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف �شمكرة �ملركبات )4520001(

تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�س �ملركبات )4520002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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الي�م امل�ؤمتر ال�ضحفي عن مهرجان الي�م العاملي ملتالزمة داون

بالتعاون مع الدفاع املدين بدبي

)الطرق( تطلق مبادرة ت�ع�ية ل�ضائقي �ضاحنات نقل امل�اد اخلطرة

ملتازمة  �لإم�����ار�ت  جمعية  تنظم 
�لعاملي  �ل�����ي�����وم  م����ه����رج����ان  د�ون 
ملتازمة د�ون 2013 يف دبي مول 
�للجنة  و�شتعقد  �ل��ق��ادم  �ل���ش��ب��وع 
�شحفيا  م��وؤمت��ر�  للفعالية  �لعيا 
ع���ن �حل����دث يف ق��اع��ة �لق�����ش��ر يف 
فندق ر�فلز دبي بجتنب و�يف �شنرت 
 16 �ل�شبت  �شباح  م��ن  �لعا�شر  يف 

مار�س .
وكانت �شعادة �ل�شيدة �شونيا �ل�شيد 
�ل��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س  �أح���م���د 
ملتازمة  �لإم������ار�ت  جمعية  �إد�رة 
�للجنة  �ج��ت��م��اع  ت��ر�أ���ش��ت  ق��د  د�ون 
�ملنظمة و�لفرق �لتطوعية ملهرجان 
�جلماهري  �ل�����ش��ن��وي  �جل��م��ع��ي��ة 
�لعاملي  �ل���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ك��ب��ر 
مل��ت��ازم��ة �مل���ق���رر ت��ن��ظ��ي��م��ه يف دبي 
م���ول ي���وم �ل��ث��ال��ث و�ل��ع�����ش��ري��ن من 
من  ذهبية  برعاية  �جل��اري  مار�س 
ج���ائ���زة �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن ر��شد 
للعلوم �لطبية وهيئة كهرباء ومياه 
دبي ومركز �لتعليم �ملبكر وبرعاية 

ف�شية من بج بن با�شتي.
منال  �ل��دك��ت��ورة  �لج��ت��م��اع  وح�شر 

متطوعي  وفريق  �ل�شارقة،  جامعة 
�جلمعية. 

جمموعة  م�شاركة  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ج��م��ع��ي��ة متطوعي  م��ت��ط��وع��ي  م���ن 
جمعية  وم���ت���ط���وع���ي  �لم������������ار�ت 
�لم���������ار�ت ل���ل���ع���اق���ات �ل���ع���ام���ة يف 

�مل�شرة .
تقديرها  ع��ن  �ل��ه��ا���ش��م��ي  و�ع���رب���ت 
موؤكدة  و�ملتطوعني  �لفرق  جلهود 
�شر�كة �أفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته يف 
و�ل�شرور  و�لبهجة  �لفرحة  �دخ��ال 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �جل��م��ي��ع  ن��ف��و���س  يف 

�لدولية لذوي متازمة د�ون .
�لدعوة  �جل��م��ع��ي��ة  �د�رة  ووج���ه���ت 
للم�شاركة  و�ف��ر�ده  �ملجتمع  لنجوم 
بهذ� �لحتفال �لهام لاأخذ باأيدي 
�لرقي  ن��ح��و  د�ون  م��ت��ازم��ة  ذوي 
�لإعاقة  ح��و�ج��ز  وتخطي  و�ل��ب��ن��اء 
وللم�شاركة �شويا يف ر�شم �لبت�شامة 
ع��ل��ى ���ش��ف��اه��ه��م وذل�����ك م���ن خال 
�مل�شاركة مع ذوي متازمة د�ون يف 
فعالية �مل�شي �لحتفالية �ملقامة يف 

دبي مول.
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ث����ن����ت 

ك��ان لها دور كبر يف  �ل��ب��ارزة �لتي 
�لتوعية من خال تو�جدها  زيادة 
�هميته ما جعل  ما �عطى �حل��دث 
بنف�س  �ل���ع���ام  ي��ت��ك��رره��ذ�  �حل�����دث 

�ملكان.
�لمم  هيئة  �ن   : جعرور  و�أ�شافت 
�مل��ت��ح��دة ق��د �ع��ت��م��دت و�ق����رت يوم 
�حل��ادي و�لع�شرين من مار�س من 
 ، د�ون  ي��وم عاملي ملتازمة  ع��ام  كل 
م�شر� �ىل حر�س �جلمعية �ل�شنوي 
بهذ�  �لإحتفال  يف  تاأ�شي�شها  ومنذ 
�جلمهور  لتوعية  و��شتثماره  �ليوم 
متازمة  ومعنى  مبفهوم  �ل��ك��رمي 
و�ل���دع���م  �مل�������ش���ان���دة  وج������ذب  د�ون 
هذ�  ويعد  �جلماهري  و�لتو��شل 
�لثامن  �لح���ت���ف���ال  ه���و  �لح���ت���ف���ال 
�ملنظمة  من  �عانه  منذ  للجمعية 
�آي  ��س  دي  د�ون  ملتازمة  �لدولية 

يف 2005.
�ل�شايف  �أ���ش��ام��ة  و�ملهند�س  و�و���ش��ح 
���ش��ر ع���ام �جل��م��ع��ي��ة �مل�شرف  �أم����ني 
�لمم  �ن  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  ع���ل���ى  �ل����ع����ام 
�ملتحدة �عتمدت يف نوفمرب 2011 
وهذ� ثاين عام نحتفل به مب�شاركة 

�جلمعية  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب���ة  ج����ع����رور 
�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
�شر  �أمني  �ل�شايف  �أ�شامة  و�ملهند�س 
على  �ل��ع��ام  �مل�����ش��رف  �جلمعية  ع���ام 
ن����و�ل نا�شر  �ل��ف��ع��ال��ي��ة و�لأ����ش���ت���اذة 
�ملالية  �مل��دي��رة  نا�شر  �آل  �هلل  عبد 

للجمعية ع�شوة �للجنة �ملنظمة.
دب��ي مول  �لها�شمي بدعم  و����ش��ادت 
وق���ال���ت �ل��ه��ا���ش��م��ي: ���ش��ي�����ش��ارك يف 
د�ون  م���ت���ازم���ة  ذوي  �ل���ي���وم  ه����ذ� 
ذوي  و�أندية  من �جلن�شني مبر�كز 
�لإع���اق���ة ب��ال��دول��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
وجمعيات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��رك��ات 
ذوي  ب�شئون  و�ملهتمني  �لعام  �لنفع 
من  ك��ب��ر  وع�����دد  د�ون  م���ت���ازم���ة 

�ل�شخ�شيات �لهامة يف �ملجتمع. 
ومت خال �لجتماع تن�شيق وتوزيع 
�لتطوعية  �ل����ف����رق  ب����ني  �ل���ع���م���ل 
و�ل���ل���ج���ن���ة �مل���ن���ظ���م���ة و�������ش������ارك يف 
�لتطوعية  �لفرق  ممثلي  �لجتماع 
�مل�����ش��ارك��ة يف �حل����دث وه���ي ف���رق : 
خطو�ت �ل�شباب �لطموح ،مل�شة �أمل، 
�أم����ن، �لطو�رئ،  ت��ط��وع  ب���ادر ف��ك��ر، 
جو�لة  للتطوع،  دب��ي  م��رك��ز  �ب���د�ع 

�لعاملي  باليوم  �لحتفال  لفعاليات 
يف  �مل�شكلة  د�ون  م��ت��ازم��ة  ل����ذوي 
ج��م��ع��ي��ة �لم������ار�ت مل��ت��ازم��ة د�ون 
�لتي توليها  �لرعاية �لكرمية  على 
�حلكومة �لر�شيدة بف�شل توجيهات 
�ملعنية  و�جل��ه��ات  �لر�شيدة  �لقيادة 
يف �لع��ت��ن��اء ب���ذوي م��ت��ازم��ة د�ون 
ك��اف��ة مقومات  وت�����ش��ه��ي��ل  وت���وف���ر 

�حلياة �ل�شعيدة لهم .
م���ن���ال جعرور  �ل���دك���ت���ورة  و�ع������رب 
رئي�س  نائب  �جلمعية  رئي�س  نائبة 
تقديرها  ع����ن  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
لد�عمي  �جلمعية  �د�رة  وجم��ل�����س 
�لفعالية و�لرعاة وم�شيد� بدعمهم 
يك�شف  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ر  �لن�������ش���اين 
بذوي  �لاحمدود  �هتمامهم  عمق 
متازمة د�ون وحر�شهم على دعم 
�شتى  �لوطن يف  �بناء  ي�شعد  ما  كل 
متازمة  ذوي  وبالخ�س  �ملجالت 

د�ون .
�حلدث  �قامة  �ن   : جعرور  وقالت 
�شنويا يف دبي مول �عطى ثقل كبر 
للحدث نف�شه وكان �كرث من ر�ئع 
و�ل�شخ�شيات  ح�شور�لطفال  مع 

ع����دد من  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل  م��ت��خ�����ش�����س 
عملنا  جم��ال  تعزز  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�مل�شتمرة  �لتفتي�شية  ك���ال���زي���ار�ت 
�لعاقة  ذ�ت  و�مل��و�ق��ع  �ملن�شاآت  �إىل 
ب���امل���ه���ام و�مل�������ش���وؤول���ي���ات �مل����ح����ددة، 
�ج�������ر�ء حمات  ع���ل���ى  و�حل����ر�����س 
تدريبية  وحم���ا����ش���ر�ت  ت���وع���وي���ة 
�أجل  م��ن  �جل��ه��ات،  ل��ه��ذه  متنوعة 
�أب���رز �مل��ع��وق��ات �لتي  �ل��وق��وف على 
تقف �أمامهم خال تنفيذ �خلطط 
وو�شع �حللول �ملنا�شبة، مع �لتاأكد 
�ل�شركات  ه���ذه  �ل���ت���ز�م  م���دى  م��ن 
�خلدمة  وم��زودي  �ملن�شاآت  ومو�قع 

بالقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها. 
�حلمات  �شاهمت  لقد  و�أ����ش���اف: 
�إىل  و�ل���ت���ف���ت���ي�������ش���ي���ة  �ل����ت����وع����وي����ة 
بالن�شبة  �ملخالفات  معدل  خف�س 
ت����وزي����ع  ح����ي����ث مت  ل���ل�������ش���اح���ن���ات، 

•• دبي- الفجر:

و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 
يف ه��ي��ئ��ة �ل����ط����رق و�مل����و������ش����ات، 
وبالتعاون مع �لدفاع �ملدين بدبي، 
�شاحنات  ل�شائقي  توعوية  م��ب��ادرة 
ن���ق���ل �مل��������و�د �خل�����ط�����رة، )ك����امل����و�د 
�لغاز،  ن��ق��ل  �ل��ب��رتول��ي��ة، ���ش��ه��اري��ج 
�لتزليق و�لبرتول،  خملفات زيوت 
�ل��ك��ي��م��اوي��ات وخم��ل��ف��ات��ه��ا، �مل����و�د 
وتوزيع  �مل�شعة،  �ملو�د  �لبيولوجية، 
�ل��غ��از �مل��ن��زيل(، بهدف �ل��ت��اأك��د من 

مدى حتقيق �شروط �ل�شامة. 
، مدير  �مل���ه���رة  ع���ب���د�هلل  و�أو�����ش����ح 
بالإنابة  و�لتفتي�س  �لرقابة  �إد�رة 
هيئة  يف  �ل���رتخ���ي�������س  مب��وؤ���ش�����ش��ة 
�لإد�رة  �أن  و�مل���و�����ش���ات،  �ل��ط��رق 
ت�����ش��ع��ى م����ن خ������ال ف����ري����ق عمل 

دولة   78 بتوقيع  �ل��ع��امل  دول  ك��ل 
�لفي  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة  وم��و�ف��ق��ت��ه��ا 
�شارك  �ل��ع��امل  م��ن  �شخ�شي  ط��ل��ب 
�لتوقيع  يف  �جلمعية  �ع�����ش��اء  فيه 
عليه ملطالبة �لمم �ملتحدة باعتماد 
هذ� �ليوم و�ن ما حتقق يعد لجناز 
به  نحتفل  �ن  ي�شعدنا  كبر  عاملي 
�ل��ي��وم ول��ث��اين م���رة ب���الم���ار�ت مع 
77 قطر� عربيا و�شديقا ي�شاركون 
�لرعاية  ت���وف���ر  �م���ان���ة  حت��م��ل  يف 
و�ل��رف��اه��ي��ة ل���ذوي م��ت��ازم��ة د�ون 

�خو�ننا و�بناوؤنا فلذ�ت �كبادنا .
��شامة  �ملهند�س  جهته  م��ن  و����ش��اد 
ع����ام �جلمعية  ���ش��ر  �م����ني  �ل�����ش��ايف 
ب�����ج�����ه�����ود �مل�����ت�����ط�����وع�����ني �ل�����ذي�����ن 
من  �حل��ف��ل  تنظيم  يف  �شي�شاركون 

د�خل �جلمعية وخارجها كما جرى 
عليه �ل��ع��رف ك��ل ع���ام ل��ي��ظ��ل��و� هم 
و�لتطوع  للعطاء  �ل�شامقة  �لنجوم 
�لن�شاين �لنبيل م�شرة �ىل ت�شكيل 

جلنة عليا منظمة للفعالية .
�ه���د�ف هذ�  �ح��د  �ن  �ل�شايف  و�ك��د 
وتعاون  م�شاركة  على  �لعمل  �لعام 
�ملوجودة  �ل��ت��ط��وع  ف���رق  م���ن  ع���دد 
�لعمل  دع����م  �مل����ب����ادرة يف  ب���ال���دول���ة 
م�شاركة  تعودنا  حيث  �لجتماعي 

�شنوية من عدة فرق تطوعية.
�مل�شاركة  ت��ك��ون  �ن  هدفنا  و����ش��اف 
م��ن �ل��ط��رف��ني ن��و���ش��ع ف��ي��ه��ا حملة 
�ل�شبكات  خ������ال  م����ن  �ل���ت���وع���ي���ة 
�لجتماعية لهذه �لفرق و�ع�شائها 
ثم نعطي من خال هذه �لفعاليات 

جليل �ليوم فر�شة للفرق �ل�شبابية 
�حل�شور  م���ن  �مل���زي���د  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�حلدث  ه��ذ�  يف  للم�شاركة  �لفاعل 
�ل����ع����امل����ي و�خ�������ذ خ�������رب�ت ج���دي���دة 
ملثل  �لتنظيم  يف  ميد�نية  وم��ه��ا�ت 
�ل��ك��ربى معتمدة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه 

�شاعات �لتطوع.
�جلمعية  �ن  �ىل  �ل�����ش��ايف  و�����ش���ار 
بد�ت �ل�شتعد�د للحدث منذ �شهر 
�ل��ع��ل��ي��ا �ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م���ن 
ث��م ب��د�ن��ا ت��وزي��ع �مل��ه��ام على �لفرق 
ل��ت��ت��ب��ع��ه��ا �ج���ت���م���اع���ات �د�ري���������ة يف 
وم�شيد�  باملوقع  و�جتماعات  �ملقر 
�جلهات  م����ن  �ل���ك���ب���ر  ب���ال���ت���ع���اون 
مول  �د�رة  مقدمتها  ويف  �ملتعاونة 

دبي.

�ملو�د  نقل  �شائقي  على  برو�شور�ت 
�خلطرة تو�شح لهم �أبرز �ملخالفات 
هذه  نقل  ب�شاحنات  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت 
�مل������و�د م���ن ن��اح��ي��ة ���ش��ام��ة هيكل 
م���ن �شامة  و�ل���ت���اأك���د  �ل�����ش��اح��ن��ة، 
�جلانبية،  و�مل�����ر�ي�����ا  �لإط������������ار�ت، 
وغ����ره����ا م����ن �لأم��������ور �لأخ�������رى، 
�حلظر  �أوق���ات  حتديد  ع��ن  ف�شا 

�ل�شو�رع  يف  �مل��رك��ب��ات  ه���ذه  ل��ع��ب��ور 
�أن  �إىل  �مل���ه���رة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة.  و�أ����ش���ار 
�ملبادرة �لتوعوية �لتي مت تنفيذها 
�لدفاع �ملدين تخللها زيارة ما  مع 
يقارب 18 �شركة خمت�شة يف نقل 
�مل�����و�د �خل���ط���رة، و�إج������ر�ء حمات 
للتاأكد  ���ش��اح��ن��ة   20 ل  تفتي�شية 
بال�شروط  �ل���ت���ز�م���ه���ا  م����دى  م���ن 

و�مل��ع��اي��ر �مل��ت��ب��ع��ة، ح��ي��ث ت��ب��نّي �أن 
ع���دد �ل�����ش��اح��ن��ات �مل��خ��ال��ف��ة ب��ل��غ 5 
�لغر�مات  عليها  وق��ع��ت  ���ش��اح��ن��ات 
�مللتزمة  �ل�شاحنات  �أما   ، �لقانونية 
فقد بلغ عددها 17 �شاحنة، �لأمر 
�لذي يعك�س مدى حر�س �جلهات 
�أف�شل معاير  �ملعنية على حتقيق 

و��شرت�طات �لأمن و�ل�شامة. 

مرمي مطر: جناحات املراأة الماراتية تاأتي بف�ضل دعم القيادة احلكيمة يف الدولة
••  عجمان-وام:

جمعية  �د�رة  جمل�س  رئي�شة  م��ط��ر  م���رمي  �ل��دك��ت��ورة  ���ش��ع��ادة  �أك����دت   
�ملر�أة  م�شاعي  ل��دع��م  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة  �جلينية  ل��اأم��ر����س  �لم����ار�ت 
من  و�ل��وط��ن  و�ملجتمع  �لأ���ش��رة  نحو  و�جباتها  بكافة  للقيام  �لعاملة 
�لقيادة  �لد�ئمة من  �لرعاية  �مل�شرتك يف ظل  �لعمل �جلماعي  خال 
�حلكيمة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي متثل �لنموذج �ملتميز 
ورم��ز �لعطاء . جاء ذلك يف ن��دوة حول دور �مل��ر�أة يف �ملجتمع نظمتها 
�شعادة  وح�شرها  �لعاملي  �مل���ر�أة  ي��وم  مبنا�شبة  �لطبية  �خلليج  جامعة 
حمي �لدين ثومبي رئي�س جمل�س �إد�رة �جلامعة و�لربوفي�شورة غيتا 
�أ�شوك ر�ج مديرة �جلامعة وعمد�ء �لكليات وعمد�ء �لكليات �لتاأ�شي�شية 

و�أع�شاء هيئة �لتدري�س و�ملوظفون وطلبة �جلامعة.

و�أثنت مطر على ما حققته �ملر�أة من جناحات متو�لية بف�شل �لدعم 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �حلكيمة  �لقيادة  قبل  من  به  حتظى  �ل��ذي  �لكبر 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لدولة  موؤ�ش�س  ب��دء� من  �ملتحدة  �لعربية 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
دبي رعاه �هلل وما قدموه من ت�شجيع وحتفيز للمر�أة �لإمار�تية وما 
غر  للعطاء  ورم��ز�  �ملتميز  �لنموذج  فكانو�  مهمة  �أدو�ر  من  ميثلونه 
�ملحدود وقدوة ح�شنة لنماذج �لأب و�لأخ ..م�شرة �إىل �أنهم �لد�عمون 
لها يف �إبر�ز طاقاتها و�إبد�عاتها كي ت�شاهم يف عملية �لبناء و�لتنمية 

وحتقيق روؤى �لقيادة يف تعزيز مكانة �ملر�أة �أينما كانت.
�أف��ر�د �ملجتمع يف �لإم��ار�ت ممن �شاهمو�  و�أعربت عن �شكرها جلميع 

يف تعزيز جهود �ملر�أة وحتفيزها كي تقوم باأدور�ها خلدمتهم وت�شاهم 
يف بناء �ملجتمع وتعمل على رفعته وتقدمه و�ملحافظة على مكت�شبات 
بتوفر فر�س  للمر�أة  �لدولة  �لقيادة يف  و�أ�شادت مبا قدمته  �لوطن. 
لتتوىل  للمر�أة  ت�شجيع  من  به  تقوم  وم��ا  �مليادين  جميع  يف  لها  عمل 

م�شوؤوليات كبرة يف تطوير �لوطن و�أبنائه.
مقاعد  على  طالب  لكل  �مل�شتقبلية  �لأه��د�ف  حتديد  باأهمية  ونوهت 
�ملعلمني  مب�شاعدة  حتقيقها  �أج���ل  م��ن  ليعمل  �جلامعة  يف  �ل��در����ش��ة 
للطالبات  دع��وة  موجهة   .. �ل��در����ش��ة  مقاعد  يف  و�ل��زم��اء  و�ملقربني 
بت�شميم  و�قعيا  �أم��ر�  �أحامهن وجعلها  �لعمل على حتقيق  ب�شرورة 
�لدين  �شعادة حميي  قدم  �لندوة  متو��شل. ويف ختام  وعمل  و�إ���ش��ر�ر 
�لقطاع  لتميزها يف  م��ط��ر  م���رمي  ل��ل��دك��ت��ورة  ت��ك��رمي��ي��ا  درع���ا  ث��وم��ب��ي 

�لطبي.

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2010/3/17 م �ملودعة حتت رقم: 140154 
با�ش��م:مطحنة �حلد�د

وعنو�نه:�س.ب:40237 دبي ، هاتف:2718937-04 ، �لفاك�س:2713484-04 ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ل�شكر �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب �لرز �لعد�س �خلمرة ذرور �خلبازة �مللح �خلردل �لبهار�ت 
و�لتو�بل.

�لو�ق�عة بالفئة:30 
 T ، a ، m ، i ، l ، n ، a ، d ، u ، M ، a ، s ، a ، l ، a و�شف �لعامة: �لعامة كلمة مبتكرة مكونة من حروف لتينية
�حلرفني T و M منها من �لحرف �لكبرة وبقية حروفها من �لحرف �ل�شغرة وتكون يف د�خل م�شتطيل 

وذلك على �ل�شكل �ملبني .  
�ل�ش��رت�طات:دون �شرط . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16  مار�ض 2013 العدد 10741

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2012/3/14 م �ملودعة حتت رقم: 170565 
با�ش��م:تومام فالبيل �يرتومان عبد�لقادر

وعنو�نه:دبي ، ديرة ، �س.ب:90196 ، هاتف: 2953686-04 ، فاك�س:04-2941334
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شه �و مطليه بها غر �لو�ردة فئات �خرى 
�ملجوهر�ت �لكرمية �دو�ت قيا�س �لوقت و�دو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة.

�لو�ق�عة بالفئة:11 
بحروف  م��دون��ة   PLATINUM PLUS �ل��ع��ب��ارة   PLATINUM PLUS �ل��ع��ام��ة:  و�شف 
لتينية كبرة حيث كلمة PLATINUM بلون ��شود وكلمة PLUS  بلون �زرق ويف�شل بني �لكلمتني 

�شكل ثاثة معينات �ثنان بلون ��شود و�لثاين �لو�شط بلون �زرق وجميعها على خلفية بي�شاء مربعة.  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16  مار�ض 2013 العدد 10741

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 د.مكاوي عو�س �ملكاوي �ملحامي 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة بالرقم : 836

با�شم : �س.�جمل هولدجنز �ند �نف�شتمنتز بر�يفت ليمتد
وعنو�نه : 13/4 كمال مان�شن �رثار بند�ر رود ، كولبا ، مومباي 400005 ، مهار��شرت� ، �لهند.

بتاريخ : 1994/7/13 �مل�شجلة حتت رقم :)215(  
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف :2013/6/28 وحتى تاريخ : 2023/6/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16  مار�ض 2013 العدد 10741

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 د.مكاوي عو�س �ملكاوي �ملحامي 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة بالرقم : 837

با�شم : �س.�جمل هولدجنز �ند �نف�شتمنتز بر�يفت ليمتد
وعنو�نه : 13/4 كمال مان�شن �رثار بند�ر رود ، كولبا ، مومباي 400005 ، مهار��شرت� ، �لهند.

بتاريخ : 1994/7/13 �مل�شجلة حتت رقم :)216(  
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف :2013/6/28 وحتى تاريخ : 2023/6/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  16  مار�ض 2013 العدد 10741

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1452 /2012   جت  جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لتجارية  للو�شاطة  هلب  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  لات�شالت  فيت  �نو  �شركة 
�جلن�شية:  �هوجا  �شمر  �عانه/ميجها  �ملطلوب  درهم   10294 وقدره  مببلغ 
�لهند  �نو فيت لات�شالت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/3/25 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/05

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 743 /2012   جت  كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجر  �بوظبي  �شما  مدعي/ 
تعوي�س  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  للتاأمني  �لحتاد  �شركة 
123.500 درهم �ملطلوب �عانه/ جمموعة �ملازمي ور�شيد �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/26 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

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

مدعي/ عبد�لرز�ق حكيم �لدين �جلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: جالك�شي 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لعاملية 
و�ل�شيانة  للمقاولت  �لعاملية  �عانه/  جالك�شي  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/3/19 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة  �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة العمالية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 286 /2013   عم جز   - م ع- ب- اأظ
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اأهايل بور �سعيد يحرقون البخور بعد اأن و�سفهم بالك�ّسيبة

مر�ضي يحذر من خمططات ل�ضق ال�ضف ال�طني
•• القاهرة-يو بي اأي:

بور�شعيد  مبدينة  ظ��رف��اء  �أح���رق 
�لبخور  �جلمعة،  �م�س  �مل�شرية، 
باملدينة  جت����اري����ة  حم�����ال  �أم�������ام 
�أن  بعد  للح�شد،  تعّر�شهم  خ�شية 
مر�شي  حممد  �لرئي�س  و�شفهم 
روؤو�س  و�أ���ش��ح��اب  يبة  ك�شِّ ب��اأن��ه��م 

�أمو�ل .
و�أبلغ م�شدر حقوقي يف بور�شعيد 
�أن  �إنرتنا�شونال،  بر�س  يونايتد 
عدد�ً من عّمال حمال جتارية يف 
�ل�شوق �لتجاري باملدينة، �أحرقو� 
�لبخور �أمام �ملحال �تقاًء من �شر 
مر�شي،  و�شفهم  �أن  بعد  �حل�شد 
م�شاء  �أُذيعت  كلمة متلفزة  خال 
يبة  ك�شِّ ب��اأن��ه��م  �خل��م��ي�����س،  �أم�������س 
و�أرباح  مكا�شب  على  )يح�شلون 
ن�شاء  و�أن  �أع��م��ال��ه��م(،  م��ن  كبرة 
ب��ور���ش��ع��ي��د ي��ع��ل��ق��ون �ل���ث���وم على 
�أبو�ب �لبيوت ، يف �إ�شارة �إىل ُح�شن 

�لتدبر وعدم �لتبذير.
بور�شعيد  مدينة  �أه���ايل  وُي��ع��رف 
�ل�شمايل  �ل�شاحل  على  �ل��و�ق��ع��ة 
لقناة �ل�شوي�س �شمال �شرق �لباد، 
�أه��ايل حمافظة  وه��م خليط من 
دمياط �ل�شاحلية ومن بدو �شيناء 
و�لقاهرة،  �جل��ن��وب  �أه����ايل  وم���ن 
لون  يف�شّ م���ه���رة  جّت������ار  ب���اأن���ه���م 

عبور  كان  �لأول  و�لعبور  �لثالث، 
�أك��ت��وب��ر وك����ان ل��ل�����ش��رط��ة ب���ه دور 
مهم، و�لثاين يف 25 يناير )ثورة 
�أطاحت  �لتي   2011 يناير   25
�أي�شاً  وك��ان��ت  �ل�����ش��اب��ق(  ب��ال��ن��ظ��ام 
�أن  �هلل  و�أر�د  ق��ل��ب��ه  يف  لل�شرطة 
يكون 25 يناير هو عيد �ل�شرطة 
وذكرى ما �شحت به �ل�شرطة �شد 
�ل�شتعمار و�شد �ملحتل و�نطلقت 
�لإ�شماعيلية  �لأوىل من  �ل�شر�رة 
بقيادة  وك��ان��ت  حقيقية  مل��ق��اوم��ة 

�ل�شرطة .
بعد  ك��ان  �لثالث  �لعبور  و�أ���ش��اف 
و�لدخول  �لرئا�شية  �لنتخابات 

يف مرحلة �ل�شتقر�ر .
وك����ان ���ش��ب��اط وع��ن��ا���ش��ر يف عدة 
م���ع�������ش���ك���ر�ت ل�����اأم�����ن �مل����رك����زي 
�لقاهرة، و  �أبرزها ده�شور جنوب 
عبد  بن  عمر  و  �لوليد  بن  خالد 
�ل��ع��زي��ز ع��ل��ى ط��ري��ق �ل��ق��اه��رة – 
�لعمل  ع��ن  توقفو�  �لأ�شكندرية، 
بالتز�من  �مل��ع�����ش��ك��ر�ت  و�أغ���ل���ق���و� 
م���ع �إغ�����اق ع�����ش��ر�ت م���ن مر�كز 
ي��ط��ال��ب عنا�شر  �ل�����ش��رط��ة ح��ي��ث 
�لد�خلية  وزي����ر  ب���اإق���ال���ة  �لأم�����ن 
معتربين  �إبر�هيم  حممد  �للو�ء 
�إياه يزج بهم يف �ل�شر�ع �ل�شيا�شي 
جماعة  ل�شالح  �لباد  يف  �لد�ئر 

�لإخو�ن �مل�شلمني .

�لأمن �ملركزي )�أكرب قوة عددية 
و�نت�شار�ً يف �لباد(، �أنتم يف �لقلب 
�أبناء  م���ع  ل��ه��ا  م��ن��ه��ا و�حل����ر������س 
�ل�شعب �لذي يحت�شن �أبناءه من 
و�لقلب  �لعني  يف  و�أنتم  �ل�شرطة 

ول تغيبون .
يف  �ل�شيا�شية  �لعملية  �أن  و�عترب 
�لثالث  �لعبور  هي  حالياً  �لباد 
ه���و عبورنا  ي���ح���دث  م���ا  ق���ائ���ًا   ،

و�ملغامرة  �خل������ارج  �إىل  �ل�����ش��ف��ر 
من  جت��اري��ة.  م�شروعات  ب��اإق��ام��ة 
جهته دعا �لرئي�س �مل�شري قو�ت 
��ه من  �لأم����ن �مل���رك���زي �إىل �ل��ت��ن��بُّ
�شف  ���ش��ق  �إىل  ت���ه���دف  ���ش��ائ��ع��ات 
�ل��ع��دو من  �إن  �أب��ن��اء م�شر وق���ال 
�خلارج ي�شعى كذلك ل�شق �ل�شف 
وجهها  كلمة  يف  م��ر���ش��ي،  وق���ال   .
�ملركزي  �لأم���ن  ق���ادة وق���و�ت  �إىل 

مبنطقة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  ب��امل��ع�����ش��ك��ر 
��شة بالقاهرة �م�س �إن م�شر  �لدرَّ
لنا  وط��ن  ول  جميعاً  وطننا  ه��ي 
و�أل  وعيكم  على  ف��ك��ون��و�  غ���ره، 
من  وع��دون��ا  �شائعة  �شفنا  ت�شق 
�أوطاننا ي�شعى ل�شق جمعنا  خارج 
و�أحر�شكم منه كما  �أرى هذ�  و�أنا 

حتر�شون وطنكم .
لعنا�شر  حديثه  موجهاً  و�أ���ش��اف 

النم�ضا تخ�ضى على مراقبيها يف اجل�لن 
•• فيينا-رويرتز:

فرن�شا  دعوة  تعار�س  �نها  �م�س  �لنم�شا  قالت 
لرفع �حلظر �لذي يفر�شه �لحتاد �لوروبي 
على ت�شليح مقاتلي �ملعار�شة �ل�شورية �لذين 
يقاتلون قو�ت �لرئي�س ب�شار �ل�شد معللة ذلك 
بخوفها على �لقو�ت �لتي ت�شارك بها يف قو�ت 
�جلولن  ه�شبة  يف  �ملتمركزة  �ل�شام  حفظ 
�ل�شورية �لتي حتتلها ��شر�ئيل. وطالب وزير 
�ملتحدة  �لمم  ك��ل��وج  ج��ر�ل��د  �ل��ن��م�����ش��ا  دف����اع 
و�ن  للمر�قبني  مناوبة  عمليات  ت�شمن  ب��اأن 

و�شط  �شوريا  ع��رب  �م��د�د�ت��ه��م  على  يح�شلو� 
و�أدىل  �شامتهم.  ب�شاأن  مت�شاعدة  خم��اوف 
وزير �لدفاع �لنم�شاوي بهذه �لت�شريحات بعد 
�ن �علن �لرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� �أولوند �ن 
دول  ح��ك��وم��ات  �شتحثان  وب��ري��ط��ان��ي��ا  ف��رن�����ش��ا 
�لحت���اد �لوروب���ي �لخ���رى على رف��ع �حلظر 
�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  �م�����د�د  ع��ل��ى  �مل���ف���رو����س 
بال�شاح حمذر� من �ن فرن�شا قد تفعل ذلك 
�تفاق.  �ىل  �لحت����اد  يتو�شل  مل  �ذ�  م��ن��ف��ردة 
�ملانيا  منها  �لحت��اد  �أخ��رى يف  دول  وعار�شت 
رفع �حلظر على �ل�شاح قائلة �ن هذ� �شيذكي 

�ل�شاح  �م�����د�د�ت  �ذ� و���ش��ل��ت  �ل��ع��ن��ف خ��ا���ش��ة 
�لغربية �ىل ��شاميني مت�شددين.

ت���وىل من�شب وزي���ر دفاع  �ل���ذي  ك��ل��وج  وق���ال 
�لنم�شا يوم �لثنني لاذ�عة �لنم�شاوية �و.�ر.

�ف ل ميكن لحد �ن يعرف ليدي من �شت�شل 
نحن  �ل�شبب  ولهذ�  �ل�شافية  �ل�شلحة  هذه 
�شد هذ� �لقرت�ح. وبرز �لو�شع �خلطر لقوة 
�لف فرد  �ل�شام يف �جل��ولن وقو�مها  حفظ 
�ل�شبوع �ملا�شي حني �حتجز مقاتلو �ملعار�شة 
ملدة  فلبينيون  كلهم  م�شلح  غر  مر�قبا   21

ثاثة �يام.

�حل�����ظ�����ر ع�����ن ت�����ق�����دمي �ل�������ش���اح 
مقابل  يف  �ل�����ش��وري��ة.  للمعار�شة 
ذلك، �أبدت رو�شيا معار�شة ملوقف 
غينادي  وق��ال  وبريطانيا،  فرن�شا 
غاتيلوف نائب وزير �خلارجية �إن 
ت�شليح  �لغربية  �ل��دول  بع�س  نية 
�لقلق  ت��ث��ر  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 

لدى مو�شكو.
على  ح�شابه  على  غاتيلوف  وق��ال 
�جلميع  �أن  ي���ب���دو  ت��ي��وت��ر  م���وق���ع 
بدء  ���ش��رورة  ع��ن  �لآن  يتحدثون 
ع��م��ل��ي��ة �ل��ت�����ش��وي��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
هو  قلقنا  يثر  م��ا  لكن  ���ش��وري��ا.. 
تعلن  �لغربية  �لعو��شم  بع�س  �أن 
ت�شليح  ن��ي��ت��ه��ا  ع���ن  و�ح�����د  �آن  يف 

�ملعار�شة.
ويف رو�شيا �أي�شا قال �ملتحدث با�شم 
�خلارجية �ألك�شندر لوكوفيت�س يف 
�ملعار�شة  تزويد  �إن  نف�شه  �ل�شياق 
جبهة  �إىل  ب���ه  �شي�شل  ب��ال�����ش��اح 
بالإرهابية.  و�شفها  �لتي  �لن�شرة 
قر�ر  �أي�����ش��ا  لوكوفيت�س  وع��ار���س 
باجلامعة  ����ش���وري���ا  م��ق��ع��د  م���ن���ح 
وكالة  ونقلت  للمعار�شة،  �لعربية 
عن  نوفو�شتي  �ل��رو���ش��ي��ة  �لأن���ب���اء 
لوكوفيت�س قوله �إن هذه �خلطوة 
�لثو�ر  ت��زوي��د  �إمكانية  �إىل  ت�شر 
�إنها  عنها  يقال  بطريقة  بال�شاح 
�شرعية من دون �للجوء �إىل طرق 

م�شكوك فيها.

•• القاهرة-يو بي اأي:

بد�أت جمموعة من �مل�شريني �لأقباط �عت�شاماً مفتوحاً 
مقتل  على  �حتجاجاً  بالقاهرة،  �لليبية  �ل�شفارة  �أم��ام 

�شاب موقوف يف ليبيا بتهمة �لتب�شر بامل�شيحية .
على  ُتطلق  جلماعة  ينتمون  �لأق��ب��اط  ع�شر�ت  ع  وجتمَّ
�لأول  �أم�س  ليل   ، �لقبطي  �ل�شباب  جبهة  ��شم  نف�شها 
بالقاهرة،  �ل��زم��ال��ك  بحي  �لليبية  �ل�شفارة  مقر  �أم���ام 
�ح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى م��ق��ت��ل �ل�����ش��اب ع����زت ح��ك��ي��م �ملوقوف 
�لتب�شر  بتهمة  �لليبية  �ل�شلطات  �أم��ام  �لتحقيق  رهن 
�آخرين يو�جهون  �شر�ح  باإطاق  ، مطالبني  بامل�شيحية 

�لتهمة ذ�تها، وعودتهم �إىل م�شر.

زت ق���و�ت �لأم���ن �مل�����ش��ري م��ن ت��و�ج��ده��ا حول  وق��د ع���زَّ
من  جمموعة  مع  تفاو�س  يجري  فيما  �ل�شفارة،  مقر 
�ل�شباب �أعلنو� �عت�شاماً مفتوحاً هناك، لإقناعهم بف�س 

�لعت�شام و�للجوء �إىل �لقانون.
وكانت �أعد�د كبرة من �أهايل حمافظة �أ�شيوط )جنوب 
�ملو�طن  �لفائت، جثمان  �لأربعاء  يوم  �شّيعو�،  �لقاهرة( 
عزت حكيم عطا �هلل )45 عاماً( بعد يوم من و�شوله 
�أنه تويف نتيجة �لتعذيب يف  د  �إىل مطار �لقاهرة، وت��ردَّ
�أحد �ل�شجون �لليبية حيث كان يخ�شع للتحقيق مع 3 
�آخرين بتهمة �لتب�شر بامل�شيحية، بعد توقيفهم �شمن 
على  ُتطلق  مت�شددة  جماعة  ج��ان��ب  م��ن  ك��ب��رة  �أع���د�د 

نف�شها ��شم �أن�شار �ل�شريعة .

فرن�ضا ل ت�ضتبعد ت�ضليح ث�ار �ض�ريا
•• بروك�صل-ا ف ب:

�ع��ل��ن �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي ف��رن�����ش��و� ه��ولن��د �ن ف��رن�����ش��ا م�����ش��ت��ع��دة لتحمل 
مل  حال  يف  �ل�شورية  �ملعار�شة  �ىل  ��شلحة  تقدمي  ت�شتبعد  ول  م�شوؤولياتها 
وقال هولند خال موؤمتر  بذلك.  �لوروبيني  �شركائها  �قناع  �ىل  تتو�شل 
�شحايف يف ختام �عمال �ليوم �لول من �لقمة �لوروبية يف بروك�شل هدفنا 
هو �قناع �شركائنا نهاية �شهر �يار-مايو وقبل ذلك �ذ� �مكن. �شوف نوظف 
دبلوما�شيتنا يف هذ� �ملجال. ويف حال ح�شلت عرقلة من قبل بلد �و بلدين فان 
فرن�شا حينها �شتتحمل م�شوؤولياتها . وقررت �لدول �لوروبية �ل27 نهاية 
�ل�شلحة  على  حظر  بينها  من  �شوريا  على  عقوبات  فر�س  �شباط-فرب�ير 

�شهر  نهاية  مع  تنتهي  ��شهر  ملدة ثاثة 
�يار-مايو. ومع ذلك، رفع �لوروبيون 
مبعد�ت  �ملعار�شة  تزويد  عن  �لقيود 
غ��ر ق��ات��ل��ة وت��ق��دمي م�����ش��اع��دة تقنية 
 . �ملدنيني  وحماية  �ملعار�شة  مل�شاعدة 
وبالرغم  �لن،  حتى  هولند  و��شاف 
ف�شلت كل �حللول  �ل�شغوط،  من كل 
�ل�شيا�شية يف �شوريا. و�و�شح يجب �ن 
ن��ذه��ب �ىل �ب��ع��د م��ن ذل���ك لن���ه منذ 
قبل  من  و��شحة  �ر�دة  هناك  عامني 
ب�شار �ل�شد على ��شتعمال كل �لو�شائل 
�لد�ئر  �ل��ن��ز�ع  و�وق��ع   . �شعبه  ل�شرب 
منذ عامني يف �شوريا �كرث من �شبعني 
�لف قتيل، ح�شب �لمم �ملتحدة وقال 
ه���ولن���د �ي�����ش��ا ي��ج��ب �ن ن��ذه��ب �ىل 

و��شار  كيميائية  ��شلحة  ��شتعمال  حول  وخم��اوف  تهديد�ت  هناك  لن  �بعد 
�ي�شا �ىل �ن �لنظام يتلقى ��شلحة بالرغم من �لعقوبات يف حني �ن �ملعار�شة 
تخ�شع لقو�عد �حلظر . و��شاف يجب �ن جند ت�شوية على �مل�شتوى �لوروبي 
�يار-  31 �لنهائي هو  �ملعار�شة. و�و�شح �ن �ملوعد  ��شلحة �ىل  حول ت�شليم 

مايو ولكن ميكن �ن جتري �لمور ب�شكل ��شرع .

معار�ض�ن �ض�ري�ن دربتهم 
اأمريكا يع�دون اإىل القتال 

•• بريوت-رويرتز:

�ملعار�شني  من  �لوىل  �لدفعة  معظم  �ن  �ل�شورية  باملعار�شة  قيادي  ق��ال 
على  و�مل��خ��اب��ر�ت  �جلي�س  من  �مريكيون  �شباط  دربهم  �لذين  �ل�شوريني 
�أنهو�  ل��ل��ط��ائ��ر�ت  ل��ل��دب��اب��ات و����ش��ل��ح��ة م�����ش��ادة  ����ش��ت��خ��د�م ��شلحة م�����ش��ادة 
تدريبهم ويعودون �لن �ىل �شوريا للقتال. و�حجم م�شوؤولون غربيون وقادة 
باملعار�شة عن �لتعقيب على تقارير يف جملة دير �شبيجل �لملانية وو�شائل 
�شورية  ق��و�ت  ي��درب��ون  �مريكيني  �ن  تقول  �ملا�شي  �ل�شبوع  �خ��رى  �ع��ام 
معار�شة للحكومة . لكن �حد قادة �ملعار�شة على �شلة وثيقة بالعملية قال 
�ن �شباطا باجلي�س �لمريكي و�ملخابر�ت يدربون معار�شني �شوريني و�ن 

معظم �فر�د �ملجموعة �لوىل �لتي ت�شم 300 مقاتل �أنهو� تدريباتهم.
هويته  ع��ن  �لك�شف  ع��دم  �شريطة  ل��روي��رتز  ت�شريحات  يف  قائا  و����ش��اف 
و�ملخابر�ت  �لمريكي  �جلي�س  نعم  لكن  تعرفون..  كما  ح�شا�س  �م��ر  ه��ذ� 
�مد�د�ت  �شتقدم  �نها  �ملتحدة  �لوليات  وقالت  �ملعار�شني.  بع�س  يدربون 
طبية و�غذية مبا�شرة �يل مقاتلي �ملعار�شة لكنها ��شتبعدت �ر�شال ��شلحة 
خل�شيتها من �نها رمبا جتد جتد طريقها �يل �يدي ��شاميني مت�شددين 
و��شنطن  �ن  �ملعار�س  �لقيادي  �هد�ف غربية وقال  ي�شتخدمونها �شد  قد 
�ت��خ��ذت ق���ر�ر ت��دري��ب �مل��ع��ار���ش��ني حت��ت �ل��ط��اول��ة. و����ش��اف �ن م�شوؤولني 
�مريكيني �ت�شلو� بالقيادة �لعامة للمعار�شة وعر�شو� تقدمي �مل�شاعدة قبل 
حتت  �لعاملة  �للوية  من  �لعامة  �لقيادة  طلبت  ذلك  وبعد  ��شهر.  ب�شعة 
قيادتها �ختيار مقاتلني على م�شتوى جيد ليتدربو� على ��شتخد�م ��شلحة 
للطائر�ت  م�����ش��ادة  و���ش��و�ري��خ  للدبابات  م�����ش��ادة  ���ش��و�ري��خ  مثل  متقدمة 

بال�شافة �ىل تعلم تقنيات جمع �ملعلومات �ملخابر�تية.

•• عوا�صم-وكاالت:

عندما قال جمل�س �لإفتاء �لأعلى 
هذ�  �شوريا  يف  باحلكومة  �ملرتبط 
�لأ�شبوع �إن �لن�شمام �إىل �جلي�س 
وحماربة �لثو�ر م�شوؤولية �إميانية 
ب�شاأن  ���ش��ائ��ع��ات  م���اأت   ، ووط��ن��ي��ة 
�لعا�شمة  �أرج����اء  جماعي  جتنيد 

دم�شق.
�ل�����ش��ب��اب يف �شن  �ل���ذع���ر  ومت���ل���ك 
بخو�س  �إلز�مهم  خ�شية  �لتجنيد 
�لثو�ر،  ���ش��د  �ل�����ش��و�رع  م��ع��ارك يف 
�أ����ش���ره���م يف  �إىل  �إع����ادت����ه����م  ق���ب���ل 
���ش��ن��ادي��ق خ�����ش��ب��ي��ة م��ث��ل��م��ا حدث 
�لعامني  لآلف �جلنود على مد�ر 

�ملا�شيني.
ب�شار  �ل���رئ���ي�������س  ق�������و�ت  وب�����ات�����ت 
�لباد،  �أن���ح���اء  يف  منهكة  �لأ����ش���د 
من  �ملزيد  �ملعار�شة  تك�شب  بينما 
قو�عد  ع��ل��ى  وت�شيطر  �لأر�����ش���ي 
ب��ع�����س جنود  ع�����ش��ك��ري��ة. وي���ق���ول 
�ملعنويات  �إن  �ل��ف��اري��ن  �لح��ت��ي��اط 
�لذين  �جل���ن���ود  ب���ني  م��ن��خ��ف�����ش��ة 
د�خل  فعليا  �ل�شباط  يحتجزهم 
ث��ك��ن��ات��ه��م خ�����ش��ي��ة �ن�����ش��ق��اق��ه��م �أو 
فر�رهم. وقال حممد )30 عاما( 
وهو �أحد �أن�شار �لأ�شد �إنه يف�شل 
�ل��ب��اد ع��ل��ى مقاتلة  �ل���ف���ر�ر م��ن 
�مل��ع��ار���ش��ني. و�أ����ش���اف ط��ال��ب��ا عدم 
�لنتقام  خ�شية  �لثاين  ��شمه  ذكر 
بال�شبط لو مت  �شاأفعل  منه، ماذ� 
�ملعار�شني؟  �أق��ت��ل  ه��ل  جت��ن��ي��دي؟ 

�شيقتلونني .
�أكمل خدمته  �ل��ذي  وتابع حممد 
عامني  مل��دة  �لإل��ز�م��ي��ة  �لع�شكرية 
ق��ب��ل ع���دة ���ش��ن��و�ت، ���ش��اأم��وت على 

�أي ح���ال ك��م��ا ت��ذب��ح �ل��غ��ن��م.. نعم 
�لنظام، لكن هذه لي�شت  �أوؤي��د  �أن��ا 
معركتي . من جهتها نفت �لوكالة 
)�شانا(  لاأنباء  �ل�شورية  �لعربية 
للتجنيد  �ل�شلطات  ل��دى  نية  �أي 
�للتحاق  �إن  وق��ال��ت  م��اع��ي،  �ل���ج 
�لع�شكرية و�جب وطني  باخلدمة 
�إطاقا  ���ش��ح��ة  و�إن�����ه ل  م��ق��د���س، 
و�شائل  بع�س  تبثها  �لتي  لاأنباء 

�لإعام عن نفر عام يف �شوريا .
�مل�شلحة  ق���و�ت���ن���ا  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
�لبا�شلة يف �أعلى درجات جهوزيتها 
ل�شد  و����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا  وق���در�ت���ه���ا 
ومو�جهة �لإرهابيني و�لدفاع عن 

�أمن �لوطن و�ملو�طنني .
للدر��شات  �ل����دويل  �مل��ع��ه��د  وق����ال 

ق�����ر�ر ف��رن�����ش��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا زي����ادة 
مو�شحة  �ل�شورية،  �ملعار�شة  دعم 
�أ�شكال  ك����ل  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ���ش��ن��دع��م 
�ل�شورية  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  �مل�����ش��اع��دة 
فرن�شا  علنا  عنها  تتحدث  و�ل��ت��ي 
وبريطانيا . وفيما يتعلق مبوقف 
�ملتحدثة  �لأوروب���ي قالت  �لحت��اد 
�لحت������اد  �إىل  ي����ع����ود  ب���ال���ت���اأك���ي���د 
ولكننا  �لقر�ر  يتخذ  �أن  �لأوروب���ي 
تريد  �حل��ك��وم��ات  بع�س  �أن  نعلم 
�لقيام باملزيد ونحن ن�شجعها على 
م��و����ش��ل��ة �حل�����و�ر د�خ����ل �لحت���اد 
ب��امل��زي��د .  �ل��ق��ي��ام  لكي تتمكن م��ن 
�لتي  �لأمركية  �ملتحدثة  �أن  غر 
�ملعار�شة  ت�شليح  ب��اده��ا  ترف�س 
بعتاد  بتزويدها  وتكتفي  �ل�شورية 

قو�م  �إن  ل��ن��دن  يف  �لإ�شرت�تيجية 
�جل��ي�����س �ل�������ش���وري �ن��خ��ف�����س �إىل 
نحو  �إىل  لي�شل  تقريبا  �لن�شف 
عمليات  ب�شبب  رجل  �آلف   110
وخ�شائر  و�ل������ف������ر�ر  �لن�������ش���ق���اق 
�ملعارك. �ىل ذلك، �أعلنت �لوليات 
�لدعم  لنوعية  ت��اأي��ي��ده��ا  �مل��ت��ح��دة 
�لذي �أعلنت عنه فرن�شا وبريطانيا 
ولكنها  �ل�شورية،  �ملعار�شة  لقو�ت 
�لأمور  �أن  نف�شه  �لوقت  يف  �أك��دت 
�لتي يتحدث عنها بع�س �حللفاء 
�لعتاد  بخانة  �ملرحلة  بهذه  تبقى 
�ملتحدثة  وق��ال��ت   . �ل��ف��ت��اك  غ��ر 
ب���ا����ش���م �خل����ارج����ي����ة �لأم����رك����ي����ة 
�ل���ولي���ات  �إن  ن���ولن���د  ف��ي��ك��ت��وري��ا 
�مل��ت��ح��دة ت��ن��ظ��ر ب��ع��ني �ل��ر���ش��ا �إىل 

غ��ر ف��ت��اك �أب��ق��ت �ل��غ��م��و���س على 
مو�شوع  م���ن  و����ش��ن��ط��ن  م���وق���ف 
للمعار�شة  �أ�شلحة  تقدمي  �إم��ك��ان 
�ل������دول  �إن  وق����ال����ت  �ل���������ش����وري����ة، 
ت��ت��ح��دث ع��ن تخفيف  �لأوروب����ي����ة 
�لأ�شلحة  ع��ل��ى  �مل��ف��رو���س  �حل��ظ��ر 
ول��ي�����س رف����ع �حل���ظ���ر م����وؤك����دة �أن 
بع�س  عنها  يتحدث  �لتي  �لأم���ور 
يف  �ملرحلة  ه��ذه  يف  تبقى  �حللفاء 

خانة �لعتاد غر �لفتاك .
وك���ان���ت ف��رن�����ش��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا قد 
مقاتلي  ت�شليح  ع��زم��ه��م��ا  �أع��ل��ن��ت��ا 
�مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة ����ش���و�ء و�فق 
�لحت��اد �لأوروب��ي على ذلك �أم ل، 
يف ق��ر�ر ج��اء مع دخ��ول �ل��ث��ورة يف 

�شوريا عامها �لثالث.
�لفرن�شي  �ل���رئ���ي�������س  ق�����ال  وق�����د 
�فتتاح  ق��ب��ي��ل  ه���ولن���د  ف��رن�����ش��و� 
�إنه  بروك�شل  يف  �لأوروب��ي��ة  �لقمة 
ياأمل �أن يرفع �لأوروبيون �حلظر، 
مو�شحا نحن على ��شتعد�د لدعم 
�مل���ع���ار����ش���ة وب���ال���ت���ايل ن��ح��ن على 
����ش��ت��ع��د�د ل��ل��ذه��اب �إىل ه��ذ� �حلد 

ويجب �أن نتحمل م�شوؤولياتنا .
�أما رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ديفد 
كامرون فقد �أعلن �أن باده ميكن 
�لذي يفر�شه  �أن تتجاهل �حلظر 
�لحت���اد �لأوروب����ي وت��ق��وم بتزويد 
بالأ�شلحة  �ل�����ش��وري��ني  �مل��ع��ار���ش��ني 
ي�شاعد يف  �أن  ذل��ك ميكن  ك��ان  �إذ� 
�إ�شقاط �لرئي�س ب�شار �لأ�شد . ويف 
�خلارجية  وزير  قال  �ل�شياق،  هذ� 
�ل��ف��رن�����ش��ي ل�������ور�ن ف���اب���ي���و����س �إن 
باده وبريطانيا �شتدعو�ن خال 
�لأوروبي  لاحتاد  قريب  �جتماع 
لرفع  �أ���ش��اب��ي��ع،  ب�شعة  غ�شون  يف 

ذعر بدم�سق بعد دعوة لاللتحاق باجلي�س 

دعم اأمريكي لت�ضليح غري فتاك لث�ار �ض�ريا 

مقتل لجئني �ض�ريني بحادث يف لبنان 
•• بريوت-وكاالت:

قتل ت�شعة �أ�شخا�س و�أ�شيب �أكرث من ع�شرين �آخرين بجروح يف حادث ��شطد�م حافلة تقل لجئني �شوريني فجر 
�م�س يف بلدة �لكّحالة �شرق �لعا�شمة �للبنانية بروت. وقال م�شدر �أمني لبناين لوكالة �ل�شحافة �لفرن�شية  قتل 
ت�شعة �أ�شخا�س و�أ�شيب �أكرث من ع�شرين بجروح يف ��شطد�م حافلة ومل يعرف �شبب �حلادث بعد . ويف وقت �شابق 
قال مدير �لعمليات يف �ل�شليب �لأحمر �للبناين، جورج كتانة �إنه يجري حاليا �نت�شال �لقتلى، ومت نقل جثتني حتى 
�لآن، لكن يوجد عدد �أكرب من �لقتلى م�شر� �إىل نقل 28 جريحا �إىل �مل�شت�شفى. وذكر �أن عمليات �لإغاثة م�شتمرة.  
وقال �أحد �شكان �ملنطقة ويدعى �شربل فغايل �إن حافلة كبرة تقل لجئني �شوريني ��شطدمت بجد�ر �شغر يف�شل 
خطي �لطريق �لدولية بني بروت ودم�شق قر�بة �ل�شاعة �لر�بعة فجر �جلمعة )�لثانية �شباحا بتوقيت غرينت�س(.  
و�أ�شاف قائا �أدى ذلك �إىل �ن�شطار �حلافلة �إىل ق�شمني ومقتل �لعديد من �لركاب بينهم ن�شاء و�أطفال وقد �أدى 
�حلادث �إىل توقف حركة �ل�شر على �لطريق �لدولية �لتي تربط بروت بدم�شق يف �لجتاهني ولبنان ي�شتقبل �أكرب 
عدد من �لاجئني �ل�شوريني مقارنة مع دول �جلو�ر وعددهم حو�ىل 300 �ألف بح�شب �لأمم �ملتحدة، وغالبيتهم 

يقيمون يف �ل�شمال على �حلدود مع �شوريا مع �أقرباء �أو يف منازل م�شتاأجرة �أو ماجئ.

اأقباط يعت�ضم�ن اأمام ال�ضفارة الليبية بالقاهرة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

دعت منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�شتي( �إىل توخي 
�إنه  �حلذر ب�شاأن ت�شليح �لثو�ر �ل�شوريني، وقالت 
�لثو�ر  ت�شليح  يف  ت��رغ��ب  دول���ة  �أي  على  يتوجب 
على  �ملحتملة  �ملخاطر  �إىل  تنظر  �أن  �ل�شوريني 

حقوق �لإن�شان قبل �شحن �لأ�شلحة.
�أجنلو�س تاميز �لأمركية  وقالت �شحيفة لو�س 
ميد�نيني  حتقيقني  ن�شرت  �لدولية  �ملنظمة  �إن 
خل�شت  �أمن�شتي  و�إن  ���ش��وري��ا،  يف  �ل�����ش��ر�ع  ب�شاأن 
ف��ي��ه��م��ا �لن���ت���ه���اك���ات �ل���ت���ي ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا حقوق 

�لإن�شان يف �شوريا من �لطرفني �ملتنازعني.

غربيتني  دولتني  �أن  �إىل  �لعفو  منظمة  و�أ���ش��ارت 
على �لأقل هما فرن�شا وبريطانيا تدر�شان ت�شليح 
نظام  لإ�شقاط  ي�شعون  �لذين  �ل�شوريني  �ل��ث��و�ر 

�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد.
فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
�إىل رف����ع �حل��ظ��ر �لذي  �ل���ب���ارح���ة  ه���ولن���د دع����ا 
�ل�شاح  ت�شدير  على  �لأوروب���ي  �لحت��اد  يفر�شه 
�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  �أن  �إىل  م�شرة  ���ش��وري��ا،  �إىل 
�ل�شعبية  للثورة  �لثانية  بالذكرى  �ليوم  حتتفل 

�ل�شورية �لتي �نطلقت يف 2011.
للح�شول  ي�شعون  �ل�شوريني  �لثو�ر  �أن  و�أ�شافت 
�مل��ت��ح��دة وحلفائها  �ل���ولي���ات  �ل�����ش��اح م��ن  ع��ل��ى 

منذ فرتة طويلة، ولكن �إد�رة �لرئي�س �لأمركي 
�لأ�شلحة  �أوب��ام��ا كانت م��رتددة يف تقدمي  ب��ار�ك 
�أي����دي عنا�شر  خم��اف��ة وق����وع ت��ل��ك �لأ���ش��ل��ح��ة يف 
تنظيم �لقاعدة. وي�شر تقرير ملنظفة �لعفو �إىل 
�ل�شورية  و�لبلد�ت  �ملدن  تق�شف  �لأ�شد  قو�ت  �أن 
يق�شف  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ظ��ام  و�أن   ، ع�شو�ئي  ب�شكل 
و�لقنابل  �لبالي�شتية  بال�شو�ريخ  �ملدنية  �لأحياء 
�لذين  �ل�شجناء  ب��اأن  �لتقرير  ويفيد  �لعنقودية. 
حتتجزهم �حلكومة �ل�شورية يتعر�شون للتعذيب 
ب�شورة ممنهجة ، و�أن هناك حالت �ختفاء ق�شري 
و�إعد�مات خارج نطاق �لق�شاء ، كما يوّجه بع�س 
�لتهامات بانتهاك حقوق �لإن�شان �إىل �ملعار�شة.

اأمن�ضتي تدع� للحذر عند ت�ضليح ث�ار �ض�ريا
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بتهمة  �أ�شخا�س   10 على  �م�س  �للبناين  �لع�شكري  �لق�شاء  �ّدع��ى 
�إرهابية  باأعمال  للقيام  و�لتح�شر  �لن�شرة(  )جبهة  �ىل  �لنتماء 

ونقل �أ�شلحة بني �شوريا ولبنان.
�ملحكمة  ل��دى  �حلكومة  مفو�س  �إن  لبناين  ق�شائي  م�شدر  وق���ال 
بجرم  �أ�شخا�س   10 على  �ّدع���ى  �شقر،  �شقر  �لقا�شي  �لع�شكرية 
باأعمال  �لقيام  بق�شد  �لن�شرة،  وجبهة  م�شّلح  تنظيم  �إىل  �لنتماء 
، وهي جر�ئم  �أ�شلحة ومتفجر�ت بني لبنان و�شوريا  �إرهابية، ونقل 

ت�شل عقوبتها �ىل حد �لإعد�م.
�ل��ع�����ش��رة ع��ل��ى ق��ا���ش��ي �لتحقيق  �مل��وق��وف��ني  �ل��ق��ا���ش��ي �شقر  و�أح����ال 
�لع�شكري �لأول يف �ملحكمة �لع�شكرية للتحقيق معهم قبل �إحالتهم 

على �ملحكمة �لع�شكرية يف حال ثبتت �لتهمة �ملوجهة �إليهم.

�ىل  ر�شالة  غو�نتانامو  يف  معتقلني  �شجناء  عن  حماميا   45 وج��ه 
�لطعام  عن  با�شر�ب  لباغه  هيغل  ت�شاك  �لمركي  �لدفاع  وزي��ر 
وقال   . �ل�شجناء  و�شحة  حياة  على  �خلطر  �لتهديد  و  �ل�شجن  يف 
منها  ن�شخة  على  بر�س  فر�ن�س  وكالة  ح�شلت  ر�شالة  يف  �ملحامون 
يح�شلو�  مل  ولكنه  �ل�شجن  قيادة  �ىل  بر�شالة  بعثو�  منهم   12 �ن 
على جو�ب. ورفعو� �ذن �شكو�هم �ىل وزير �لدفاع �لذي �عترب عام 
2005 وعندما كان �شناتور� جمهوريا �ن �ل�شجن �ملثر للجدل هو 
�حد �ل�شجون �لتي خ�شرت ب�شببها �لوليات �ملتحدة حرب �ل�شورة يف 
�لعامل . و�و�شحو� يف ر�شالتهم �ن معظم �لرجال يف �ملع�شكر 6 �لذي 
ي�شم �كرب عدد من معتقلي غو�نتانامو هم م�شروبون عن �لطعام 
حالتهم  �ن  �لر�شالة  و��شافت   . �شباط-فرب�ير  من  �ل�شاد�س  منذ 
�ل�شحية تتدهور وقد خ�شر كل و�حد منهم ما بني 9 و13 كلغ و�ن 
ما ل يقل عن 24 معتقا فقدو� �لوعي ب�شبب �نخفا�س ن�شبة �ل�شكر 
�ل��دم. وج��اء يف �لر�شالة �ي�شا �ن هذ� �ل�شر�ب عن �لطعام جاء  يف 
بعد عمليات تفتي�س متكررة عن �لقر�آن مع �ملعتقلني �لذين �عتربو� 
�لمر مبثابة تدني�س �لقد�شيات بال�شافة �ىل عمليات تفتي�س �خرى 
وم�شادرة �غر��س �شخ�شية مثل ر�شائل و�شور للعائلة �و ر�شائل من 

حماميهم على ما يبدو بدون �ي �شبب وبدون �ي ��شتفز�ز .
 

قال مكتب �لنائب �لعام بولية كوينتانا �ملك�شيكية �ن رجلني م�شلحني 
بر�شا�س وم�شد�س �أطلقا �لنار يف حانة على م�شارف منتجع كانكون 
وكانكون  ب��ج��روح.  خم�شة  و�أ���ش��اب��ا  ��شخا�س  �شتة  فقتا  �ل�شياحي 
�لكاريبي  �لبحر  على  �ملك�شيك  �شاحل  على  �شهر  �شياحي  مق�شد 
�لذي  �مل��خ��در�ت  بتجارة  �ملرتبط  �لعنف  م��ن  كبر  ح��د  �يل  وتخلو 
�شاحل  على  �خ��ر  مك�شيكي  �شياحي  منتجع  وه��و  باأكابولكو  يع�شف 
�ملحيط �لهادي. ويف �ل�شهر �ملا�شي تعر�شت �شت �شائحات ��شبانيات 
ي�شتاأجرنه  كن  منزل  ملثمون  م�شلحون  �قتحم  عندما  لاغت�شاب 
على �شاطئ. وتعهد �لرئي�س �ملك�شيكي �نريك بينا نييتو بكبح �لعنف 
كالديرون حملة  فيليبي  �شلفه  �أطلق  �أن  بعد  قفزت معدلته  �ل��ذي 
�شد ع�شابات �ملخدر�ت.  وقتل �أكرث من 70 �ألف �شخ�س يف �لعنف 

�ملرتبط باملخدر�ت يف �ملك�شيك منذ 2007 .

�علنت �ل�شرطة �لباك�شتانية �ن �نفجار� بقنبلة فجرت عن بعد �وقع 
ثاثة قتلى وخم�شة جرحى يف مكاتب حمطة تلفزيون عرب �لكابل 
يف مدينة كر�ت�شي. و�و�شحت �ل�شرطة �ن �لعبوة �لتي �نفجرت كانت 
خمباأة يف كي�س بالقرب من مدخل مكاتب حمطة �لتلفزيون يف حي 

غر ماأهول ب�شرق �ملدينة.
و�و�شح قائد �ل�شرطة يف كر�ت�شي نعيم باروكا لوكالة فر�ن�س بر�س 
�ملكتب  ب��اب  جانب  �ىل  باملتفجر�ت  �ململوء  �لكي�س  و�شع  �شخ�شا  �ن 

وفجر �ملتفجر�ت عن بعد .
وقال م�شوؤول �خر يف �ل�شرطة هو رجا عمر �خلطيب �ن كيلوغر�مني 
�ملحطة  م��ك��ان  م��ن  ب��ال��ق��رب  و�ن حم��ل��ني  ��شتعما  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  م��ن 

�لتلفزيونية �لتي تعمل عرب �لكابل قد ت�شرر� �ي�شا . 

عوا�صم

بريوت

وا�شنطن

كرات�شي

ا�ضتفتاء د�ضت�ري يف 
زميباب�ي باأول مرحلة انتخابية 

•• هراري-ا ف ب:

يف  �ملتمثلة  �لعامة  �لنتخابات  من  مرحلة  �ول  زميبابوي  يف  �ليوم  جتري 
��شتفتاء حول د�شتور جديد من �شانه �ن يعطي دفعة للدميقر�طية يف هذ� 
�لبلد �لو�قع جنوب �فريقيا، بعد ثاثة عقود متو��شلة من حكم �لرئي�س 
روبرت موغابي. ودعي �كرث من خم�شة مايني ناخب �ىل �مل�شادقة على 
�شنة(  �لرئي�س لكن دون منع موغابي )89  �شتحد من �شاحيات  وثيقة 
وهو �كرب رئي�س يف �لعامل، من �لرت�شح جمدد�. وبامكانه �ن يحكم حتى �شن 
�لتا�شعة و�لت�شعني وحتى �ن ميوت يف �حلكم �لذي توله �شنة 1980 مع 
��شتقال �لباد، لن �لد�شتور �جلديد يقرتح �حلد من �لوليات �لرئا�شية 
باثنتني �ي ع�شر �شنو�ت دون حتديد �شن قانونية. ولن يكفي �لن�س �لذي 
منذ  ومعار�شه  مع�شكري موغابي  �ع��و�م بني  د�م ثاثة  نقا�س  ك��ان حمل 
ت�����ش��ان��غ��ر�ي، و�ن��ت��ه��ى بت�شوية غر  �ل����وزر�ء م��ورغ��ن  زم��ن ط��وي��ل رئي�س 
ي�شمن  ول��ن  كبرة  دميقر�طية  زمي��ب��اب��وي  م��ن  ليجعل  مب��ف��رده  موفقة، 
�نها  �ملتحدة م�شبقا من  �لوليات  �ل��دول. وقد ح��ذرت  عودتها �ىل حمفل 
لن ترفع عقوباتها �ل �ذ� �شارت �لنتخابات �ملتوقعة يف متوز-يوليو �ملقبل، 
�لوروبي  �لحت��اد  ز�ل  ما  بينما  عنف،  �عمال  حت�شل  مل  و�ذ�  جيد  ب�شكل 
يعامل موغابي على �نه �شخ�س غر مرغوب فيه رغم �ن بروك�شل بد�أت 
 2002 �لتي فر�شتها منذ  �لعقوبات  يف تطبيع عاقاتها برفع جزء من 
ملكافاأة �ل�شاحات �جلارية حاليا. كما �ن �لد�شتور �جلديد ل يكفي لدرء 
�ندلع �عمال عنف �نتخابية، لكن من مز�يا �ل�شتفتاء على �لقل �ن ي�شع 

حد� لل�شكوك وي�شكل نقطة �نطاق للمرحلة �لتالية.

دعوى اإ�سرائيلية �سد عبا�س وحما�س يف اجلنائية

اتفاق على حك�مة باإ�ضرائيل ون�اب عرب ينتقدونها 

حتليل: اأوباما يجرب م�ضارًا خمتلفًا مع اإ�ضرائيل

�لوليات  وب���اأن  �لح��ب��اط  م��ن  �شعور 
�ملتحدة مل تفعل ما فيه �لكفاية للحد 
عدد  ب��د�أ  للمخدر�ت  ��شتهاكها  من 
من زعماء �ملنطقة يتحدثون علنا عن 
�مكانية �باحة �ملخدر�ت. ويف �ملك�شيك 
قتل �أكرث من 70 �ألفا يف �أعمال عنف 
ذ�ت �شلة باملخدر�ت منذ عام 2007 
وب��ت��اأي��ي��د م��ن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �شن 
فيليبي  �ل�����ش��اب��ق  �ملك�شيكي  �ل��رئ��ي�����س 
ك��ال��دي��رون �ل����ذي ت���رك �ل��رئ��ا���ش��ة يف 
دي�شمرب كانون �لول حملة ع�شكرية 
باملخدر�ت  �لجت�����ار  ع�����ش��اب��ات  ع��ل��ى 
ف���ور ت��ول��ي��ه �ل��رئ��ا���ش��ة ع���ام 2006 . 
�لعنف  ع��ل��ى  ي��ق�����ش��ي  �ن  م���ن  وب�����دل 
وتخلى  �ل��دم��اء  �ر�ق���ة  عمليات  ز�دت 
موقفه  ع����ن  ت���دري���ج���ي���ا  ك����ال����دي����رون 

�ملت�شدد.

•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز:

برنامج  رئي�شة  ك��ارك  هيلني  قالت 
هناك  �ن  �لمن���ائ���ي  �مل��ت��ح��دة  �لمم 
�أدل����ة م��ت��ز�ي��دة ع��ل��ى �ن �حل���رب على 
�لمر  حت��وي��ل  و�ن  ف�شلت  �مل���خ���در�ت 
�ىل عملية جنائية ي�شر �أكرث من �ن 
كارك  وقالت  �مل�شكلة.  حل  يف  يفيد 
لنيوزيلند�  �شابقة  وزر�ء  رئي�شة  وهي 
�ن زعماء دول �مريكا �لاتينية يجب 
�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ي�����ش��ج��ع��و�  �ن 
�مل���خ���در�ت.  م�شكلة  ل��ع��اج  خم��ت��ل��ف��ة 
�ن يقدم برنامج  وكانت تتحدث قبل 
عن  تقريره  �لمن��ائ��ي  �ملتحدة  �لمم 
 .  2013 ل���ع���ام  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ل���روي���رتز يف مقابلة  ك���ارك  وق��ال��ت 
قبل  م��ن  لل�شحة  وزي���رة  عملت  لقد 

�ل�شحة هو  م��وق��ف  �ن  وم��ا م��ن �شك 
�نها  على  �مل��خ��در�ت  ق�شية  تعالج  �ن 
�ملقام  يف  و�جتماعية  �شحية  ق�شية 
و�أ�شافت  جنائية.  كق�شية  ل  �لول 
�نت  �جلنائية  �لعملية  ت��ب��د�أ  �ن  ف��ور 

ت��زي��د م���ن �مل��خ��اط��ر. ب��ال��ط��ب��ع عاملنا 
�لعملية  �ن  �أ�����ش����ا�����س  ع���ل���ى  حت������رك 
�ل�شحيح.  �ل���ت���وج���ه  ه���ي  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�ملا�شية  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  وخ����ال 
�أمريكا  م��ن ح��ك��وم��ات دول  ع���دد  ب���د�أ 
�لاتينية يف �ملعار�شة �لعلنية للحرب 
�لوليات  تقودها  �لتي  �ملخدر�ت  على 
ت�شعى  و�لتي  عاما   40 منذ  �ملتحدة 
للق�شاء على زر�عات وتوزيع �ملخدر�ت 
و�أحجمت  و�لكوكاين.  �ملاريو�نا  مثل 
�مل�شوؤولية  على  �لتعليق  ع��ن  ك���ارك 
�لوليات  ت��ت��ح��م��ل��ه��ا  �ن  ي��ج��ب  �ل���ت���ي 
ب�شاأن  ج��دي��دة  �شيا�شة  �ي  يف  �ملتحدة 
�أمريكا  حكومات  ون�شحت  �مل��خ��در�ت 
نحن  �شيا�شة  عن  بالتخلي  �لاتينية 
وهم يف �لتعامل مع �لوليات �ملتحدة 
و�لدول �مل�شتهلكة للمخدر�ت. وو�شط 

�أن��ه ل يري ج��دوى من �ملبالغة يف  �أحاديث خا�شة  يف 
�لد�رة  م��ن  ق��ري��ب  م�شدر  وذك���ر  �ل��ق��وة.  ��شتعر��س 
�أن �ل�شر�ئيليني  �أن �لبيت �لبي�س يعتقد  �لمريكية 
مل ي�شلو� �ىل تو�فق بعد ب�شاأن �أ�شلوب مو�جهة �ير�ن 
ب�شن هجوم  نتنياهو  تهديد�ت  تتوقف  �أن  يجب  و�ن��ه 
�حلايل  �لوقت  يف  ولو  �لير�نية  �لنووية  �ملو�قع  على 

على �لقل.
و�أ�شاف �مل�شدر �أن �أوباما �شيطلب من نتنياهو �لتحلي 
و�جلهود  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��ق��وب��ات  ن��ت��ائ��ج  ل���رى  بال�شرب 
�لمريكيني  �مل�شوؤولني  لكن  �ي��ر�ن.  مع  �لدبلوما�شية 
�للتز�م  �أوباما على  تاأكيد  ي��وؤدي  �أن  �أي�شا يف  ياأملون 
�ل��ع��ام على  �ل���ر�أي  زي���ادة �شغوط  ��شر�ئيل �ىل  ب��اأم��ن 

•• وا�صنطن-القد�س-رويرتز:

�شابها  م��ا  كثر�  ع��اق��ات  م��ن  �شنو�ت  �أرب���ع  نحو  بعد 
�لتوتر مع رئي�س �لوزر�ء �ل�شر�ئيلي بينامني نتنياهو 
�أن ي�شلك  �أوباما �ىل  �لرئي�س �لمريكي بار�ك  ي�شعى 
�ل�شعب  نتنياهو ويتودد �ىل  م�شار� خمتلفا فيتخطى 

�ل�شر�ئيلي مبا�شرة.
�أوباما  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ر���ش��م��ي��ة  زي�����ارة  �أول  �أن  ح���ني  ويف 
ل�شر�ئيل �ل�شبوع �ملقبل �شت�شمل بالقطع �جتماعات 
�شبط  �ع���ادة  على  ب�شدة  �شرتكز  فانها  نتنياهو  م��ع 
ي�شعى �ىل  �ل�شر�ئيلي فيما  �لعام  �ل��ر�أي  عاقته مع 

طماأنته حيال �لتز�مه باأمنه وم�شاحله.
تعزز  �أن  ياأمل يف  �أوباما  �أن  ت�شر �ىل  �لدلئل  جميع 
هذه �ل�شرت�تيجية موقفه خال حمادثاته مع رئي�س 
�لوزر�ء �ليميني �لذي �أ�شرت �نتخابات عامة جرت يف 
فيها  حقق  �ذ  �ل�شيا�شي  بو�شعه  �لثاين  كانون  يناير 

تيار �لو�شط مكا�شب مفاجئة.
 وياأمل �وباما يف �أن يتمكن من �قناع نتنياهو بانتهاج 
حمادثات  يف  �جلمود  ومعاجلة  �ي��ر�ن  مع  �شلمي  حل 

�ل�شام مع �لفل�شطينيني.
ويو�جه �أوباما حتديا يتمثل يف �لتغلب على �ل�شكوك 
�أيامه �لوىل يف من�شبه  �لتي ترجع �ىل  �ل�شر�ئيلية 
�لتو�شع  لتجميد  نتنياهو  مار�س �شغوطا على  حينما 
�ل�شتيطاين وبد�أ مفاحتة مل تدم طويا مع طهر�ن 

عدو ��شر�ئيل �للدود.
�مل��ع��روف ب�شخ�شيته  �أوب��ام��ا  ف��ان  ذل��ك  وع���اوة على 
�لر�شينة �مل�شتقلة نادر� ما ينتهج دبلوما�شية من نوع 
�لمريكي  �لرئي�س  ��شتخدمها  �لتي  بالمكم  �أ�شعر 

�ل�شر�ئيليني  ل���ش��ت��م��ال��ة  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ب��ي��ل  �ل����ش���ب���ق 
و�لفل�شطينيني على حد �شو�ء خال فرتة رئا�شته.

�ل�شرق  �شيا�شات  يف  �خل����رب�ء  بع�س  ي���ري  ذل���ك  وم���ع 
ق��د يتمكن م��ن �ل���ش��ت��ف��ادة من  �أوب���ام���ا  �أن  �لو����ش���ط 
�لزيارة يف بناء �لثقة بني �لر�أي �لعام يف ��شر�ئيل وهي 

�أول دولة يزورها يف فرتته �لرئا�شية �لثانية.
وت�����اأت�����ي زي�����ارت�����ه يف وق�����ت ت��ب��������������دو ف��ي�����������ه �مل���خ���اوف 
�ل�شرت�تيجية �لمريكية و�ل�شر�ئيلية متقاربة �أكرث 
�أي وقت منذ �شنو�ت �ذ مير �خلاف بني �لغرب  من 
حرجة  مبرحلة  �ل��ن��ووي  برناجمها  ب�شاأنها  و�ي����ر�ن 
وي�شكل �ل�شر�ع �لد�ئر يف �ش����وريا تهديد� لا�شتقر�ر 

�لقليمي.
ل�شوؤون  �ل�شابق  �أوب��ام��ا  م�شت�شار  رو���س  ديني�س  وذك��ر 
�ل�����ش��رق �لو���ش��ط م��ا م��ن ب��دي��ل ل��ه��ذه �ل���زي���ارة.. �نها 

فر�شة ليتو��شل مع �لعقلية �ل�شر�ئيلية.
لكن �لف�شل يف حتقيق ذلك �حتمال و�رد �أي�شا.

و�شيتطلع كثر من �ل�شر�ئيليني لوباما ليظهر لهم 
�لقوة  ��شتخد�م  ذلك  يلزم مبا يف  ما  عزمه على فعل 
�لع�شكرية ملنع �ير�ن من �متاك قنبلة نووية. وتنفي 

�ير�ن �أن لديها مطامح من هذ� �لنوع.
لكن ل يبدو �أن �لرئي�س �لمريكي �شيذهب لبعد من 
تعلن  لن  �ملتكررة  نتنياهو  دع��و�ت  من  بالرغم  ذل��ك 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ع��ن خ��ط �أح��م��ر �أك���رث ���ش��ر�م��ة يف 

تعاملها مع طهر�ن.
وك�شف م�شاركون يف �جتماع بني �أوباما وقياد�ت يهودية 
�أمريكية �ل�شبوع �ملا�شي عن �أن �أوباما �لذي يوؤكد �أنه 
�ي��ر�ن �ذ�  ل ي��ر�وغ يف م�شاألة �لتحرك �لع�شكري �شد 
ما �أخفقت كافة �حللول �لخرى �أبلغ �لزعماء �ليهود 

نتنياهو لتجنب ت�شعيد �ملوقف بينما تتفاو�س �لقوى 
�لعاملية مع طهر�ن. و�أ�شبحت �ير�ن �ملحور �لرئي�شي 
�رون  ي�شفه  و�ل���ذي  ونتنياهو  �أوب��ام��ا  ب��ني  للخاف 
�ل�شرق  مفاو�شات  يف  �ل�شابق  �مل�شت�شار  ميلر  ديفيد 
�لو�شط باأنه �خلاف �مل�شبب لكرب خلل وظيفي بني 

رئي�س �أمريكي ورئي�س وزر�ء ��شر�ئيلي.
ويعتقد ميلر �أن حت�شن �لعاقات ل يز�ل ممكنا خا�شة 
�لزيارة.  خال  �ل�شحيحة  بال�شار�ت  �أوباما  بعث  �ذ� 
�أن هذه جرة �شعبة  �أدرك  �أن يقول لهم  وق��ال يجب 
مبخاوفكم.  �أ�شتهني  ل  م��ري��رة.  جت���ارب  لديكم  و�أن 
و�أ�شاف �لد�رة �حلالية مل تر�شل بهذه �لر�شائل على 

�لنحو �ملائم.

ميقاتي يرحب ببيان جمل�ض الأمن ح�ل لبنان 
قلقهم  ع��ن  �أع��رب��و�  �لع�شاء  لكن   . لبنان  جنوب  يف  �ليونيفيل 
�للبنانية- �حل��دود  عرب  �لنار  �إط��اق  ح��و�دث  تكر�ر  �إز�ء  �لبالغ 

بالإ�شافة  لبنانيني،  و�إ���ش��اب��ة  مبقتل  ت�شببت  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��وري��ة 
و�نتهاكات  �حل��دود  عرب  �لأ�شلحة  وتهريب  �خلطف  عمليات  �إىل 

حدودية �أخرى .
�ل�شورية على  �لأزم��ة  �أث��ر  �إز�ء  �أي�شاً  �لعميق  وع��ربو� عن قلقهم 
على  �حل��ف��اظ  �للبنانيني  جميع  ون��ا���ش��دو�  لبنان،  يف  �ل�شتقر�ر 
�لوحدة �لوطنية يف مو�جهة حماولت تقوي�س ��شتقر�ر �لباد، 
باحرت�م  �للبنانية  �لأط���ر�ف  جميع  قيام  ���ش��رورة  على  و���ش��ددو� 
�أي  ع��ن  و�لم��ت��ن��اع  لبنان  يعتمدها  �لتي  بالنف�س  �ل��ن��اأي  �شيا�شة 

تدخل يف �لأزمة �ل�شورية .

•• بريوت-يو بي اأي:

�ل�شادر  �لرئا�شي  بالبيان  ميقاتي  جنيب  �حلكومة  رئي�س  رحب 
�ل��ذي �شدر �م�س �لأول ح��ول لبنان  �ل��دويل  عن جمل�س �لم��ن 
وو�شفه بالبناء . وقال ميقاتي �م�س لل�شحفيني  �لبيان مرحب 
به، وهو بيان بناء، ونحن متفقون معه وناأخذ كل هذ� �ل�شيء يف 
�أهمية �عتماد لبنان  �ل��دويل �كد  . وكان جمل�س �لأم��ن  �لعتبار 
عن  ر�شاه  مبدياً  �ل�شورية،  �لأزم��ة  حيال  بالنف�س  �لناأي  �شيا�شة 

�لهدوء �لذي ي�شود عرب �خلط �لأزرق يف جنوب �لباد.
كما �أعرب عن �شعادة �لأع�شاء حيال �لهدوء �لذي ما ز�ل �شائد�ً 
عرب �خلط �لأزرق ويف منطقة عمليات قوة �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة 

الأمم املتحدة تقر بف�ضل احلرب على املخدرات 

م���ن ����ش���ار� زوج����ة ن��ت��ن��ي��اه��و �لتي 
�أن���ه ن�شب خاف  ت���رددت ت��ق��اري��ر 
ب��ي��ن��ه��ا وب���ني ب��ي��ن��ي��ت ع��ن��دم��ا كان 

م�شاعد� لزوجها.
�ليهودي  �ل��ب��ي��ت  �حل���زب���ان  وق���ال 
زعيمي  �إن  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ه���ن���اك  و 
�حل�����زب�����ني ح�������ش���ا ع���ل���ى وع�����ود 
�لوزر�ء،  رئي�س  نائب  لقب  مبنح 
ولكن مت �ش�����حب �لوع�د يف نهاية 

�لأمر.
�لكني�شت  ينعقد  �أن  �ملتوقع  ومن 
�لثنني �ملقبل ملنح �لثقة حلكومة 
�لثالثة  وه��ي  �جل��دي��دة،  نتنياهو 
و�لثاثون  و�ل��ث��ال��ث��ة  ب��رئ��ا���ش��ت��ه، 

منذ تاأ�شي�س �إ�شر�ئيل.
22 وزي��ر�ً مبن  وت�شم �حلكومة 
وتوزعت  �ل������وزر�ء.  رئ��ي�����س  فيهم 
�حل��ق��ائ��ب �ل���وز�ري���ة ب��و�ق��ع �شبع 
لإ�شر�ئيل  و�أرب���ع  �لليكود  حل��زب 
بيتنا وخم�س حلزب هناك م�شتقل 
�لذي ينتمي لتيار �لو�شط، وثاث 
للبيت �ليهودي �ليميني �ملتطرف، 
وحقيبتني حلزب �حلركة بزعامة 
ت�شيبي  �ل�شابقة  وزيرة �خلارجية 

ليفني.
�أن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون  حمللون  وي���رى 
حكومة نتنياهو �جلديدة �شتكون 
�ل�شيا�شية  �لناحيتني  من  ميينية 
تكثيف  �شيتم  و�أن��ه  و�لقت�شادية، 
�ل���ش��ت��ي��ط��ان خ����ال ولي���ت���ه���ا يف 
�أن ت�شعى �إىل دفع  حني ل يتوقع 
�إ�شر�ئيل  بني  �ل�شيا�شية  �لعملية 

و�لفل�شطينيني.
�أع�شاء  �ع��ت��رب  �لأث����ن����اء  ه����ذه  يف 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق�����دم حم�����ام �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي دع����وى 
�جلنائية  �ملحكمة  �إىل  ق�شائية 
فيها  �ت���ه���م  �ل���دول���ي���ة يف له�����اي 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممود  �ل��رئ��ي�����س 
عبا�س وحركة حما�س بارتكاب ما 
زعم �نها جر�ئم حرب من خال 
�إط���اق ���ش��و�ري��خ م��ن ق��ط��اع غزة 

على جنوب �إ�شر�ئيل.
�للكرتوين  و�ل����ا  م��وق��ع  وق����ال 
م����ردخ����اي  �مل����ح����ام����ي  �إن  �م���������س 
�لق�شائية  �لدعوى  قدم  ت�شيفني 
�إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف 
لهاي وطالب فيها بفتح حتقيق 
�شد عبا�س و�أع�شاء حركة حما�س 
بجر�ئم  و���ش��ف��ه��ا  م����ا  ب���ارت���ك���اب 
وجر�ئم  �لإن�شانية  �شد  وجر�ئم 

عدو�نية .
من  مت���ك���ن  ت�����ش��ي��ف��ني  �أن  وت����اب����ع 
تقدمي هذه �لدعوى �إىل �ملحكمة 
بفل�شطني  �لع����رت�ف  �أع��ق��اب  يف 
دولة مر�قبة غر كاملة �لع�شوية 

يف �لأمم �ملتحدة.
�جلنائية  �مل���ح���ك���م���ة  �أن  ي����ذك����ر 
�ل���دول���ي���ة رف�������ش���ت ق���ب���ل ح����و�يل 
�ل�شلطة  بها  تقدمت  دع��وى  �شنة 
�إ�شر�ئيل  ����ش���د  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
حرب  ج��ر�ئ��م  ب��ارت��ك��اب  و�تهمتها 
�مل�شبوب  خال عملية �لر�شا�س 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �شد  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
قطاع غزة يف نهاية �لعام 2008 

ومطلع �لعام 2009.
�أفادت م�شادر �شحفية  �ىل ذلك، 

و�لبيت  �ل���ل���ي���ك���ود  ح����زب����ي  ب�������اأن 
تو�شا  �لإ�شر�ئيليني  �ل��ي��ه��ودي 
لتفاق ب�شاأن �لئتاف �حلكومي 
ن����������و�ب ع����رب  يف ح������ني و������ش�����ف 
�جلديدة  �حل��ك��وم��ة  ب��ال��ك��ن��ي�����ش��ت 
يعول  ل  ����ش��������������������ت��ي��ط��ان��ي��ة  ب���اأن���ه���ا 

عليها. 
وك���ان �ل��ب��ي��ت �ل��ي��ه��ودي ق��د قطع 
�حتجاجا  �لليكود  م��ع  �ت�شالته 
�ملكلف  �ل����وزر�ء  رئي�س  ق��ر�ر  على 
من�شب  �إل��غ��اء  نتنياهو  بنيامني 
نائب رئي�س �لوزر�ء يف �حلكومة، 
�أي�شا ح��زب هناك  م��ا طلبه  وه��و 
م�����ش��ت��ق��ب��ل و�ت����ف����ق ن��ت��ن��ي��اه��و مع 
ثاث  �لأول  منح  على  �حل��زب��ني 
خم�شا.  و�ل��ث��اين  وز�ري����ة  حقائب 
�حلكومة  عر�س  يتم  �أن  ويتوقع 
على �لكني�شت يوم �لثنني �ملقبل. 
وت�شبب نز�ع بني روؤ�شاء �لأحز�ب 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب�����ش��اأن ل��ق��ب رمزي 
يف  �لوز�رية  و�حلقائب  و�ملنا�شب 
�خلا�شة  �ملحادثات  �إمت��ام  عرقلة 
بت�شكيل حكومة �ئتافية بالباد 
�أم�������س  �ل���ل���ح���ظ���ات �لأخ����������رة  يف 

�لأول. 
و�أفادت �إذ�عة �جلي�س �لإ�شر�ئيلي 
لقب  مينح  �أل  ق��رر  نتنياهو  ب���اأن 
�ل��وزر�ء �إىل �شريكيه  نائب رئي�س 
وهما  ب���الئ���ت���اف،  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني 
ي���ائ���ر لب���ي���د م����ن ح�����زب هناك 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ون���ف���ت���ايل ب��ي��ن��ي��ت من 

حزب �لبيت �ليهودي .
وذكرت �لإذ�عة �أن �لقر�ر �خلا�س 
باإيعاز  �شدر  �لأل��ق��اب  منح  بعدم 

رئي�س  حكومة  �أن  ع��رب  كني�شت 
�لتي  ن��ت��ن��ي��اه��و  �مل��ك��ل��ف  �ل��������وزر�ء 
م�شاء  ع���ن���ه���ا  �لإع���������ان  ي���ت���وق���ع 
�ل�شبت ��شتيطانية ل يعول عليها 

يف عملية �شام.
ورئي�س  �ل��ك��ن��ي�����ش��ت  ع�����ش��و  وق����ال 
لل�شام  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �جل��ب��ه��ة 
لوكالة  ب��رك��ة  و�مل�������ش���او�ة حم��م��د 
�ل�����ش��ح��اف��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة ي��ج��ب �أن 
هي  �حل���ك���وم���ة  ه����ذه  �أن  ن��ت��ذك��ر 
حكومة نتنياهو، وهو غر معني 
بحل �لدولتني، هو معني بعملية 
ن����وع من  �إىل  ت��ف�����ش��ي  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

�ل�شام . 

و�أ������ش�����اف ب���رك���ة �أن������ه م����ع زي�����ارة 
�أوباما  ب��ار�ك  �لأمركي  �لرئي�س 
تن�شاأ  قد  �ملقبل  �لأربعاء  �ملتوقعة 
�أعتقد  ولكني  حم��ادث��ات،  �أر�شية 
ه����ذه �حل��ك��وم��ة غر  �أن  ج���ازم���ا 
م���وؤه���ل���ة ل���ل���و����ش���ول لت����ف����اق مع 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ب��ن��ف�����ش��ه��ا ب���دون 
�شغط �أمركي . وو�شف �حلكومة 
باأنها حكومة ��شتيطان بامتياز . 

�لكني�شت  ع�شو  �عترب  جهته  من 
�إب��ر�ه��ي��م ���ش��ر���ش��ور، وه���و رئي�س 
�ل��ق��ائ��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة �مل����وح����دة، �أن 
حكومة  �جل������دي������دة  �حل����ك����وم����ة 
م�����ش��ت��وط��ن��ني ل مي��ك��ن �ل���وث���وق 

�ليهودي  �ل���ب���ي���ت  ف���ح���زب  ب���ه���ا. 
بناء  على  �هتمامه  ج��ل  �شي�شب 

�مل�شتوطنات . 
و�أ�شاف �أما دخول ليفني للحكومة 
وت��ول��ي��ه��ا م��ل��ف �مل��ف��او���ش��ات فجاء 
�إ�شر�ئيل  �شورة  حت�شني  بدو�عي 
وت�����ش��ك��ي��ل غطاء  �ل����ع����امل  �أم��������ام 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شة  ل�شتمر�ر 

�ل�شتيطانية وتهويد �لقد�س . 
ليفني  �شكلت  لطاملا  �أن��ه  و�أو���ش��ح 
�أي حترك  م��ن��ع  �ل��غ��ط��اء يف  ه���ذ� 
جدي ميكن �أن يف�شي يف �لنهاية 
فل�شطينية  دول������ة  �إق����ام����ة  �إىل 

وحتقيق �شام عادل . 

ت�تر يف ني�ي�رك اإثر قتل ال�ضرطة لأ�ض�د 
•• نيويورك-ا ف ب:

طالبت و�لدة �شاب ��شود قتلته �شرطة نيويورك يف عطلة نهاية �ل�شبوع باحقاق �لعدل موؤكدة �نها ل تو�فق على �حلو�دث 
�لتي �دت �ىل �عتقال ع�شر�ت يف حي �ي�شت فاتبو�س يف بروكلني. وقالت كارول غر�ي يف موؤمتر �شحايف �ريد �لعد�لة و�ريد 
16 عاما كيماين غر�ي �لذي رفعت �شورته. و��شافت  �لعمر  �لبالغ من  ، وحتدثت عن طفلها  �بني  �ن �عرف كيف قتل 
�ريد حتقيقا دقيقا ل ذر رماد يف �لعيون. �لعد�لة وحقوقه �ملدنية و�عتقل 46 �شخ�شا ليل �لربعاء �خلمي�س يف حو�دث مع 
�ل�شرطة بعد ليلة توتر �وىل �لثنني. و�كدت �ل�شيدة �نها ل تدعو �ىل �لعنف. وقالت ل �و�فق على �ي �عمال �شغب �و نهب �و 
�طاق نار �شد �ي �شرطي ، مو�شحة �ن �شرطيني قتا كيماين ول �ريد �شوى �لعد�لة، �شحب هذين �ل�شرطيني من �ل�شارع 
قبل �ن يوؤذيا �ي �شاب �آخر . وقتل كيماين غر�ي م�شاء �ل�شبت يف �ل�شارع بعدما ��شهر م�شد�شا على �ل�شرطيني �للذين كانا 
بلبا�س مدين، ح�شب �ل�شرطة. وك�شف تقرير ت�شريح جثته �نه م�شاب ب�شبع ر�شا�شات بينها ثاث يف �لظهر. وقد �ثار ن�شره 
توتر� كبر� يف �ي�شت فا�شبو�س حيث ي�شكك كثرون يف رو�ية �ل�شرطة. وقالت و�لدة �لفتى �خلمي�س �نها ل ت�شدق �نه كان 

يحمل �شاحا، لكنني مل �كن هناك .

اأوباما وبايدن قد يغادرا 
اأمريكا يف نف�ض ال�قت 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ل�شباب �منية نادر� ما ي�شافر �لرئي�س �لمريكي ونائبه �ىل �خلارج يف نف�س 
�لوقت لكن �أحد�ث �ل�شبوع �لقادم رمبا جترب بار�ك �وباما وجو بايدن على 

�ن يكونا خارج �لوليات �ملتحدة يف نف�س �ليوم على �لقل ل�شاعات.
و�ل�شفة  ��شر�ئيل  �ىل  رح��ل��ة  يف  �ل��ث��اث��اء  م�شاء  �وب��ام��ا  �لرئي�س  وي��غ��ادر 
�لغربية و�لردن. ويف وقت �شابق من �ليوم نف�شه �شيح�شر نائب �لرئي�س 

بايدن مر��شم تن�شيب بابا �لفاتيكان �جلديد فر�ن�شي�س �لول يف روما.
�لوقت  �ملتحدة يف  �لوليات  �شيعود �ىل  بايدن  �ذ� كان  �ملوؤكد ما  ومن غر 

�لذي �شيغادر فيه �وباما.
وقال بن رود�س نائب م�شت�شار �لمن �لقومي بالبيت �لبي�س �نه ل يعرف 
�ل��ب��اد يف نف�س  �أوب��ام��ا وب��اي��دن �شيكونان خ���ارج  ك��ان  �ذ�  ب�شكل م��وؤك��د م��ا 
�لوقت. و��شاف قائا لل�شحفيني ن�شع هذه �لعتبار�ت يف �حل�شبان ونقوم 
بتخطيط حذر ل�شمان �ل�شتعد�د لي طارئ ولذلك �لغر�س ن�شعى د�ئما 

لتن�شيق �شفرهما.

مك�شيكو �شيتي
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•• بكني-رويرتز:

ت�شيانغ  ك��ه  يل  �ل�شني  يف  �لت�شريعية  �لهيئة  �نتخبت 
�لتكنوقر�ط  م��ن  خبر�  و��شعة  �م�س  ل��ل��وزر�ء  رئي�شا 
ي��ت��ح��دث �لجن��ل��ي��زي��ة ع��ل��ى مقعد �ل��ق��ي��ادة ل��ث��اين �أكرب 
�نفاق  يقوده  منو  تن�شيط  �يل  �شعيا  �لعامل  يف  �قت�شاد 
�لوطني  �ملجل�س  �ختار  متوقعا  ك��ان  وكما  �مل�شتهلكني. 
لنو�ب �ل�شعب �ل�شيني وهو برملان �شكلي �ىل حد كبر 
رئي�س �لوزر�ء �ملكلف يل 57 عاما ليحل حمل ون جيا 
�ل�شعب  قاعة  م��ن��دوب يف   3000 ح��و�يل  ب��او. وجتمع 
�لكربى يف و�شط بكني للت�شويت على تعيني يل وهو ما 

يدمغ ب�شكل نهائي �نتقال لل�شلطة من جيل لخر.
ومل يو�فق ثاثة مندوبني فقط على تعيني يل و�متنع 

�شتة عن �لت�شويت.
�شي  و�شافح  يل  نه�س  �لت�شويت  نتيجة  �ع��ان  وعند 
�م�س  للدولة  رئي�شا  �ل��ربمل��ان  �نتخبه  �ل��ذي  بينغ  جني 
�لأول و�شط ت�شفيق �ملندوبني. و�شار ون وقد علت وجهه 
�بت�شامة نحو يل و�شافحه وتبادل معه بع�س �لكلمات. 
ويف حني �ن �شي هو �لقائد �لعلى للباد فان يل ير�أ�س 
جمل�س �لدولة يف �ل�شني �أو جمل�س �لوزر�ء وهو مكلف 

بتنفيذ �شيا�شة �حلكومة و�ل�شر�ف على �لقت�شاد.
وكرئي�س ل��ل��وزر�ء ي��و�ج��ه يل و�ح���دة م��ن �ك��رث �لهو�ت 
ب��ني �لغ��ن��ي��اء و�ل��ف��ق��ر�ء و�قت�شاد�  �ل��ع��امل  �ت�����ش��اع��ا يف 
و�شوقا  �ل�شتثماري  �لنفاق  على  مفرط  ب�شكل  يعتمد 
�أثار  ما  وهو  حاد  ب�شكل  �ل�شعار  فيها  ترتفع  للم�شاكن 

�ل�شخط بني �لطبقة �ملتو�شطة.
وي���ت���وىل يل �حل��ا���ش��ل ع��ل��ى درج����ة �ل���دك���ت���ور�ة يف علم 
�يل   2012 ت��ب��اط��اأ من��وه يف  �قت�شاد  زم���ام  �لق��ت�����ش��اد 
بلغ  �شجل معدل  �ن��ه  رغ��م  13 عاما  �أدن���ى م�شتوى يف 
8ر7باملئة حت�شده عليه �لقت�شاد�ت �لكربى �لخرى.

يف  وون  ق�شاها  �لتي  �لع�شر  �ل�شنو�ت  حمللون  وو�شف 
من�شب رئي�س �لوزر�ء بانها عقد �شائع تباطاأت خاله 
�لتي  �ل�شناعات  فيه  و�شددت  �لقت�شادية  �ل�شاحات 

تدعمها �لدولة قب�شتها على �لقت�شاد.
ويف �نحاء �ل�شني ي�شكو �لنا�س من �لهوة �ملت�شعة لعدم 
�لدخول. ووفقا لتقرير هورون فانه يوجد  �مل�شاو�ة يف 
يف �ل�شني 7ر2 مليون مليونر وفقا لتقدير�ت �لرثوة 
باملئة   13 لكن  ملياردير�.  و251  �لمريكي  بالدولر 
من �ل�شكان يعي�شون على �أقل من 25ر1 دولر يف �ليوم 

وفقا لبيانات لامم �ملتحدة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

و�فق جمل�س �لأمن �لدويل �لتابع 
لاأمم �ملتحدة على متديد مهمة 
مل��دة عام  ليبيا  �لأمم��ي��ة يف  �لبعثة 
�آخر للتعامل مع �لق�شايا �لأمنية 
�لإن�شان،  حقوق  مر�عاة  ومر�قبة 
�ل�شاح  ح��ظ��ر  تخفيف  �أي����د  ك��م��ا 

على ليبيا.
وقد تبنى جمل�س �لأمن �لتمديد 
�جلهود  بدعم  تقوم  �لتي  للبعثة 
ليبيا،  يف  �مل���ب���ذول���ة  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لنتقال  لعملية  �ل���ع���ون  وت���ق���دم 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، وذل����ك ب��ن��اء على 
للمظمة  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  ت��و���ش��ي��ة 

�لدولية بان كي مون.
�لبعثة  ف��اإن  �ملجل�س  لقر�ر  ووفقا 
ب�����ش��ورة خا�شة  ت��ت��وىل  �لأمم���ي���ة 
�لأطفال  ت��اأم��ني  عمليات  مر�قبة 
خلطر  يتعر�شون  �لذين  و�لن�شاء 

�لعنف �جلن�شي �ملنت�شر يف ليبيا .
منذ  ل��ي��ب��ي��ا  يف  �ل���ب���ع���ث���ة  وت���ع���م���ل 
معمر  �ل��ر�ح��ل  بالعقيد  �لإط��اح��ة 
�لأول  ت�شرين  �أكتوبر  يف  �ل��ق��ذ�يف 

.2011
خفف  �ل���ت���م���دي���د،  ج����ان����ب  و�إىل 
جمل�س �لأم��ن حظر �ل�شاح على 
�حل�شول  عليها  ي�شهل  مبا  ليبيا، 
ع���ل���ى م����ع����د�ت غ����ر ق���ات���ل���ة مثل 
�لر�شا�س  م��ن  �لو�قية  �ل�شرت�ت 

و�لعربات �ملدرعة.
ل��ك��ن جم��ل�����س �لأم������ن �أع������رب عن 
خماوفه من �نتقال �ل�شاح �لذي 
و�شفه باأنه غرلقانوين من كافة 
مثل  جم�����اورة  دول  �إىل  �أن����و�ع����ه، 
�ل�شلم  �شلبا على  يوؤثر  مايل، مما 

و�لأمن �لإقليميني و�لدوليني.

�لربيطاين  �ل�����ش��ف��ر  ح����ذر  وق����د 
ليال  م���ارك  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل���دى 
�إىل  ي�شر  ما  ثمة  �أن  من  غر�نت 
�أن �لأ�شلحة متر عرب حدود ليبيا 

�جلنوبية �إىل دول يف �ملنطقة.
وب�����������دوره ح�����ث جم���ل�������س �لأم�������ن 
�حل��ك��وم��ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة ع��ل��ى حت�شني 
رق���اب���ت���ه���ا ع���ل���ى �ل�������ش���اح و�مل������و�د 
�أو  ي��ب��اع  �أو  ي���ورد  ب��ه، مم��ا  �ملتعلقة 
ينقل �إىل �حلكومة مبو�فقة جلنة 
�ملتحدة  ل��اأمم  �لتابعة  �لعقوبات 

و�لتي ت�شرف على حظر �ل�شاح.
علي  �لليبي  �ل���وزر�ء  رئي�س  وق��ال 
�حلكومة  �إن  �ملجل�س  �أم���ام  زي���د�ن 
ت�شيطر على �حلدود مع �جلز�ئر 
و�لنيجر وت�شاد و�ل�شود�ن وم�شر. 
ولكن زيد�ن -�لذي طالب �ل�شهر 

�لهجوم.  يف  ب���ال���ت���ورط  �مل�����ش��ت��ب��ه 
وقال �أحد �مل�شدرين، �للذين علما 
م�شوؤولني  م���ن  �لع��ت��ق��ال  ب�����ش��اأن 
��شتخبار�تيني غربيني، �ن �ل�شبلي 
�ملا�شيني  �ل��ي��وم��ني  خ��ال  �عتقل 
ب��ع��د ع���ودت���ه م���ن رح���ل���ة ق����ام بها 

موؤخر�ً �إىل باك�شتان.
ي�شار �إىل �نه مل يت�شح ما هو �لدور 
�لهجوم،  يف  �ل�شبلي  لعبه  �ل���ذي 
�لقن�شلية  يف  م��وج��ود�ً  ك��ان  �إن  �أو 
�لأم��رك��ي��ة خ���ال ح�����ش��ول��ه، كما 
�شيقود  �عتقاله  كان  �إن  يعرف  مل 
�لهجوم  ب�����ش��اأن  �ت��ه��ام��ات  لتوجيه 

على �لقن�شلية.
�لأمركية  �لعدل  وز�رة  ورف�شت 
وم��ك��ت��ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات �ل���ف���در�يل 
�ن  وي��ذك��ر  �مل��و���ش��وع  على  �لتعليق 

�أ�شار  �ملا�شي برفع حظر �ل�شاح- 
�إىل �أن باده تو�جه حتديات هائلة 
و�شعبة. وكان جمل�س �لأمن �لذي 
ي�شم 15 دولة قد فر�س �حلظر 
يف بد�ية �لحتجاجات �ل�شعبية عام 

بالقذ�يف. �أطاحت  �لتي   2011
م�شدر�ن  ك�شف  �أخ��رى،  جهة  من 
مطلعان عن �عتقال رجل يف ليبيا 
على  �ل��ه��ج��وم  يف  ب��ت��ورط��ه  ي�شتبه 
مدينة  يف  �لأم��رك��ي��ة  �لقن�شلية 
�أيلول-�شبتمرب   11 يف  ب��ن��غ��ازي 
�مل���ا����ش���ي م���ا ����ش��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل 4 
كري�س  �ل�شفر  بينهم  �أمركيني 

�شتيفنز.
ونقلت �شبكة �شي �إن �إن �لأمركية 
ع���ن �مل�������ش���دري���ن ق��ول��ه��م��ا �ن����ه مت 
�ل�شبلي،  فرج  يدعى  رجل  �عتقال 

ب�شيدي  ت��ع��رف  ب��ل��دة  م��ن  �ل�شبلي 
�أرم����وم����ا �مل������رج، �ل���ت���ي ت��ب��ع��د 80 
ك���ي���ل���وم���رت�ً ع����ن ب���ن���غ���ازي، وك����ان 
م�شلحة  ليبية  جم��م��وع��ة  ع�����ش��و�ً 
�لزعيم  ب��ن��ز�م  �لإط���اح���ة  ح��اول��ت 
�ل���ق���ذ�يف منت�شف  م��ع��م��ر  �ل��ل��ي��ب��ي 
ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي، ويف �لعام 
لئحة  على  �مي��ه  و�شع   2004
�ملتحدة  �لأمم  ل����دى  �مل��ط��ل��وب��ني 
و�أ�شدر �لإنرتبول مذكرة توقيف 
بحقه. و�ل�شبلي هو �ملتهم �لوحيد 
بنغازي،  بهجوم  لرتباطه  �ملعتقل 
���ش��ب��ق ومت توقيف  �ن���ه  �ل��ع��ل��م  م��ع 
�لتون�شي علي �حلرزي )26 �شنة( 
ل�شلته  �أ���ش��اب��ي��ع  ل��ع��دة  ت��ون�����س  يف 
تركيا  من  ترحيله  بعد  باملو�شوع 
�أفرج عنه يف  تون�شياً  ولكن قا�شياً 
لعدم  �ملا�شي  �لثاين-يناير  كانون 

�كتفاء �لأدلة �شده.
ويف كانون �لأول-دي�شمرب �ملا�شي، 
على  مطلع  �أمركي  م�شوؤول  قال 
تدقق  �ل�����ش��ل��ط��ات  �ن  �لتحقيقات 
�إرهابية بعد  فيما كان قائد �شبكة 
ي���دع���ى حممد  �ل����ث����ورة يف م�����ش��ر 
ل��ع��ب دور�ً يف  �أح���م���د  �أب�����و  ج���م���ال 

هجوم �شبتمرب .
وذك�����ر م�������ش���وؤولن �أم���رك���ي���ان �ن 
بعد  �ل�شجن  من  �أطلق  �أحمد  �أب��و 
�مل�شري  �ل��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام  ���ش��ق��وط 
يقف  �ن��ه  ويعتقد  م��ب��ارك  ح�شني 
م�شلحة  جم��م��وع��ة  تاأ�شي�س  ور�ء 
�ل�شجن  يف  يقبع  ولكنه  ج��دي��دة، 
ح��ال��ي��اً مب�����ش��ر ب��ع��دم��ا �ع��ت��ق��ل يف 
عند  �لأول-دي�����������ش�����م�����رب  ك�����ان�����ون 
جمموعة  �ن  زع��م  �شقة  م��د�ه��م��ة 
�ل���ق���اه���رة  ن���ا����ش���ط���ة يف  ج����ه����ادي����ة 

ت�شتخدمها.

اعتقال م�ستبه ب�سلوعه يف هجوم بنغازي

متديد البعثة الأممية وتخفيف حظر ال�ضالح بليبيا 

مقاتلة اإيرانية حاولت اعرتا�ض طائرة اأمريكية 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

�علن �لبنتاغون �ن مقاتلة �ير�نية 
حاولت  ف��ان��ت��وم  �ف4-  ط���ر�ز  م��ن 
�عرت��س طائرة �مركية من دون 
طيار من طر�ز بريديتور فوق �ملياه 
و�شول  بعد  عدلت  لكنها  �لدولية 
طائرتني حربيتني �مركيتني �ىل 
�مل��ن��ط��ق��ة. و�و���ش��ح �مل��ت��ح��دث با�شم 
�لبنتاغون جورج ليتل �ن �لطائرة 
�لير�نية عادت �در�جها بعد تلقيها 

اأودينجا يرجئ الطعن يف النتخابات الكينية
•• نريوبي-رويرتز:

قال �أن�شار �ملر�شح �ملهزوم يف �نتخابات �لرئا�شة �لكينية ر�يا �أودينجا �م�س �نه �شرجئ �لطعن يف �لنتائج 
�ودينجا  ورف�س  نتائجها.  على  �ملتنازع  �لنتخابات  ب�شاأن  �ليقني  ع��دم  من  ف��رتة  �أم��د  يطيل  �ل��ذي  �لم��ر 
�ل�شبوع �ملا�شي �لعرت�ف بفوز مناف�شه �وهورو كينياتا بفارق ب�شيط يف �جلولة �لوىل من �لنتخابات وقال 
�أن�شاره �نه �شيقدم طعنا �ىل �ملحكمة �لعليا يزعم فيه �لتو�طوؤ بني �لرئي�س �ملنتخب و�للجنة �لنتخابية. 
�أبلغو� �ل�شحفيني  �أودينجا  �أجل �ل�شاح و�لدميقر�طية �لذي يتزعمه  لكن م�شوؤولني من �لئتاف من 
بالنتخابات  متعلقة  �أخ��رى  وم�شائل  �ل�شكوى  بني  �خللط  دون  للحيلولة  �ل�شبت  �ليوم  يقدم  �لطعن  �أن 
ينظرها ق�شاة �ملحكمة. وقال جيم�س �أورينجو �لع�شو �لبارز يف �لئتاف يف موؤمتر �شحفي �شبب �لتاأجيل 
�بن  كينياتا  ويو�جه  �ملقدمة.  �لخرى  و�لوثائق  �للتما�س  له عاقة بفحوى  ولي�س  بب�شاطة  ��شرت�تيجي 
جومو كينياتا �أول رئي�س لكينيا �تهامات من �ملحكمة �جلنائية �لدولية بارتكاب جر�ئم �شد �لن�شانية خال 

�لفرتة �لدموية �لتي �أعقبت �نتخابات �لرئا�شة �ل�شابقة عام 2007 وينفي كينياتا هذه �لتهامات.

كان �شفهيا.  وح�شلت هذه �لوقائع 
بريديتور  طائرة  وكانت  �لثاثاء 
عملية  يف  ����ش���ري  ب��ت��ح��ل��ي��ق  ت���ق���وم 
مر�قبة روتينية فوق �ملياه �لدولية 
�ق��رتب��ت ط��ائ��رة �لف4-،  ع��ن��دم��ا 
و�قرتبت  �مل���ت���ح���دث.  �و����ش���ح  ك��م��ا 
ميا،   16 م�شافة  �ىل  �لطائرتان 
وقال  كيلومرت�.  ثاثني  نحو  �ي 
ليتل �ن طائرة �لربيديتور ر�فقتها 
ع�شكريتان  ط����ائ����رت����ان  ع���ن���دئ���ذ 
ي��ح��دده��م��ا، وهما  �م��رك��ي��ت��ان مل 

يبدو.  ما  على  مقاتلتان  طائرتان 
و�ك����د ل��ي��ت��ل يف ب��ي��ان �ن���ه ع��ل��ى �ثر 
�حلادث يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 
طائرة  �ط���ل���ق���ت  ع���ن���دم���ا  �مل���ا����ش���ي 
حربية �ير�نية �لنار على بريديتور 
غ���ر م�����ش��ل��ح��ة، �ب��ل��غ��ت �ل���ولي���ات 
�شتو��شل  �نها  �لير�نيني  �ملتحدة 
للمر�قبة  حتليق  بعمليات  �لقيام 
ف��وق �مل��ي��اه �ل��دول��ي��ة كما ه��ي عليه 
�حل���ال منذ وق��ت ط��وي��ل ويف �طار 

�لتز�مها �من �ملنطقة .

�لطائرتني  م���ن  ���ش��ف��ه��ي��ا  حت���ذي���ر� 
يف  �شبق  بانه  مذكر�  �لمركيتني، 
 2012 �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين 
�ير�نية  حربية  ط��ائ��رة  �طلقت  �ن 
�ل��ن��ار على ط��ائ��رة �م��رك��ي��ة بدون 
ط����ي����ار. وك�������ان �مل���ت���ح���دث ذك������ر يف 
�لطائرتني  �ح���دى  �ن  �شابق  وق��ت 
�شاروخا  ��شتخدمت  �لمركيتني 
حر�ريا لتحذير �لطائرة �لير�نية 
 ، �مل��ط��اردة  �لتي عدلت عندئذ عن 
غ��ر �ن��ه ع��اد و�و���ش��ح �ن �لتحذير 

انتقادات كرزاي لأمريكا 
تهدد بقاء ق�اتها 

دع�ة اأممية ملعاهدة تنظم جتارة ال�ضلحة

انتخاب يل كيكيانغ ر�ضميًا رئي�ضًا ل�زراء ال�ضني 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لأمركية  �ل����ق����و�ت  ق���ائ���د  ح����ذر 
دنفورد  ج���وزي���ف  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
�ل��ت��ي يوجهها  �أن �لن��ت��ق��اد�ت  م��ن 
كرز�ي  ح��ام��د  �لأف��غ��اين  �لرئي�س 
�شاأنها  من  �ملتحدة،  �لوليات  �شد 
�لأمركية  �ل��ق��و�ت  تعر�س  زي���ادة 
للهجمات �لد�خلية يف �أفغان�شتان.

بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  وق��ال��ت 
دنفورد  �جل����ر�ل  �إن  �لأم��رك��ي��ة 
بعث بر�شالة بالربيد �لإلكرتوين 
م�شاعديه  �إىل  �مل��ا���ش��ي  �لأرب���ع���اء 
م���ن �جل�������ر�لت �ل��ع�����ش��ك��ري��ني يف 
�أفغان�شتان، و�إنه حذرهم فيها من 
للت�شريحات  �ملحتملة  �لتد�عيات 
وجهها  �لتي  �لقا�شية  و�لنتقاد�ت 
�أم����رك����ا ع��ل��ى م���د�ر  �إىل  ك������رز�ي 

�ل�شهر �ملا�شي.
و�أو����ش���ح���ت و����ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت �أن 
�أع�������رب يف ر����ش���ال���ت���ه عن  دن����ف����ورد 
�خل�شية من قيام عنا�شر متطرفة 
يف �جلي�س �لأفغاين �أو يف �ل�شرطة 
بنادقها  فوهات  بتوجيه  �لأفغانية 

�لأم��رك��ي��ة، م�شيفة  �ل��ق��و�ت  �إىل 
�شهدت  �لأفغانية  وردك  ولي��ة  �أن 
�لأ�����ش����ب����وع �جل�������اري ه���ج���وم���ا من 
عن  �أ�شفر  �أف��غ��اين  �شرطي  جانب 
مقتل �ثنني من �لقو�ت �لأمركية 

�خلا�شة.
�ملتحدث  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
ناتو  �لأطل�شي  �شمال  حلف  با�شم 
كولينز  ت��وم��ا���س  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف 
�لقول �إن ر�شالة دنفورد تهدف �إىل 
����ش��ت��ع��د�د ق��و�ت��ن��ا ملو�جهة  ���ش��م��ان 
م�شيفا   ، �مل��ح��ت��م��ل��ة  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
ل�����دى ق���و�ت���ن���ا ف���ه���م م�������ش���رتك ملا 

يجري يف �أفغان�شتان .
كرز�ي  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
�ت���ه���م �ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي �ل���ولي���ات 
�مل��ت��ح��دة ب��اأن��ه��ا ت��ت��ع��اون م��ع حركة 
�ملدنيني  وب���ت���ع���ذي���ب  ط����ال����ب����ان، 
طلبة  وب���خ���ط���ف  �لأف����غ����ان����ي����ني، 
�جلامعات �لأفغانيني، وبالنتهاك 
�أفغان�شتان،  ل�������ش���ي���ادة  �مل���ت���ع���م���د 

وبغرها من �لتهامات.
دن���ف���ورد،  �أع����ق����اب حت����ذي����ر�ت  ويف 
�أ�شدر  ك��رز�ي  �إن  �ل�شحيفة  قالت 

ت�شريحاته  ف���ي���ه  ي������ربر  ب���ي���ان���ا 
من  يق�شد  �إن���ه  ب��ال��ق��ول  �ل�شابقة 
ور�ئ��ه��ا �إ���ش��اح ع��اق��ة ب���اده مع 
�لوليات �ملتحدة ولي�س تدمرها، 
�لبلدين  بني  �لعاقة  �أن  م�شيفا 
يجب �أن تكون عاقة بني دولتني 

م�شتقلتني .
�أمي����ال  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ����ش���اف���ت 

د�فع  با�شم كرز�ي  �ملتحدث  فوزي 
�لأفغاين  �لرئي�س  ت�شريحات  عن 
�لأخ������رة، وق����ال ه��ن��اك ن��ق�����س يف 
�ملنا�شب  �أنه من  و�إننا نرى  �لثقة، 
ي���رد على  �أن  ل��ل��رئ��ي�����س  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ي�شار  ل  ع��ن��دم��ا  وذل�����ك  �ل���ع���ل���ن، 
�ت��خ��اذ خم��اوف��ه ع��ل��ى حممل  �إىل 
�إن  بو�شت  و��شنطن  وقالت  �جل��د  

�لأمركية  �لأف��غ��ان��ي��ة  �ل��ع��اق��ات 
�شهدت تدهور� للدرجة �لتي �أعرب 
�شوف  �إن��ه��ا  ب��ال��ق��ول  ك����رز�ي  عنها 
ترتك �أثرها �ل�شلبي على �تفاقية 
يف  �لبلدين،  ب��ني  �لثنائية  �لأم���ن 
�إ�شارة منه �إىل �تفاق من �شاأنه �أن 
�لأمركية  �لقو�ت  لوجود  ي�شمح 

يف �أفغان�شتان بعد 2014.

اعتقال نائب بريطاين هاجم زمالئه
•• لندن-يو بي اأي:

�إعتقلت �ل�شرطة �لربيطانية نائباً بتهمة �لتورط يف عر�ك مع نو�ب �آخرين 
د�خل �لربملان، بعد عام و�حد على ��شتقالته من حزب �لعمال جر�ء قيامه 

بالعتد�ء على �أربعة من زمائه �لنو�ب.
وقالت �شبكة �شكاي نيوز �م�س �إن �لنائب �مل�شتقل �إريك جوي�س، �لبالغ من 
52 عاماً، �عُتقل من قبل �ل�شرطة �ثر وقوع عر�ك د�خل حانة يف  �لعمر 
مبنى �لربملان. و�أ�شافت �أن �شرطة لندن �أكدت �عتقال رجل يف �خلم�شينيات 

من �لعمر يف �أعقاب وقوع �شجار د�خل �لربملان.
ون�شبت �شكاي نيوز �إىل متحدث با�شم �ل�شرطة قوله �إن دورية توجهت �إىل 
بحانة  ��شطر�بات  بوقوع  مكاملة  تلقيها  بعد  �ملا�شية  قبل  �لليلة  �لربملان 
د�خ��ل��ه، و�عتقلت رج��ًا على خلفية �حل���ادث ل ي��ز�ل ره��ن �لح��ت��ج��از مع 

��شتمر�ر �لتحقيق .
نائبني من  بنطح  قيامه  بعد  �ملعار�س  �لعمال  و��شتقال جوي�س من حزب 
ح��زب �ملحافظني �حل��اك��م ول��ك��م ن��ائ��ب حم��اف��ظ ون��ائ��ب م��ن ح��زب �لعمال 
�حلادث  �إث��ر  على  و�شتمن�شرت  حمكمة  وغّرمته  �ملا�شي،  فرب�ير  �شباط  يف 
جنيه   1500 مقد�ره  تعوي�س  بدفع  و�أمرته  �إ�شرتليني  جنيه   3000
�إ�شرتليني ل�شحاياه وخدمة �ملجتمع ملدة 12 �شهر�ً ت�شمل حظر�ً للتجول 

من �جلمعة وحتى �لأحد.

•• نيويورك-وكاالت:

جدد �لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة بان كي مون تاأكيد 
جتارة  لتنظيم  �شاملة  م��ع��اه��دة  �إىل  للتو�شل  دع��م��ه 

�ملوؤمتر  قبيل  �ل��ع��امل  يف  �لأ���ش��ل��ح��ة 
�لدولية  �مل���ن���ظ���م���ة  ت���ع���ق���ده  �ل������ذي 
�لأ�شبوع �ملقبل بح�شور ممثلني عن 
�إىل  للتو�شل  م�شعى  دولة يف   193

هذه �ملعاهدة. 
و�ثق  �أن��ا  فيه  قال  بياناً  بان  و�أ�شدر 
�لأمم  �لأع�����ش��اء يف  �ل����دول  �أن  م��ن 
�ملتحدة �شتتخطى خافاتها وتبدي 
لاتفاق  منها  بد  ل  �شيا�شية  رغبة 

ب�شاأن هذه �ملعاهدة �لرئي�شية . 
و�أ�شاف �أن من م�شوؤوليتنا �جلماعية 
�ملنا�شبة  غر  للتنظيمات  حد  و�شع 

لتجارة �لأ�شلحة �لتقليدية يف �لعامل، 
بدء�ً بالأ�شلحة �ل�شغرة مرور�ً بالدبابات و�شوًل �إىل 
جتارة  ملعاهدة  دعمي  �أك��رر  وق��ال   . �جلوية  �ملقاتات 
و�لذخائر  ل��اأ���ش��ل��ح��ة  �ل����دويل  �ل��ن��ق��ل  تنظم  �أ���ش��ل��ح��ة 

وتوفر معاير م�شرتكة للدول �مل�شدرة . 
خماطر  لتقدير  مهمة  �ملعاير  ه��ذه  �أن  على  و���ش��دد 
�أو  ��شتخد�م �لأ�شلحة �لتي يتم نقلها لدعم �لنز�عات 
ت�شليح جمرمني �أو �نتهاك حقوق �لإن�شان �لدولية . 
و�أكد �أن �عتماد معاهدة كهذه هو �لطريق �لوحيد ملزيد 

من �ملحا�شبة و�لنفتاح و�ل�شفافية يف جتارة �لأ�شلحة 
تخفيف  يف  �شت�شاهم  كهذه  قوية  معاهدة  �أن  ور�أى   .
حمن مايني �لنا�س �ملت�شررين من �لنز�عات و�لعنف 
�مل�شلح، ومتكن �لأمم �ملتحدة من �لقيام ب�شكل �أف�شل 
و�لنمو  �ل�����ش��ام  ت��روي��ج  يف  بعملها 
و�حل��ف��اظ ع��ل��ى ح��ق��وق �لإن�����ش��ان يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل . 
�ملعاهدة  ه���ذه  �ع��ت��م��اد  �أن  و�أو����ش���ح 
يحتاجه  �ل������ذي  �ل����زخ����م  ����ش���ي���وف���ر 
�لتي  �ل�����دويل يف ج���ه���وده  �مل��ج��ت��م��ع 
�لأ�شلحة  ن���زع  ع��م��ل��ي��ات  يف  ي��ب��ذل��ه��ا 

�لأو�شع ومنع �نت�شار �لأ�شلحة. 
�ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  �أن  �إىل  ي�شار 
جت�����ارة  م����ع����اه����دة  �إىل  ل���ل���ت���و����ش���ل 
18 م��ار���س- ���ش��ي��ب��د�أ يف  �لأ���ش��ل��ح��ة 

وتتفاو�س  نيويورك  �آذ�ر �حلايل يف 
�ملبادرة  يعد  ما  ب�شاأن  �ل��دول  خاله 
�لأهم يف ما يتعلق بتنظيم �لأ�شلحة �لتقليدية يف �إطار 

�لأمم �ملتحدة.
و�أمام �لدول �ل�193 �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة ع�شرة 
�أيام لإيجاد و�شائل لتنظيم �شوق جتارة �لأ�شلحة �لذي 

ميثل �أكرث من �شبعني مليار دولر �شنويا.
�أ�شابيع  �أرب��ع��ة  ��شتمر  ك��ه��ذ�  م��وؤمت��ر  ع��ق��د  �أن  و���ش��ب��ق 
�إىل  �لتو�شل  �ملا�شي من دون  و�نتهى يف يوليو-متوز 

�تفاق، وهو ما �عتربه بان �نتكا�شة.

خرباء يت�قع�ن ا�ضتمرار الت�ضرب من ف�ك��ضيما 
•• طوكيو-وكاالت:

�أن  �ملمكن  م��ن  ز�ل  م��ا  �أن��ه  �جلمعة  �م�س  باحثون  ذك��ر 
د�يت�شي  فوكو�شيما  حمطة  م��ن  ملوثة  م��ي��اه  تت�شرب 
باإجر�ء  مطالبني  �مليناء  �إىل  باليابان  �ملنكوبة  �لنووية 

حتقيق �شامل يف هذ� �لمر.
)�إن.�إت�س. �ليابانية  و�لتلفزيون  �لذ�ع��ة  هيئة  و�أف��ادت 
�لبحرية  لعلوم  طوكيو  جامعة  م��ن  فريقا  ب���اأن  ك��ي��ه( 
و�لتكنولوجيا يدر�س حاليا �لبيانات ب�شاأن مياه �لبحر 

قبالة �ملحطة مبا�شرة.
بامليناء  �ملحيطة  �ملنطقة  يف  �مل��ي��اه  �خ��ت��ب��ار�ت  و�أظ��ه��رت 
مئة  �إىل  ت�شل  �مل�شع  �ل�شيزيوم  م��ن  م�شتويات  وج���ود 
ل���رت )�ل��ب��ك��ري��ل وح�����دة ق��ي��ا���س �لن�شاط  ل��ك��ل  ب��ك��ري��ل 
�ل�شامة  معيار  �مل�شتوى  ذل��ك  وي��ت��ج��اوز  �ل���ش��ع��اع��ي( 

للحكومة.
و�أ�شافت هيئة �لذ�عة و�لتلفزيون �ليابانية �أن �لباحثني 

قامو� بح�شاب حجم �ملو�د �مل�شعة ب�شكل �إجمايل يف �ملياه 
ع���ام و�حد.وطبقا  م���دى  ع��ل��ى  �مل��ح��ط��ة  �مل��ت�����ش��رب��ة م��ن 
ب��ك��ري��ل م���ن مادة  ت��ري��ل��ي��ون   16.1 ف����اإن  حل�����ش��اب��ات��ه��م 
�ل�شيزيوم 137 رمبا يكون قد ت�شرب �إىل �لبحر خال 
�لعام منذ حزير�ن )يونيو( 2011.ويزيد هذ� �ملعدل 
عن حد �ل�شامة لت�شرب تلك �ملو�د مبا يعادل 73 مرة 

و�لذي فر�س قبل �حلادث يف �آذ�ر )مار�س( 2011.
وبد�أ ت�شرب �ملياه �مل�شعة �إىل �لبحر بعد وقت ق�شر من 
)مار�س(2011.و�تخذت  �آذ�ر  يف  وق��ع  �ل��ذي  �حل���ادث 
�شركة طوكيو للطاقة �لكهربائية تيبكو خطو�ت لوقف 
توقف يف  �لت�شرب  �إن  �ل�شركة  م�شوؤولو  وق��ال  �لت�شرب، 
�ل�شركة  م�شوؤولو  و�أج���رى  )يونيو(2011.  ح��زي��ر�ن 
�أن مو�د�  �إنهم ل يعتقدون  م�شحا خا�شا بهم.ويقولون 
�ملحطة، م�شرين  �لبحر من مبنى  �إىل  تت�شرب  م�شعة 
مل  �ل�شيزيوم  م�شتويات  �رت��ف��اع  ور�ء  �ل���ش��ب��اب  �أن  �إىل 

تت�شح بعد و�أنهم �شيو��شلون �لتحقيق.
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تظاهرة مبدينة عدن جن�ب اليمن

الهند متنع مغادرة �ضفري اإيطاليا 
ثالثة بريطانيني يعرتف�ن بت�رطهم بالإرهاب

•• �صنعاء-يو بي اأي:

�م�س  م��ن  �حل���ر�ك �جل��ن��وب��ي   �لآلف  تظاهر ع�شر�ت 
 5 مبدينة عدن يف جنوب �ليمن خال مر��شم ت�شييع 
�لأربعاء  قتا  منهم  �ثنان  �حل��ر�ك  عنا�شر  من  قتلى 

�ملا�شي و3 يف وقت �شابق .
و�ن��ط��ل��ق��ت �ل��ت��ظ��اه��رة م��ن �ل�����ش��ارع �ل��رئ��ي�����س مبديرية 
�ملعا بعد �شاة �جلمعة �لتي ح�شرها �لآلف و�جتهت 
�ل�شعب مرور� بج�شر خور مك�شر  �شوب مقربة مدينة 
�خلم�شة  �لقتلى  �شور  �ملتظاهرون  وحمل   . �ملن�شورة 
ب��ا���ش��ت��ع��ادة دول���ة �جل��ن��وب �لتي  ت��ن��ادي  ورددو� ه��ت��اف��ات 
�ليمنية يف مايو- كانت م�شتقلة �ىل قبل قيام �لوحدة 
�أيار 1990 . وكان عن�شر�ن من �حلر�ك قتا عندما 
�شل �إ�شر�ب عام يوم �لأربعاء، مدينة عدن وحمافظات 

•• نيودلهي-ا ف ب:

مطار�ت  �ن  �لهندية  �لد�خلية  وز�رة  يف  م�شدر  �علن 
�يطاليا  �شفر  ملنع  �م�س  تاأهب  حالة  يف  و�شعت  �لهند 
�يطاليني  ق�شية جنديني  �ط��ار  �لباد يف  م��غ��ادرة  من 
بعد  �ليها  يعود�  ومل  �لهند  يف  �لقتل  بتهمة  ماحقني 
�لفر�ج �ملوؤقت عنهما. وقال هذ� �مل�شدر �ن �مر� �شدر 
بالفاك�س �ىل �شلطات �لهجرة يطلب منها منع �ل�شفر 

د�نيلي مان�شيني من مغادرة �لباد بدون �ذن .
فر�ن�س  لوكالة  �لد�خلية  وز�رة  يف  �آخ��ر  م�شدر  و�شرح 
�و�مر  �لد�خلية هو تنفيذ  بر�س �ن كل ما تفعله وز�رة 
�ليطايل  �ل�شفر  �ىل منع  تهدف  �لتي  �لعليا  �ملحكمة 
�ب����اغ �شلطات  م���ن م���غ���ادرة �ل��ه��ن��د و�����ش���اف �ن ع��ل��ي��ه 
�ملحكمة  وكانت   . �لباد  مغادرة  يريد  ك��ان  �ذ�  �لهجرة 

•• لندن-يو بي اأي:

�م�س  بريطانية  حمكمة  �أم��ام  م�شلمني  ثاثة  �ع��رتف 
بالعد�د لأعمال �إرهابية و�ل�شفر �إىل باك�شتان للتدريب 
�لإذ�ع��ة �لربيطانية )بي  . وقالت هيئة  �لعمليات  على 
جهانغر  �لثاثة،  �لربيطانيني  �ل��رج��ال  �إن  �شي(  بي 
�لذي  ع��ام��اً(   29( د�رت  ريت�شارد  و  ع��ام��اً(  �أل���وم )26 
�ع��ت��ن��ق �ل����ش���ام ق��ب��ل ���ش��ن��و�ت وع���م���ر�ن حم��م��ود )21 
�مل�شاعدة  �أو  ب��الع��د�د  �ملحكمة  �أم���ام  �ع��رتف��و�  ع��ام��اً(، 
�لفرتة بني متوز-يوليو  �رهابية خال  باأعمال  للقيام 

 . �جلنوبي  �حل���ر�ك  �أطلقها  دع���وة  �إث���ر  �ليمن،  ج��ن��وب 
ونفذت تظاهر�ت مماثلة يف �ملحافظات �جلنوبية �أطلق 
عليها  �لقر�ر قر�رنا وخال �لتظاهر�ت مت �لدعوة �ىل 
ح�شد مليوين �إىل مدينة عدن �ليوم �ل�شبت تز�منا مع 
قرب �نطاق �حلو�ر ب�شنعاء. و�شهدت مدينة عدن يف 
متظاهرين  قيام  �ث��ر  كثيفا،  �منيا  �نت�شار�  �شابق  وق��ت 
�ليمني  �لرئي�س  ل�شور  جم�شمات  باإنز�ل  �حل��ر�ك  من 
عبدربه من�شور هادي وجم�شمات تدعو �إىل �حلو�ر يف 

�شنعاء �لثنني �لقادم .
�إىل تطبيق ع�شيان  دع��و�ت �حل��ر�ك �جلنوبي  وتكررت 
وح�شرموت،  ع���دن،  �لرئي�شة،  �مل���دن  يف  �شامل  م��دين 
خال �لأ�شبوعني �ملا�شيني تز�منت مع ��شتخد�م للقوة 
�لقتلى  من  �ملزيد  ووق��وع  �ليمنية،  �ل�شلطات  قبل  من 

و�جلرحى .

�لهندية �لعليا �مرت �شفر �يطاليا بعدم مغادرة �لباد 
حتى �لثنني يف �طار ق�شية �شائكة بني �لبلدين تتعلق 
بارتكاب  متهمني  �ليطاليني  �لع�شكريني  من  باثنني 

جرميتي قتل ومل يعود� بعد �طاق �شر�حهما موقتا.
وكان �جلنديان مكلفان �لمن على ناقلة نفط �يطالية 
و�تهما بقتل �ثنني من �شيادي �ل�شمك ظنا منهما �نهما 
يف  �لباد  غ��رب  جنوب  ك��ر�ل  �شو�حل  قبالة  قر��شنة 

.2012 �شباط-فرب�ير   15
�شباط-فرب�ير   23 يف  �ي��ط��ال��ي��ا  �ىل  �جل��ن��دي��ان  وع���اد 
ي�شتطيعان  �نهما  �لهندية  �لعليا  �ملحكمة  قررت  بعدما 
�لنتخابات  �ج��ل  م��ن  و�ح��د  ل�شهر  بلدهما  �ىل  �ل��ع��ودة 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، لن �ي��ط��ال��ي��ا ل ت�����ش��م��ح ب���الق���رت�ع عرب 
�ىل  يعود�  لن  �نهما  �لثنني  قالت  روم��ا  لكن  �ل��ربي��د. 

�لهند.

�لرجال  �أن  و��شافت   .2012 متوز-يوليو  و   2010
عرب  لندن  يف  بيلي  �أول���د  حمكمة  �أم���ام  مثلو�  �لثاثة 
�إىل  بال�شفر  �ت��ه��ام��ه��م  ب��ع��د  مغلقة،  تلفزيونية  د�ئ����رة 
�أعمال �رهابية، وتقدمي معلومات عن  �خلارج لرتكاب 
�لتدريب �لرهابي وكانت �ل�شرطة �لربيطانية �عتقلت 

�ألوم ود�رت وحممود يف متوز-يوليو من �لعام �ملا�شي.
وق���وع هجوم  �لأم��ن��ي م��ن  �ل��ت��ح��ذي��ر  وت�����ش��ع بريطانيا 
�لهجوم  �أن  يعني  م��ا  ح��ال��ي��اً،  درج���ة كبر  �ره��اب��ي عند 
�أدناها  درج��ات  �شلم من خم�س  على  ق��وي،  �حتمال  هو 

منخف�س و�أعاها حرج.

•• كركوك-ا ف ب:

تقف حمافظة كركوك �لغنية بالنفط و�ملختلطة �تنيا 
وي�����ش��وده��ا �ل��ع��ن��ف يف ق��ل��ب �مل��ن��اط��ق �مل��ت��ن��ازع عليها بني 
�خلاف  يهدد  حيث  �لعر�ق  �شمال  يف  و�لك���ر�د  �لعرب 
خمتلفة،  قوميات  كركوك  وت�شمل  �لبلد.  وح��دة  عليها 
�لرئي�شي من  �جل��زء  و�لرتكمان وهي  و�لعرب  �لك��ر�د 
�لر��شي �ل�شا�شعة �لتي يطالب ب�شمها �قليم كرد�شتان 
�لعر�ق �لذي يتمتع بحكم ذ�تي �مام �عرت��شات �شديدة 

من حكومة بغد�د �لحتادية.
ويعمل  �لعر�ق  ب�شوؤون  �ملتخ�ش�س  دي��رك  ج��ون  ويقول 
جيو�شيا�شية  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن  �ي  ك��ي  �ي  موؤ�ش�شة  يف 
�لحتياطيات  ب�شبب  كبرة  ب�شورة  مهمة  ك��رك��وك  �ن 

�لنفطية و�لغازية �ملحيطة بار��شيها .
بدورها، تقول ربى �حل�شري حمررة موقع �ير�ك �ويل 
فورم �ن حقول كركوك توفر �جلزء �لكرب من �لنفط 
نفط  �شركة  �مل�شوؤولون يف  و�شع  فيما  �لعر�ق  �شمال  يف 
425 �لف و  �ل�شمال �نتاج �لنفط يف �ملحافظة ما بني 

450 �لف برميل يوميا. ويقول ديرك من وجهة نظر 
ق�شية  هي  كركوك  مدينة  على  �ل�شيطرة  �ن  �شيا�شية 

بالغة �حل�شا�شية بالن�شبة جلزء كبر من �لناخبني .
ي��ق��ول ف���اح م�����ش��ط��ف��ى رئ��ي�����س �ل�شوؤون  م���ن ج��ان��ب��ه، 
�خلارجية يف حكومة �قليم كرد�شتان �ن كركوك مهمة 
رمزية  ع��ن  تعرب  لن��ه��ا  ب��ل  ف��ق��ط،  نفطها  ب�شبب  لي�س 

�لقمع و�حلرمان �لذي تعر�شنا له.
ومل يظهر �مل�شوؤولون يف �حلكومة �لحتادية �ي موؤ�شر�ت 

عن رغبتهم بالتخلي عن مدينة كركوك.
�ملتنازع  �لر����ش��ي  �ن  وم�����ش��وؤول��ون  دبلوما�شيون  ور�ى 
ع��ل��ي��ه��ا ب���ني ب���غ���د�د وك��رد���ش��ت��ان يف حم��اف��ظ��ات نينوى 
وترفع  �لم��ن  بقو�ت  تت�شارك  و�لتي  ودي��اىل  وك��رك��وك 
�لعلم و�ملو�زنة، ت�شكل �كرب تهديد ل�شتقر�ر �لعر�ق على 
�ملدى �لبعيد. ومن �برز مامح �حتمال ن�شوب �شر�ع، 
خطوط  على  ع�شكرية  تعزيز�ت  بن�شر  �جلانبني  قيام 
�لتما�س قرب مدينة كركوك، خال تز�يد �لتوتر �لعام 
�ن  �لدين كرمي  �ملا�شي. ويقول حمافظ كركوك جنم 

�لتح�شيد�ت لتز�ل يف مو�قعها حتى �للحظة.

ك�ريا ال�ضمالية تتهم اأمريكا ب�ضن هج�م الكرتوين الفاتيكان يعترب التهامات �ضد البابا افرتاءات
• الفاتيكان-وكاالت:

رف�س �لفاتيكان بحزم �م�س �لتهامات 
فرن�شي�س  �ل���ب���اب���ا  �ىل  وج���ه���ت  �ل���ت���ي 
�لع�شكرية  �مل��ج��م��وع��ة  م��ع  ب��ال��ت��و�ط��وؤ 
�لرجنتني،  يف  ح��اك��م��ة  ك���ان���ت  �ل���ت���ي 

معترب� �نها �فرت�ء وت�شهر .
وق���ال �ل��ن��اط��ق ب��ا���ش��م �ل��ف��ات��ي��ك��ان �لب 
بيانا  يتلو  وه��و  لومباردي  فيديريكو 
عنا�شر  م�شدرها  حملة  �ن��ه��ا  ر�شميا 
�لكني�شة  ل��رج��ال  �مل��ع��ادي  �لي�شار  م��ن 

ملهاجمة �لكني�شة ويجب �ن ترف�س .

برجال  بت�شهرها  معروفة  من�شور�ت 
�لدين . من جانبه تعّهد �لبابا �جلديد 
كر�دلة  مع  �لأول  لقائه  يف  فرن�شي�س 
وم�شاعدة  �لإجنيل  بخدمة  �لفاتيكان 
�أي  من  �أك��رث  ت�شبح  �أن  على  �لكني�شة 

وقت م�شى مع �مل�شيح.
ونقلت وكالة �أنباء �أن�شا �لإيطالية عن 
يف  �لكر�دلة  مع  لقائه  يف  قوله  �لبابا 
�إنه يتعهد بخدمة �لإجنيل  �لفاتيكان 
بحب متجدد ، وم�شاعدة �لكني�شة على 
�أي وقت م�شى يف  �أكرث من  �أن ت�شبح 

�مل�شيح ومعه .

يوما  �ل���ي���ه  ت���وج���ه  �ن�����ه مل  و������ش����اف 
و��شتجوبه  م�شد�قية  ذ�ت  �ت��ه��ام��ات 
�شخ�شا  ب�شفته  �لرجنتيني  �لق�شاء 
يتهمه  مل  لكنه  �ل��وق��ائ��ع  على  مطلعا 
�ن  ل���وم���ب���اردي  �لب  وت���اب���ع   . ب�����ش��يء 
يف �مل��ق��اب��ل ه��ن��اك �دل����ة ع��ل��ى �ن���ه فعل 
�حلكم  خ��ال  �لنا�س  حلماية  �لكثر 
�ل�شفح  ط��ل��ب��ات  ودع����م  �ل���دك���ت���ات���وري 
للكني�شة يف �لرجنتني لنها مل تبذل 

جهود� كافية خال تلك �لفرتة.
وعرب عن ��شفه ل حملة معروفة جيد� 
ت��ع��ود �ىل ع����دة ���ش��ن��و�ت م��ا���ش��ي��ة من 

•• لندن-يو بي اأي:

ذكرت �ملجلة �لطبية �لربيطانية 
من  �أك�������رث  �ن  �م���������س  لن�������ش���ي���ت 
قتلو�  عر�قي  مدين  �أل��ف   116
يف �ل��ع��ر�ق خ��ال �ل��ف��رتة م��ا بني 
و2011،فيما   2003 ع���ام���ي 
�أ�شيب �أكرث من 31 �ألف جندي 
�أم���رك���ي ،ورج���ح���ت �ح��ت��م��ال �أن 
ي��ك��ّل��ف غ���زو ه���ذ� �ل��ب��ل��د �لوليات 

�ملتحدة 3 تريليونات دولر.
ن�شبة  �إن  تقرير  يف  �ملجلة  وقالت 
�لمركيني  �جل��ن��ود  م��ن  ك��ب��رة 
ع���ان���ت م���ن �����ش���ط���ر�ب���ات م���ا بعد 
و�إ�شابات  و�لإج����ه����اد  �ل�����ش��دم��ة 
�لع�شبية  و�ل�شطر�بات  �ل��دم��اغ 
�لنف�شية  و�مل�������ش���اك���ل  �لأخ���������رى 
عنها،  �ل��ن��اج��م��ة  و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
من  �ل��ع��ر�ق  يف  �نت�شارهم  خ��ال 
عانى  كما   ،2011 �إىل   2003
من  عائاتهم  �أف���ر�د  م��ن  �لكثر 

م�شاكل نف�شية �أي�شاً.
عن  ي���ق���ل  ل  م����ا  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
عر�قيني  م��دن��ي��ني   116903
4800 ج��ن��دي من  م��ن  و�أك����رث 
مدى  على  ُقتلو�  �لتحالف  ق��و�ت 
�ل�شنو�ت �لثماين �لتي تلت �لغزو 
�لذي قادته �لوليات �ملتحدة عام 
2003 لاإطاحة بنظام �لرئي�س 

�شد�م ح�شني.
�أن  �إىل  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل��ج��ل��ة  و�أ����ش���ارت 
�لعر�قيني  �ملدنيني  م��ن  �لعديد 
ع���ان���و� من  �أو  ب���ج���روح  �أُ����ش���ي���ب���و� 
�لتي  �لأ����ش���ر�ر  نتيجة  �أم���ر�����س 

•• �صنعاء-لندن-وكاالت:

�ليمن،  يف  �لث��ن��ني  غ��د  بعد  ينطلق 
مل�شتقبل  �لأهمية  بالغ  وطني  ح��و�ر 
�ل���ب���اد �ل���ت���ي ت���ب���دو وح��دت��ه��ا �لتي 
حققتها قبل 23 عاما مهددة بفعل 

مطالبات بانف�شال �جلنوب.
و���ش��ي��ج��م��ع م���وؤمت���ر �حل������و�ر خال 
ميثلون  م��ن��دوب��ا   565 ����ش��ه��ر  �شتة 
و�ملحافظات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لح������ز�ب 
�حلوثي  �ل�شيعي  و�لتمرد  �جلنوبية 
عن  ممثلني  �ىل  ��شافة  �ل�شمال  يف 

�ملجتمع �ملدين.
�حل�������و�ر �ىل  ي�����ش��ل  �ن  وي���ف���رت����س 
و���ش��ع د���ش��ت��ور ج��دي��د ل��ل��ب��اد وفتح 
�لباب �مام تنظيم �نتخابات عامة يف 
مع  تز�منا   ،2014 �شباط-فرب�ير 
�نتهاء �ملرحلة �لنتقالية �لتي بد�أت 
مبوجب   2012 ف��رب�ي��ر  �شباط  يف 

�تفاق �نتقال �ل�شلطة.
�ل�شابق  �ليمني  �لرئي�س  تخلى  وقد 
علي عبد�هلل �شالح عن �ل�شلطة من 
خال هذ� �لتفاق، وذل��ك بعد �شنة 

تقريبا من �لحتجاجات.
وتاخر �نعقاد �حلو�ر خ�شو�شا ب�شبب 
حت��ف��ظ��ات �حل����ر�ك �جل��ن��وب��ي �لذي 
بالنف�شال  ف�شائله  معظم  تطالب 
و�لعودة �ىل دولة �جلنوب �لتي كانت 

م�شتقلة حتى �لعام 1990.
ت�����ش��دد� يف  �لك���رث  �جل��ن��اح  وي�شتعد 
�لرئي�س  ن���ائ���ب  ب���زع���ام���ة  �حل������ر�ك 
�ليمني �ل�شابق �ملقيم يف �ملنفى علي 
�عتبار�  ل��ل��ت��ظ��اه��ر  �ل��ب��ي�����س،  ���ش��امل 
م��ن �ل��ي��وم �ل�����ش��ب��ت يف ع����دن، كربى 
�حلو�ر.  لهذ�  رف�شا  �جل��ن��وب،  م��دن 
وتقاطع �حل��و�ر �شريحة و��شعة من 

�حلر�ك �جلنوبي.
وق���ال �لم���ني �ل��ع��ام مل��وؤمت��ر �حلو�ر 
�ل��وط��ن��ي �ح��م��د ع��و���س ب���ن مبارك 
�لرئي�س  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
ومبعوث  ه�����ادي  م��ن�����ش��ور  ع��ب��درب��ه 
عمر  ب�����ن  ج����م����ال  �مل����ت����ح����دة  �لمم 
�لف�شائل  لقناع  �جلهود  ي�شاعفان 
�مل�����������رتددة يف �حل����������ر�ك �جل���ن���وب���ي 

بامل�شاركة يف �حلو�ر .
وبح�شب بن مبارك، فان �لباب �شيظل 
مفتوحا �مام كل �لف�شائل �لتي تود 
�لن�شمام يف �ي وقت للحو�ر �ملدعوم 
من قبل �لمم �ملتحدة ودول جمل�س 
�جلهتان  وه��م��ا  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون 

للقطاع  �لتحتية  بالبنية  حلقت 
ت�شرد  فيما  ب��اده��م،  يف  �ل�شحي 
5 م���اي���ني ع���ر�ق���ي خال  ن��ح��و 

�حلرب.
كّلفت  �ل���ع���ر�ق  ح���رب  �إن  وق���ال���ت 
مليار�ت   810 �ملتحدة  �لوليات 
ع�����ش��ر من  دولر ح��ت��ى �خل��ام�����س 
كانون �لثاين-يناير �ملا�شي، غر 
�أن  �لإجمالية ميكن  �لتكاليف  �أن 
يف  دولر  تريليونات   3 �إىل  ت�شل 

نهاية �ملطاف.
و�أ�شافت  لن�شيت �أن هذ� �لأمو�ل 
ك����ان م���ن �مل��م��ك��ن �إن���ف���اق���ه���ا ب���دًل 
م��ن ذل���ك ع��ل��ى �ل���رب�م���ج �ملحلية 

م����رور ع�����ش��ر ���ش��ن��و�ت ع��ل��ى حرب 
�لعر�ق، �أظهر �أن �أكرث من ن�شف 
�أن  يعتقدون  �لربيطاين  �ل�شعب 
ق���ر�ر ت���وين ب��ل��ر رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
و�عتقد  بالغزو كان خطاأ  �لأ�شبق 
�أك���������رث م������ن �خل����م���������س ب����وج����وب 

حماكمته كمجرم حرب. 
ز�دت  �حل�����رب  �أن   56% ور�أي 
على  �لإره��اب��ي��ة  �لهجمات  خطر 
�لن�شف  م���ن  و�أك�����رث  ب��ري��ط��ان��ي��ا. 
�لغزو  �أن  �ع���ت���ق���دو�   )53%(
ك��ان خ��ط��اأ، يف ح��ني �أن �أك���رث من 
�أنه كان  �لربع )%27( �عتقدو� 

�شو�با.

�ل�شحة،  ل��ت��ح�����ش��ني  و�ل���ع���امل���ي���ة 
�مل���و�رد �لب�شرية يف  وب��ر�م��ج دع��م 
�ملتحدة ودول  و�ل��ولي��ات  �ل��ع��ر�ق 

�لتحالف �لأخرى .
مع  لن�شيت  جملة  تقرير  وياأتي 
�ق���رت�ب �ل��ذك��رى �ل��ع��ا���ش��رة لغزو 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  بقيادة  �ل��ع��ر�ق 
يف �ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �آذ�ر-م�����ار������س 

.2003
�شحيفة  �أوردت  ذل���������ك،  �ىل 
غارديان ��شتطاعا للر�أي، �أجر�ه 
�شريحة  ع���ل���ى  ي����وغ����وف  م���وق���ع 
م��ن �ل��ربي��ط��ان��ي��ني �ل��ب��ال��غ��ني بلغ 
ذكرى  يف  و684  �أل���ف���ا  ع���دده���م 

�ن��ت��ق��ال �ل�شلطة  �ل��ر�ع��ي��ت��ان لت��ف��اق 
�ليمني  �مل���ح���ل���ل  وق������ال  و�حل����������و�ر. 
�ن�����ه يف ظل  ع��ب��د�ل��غ��ن��ي �لري��������اين 
غياب �حلر�ك �جلنوبي �ملنق�شم بني 
ومطالبني  ب��ال��ف��در�ل��ي��ة  م��ط��ال��ب��ني 
بالنف�شال �لكامل، �شتكون �نطاقة 
�حلو�ر بروتوكولية . و��شاف لوكالة 
ب��ر���س �ن �حل���و�ر �حلقيقي  ف��ر�ن�����س 
لن يبد�أ �ل عندما ياأتي �جلنوبيون 
�مر  وه���و   ، و�ح���د  ب�����ش��وت  ليتكلمو� 
ب�����ادرت  م����ا  �ذ�  ي��ت��ح��ق��ق  �ن  مي���ك���ن 

�حلكومة �ىل تلبية مطالبهم .
باعادة  خ�شو�شا  �حل���ر�ك  ويطالب 
دم����ج ح�����و�ىل 60 �ل����ف م���وظ���ف يف 

در��شة  �مل��ح��ل��ل يف  وح����ذر  �لع��ت��ب��ار. 
ن�����ش��ره��ا م���وؤخ���ر� م���ن �ن �ل���ق���ر�ر�ت 
�ملرحلة  خ��ال  ت��وؤخ��ذ  �ل��ت��ي  �ل�شيئة 
�لعملية  تدمر  �ن  ميكن  �لنتقالية 
وعدم  �لفو�شى  وت��وؤج��ج  �ل�شيا�شية 

�ل�شتقر�ر .
وبح�شب �شرقية، فان وجود �لرئي�س 
�ل�������ش���اب���ق ع���ل���ي ع����ب����د�هلل ����ش���ال���ح يف 
ي���ر�أ����س حزب  �ل��ي��م��ن ح��ي��ث م���ا ز�ل 
�كرب  �شاحب  �لعام  �ل�شعبي  �ملوؤمتر 
�حلو�ر  �ي�����ش��ا  يعقد  ب��رمل��ان��ي��ة،  كتلة 

�لوطني.. وعملية �مل�شاحلة .
�جلنوبية،  �ل��ق�����ش��ي��ة  �ىل  و����ش��اف��ة 
�شيتطرق �حلو�ر �ىل م�شالة �لتمرد 

و�لقوى  و�جل���ي�������س  �ل���ع���ام  �ل���ق���ط���اع 
�لمنية مت ف�شلهم تع�شفيا �و �حيلو� 
حماولة  ب��ع��د  �مل��ب��ك��ر  �ل��ت��ق��اع��د  �ىل 
�ل�شمال  �جه�شها  جنوبية  �نف�شال 
باحلديد و�لنار عام 1994، ف�شا 
ع��ن �ع���ادة �ر�����س ي��ق��ول �جلنوبيون 
يدهم  و�شعو�  نافذين  �شماليني  �ن 

عليها.
�مل��ح��ل��ل يف معهد  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
�شرقية  �بر�هيم  بالدوحة  بروكينغز 
�شي�شتمرون  ك����رث  ج���ن���وب���ي���ني  �ن 
حكومة  ع��ن  ب��الن��ف�����ش��ال  باملطالبة 
�شنعاء �لتي ل يثقون بها �ذ� مل يتم 
�خذ خماوف �حلر�ك �جلنوبي بعني 

�ختافات  �ل���ش��ت��ط��اع  و���ش��ج��ل 
�أن نحو ثلث  جن�شية جلية، حيث 
�لغزو  �أق����رو�   )32%( �ل��رج��ال 
�لن�شاء  رب����ع  م���ن  ب���اأق���ل  م��ق��ارن��ة 

.)23%(
وق����������ال ن���������ش����ف �مل�����������ش�����ارك�����ني يف 
�ل�شتطاع �إنهم �عتقدو� �أن بلر 
�شرع يف ت�شليل �ل�شعب �لربيطاين 
عمد� ب�شاأن �لتهديد �لذي ت�شكله 
�ل�����ش��ام��ل. و�أقل  �ل���دم���ار  �أ���ش��ل��ح��ة 
�إنهم  ق��ال��و�   )31%( �لثلث  م��ن 
�عتقدو� جازمني �أن �شد�م ح�شني 
ك����ان مي��ت��ل��ك خم���زون���ا م���ن هذه 

�لأ�شلحة.
 )22%( �خل��م�����س  م���ن  و�أك������رث 
�لربملان  �شلل  بلر  �أن  �ع��ت��ق��دو� 
�أن  وي����ج����ب  ب�����ذك�����اء  و�ل���������ش����ع����ب 
و�شجل  ح�����رب  ك���م���ج���رم  ي���ح���اك���م 
يعتقدون   41% �أن  �ل�شتطاع 
من  ع���ق���د  ب���ع���د  �ل���ع���ر�ق���ي���ني،  �أن 
�ل����غ����زو، �أف�������ش���ل ح�����ال م����ن �أي�����ام 
�شد�م، و�أكرث من �خلم�س بقليل 
)%21( يعتقدون �أن �لعر�قيني 
كان ميكن �أن يكونو� �أف�شل حال 
حت����ت ح���ك���م �����ش����د�م. وم�����ع ذلك 
يقول �أكرث من �شبعة لكل ع�ش����رة 
ي�ش����هد  �أل  باحتمال  م�ش�������اركني 
م������دى  ع��ل��ى  ����ش��ت��ق��ر�ر�  �ل���ع���ر�ق 

�ل�ش����نو�ت �لقليلة �لقادمة.
وم���ن �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن����ه �إب���ان 
�لذين  م���ن   53% ق����ال  �ل���غ���زو 
�عتقدو�  �إن���ه���م  ر�أي���ه���م  ����ش��ت��ط��ل��ع 
ب�����ش��و�ب �ل��ع��م��ل �ل��ع�����ش��ك��ري �شد 

�لعر�ق.

وتاأجج  �ل���ب���اد  ���ش��م��ال  يف  �حل���وث���ي 
�ل�شيعة  ب���ني  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  �ل���ت���وت���ر�ت 
و�ل���ت���ي���ار�ت �ل�����ش��ن��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة مبا 
و�ل�شاميني  �ل�����ش��ل��ف��ي��ني  ذل����ك  يف 
�لتجمع  ل�������و�ء  حت�����ت  �مل���ن�������ش���وي���ن 
�ليمن  ز�ل  وم���ا  ل��ا���ش��اح  �ليمني 
م�شدرها  ع���ن���ف  م����وج����ة  ي�����و�ج�����ه 
�لقاعدة ف�شا عن حتديات  تنظيم 

�قت�شادية هائلة.
�ل�شعبي  �مل���وؤمت���ر  ح���زب  و���ش��ي��ح��ظ��ى 
�لعام ب112 مقعد� يف �حلو�ر بينما 
�شيح�شل �حلر�ك �جلنوبي على 85 
مقعد� و�حلوثيون على 35 مقعد�.

�حلو�ر،  يف  �مل�شاركني  �من  ول�شمان 
م��ن��ع��ت �ل�����ش��ل��ط��ات ح��م��ل �ل�����ش��اح يف 
�شنعاء ويف �ملدن �لكربى حيث �شيتم 

ن�شر 60 �لف جندي و�شرطي.
�خلارجية  وز�رة  ح��ث��ت  جهتها  م��ن 
�لأطر�ف  جميع  �م�س  �لربيطانية 
موؤمتر  يف  �مل�����ش��ارك��ة  على  �ليمن  يف 

�حلو�ر �لوطني .
وق�����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل�������وز�رة �إن 
ي��ك��م��ن يف �شميم  �ل��وط��ن��ي  �حل�����و�ر 
عملية �لنتقال �ل�شيا�شي يف �ليمن، 
و�أف�شل  �ل��وح��ي��دة  �لفر�شة  ومي��ث��ل 
للعمل  لليمنيني  بالن�شبة  �لفر�س 
�ل�شيا�شية  خافاتهم  حل  على  معاً 
تكوين  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �شلمي،  ب�شكل 

م�شتقبل جديد لبلدهم.
يتطلب  �لوطني  �حل��و�ر  �أن  و�أ�شاف 
�أو�شع م�شاركة ممكنة ون�شّجع جميع 
�ليمنيني، مبا يف ذلك �مل�شاركون من 
وجمموعات  و�شمالها  �لباد  جنوب 
�لأح���ز�ب  وجميع  و�لن�شاء  �ل�شباب 
�لقائمة، على �غتنام هذه �لفر�شة .

�أق����ر �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م وز�رة  وف��ي��م��ا 
�خل��ارج��ي��ة �ل��ربي��ط��اين ب���اأن �حلو�ر 
ي���ك���ون ع��م��ل��ي��ة �شهلة  ل���ن  �ل���وط���ن���ي 
جميع  دع�����ا   ، خ����اف����ات  و���ش��ي�����ش��ه��د 
�لنخر�ط  �إىل  �ليمنية  �لأط�����ر�ف 
مفتوحة  وبعقول  ج��دي  ب�شكل  فيه 

ومن دون �شروط م�شبقة .
د�خل  �جلماعات  بع�س  هناك  وق��ال 
تقوي�س  يف  ترغب  وخ��ارج��ه  �ليمن 
هذه �لعملية، غر �أن جمل�س �لأمن 
�لرئا�شي يف  بيانه  �أو�شح يف  �ل��دويل 
باأنه لن  �ملا�شي  15 �شباط/فرب�ير 
ي��ت�����ش��ام��ح م��ع ذل����ك.. وح����ان �لوقت 
يقررو� معاً  �لآن لأن  �ليمنيني  �أمام 

�شكل م�شتقبلهم.

كرك�ك م�ضدر الت�تر بني العرب والأكراد 

•• �صول-رويرتز:

هجمات  ب�شن  �م�����س  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �تهمت 
�ل��ك��رتون��ي��ة �شد خ���و�دم �لن��رتن��ت بعد ت���ردد ت��ق��اري��ر ع��ن تعطل 
خدمات �خبارية رئي�شية. وقالت وكالة �يتار تا�س �لرو�شية لانباء 
�ن هجوما قويا ملت�شللني من �خلارج عطل خو�دم �لنرتنت د�خل 
كوريا �ل�شمالية مما حال دون �لدخول �ىل بع�س مو�قع �لنرتنت. 
وجاءت �لتهامات يف وقت ت�شاعد فيه �لتوتر بني كوريا �ل�شمالية 
و�جلنوبية و�أي�شا بني بيوجنياجن و�لوليات �ملتحدة حليفة �شول 
�لكربى. وهددت كوريا �ل�شمالية ب�شن حرب نووية على �لوليات 
�ملتحدة  �لتي فر�شتها �لمم  �لعقوبات �جلديدة  رد� على  �ملتحدة 

عليها بعد �ن �جرت جتربتها �لنووية �لخرة ورد� على �ملناور�ت 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي جت��ري��ه��ا �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وكوريا 
�جلنوبية. وقال تلفزيون �م.بي.�شي �لكوري �جلنوبي �ن خدمات 
و�شائل �لعام �لتي ت�شيطر عليها �لدولة يف كوريا �ل�شمالية كانت 

من بني �خلدمات �لتي ت�شررت من �لهجوم �للكرتوين.
و�شحيفة  �ل�شمالية  �لكورية  �ملركزية  �لن��ب��اء  وكالة  ه��ذ�  و�شمل 
و�ن  تعطلهما  عن  �أن��ب��اء  ت��رددت  �لتي  �لر�شمية  �شينمون  رودوجن 
عملتا ب�شكل طبيعي �أم�س �لأول �م�س �جلمعة. وقالت وكالة �لنباء 
�جلنوبية  كوريا  ونظام  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن  �شر�  لي�س  �ملركزية 
�لعميل حت�شد�ن �لقوى �للكرتونية يف م�شعى لتكثيف �ن�شطتهما 

�لتخريبية �لهد�مة �شد جمهورية كوريا �ل�شعبية �لدميقر�طية.

ا�ستطالع بريطاين يدين غزو بلري للعراق 

و2011   2003 بني  عراقي  مدين  قتيل  األف   116

بريطانيا حتث جميع الأطراف على امل�ساركة

اليمني�ن ي�ضتعدون للبدء بح�ار وطني �ضعب 
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العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 18 /2013   جت جز- ب �ض- ب-اأظ

�هلل  نبي  خان  عبد�للطيف  وميثلها  و�لطابوق  للبا�شرت  خان  عبد�لطيف  مدعي/ 
�جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: لو�ء ��شكندرون للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة وميثلها 
درهم     11100 وقدرها  مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  عدنان 
�ملطلوب �عانه/  لو�ء ��شكندرون للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة وميثلها عدنان �جلن�شية: 
�قام  �ل�شطب ( حيث �ن �ملدعي  بالن�شر)للعلم بتجديد �لدعوى من  �لمار�ت عنو�نه: 
لنظر  �ملو�فق 2013/3/24 موعد�  يوم �لحد  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
بني يا�س �لبتد�ئية - �لكائنة بني يا�س �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/14

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

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

مدعي/ حممد بن �شقر �شعدون �لفاحي �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: 
�حلكم  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لنوي�س  نا�شر  جا�شم  ح�شن 
�لنوي�س  نا�شر  جا�شم  �عانه/ح�شن  �ملطلوب  �ليجار  عقد  ملحق  بطان  برد 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/3/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/3/14

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 604و605 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1-ريا�س �ل�شام عبد�لقادر �جلن�شية: بنغادي�س 2-جويل مياه ليت 
للمقاولت  �للفية �جلديدة  عليه:  بنغادي�س مدعي  �جلن�شية:  علي  رحمات 
�ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �جلديدة  �للفية  �عانه/ 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2013/3/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

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

مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لبرتولية  �ملو�د  لنقل  �لنجاح  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  جانكو�س  �شركة  عليه: 
�لدعوى: مطالبة مالية 48.249 درهم �شحة �حلجز �لتحفظي فائدة قانونية 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  جانكو�س  �عانه/�شركة  �ملطلوب   %12
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/21 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 217و218 /2013   عم جز - م ع- ب- اأظ

�شيخ   �شبوج  حممد   -2 بنغادي�س  �جلن�شية:  عبد�ملتني  1-�شامل  مدعيان/ 
�لعامة  للمقاولت  �لو��شع  �لريف  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  �حمد 
�عانه/ �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لو��شع  �لريف 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/19
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

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

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خلدمات  لل�شفر  �شيف  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
��شرف �حمد �جلن�شية: غر  ��شرف �حمد زوجة  هنادي حممد �لمني زوجة 
حمدد مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية  �ملطلوب �عانه/هنادي حممد �لمني 
زوجة ��شرف �حمد زوجة ��شرف �حمد �جلن�شية: غر حمدد   عنو�نه: بالن�شر 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/3/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  نهيان  �شخ�شيا  �آل  �لتجارية مبع�شكر 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 48 /2013   مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/  خالد �شمر عبد�لعزيز �لب�شيوين �جلن�شية: م�شر  مدعي عليه: خالد 
مببلغ  تعوي�س  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  حممد  عبد�هلل  �شيف  
101.000 درهم �ملطلوب �عانه/خالد �شيف  عبد�هلل حممد �جلن�شية: �لمار�ت  
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/02 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام 

على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة املدنية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1059 /2012   جت  كل - م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شحي  حممد  علي  حممد  عارف  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  فل�شطني   �جلن�شية:   �شعد  �بو  عبد�للطيف  خالد  وليد 
مطالبة مالية  50.000 درهم تعوي�س �ملطلوب �عانه/وليد خالد عبد�للطيف 
�قام �لدعوى  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �بو �شعد �جلن�شية:  فل�شطني  عنو�نه: 
لنظر  �ملو�فق 2013/4/3 موعد�  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �ملذكورة �عاه وحددت 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
�خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/03/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16     
اعالن بيع عقار بالن�سر للمنفذ �سده

  يف الدعوى  رقم )2010/434(   تنفيذ جتاري     
طالب �لتنفيذ: نعمت غام ح�شني بياو�ر  عنو�نه: �مارة دبي- ديرة- منطقة بور�شعيد- �شارع 
حتاوي  عبا�س  ح�شن  علي  �شده:  �ملنفذ     515 �خلام�س  �لطابق  �فنيو-  بزن�س  بناية  �لحت��اد- 
و�خ��رون  وعنو�نه: �م��ارة دبي- �لعوير- �شوق �خل�شار و�لفو�كه- بلوك رقم 2- حمل رقم 61 
موؤ�ش�شة على ح�شن عبا�س حتاوي �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/3/13 �ل�شاعة  6.00 م�شاء ويف �ليام 
�لثاث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع   
�عاه  �ملحدد  �لتاريخ  يف  وذل��ك   )  www.emiratesauction.ae للمز�د�ت   �لم���ار�ت  �شركة   (
�ي��د�ع تاأمني ليقل عن  20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع 
�لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �يام �لتالية 

جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �لعقار: 
ديرة  �ملطينة رقم �لر�س: 13/20 �مل�شاحة 1643 قدم مربع �لقيمة 657200 درهم  

ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�ً.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
�عان �ملدعى عليها/ �لدولية ل�شاح �ل�شفن �س.م.ح

يف �لدعوى رقم 2012/1144 جتاري كلي
�ملحا�شبية  �خل��ربة  �عمل  ب��دء  عن  جماهد  �يزي�س  �حل�شابي/  �خلبر  يعلن   
مب��وج��ب �حل��ك��م �ل��ت��م��ه��ي��دي �ل�����ش��ادر ع��ن حم��ك��م��ة دب���ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة بتاريخ 
2013/1/29 يف �لدعوى رقم 2012/1144 جتاري كلي ويعلن �ملدعى عليها /
�لدولية ل�شاح �ل�شفن �س.م.م ح مبوعد عقد �جتماع خربة على �ن يكون. 
بحوزتها كافة ما لديها من م�شتند�ت فيما يخ�س مو�شوع �لدعوى وذلك يوم 
�لعا�شرة �شباحا  مبقر مكتب  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/3/21 يف متام  �خلمي�س 
بناية  �لعربي-  �لبنك  بور�شعيد- خلف  �شارع  ديرة-  �لكائن مبنطقة  �خلبر 

�مر بوخم�شني- �لدور �لول- 102
حممول 6313708-050 فاك�س: 06-5543101 

مكتب ا�سل املعايري لتدقيق احل�سابات
مبوعد اجتماع خربة

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/57 مدين  كلي           
�ىل �مل��دع��ى عليه/1- �شعيد �تيا ���ش��اب��وين     جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / ع�شام عبد�للطيف عطوي وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملا   
بالت�شامن  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد 
و�لر�شوم  دره��م(   502000.00( وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما  و�لت�شامم  و�لتكافل 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى  
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  باكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمو  �لتام  �ل�شد�د 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/3/19 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/595 عقاري  كلي           
)ذ.م.م(   �لعقاري  و�لتطوير  لا�شتثمار  تنميات  �شركة  عليه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / علي ر�شا حم�شن �ل كثر- وكالة عن 
�ل�شيد رحيم حممد علي فخاري- و�ل�شيده فر�شته برويز �مني  قد �قام عليك 
عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
2013/3/17 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1522 احوال نف�ض م�سلمني               
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- فوجي�شافا دون��ي��ك  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
ب��ه��روز ومي��ث��ل��ه: ط���ارق ح�شني عبد�للطيف  ق��و�م��ي  �مل��دع��ي / ج��اي  �ن 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ل�شركال   عبد�لرحمن 
��شقاط ح�شانة و�شم �شغر وفقا لن�س �لفقرة 2 من �ملادة 152 و�لر�شوم 
�ملو�فق  �ملحاماة.    وح��ددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  و�مل�شاريف و�تعاب 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.C.13 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2013/3/21
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/5  ا�ستئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1 - عماد �نور نا�شد و��شف 2- ناجى �شكرى ملقاولت 
�لتك�شية و�لر�شيات وميثلها ناجي �شكري جرج�س جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ملتويف/  و�ل��د  ب�شفته  ��شماعيل-  برعى  حممد  حممد  ح�شني   / �مل�شتاأنف  �ن 
حممد ح�شني حممد حممد وب�شفته و�رث وميثله: �حمد �شيف ماجد بن �شامل 
�ملطرو�شي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/74 مدين 
 2013/3/21 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  لها جل�شه  وح��ددت   2013/1/3 بتاريخ  كلي 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2E.23 �شباحابالقاعة   10.00 �ل�شاعة 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/84 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/دي�شر�ج 
�شانو ر�م �جلن�شية: �لهند �ل�شيد: جور�شار�ن لل جورد��س ر�م �جلن�شية: �لهند وطلب 
ملقاولت  البحر  )لوؤلوؤة  �لتجاري  �ل�شم  يف  تنازل   : يت�شمن  حم��رر  على  �لت�شديق 
ال�سيانة العامة /ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
رقم �مللف )50219( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد/ نفديت 
كومار �ميت كومار ل�ي �جلن�شية: �لهند مبو�فقة: هال �شيف عبيد �شلطان �ملطرو�شي 
�جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   

الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                       

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
 اعـــــــالن       

 تقدم �ىل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/  
على  �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �لكندي  جمعه  خ��دوم  �شعيد  يا�شر 
حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شته �لبالغة 100%  يف �ل�شم �لتجاري )دار اجلمال 
يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�س   ) املتحركة  الهواتف  لتجارة 
 2007/2/26 بتاريخ  �ل�����ش��ادر   548301 رق��م  جت��اري��ة  رخ�شة  خ��ورف��ك��ان،   مدينة 
�حمد  ع��ب��د�هلل  �ل�شيد/يو�شف  �ىل  بخورفكان.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف  
�لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم����ار�ت    �جلن�شية:  عبد�لرحمن 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  يف مدينة خورفكان  

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
  الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان         

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 507 /2013   جت  جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ هار�ن �شاندر� د��س باغاه كومار �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: 
ور�شة حممد جا�شم للحد�دة و�خلر�طة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
للحد�دة و�خلر�طة  ور�شة حممد جا�شم  �عانه/  �ملطلوب  م�شتحقات عمالية 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/3/19 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة  �لثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة العمالية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/6 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
�شده  �ملنفذ  بنغادي�س  �جلن�شية:  �شوركار  ماأمون  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لديكور  للت�شميم   2006 �لهدى  موؤ�ش�شة   :
�عانه:موؤ�ش�شة �لهدى 2006 للت�شميم و�لديكور �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ب-ع  ر-  م  جز-  عم   2012/1001 رقم  �لدعوى 
�لحد �ملو�فق 2013/3/24 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاه،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلربي.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/368 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �شلمى ح�شني عبد�هلل �حلامد    �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2011/10/20م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه 
بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �لوطني  �بوظبي  بنك   / ل�شالح 
�ملدعى عليها �ن توؤدي للبنك �ملدعى مبلغ وقدره 85.798.80 درهم خم�شة وثمانون �لفا 
و�شبعمائة وثمانية وت�شعون درهم وثمانون فل�شا وفائدة �شنوية بو�قع 4% من تاريخ 
رفع �لدعوى  �حلا�شل يف 2011/4/11 وحتى �ل�شد�د �لتام على �ل يتجاوز ��شل �لدين 
و�لزمتها �مل�شاريف  ومائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت و�شف �لنفاذ   �شدر 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/3/14 حكما قابا لا�شتئناف خال 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني            
 رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الوىل         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/89 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ جيهان حممود ب�شله     �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/2/28م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�لقبي�شي  غ��امن  م��ب��ارك علي  م���وزه   / �ع���اه ل�شالح  ب��ال��رق��م  �مل��ذك��ورة 
بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
للمدعية وقدره 33.053 درهم ) ثاثة وثاثون �لفا وثاثة وخم�شون 
درهم( قيمة �شيك، و�لز�مها كذلك بامل�شاريف.   �شدر بتوقيعي وختم 
 30 خال  لا�شتئناف  قابا  حكما   2013/3/10 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/88 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ د�نتي تابينج ري�س   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/2/28م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاه ل�شالح / موزه مبارك علي غامن �لقبي�شي بالتايل: حكمت 
للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  �ملحكمة مبثابة 
�ل�شيك و�لز�مه كذكل  �شبعة �لف دره��م( قيمة  وق��دره 7.000 دره��م ) 
بامل�شاريف.     �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/3/10 
حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك 

هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2302 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �بر�هيم غلوم علي عبا�س  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
2013/3/13م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / 
�شركة د�ماك �بوظبي للعقار�ت ذ.م.م 2- �شركة د�ماك �لرت�ث للعقار�ت ذ.م.م بالتايل: 
مبلغ  للمدعيتني  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
مقد�ره )1.759.800 درهم( مع �لفائدة �لتاخرية عنه بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة 
 � و�لزمت  �لدين،  ��شل  يجاوز  ل  ومبا  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2012/11/1 يف  �لق�شائية 
ماعد�  ورف�شت  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م   200 و  �لدعوى  م�شروفات  عليه  ملدعى 
ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/3/14 حكما قابا 

لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ادري�ض بن �سقرون                
 رئي�ض الدائرة التجارية الكلية الوىل         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     

�مل��رزوق��ي �جلن�شية:  �ح��م��د  �ح��م��د علي  �دن����اه: في�شل  �مل��وق��ع  �ن��ا 
�لمار�ت و�حمل بطاقة هوية رقم )5-8138248-1974-784(  و�نا 
ونفاذ  ب��الق��ر�ر  يل  ت�شمح  و�ل��ت��ي  وقانونا  �شرعا  �ملعتربة  باحلالة 
بياناتها  �ل�شادرة منى و�ملو�شحة  �لوكالة  �لغاء  �لت�شرفات، قررت 
رقم  �شوريا  �جلن�شية:  جابر  حممود  عمار  �لوكيل:  وع��زل  �دن���اه 
 : ف��رع  2012/11/18م   : �لت�شديق  تاريخ   1201023028 �لوكالة: 
بكافة  �ل��وك��ال��ة  بالغاء  �لوكيل  ب��اب��اغ  و�تعهد  نهيان.  �آل  مع�شكر 

�لطرق �لقانونية.
  املقر مبا فيه

اإلغـــــاء وكـــــالـــــة

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
 اعالن عزل - بوا�سطة الكاتب العدل       

 �مل��ع��ل��ن: خ��ال��د ب����اد ���ش��اه ح��اج��ي حم��م��د/ب��اك�����ش��ت��اين �جل��ن�����ش��ي��ة �ل���ع���ن���و�ن: �ل�شارقة 
�جلن�شية  باك�شتاين  حم��م��د/  علي  خ��ان  رف���اق  �ل��ي��ه:  �ملعلن  م����وب����اي����ل/050-7962673 

�لعنو�ن: �ل�شارقة هاتف 050-7690920 
املو�سوع : عزل من الوكالة

��شارة للوكالة �ملحررة ل�شاحلك بتاريخ 2007/1/23 و�مل�شدق عليها من �ل�شيد �لكاتب 
�لعدل مبحكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية برقم 1472 ل�شنة 2007 وعما لن�س �ملادة 
)955( من قانون �ملعامات �ملدنية رقم )5( ل�شنة )85( و�ملعدل بالقانون رقم )1( ل�شنة 
1987 لذلك: فاأنني �علنك مبوجبه بعزلك من �لوكالة �مل�شار �ليها �عاه �عتبار� من 
�ل�شبل  �تباع  �ية �عرت��س على ذلك يرجى  يوم ت�شلمك هذ� �لع��ان. فان كان لديك 

�لقانونية.
املعلن     

   وزارة العدل وال�سئون ال�سالمية والوقاف
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

الكاتب العدل 



13

•• باري�س-رويرتز:

فتحت �ل�شعودية قنو�ت ت�شدير جديدة قد تكون مربحة للبلد�ن �مل�شدرة 
على  �للني لول مرة  �لقمح  ب��ادر�ج  �ملتحدة  و�لوليات  فرن�شا  للقمح مثل 

قائمة عطاء�تها يف وقت �شابق هذ� �ل�شهر.
�نتاج  يف  �ململكة  ت�شتخدمه  �ل��ذي  �ل��ربوت��ني  ع��ايل  �ل�شلد  �لقمح  و�شيظل 
�خلبز �لتقليدي ميثل �حل�شة �لكرب من م�شرتيات �ل�شعودية من �لقمح 
نطاقا  �شيجتذب  تدريجيا  �للني  �لقمح  �دخ��ال  �ن  يقولون  �ملتعاملني  لكن 

�أو�شع من �ملنا�شئ.
ويتطلع كبار منتجي �لقمح ل�شو�ق �ل�شرق �لو�شط �ملعتمدة على �لو�رد�ت. 
ويف ظل عدم �لتيقن ب�شاأن �لكميات �لتي تعتزم م�شر �أكرب م�شتورد للقمح 

�مل�شرتيات  حتظى  فقد  �لقت�شادية  �أزم��ت��ه��ا  بفعل  ����ش��ت��ر�ده��ا  �ل��ع��امل  يف 
�ل�شعودية بالولوية لدى �مل�شدرين.

وق����ال ���ش��و�ن م��ك��م��ربي��دج حم��ل��ل �أ����ش���و�ق �حل��ب��وب ل���دى ج��ي��ف��ري��ز بات�شي 
�للني  �لقمح  �شر�ء  يف  بال�شتمر�ر  �لتز�ما  �ل�شعودية  �أب��دت  �ذ�  كوموديتيز 
يف �ل�شنو�ت �ملقبلة فان ذلك يغر تركيبة �ل�شوق بالفعل خا�شة مع غياب 

م�شر عن �ل�شوق يف �لفرتة �لخرة.
تخلت  �أن  منذ  �لقمح  من  و�رد�تها  باطر�د  تزيد  �لتي  �ل�شعودية  وطرحت 
�أول عطاء  �ملياه  2008 حلماية م�شادر  �لذ�تي عام  �لكتفاء  �شيا�شة  عن 
على �لطاق ل�شر�ء �لقمح �للني هذ� �ل�شهر و��شرتت 110 �لف طن �ىل 

جانب 465 �ألف طن من �لقمح �ل�شلد.
�مل�شرتي  �ل��دق��ي��ق  وم��ط��اح��ن  �ل��غ��ال  ل�شو�مع  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�ش�شة  و�أع��ل��ن��ت 

�حلكومي للقمح يف �ل�شعودية �لعام �ملا�شي �نها تدر�س �لتحول �ىل �لقمح 
باملوؤ�ش�شة  م�شوؤول  وقال  و�حللويات.  �لب�شكويت  على  �لطلب  لتلبية  �للني 

هذ� �ل�شبوع �نها �شت�شتمر يف �شر�ء �لقمح �للني.
�ل�شعودية  �أن  �لمريكية  �ل��زر�ع��ة  ب���وز�رة  �ملحلي  �ملكتب  تقدير�ت  وتفيد 
�ل�شنة  يف  �لدم���ي  لا�شتهاك  �لقمح  م��ن  ط��ن  مليون  96ر1  �شت�شرتي 
�لت�شويقية 2012-2013 وهو م�شتوى يتوقع �ملكتب �أن يرتفع �ىل 2ر2 

مليون طن يف 2014-2013.
�نهاء  �ل��ب��اد  �ع��ت��ز�م  م��ع  �لقمح  و�رد�ت  �ل�شعودية  تزيد  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
ت�شتورد  �أن  �ملقرر  2016. ومن  بحلول  �لقمح متاما  �ملحلي من  �نتاجها 
كعلف  ل�شتخد�مها  �حلبوب  من  وغ��ره  �لقمح  من  �ملزيد  كذلك  �ململكة 
وتخف�س  �ل�شعر  و�رد�ت  على  �عتماد�  �أق��ل  ت�شبح  لن  ت�شعى  �ذ  للما�شية 

تدريجيا �نتاجها �ملحلي من �لعلف.
وورد عدد حمدود من �لدول منها �أ�شرت�ليا وكند� و�لوليات �ملتحدة �لقمح 
�ملمكن  م��ن  �أ�شبح  و�لن  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  يف  لل�شعودية  �ل�شلد 
و�لقمح  �للني  �لحمر  �لمريكي  �ل�شتاء  قمح  مثل  �أخ��رى  �أن���و�ع  تلقى  �أن 
�لفرن�شي �للني و�لتي تباع بكثافة مل�شتوردين �خرين مثل م�شر و�جلز�ئر 

�قبال يف �ل�شوق �ل�شعودية.
ويبدو �أن �لقمح �ل�شتوي �لحمر �لمريكي يحظى باأكرب فر�س يف �لجل 
�لق�شر يف �لو�شول لا�شو�ق �ل�شعودية نظر� لنخفا�س �شعره يف �لوقت 
ه��ذ� م�شجع لن قمح  �لم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ش��ادر�ت  وق���ال متعامل يف  �ل��ر�ه��ن. 
�ل�شتاء �لحمر �للني �شيكون تناف�شيا فعا من حيث �ل�شعر ... لكن تدقيق 

�ل�شعوديني ب�شاأن �جلودة قد يكون عقبة.

ال�ضع�دية جترب القمح اللني وتفتح فر�ضًا ت�ضديرية 
املال والأعمال

�ضدور كتاب ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال التجارية يف اأب�ظبي 2013 
•• اأبوظبي- وام:

�ل�شويدي  �أح��م��د  ن��ا���ش��ر  م��ع��ايل  ت�شلم 
يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س 
ك���ت���اب ممار�شة  م���ن  ن�����ش��خ��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�أبوظبي  يف  �لتجارية  �لأع��م��ال  �أن�شطة 
جمموعة  �أ����ش���درت���ه  �ل�����ذي   2013
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  وذل������ك  م���وري�������ش���ون 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ا���س  ع��ب��د�هلل  حمد 
�لدولية  �لقت�شادية  �لعاقات  لقطاع 

بالد�ئرة.
�ل�شويدي  �أح��م��د  ن��ا���ش��ر  م��ع��ايل  وق���ال 
�أبوظبي  ببنك  مكتبه  يف  ل��ق��ائ��ه  ل���دى 
�لرئي�س  مينون  ر�ج��و  موؤخر�  �لوطني 
موري�شون  جم���م���وع���ة  يف  و�ل�������ش���ري���ك 
�أهمية هذ� �لإ�شد�ر تاأتي يف  �إن  مينون 
تطور�  �أبوظبي  �إم��ارة  فيه  ت�شهد  وق��ت 
كبر� على م�شتوى حتقيق �لعديد من 

مبا  و�لتنموية  �لقت�شادية  �لجن��از�ت 
�إمارة  يعك�س ويرتجم توجهات حكومة 
�أه���د�ف  �ل��ر���ش��ي��دة يف حتقيق  �أب��وظ��ب��ي 

روؤية �أبوظبي �لقت�شادية 2030.
�لتنمية  د�ئ����رة  �ف��ت��ت��اح  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�أب��وظ��ب��ي م���وؤخ���ر� مركز  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
كبر�  جانبا  يحقق  لاأعمال  �أبوظبي 
م��ن م��و���ش��وع ه���ذ� �ل��ك��ت��اب وي��ع��ك�����س يف 
�أبوظبي  �إم������ارة  ح���ر����س  ذ�ت�����ه  �ل���وق���ت 
و�لرتقاء  �لأع��م��ال  بيئة  تطوير  على 
مبمار�شة �لأن�شطة �لتجارية �ىل معاير 
�لعاملية.  �ملو��شفات  �أف�شل  �ىل  ترتقي 
و�أع�����رب م��ع��ايل ن��ا���ش��ر �ل�����ش��وي��دي عن 
على  مينون  موري�شون  ملجموعة  �شكره 
مبادرتها باإ�شد�ر كتاب ممار�شة �أن�شطة 
�لأعمال �لتجارية يف �أبو ظبي 2013 
ب��دور كبر يف �لرتويج  �ل��ذي �شي�شاهم 
لق��ت�����ش��اد �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ع���رب �إث����ر�ء 

�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ب��ي��ان��ات �ل��ازم��ة لقطاع 
�لأع��م��ال ب��الإم��ارة ومب��ا ي�شع �ملهتمني 
�أمام  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال  من 
�شورة و��شحة من �شاأنها �أن ت�شاهم يف 
�مل�شاريع  م��ن  �مل��زي��د  و��شتقطاب  ج��ذب 
�لمارة.  �ىل  و�ل�شتثمارية  �لتجارية 
ك��ت��اب ممار�شة  �إن  ر�ج���و مينون  ق��ال  و 
�أبوظبي  يف  �لتجارية  �لأع��م��ال  �أن�شطة 
ل��ق��ي �إق���ب���ال ك��ب��ر� ع��ل��ى �ق��ت��ن��ائ��ه منذ 
طبعته �لأوىل من كافة �جلهات �ملهتمة 
�أبوظبي  يف  �لتجارية  �لن�شطة  مبجال 
معلومات  من  يت�شمنه  ملا  نظر�  وذل��ك 
�لأعمال  ق��ط��اع  ع��ن  مطلوبة  وب��ي��ان��ات 
ع��ن �شكره  و�أع���رب مينون  �لإم����ارة.  يف 
على  �ل�شويدي  نا�شر  ملعايل  وتقديره 
�ل���دع���م �ل����ذي ح��ظ��ي ب���ه م�����ش��روع هذ� 
حول  تفا�شيل  يت�شمن  �ل���ذي  �ل��ك��ت��اب 
�ل���ق���و�ع���د و�لأن���ظ���م���ة �مل���ع���م���ول ب��ه��ا يف 

�لن�شاط  مبمار�شة  و�ملرتبطة  �أبوظبي 
�أبوظبي و�لتي باتت  �إم��ارة  �لتجاري يف 
تتمتع بفر�س ��شتثمارية و�عدة يف ظل 
�مل�شاريع �لتنموية �لعماقة �لتي تعمل 
على تنفيذها. من جهته قال �شودهر 
�مل���دي���ر يف جمموعة  �ل�����ش��ري��ك  ك���وم���ار 
موري�شون مينو �إن كتاب ممار�شة �أن�شطة 
�أبوظبي  �إم����ارة  �ل��ت��ج��اري��ة يف  �لأع���م���ال 
يت�شمن معلومات �شاملة ت�شاعد رجال 
�لأع����م����ال و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �جل�����دد على 
يف  �لتجارية  �لأع��م��ال  لبدء  �لتخطيط 
باملميز�ت و�لفر�س  �أبوظبي وتعريفهم 
و�حلو�فز �ل�شتثمارية يف جميع مناطق 
�ل�شتثمار  ي�شهم يف جذب  �لإم��ارة مما 
�لأجنبي �ملبا�شر �إىل �أبو ظبي. ويحتوي 
130 �شفحة ومت طباعة  على  �لكتاب 
جمانا  �ل��ك��ت��اب  م��ن  ن�شخة  �أل���ف   40
وت���وزي���ع���ه���ا ع��ل��ى ك���ب���ار �مل�������ش���وؤول���ني يف 

و�لبعثات  و�مل�����ش��ارف  �ل�����ش��رك��ات  ك��ربى 
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة و�مل����ح����ام����ني ورج������ال 

توزيع  و�شيتم  و�ل�شت�شاريني  �لأع��م��ال 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل���دو�ئ���ر  ك��اف��ة  يف  �ل��ك��ت��اب 

و�ملنتديات  و�لعاملية  �ملحلية و�لإقليمية 
�لقت�شادية وموؤمتر�ت �ل�شتثمار. 

يف �إطار �لزيار�ت �لتي تقوم بها �ل�شركات �لعاملية لهيئة كهرباء 
ومياه دبي، ��شتقبل �شعادة �شعيد حممد �لطاير، ع�شو جمل�س 
من  وفد  مبكتبه،  للهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لد�رة 
موؤ�ش�شة نافيجانت �ل�شت�شارية �لأمركية �شم كل من  د�فيد 
و�إيان  �لدولية،  �ل�شت�شار�ت  لعمليات  �ملنتدب  �لع�شو   ، �أل��ني 
�ل�شام،  وط���ال   ، �ل��ط��اق��ة  لقطاع  �مل��ن��ت��دب   �لع�شو  �شميث، 

�مل�شت�شار �لإقليمي لبناء �ملمار�شات �لعاملية يف �ل�شركة.
و�أ�شار �شعادة �لع�شو �ملنتدب يف م�شتهل �لجتماع �إىل �أن �لهيئة 
جمال  يف  تعمل  �لتي  و�لكفاءة  �خل��ربة  ذ�ت  بال�شركات  ترحب 

�ل�شت�شار�ت و�لطاقة �ملتجددة. 
ومن ثم جرى �حلديث عن جمالت عمل موؤ�ش�شة »نافيجانت« 
و�لتكنولوجيات  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  �لأم��رك��ي��ة  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة 
�ل�شم�شية،  و�ل��ط��اق��ة  �ملتكاملة،  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  �حل��دي��ث��ة 
وتخزين �لطاقة، ونقل �لطاقة، و��شتخد�مات �لطاقة �لنظيفة 
يف توليد �لكهرباء، و�ل�شبكة �لذكية، و�إد�رة �لطلب على �لطاقة، 

وتقليل �ملخاطر وحت�شني �لأد�ء يف قطاع �لطاقة.
�ل�شت�شارية  نافيجانت  موؤ�ش�شة  وف��د  �شكر  �ل��زي��ارة  ختام  ويف 
�مل��ن��ت��دب ع��ل��ى ح�����ش��ن �ل�شتقبال  �ل��ع�����ش��و  ���ش��ع��ادة  �لأم��رك��ي��ة 
و�طاعه عن قرب على عمل �لهيئة وم�شاريعها وترحيب هيئة 

كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شة.

•• الرباط - وام:

للجهاز  �لعمومية  للجمعية  �لثاين  �لجتماع  �جل��اري  مار�س   24 يف  �ملغربية  مر�ك�س  مدينة  ت�شت�شيف 
�لعربي لاعتماد �أيه �آر �أيه �شي �لذي �أن�شئ يف �إطار �ملنظمة �لعربية للتنمية �ل�شناعية و�لتعدين ويعقد 

حتت رعاية وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�لتكنولوجيات �حلديثة باململكة �ملغربية.
على  �جلهاز  عمل  تعزيز  �إىل  يهدف  �لجتماع  ه��ذ�  �أن  للمنظمة  �لعام  �ملدير  يو�شف  بن  حممد  و�أو���ش��ح 
�أمام  و�مل�شتقبلية  �لآن��ي��ة  م�شاريعه  وت��روي��ج  وب��ر�جم��ه  م��ب��ادر�ت��ه  وتقييم  و�ل���دويل  �لإقليمي  �ل�شعيدين 
وعاقات  �شر�كات  و�إقامة  عاقاته  �شبكة  تنمية  زي��ادة  على  و�لعمل  �لدوليني  و�لفاعلني  �لقر�ر  �أ�شحاب 
تعاون مع منظمات دولية و�إقليمية لاعتماد لتبادل �خلرب�ت يف جمال �إن�شاء وتطوير �ملنظمات �لإقليمية 

لاعتماد.
و�أ�شار �بن يو�شف �إىل �أن هذ� �لجتماع � �لذي يعد �لأول من نوعه على �ل�شعيد �لعربي � يهدف �أي�شا �إىل 
�لحتفال مبرور �شنتني على �إقامة �جلهاز �لعربي لاعتماد وت�شليط �ل�شوء على منجز�ته خال �لفرتة 

�لتي تلت �إطاق �جلهاز بالقاهرة خال �شهر يونيو 2011.
ولفت �إىل �أن �جلهاز ��شتطاع خال هذه �لفرتة �لق�شرة من ��شتكمال بناء هيكله وتكوين وتفعيل جلانه 
�ملنظمات  مع  مثمرة  تعاون  ربط عاقات  �لأع�شاء وجنح يف  �لبلد�ن  لفائدة  بر�جمه  تنفيذ  و�ل�شروع يف 

�لإقليمية و�لدولية بهدف تطوير ن�شاط �لعتماد بالبلد�ن �لأع�شاء.
ونوه �إىل �أن هذ� �حلدث �لعربي و�لدويل �لهام � �لذي ي�شتمر ثاثة �يام � �شتنظم على هام�شه ندوة دولية 
حول �لإعتماد يوم 25 مار�س حتت عنو�ن �ل�شر�كة و�لتعاون �لإقليمي جمال �لعتماد وذلك مب�شاركة عدد 

من روؤ�شاء ومدر�ء �ملنظمات �لدولية و�لإقليمية �لعاملة يف جمال �لعتماد

•• دبي - وام:

�ختتمت يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي �لليلة �ملا�شية فعاليات 
و�لذي   2013 كاب�شات  معر�س  من  ع�شرة  �لتا�شعة  �ل��دورة 
�أقيم و�شط �هتمام عاملي و��شع من كربيات �ل�شركات �لعاملة 

و�ملتخ�ش�شة يف هذ� قطاع �لت�شالت.
وكانت �لدورة هذه �لأ�شخم على �لإطاق يف تاريخ �ملعر�س 
�أن تعك�س ما ي�شهده قطاع �لإع��ام �لرقمي من  و��شتطاعت 
هذ�  كاب�شات  ن�شخة  يف  و�شارك  باملنطقة.  مت�شارعة  تطور�ت 
�لعام 850 عار�شا من 57 دولة بينهم 190 عار�شا جديد� 

ومنت م�شاحة �ملعر�س 15 باملائة مقارنة بدورة 2012.
يف  �ل�شروع  �إىل   2013 كاب�شات  يف  �شاركو�  عار�شون  و�أ�شار 
�إجناز �شفقات و�عدة و�للتقاء بزو�ر مهتمني وتلقي عرو�س 
�ل�شرق  ملنطقة  �لرئي�س  نائب  با�شو  �شيد  وق��ال  ج��ادة.  �شر�ء 
�لأو�شط و�شمال �إفريقيا لدى هاري�س �إن �مل�شاركة يف كاب�شات 
من  وحققنا  �لأع��م��ال  �لكثر  �أجن��زن��ا  لطاملا  �إذ  مثمرة  كانت 
خاله جناحات مل تتوقف عند �إقامات عاقات عمل جديدة 
ودف���ع �ل��ع��اق��ات �ل��ق��ائ��م��ة وت��وط��ي��ده��ا ول��ك��ن �أي�����ش��ا بتوقيع 
�أر�����س �حل���دث ف��ق��د �أمت��م��ن��ا عدة  �ل�شفقات و�إجن���ازه���ا ع��ل��ى 
�أربعة منتجات  كاب�شات من�شة لإطاق  و��شتخدمنا  طلبيات 
�ل�شعيد  على  �لأوىل  للمرة  �لنور  ي��رى  منها  و�ح��د  جديدة 

�لعاملي.
وقال بادي رو�س مدير عام هيتا�شي لدينا ممثلون �إقليميون 
�أو�شع �نت�شار� يف هذ� �حلدث وللمرة �لأوىل لدينا فريق عمل 
�أن  �ىل  �شر�  ..م  �ملعر�س  يف  م�شاركته  جن��اح  �أك��د  تركيا  من 
كاب�شات ي�شتقطب جمهور� كبر� من زو�ر مهمني ياأتون ويف 
جعبتهم م�شاريع حقيقية وميز�نيات كبرة وي�شعون طلبيات 

للقيام باأعمال ملمو�شة وناجحة.
للمبيعات  �لتنفيذي  �ملدير  �شايتو  من جانبه قال هديتو�شي 
�شركته  �إن  للمو�شيقى  ياماها �خلليج  �شركة  و�لت�شويق لدى 

�أبدو�  م�شرتين  من  ج��اد�  ��شتف�شار�   30 عن  يزيد  ما  تلقت 
يف  جتربتها  و�أر�دو�  �جل��دي��دة  �ل�شركة  مبنتجات  �هتمامهم 
جيدة  فر�شة  ي�شكل  �حل��دث  ه��ذ�  �ن  �ىل  ..م�����ش��ر�  كاب�شات 
لعر�س منتجاتنا. و�شهد كاب�شات �إطاق جمموعة كبرة من 
�لتقنيات و�ملنتجات منها ما ت�شهده �ملنطقة للمرة �لأوىل ويف 
م�شاركتها  �لو�حة خال  م�شاريع  �شركة  ك�شفت  �ل�شياق  هذ� 
على  حممولة  �شي  يف  جيه  ك��ام��ر�  ع��ن   2013 كاب�شات  يف 
�لكتف لت�شوير �لأحد�ث تعمل بتقنية فالكون برد �حلديثة 
من جيه يف �شي. كما �أكدت م�شاريع �لو�حة �أن هيئة �لإذ�عة 
�لربيطانية بي بي �شي تعتزم �شر�ء 500 من كامر�ت جي 
يف �شي �لقابلة لات�شال مبا�شرة بالإنرتنت ليتم ��شتخد�مها 

بريطانيا  يف  �مل�شورة  �لإخبارية  �لتقارير  جتميع  عمليات  يف 
و�أنحاء �لعامل.

ومن �لتقنيات �لتي لقت �إقبال و��شعا و�أحدثت �شجة كبرة 
4 كيه �لت�شويرية �لتي تقدم  2013 تقنية  خال كاب�شات 
�إت�س دي وقد  �أربع مر�ت من و�شوح كامر�ت  �أعلى  و�شوحا 
�أحدث  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �ل�شركات  من  جمموعة  عر�شت 
�أتكين�شون  ب��ول  وق��ال  �لتقنية.  ه��ذه  على  �لقائمة  �ملنتجات 
�خلبر �ملخت�س مبنتجات �لفيديو لدى �شركة كانون �أوروبا 
�ملحدودة �إن �شركته متكنت للمرة �لأوىل من عر�س �ملجموعة 
�أ�شو�ق  �أم��ام  �إ���س  �إو  �إي  �ل�شينمائية  �لكامر�ت  من  �لكاملة 

�ل�شرق �لأو�شط. 

اختتام الدورة التا�ضعة من معر�ض كاب�ضات 2013 
مبركز دبي التجاري العاملي

الع�ض� املنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي يلتقي مبمثلني
 عن م�ؤ�ض�ضة »نافيجانت« ال�ضت�ضارية الأمريكية 

املغرب ت�ضت�ضيف اأول اجتماع عربي 
دويل يف جمال العتماد 24 مار�ض

•• نيويورك-رويرتز:

ط�����رح�����ت �����ش����رك����ة ����ش���ام�������ش���وجن 
هاتفها  �ل���ك���وري���ة  �ل��ك��رتون��ي��ك�����س 
�لذي  ��س4  ج��الك�����ش��ي  �جل���دي���د 
وخ�شائ�س  ك��ب��رة  ���ش��ا���ش��ة  ي�����ش��م 
�لتحكم  م����ث����ل  ت���ق���ل���ي���دي���ة  غ�����ر 
�لمريكية  �أب��ل  متحدية  بالمياء 

يف ملعبها.
�شركة  �أك���رب  �شام�شوجن  و�أز�ح����ت 
م�شنعة للهو�تف �لذكية يف �لعامل 
�ل�����ش��ت��ار ع���ن �ل��ه��ات��ف وه���و �لول 
�لناجحة  جالك�شي  �شل�شلة  م��ن 
�لر��شي  على  عامليا  يطرح  �ل��ذي 
�شيتي  ر�دي���و  ق��اع��ة  يف  �لمريكية 
مانهاتن  يف  �ل�شهرة  للمو�شيقى 
و�أب�����ه�����رت  �لأول  �أم�����������س  م�������ش���اء 
�ملر�قبني  م��ن  �لعديد  خ�شائ�شه 
�أنها  يعتقدون  و�ل��ذي��ن  بالقطاع 
ت��رف��ع ب���ه م�����ش��ت��وى �مل��ن��اف�����ش��ة مع 

�أبل.
وميكن لهاتف ��س4 �أن يتوقف عن 
عر�س مقاطع �لفيديو �أو ي�شتمر 
فيها ح�شبما �ذ� كان �مل�شاهد توقف 
وميكنه  �مل�����ش��اه��دة  يف  م�شتمر  �أو 
و�ل�شور  �لغ�����اين  ب���ني  �لن��ت��ق��ال 
مب����ج����رد �������ش�����ارة م����ن �ل����ي����د دون 
ت�شجيل  ميكنه  كما  �ل�شا�شة  مل�س 
���ش��وت م��ع �ل�����ش��ور �ل��ث��اب��ت��ة �لتي 
�ن  قالو�  مر�قبني  لكن  يلتقطها. 
�لهاتف لن يحدث نقلة كبرة يف 
على  يعي�س  �ل��ذي  �لهو�تف  قطاع 

�لتجديد و�لبتكار.
وق��ال ج��ان د�و���ش��ون كبر حمللي 

�لت�شالت �ن كل هذه �خل�شائ�س 
�جل������دي������دة خ�����ط�����و�ت ج�����ي�����دة يف 
ه���ذ� �لجت�����اه ل��ك��ن مي��ك��ن �لنظر 
منها  �أك��رث  حيل  باعتبارها  �ليها 
ع��و�م��ل ت��غ��ر ق��و�ع��د �ل��ل��ع��ب��ة. يف 
�شام�شوجن  �أن  يبدو  �ملرحلة  ه��ذه 
بكمية  �ملناف�شة فقط  قتل  حت��اول 

�خل�شائ�س �جلديدة.
ميكن  �لن  ح�����ت�����ى  و�أ����������ش���������اف 
ل�شام�شوجن على �لرجح �لعتماد 
�لت�شويقية  م���ي���ز�ن���ي���ت���ه���ا  ع���ل���ى 
�ل�شعيفة  و�جل����ه����ود  �ل�����ش��خ��م��ة 
مناف�شوها  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  ن�شبيا 
ملاحقتها.  و�شيكون جناح �أو ف�شل 
�أح�����دث ه���و�ت���ف ���ش��ام�����ش��وجن وهو 
طرحت  �لتي  �ل�شل�شلة  يف  �ل��ر�ب��ع 
معركتها  يف  حا�شما   2010 ع��ام 
م���ع �أب�����ل. وق���د ب�����د�أت �أب����ل ت�شعر 

ب����وط����اأة ذل�����ك. ف��ق��ب��ل ي����وم و�ح���د 
�لت�شويق  مدير  �شيلر  فيل  وج��ه 
ل�شام�شوجن  �ن����ت����ق����اد�ت  �أب������ل  يف 
�ندرويد  جوجل  �لت�شغيل  ونظام 
نادر  ح��دي��ث  يف  ت�شتخدمه  �ل���ذي 
وو�شائل  روي�����رتز  م���ع  ن��وع��ه  م���ن 
�ع���ام �أخ���رى �لم���ر �ل���ذي يوؤكد 
�أبل  لها  تتعر�س  �لتي  �ل�شغوط 
مناف�شة  ب�����ش��ب��ب  �ي.ب�����اد  م��ن��ت��ج��ة 

هو�تف �شام�شوجن.
�شبق  -�ل���������ذي  ��س4  و����ش���ي���ب���اع 
ت�����ش��وي��ق��ي��ة كبرة  ط���رح���ه ح��م��ل��ة 
�أبل  �شنتها  �شابقة  بحمات  تذكر 
نهاية  يف  �ل���ش��و�ق  يف  ملنتجاتها- 
طريق  عن  و�شيوزع  ني�شان  �أبريل 
�خلدمة  ل��ت��ق��دمي  ���ش��رك��ة   327
�ل���ولي���ات  م��ن��ه��ا  دول�����ة   155 يف 

�ملتحدة. 

�ضام�ض�جن تطرح جالك�ضي اإ�ض4 ملناف�ضة اأبل 
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العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2074 جتاري كلي ابوظبي  

�ىل �ملحكوم عليهم/ 1- �شركة �شاجار كونرت�كتينج بر�يفت ليمتد - �بوظبي 2- باتيل بر��شانت 
كومار  بر��شانت  باتيل  �مل��دي��ر/  �ل�شريك  وميثلها  �لوىل  عليها  �ملدعي  مبهاي  غان�شيا  كومار 
�ملدعى  لل�شركة  كفيلة مت�شامنة  ب�شفتها  كومار  باتيل  غان�شيامبهاي  ناميتا   -3 غان�شيامبهاي 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/1/30م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �لوىل.  عليها 
�حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / بنك برود�   بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
بينهم مبلغ وقدره  فيما  بالت�شامن  �ملدعى  للبنك  يوؤدي  بان  �ملدعى عليهم  بالز�م  �حل�شوري: 
1146368.80 درهم و�لفائدة �لتاخرية على هذ� �ملبلغ بو�قع 11% �شنويا وذلك من تاريخ �ملطالبة 
�لق�شائية �حلا�شل يف 2012/10/3 ومبا ل يجاوز ��شل �لدين وب�شحة �حلجز �لتحفظي �ل�شادر 
�ملدعى  �ملق�شي به و�لزمت  �ملبلغ  �بوظبي يف حدود  بالمر على عري�شة رقم 3960 ل�شنة 2012 
بتوقيعي  ذلك من طلبات.     �شدر  ورف�شت ماعد�  دره��م حماماة  ومائتي  �مل�شروفات  عليهم 
�عتبار� من  يوما   30 قابا لا�شتئناف خال  �ملو�فق 2013/3/14 حكما  بتاريخ  �ملحكمة  وختم 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�ض الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / �ل�شيد حممد �لد�شوقي �ل�شمر 
/30 بتاريخ  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  من  �ل�شادر  �حلكم  بان  لديك  معلوما  ليكن 
م��ن طرف  ���ش��دك  بالنق�س  فيه  �ل��ط��ع��ن   ق��د مت  ب��رق��م 1303 /2011  ي��ن��اي��ر/2013 
�ملنهايل  حامد  �ملحامي/  بوكالة  ذ.م.م  �لتموين   خلدمات  لفايت  �لطاعن/�شركة 
وقيد له �لطعن رقم 2013/121 نق�س جتاري، لدى حمكمة �لنق�س بامارة �بوظبي.   
لذ� عليك �يد�ع قلم �لكتاب  مبحكمة �لنق�س مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل 
�ملحامي �ملوكل عنك وبامل�شتند�ت �لتي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان وذلك تطبيقا لن�س �ملادة 180 من �لقانون �لحتادي رقم 11 

ل�شنة 92 يف �شاأن �لجر�ء�ت �ملدنية.
رائدة حممود القي�سية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 195 /2013   جت  جز - م ت- ب- اأظ

حممد  م�شعود  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  �حلق  نور  كبر  مدعي/ 
درهم    5000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  بنغادي�س  �جلن�شية: 
�ملطلوب �عانه/م�شعود حممد �جلن�شية: بنغادي�س  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
2013/4/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل 
نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3479 /2012  عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  خان  �شفيق  خان  جهان  �شاه  مدعي/ 
حمفوظة خلياطة �ملاب�س �لرجالية �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
�لرجالية  �ملاب�س  خلياطة  �عانه/حمفوظة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
لنظر  موعد�   2013/3/25 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/03/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3478 /2012  عم جز - م ع- ب- اأظ

بنغادي�س    �جلن�شية:  حو�لد�ر  عبد�لرب  بهار  �هلل  حبيب  حممد  مدعي/ 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شام  جنم   �شركة  عليه:  مدعي 
�ل�شام  جنم   �عانه/�شركة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  للمقاولت 
 2013/3/25 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 412 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد مانيك �شلطان مولنا حممد عبد�لر�شيد �جلن�شية: بنغادي�س  
مدعي عليه: ور�شة يا�شني حممد �شليمان لعمال �حلد�دة و�للحام �جلن�شية: 
�لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/ور�شة يا�شني 
حممد �شليمان لعمال �حلد�دة و�للحام �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/3/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3539 /2012  عم جز - م ع- ب- اأظ

�رو�د  عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  عبد�لول  �حلق  جميب  مدعي/ 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية : �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت     : �جلن�شية  �لعامة  للمقاولت  �عانه/�رو�د  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لحد �ملو�فق 2013/3/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/�لمار�تية  التميمي  جا�سم  خمي�س  /تي�سري  �إلينا  تقدمت 
��شمها من ) تي�شر ( �ىل ) �شيخه(  �جلن�شية بطلب تغير 
وتقرر خماطبتكم لافادة عما �ذ� كانت عليها �شو�بق �و قيود 
جز�ئية متنع من تغير ��شمها، �و مطلوبة لأي جهة. فمن 
لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر �لعان .
عبدالودود اأحمد حممد

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: امل�ستقبل لتجارة القرطا�سية �س.ذ.م.م  )�س.ذ.م.م(.
�ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م N219 ملك خ��ال��د ك��دف��ور �مل��ه��ري دي���رة- �مل����رر    �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    641981 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1062280 �لتجاري: 
وذلك  �أع���اه،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شر  مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2013/2/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/2/17 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�لعنو�ن: مكتب رقم 705 ملك  ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون  �ملعني 
�لد�ئرة �خلا�شة ل�شمو �ل�شيخ حممد �ل نهيان ديرة- �ملرقبات   هاتف: 2340950 04 
فاك�س/2340949 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: اي.اف. دي للمثلجات )�س.ذ.م.م(.
�ل��ع��ن��و�ن: حم��ل رق��م 7 ملك جمموعة �ع��م��ار ) ت��ال �لم�����ار�ت( ب��ر دب��ي - تال 
�لمار�ت �لثالثة �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 571764  
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 75406 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
�ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي 
ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2013/3/05  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  �أع���اه، وذل��ك مبوجب 
مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2013/03/05 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني املتحدون لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن: مكتب رقم 804 
ملك و�شل للعقار�ت- بور�شعيد هاتف: 2386530 04 فاك�س/2664609 04 م�شطحباً 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 

�لإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي:ا�س كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن: مكتب رقم 705 ملك �لد�ئرة �خلا�شة ل�شمو �ل�شيخ حممد �ل نهيان 
ديرة- �ملرقبات   هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 04  مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية  
امل�ستقبل لتجارة القرطا�سية �س.ذ.م.م )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر 
بتاريخ  بتاريخ 2013/2/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي  حماكم دبي 
2013/2/17  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��شم �مل�شفي: املتحدون لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن: مكتب رقم 804 ملك 
و�شل للعقار�ت- بور�شعيد هاتف: 2386530 04 فاك�س/2664609 04  مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
�أعاه لت�شفية  اي.اف. دي للمثلجات)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/03/05 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2013/03/05  
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: الو�سمة للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 589989 �لعنو�ن: مكتب رقم 102 ملك عبد�لرحمن عبد�لرز�ق 
رقم  ذ�ت م�شئولية حمدودة  �لقانوين:  �ل�شكل  �ل�شغاية  ديرة-  عبد�لرحمن- 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   1003831 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد 
�ل��و�ردة �عاه وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خال �لربيد �للكرتوين
كافة  معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
هذ�  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )15( خ��ال  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت 

�لعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �سركة دمرجي لو التجارية )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 574188 �لعنو�ن: حمل 3 ملك حممد مبارك خليفة �حلاي- 
�لقيد  �ل��ق��ان��وين: ذ�ت م�شئولية حم���دودة رق��م  �ل�شكل  �ل��رف��اع��ة   دب��ي-  ب��ر 
بال�شجل �لتجاري: 76677 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
�لغاء �لرتخي�س �خلا�س بال�شركة �لو�ردة �عاه وذلك مبوجب �لجر�ء�ت 
د�ئرة  �ىل  �لتقدم  �عرت��س  �ي  لديه  .وعلى من  �لد�ئرة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

�لتنمية �لقت�شادية بدبي من خال �لربيد �للكرتوين
كافة  معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت 

�لعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة :�سينتك �ستار للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(  
 �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 202 م��ل��ك ع��ف��ر�ء ن��ا���ش��ر ح���ارب �جل����اف- دي����رة/ �مل����رر  �ل�شكل 
 58984 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م  حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة  �لقانوين: 
بانه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  533133 مبوجب   : �لرخ�شة  رقم 
قد مت �لتا�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �عاه، وبتعيني 
�مل�شفي: �شفيان �لغا و�شركاه حما�شبون قانونيون: للقيام بت�شفية �ل�شركة حماكم 
دبي تاريخ �لقر�ر 2012/9/17 تاريخ ت�شديق �لقر�ر: 2012/9/17   وعلى من لديه 
�ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكاتبه �لكائنة يف   مكتب 4  ملك 
رحمة عبد�هلل �ل�شام�شي- ديرة- بور�شعيد هاتف 2955248-04 فاك�س: 04-2950081 
�لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ  م�شطحبا معه كافة مل�شتند�ت و�لور�ق 

ن�شر هذ� �لعان .            

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم   �مل�شفي: �سفيان الغا و�سركاه حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن: مكتب 4 ملك رحمة عبد�هلل �ل�شام�شي- ديرة- بور�شعيد   

�لتا�شر يف  �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
العامة  للتجارة  �ستار  �سينتك  �شركة/   لت�شفية  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
�ل�شركة  بت�شفية  للقيام  �ع��اه  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  وبتعيني  )�ـــس.ذ.م.م(   
حماكم دبي تاريخ �لقر�ر : 2012/9/17 تاريخ ت�شديق �لقر�ر : 2012/9/17   
وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكاتبه 
�لكائن- بدبي  على �لعنو�ن �عاه هاتف 2955248-04 فاك�س: 04-2950081    
م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان .           

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

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

�شلطان  علي  قانونا  وميثلها  �ل�شيار�ت  لتاجر  كار  موف  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�ر�شاد  وبوكالة ها�شم ح�شن عبد�هلل �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حممد 
درهم    600 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  هندي  �جلن�شية:  ماليكا  تايال 
�ملطلوب �عانه/  حممد �ر�شاد تايال ماليكا �جلن�شية: هندي  عنو�نه: بالن�شر 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/3/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة مركز 
�لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/14

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

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

�شلطان  علي  قانونا  وميثلها  �ل�شيار�ت  لتاجر  كار  موف  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�حمد غريب  عليه:  �لمار�ت مدعي  �جلن�شية:  ها�شم ح�شن عبد�هلل  وبوكالة 
خمي�س حممد �لبلو�شي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 
16250 درهم  �ملطلوب �عانه/  �حمد غريب خمي�س حممد �لبلو�شي �جلن�شية: 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/19 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
�لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �لكائنة مركز   - �لبتد�ئية 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/03/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  146/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : تامر حممد �شليمان جماهد �جلن�شية: م�شر   �مل�شتاأنف عليه:�ل�شر�ع 
ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف : تعديل 
�حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عانه/�ل�شر�ع ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات �جلن�شية: 
�لمار�  �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2012/2238 عم جز- م ع- ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/3/20 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية 
حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-حمكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

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

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

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  308/ 2012 -جتاري - م ر- �ض- ع ن

�مل�شتاأنف : فرخ ح�شن عبد�هلل كاركه �جلن�شية: �ير�ن  �مل�شتاأنف عليه:بنك ملي 
�ير�ن �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف : ��شتئناف �حلكم رقم 2011/503 
جت كل - م ر-ب- ع ن �لغاء �حلكم مبلغ 232608.11 درهم + �لفائدة �لقانونية 
مبلغ   11630 درهم �ملطلوب �عانه/حممد عبد�هلل كر�كاه �جلن�شية: �ير�ن       
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن   ع  ر-ب-  م  كل-  جت   2011/503
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/3/25
�لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10741 بتاريخ 2013/3/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/510   

�ملنذرة/�ماك للتمويل ���س.م.ع  �ملنذر �ليه:�حمد عبد�لرحيم  �حمد �لعطار  )جمهول حمل 
�رقام  �لتحكيم  لدعاوي  بالن�شبة  �لتحكيم  �ج��ر�ء�ت  يف  ي�شارك  مل  �ليه  �ملنذر  �ن  مبا  �لقامة( 
 ،244/2010 ،243/2010 ،242/2010 ،241/2010 ،240/2010 ،239/2010 ،238/2010  ، 237/2010
 ،252/2010 ،251/2010 ،250/2010 ،249/2010 ،248/2010 .247/2010 ،246/2010 ،245/2010
406/2010، 60/2011 وذلك على �لرغم من ��شتامه جميع �لر�شائل �ملذكورة �عاه �ل�شادرة من 
مركز دبي �لدويل للتحكيم )هيئة �لتحكيم وحم�شر �ملحكمة( ومنعا لأي مطالبة يف �مل�شتقبل 
مع  بالدعاوي  �ملتعلقة  �لتحكيم  هيئة  ر�شائل  عن  �شور  �رف��اق  مت  فانه  �عانه  عدم  بخ�شو�س 
�لنذ�ر �لعديل �ملرقوم �عاه حتى يتم ت�شليمها له عن طريق حم�شر حماكم دبي يف �لعلم �نه 
مت حتديد جل�شة 2013/3/19 لنظر �لدعاوي �مام مركز دبي �لدويل للتحكيم على متام �ل�شاعة 

10.00 �شباحا لنظر �لدعاوي �ملذكورة �عاه.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
يف الق�سية رقم 2012/2490 جتاري كلي

��شرت  �شركة  عليها:  �مل��دع��ى  وم�شاركوه  �لتميمي   : بوكالة  �لوطني  �لفجرة  بنك  �مل��دع��ى:   
�لمار�ت �للكرتوميكانيكية

مبوجب حكمها �لتمهيدي �ل�شادر بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/9 كلفتنا حمكمة �بوظبي 
�لتجارية باعد�د تقرير �خلربة �مل�شرفية يف �لق�شية �مل�شار �ليها بعاليه وبناء عليه فقد حددنا 
�ليوم  �شباحا  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  �لتالية:  للتفا�شيل  وفقا  �لول  �جتماع �خلربة  تفا�شيل 
�لكائن  وم�شاركوه  �لتميمي  �ملدعى  �لبنك  وكيل  مكتب  �ملكان:   2013/3/21 �لتاريخ  �خلمي�س 
يف �بوظبي جزيرة �ل�شوة برج �ل�شلع �لطابق )26( ب�شفتكم �ملدعى عليها يف �لق�شية �ملذكورة 
من  لديكم  ما  كافة  لتقدمي  �ملحددين  و�ملكان  �ملوعد  يف  �لجتماع   حل�شور  �لرتتيب  يرجى 
م�شتند�ت ثبوتية وبينات توؤكد دفاعكم �مام �خلربة. ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شتمر 

�خلبر يف ��شتكمال �جر�ء�ت �خلربة وتقدمي تقريره �ىل �ملحكمة يف غيابكم.
د.عبدالكرمي الزرعوين
اخلبري امل�سريف املكلف
موبايل 050-6422289

اجتماع خربة امل�سرفية الول

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
يف الدعوى رقم 2012/1074 جتاري كلي

 �خل�شم �ملدخل/ �شركة جلف هاو�شينج �شوليو�شنز كاميان )2( �ملحدودة
يرجى �حل�شور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبر �مل�شريف �ملدون �دناه 
وذلك يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/3/19 يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا 
�بوظبي  /بنك  قبل  م��ن  عليكم  �ملرفوعة  �ل��دع��وى  يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك 
�لتجاري . بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�شابات- �لقرهود- بناية �ل�شم�س �مل�شيئة- 
رق��م 112- هاتف رقم  �لول مكتب  �ل��دور  لل�شيار�ت  للطاير   ك���ر�ج    مقابل 

2830100-04 فاك�س 042833622 هاتف  متحرك 6516092-050 دبي
اخلبري امل�سريف
حممد كامل عريان
قيد رقم  64
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

اعــــالن اجتماع خربة

العدد  10741 بتاريخ   2013/3/16     
يف الق�سية  رقم 2012/352 جتاري كلي

 �ملرفوعة من بنك �بوظبي �لتجاري �شد- عز�ن عبد�هلل �لغرير
�ىل �خل�شم �ملدخل: �شركة جلف هاو�شينج �شوليو�شنز كاميان )4( �ملحدودة 
بال�شارة �ىل كتاب حمكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم 2013/21379 �ملوؤرخ يف 
نحيطكم  �ع��اه  �ملذكورة  �لق�شية  يف  خبر�  تكليفي  و�ملت�شمن   2013/3/13
علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلربة يف �لق�شية �ملذكورة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/3/20 �ل�شاعة 12.00 ظهر� ) �لثانية ع�شر ظهر�( وذلك على �لعنو�ن 
�لتايل: مكتب �خلبر/ �حمد ماجد لوتاه- �لهال كابيتال- �لطابق �لثالث- 
�شنرت-  �شيتي  دي��رة  بجانب  للتامني-  �لوطنية  دب��ي  بناية   302 رق��م  مكتب 
بور�شعيد هاتف 2999000-04 لذ� ندعوكم للح�شور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي  

كافة مالديكم من م�شتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه  رقم قيد )111(  

الهالل كابيتال
 اعالن اجتماع خربة
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•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�شود�ن  ب��رتول دول��ة جنوب  �لبدء يف �شخ  ق��ر�ر �خلرطوم وجوبا  دف��ع 
عرب من�شاآت �ل�شود�ن خال �لأ�شبوعني �ملقبلني، باجلنيه �ل�شود�ين �إىل 
�لدولر  �لأخ��رى، ويف مقدمتها  �لعمات �حلرة  �رتفاعه مقابل  معاودة 

�لأمركي.
�لنفط  �شخ  �إمكانية  يف  �لقت�شاديني  �مل��ر�ق��ب��ني  بع�س  ت�شكيك  ورغ���م 
�جلنوبي خال �لفرتة �مل�شروبة ب�شبب م�شكات فنية يف حقول �لبرتول 
�لعمات  كافة  مقابل  للجنيه  حقيقيا  �رتفاعا  حمللون  توقع  نف�شها، 

�لأخرى.

فقد �نخف�س �شعر �لدولر خال ثاثة �أيام يف �ل�شوق �ملو�زي من 7.10 
6.8 جنيهات �شود�نية، مع توقعات مبو��شلة �نخفا�شه على �لأقل  �إىل 

خال �ملرحل �ملقبلة.
�إيجابيا  تطور�  �ملقبلة  �ملرحلة  ت�شهد  �أن  توقعت  �ل�شود�نية  فاحلكومة 
وزي��ر ماليتها علي  ل�شان  �لقت�شاد، موؤكدة على  �أوج��ه  كافة  حقيقيا يف 
حممود عبد �لر�شول لل�شحفيني �لثاثاء �ملا�شي �أن �لتفاق �شيوؤدي �إىل 
�لعمات  مقابل  �ل�شود�ين  �جلنيه  �شرف  �شعر  يف  �ل�شتقر�ر  من  مزيد 

�حلرة �لأخرى.
�أما �خلبر �لقت�شادي �لكندي يو�شف فقد �أكد �أن �لتفاق �شيوؤثر على 
�شعر �لدولر مقابل �جلنيه �ل�شود�ين، بل �شيوؤدي �إىل ثبات �شعر �شرف 

�جلنيه لأنه ي�شخ مو�رد جديدة للخزينة �لعامة .
نحو  بجانب  دولر  مليار   2.4 لنحو  �لتفاق  توفر  �إىل  يو�شف  و�أ�شار 
2.5 مليار دولر من عائد�ت �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين ، معترب� �أن 
ذلك �شيخلق كثر� من �لتو�زن يف �شعر �ل�شرف وزيادة يف �لنقد �لأجنبي. 
�ل��دولر مقابل �جلنيه لوجود عدد من  و��شتبعد تر�جعا كبر� يف �شعر 

�لعو�مل �لتي من �شاأنها �أن توؤدي �إىل ثبات �شعر �لدولر و�ليورو .
تدريجيا  حت�شنا  �لتجاين  خالد  �لقت�شادي  �ملحلل  يتوقع  جهته  م��ن 
غر مبا�شر يف �قت�شاد �لدولتني على �ل�شو�ء، ويقول �إن �نخفا�س �شعر 
لأن  ن�شبيا،  �شيئا  �شيكون  �ل�شود�ين  �جلنيه  مقابل  �لأجنبية  �لعمات 

��شتئناف �شخ �لنفط �شياأخذ عدة �أ�شهر .

ويرى �لتجاين �أن �لتفاق �شيقلل �لنفقات �لع�شكرية للبلدين، وبالتايل 
على  �ل�����ش��غ��ط  وت��خ��ف��ي��ف  �لتنمية  يف  �مل�����و�رد  ����ش��ت��غ��ال  ع��ل��ى  �شي�شاعد 
ل�شخ  �لفعلية  للبد�ية  وجوبا  �خلرطوم  حددته  ما  ورغ��م  مو�زنتيهما. 
�للذين  �قت�شاديهما  معاجلة  يف  �إيجابية  خطوة  �عتربتاه  �ل��ذي  �لنفط 
وجود  �لأ�شبق  �ل�شود�ين  �ملالية  وز�رة  وكيل  يوؤكد  �لنهيار،  على  �أو�شكا 
عو�مل �أخرى قد ت�شاهم يف تدهور �شعر �شرف �جلنيه مقابل �لدولر �أو 
غره من �لعمات �حلرة �لأخرى . ويربط حممد نوري �نخفا�س �شعر 
�أ�شماها �لع�شو�ئية �لتي  �لدولر �حلايل -وتوقعات �رتفاعه لحقا- مبا 
�لقت�شادية  �لإح�شاء�ت  يفتقد  �ل��ذي  �ل�شود�ين  �لقت�شاد  عليها  يبنى 

�حلقيقية، بجانب �شيطرة بع�س �لتجار وحتكمهم يف �شعر �لدولر .

اجلنيه ال�ض�داين ي�ضتفيد من اتفاق ال�ض�دانيني 
املال والأعمال

••  القد�س املحتلة - وام:

 �أكد �شندوق �لنقد �لدويل �ليوم �أن �لقت�شاد �لفل�شطيني 
تدهور ب�شكل ملحوظ و�أن �ملالية �لعامة �لفل�شطينية على 
ه��ن��اك ح��اج��ة لتخاذ  �أن  م�����ش��دد� على  ث��اب��ت..  م�شار غ��ر 
و�جلهات  و�إ�شر�ئيل  فل�شطني  جانب  من  عاجلة  �إج���ر�ء�ت 
�لنمو  و�إحياء  �ملايل  �لو�شع  يف  �ل�شتقر�ر  لتحقيق  �ملانحة 

�لقت�شادي على مر �لزمن.
للدول  �ج��ت��م��اع  �ىل  �شرفعه  ت��ق��ري��ر  يف  �ل�����ش��ن��دوق  وق���ال 
�ملانحة يعقد يف بروك�شل 19 مار�س لقد �شعف �لقت�شاد 
تباطوؤ  2012 مع  �لغربية وقطاع غزة يف عام  �ل�شفة  يف 
�أن  �لرغم من  �لبطالة على  و�رت��ف��اع يف معدلت  �لنمو  يف 
جانب  �إىل  متوفرة  و�ل�شيولة  ر�شملته  مت  �مل�شريف  �لنظام 
�لقرو�س ذ�ت �لفائدة �ملنخف�شة �إل �أن خماطر �ل�شتقر�ر 

�ملايل قد �زد�دت.
على  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  و���ش��ع  �إن  �ل�شندوق  و�أ���ش��اف 
�ل�شد�د  م��ت��اأخ��ر�ت  ت��ز�ي��د  م��ع  غ��ر م�شتقر  �مل��ايل  �ل�شعيد 
�ملحلية مبا يف ذلك �لأجور يف �لقطاع �لعام و�إرتفاع �لدين 
بكثر من  �أك��رث  تد�بر  �تخاذ  يلزم  لذلك  للبنوك  �ملحلي 
تلك �ملوجودة يف م�شروع �ملو�زنة لل�شلطة �لفل�شطينية لعام 

.2013
�إىل حد كبر خارج  �ملقا�شة  �إي���ر�د�ت  �أن��ه مع وج��ود  و�أك��د 
�أو�شاع  على  ينبغي  مبا�شرة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �شيطرة 
ذلك  يف  مب��ا  �لنفقات  ج��ان��ب  على  ت��رك��ز  �أن  �لعامة  �ملالية 
جتميد �لتوظيف مع تد�بر طارئة يف حالة �زدياد �ملخاطر 

�ملالية.
�أن تقرتن �جلهود �لتي تبذلها  �نه ينبغي  وقال �ل�شندوق 
يف  زي����ادة  م��ع  �ل��ع��ج��ز  ج��م��اح  لكبح  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 

م�����ش��اع��د�ت �مل��ان��ح��ني وت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون �لق��ت�����ش��ادي مع 
�لأمثل  �لطريق  ه��و  �ملن�شق  �لنهج  �أن  مو�شحا  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
لآخرين  تقاع�س  �إىل  ت��رك��ن  �أل  �لثاثة  �لأط����ر�ف  وع��ل��ى 

ك�شبب لعدم �لقيام بدورها.
ك��ب��رة يف  زي����اد�ت  م��ع  تعمقت  �ل�شيولة  �أزم���ة  �إن  و�أ���ش��اف 
�لعمليات  �أثر على  له  كان  �ملحلية مما  و�لديون  �ملتاأخر�ت 

�حلكومية �لأ�شا�شية.
م�شروع  ي�شتهدف  �أن��ه  �إىل  �ل���دويل  �لنقد  �شندوق  و�أ���ش��ار 
�آخر  يف  منه  �لن��ت��ه��اء  �شيتم  �ل���ذي   2013 ل��ع��ام  �مل��و�زن��ة 
�جلارية  �مل��و�زن��ة  عجز  معدل  �أن  مو�شحا  �حل��ايل  م��ار���س 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى فجوة  1.3 م��ل��ي��ار دولر وه���و م��ا  م���ق���د�ره 
متويلية مقد�رها 400 مليون دولر �إذ� ما �قرتن بتوقعات 
�لتمويل من �ملانحني �لبالغة مليار دولر و�شد�د مدفوعات 

�لأجور �ملتاأخرة. 

�ضندوق النقد الدويل :
 القت�ضاد الفل�ضطيني يتده�ر ويحتاج اإجراءات عاجلة 

حملل: ارتدادة ت�سحيحية �سريعة لالأ�سهم القيادية قريبًا لتعوي�س جانب من اخل�سائر

جل�ضات  10 يف  امل�ضرية  الب�ر�ضة  خ�ضائر  جنيه  مليار   13
•• القاهرة-وكاالت:

خ�����ش��ائ��ر ف��ادح��ة م��ن��ي��ت ب��ه��ا �ل��ب��ور���ش��ة �مل�����ش��ري��ة خال 
�جلل�شات �لع�شر �لتي �شهدتها �ل�شوق منذ بد�ية �ل�شهر 
�جلاري، متاأثرة بالأحد�ث �لتي �شاحبت حماكمة مذبحة 
يف  �جلل�شات  خ�شائر  �إج��م��ايل  �قرتبت  حيث  بور�شعيد، 
مليار   13 �ل�شهر �جل��اري من نحو  �لأول من  �لن�شف 
�ل�شوق �لرت�جعات  جنيه. وعز� حمللون ومتعاملون يف 
�ملا�شية  �جلل�شات  �ل�شوق خال  بها  منيت  �لتي  �حل��ادة 
�أحكام مذبحة  مع  تز�منت  �لتي  �ل�شلبية  �لأح��د�ث  �إىل 
�ملالية  �لقائم بني وز�رة  �إىل �خلاف  �إ�شافة  بور�شعيد، 
و�شركة �أور��شكوم، و�لتي تعد من �أكرب �ل�شركات �ملدرجة 
يف �ل�شوق و�لتي �شاهم تر�جعها بن�شب قيا�شية يف زيادة 
�ل�شغوط على �ملوؤ�شر�ت �لتي تهاوت بن�شب حادة، حيث 

جتاوزت �خل�شائر يف �ملوؤ�شر �لرئي�شي 5%.
�ملدرجة يف  �ل�شركات  لأ�شهم  �ل�شوقي  �مل��ال  ر�أ���س  وخ�شر 
�ل�شوق نحو 12.9 مليار جنيه )ت�شاوي 2 مليار دولر 
تقريباً(، تعادل %3.4 على مد�ر �جلل�شات منذ بد�ية 
374.2 مليار  مار�س �جل��اري، بعدما تر�جع من نحو 
جنيه لدى �إغاق تعامات �ل�شهر �ملا�شي لينهي جل�شة 

تعامات �أم�س �لأول عند 361.3 مليار جنيه.
�لتمويل  لدر��شات  �مل�شرية  رئي�س �جلمعية  نائب  وقال 
للعربية. ت�شريحات  يف   ، ع���ادل  حم�شن  و�ل���ش��ت��ث��م��ار، 
�إن �لبور�شة �مل�شرية تبحث �لآن عن مو�شع قدم   ، نت 
و�شط هذه �لحد�ث �لقت�شادية و�ل�شيا�شية، بالإ�شافة 
�إىل �لأو�شاع �لأمنية يف عدد من �ملحافظات، ف�شا عن 
وع��دم ح�شم  �مل��ال  �شوق  على  �شر�ئب  فر�س  مقرتحات 
ملف �شركة �أور��شكوم، وتطور�ت مو�شوع قر�س �شندوق 
�لنقد �لدويل، ما �أدى �إىل �شغوط على �أد�ء �ل�شوق قرب 

م�شتويات �حلركة �لرئي�شية.
حادة،  جماعية  تر�جعات  �لبور�شة  م��وؤ���ش��ر�ت  و�شجلت 
 30 �إك�����س  �إي��ج��ي  �لرئي�شي  موؤ�شر�ل�شوق  ت��ر�ج��ع  حيث 
تعادل  ن��ق��ط��ة   282 ن��ح��و  ف���اق���د�ً  10 ج��ل�����ش��ات  خ���ال 
تر�جع من م�شتوى 5489 نقطة لدى  بعدما   5.1%
�إغاق تعامات �ل�شهر �ملا�شي �إىل نحو 5207 نقطة 

لدى �إغاق تعامات �أم�س.
�ل�شغرة  لاأ�شهم  �إك�س70  �إيجي  موؤ�شر  تر�جع  كما 
 15 نحو  فقد  بعدما   3.1% ن�شبته  مب��ا  و�ملتو�شطة 
�إغاق  يف  نقطة   471 م�شتوى  م��ن  م��رت�ج��ع��اً  نقطة 
لدى  نقطة   456 نحو  �إىل  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  ت��ع��ام��ات 

�إغاق تعامات �أم�س.
 100 �إك�س  �إيجي  موؤ�شر  لت�شمل  �لرت�جعات  و�م��ت��دت 
�لأو����ش���ع ن��ط��اق��ا و�ل�����ذي ف��ق��د ن��ح��و 38 ن��ق��ط��ة تعادل 
�لأول عند  �أم�س  جل�شة تعامات  �أنهى  بعدما   4.7%
لدى  نقطة   796 نحو  مقابل  نقطة   758 م�شتوى 

�إغاق تعامات �ل�شهر �ملا�شي.
بع�س  على  �نتقائي  ن�شاط  ح��دوث  �أن  �إىل  ع��ادل  ولفت 
�لأ���ش��ه��م �ل��ق��ي��ادي��ة خ���ال ت����د�ولت �جل��ل�����ش��ات �لأخ���رة 
دعم ن�شبيا من ��شتقر�ر �ل�شوق و�شط �رتد�د ت�شحيحي 
�لأ�شبوع  �لعنيف  �ل��ه��ب��وط  م��ن  جل�شات  ب��ع��د  ل��اأ���ش��ه��م 
�أدى  �أفقدت �لأ�شهم ن�شب كبرة من قيمها، ما  �ل�شابق 
�لتد�ولت على مد�ر  �نتقائي خال  ن�شاط  �إىل حدوث 
�لأ�شبوع �ملا�شي رغم مو�جهة �ل�شوق ل�شغوط بيعية يف 

�لن�شف �لثاين من �لأ�شبوع.
�رتد�ده  �لق�شر  �مل��دى  على  ي�شهد  �ل�شوق  �أن  و�أو���ش��ح 
جانب  لتعوي�س  �لقيادية  لاأ�شهم  �شريعة  ت�شحيحية 
وو�شول  �ل��ب��ي��ع��ي،  �لت�شبع  م��ع  �ملتعاملني  خ�شائر  م��ن 
�لأ�شهم مل�شتويات دعم رئي�شية مو�شحاً �أن هناك حماولة 

لقتنا�س �ل�شفقات من �ل�شوق حتى �لآن عند �مل�شتويات 
�ل�شعرية �حلالية لا�شتفادة من �لنخفا�شات �ل�شعرية، 
م�شر� �إىل �أن �أحجام �لتد�ولت ما ز�لت تعك�س ��شتمر�ر 

�حلذر �ل�شتثماري.
�ل�شيا�شي  �ل�شارع  يف  �لو�شع  ح�شم  ���ش��رورة  ع��ادل  و�أك��د 
�ل�شبابية  �أن  �إىل  م�شر�ً  �لقت�شادية،  �لأو�شاع  لإنقاذ 
على �ل�شعيد �ل�شيا�شي و�لقت�شادي ع�شفت بالبور�شة 

لتبدد �لأرباح �لتي حققتها منذ بد�ية �لعام.
�مل�شرية يف  �ل��ب��ور���ش��ة  م��وؤ���ش��ر�ت  �أد�ء  ����ش��ت��م��ر�ر  وت��وق��ع 
�ل���رتق���ب لاأو�شاع  ����ش��ت��م��ر�ر  �ل��ع��ر���ش��ي م���ع  �جت��اه��ه��ا 

ب�شاأن  �حلكومة  مقرتحات  م�شر  و�نتظار  �ل�شيا�شية 
�لنقدية  �لأرب���اح  توزيعات  على  جديدة  �شر�ئب  فر�س 
لل�شركات بالبور�شة وفر�س ر�شوم دمغة على �لتعامات 
وت��رق��ب ج��ول��ة �مل��ف��او���ش��ات �جل��دي��دة م��ا ب��ني �أور��شكوم 

لاإن�شاء وم�شلحة �ل�شر�ئب.
�ل�شوق �شرتبط يف  د�خل  �لأو�شاع  ��شتقر�ر  �أن  و�أو�شح 
�لأ�شا�س با�شتقر�ر �لأو�شاع يف �ل�شارع، فال�شوق يتعط�س 
حدوث  �أو  جديدة  �أن��ب��اء  لظهور  �حلالية  �لفرتة  خ��ال 
��شتقر�ر �شيا�شي ميهد حلر�ك �قت�شادي يحفز �ل�شيولة 

على �لعودة مرة �أخرى كقوة حمركة للتعامات.

حرب العراق كلفت وا�ضنطن 
دولر  تريلي�ن   2.2

•• وا�صنطن-رويرتز:

قدرت در��شة جامعية �أن �حلرب �لأمركية يف �لعر�ق كلفت و��شنطن 1.7 
م�شتحقات  �شكل  يف  دولر  مليار   490 مبلغ  �إليها  ي�شاف  دولر  تريليون 
تريليون   2.2 �إىل  �لإجمالية  �لكلفة  يرفع  ما  وهو  �لقد�مى،  للمحاربني 
�لعقود  دولر يف  تريليونات  �شتة  لتفوق  ترتفع  �لنفقات قد  �أن  كما  دولر، 

�لأربعة �ملقبلة نتيجة �حت�شاب �لفو�ئد �ملرتبطة بهذه �لنفقات.
وتطرقت �لدر��شة �لتي حتمل ��شم م�شروع تكاليف �حلرب و�أعدها معهد 
يو�جهها  �لتي  �لأعباء  �إىل  ب��ر�ون  جامعة  يف  �لدولية  للدر��شات  و�ط�شون 
�مل��ح��ارب��ون �لأم���رك���ي���ون �ل��ق��د�م��ى وع��ائ��ات��ه��م، و�أظ���ه���رت وج����ود تكلفة 

�جتماعية كبرة �إىل جانب زيادة يف �لإنفاق عليهم.
وكانت در��شة �أجر�ها �ملعهد نف�شه يف �لعام 2011 خل�شت �إىل �أن �ملطالبات 
�لطبية و�ملطالبات �خلا�شة بالإعاقة للمحاربني �لقد�مى بلغت بعد ع�شر 
�إىل  �لرقم  �رتفع  بعامني  33 مليار دولر، وبعد ذلك  �شنو�ت من �حلرب 

دولر. مليار   134.7
�أع��د�د كبرة من �ملدنيني �لعر�قيني، يقدرون  و�أ�شفرت �حلرب عن مقتل 
وفق �لإح�شاء�ت �لر�شمية �لعر�قية ب�134 �ألف مدين عر�قي على �لأقل، 
وباإ�شافة �أعد�د �لقتلى بني قو�ت �لأمن و�مل�شلحني و�ل�شحفيني و�لعاملني 
�ألفا و189   176 يف �ملجال �لإن�شاين يرتفع �لعدد �لإجمايل �إىل ما بني 
�ألف �شخ�س، لكن هناك �إح�شاء�ت �أخرى تقدر �أعد�د �لقتلى مبا يفوق هذه 

�لأرقام بكثر.
ومل ي�شمل �لتقرير من توفو� بطريقة غر مبا�شرة ب�شبب �لنزوح �جلماعي 
لاأطباء وتدمر �لبنية �لتحتية يف �لعر�ق على �شبيل �ملثال، وذكر �لتقرير 
�أن �لفو�ئد على م�شروفات هذه �حلرب قد ت�شل �إىل نحو �أربعة تريليونات 
مل  و��شنطن  �أن  �إىل  �لتقرير  وخل�س  �ملقبلة.  عاما  �لأربعني  خال  دولر 
�شببت �شدمة  �أن��ه��ا  �ل��ع��ر�ق، يف ح��ني  �حل��رب على  م��ن  يذكر  �شيئا  تك�شب 
لهذ� �لبلد، ون�شطت �ملت�شددين يف �ملنطقة و�أ�شابت حقوق �ملر�أة بانتكا�شة 
و�أ�شعفت نظام �لرعاية �ل�شحية �ل�شعيف �أ�شا. و�أ�شاف �لتقرير �أن جهود 
بفعل  �إىل حد كبر  ف�شلت  212 مليار دولر  بتكلفة  �لعر�ق  �إعمار  �إع��ادة 

�إنفاق معظم �ملبلغ على �لأمن �أو فقد�نه ب�شبب �لهدر و�لحتيال.

حملل�ن: خطة اإنقاذ قرب�ض �ضتكلفها ثمنًا باهظًا
•• نيقو�صيا-ا ف ب:

قال حمللون �نه بعد ت�شعة ��شهر من �ملفاو�شات �ل�شاقة، تبدو قرب�س �لتي تو�جه خطر �لفا�س، قادرة على �بر�م خطة �نقاذ ب�شرعة مع �لحتاد �لوروبي 
لكن لقاء ثمن باهظ. وقالت �ملحللة فيونا مولن لوكالة فر�ن�س بر�س كلما طالت )عملية �لتفاو�س( ت�شبح �لجر�ء�ت �ملقرتحة �كرث �شدة و�لفكرة �لكرث 

جنونا كانت فر�س �قتطاعات يف �لود�ئع �مل�شرفية لافر�د مقابل �مل�شاعد�ت.
ويبدو �ن جمموعة �ليورو تخلت عن هذه �لفكرة �لتي رف�شتها نيقو�شيا ب�شكل قاطع. لكن �شيكون على حكومة نيقو�شيا يف �ملقابل جتاوز ما كان يعترب 

خطوطا حمر� تتمثل بزيادة �ل�شر�ئب على �ل�شركات وخ�شخ�شة �شركات عامة مربحة.
وقالت مولن يبدو �نه علينا قبول زيادة معدلت �ل�شر�ئب على �ل�شركات لتبلغ 12،5 باملئة بعدما كانت �لدنى يف منطقة �ليورو )10 باملئة( .

وتابعت بالتاأكيد وبالن�شبة للخ�شخ�شة �لتي كانت من �ملحرمات، لن ت�شتطيع )قرب�س( �حل�شول على خطة �لنقاذ بدون �ملو�فقة على مثل هذ� �لجر�ء.
و�كد �ملحلل �ن قرب�س ميكن �ن يكون عليها قبول فر�س �شر�ئب م�شرة مثل �لر�شوم على �ل�شفقات �ملالية.

وتبنت قرب�س �لتي �علنت �نها بحاجة حلو�ىل 17 مليار يورو، ميز�نية تق�شفية للعام 2013 تهدف �ىل خف�س �لعجز مبقد�ر 1،3 مليار يورو.
وبني �لجر�ء�ت �لقت�شادية، �شتقوم �حلكومة برفع �شن �لتقاعد �ملحدد �ليوم ب65 عاما، تدريجيا للموظفني �لذين �شيتم �حت�شاب رو�تب تقاعدهم على 

��شا�س جممل حياتهم �ملهنية ولي�س على ��شا�س ر�تب �ل�شنة �لخرة.
كما و�فقت قرب�س على �خل�شوع لتدقيق يف �حل�شابات ب�شاأن تبيي�س �مو�ل يقوم به مكتب خا�س و�كد �لقادة �لوروبيون منت�شف �شباط-فرب�ير �ن �لتز�م 
�لباد يف هذ� �مللف �شرط ��شا�شي لدفع �مل�شاعدة بينما تعترب و�شائل �لعام �لملانية �جلزيرة ماذ� لامو�ل �لقادمة من م�شادرة م�شبوهة وخ�شو�شا 
بعد تكبدهم خ�شائر قدرت  �لرئي�شيان �ىل �حلكومة  �وروبية يف حزير�ن-يونيو بعدما جلاأ م�شرفاها  �لرو�شية. وطلبت قرب�س م�شاعدة  �ملافيات  �مو�ل 

ب4،5 مليار دولر ب�شبب خطة �لنقاذ �لتي منحت لليونان.
وترجمت هذه �خلطة برت�جع قيمة �ل�شند�ت �ليونانية �لتي كانا ميلكانها بن�شبة 75 باملئة وتقول نيقو�شيا �ن رغبتها يف م�شاعدة �ليونان و�لت�شامن د�خل 
منطقة �ليورو �دت �ىل تكبدها هذه �خل�شائر. ويف �طار خطة �لنقاذ، ح�شلت �ليونان على خف�س جزئي لديونها لدى �لقطاع �خلا�س مبا يف ذلك �مل�شارف 
�لقرب�شية. ومار�س �لرئي�س �لقرب�شي �جلديد نيكو�س �نا�شتا�شياد�س �شغوطا لتوؤخذ هذه �لنقطة يف �لعتبار. وتفيد تقدير�ت �ن مبلغ �ل17 مليار يورو 

�لذي حتتاج �ليه قرب�س يعادل �جمايل ناجتها �لد�خلي و�شيزيد دينها ب�شكل �آيل �ىل �كرث من 140 باملئة.
وذكرت �ل�شحف �لقرب�شية �ن �لرتويكا )�لحتاد �لوروبي و�لبنك �ملركزي �لوروبي و�شندوق �لنقد �لدويل( لي�شت م�شتعدة ملنحها �كرث من ع�شرة مليار�ت 
يورو خوفا من �ل تكون �جلزيرة قادرة على ت�شديد مبلغ �كرب. ويف هذ� �لطار، �شيتوجه وزير �ملالية ميخالي�س �شاري�س �ىل مو�شكو �لثنني ليطلب متديد 
مهلة ت�شديد �لقر�س �لرو�شي �لذي تبلغ قيمته 2،5 مليار يورو �ملرتتب يف 2016. وقالت �لذ�عة �لعامة �نه �شيبحث يف مو�شكو يف كيفية م�شاهمة رو�شيا 

يف خطة �لنقاذ.

•• �صنغافورة-رويرتز:

�أ�شافت  بعدما  �م�س  �لون�شة  لاوقية  دولر�   1590 ق��رب  �لذهب  ح��وم 
بيانات قوية للوظائف بالوليات �ملتحدة موؤ�شر� جديد� على تعاف �قت�شادي 

يجعل �ل�شول �لمنة مثل �ملعدن �لنفي�س �أقل جاذبية.
لكن �ل�شعار تتجه لتحقيق مكا�شب لا�شبوع �لثاين على �لتو�يل �ذ ماز�ل 
يف  �لكمي  �لتي�شر  �ج���ر�ء�ت  ب�شبب  قائما  للذهب  �مل�شتثمرين  بع�س  ولء 
�لقت�شاد�ت �لرئي�شية و�ملخاطر �مل�شتمرة يف منطقة �ليورو. ويعترب �ملعدن 

�ل�شفر �أد�ة للتحوط من �رتفاع �لت�شخم و�لزمات �لقت�شادية.
ت�شاوؤل  فيوت�شرز  ���ش��ي.�ي.�ف.���ش��ي.�أو  �شنغهاي  �ملحلل لدى  نينغ  وق��ال يل 

قيمة �لور�ق �لنقدية �جتاه عاملي يجعل �لذهب جذ�با للم�شتثمرين.
و�أ�شاف لهذ� �أبدى �لذهب �شمود� يف �لفرت�ت �لخرة بالرغم من �شدور 

بع�س �لبيانات �جليدة من �لوليات �ملتحدة و�رتفاع �ل�شهم و�لدولر.
و�رتفع �شعر �لذهب يف �ملعامات �لفورية 1ر0 باملئة �ىل 05ر1592 دولر 
لاوقية بحلول �ل�شاعة 0548 بتوقيت جرينت�س متجها لتحقيق مكا�شب 

�أ�شبوعية قدرها 9ر0 باملئة.
و��شتقر �لذهب يف �لعقود �لمريكية دون تغر تقريبا عند 1591 دولر� 
ز�د  بينما  دولر  94ر28  �ىل  ب��امل��ئ��ة  56ر0  �لف�شة  و�رت��ف��ع��ت  ل��اوق��ي��ة 
�لباتني 14ر0 باملئة �ىل 75ر1588 دولر و�لباديوم 26ر0 باملئة �ىل 

لاوقية. دولر  47ر769 

•• لندن-رويرتز:

تر�جع �شعر �لدولر �م�س و�شط �شكوك ب�شان ما �ذ� كانت �لبيانات �لمريكية 
�لحتياطي  جمل�س  لدفع  كافية  �لخ��رة  �لفرتة  يف  �شدرت  �لتي  �لقوية 
�لعملة  وتتعر�س  �لكمي.  �لتي�شر  �شيا�شة  عن  مبكر�  للرت�جع  �لحت���ادي 
�جلنيه  حققها  �لتي  �لكبرة  �ملكا�شب  ب�شبب  ل�شغوط  كذلك  �لمريكية 
يريد  ل  �أن��ه  �ىل  �ملركزي  �جنلرت�  بنك  حمافظ  ��شار  �ن  بعد  �ل�شرتليني 
�حتمال بحث  �ن  �ملحللون كذلك  وق��ال  �ك��رب.  بدرجة  ينخف�س  �ن  للجنيه 

�ق��ت�����ش��اد�ت منطقة  �ل��ق��ادة �لوروب��ي��ني ع��ن ح��ل��ول ق�شرة �لج���ل لتعزيز 
�ليورو قد يدعم �لعملة �لوروبية �ملوحدة على ح�شاب �لدولر.

باملئة �ىل  3ر0  �مام �شلة عمات  �ل��دولر �لذي يقي�س �شعره  ونزل موؤ�شر 
ذروته يف �شبعة ��شهر �لبالغة 166ر83 �لتي �شجلها �أم�س  دون  336ر82 
�لأول. وكانت بيانات �لعمالة �لمريكية �لقوية �ل�شادرة يف �لفرتة �لخرة 
1ر0  قد عززت �لتفاوؤل ب�شاأن �نتعا�س �لقت�شاد �لمريكي. و�رتفع �ليورو 
باملئة �ىل 3012ر1 دولر منتع�شا من �أدنى م�شتوياته يف ثاثة ��شهر �لذي 

�شجله �أم�س �لأول عند 2911ر1 دولر.

الذهب يتجه لثاين اأ�ضب�ع من املكا�ضب 

الدولر يرتاجع و�ضط �ضك�ك ب�ضاأن برنامج التي�ضري الكمي 
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عبد�لعزيز  ب��ن  م�شعل  �ملكلي  �لأم���ر  �شمو  �أع���رب 
�لعربية  باململكة  �لبيعة  هيئة  رئ��ي�����س  ���ش��ع��ود  �ل 
�ل�شعودية عن �عتز�زه ملا و�شلت له دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة من تقدم وناجح بف�شل �لهتمام 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  يقوده �شاحب  �لذي  �لكبر 
ب���ن ز�ي�����د �ل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�أعلى  �لكبر يف توفر  ورع��اه من خال �هتمامه 
�لعلمية  �حلياتية  �ملجالت  �لدولية يف جل  معاير 
وملا  �شموه  �أولويات  تقع يف  �لتي  و�ل�شحية خا�شة 
�ملتقدم  �ملجتمعات  بناء  و�أ�شا�شيات يف  لها من ثقل 

�لتي تنعم بالنجاح و�لزدهار. 
جاء ذلك خال لقاء �شموه بفريق منطاد �لمار�ت 
برئا�شة �لكابنت طيار عبد�لعزيز نا�شر �ملن�شوري 

على  �شموه  �ط��ل��ع  �ل���ذي  �لأم�����ار�ت  منطاد  رئي�س 
�ل�شعودي  باملهرجان  للم�شاركة  �لفريق  جتهيز�ت 
�ل��وط��ن��ي �ل��ث��ق��ايف ب��اجل��ن��ادري��ة ل��ه��ذ� �ل��ع��ام و�لذي 
�ملتوج  �ل��ق��ائ��د  خليفة  مب��ن��ط��اد  �ل��ف��ري��ق  ب��ه  يحلق 
ب�����ش��ورة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة �شمن 
م�شاركة �لفريق يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
��شتعد�د لإطاق منطاد جمل�س �لتعاون �خلليجي 
دي�شمرب  و�ملنعقدة  و�لثاثون  �لأرب��ع��ة  �ل���دورة  يف 

�لقادم بدولة �لكويت �ل�شقيقة.
و�طلع بدوره �ل�شيخ �حمد بن نا�شر �ملعا رئي�س 
�لدويل  �لإم����ار�ت  وك��ا���س  ملهرجان  �لعليا  �للجنة 
للمناطيد �ل�شابع �شمو �لأمر �مللكي على �مل�شاركة 
�مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  ملنطاد  �لفعالة 

�أطلقه  و�ل���ذي  �شعود  �ل  عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
ف���ري���ق م��ن��ط��اد �لم�������ار�ت ت��ق��دي��ر� جل���ه���ود خ���ادم 
�ل�شف  وح��دة  �لعمل على  �ل�شريفني يف  �حلرمني 
قادة جمل�س  وعمل  توجه  و�خلليج �شمن  �لعربي 
�لكرمية  �حل���ي���اة  �إي���ج���اد  �خل��ل��ي��ج��ي يف  �ل���ت���ع���اون 
�لدويل  �لم�����ار�ت  وك��ا���س  م��ه��رج��ان  يف  ل�شعوبها 
للمناطيد �ل�شابع �ملنطلق يف دي�شمرب �لقادم و�لتي 
�ب��وظ��ب��ي ودبي  �إم�����ارة  ك��ل م��ن  حتت�شن ج��ولت��ه 
وكا�س  �ل��ق��ائ��د  خليفة  م��ن��ط��اد  ل��ك��ا���س  و�ملت�شمنة 
�لم���ار�ت  �مل��ه��رج��ان  �ل��ع��رب �شمن  ف��ار���س  منطاد 
ي�شهد تد�شني منطاد روح  و�ل��ذي  �ل�شابع  �ل��دويل 

�لحتاد ومنطاد �لغربية.
وبارك �شمو �لأمر �مللكي �لجناز�ت �لكبرة �لذي 

حققها �لفريق �شمن جولته �لدولية و�لتي تكللت 
�لتي  �ل��ك��رمي��ة  �ل��رع��اي��ة  �ل��ك��ب��ر بف�شل  ب��ال��ن��ج��اح 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �أول  �لفريق  �شمو  قدمها 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�شحة لفريق ملنطاد �لمار�ت و�لتي تاأتي 
�شمن �إميانه وثقة �شموه يف �أبناء �لأمار�ت لإي�شال 
�لم��ار�ت من  دول��ة  لها  ملا و�شلة  �لفعلية  �ل�شورة 
�جناز�ت عاملية و�لتي كانت حمل ثقة �لقيادة �لعليا 
يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية ملنطاد �لأمار�ت �لذي 
�أبدع يف م�شاركاته �لدولية و�لتي توجها بالتحليق 
�أول فريق  لكونه  �ل�شريف  �ملكي  �شاحة �حلرم  من 
بالعامل ي�شمح له وذلك ملا قدمه منطاد �لأمار�ت 
�لعربية  �لآم���ة  خدمة  يف  ت�شب  جليه  خدمة  م��ن 

�لدولية  م�شاركاته  خ��ال  من  عامة  و�لإ�شامية 
وم�شاركاته باملحافل �لعاملية. 

وقدم �مل�شت�شار �لعامي عبد�لرحمن نقي مدير 
فريق منطاد �لإمار�ت �شرحا مف�شا عن �مل�شاركات 
�لدولية لفريق منطاد �لأمار�ت و�لتي �شملت عدد 
من دول �لعامل ومنها �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
وكل من فرن�شا ورو�شيا وبريطانيا وعدد من دول 
�لفريق  وع��ب��ور  حتليق  ومنها  �لأوروب�����ي  �لحت���اد 
جلبال �لألب خال م�شاركاته �ل�شتوية يف �لنم�شا 
من  ع��دد  على  �مللكي  �لأم���ر  �شمو  نقي  �طلع  كما 
يف  يطلقها  �شوف  و�ل��ت��ي  �لفنية  �لفريق  م�شاريع 
عدد من دول �ملنطقة ومنها دول جمل�س �لتعاون 

�شمن �لتو�شع �لكبر �لذي ي�شهده �لفريق.

�لكبر  دعمه  �مللكي على  �لأم��ر  �شمو  نقي  و�شكر 
�ل��ذي قدمه  �لفريق و�ل�شتقبال �حل��ار  لجن��از�ت 
�شمو خال لقائه باأع�شاء �لفريق و�لطاقم �لفني 
نا�شر  ح�شن  �لكابنت  من  كل  بح�شور  له  �مل��ر�ف��ق 
يو�شف  خليل  و�مل�شاعد  �لعامل  �لم��ني  �ملن�شوري 
منطاد  قائد  نا�شر  و�شهاب  �ملعا  �حمد  من  وك��ل 

روح �لحتاد .
�ملعا �شورة  �ل�شيخ �حمد لن نا�شر  ب��دوره  وق��دم 
تذكارية ملنطاد خليفة �لقائد هدية تذكارية ل�شمو 
�لأمر �مللكي م�شعل بن عبد�لعزيز �ل �شعود �لذي 
متنى �ملزيد من �لناجح و�ل�شامة �لكبرة و�لتميز 
ملنطاد �لمار�ت و�ن يكون قدوة يحتذى به من قبل 

�خو�نهم �شباب �لمار�ت و�شباب �ملنطقة عامة .

••  املنطقة الغربية-وام:

�لفائزة  �لريا�شي مار�ثون  �أبوظبي  نظم جمل�س 
�أ�شد  بنت  ��شت�شافته مدر�شة فاطمة  و�لذي  �مي 
�أكرث  مب�شاركة  �لغربية  باملنطقة  بليو�  للبنات 
من 500 طالبة و�أم و�شيدة جمتمع من خمتلف 
مد�ر�س مدن �ملنطقة �لغربية �إ�شافة �إىل هاويات 
م��ن �جل��ن�����ش��ي��ات �لأج��ن��ب��ي��ة وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 

جمل�س �بوظبي للتعليم.
�أبوظبي  �أه���د�ف جمل�س  �مل��ار�ث��ون �شمن  وي��اأت��ي 
�لريا�شية  و�جلمعيات  �لأندية  لتنمية  �لريا�شي 
يف �لإمارة عرب توفر بيئة ريا�شية متكاملة من 

ت�شتجيب  و�لت�شريعية  و�لإد�ري��ة  �لفنية  جو�نبها 
مل��ت��ط��ل��ب��ات �مل��ج��ت��م��ع وت��ت��ي��ح �ل��ف��ر���س �أم�����ام جيل 

�ل�شباب من �ملر�حل �ل�شنية �ملبكرة.
�ملدير  �ل��ع��ام��ري  م�شلم حم��م��د  ���ش��ع��ادة  و�أع���ط���ى 
جابر  بح�شور  بالغربية  �لتعليم  ملكتب  �لإقليمي 
مبجل�س  �ملجتمع  �أن��دي��ة  ق�شم  رئ��ي�����س  �جل��اب��ري 
مديرة  جميل  لطفي  وبا�شمة  �لريا�شي  �بوظبي 
�مل��در���ش��ة �إ���ش��ارة �ن��ط��اق �مل��ار�ث��ون وذل���ك مل�شافة 
1500 مرت من �ل�شارع �لعام �إىل مبنى �ملدر�شة. 
�بوظبي  جمل�س  م��ب��ادرة  �ل��ع��ام��ري  م�شلم  وثمن 
�لكبر  �لريا�شي  �حل��دث  ه��ذ�  تنظيم  �لريا�شي 
�لغربية  �ملنطقة  �لأول من نوعه يف  �ل��ذي يعترب 

ب��ه��دف دع���م �ل��رت�ب��ط �لأ����ش���ري و�ل���ت���اآزر م��ا بني 
�ملدر�شة و�ملجتمع �ملحلي ..م�شر� �إىل �أن �ملارثون 
�لريا�شة  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  �لأ����ش���رة  �أف�����ر�د  ي�شجع 
ر�شالة  ويعد  �ل�شحي  �جلانب  لتح�شني  و�جل��ري 
لاأم و�لبنة باأن �لريا�شة ل تق�شر على �حد �و 
عمر حمدد بل �جلميع ميكنه ممار�شة �لريا�شة 
���ش��و�ء د�خ���ل �ل��ب��ي��وت �أو خ��ارج��ه��ا. وق���ال �إن كا 
�بوظبي  وجمل�س  للتعليم  �بوظبي  جمل�س  م��ن 
�لريا�شة  مفهوم  غ��ر���س  �ىل  ي�شعيان  �لريا�شي 
للتعليم  �بوظبي  جمل�س  و�ن  �ملحلي  �ملجتمع  يف 
ت��ك��ون عملية ويتم  �مل��ف��اه��ي��م ح��ت��ى  ي��در���س ه���ذه 
تطبيقها و�أثنى على �مل�شاركة �لكبرة من �لأمهات 

يف م�شابقة بناتهن و�جلري معهن ..موجها �ل�شكر 
�ىل كل �لقائمني على تنظيم �ملار�ثون.

�أبدى جابر �جلابري �عجابه �ل�شديد  من جانبه 
�لغربية  �ملنطقة  يف  لاأمهات  �لفعالة  بامل�شاركة 
�أهل  باأن  �نطباعا جميا  �ملار�ثون مما يعطي  يف 
ب��ح��اج��ة �ىل ف��ع��ال��ي��ات ري��ا���ش��ي��ة نوعية  �ل��غ��رب��ي��ة 
خ�شو�شيتها  ل��ه��ا  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  �أن  خ��ا���ش��ة 
و�لرت�ثية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �أه��م��ي��ت��ه��ا  ول��ه��ا  �ملجتمعية 
من  �ل��ه��دف  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ملهمة.  �ملناطق  وم��ن 
تنظيم �ملار�ثون يف ليو� باملنطقة �لغربية هو ن�شر 
ودعم  �ملجتمع  �ف���ر�د  ل��دى  �لح��رت�ف��ي��ة  �لثقافة 
مرحلة  م��ن  بالريا�شة  �لنتقال  وخطط  ب��ر�م��ج 

�أف�شل  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �لح����رت�ف  �إىل  �ل��ه��و�ي��ة 
�لأن�شطة  ومم��ار���ش��ة  �إد�رة  يف  �لعاملية  �ملمار�شات 
�لريا�شية يف �لإمارة ..لفتا �إىل �أن هذه �مل�شاركة 
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  ت��ع��ت��رب 
�أوعلى م�شتوى �مارة �بوظبي. وقال �جلابري �إن 
�ملنطقة بحاجة ملثل هذ �لريا�شات ووعد بتنظيم 
�لغربية وذلك �شمن  مار�ثونات مماثلة يف مدن 
خ��ط��ة جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي وذل�����ك بعد 
حيث  ليو�  م��ار�ث��ون  حققة  �ل��ذي  �لكبر  �لنجاح 
�شاركت �لم مع �بنتها يف �لفعاليات ب�شعادة تامة 
�أجنبيات  ن�شاء  ��شتقطب  �مل��ار�ث��ون  �أن  ..مو�شحا 
ه��اوي��ات م��ن خمتلف �لأع��م��ار وم��و�ط��ن��ات وغر 

مو�طنات. وك�شف �جلابري �أن من �أبرز �مل�شاركات 
�أما كبرة يف �ل�شن مع بناتها �لثاث .. م�شر� �ىل 
�أن �شعار �لفائزة �أمي يعني م�شاركة �لأم و�لبنت يف 
�لأن�شطة �لريا�شية. وقالت با�شمة لطفي جميل 
�إن عدد �لأمهات �مل�شاركات بلغ 135 �أما و365 
طالبة �إ�شافة �إىل م�شاركات هو�يات من خمتلف 
�جلن�شيات ومنهن رئي�شة جمل�س �مهات مدر�شة 
فاطمة بنت ��شد وموزة حمد �ملن�شوري و�لتي مت 
تكرميها على م�شاركتها باعتبارها �لم �لأكرب �شنا 
..�إىل جانب �إثنتني من �لأمهات من كبار �ل�شن. 
ويف ختام �ملار�ثون مت تكرمي �لفائز�ت من �ملركز 

�لأول �ىل �ملركز �لثاين.

�لدفاع عن  م�شو�ر  لهوكي �جلليد  �لم��ار�ت  يبد�أ منتخب   
�للقب �لآ�شيوي �ليوم مبو�جهة ماليزيا يف م�شتهل مبارياته 
�لتاياندية  �لعا�شمة  ت�شت�شيفها  �لتي  �آ�شيا  كاأ�س  ببطولة 
بانكوك وت�شتمر حتى 25 مار�س �جلاري مب�شاركة 10 دول 

�آ�شيوية.
ويلعب منتخبنا يف �ملجموعة �لأوىل وفق ت�شنيف �ملنتخبات 
ر�أ���س جمموعته ومعه  �لإم���ار�ت على  �ل��ذي و�شع منتخب 
و�لكويت  وماليزيا  تاياند  �لأول  �مل�شتوى  منتخبات  بقية 
�لثانية بقية �لفرق �لتي مل  وتايبيه  فيما ت�شم �ملجموعة 
�لهند  و  مكاو  و  �شنغافورة  وه��ي  �لأول  �لت�شنيف  ي�شملها 

نظام  ويتيح  ك���وجن   ه��وجن  منتخب  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ومنغوليا 
�ل��ب��ط��ول��ة ل��ل��ف��ائ��ز م��ن �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ل��ع��ب م��ع ر�بع 

�ملجموعة �لأوىل يف طريق �لتاأهل �شوب �لنهائيات.
ويقود �ملنتخب �لإمار�تي يف �لبطولة �لدكتور �أحمد مبارك 
�مل���زروع���ي وم��ع��ه جن���م �مل��ن��ت��خ��ب ج��م��ع��ة �ل��ظ��اه��ري وبقية 
�لاعبني ويرت�أ�س �لبعثة يف تاياند حمد �ل�شرياين �ملدير 
�أبوظبي للريا�شات �جلليدية �ملدير �ملايل  �لتنفيذي لنادي 

لحتاد �لإمار�ت للريا�شات �جلليدية
�أهمية  �لفريق  قائد  �ملزروعي  مبارك  �أحمد  �لدكتور  و�ك��د 
وهي  و�لبطولة  �ملناف�شة  مفتاح  باعتبارها  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة 

ب�شكل حقيقي لفتا  �ملناف�شة  �أجو�ء  �لتي تدخل بالاعبني 
�إىل �أن �ملنتخب �ملاليزي من �لفرق �لقوية.

�أن نظام �لبطولة يزيد من قوة �ملناف�شة وي�شع  و�أ�شار �ىل 
جميع �ملنتخبات حتت �شغط حتى �لنهاية �إذ �شتلعب �لفرق 
ذ�ت �مل�شتوى �لأول مع بع�شها وهو ما يعني مو�جهات غاية 
يف �لقوة وبعدها يلتقي �أول �ملجموعة �لثانية ر�بع �ملجموعة 
فيه  �لقوة  تتو��شل  �شر�عا جديد�  ويدخل �جلميع  �لأوىل 

حتى �ملحطة �لأخرة.
ومتنى قائد منتخب �لإم��ار�ت �أن يوفق �لأبي�س يف مهمته 

�لآ�شيوية و�أن يتمكن من �حلفاظ على �للقب �ل�شيوي. 

اأثنى على اإجنازات منطاد الإمارات الدولية

م�ضعل بن عبدالعزيز : منطاد الإمارات �ضرح يحتذى بقيادة خليفة

جمل�ض اأب�ظبي الريا�ضي ينظم ماراث�ن )الفائزة اأمي( يف مدر�ضة فاطمة بنت اأ�ضد للبنات بلي�ا

منتخب المارات ي�اجه ماليزيا يف بداية م�ض�ار الدفاع عن لقبه الآ�ضي�ي له�كي اجلليد

حقق �شان �نطونيو �شبرز فوز� �شعبا على د�ل�س مافريك�س 
92-91 �شمن دوري كرة �ل�شلة �لمركي للمحرتفني وبلغ 

�لباي �وف.
نقطة،   19 و����ش��اف  نقطة   28 دن��ك��ان  تيم  �ملخ�شرم  و�شجل 
علما بان فين�س كارتر جنم د�ل�س �هدر رمية ثاثية يف �لثانية 

�لخرة من �ملبار�ة.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل��ف��وز، �ع���رب م���درب ���ش��ان �نطونيو غريغ 
�لعموم  عل  بقوله  فريقه  �د�ء  عن  ر�شاه  عدم  عن  بوبوفيت�س 
�ملبار�ة. لقد تفوق  �عتقد بان د�ل���س كان �لطرف �لف�شل يف 
. و����ش��اف كنا  �ك��رث قتالية و�ك��رث بدنية  علينا وك��ان لع��ب��وه 

حمظوظني فعا يف �لفوز يف هذه �ملبار�ة، فانا ل�شت ر��شيا عن 
�لد�ء �لدفاعي ول �لهجومي .

وخا�س �شان �نطونيو مبار�ته �ل�شاد�شة على �لتو�يل من دون 
بان  دنكان  �ع��رتف  وقد  باركر،  توين  �لفرن�شي  �رتكازه  لعب 
فيها  نلعب  ل  ف��رتة  دخلنا  بقوله  باركر  جهود  يفتقد  �لفريق 
بطريقة جيدة يف غياب توين وه��ذ� �لم��ر و��شح لن وجوده 
يزيد من فعالية خط �لهجوم. كما �ننا ل منلك �يقاعا جيد� 

يف �لونة �لخرة .
تعر�شه  ب��ع��د  ����ش��اف��ني  ل���ش��ب��وع��ني  ب��ارك��ر  غ��ي��اب  و�شيتو��شل 
�خر  �نطونيو يف  ل�شان  �لثاين  هو  و�ل��ف��وز  �لكاحل  لل��ت��و�ء يف 

�ربع مباريات لكن خ�شارتيه �مام ميني�شوتا وبورتاند جاءتا 
بفارق 54 نقطة يف �ملجموع.

و11  نقطة   21 نوفيت�شكي  دي��رك  �لمل���اين  �لعماق  و�شجل 
متابعة للخا�شر �لذي �شقط للمرة �لوىل بعد فوزه يف مبارياته 

�لربع �لخرة.
ويف مبار�ة ثانية، تغلب بورتاند تر�يل بايزرز على نيويورك 
للفائز  نقطة   22 ليارد  د�ميان  و�شجل   .90-105 نيك�س 
 18 ب��ات��وم  نيكول�س  زميله  و����ش��اف  متابعات   10 يف  وجن��ح 
�ر  ج��اي  فكان  �خلا�شر  �شفوف  يف  م�شجل  �ف�شل  �م��ا  نقطة. 

�شميث )33 نقطة(.

فيتل يتعملق بالتجارب احلرة يف اأ�ضرتالياف�ز �ضعب ل�ضان اأنط�ني� ي�ضعه يف البالي اأوف

�أك����د �مي��ي��ل��ي��و ب��وت��ر�ج��ي��ن��ي��و م��دي��ر ن����ادي ري����ال مدريد 
�لإ�شباين �إن مو�جهة جلطة �شر�ي �لرتكي يف دور�ل 8 
مل�شابقة دوري �أبطال �أوروبا لن تكون �شهلة على �لفريق 
�مللكي. و�أكد بوتر�جينيو �أن �ملبار�ة �لأوىل يف �شناتياجو 
و�شدد  للريال،  بالن�شبة  للغاية  مهمة  �شتكون  برنابيو 
على �شرورة حتقيق نتيجة طيبة �أمام جلطة �شر�ي يف 

تلك �ملبار�ة قبل �لتوجه �إىل تركيا.

�شفوفه  دع��م  �شر�ي  جلطة  �أن  �إىل  بوتر�جينيو  و�أ���ش��ار 
�ل��ه��ول��ن��دي وي�����ش��ل��ي �شنايدر،  ب��اع��ب��ني مم��ي��زي��ن م��ث��ل 

و�لإيفو�ري ديدييه دروجبا.
وق����ال �ل��ول��د �ل��ذه��ب��ي ل��ل��ن��ادي �مل��ل��ك��ي ���ش��اب��ق��ا: جوزيه 
مورينيو يعرف دروجبا جيد� منذ �أن كان مدربا للبلوز 
يتاألق  �أل  و�أم��ل��ي  للغاية.  قوية  وعاقتهما  ت�شيل�شي، 

دروجبا ب�شدة �أمامنا.

ب�تراجيني�: اأمتنى األ يتاألق 
دروجبا اأمام م�ريني�

�شيطر �لملاين �شيبا�شتيان فيتل بطل �لعامل يف �لعو�م 
�حل��رة جلائزة  �لتجارب  على جولتي  �لخ��رة  �لثاثة 
�لعامل  بطولة  م��ن  �لوىل  �ملرحلة  �ل��ك��ربى،  ��شرت�ليا 
ل�شباقات فورمول و�حد، �م�س على حلبة ملبورن بارك. 
وتقدم فيتل �شائق ريد بول رينو يف �جلولة �لوىل على 
�لرب�زيلي فيليبي ما�شا �شائق فر�ري بفارق 78 باللف 
�ل�شباين  عن  �لثانية  من  �ع�شار  وثاثة  �لثانية،  من 
�لبطل  �لخر وو�شيف  �شائق فر�ري  �لون�شو  فرناندو 

عام 2012.
بول  ريد  ثنائي  �شرب  �لثانية،  �لتجارب  جولة  يف  لكن 
بقوة، فت�شدر فيتل وزميله �ل�شرت�يل مارك ويرب �مام 

�لملاين نيكو روزبرغ �شائق مر�شيد�س �لذي �نهى جولته 
مبكر� �ذ ��شطدم بحائط من �لطار�ت.

ن��زل حتت  �ل��ذي  �لوحيد  �ل�شائق  �ل�شاب  �لمل��اين  وك��ان 
حاجز دقيقة و26 ثانية، عندما كانت �حللبة �قل حماوة 
و�كرث متا�شا من خال �لطبقة �ملتطايرة من �لطار�ت. 
وتقدم يف �جلولة �لثانية ثنائي لوتو�س �لفنلندي كيمو 
ر�يكونن و�لفرن�شي رومان غروجان فحا يف �ملركزين 
�لون�شو  على  متقدمني  �لتو�يل  على  و�خلام�س  �لر�بع 
بطل  هاميلتون  لوي�س  �لربيطاين  حل  فيما  �ل�شاد�س، 
مر�شيد�س  �ىل  ماكارين  من  و�ملنتقل  �ل�شابق  �لعامل 

�شابعا.
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قد يخطو مان�ش�شرت يونايتد خطوة ��شافية نحو �للقب يف 
ذلك  �لقدم  لكرة  �لنكليزي  �ل��دوري  من  �لثاثني  �ملرحلة 
ريدينغ �شاحب  �ر�شه �شد  على  �شهلة  مبار�ة  لنه يخو�س 
�ملركز قبل �لخر، يف حني يو�جه و�شيفه وجاره مان�ش�شرت 

�شيتي مبار�ة قوية خارج ملعبه �شد �يفرتون.
يف  جنح  و�ذ�  نقطة   12 بفارق  �شيتي  على  يونايتد  ويتقدم 
��شرتجاع  من  كثر�  �ق��رتب  قد  يكون  فانه  �ل��ف��ارق  تو�شيع 
تبقي ثماين مر�حل  �للدود خ�شو�شا مع  ج��اره  �للقب من 

على نهاية �لدوري.
وكان مان�ش�شرت يونايتد حقق نتيجتني خميبتني يف �لونة 
�ل�شباين  ري��ال مدريد  �م��ام  �ر�شه  على  بخ�شارته  �لخ��رة 
1-2 يف دوري �بطال �وروبا وخروجه من �لدور �لثاين، قبل 

�ن يهدر تقدمه �مام ت�شل�شي بهدفني نظيفني يف �لدور ربع 
�لنهائي من م�شابقة �لكاأ�س ليخرج بتعادل حمظوظ 2-2 

وي�شطر �ىل خو�س مبار�ة معادة يف لندن.
لكن فريق �ل�شر �ليك�س فرغو�شون يقدم عرو�شا خمتلفة 
مت��ام��ا يف �ل����دوري �مل��ح��ل��ي وخ���ر دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك ف���وزه يف 
ثاث  وخ�شارته  مرتني  وتعادله   28 ��شل  من  مبار�ة   23
مباريات فقط. و�عترب جناحه �لدويل ��شلي يونغ بان فريقه 
لن ينهار يف �لمتار �لخرة من �ل�شباق نحو �للقب وقال يف 
هذ� �ل�شدد خربة ر�ين غيغز وباتري�س �يفر� وريو فرديناند 
وو�ي��ن روين �لذين ف��ازو� بالكثر من �للقاب �شت�شاهم يف 
عدم �هد�ر �للقب هذه �ملرة �جلميع يف غرف ماب�س يتمتع 

بعقلية �لفوز من �ملدرب و�شول �ىل �لاعبني .

بان  �ع��رتف  �شيتي  مان�ش�شرت  م��درب  �ن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�لفرن�شي غايل  حظوظ فريقه �شئيلة، فان مد�فع �لفريق 
كلي�شي ل يز�ل يامل باحتفاظ فريقه باللقب �لذي توج به يف 
�لثو�ين �لخر �ملو�شم �ملا�شي وقال �ذ� مل يرتكب مان�ش�شرت 
يونايتد �ي �خطاء فانه �شيحرز �للقب، لكن �جلميع يقول 
بانه يتعني على مان�ش�شرت خ�شارة �ربع مباريات وهذ� لي�س 
تعوي�س  ن�شتطيع  �ملباريات  بع�س  يف  تعادل  ف��اذ�  �شحيحا، 

�لفارق .
�ملو�شم  ع��ن  �حل����ايل ل يختلف  �مل��و���ش��م  ���ش��ي��ن��اري��و  و�����ش���اف 
8 نقاط عن يونايتد قبل نهاية  �حلايل، كنا نتخلف بفارق 
12 نقطة  بفارق  ب�شت مباريات، و�لن نتخلف عنه  �ملو�شم 

قبل �لنهاية ب10 مباريات .

وتابع ما نريد �لقيام به هو ح�شد �لنقاط �لثاث كل ��شبوع 
با�شر�ف  �شيتي  يفز  ومل  يونايتد  على  �ل�شغط  ومو��شلة 
مباريات،   7 يف  و�ح��دة  م��رة  �شوى  �يفرتون  على  مان�شيني 
�لرجنتيني  م��ه��اج��م��ه  غ��ي��اب  يف  ���ش��ع��وب��ة  مهمته  و�زد�دت 
ب��اده للتعايف م��ن ��شابة  �ل��ذي ع��اد �ىل  �غ��وي��رو  �شرخيو 
يف ركبته تعر�س لها نهاية �ل�شهر �ملا�شي، كما يحوم �ل�شك 
حول م�شاركة قائده وقلب دفاعه �لبلجيكي فان�شان كومباين 

لعدم تعافيه متاما من ��شابة يف ربلة �ل�شاق.
هارت  و�ي��ت  ملعب  على  فولهام  ج��اره  م��ع  توتنهام  ويلتقي 
لين وهو يدرك متاما بان ل بديل له عن �لفوز �ذ� ما �ر�د 
و�لبقاء  �وروب���ا  �ب��ط��ال  دوري  يف  بامل�شاركة  حظوظه  تعزيز 

متقدما على ت�شل�شي �شاحب �ملركز �لر�بع.

يف  ميان  �ن��رت  مو�جهة  يف  كبر�  �د�ء  توتنهام  يقدم  ومل 
�ل���دوري �لوروب����ي )ي��وروب��ا ل��ي��غ( وخ�شر �م��ام��ه 1-4 بعد 

�لتمديد لكنه بلغ ربع �لنهائي لفوزه ذهابا 3-�شفر.
ملعب  على  ه��ام  و�شت  ج��اره  م��ع  ت�شل�شي  يلتقي  �ملقابل،  يف 
�لدوري  نهائي  ربع  ب��دوره  ت�شل�شي  وبلغ  بريدج.  �شتامفورد 
�لوروبي �ثر تخطيه �شتيو� بوخار�شت �لروماين 3-1 �يابا 

بعد خ�شارته ذهابا �شفر-1.
بارك  كوينز  ��شتون فيا مع  يلتقي  �لخ��رى،  �ملباريات  ويف 
رينجرز، و�شاوثمبتون مع ليفربول، و�شتوك �شيتي مع و�شت 
مع  و�شندرلند  �ر�شنال،  مع  و�شو�ن�شي  �لبيون،  بروميت�س 
نوريت�س �شيتي، وتوتنهام مع فولهام، وت�شل�شي مع و�شت هام 

يونايتد، وويغان مع نيوكا�شل.

•• تغطية- االحتاد امللكي: 

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ نا�شر 
�ملجل�س  �آل خليفة رئي�س  بن حمد 
رئي�س  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعلى 
�لبحرينية  �لومل����ب����ي����ة  �ل���ل���ج���ن���ة 
وحتديد�  �ل�����ش��ب��ت  �ل���ي���وم  ي��ن��ط��ل��ق 
عند �ل�شاعة �ل�شابعة بقرية �لقدرة 
كاأ�س  و�شباقات  مناف�شات  �لدولية 
�شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد للعموم 
مل�شافة  وتاأهلي  كلم   120 مل�شافة 

80كلم.
وكان �شمو �ل�شيخ خالد بن حمد �آل 
خليفة قد وجه �للجان �لعاملة يف 
�لحتاد �مللكي للفرو�شية و�شباقات 
�لقدرة ب�شرورة �لعمل على تهيئة 
�ل�شباق  �مل��ث��ال��ي��ة لإجن����اح  �لأج�����و�ء 
�ملتميز  �ل�شباقات  م��ن  يعد  �ل���ذي 
على  �شنويا  �لحت��اد  يحر�س  �لتي 

تنظيمها.

الفح�س البيطري اليوم
موعد  �ل�شباق  �نطاقة  و�شي�شبق 
حتديد�  �ل��ذي  �لبيطري  �لفح�س 
و�لن�شف  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د 
ع�شر� للجياد �مل�شاركة يف مناف�شات 
نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  كاأ�س  و�شباقات 
بن حمد يف قرية �لبحرين �لدولية 
للقدرة كما حددت �لوزن 75 كيلو 
�ل�شرجيات  م���ع  ل��ل��ف��ار���س  ج�����ر�م 
 70 و�ل��������وزن  ك����م   120 ل�����ش��ب��اق 
كيلو جر�م للفار�س مع �ل�شرجيات 

ل�شباق 80 كم.
و�شي�شرف على �لفح�س �لبيطري 
برئا�شة  �لأط�������ب�������اء  م�����ن  ن���خ���ب���ة 
�لبحرين رئي�س  د.�بر�هيم يو�شف 
�شيكون  ك��م��ا  �ل��ب��ي��ط��ري��ني  جل��ن��ة 
�إب���ر�ه���ي���م �حل���م���اد من  د. حم��م��د 
�جنبيا  بيطريا  مندوبا  �ل�شعودية 
�حلايكي  عبا�س  د.  هم  و�لأع�����ش��اء 
يو�شف  �إبر�هيم  ود.  �لبحرين  من 
�لكعبي  �شباح  ود.  �لبحرين  م��ن 
من �لبحرين ود. عبد �لرحمن �أبو 

�ل�شوك من �لبحرين.

العيادة البيطرية واملخترب
د.  فهم  �ملعاجلون  �لبيطريون  �ما 
�لبحرين  من  �ل���رز�ق  عبد  فريدة 
ود. ميلو كانابو من �لدومينيكان و 
فني �ملخترب مرغني جياين من 

من  �شيف  و�أح��م��د  فني  �لبحرين 
دم  عينات  فني ومفو�س  �لبحرين 
�جلياد د. �أبو عبيدة �شبيل �أدم من 
بانك�س  �شتيفن  و�حل��ذ�ء  �لبحرين 

من فرن�شا.

ــــد يـــرحـــبـــان  نـــا�ـــســـر وخــــال
بامل�ساركني

للقدرة  �مللكي  �لفريق  قائد  رح��ب 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ا���ش��ر ب��ن ح��م��د �آل 
خليفة و�شمو �ل�شيخ خالد بن حمد 
�آل خليفة قائد �إ�شطبات �خلالدية 
بالفر�شان و�لفار�شات �مل�شاركني يف 
بن  نا�شر  كاأ�س  وبطولة  مناف�شات 
�ل�شبت  ي��وم  �شينطلق  �ل���ذي  حمد 
مب�شاركة قوية من فر�شان �ململكة 
متنياتهما  ع���ن  ���ش��م��وه��م��ا  م��ع��رب��ا 
�ل���������ش����ادق����ة جل���م���ي���ع �ل���ف���ر����ش���ان 
يف  و�لنجاح  بالتوفيق  و�لفار�شات 

�ل�شباق.
و�أع������رب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ا���ش��ر بن 
لكل  تقديره  ع��ن  خليفة  �آل  حمد 
�لتي  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة  �لإ����ش���ط���ب���ات 
حتر�س على �لتو�جد و�مل�شاركة يف 
مناف�شات �لبطولت �لتي تقام على 
�لدولية،  �ل��ب��ح��ري��ن  ق��ري��ة  �أر�����س 
و�حلما�س  �لعالية  بالروح  م�شيد� 
من قبل كل �مل�شاركني يف كل �شباق، 
�ل��ذي توليه  �لكبر  م��ع �له��ت��م��ام 
�ل�شتعد�د  �أج���ل  م��ن  �لإ���ش��ط��ب��ات 
�جليد و�لظهور بال�شورة �مل�شرفة، 
ومتنى �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
جلميع  �ل��ت��وف��ي��ق  ك���ل  خ��ل��ي��ف��ة  �آل 
و�أبرز  �أف�����ش��ل  وحتقيق  �مل�شاركني 

�لنتائج.
بن حمد  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
مناف�شات  �أه��م��ي��ة  على  خليفة  �آل 
�لتي ت�شهد  و�شباقات هذه �جلولة 

للعموم  �لول  ���ش��ب��اق��ني  �ق����ام����ة 
�إىل  تاأهيلي دويل، م�شر�  و�لثاين 
فيها  و�لتنويع  �ل�شباقات  ه��ذه  �أن 
�لفر�شة  �جلميع  �إعطاء  �أج��ل  من 
�لبطولة  يف  و�ل��ت��و�ج��د  للم�شاركة 
و�مل�شاركة يف �ل�شباق و�مل�شافة �لتي 
ي�شعى للتناف�س فيها، وهي فر�شة 
حقيقية خللق �أجو�ء من �لتناف�س 
ب���ني �جلميع  و�ل�������ش���ري���ف  �ل���ق���وي 
مت�شاوية  �حل�����ظ�����وظ  ول����ت����ك����ون 

ومتكافئة �أمام كل �مل�شاركني.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أ�����ش����اد  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
خالد بن حمد �آل خليفة باجلهود 
�لكبرة لأع�شاء �للجان �لعاملة يف 
�لنتهاء  على  وحر�شهم  �لبطولة 
من كافة �ل�شتعد�د�ت و�لتجهيز�ت 
قبل �نطاق �ل�شباق بفرتة كفاية، 
وه���ذ� ي���دل ع��ل��ى �خل���ربة �لكبرة 
و�لح��رت�ف��ي��ة يف �ل��ع��م��ل م��ن قبل 
�ملنظمة  و�للجان  �لحت���اد  �أع�شاء 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  و�أع�����رب  ل��ل�����ش��ب��اق��ات، 
�آل خ��ل��ي��ف��ة عن  ب����ن ح���م���د  خ���ال���د 
فر�شان  ل��ك��ل  ب��ال��ت��وف��ي��ق  �أم��ن��ي��ات��ه 

�لبحرين يف �شباقات �لغد.
و�����ش���اف ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ���ال���د بن 
ثقة  ع���ل���ى  �ن�����ه  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ح���م���د 
�لإ�شطبات  فر�شان  بقدر�ت  تامة 
و�خلالدية  �مللكي  و�لفريق  �ملحلية 
�ليجابية  �ل��ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
�لبطولت  ج��م��ي��ع  يف  و�مل���ت���م���ي���زة 
�لتطور  على  موؤكد�  �ل�شباق،  بهذ� 
فر�شان  ح���ق���ق���ه  �ل�������ذي  �ل����اف����ت 
�لكبرة  �خل�����ربة  ب��ع��د  �ل��ب��ح��ري��ن 

�مل�شاركات  خ��ال  �كت�شبوها  �ل��ت��ي 
�لبطولت  يف  �لناجحة  �ليجابية 
�ملحلية بهذ� �ملو�شم �حلافل و�ملثر 
و�ل�����ذي ���ش��ه��د �ن��ط��اق��ة ق��وي��ة يف 
مناف�شات �ل�شباقات �ملا�شية و�لتي 
�شباق  م��ن��اف�����ش��ات  لآخ����ره����ا  ك�����ان 
�شهد  و�ل���ذي  �مل��ف��دى  �مللك  جالة 
مملكة  فر�شان  بني  قوية  مناف�شة 
�لمار�ت  دول��ة  وفر�شان  �لبحرين 

�لعربية �ملتحدة.

خطوط  اعتماد  الرميحي: 
املراحل

��شاد رئي�س جلنة �حلكام فهد ماجد 
�لرميجي بدعم �شمو �ل�شيخ نا�شر 
�ل�شيخ  و�شمو  خليفة  �آل  حمد  ب��ن 
للجنة  خليفة  �آل  حمد  ب��ن  خ��ال��د 
بالإ�شر�ف  ���ش��ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �حل���ك���ام 
�للجنة موؤكد� �ن هذ� �لدعم  على 
�لك��رب من  �ل��د�ف��ع  �للجن  يعطي 
�جل �نهاء مهمتها بال�شكل �ملتميز 
�لحتاد  قو�نني  مع  يتنا�شب  ومب��ا 
�ن  �ىل  م�������ش���ر�  ل��ل��ع��ب��ة  �ل��������دويل 
جل��ن��ة �حل��ك��ام يف �ل��ب��ط��ول��ة تتمتع 
ب��خ��ربة دول��ي��ة و����ش��ع��ة م��ن خال 
�ململكة  �ل�����ش��ب��اق يف  ع��ل��ى  ����ش��رف��ه��ا 
كافة  و�شيدير  وت��ت��ك��ون  وخ��ارج��ه��ا 
نا�شر  ل�شباق  �لتحكيمية  �لم���ور 
بن حمد �لدويل للقدرة جمموعة 
م��ن �حل��ك��ام ��شحاب �خل��ربة على 
�مل�����ش��ت��وى �مل��ح��ل��ي و�ل�������دويل وهم 
غالب خمتار �لعلوي من �لبحرين 
حكم دويل 4 مهدي ح�شن �لكليتي 

من �لبحرين حكم دويل 3، وعلى 
غلوم من �لبحرين حكم دويل 3 و 
فهد ماجد �لرميحي من �لبحرين 

حكم دويل 3.
فيما �شيكون رئي�س �ملفو�شني حيدر 
 ،4 دويل  �لأردن حكم  �لزعبي من 
و�ملندوب �لفني حممد د�د �هلل من 

�لبحرين حكم دويل 4.
 و�كد �لرميحي �لنتهاء من خط 
�شر �شباق كاأ�س �شمو �ل�شيخ نا�شر 
للقدرة حددت  �آل خليفة  بن حمد 
���ش��ب��اق 120 ك��ي��ل��و م���رت ل��ل��ع��م��وم ) 
20؛  ؛   30 ؛   30  -: م��ر�ح��ل  خم�س 
كيلو مرت   80 و�شباق  20ك��م(  ؛   20
ثاث   ( دويل  ت��اأه��ي��ل��ي  ل��ل��ع��م��وم 

مر�حل :- 30 ؛ 30 ؛ 20كم(.

كافة  مــن  النتهاء  الزعبي: 
الجراءات

�مللكي  �لحت�����������اد  م�����دي�����ر  و�أك�����������د 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و����ش���ب���اق���ات �ل���ق���درة 
�مللكي  �أن �لحت����اد  �ل��زع��ب��ي  ح��ي��در 
وج��م��ي��ع �ل��ل��ج��ان �ن��ت��ه��و� م��ن كافة 
مناف�شات  لن��ط��اق��ة  �لج������ر�ء�ت 
وبطولت كاأ�س �شمو �ل�شيخ نا�شر 
بن حمد م�شر� �إىل �أن �لتوجيهات 
�لفريق  ق��ائ��د  قبل  م��ن  �ملتو��شلة 
�ل�شيخ نا�شر بن حمد  �مللكي �شمو 
رئي�س  وم��ت��اب��ع��ة  ودع���م  خليفة  �آل 
�لحتاد �شمو �ل�شيخ خالد بن حمد 

�آل خليفة.
�لتي  ب���اجل���ه���ود  �ل���زع���ب���ي  و�أ������ش�����اد 
�للجان  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ون  ي��ب��ذل��ه��ا 

وحر�شهم  �ل��ب��ط��ول��ة،  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
و�ل�شباق  �ل��ب��ط��ول��ة  �إخ������ر�ج  ع��ل��ى 
�مل��ط��ل��وب��ة و�ل��ت��ي توؤكد  ب��ال�����ش��ورة 
ت���ط���ور وت����األ����ق ����ش���ب���اق���ات �ل���ق���درة 
وبف�شل  جنحت  �لتي  �لبحرينية 
رئي�س  قبل  من  و�لهتمام  �لدعم 
�لحتاد �مللكي للفرو�شية و�شباقات 
�لقدرة �شمو �ل�شيخ خالد بن حمد 
�ظهار  على  و�حل��ر���س  خليفة  �آل 
�ل�شباقات ب�شورة متميزة من كافة 

�لنو�حي.
�للجان  ج��م��ي��ع  �ن  �ل��زع��ب��ي  وب���ني 
ت��ع��م��ل بروج  �ل��ع��ام��ل��ة يف �لحت�����اد 
�ل��ف��ري��ق �ل��و�ح��د م��ن �ج���ل �ب���ر�زه 
بال�شورة �ملتميزة �لتي تليق بال�شم 
�لغايل �لذي يحمله �ل�شباق موؤكد� 
�ن ت��ع��اون �ل��ل��ج��ان و�ل��ف��ر���ش��ان هو 
�ل�شبيل �لمثل لجناح �ل�شباق وهو 

ما كانت عليه �ل�شباقات �ملا�شية. 

قدوري: مناف�سة قوية
�مللكي  ب����ال����ف����ري����ق  �مل����������درب  �أك��������د 
عبد�حلق قدوري �إىل �أن مناف�شات 
نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 
ب���ن ح��م��د ���ش��ت��ك��ون ق��وي��ة ومثرة 
وت�شهد �أجو�ء تناف�شية مثرة من 
قبل جميع �مل�شاركني يف �ل�شباقات 
�ل����ث����اث مب��خ��ت��ل��ف م�����ش��اف��ات��ه��ا ، 
م�����ش��ر� �إىل ح��ر���س �جل��م��ي��ع على 
�مل��ر�ك��ز �لأوىل من  خطف و�ن��ت��ز�ع 

�أجل �ملناف�شة على �ملر�كز �لأوىل.
و�أ�شار �إىل �أن فر�شان �لفريق �مللكي 
�لتدريبات  مو��شلة  على  حر�شو� 

و�حلما�شية،  �جل�������ادة  �ل���ي���وم���ي���ة 
و�ل�شعي ملو��شلة �لظهور بال�شورة 
�مل�شرفة وحتقيق �لنتائج �ليجابية 
يف �لبطولة وذلك مبتابعة م�شتمرة 
من قبل �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 

�آل خليفة قائد �لفريق �مللكي.
فر�شان  ب�������دور  ق��������دوري  و�أ�������ش������اد 
�لفريق �مللكي ومعنوياتهم �لعالية 
جديتهم  ع��ل��ى  و�أك������د  و�ل���ك���ب���رة، 
للم�شاركة  و��شتعد�دهم  وحما�شهم 
�لقوية  �ل�����ش��ب��اق��ات  يف و�ح����دة م��ن 
و�أن  وخ�شو�شا  باملو�شم،  و�ملميزة 
�ل��ف��ري��ق و�����ش���ل ت��دري��ب��ات��ه طو�ل 
�لفرتة �ملا�شية، و�شارك يف �لعديد 
�مل���ت���م���ي���زة على  �ل�������ش���ب���اق���ات  م�����ن 
و�خلارجيو�أعرب  �ملحلي  �مل�شتوى 
�ل�شباق  بهذ�  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  ق���دوري 
مناف�شات  ���ش��ي�����ش��ه��د  �ل����ذي  �مل��ث��ر 
ك��ب��رة وقوية  وم��ن��اف�����ش��ات  ق��وي��ة 

خال جميع �ملر�حل من �ل�شباق.
و�أعرب قدوري عن �شكره وتقديره 
جميع  يبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  ل��ك��ل 
�مللكي  �لحت�����������اد  يف  �ل����ع����ام����ل����ني 
و�للجان �لعاملة �ملنظمة لفعاليات 
ومناف�شات �شباقات �لقدرة، م�شيد� 
بدور وجهود �جلميع وم�شاهمتهم 

يف �إجناح جميع �لفعاليات.

جناحي: بطولة قوية
ك��م��ا �أك����د �مل�����درب ب��ال��ف��ري��ق �مللكي 
�أن  ل�شباقات �لقدرة �حمد جناحي 
م��ن خال  ي�شعى  �مل��ل��ك��ي  �ل��ف��ري��ق 
�شمو  ك���اأ����س  ���ش��ب��اق  م�����ش��ارك��ت��ه يف 

ب���ن ح��م��د للعموم  ن��ا���ش��ر  �ل�����ش��ي��خ 
ظل  يف  ق��وي��ة  مناف�شة  �شيخو�س 
كبرة  جمموعة  وم�شاركة  حر�س 
م��ن ف��ر���ش��ان �لإ���ش��ط��ب��ات �ملحلية 
فر�شان  ن��خ��ب��ة  م����ن  وجم���م���وع���ة 

�لدول �خلليجية �ملجاورة..
�مللكي  �لفريق  �أن  جناحي  و�أو���ش��ح 
�أجل  م��ن  �لكبرة  ج��ه��وده  يو��شل 
�لفنية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
�ملو�شم  يف  لها  و�شل  �لتي  �جل��ي��دة 
بال�شورة  ظ��ه��ر  �أن  وب��ع��د  �حل���ايل 
�ل�شباقات  خمتلف  يف  �لي��ج��اب��ي��ة 
�لتي �شارك فيها وحقق بها �أف�شل 
�مل���ر�ك���ز وت���و�ج���د ب��ا���ش��ت��م��ر�ر على 

من�شات �لتتويج.
و�أ�شار �أن �لفريق و�شل �إىل �ملر�حل 
�مل�شاركة  قبل  و�لنهائية  �لأخ���رة 
جميع  و�أن  �حل��ال��ي��ة،  �لبطولة  يف 
�ل��ف��ر���ش��ان و�جل���ي���اد ق���ادري���ن على 
�ف�شل  وحتقيق  �ل��ق��وي��ة  �مل�����ش��ارك��ة 

�ملر�كز و�لجناز�ت.
جميع  �أن  ج��ن��اح��ي  �مل�����درب  و�أك�����د 
خلو�س  �أه����ب����ة  ع���ل���ى  �ل���ف���ر����ش���ان 
�مل��ث��ر بف�شل  �ل�����ش��ب��اق  م��ن��اف�����ش��ات 
لدى  و�ملرتفعة  �لعالية  �ملعنويات 
كل  �أب���دو�  �ل��ذي��ن  �لفر�شان  جميع 
�جلدية و�حلما�س خال �لتدريبات 
�لتي �نطلقت وتو��شلت منذ بد�ية 
�مل���و����ش���م �جل������اري������و�أع������رب م����درب 
عن  جناحي  �حمد  �مللكي  �لفريق 
�لبحرين  فر�شان  بتحقيق  تفاوؤله 
بهذه  و�ليجابية  �جليدة  �لنتائج 

�لبطولة.

�شهد �شعادة ه�شام علي �لطاهر �لأمني 
�لعام لاحتاد �لأ�شيوي لل�شطرجن يف 
حفل   ، ط��ه��ر�ن  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لعا�شمة 
�لإجنليزي  ب��ني  �لتحدي  ل��ق��اء  خ��ت��ام 
ن��اي��ج��ل ���ش��ورت و���ش��ي��ف ب��ط��ل �لعامل 
كا�شباروف  ج��اري  لل�شطرجن  �ل�شابق 
مقامي  قائم  �إح�شان  مناف�شه  �شد   ،
تاريخ  يف  ����ش���ط���رجن  لع�����ب  �أف�������ش���ل 
�لإجنليزي  بفوز  �نتهت  و�لتي  �إي��ر�ن 
�ل�شطرجن  م��ب��ار�ت��ي  يف   1-3 ���ش��ورت 
�ل��ك��ا���ش��ي��ك��ي و�ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي وف����وزه 
�خلاطف  �ل�شطرجن  مبار�ة  يف  كذلك 

 3.5-4.5
�ل����ل����ق����اء ح���ظ���ي ب���اه���ت���م���ام �إع����ام����ي 
برعاية  �لبطولة  وكانت  وجماهري 
 80 �لذي قدم  �لقاب�شة  �ملدينة  بنك 

�ألف دولر جو�ئز مالية للبطولة 
من جهة �أخ��رى بحث �لطاهر خال 
جولته �ملكوكية �لتي ��شتغرقت يومني 
�آخ����ر ����ش��ت��ع��د�د�ت �لحت�����اد �لإي�����ر�ين 
فعاليات  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 
و8   6 حتت  للنا�شئني  �آ�شيا  بطولت 
ذك���ور  و18  و12و14و16  و10 
و�إن����اث ، وذل���ك يف �أع��ق��اب ن��ق��ل مكان 
�لبطولة من مدينة م�شهد �إىل مدينة 

كل�شتان بال�شاحل �ل�شمايل 
من جانبه �أ�شاد حممد جعفر كمبوزيا 
رئي�س �لحتاد �لإير�ين بجهود �ل�شيخ 
�آل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان 
ودعم  �لأ�شيوي  �لحت��اد  رئي�س  نهيان 
ل���رب�م���ج وخطط  �مل���ت���و�����ش���ل  ���ش��م��وه 

�ل�شفر�ء  �ل����ق����ارة  يف  �ل��ل��ع��ب��ة  ن�����ش��ر 
�شهدها  �لتي  �لهائلة  �لطفرة  وثمن 
�ل�شنو�ت  يف  �لأ����ش���ي���وي  �ل�����ش��ط��رجن 
�شلطان  �ل�شيخ  ق��ي��ادة  حت��ت  �لأخ���رة 
�لر�ئعة  و�لإ���ش��ت�����ش��اف��ة  �شخبوط  ب��ن 
مدينة  يف  �ل����ع����امل  م�����دن  مل���ون���دي���ال 

�لعني �لإمار�تية خال �شهر دي�شمرب 
كامبوزيا على جاهزية  و�أك��د  �ملا�شي، 
�لأ�شيوي  �حل���دث  ل�شت�شافة  ب���اده 
تاأمني  م��ع   2013 ل��ع��ام  للنا�شئني 
�لأ�شيوي  �مل��ه��رج��ان  �إجن����اح  �شبل  ك��ل 

ل�شطرجن �لنا�شئني.

�ختتمت م�شاء �أم�س �لول فعاليات 
�ملدر�شي  �لقدم  ك��رة  دوري  بطولة 
و�لتي  �لثانوية  مبدر�شة �حلمرية 
�حلمرية  ن����ادي  ب��رع��اي��ة  �أق��ي��م��ت 
90 طالبا  �لريا�شي بعد م�شاركة 
�لتي �شهدت حما�شا  يف مناف�شاتها 

كبر� وزحفا نحو �ألقابها .
�إطار  يف  �لبطولة  تنظيم  وج���رى 
�حلمرية  ن�������ادي  ج����ه����ود  ت����اق����ي 
�تفاقية  ت���وق���ي���ع  ب���ع���د  وم���در����ش���ة 
�كت�شاف  ب��ه��دف  بينهما  �ل��ت��ع��اون 
�حل�س  وتنمية  �لطابية  �ملو�هب 
�ل��ري��ا���ش��ي و�إت��اح��ة ق��ال��ب ريا�شي 
م��ت��ك��ام��ل م���ن �مل��ن��اف�����ش��ات يف جو 
روؤى جمل�س  تربوي هادف يحقق 
حتفيز  يف  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل�������ش���ارق���ة 

�لطلبة على ممار�شة �لريا�شة.
وجن���ح���ت �ل���ب���ط���ول���ة �ل���ت���ي جرى 
�ملتكامل  و�لتح�شر  لها  �لع���د�د 
من قبل �إد�رة �لنادي و�د�رة �ملدر�شة 
�لأه����د�ف  م��ن  �ل��ع��دي��د  تر�شيخ  يف 

�لتح�شر  ح�شن  و�إب�����ر�ز  و�ل��ق��ي��م 
�لفرق  وتوزيع  للبطولة  و�لع��د�د 

و�مل�شاركني .
�ل��ت��ت��وي��ج و�خل���ت���ام قام  ويف ح��ف��ل 
جمل�س  ع�شو  �لكتبي  علي  �أح��م��د 

�ل�شر  �أم���ني  �حل��م��ري��ة  ن���ادي  �إد�رة 
�مل�شاعد ير�فقه خالد عبد�لرحمن 
�حلمرية  مدر�شة  مدير  �حلمادي 
ح�شور  يف  �لفائزة  �لفرق  بتتويج 
ع�����دد ك���ب���ر م����ن �أول�����ي�����اء �لم�����ور 

و�لرو�د بحيث منح �لكاأ�س �لذهبي 
للفرق  و�ل������ربون������زي  و�ل���ف�������ش���ي 
�ل���ث���اث �ل���ف���ائ���زة ب��ج��ان��ب تكرمي 
�ملثايل  و�ل��ف��ري��ق  �لبطولة  ه���د�ف 

و�لد�ريني . 

ي����ن���ايت���د ي�ضع���ى خلط����ة اإ�ضافي���ة للق����ب الب���رميرلي������غ

الفح�س البيطري للجياد امل�ساركة يقام.. ع�سر اليوم

نا�ض���ر ب���ن حم��د ي�ج����ه الف���ر�ض����ان لال�ضتف���ادة الق�ض�����ى م��ن �ضب����اق الغ���د للق�����درة
خالد بن حمد: نتطلع اإىل نتائج مغايرة مل�ساركة الفر�سان اأ�سحاب اخلربة

النتهاء من اإعداد مراحل ال�سباق اخلم�سة .. وقرية القدرة

نادي احلمرية يكرم الفائزين يف دورة كرة القدم املدر�ضي مبدر�ضة احلمريةه�ضام الطاهر ي�ضهد لقاء حتدي ال�ضطرجن بني اإجنلرتا واإيران
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احلدث ي�ستقطب م�ساركة جنوم العامل

خ���ام�ض���ة ج����لت ال����دراج����ات املائي����ة يف �ض���اط�����ئ املم���������زر الي������������م
اأبطال الإمارات يخو�سون التحدي اأمام العمالقة بهدف )التتويج(
بال�سالح يتطلع اإىل ا�ستمرار النت�سارات يف فئة جال�س حمرتفني
�سيف وجابر املع�سم يتطلعان للتم�سك ب�سدارة حمدود والنا�سئني

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

دوود واأ�ضكت��لن���د يتق���ا�ضم����ان �ض����دارة بط����ل����ة املغ����رب جل�����ل������ف مين������ا

ي��خ��و���س ي��وف��ن��ت��و���س ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب و�ل����ذي مل يخ�شر ���ش��وى م��رت��ني خارج 
�ر�شه هذ� �ملو�شم رحلة �شعبة �ليوم �ل�شبت �ىل بولونيا يف �ملرحلة �لتا�شعة 
عن  كبر  ب��ف��ارق  ترتيبه  يت�شدر  �ل��ذي  �لي��ط��ايل  �ل���دوري  م��ن  و�لع�شرين 

نابويل �قرب مناف�شيه يبلغ 9 نقاط.
وعلى رغم �لفارق �لكبر بني فريق �ل�شيدة �لعجوز وبولونيا عا�شر �لرتتيب، 
�ل �ن �لخر يعي�س فرتة مميزة فاز خالها يف مبارياته �لثاث �لخرة 
�حدها على �نرت ميان يف عقر د�ره �شان �شرو 1-�شفر، ليبتعد عن منطقة 

�لهبوط.
و�رتفعت حما�شة جماهر بولونيا بعد �لفوز على �نرت، و�علن �لنادي �م�س 
�لبالغة  د�لر�  ��شتاديو  ملعب  على  �مل��ب��ار�ة  تذ�كر  جميع  بيع  عن  �خلمي�س 

.34415
وقال �ملهاجم مانولو غابياديني: �ملدينة باكملها تنتظر بفارغ �ل�شرب �ملبار�ة. 

هذه مبار�ة حا�شمة لنا لكن ��شتعد�د�تنا كانت مماثلة لباقي �ملباريات .
ويبحث نابويل �لثاين عن فوزه �لول يف 6 مباريات منذ تغلبه على كاتانيا 
قبل 6 ��شابيع، وذلك بعد خ�شارته �ملخجلة �مام م�شيفه كييفو �ملتو��شع يف 
�جلولة �ل�شابقة 2-�شفر يف مبار�ة �هدر فيها هد�فه �لوروغوياين �دين�شون 
كافاين ركلة جز�ء. وي�شتقبل فريق �ملدرب و�لرت ماتز�ري يف جنوب �لباد 
�تالنتا �لر�بع ع�شر �لفائز يف مبار�تيه �لخرتني، وهو قال: هناك حلظات 
�شعبة يف كل مو�شم، لكننا ل نز�ل متقدمني بفارق نقطتني عن ميان. من 

�لو��شح �ننا لن نتحمل �ي �نزلقة �مام �تالنتا .
وز�ر رئي�س �لنادي �وريليو دي لورنتي�س �لاعبني ملنحهم �لثقة قبل �للقاء: 
�ردت �لقول لاعبني �ن بطولة جديدة �شتبد�أ �لن بالن�شبة �لينا. �نا متاأكد 

�ن �لكل �شيقدم مل ما يف و�شعه من �لن و�شاعد� .
�لوروبية،  �مل�شابقات  �ىل  �لتاأهل  م�شو�ر  يف  نابويل  م�شاعب  من  يزيد  وما 

 8 6 �نت�شار�ت يف �خر  �لفرتة �لر�ئعة �لتي يعي�شها ميان �لثالث �شاحب 
مباريات، بعد بد�يته �لكارثية هذ� �ملو�شم.

ميان حامل لقب 2011 وو�شيف 2012 ي�شتقبل �ليوم �ل�شبت بالرمو 
�لثاين/نوفمرب  ت�شرين  و�لخ��ر يف  �لثالث  فوزه  �لذي حقق  �لقاع  و�شيف 
�ملا�شي، وذلك بعد خ�شارته �ملوؤملة �مام م�شيفه بر�شلونة �ل�شباين 4-�شفر 
2-�شفر يف مبار�ة  �وروب��ا، مهدر� تقدمه  �ي��اب ثمن نهائي دوري �بطال  يف 
�لفريق  ف���ان  �ل�����ش��ع��ر�وي  �شتيفان  �ل�����ش��اب  للمهاجم  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  �ل���ذه���اب. 
مبا�شرة  �ملوؤهل  �لثاين  �ملركز  لقتنا�س  و�قعية  حظوظا  ميلك  �للومباردي 
�ىل دوري �لبطال: يجب �ن نن�شى مبار�ة بر�شلونة ونركز على �ملركز �لثاين. 
لدينا 10 مباريات ويجب �ن نتاأكد من �لتاأهل �ىل دوري �لبطال. ما نقوم 
�ملباريات �لع�شر �لخ��رة �شتكون  به ر�هنا كان غر ممكنا يف بد�ية �ملو�شم. 

مبثابة نهائي �لكوؤو�س .

مبار�ته  بعد  ع�شر  �حل���ادي  �شمبدوريا  على  �خل��ام�����س  م��ي��ان  �ن��رت  وي��ح��ل 
�لدوري  يف   )1-4( �لنكليزي  توتنهام  �م��ام  �خلمي�س  قدمها  �لتي  �لكبرة 

�لوروبي لكنها مل تكن كافية لقلب نتيجة �لذهاب )�شفر-3(.
وتر�جع نر�تزوري �ىل �ملركز �خلام�س بعد خ�شارته �مام بولونيا، فقفز بدل 
منه فيورنتينا �لفائز على لت�شيو 2-�شفر، لرتتفع �ل�شغوطات على مدربه 

�ل�شاب �ندريا �شرت�مات�شوين.
�ن  �عتقد  من�شبه:  يف  ببقائه  ثقته  �ب��دى  عاما(   37( �شرت�مات�شوين  لكن 
�لرئي�س  �شيتخذ  �لن.  ولي�س  �ملو�شم  نهاية  يف  �شي�شدر  عملي  على  �حلكم 

�لقر�ر حينها. �مانا ع�شر مباريات و�نا و�ثق من قدرتنا على قلب �لمور .
�ل��ي��وم كاتانيا م��ع �ودي��ن��ي��زي وغ��د� �لح��د �شيينا  �مل��ب��اري��ات، يلعب  ويف باقي 
بارما،  كالياري، وبي�شكار� مع كييفو، وفيورنتينا مع جنوى، وروم��ا مع  مع 

وتورينو مع لت�شيو.

رحل���ة �ضعب�������ة لي�فنت���������ض و�ضهل������ة ملي�������الن يف الكالت�ض�����������

�ملائية  �ل���در�ج���ات  �لإم�����ار�ت جن��وم  �أب��ط��ال  يخو�س 
�ل���ي���وم حت����دي ���ش��ب��اق��ات �جل���ول���ة �خل��ام�����ش��ة وقبل 
�ملائية  ل��ل��در�ج��ات  �لإم����ار�ت  بطولة  م��ن  �خلتامية 
2013 و�لتي ينظمها نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية علي فرتتني �شباحية وم�شائية يف �شاطئ 

بحرة �ملمزر بدبي.
وي�شعي �أبطال �لإمار�ت �إىل مو��شلة �لتاألق �لكبر 
و�لتي  �ملا�شية  �لأرب����ع  �أظ��ه��روه يف �جل���ولت  �ل���ذي 
ج���رت ب���ني �ب��وظ��ب��ي ودب����ي ح��ي��ث ت��ن��ت��ق��ل �لبطولة 
�مل��م��زر بعدما  ب��ح��رة  يف �جل��ول��ة قبل �لأخ���رة �إىل 
�جلولتني  �شقيم  �أم  يف  �مل��ف��ت��وح  �ل�����ش��اط��ئ  �حت�شن 

�لأويل و�لثالثة.
ول��ن ت��ك��ون مهمة �أب��ط��ال �لإم����ار�ت �شهلة �ل��ي��وم يف 
مو�جهة �لأبطال �لعامليني �مل�شاركني يف �حلدث من 
بريطانيا وفرن�شا و��شبانيا و�ملجر و�يطاليا و�لنم�شا 
و��شتونيا و�إير�ن و�ليابان و�ململكة �لعربة �ل�شعودية 
و�لكويت و�شلطنة عمان وقطر ، لكن �لتجارب �أثبتت 
علة كعب �أبطالنا خا�شة و�ن �حلدث يقام �ليوم علي 
�أجو�ء  مياه عرفوها متاما من خال تعودهم علي 

�لتدريب يف نف�س مكان �ل�شباق منذ فرتة.
وتتاألف مناف�شات �جلولة �خلام�شة وقبل �خلتامية 
7 فئات  �ملائية م��ن  ل��ل��در�ج��ات  �لإم����ار�ت  يف بطولة 
هي و�قف نا�شئني وجال�س مبتدئني وو�قف حمدود 
�ك�شربت وجال�س �شتوك �ك�شربت وو�قف حمرتفني 
)جي بي( وجال�س حمرتفني )جي بي( �إ�شافة �إىل 

فئة �حلركات �ل�شتعر��شية.
وقبل  �خلام�شة  �جل��ول��ة  �شباقات  �أح���د�ث  وتنطلق 
�خلتامية �شباح �ليوم �ل�شبت بالتجارب �لر�شمية يف 
�لتا�شعة �إل ربعا وت�شتمر ملدة 45 دقيقة يعقب ذلك 
�لعا�شرة  �ل�شاعة  متام  يف  ر�شميا  �ل�شباقات  �نطاق 
ملدة  وت�شتمر  مبتدئني  �شتوك  جال�س  بفئة  ربعا  �إل 
)10 دق���ائ���ق( ث���م و�ق����ف حم����دود �ك�����ش��ربت )12 
دقيقة(   15( �ك�����ش��ربت  �شتوك  جال�س  ث��م  دق��ي��ق��ة( 
نا�شئني  وو�ق����ف حم��رتف��ني )15 دق��ي��ق��ة( وو�ق����ف 

دقيقة(   20( حم��رتف��ني  وج��ال�����س  دق���ائ���ق(   10(
ث���م ت��ت��وق��ف �ل�����ش��ب��اق��ات يف ف����رتة �ل��ظ��ه��رة وتعود 
�لفرتة  �شباقات  بد�ية  مع  ظهر�  �لثانية  يف  �لإث��ارة 
�لثانية بنف�س �لرتتيب و�ملدة �لزمنية ت�شاف �إليها 
لكل  )دقيقتني  �ل�شتعر��شية  �حل��رك��ات  مناف�شات 
مت�شابق( ثم تتم مر��شم تتويج �أبطال فئات �جلولة 

�خلام�شة بعد نهاية �ملناف�شات.

حتدي الأبطال
وي��دخ��ل �أب��ط��ال �لإم�����ار�ت �إىل �مل��ع��رتك �ل��ك��ب��ر يف 
فئة جال�س  �لإط��اق  علي  و�أهمها  �ملختلفة  �لفئات 
حمرتفني )جي بي( و�لتي يت�شدرها بطلنا �لر�ئع 
خليفة خالد بال�شاح جنم فريق )�أم �أم �أر( و�لذي 
يتطلع ملو��شلة �إبهاره وحتقيق �لفوز باملركز �لأول 
ل��ت��و���ش��ي��ع �ل���ف���ارق م���ع �ق����رب �مل��ن��اف�����ش��ني و�أب���رزه���م 
�جل  م��ن  يقاتل  و�ل���ذي  �ل�شر�شني  وليد  �لقطري 
�لظفر باللقب علما �أن �ملناف�شة �شتجمع �لعديد من 

�لأبطال منها �لإمار�تي حممد حم�شن.
فريق  جنم  حريز  بن  حممد  �مل��ر  بطانا  ويناف�س 
)���ش��ك��اي د�ي����ف دب����ي( وع��م��ر ع���ب���د�هلل ر�����ش���د جنم 
�أند جت �شكي( علي مر�كز  فريق )�ك�شرتمي بايك 
�ل�شد�رة ف فئة و�قف حمرتفني )جي بي( و�لتي 
�ل��ع��امل يف ظ��ل م�شاركة  �أب��ط��ال  م��ن  �لنخبة  جتمع 
لودوفي�س  وكامونت  دو�لياك  �شتيفان  �لفرن�شيني 
مناف�شات  وت�����ش��ه��د  ري���ت���رر  ك��ي��ف��ني  و�ل��ن��م�����ش��اوي 
�أبطال  بني  حاميا  تناف�شا  �ل�شتعر��شية  �حلركات 
�ل��ف��ئ��ة ل �شيما  ب���رع���و� يف ه���ذه  �ل���دول���ة و�ل��ل��ذي��ن 
�ل��ب��ط��ل �ل��ع��امل��ي خ��ال��د ���ش��امل ب��ط��ي �ل��ق��ب��ي�����ش��ي من 
�ل��رم��ي��ث��ي وحممد  �ب��وظ��ب��ي وحم��م��د �شعيد  ف��ري��ق 
�شيف �ملري وعمر�ن خليفة �ل�شام�شي وحممد علي 
�لهاملي بينما يناف�س �أبطالنا �لنجم �لياباين جون 

�أكوما.

العالمة الكاملة

وي�شعى بطلنا �ملتاألق �شيف حممد �ملع�شم �لفا�شي 
�ملحافظة علي  �إىل  دب��ي(  د�ي��ف  جنم فريق )�شكاي 
ت��ق��دم��ه يف ���ش��ب��اق �ل�����ش��د�رة يف ف��ئ��ة و�ق���ف حمدود 
متفوقا  �لكاملة  بالعامة  يحتلها  �لتي  �ك�شربت 
علي جميع �مل�شاركني بعدما حقق �ملركز �لأول طو�ل 
�جلولت �لأربع جامعا 240 نقطة وهو معدل ر�ئع 
يوؤكد مدي �لقدر�ت و�خلرب�ت �لتي ميتلكها �لبطل 
ل  �مل�شاركني  باقي  من  قوية  مناف�شة  يجد  و�ل��ذي 
�شيما ر��شد عبد�هلل �لعوي�س جنم فريق )�ك�شرتمي 

بايك �أند جت �شكي(
وت���ب���دو �آم�����ال ب��ط��ل��ن��ا ج��اب��ر حم��م��د ���ش��ي��ف �ملع�شم 
�ل��ف��ا���ش��ي جن��م ف��ري��ق )���ش��ك��اي د�ي���ف دب���ي( كبرة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي ����ش���د�رة �ل��رتت��ي��ب �ل���ع���ام لفئة 
و�ق����ف ن��ا���ش��ئ��ني وحم���اول���ة ح�����ش��م ل��ق��ب ه���ذه �لفئة 
باقي  مع  �شر�شة  تبدو  �ملناف�شة  و�ن  خا�شة  مبكر� 
�شوبلي�س  جكتان  �لفرن�شيني  و�أب��رزه��م  �مل�شاركني 
فهد  �ل�شاعد  بطلنا  �شيعمل  بينما  كو�شتي  و�يفان 

جال�س  فئة  يف  �نت�شار�ته  مو��شلة  �إىل  �ملن�شوري 
�ل�شعودية  باأبطال  جتمعه  و�لتي  مبتدئني  �شتوك 
�ك�شربت  �شتوك  جال�س  فئة  ويف  وق��ط��ر  و�ل��ك��وي��ت 
وقطر  �لكويت  �أب��ط��ال  ب��ني  �شاخنة  �ملناف�شة  تبدو 

و�ل�شعودية و�شلطنة عمان.

بن غليطة: دعوة مفتوحة للجمهور الكرمي
�مل���دي���ر �لتنفيذي  ب���ن غ��ل��ي��ط��ة  رح���ب ع��ل��ي ج��م��ع��ة 
�لبحرية  للريا�شات  �لدويل  دبي  نادي  بالوكالة يف 
�خلتامية  وق��ب��ل  �خلام�شة  �جل��ول��ة  يف  بامل�شاركني 
م��ن ب��ط��ول��ة �لإم������ار�ت ل��ل��در�ج��ات �مل��ائ��ي��ة 2013 
�لتي �نطلقت فعالياتها يوم �أم�س )�جلمعة( وتقام 
�أبطال  م��ن  �ل��ن��خ��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة  �ل��ي��وم  مناف�شاتها 

�لعامل.
�لكرمي  �جل��م��ه��ور  �إىل  �ل��دع��وة  غليطة  ب��ن  ووج���ه 
�ل�شباح  منذ  تبد�أ  و�لتي  �ملثرة  �ل�شباقات  ملتابعة 
فرتتني  علي  �ل��ظ��ه��رة  ف��رتة  بعد  وت�شتمر  �ل��ي��وم 

حيث �شيتناف�س �لأبطال �مل�شاركون يف �حلدث علي 
�ل��ذي ي�شمن توفر  7 فئات خمتلفة �لأم��ر  �أل��ق��اب 

عنا�شر �لإثارة و�لإبد�ع.
و�ث���ن���ى ب���ن غ��ل��ي��ط��ة ع��ل��ي �ل���ت���ع���اون �ل��ك��ب��ر �ل���ذي 
�لدو�ئر  قبل  من  �لنادي  يف  �ملنظمة  �للجنة  جت��ده 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية ومنها �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�لإ�شعاف  خلدمات  دبي  وموؤ�ش�شة  دبي  وبلدية  دبي 
وموؤ�ش�شة دبي لاإعام ممثلة يف قناة دبي �لريا�شية 
�لثانية  �لفرتة  �شباقات  �شتقوم م�شكورة بنقل  �لتي 

بعد �لظهرة بد�ية من �ل�شاعة �لثانية ظهر�.
تقوم  �ل��ذي  �لكبر  بالدور  م�شيد�  حديثه  و�ختتم 
�نتقال  يف  ر�أت  و�لتي  �لنادي  يف  �ملنظمة  �للجنة  به 
�أم��ر� �يجابيا  �حلدث بني �لأماكن �ملتفرقة يف دبي 
�لريا�شة و��شتقطاب قاعدة  ن�شر  �أه��د�ف  يعزز من 
جماهرية حيث جرت �ل�شباقات من قبل يف �ل�شاطئ 
�أم �شقيم وحققت جناحا عري�شا �شجع  �ملفتوح يف 

يف �لبحث عن مكان �آخر وكان )بحرة �ملمزر(.

•• الرباط-فائز بجبوج:

د�ر  ن���ادي  بطولة  �أي���ام  ث��اين  مناف�شات  �شهدت 
�ل�شام �مللكي يف مدينة �لرباط �ملغربية، �لبالغ 
�إج���م���ايل ج��و�ئ��زه��ا �مل��ال��ي��ة �ل���� 50 �أل����ف دولر 
�لثالثة  للن�شخة  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل��ول��ة  و�ل��ت��ي 
�شد�رة  تقا�شم  مينا  دول  يف  �جل��ول��ف  جل��ول��ة 
�لرتتيب �لعام بر�شيد 6 �شربات حتت �ملعدل، 
م��ن ق��ب��ل ك��ل م��ن ح��ام��ل ل��ق��ب ف��ئ��ة �ملحرتفني 
وو�شيفه للعام �ملا�شي عرب �لويلزي �شتيف دوود 
�شربتني  وبفارق  �أ�شكتلند،  وزي��ن  و�لجنليزي 
حتت �ملعدل عن �ملغربي يون�س �حل�شاين �لذي 

جاء باملركز �لثالث.
وبالعودة ملناف�شات �ليوم �لثاين �لذي تخلله يف 
بني  �لطق�س  لعو�مل  تقلباً  �ل�شباحية  فرت�ته 
�مل��ط��ر و�ل��ري��اح �ل��ق��وي��ة، جن��ح �ل��وي��ل��زي �شتيف 
كبطل  خرب�ته  ��شتثمار  من  عاماً(   47( دوود 
�شابق للجولت �لأوربية يف 3 منا�شبات، ليتمكن 
من تعوي�س �أد�ءه لليوم �لأول �لذي �كتفى فيه 
بت�شجيل �شربة حتت �ملعدل، باإنهائه مل�شلك �ليوم 
�لثاين �ملكون من 18 حفرة من دون �أخطاء وب� 

68 �شربة حا�شد�ً من خالها 5 �شربات �لتي 
�أهلته  و�لتي  �لأول  �ليوم  يف  لر�شيده  �أ�شافها 
�أ�شكتلند  زين  �لجنليزي  مع  �ل�شد�رة  لتقا�شم 
�آلم يف  �ل��ذي عانى يف مناف�شات هذ� �ليوم من 
�شديد مكتفياً  يلعب بحزر  �أ�شفل ظهره جعلته 
�أ�شافها  �لتي  �ملعدل  بح�شد �شفر �شربة حتت 
لر�شيد �ل�شربات �ل�شت �لتي �نفرد بها ب�شد�رة 
ترتيب �ليوم �لأول و�لتي �أبقته مبركز �ل�شد�رة 

مع �لويلزي دوود.
��شتعدت تو�زين بعد توقف �ملطر.

ومن جهة �أخرى و��شل �ملغربي يون�س �حل�شاين 
�ليوم  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ليتمكن  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��األ��ق��ه 
�لثاين من �لتقدم خطوة نحو �لأمام على �شلم 
�لرتتيب بعد �أن جنح من �أنهاء م�شلك هذ� �ليوم 
�شربات   3 خالها  م��ن  حا�شد�ً  �شربة   70 ب��� 
حتت �ملعدل �أ�شافها لر�شيد �شربة حتت �ملعدل 
معزز�ً  �لأول  �ل��ي��وم  مناف�شات  يف  حققها  �ل��ت��ي 
�أه��دت��ه��ا �ملركز  4 ���ش��رب��ات و�ل��ت��ي  ر���ش��ي��ده �إىل 
جتاوز  بعد  وخا�شة  �لرتتيب  �شلم  على  �لثالث 
تعرثة يف بد�ية �ليوم ب�شبب �لمطار ورعان ما 

��شتعاد تو�زنه بعد توقفها.

 اأحمد مرجان يعزز �سدارته لفئة الهواة
�لهو�ة  فئة   2011 �ل��ع��ام  ن�شخة  بطل  متكن 
�ملغربي �أحمد مرجان يوم �أم�س �لأول من تعزيز 
ل�شربتني  ح�شده  ع��رب  �لفئة  ل��ه��ذه  ���ش��د�رت��ه 
حت��ت �مل��ع��دل م��ع ن��ه��اي��ة �ل��ي��وم �ل��ث��اين باإنهاء 
�أ�شافها  71 �شربة، و�لتي  ب�  �ليوم  م�شلك هذ� 
حققها  �لتي  �ملعدل  حتت  �شربة  �شفر  لر�شيد 
مع نهاية �ليوم �لأول، ليتمكن من خال ر�شيد 
ب�شد�رة  �لحتفاظ  يف  �ملعدل  حتت  �ل�شربتني 
هذه �لفئة ف�شًا عن �رتقاءه للمركز �خلام�س 

للرتتيب �لعام للجولة.

دوود.. لعبت بحذر خالل فرتات الأمطار.
�لويلزي  �ملد�فع عن لقبه لفئة �ملحرتفني  �أكد 
خال  �شديد  ب��ح��ذر  لعب  ق��د  �أن���ه  دوود  �شتيف 
�لثاين  �ل���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  م���ن  �لأوىل  �ل���ف���رتة 
�ملطرية و�لرياح  �لهطولت  �لتي تخللها بع�س 
�ل�شديدة وقال: تعمدت خال �ل�شاعات �لأوىل 
م���ن �ل���ف���رتة �ل�����ش��ب��اح��ي��ة ل��ل��ع��ب ب��ح��ذر �شديد 
�ل��ت��ي ر�فقت  �ل�����ش��دي��دة  للمطر و�ل��ري��اح  ن��ظ��ر�ً 
�ل��ف��رتة، لأمتكن يف ف��رتة بعد �لظهر من  تلك 

تعوي�س ذلك بت�شديد �شربات حيدة �تاحت يل 
فر�س �حل�شول على �شربات حتت �ملعدل .

�لذي  �لأد�ء  ع��ن  ع���ام  ب�شكل  ر������س  و�أ����ش���اف: 
فيه  �أحقق  ختامي  ليوم  و�تطلع  �ليوم،  قدمته 
حتقيقها  �أمل  كنت  �لتي  بال�شورة  جيدة  بد�ية 
وقبل  �جل��ول��ة،  ه��ذه  مناف�شات  �ن��ط��اق  قبيل 
�لن��ت��ق��ال حل���دث �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة ن��ه��اي��ة هذ� 
�لأ�شبوع على م�شمار جديد ي�شت�شيف �لبطولة 

للمرة �لأوىل .

زين اأ�سكتلند يعاين من اآلم يف الظهر
يف  �أد�ءه  تر�جع  ��شكتلند  زي��ن  �لأجنليزي  �أع��اد 
�أ�شفل  يف  �شديدة  لآلم  �لثاين  �ليوم  مناف�شات 
�ل��ظ��ه��ر وق�����ال: ح�����اولت ج���اه���د�ً �ل��ت��غ��ل��ب على 
�لآلم يف �أ�شفل �لظهر، �إل �أن وقوعي يف �أخطاء 
جمهود�ً  منهي  تطلب   10-8-2 �حلفر  عند 
لأمتكن  تلك  �لبوغي  �شربات  لتعوي�س  �إ�شايف 
م��ن ح�����ش��د ���ش��رب��ات حت��ت �مل��ع��دل ع��ن��د �حلفر 
4-10 و 15 �لتي مكنتي من �خل��روج يف هذ� 
بر�شيد  و�لحتفاظ  ممكنة  خ�شارة  باأقل  �ليوم 
يف  حققتها  �لتي  �ملعدل  حتت  �ل�شت  �ل�شربات 

�ليوم �لفتتاحي .
وعن �أد�ء مناف�شه دوود قال: كنت متوقعاً منذ 
ي���وم دوود  ب��اأن��ه  �ل��ي��وم  ل��ه��ذ�  �ل��ل��ح��ظ��ات �لأوىل 
ق���ادر ع��ل��ى �لتغلب ع��ل��ى جميع  ب��ام��ت��ي��از وب��اأن��ه 
و�أنا  طيبة،  نتيجة  وحتقيق  �ملناخية  �ل��ظ��روف 
�خلتامي  �ليوم  يف  جانبه  �إىل  للدخول  مت�شوق 
�لأخ��رة خا�شة  لند حتى �حلفرة  ن��د�ً  و�للعب 
�أن���ه بطل م��ن ط���ر�ز �شعب وح��ام��ل لقب بطل 

�جلولت �لأوربية لثاث مر�ت يف تاريخه .

احل�ساين.. ال�سربات املنخف�سة وراء حت�سن 
الأداء.

�لكر�ت  لعب  �أن  �حل�شاين  يون�س  �ملغربي  �أك��د 
عليه  ع��اد  ما  نوعاً  منخف�شة  ب�شورة  �لطويلة 
على  �لثالث  للمركز  و�لرت��ق��اء  �أد�ءه  بتح�شن 
على  �ل��ل��ع��ب  يل  �شبق  و�أ����ش���اف  �ل��رتت��ي��ب  �شلم 
م�شمار نادي �ل�شام �مللكي ملر�ت عديدة، و�أعلم 
�أن �لطريقة �ملثلى للتغلب على �شعوبة حتديات 
على  �لعتماد  هو  �لأ�شجار  وكثافة  �لت�شاري�س 
و�لتي  ما  نوعا  و�ملنخف�شة  �لطويلة  �ل�شربات 
�لتقدم خطوة  �ليوم يف  نهاية هذ�  �شاهمت مع 

�إ�شافية على �شلم �لرتتيب �لعام للبطولة .
�لثالث  �ل��ي��وم  ���ش��اأح��اول ج���اه���د�ً يف  و�أ����ش���اف: 
برتكيزي  �لح��ت��ف��اظ  للمناف�شات  و�خل��ت��ام��ي 
و�لعتماد على �لأ�شلوب ذ�ته حل�شد مزيد�ً من 
�ل�شربات �جليدة �لتي تتيح يل �أنهاء جيد للكرة 
يف �حلفرة يوؤمن يل ح�شد �ملزيد من �ل�شربات 

حتت �ملعدل .

الرتتيب العام للبطولة مع نهاية مناف�سات 
اليوم الثاين

�أ���ش��ف��ر �ل��رتت��ي��ب �ل���ع���ام ب��خ��ت��ام �ل���ي���وم �لثاين 
 6 دوود  �شتيف  �ل��وي��ل��زي  ت�شدر  ع��ن  للبطولة 
�ل�شد�رة  على  ويناف�شه  �مل��ع��دل  حت��ت  �شربات 
وبنف�س �لر�شيد �لثاين �لجنليزي زين ��شتلند 
بنف�س �لر�شيد 6 �شربات حتت �ملعدل وحل يف 
�ملركز �لثالث �ملغربي وين�س �حل�شاين مبجموع 
�يان  كينان  و�لنجليزي  �ملعدل  4 �شربات حتت 
يف �مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع مب��ج��م��وع 3 ���ش��رب��ات حتت 
�ملعدل وجميعهم من فئة �ملحرتفني ويف �ملركز 
�خلام�س �ل�شاب �ملغربي �أحمد مرجان مبجموع 

�شربتني حتت �ملعدل ومت�شدر لفئة �لهو�ة. 
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فر�س �ل�شباين ر�فايل ناد�ل �مل�شنف خام�شا هيبته على 
�للقب  وحامل  ثانيا  �مل�شنف  فيدرر  روجيه  �ل�شوي�شري 
وهزمه 6-4 و6-2، يف �لدور ربع �لنهائي من دورة �نديان 
يف  للما�شرتز  نقطة  �لل��ف  دور�ت  �وىل  �لمركية،  ويلز 
مايني  408ر030ر5  جو�ئزها  �لبالغة  �مل�شرب  ك��رة 
دولر. وهذ� �لفوز �لتا�شع ع�شر لناد�ل على غرميه �ملتوج 
�رب��ع م��ر�ت )2004 و2005 و2006  يف �نديان ويلز 
و2012(، مقابل 10 هز�ئم، وكانت �ملو�جهة �لوىل لهما 
قبل �لدور ن�شف �لنهائي يف �حدى �لدور�ت منذ �ن �لتقيا 
يف �لدور �لثالث من دورة ميامي �لمركية عام 2004 
ويلتقي  عمره.  من  ع�شرة  �ل�شابعة  يف  ن��اد�ل  ك��ان  عندما 
�ملبار�ة يف �شاعة و24 دقيقة يف ن�شف  �ل��ذي ح�شم  ن��اد�ل 

�لنهائي مع �لت�شيكي توما�س بريدت�س �ل�شاد�س و�لذي مل 
يخ�شر �ي جمموعة يف �ربع مباريات، يف �ملبار�ة �لثامنة له 

على �لتو�يل يف ن�شف نهائي �شحر�ء كاليفورنيا.
 ،2006 ع��ام  منذ  �ل�شباين  �لبطل  برديت�س  يهزم  ومل 

وخ�شر �مامه يف 12 مو�جهة من ��شل 15.
�خر لقاء جمع بني ناد�ل وفيدرر �للذين �حرز� 28 لقبا 
كبر� �شمن بطولت �لغر�ند �شام، كان قبل عام يف هذه 
�ل��دورة بالذ�ت وفاز فيدرر يف ن�شف �لنهائي. ومنذ تلك 
�خل�شارة مل يخ�س ناد�ل �شوى �ربع مباريات على �ر�شية 
�شلبة وحتديد� يف ميامي �و�خر �ذ�ر-مار�س عام 2012 

بال�شافة �ىل مبار�تني يف دورة �نديان ويلز �حلالية.
2007 و2009  �ل��دورة عامي  ن��اد�ل بطا لهذه  وت��وج 

�ل�شتة  �ل�شهر  يف  طويلة  لفرتة  �مل��اع��ب  ع��ن  غ��اب  لكنه 
�لخرة من �لعام �ملا�شي وهو عاود �مل�شاركة يف �لدور�ت 
ب��ل��ق��ب دورت������ني يف �مركا  �ل�����ش��ه��ر وت�����وج  ق��ب��ل ح�����و�يل 
�جل��ن��وب��ي��ة. وح��ق��ق �مل����ات����ادور ع����ودة م��وف��ق��ة ب��ع��د غيابه 
م��ن��ذ م��ن��ذ 28 ح���زي���ر�ن ي��ون��ي��و 2012 ح��ني خ���رج من 
ركبته  ��شابة يف  ب�شبب  لبطولة وميبلدون  �لثاين  �ل��دور 
�ملاعب  على  مبار�ة   13 يف  ف��وز�   12 �ذ حقق  �لي�شرى، 
�لرت�بية لمركا �جلنوبية، فحل و�شيفا يف دورة مينا دل 
�لرب�زيلية  باولو  �شاو  لدورتي  بطا  وت��وج  �لت�شيلية  مار 

و�كابولكو �ملك�شيكية.
ول��ع��ب كر�ته  �شابقة  ����ش��اب��ة  ب��اي  ن���اد�ل  ت��اأث��ر  ومل يظهر 
�لذي  عاما   31 لفيدرر  خافا  لفتة،  ب�شر��شة  �ملعهودة 

على مو�جهة  ق��ادر�  يكن  ��شابة يف ظهره ومل  عانى من 
�بن جزيرة مايوركا خ�شو�شا يف �ملجموعة �لثانية.

وقال ناد�ل: ل �دري �ذ� كان روجيه مب�شتو�ه �حلقيقي. يف 
�ملجموعة �لثانية مل يقاتل كما ينبغي رمبا ب�شبب �لمل .

�ما فيدرر بطل 17 دورة كربى و�لذي مل يحرز �ي لقب 
منذ �ن توج بدورة �شين�شيناتي �لمركية يف �ب �غ�شط�س 
�مل��ا���ش��ي، ف��ق��ال: ل �ري���د �ن �حت��ج��ج ك��ث��ر� ك��ي ل �خفف 
�ل��ذي يو�جه  . ول��ن يخو�س فيدرر  ن��اد�ل  �د�ء  من حجم 
�ل��ث��اين يف ت�شنيف �لاعبني  م��رك��زه  ع��ن  �ل��ت��ن��ازل  خطر 
�ملحرتفني مل�شلحة �لربيطاين �ندي مور�ي، دورة ميامي 
و8   7 بني  للر�حة  و�شيخلد  �ملقبل،  �ل�شبوع  للما�شرتز 

��شابيع ملعاجلة ظهره.

ن���ادال يتخط����ى في�����درر يف دورة اإن����دي����ان ويل�����������ز

نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لمار�ت �شباح �أم�س يف قرية بوذيب �لعاملية للقدرة 
�لثاين من مناف�شات  �ليوم  فعاليات  مبدينة �خلتم 
240 كم  مل�شافة  �ل��دويل للقدرة  كاأ�س �شموه  �شباق 
بالتعاون مع  �لم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  و�ل��ت��ي ينظمها 
�شمو  �إط��ار مهرجان  للفرو�شية يف  �لم���ار�ت  �حت��اد 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان �ل�شابع للفرو�شية 
من  كاملني  �أ�شبوعني  بعد  غد  م�شاء  يختتم  �ل��ذي 

�ملناف�شات و�ل�شباقات و�لأن�شطة �ملتنوعة.
كما �شهد �لفعاليات �ل�شيخ �لدكتور هز�ع بن �شلطان 
�آل ن��ه��ي��ان و�ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن �شلطان بن  ب��ن ز�ي���د 
�جلولت  م��ن  جانبا  تابعا  و�ل��ل��ذ�ن  نهيان  �آل  ز�ي���د 

و�ملناف�شات ما �نعك�س حما�شا على �مل�شاركني.
�آل  عيد  ب��ن  جا�شم  �ل�شيخ  �أي�شا  �لفعاليات  و�شهد 
�ل�شقيقة و�شعادة علي عبد�هلل  ثاين من دولة قطر 
تر�ث  نادي  لان�شطة يف  �لتنفيذي  �ملدير  �لرميثي 
�لمار�ت وعدد من �ل�شيوف وكبار �ل�شخ�شيات ذ�ت 
�لإقليمي  �مل�شتوى  على  �لفرو�شية  بريا�شة  �ل�شلة 
و�ل��ع��رب��ي و�ل�����دويل وك��ب��ار م���اك وم��رب��ي �خليول 
�لدولة  يف  و�خلا�شة  �لعامة  �ل�شطبات  و�أ�شحاب 
وجمهور كبر. و��شتملت فعاليات �ليوم على �ملرحلة 
�لثانية من �شباق كاأ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�آل نهيان �لدويل للقدرة مل�شافة 240 كم �لذي يقام 
80 كم  �أي��ام ثاث مر�حل بو�قع  على م��د�ر ثاثة 
لكل مرحلة يوميا و�شارك فيها 47 فار�شا وفار�شة.

ذ�ت  للخيول  �ل��ق��درة  �شباق  �لفعاليات  �شملت  كما 
على  ك��م   120 مل�شافة  �مل��و�ط��ن��ون  �خل��ا���ش��ة  �مللكية 
�إ�شافة  29 فار�شا وفار�شة  خم�س مر�حل مب�شاركة 
80 كم جنمة  �لدويل مل�شافة  �لتاأهيلي  �ل�شباق  �إىل 
لي�شل  وف���ار����ش���ة  ف���ار����س   100 مب�����ش��ارك��ة  و�ح�����دة 
 176 �إجمايل عدد �مل�شاركني يف �شباقات �ليوم �إىل 
فار�شا وفار�شة خا�شو� �أحد ع�شر �شوطا حافلة بقوة 
ولياقة  �حلركة  ور�شاقة  وجمال  و�لتحدي  �ملناف�شة 
�ملتنوعة  �ل�شرت�تيجية  و�خل��ط��ط  �ملميزة  �خل��ي��ول 
�ل�����ش��ب��اق �لرئي�شي  �ل��ث��ان��ي��ة م��ن  �مل��رح��ل��ة  خ��ا���ش��ة يف 
نا�شية  �ل��ف��ار���ش��ات  �متلكت  حيث  ك��م   240 مل�شافة 
بت�شدر  �ملتقدمة  �ملر�كز  و�حتللن  و�ل�شباق  �خليول 
�مل���ط���وع مناف�شات  ���ش��ري��ف  د�ن����ة حم��م��د  �ل��ف��ار���ش��ة 
�لذي  �لأول  ي��وم��ه  يف  �ل�شباق  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
حظي مب�شاركة 175 فار�شا وفار�شة لي�شل �إجمايل 
�إىل  لل�شباقات  و�لثاين  �لأول  �ليومني  �مل�شاركني يف 

351 فار�شا وفار�شة.
�آل نهيان ممثل  وك��ان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�ي��د 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�ليوم  م��ن فجر  �شاعة مبكرة  ق��ام يف  ق��د  �لم����ار�ت 
بجولة تفقدية يف �أرجاء قرية بوذيب �لعاملية للقدرة 
�طماأن خالها على �لفر�شان و�لفار�شات �مل�شاركني 
يف �ل�شباقات �لثاثة وعلى �شر �لعمل و�لإجر�ء�ت 
�للجان  روؤ�شاء  بها من خال  �خلا�شة  و�لإع���د�د�ت 

و�لكو�در �لفنية �ملختلفة.
ت�شهيات  من  للجميع  يقدم  ما  على  �شموه  و�طلع 

للقدرة  ت��ر�ث��ي��ة  ريا�شية  �حتفالية  لتقدمي  ودع���م 
تعك�س �ل�شورة �مل�شرقة عن فرو�شية �لإم��ار�ت �لتي 
�حلكيمة  �لقيادة  من  خا�س  ودع��م  باهتمام  حتظى 
..وب��ال��رغ��م م��ن �شوء �لأح����و�ل �جل��وي��ة �لتي �شادت 
�أجو�ء �ل�شباق يف �ل�شاعات �ملبكرة من �ل�شباح حيث 
�ل�شباب �لكثيف �إل �أن �ملناف�شة بني �مل�شاركني كانت 
��شم  �لتي حتمل  مثالية وج��اءت بحجم �لحتفالية 

�شموه.
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى  كما 
و�لفار�شات  �لفر�شان  خال جولته عدد� كبر� من 
و�أ�شحاب �لإ�شطبات وكبار ماك ومربي �خليول 
�لذين عربو� ل�شموه عن �شعادتهم �لبالغة بامل�شاركة 
..موؤكدين  ل��ل��ق��درة  �ل��ك��ب��رة  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  يف 
لإجناحها  و�ملثابرة  �جلهود  كل  بتقدمي  �هتمامهم 
م���ن خ����ال دف��ع��ه��م ب��ال��ن��خ��ب��ة �مل��م��ي��زة م���ن �أبطال 
عزيز  ح��دث  يف  للم�شاركة  �لريا�شة  ه��ذه  وب��ط��ات 

على قلوب �جلميع.
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �شموه يف ختام جولته  ووجه 
بتقدمي كافة �لت�شهيات وو�شائل �لدعم للم�شاركني 
�لرت�ثية  �لعربية  �لريا�شة  بهذه  �لرتقاء  �أجل  من 
�لأ�شيلة و�ملحافظة على تقاليدها �لعريقة لتحقيق 

تو��شلها عرب �لأجيال.
كم   240 �ل���  �شباق  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  و�نطلقت 
�مل�شنف دول��ي��ا ب��ث��اث جن��وم ب��ال��ل��ون �لأ���ش��ف��ر عند 
�شباحا  دقيقة  و�أرب��ع��ني  وخم�س  �خلام�شة  �ل�شاعة 

مل�شافة 30 كم.
د�نة  �لفار�شة  �لأول  باملركز  �ملرحلة  هذه  وت�شدرت 
�ل�شلم  �شيح  ��شطبات  م��ن  �مل��ط��وع  �شريف  حممد 
يف  �مل�شافة  وقطعت  ب��اك  ر�زو  �جل���و�د  �شهوة  على 
ثانية  ع�شرة  و�شبع  ودقيقتان  �شاعتان  ق��دره  زم��ن 
من�شور  �لفار�س  �ملرحلة  ه��ذه  يف  ثانيا  ح��ل  ..فيما 
عمر  �لفار�س  ثالثا  وح��ل  �شلمان  �آل  علي  �إبر�هيم 
هذه  يف  �ملطوع  وحافظت  �لبلو�شي.  عبد�هلل  ح�شني 
يف  حققته  �ل��ذي  �لتناف�شي  م�شتو�ها  على  �جل��ول��ة 
مناف�شات �ليوم �لأول بت�شدرها �ل�شاحق للجولتني 
من  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ي�شهد  وب��ذل��ك  و�لثالثة  �لثانية 
لكن  �ملناف�شة  خريطة  يف  ملحوظا  ت��غ��ر�  �ل�شباق 
�ملناف�شة  خطوط  تر�شم  تز�ل  ما  �لأنثوية  �للم�شات 
�للقب يف  �ل�شباق وحمل  كاأ�س  �إىل  للو�شول  �لقوية 

�ملهرجان.
�ل�����ش��ب��اق باللون  �ل��ث��ان��ي��ة م���ن  و�ن��ط��ل��ق��ت �جل���ول���ة 
ع�شرة  وخم�س  �ل�شابعة  �ل�شاعة  عند  �لف�شفوري 
�لفار�س  وت�شدرها  ك��م   30 مل�شافة  �شباحا  دقيقة 
من�شور �إبر�هيم علي �آل �شلمان على �شهوة �جلو�د 
�ملرحلة  لهذه  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  وحلت  با�شد�شكوي 
�ل��ف��ار���ش��ة د�ن���ة �مل��ط��وع وج���اء ث��ال��ث��ا �ل��ف��ار���س عمر 

ح�شني عبد�هلل �لبلو�شي.
وي���اح���ظ يف ه���ذه �جل���ول���ة ت���ر�ج���ع �ل��ف��ار���ش��ة د�نة 
من  تتمكن  مل  �ل����ذي  �لأول  م��رك��زه��ا  ع��ن  �مل��ط��وع 
�ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ط  ب�����ش��ب��ب  ع��ل��ي��ه  �مل��ح��اف��ظ��ة 
تناف�س  �لتي  �لعالية  للمناف�شني و�خلرب�ت  �مل�شادة 

على �لكاأ�س و�للقب بقوة وحتد ملحوظني.

�ل�شباق  من  و�لأخ���رة  �لثالثة  �جلولة  �نطلقت  ثم 
هذه  ���ش��د�رة  لينتزع  ك��م   20 مل�شافة  �لبني  باللون 
�ملرحلة ويحرز �ملركز �لأول �لفار�س من�شور �إبر�هيم 
�لثاين  �مل��رك��ز  وج���اءت يف  �لم����ار�ت  �شلمان  �آل  علي 
�لفار�شة د�نة �ملطوع وحل يف �ملركز �لثالث �لفار�س 

عمر ح�شني عبد�هلل �لبلو�شي.
مت�شدر�  �شلمان  �آل  من�شور  �لفار�س  يكون  وبذلك 
..فيما  بجد�رة  �ل�شباق  من  �لثاين  �ليوم  ملناف�شات 
�أخ����رة م��ن �ملناف�شة  ت��ن��ت��ظ��ره غ���د� ث���اث ج����ولت 
�لثمينة  ونيل �جلائزة  �ملهرجان  كاأ�س  �إىل  للو�شول 

�ملخ�ش�شة للفائز بهذ� �ملركز.
�آل �شلمان �ملت�شدر  و�أكد �لفار�س �لمار�تي من�شور 
�أن  ك��م   240 �ل���  �شباق  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ملناف�شات 
�إنه  ت��ز�لن على لقب وكاأ�س �ل�شباق وق��ال  عينيه ل 
و�حلذر  �حليطة  و�أخ���ذ  �لتخطيط  ع��ن  يتو�نى  ل��ن 
هذ�  �إىل  بالو�شول  لتحقيق طموحه  �ملناف�شني  من 
�لهدف �لغايل و�لثمني متج�شد� يف كاأ�س �شمو �ل�شيخ 
240 كم  �آل نهيان للقدرة مل�شافة  �شلطان بن ز�يد 
�أرفع و�شام يعلقه على  �أن هذ� �شيكون  ..م�شر� �إىل 
�لبطولت  من  �ملزيد  لتحقيق  قويا  وحافز�  �شدره 
و�ملناف�شات �لكبرة �ملقبلة. و�أو�شح �أن �ملناف�شة كانت 
�أقوى مما يتوقع مبو�جهة خيول وفر�شان �أ�شد�ء من 
ذوي �خلربة و�لقيمة �لفنية �لعالية يف هذ� �ملجال .. 
ووجه �ل�شكر و�لتقدير ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س 
نادي تر�ث �لمار�ت لرعاية �شموه للمهرجان ودعمه 
نوعيا  تطور�  ت�شهد  �لتي  �لقدرة  ريا�شة  لفرو�شية 
بتوجيهاته  و�ل��دويل  �ملحلي  �مل�شتوى  على  ملحوظا 
ودعمه لفر�شان وفار�شات �لمار�ت �لذين يكنون له 

كل تقدير و�حرت�م. 
وكانت �جلولة �لأوىل من �شباق �خليول ذ�ت �مللكية 
�نطلقت  ق��د  ك��م   120 مل�شافة  �مل��و�ط��ن��ون  �خلا�شة 
�أعمار  من  للخيول  كم   30 مل�شافة  �لأ�شفر  باللون 
�ل�شابعة وخم�س  �ل�شاعة  فما فوق عند  �شنو�ت  �شت 
ع��م��ال��ق��ة وجنوم  ب��ني  ق��وي��ة  و���ش��ط مناف�شة  دق��ائ��ق 
�ل���دول���ة و�لعديد  �ل���ق���درة م���ن ف��ر���ش��ان وف���ار����ش���ات 
وقد  �أخ��رى  دول  ع��دة  �لذين ميثلون  �لفر�شان  من 
�إرتري  ريفر  جوناثان  �لفار�س  �جلولة  هذه  ت�شدر 
ماكوكو  �جل���و�د  �شهوة  على  �ل��ع��ني  �إ�شطبات  م��ن 
وق��ط��ع �مل�����ش��اف��ة يف زم���ن ق���دره ���ش��اع��ة و�أرب����ع ع�شرة 
�لفار�س  �لثاين  �ملركز  يف  وج��اء  ثانية.  و13  دقيقة 
عجان حمد كدفور �ملهري وقطع �مل�شافة يف زمن 
قدرة �شاعة وخم�س ع�شرة دقيقة وت�شع ثو�ن ..وحل 
يف �ملركز �لثالث �لفار�س �أحمد علي �شعيد �ل�شبو�شي 
قدره  زم��ن  يف  �مل�شافة  وقطع  �ملغر  �إ�شطبات  من 
ثانية  وع�شرين  و�أرب��ع  دقيقة  ع�شرة  وخم�س  �شاعة 
�لو�شول  زم��ن  يف  �ملت�شدر  ع��ن  ج��د�  ب�شيط  ب��ف��ارق 
خل��ط �ل��ن��ه��اي��ة م��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى ت���و�زن���ات و����ش��ح��ة يف 
�لقادمة  �جل��ولت  �شتك�شفها  �لتي  �ملناف�شة  خريطة 
�ل����ذي ي��ع��د ف��ر���ش��ة ث��م��ي��ن��ة للفر�شان  �ل�����ش��ب��اق  م���ن 
وتاأكيد  �لقدر�ت  لختبار  �ملو�طنني  من  و�لفار�شات 
ت��ط��وي��ر م��ف��ه��وم فرو�شية  ن��ح��و  و�مل����ه����ار�ت  �ل�����ذ�ت 

�لمار�ت و�إعد�د �لكو�در �ملوؤهلة للمناف�شات �لدولية 
..كما يتيح فر�شة ل�شطبات �لدولة للدفع باأقوى 
خيولها وفر�شانها يف مناف�شات بوذيب خا�شة يف هذ� 
�ملهرجان �لكبر �لذي يعد قمة مو�شم �لقدرة لنادي 

تر�ث �لإمار�ت.
�ل�شاعة  عند  �ل�شباق  من  �لثانية  �جلولة  و�نطلقت 
�لتا�شعة وع�شر دقائق باللون �لأزرق مل�شافة 30 كلم 
حمافظا  �إت���ري  ريفر  جوناثان  �لفار�س  وت�شدرها 
بقوة وثبات وحذر على مركزه �لأول �لذي �أحرزه يف 
عبد�هلل  �لفار�س  ثانيا  جاء  ..فيما  �ل�شابقة  �جلولة 
مبارك ر��شد �خليلي وحل ثالثا �لفار�س �شامل حمد 
�ملرحلة  ه��ذه  نتائج  م��ن  يبدو  وكما  �لكتبي.  �شعيد 
فقد دخل فر�شان جدد خريطة �ملناف�شة يف حماولة 
�لفار�س جوناثان �لذي  لنتز�ع �شد�رة �جلولة من 

بات قريبا جد� من �ملثلث �لذهبي للمناف�شات.
باللون  كانت  و�لتي  �ل�شباق  �لثالثة من  �ملرحلة  �أما 
�لفار�س  ت�����ش��دره��ا  ف��ق��د  ك���م   24 مل�����ش��اف��ة  �لأح���م���ر 
�ملركز  وج����اءت يف  ر����ش��د �خلييلي  م��ب��ارك  ع��ب��د�هلل 
ثالثا  �لر�شا وحل  ليلى عبد�لعزيز  �لفار�شة  �لثاين 
�لفار�س �شامل حمد �شعيد �لكتبي. وت�شر نتائج هذه 
ر�أ�س  على  عقب  �ملناف�شة  خريطة  قلب  �إىل  �جلولة 
�ل�شباب  للفر�شان  �ل�شد�رة  بعودة  ت�شي  مامح  يف 
يف �ملناف�شات �لتي بد�أت تتخذ منحى جديد� ولفتا 
�أن  على  �تفقت  �لتي  �لتوقعات  ك��ل  خ��ارج  لانتباه 

�حلظوظ كلها �شتتجمع ل�شالح �لفار�شات.
�ل�شباق  م��ن  �لر�بعة  �جل��ول��ة  يت�شدر  �أخ���رى  وم��رة 
�ل��ف��ار���س عبد�هلل  ك��م   20 مل�شافة  �لأخ�����ش��ر  ب��ال��ل��ون 
مبارك ر��شد �خلييلي من ��شطبات �شهيب مغر 
�جلولة  يف  �ملتقدم  م��رك��زه  على  حمافظا  �لعميمي 
و�للياقة  و�لزمن  �ل�شرعة  م�شتوى  وعلى  �ل�شابقة 
حمد  عجان  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  يف  جاء  ..فيما 
ك��دف��ور �مل��ه��ري م��ن ����ش��ط��ب��ات �ل��ك��م��دة وح��ل��ت يف 
�لر�شا من  عبد�لعزيز  ليلى  �لفار�شة  �لثالث  �ملركز 

��شطبات �لر�شا بدبي.
�ل�شباق  م��ن  و�لأخ����رة  �خلام�شة  �جل��ول��ة  وت�����ش��در 
�ل��ف��ار���س عبد�هلل  ك��م   16 مل�شافة  �لأب��ي�����س  ب��ال��ل��ون 
�لفار�س  �لثاين  �ملركز  ون��ال  �خلييلي  ر��شد  مبارك 
ع��ج��ان ح��م��د ك���دف���ور �مل���ه���ري وج�����اءت يف �ملركز 
لي�شجل  �لر�شا  عبد�لعزيز  ليلى  �لفار�شة  �لثالث 
�خلا�شة  �مللكية  ذ�ت  �خليول  ل�شباق  بطا  �خلييلي 
�ل�شرعة  بنف�س  متو�لية  ج��ولت  ت�شدره ثاث  بعد 

و�للياقة وباملحافظة على م�شتو�ه �ملتقدم.
�خلييلي  مبارك  عبد�هلل  �لفار�س  ق��ال  ف��وزه  وعقب 
بطل �شباق �خليول ذ�ت �مللكية �خلا�شة �إن ما حققه 
وحجم  �ل�����ش��دي��دة  للمناف�شة  ن��ظ��ر�  ف���وز  �أغ��ل��ى  ه��و 
�مل�شاركة غر �مل�شبوق وبرعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�آل نهيان ر�عي �ملهرجان و�شاحب �لأيادي  بن ز�يد 

�لبي�شاء على فرو�شية �لمار�ت.
�ملو�طنني  �شباق  بكاأ�س  �ع��ت��ز�زه  �خلييلي عن  وع��رب 
�ملحبة  �لأج��ي��ال  ك��ل  جمعت  �لتي  �لتظاهرة  وجن��اح 
لهذه �لريا�شة �لر�ئعة يف �أجو�ء طيبة من �لتناف�س 
و�حل�شور  و�لت�شجيع  �ل���ش��ط��ب��ات  ب��ني  �ل�����ش��ري��ف 

�ليومي ل�شمو ر�عي �ملهرجان �لذي ز�د من حما�شتنا 
�شموه  يعترب  حيث  �ل��ف��وز  حتقيق  على  و�إ���ش��ر�رن��ا 
قدوتنا يف �للتز�م ود�فعنا لتقدمي كل جهد م�شئول 
لتطوير هذه �لريا�شة �لتي تعك�س ريادة �لمار�ت يف 
هذ� �ملجال �حليوي على �مل�شتويني �ملحلي و�لدويل.

وك����ان �ل�����ش��ب��اق �ل��ت��اأه��ي��ل��ي �ل����دويل مل�����ش��اف��ة 80 كم 
جنمة و�حدة قد �نطلق عند �ل�شاعة �ل�شابعة و�أربع 
 100 مب�شاركة  �ل��ي��وم  �شباح  م��ن  دقيقة  وث��اث��ني 
باللون  �لأوىل  ج��ولت  ث��اث  �شمن  وفار�شة  فار�س 
�لف�شفوري  30 كم و�لثانية باللون  �لأ�شفر مل�شافة 
 20 مل�شافة  �لبني  باللون  و�لثالثة  كم   30 مل�شافة 
�أعمار  م��ن  للخيول  �ل�شباق  ه��ذ�  خ�ش�س  وق��د  ك��م. 
�شبع �شنو�ت فما فوق و�حلد �لأدنى لل�شرعة 12 كم 
وقد مت بنجاح كبر تاأهيل نحو 90 فار�شا وفار�شة 
م��ن م��ع��ظ��م ����ش��ط��ب��ات �ل���دول���ة �ل��ع��ام��ة و�خلا�شة 
ويتيح هذ� �لنوع من �ل�شباقات لا�شطبات فر�شة 
خرب�ت  ي��ع��زز  كما  �ل��دول��ي��ة  �ملناف�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
ومو��شفات  قو�نني  من  كثر�  ويقربهم  �مل�شاركني 
�لباب  ويفتح  �ل���دويل  �مل�شتوى  على  �لريا�شة  ه��ذه 
ع�شر  �لن�شائية حيث خا�شت جولته  �مل�شاركة  �أم��ام 
�لم��ار�ت ودول خمتلفة متيزت منهن  فار�شات من 
ن��ور� عبد�هلل حممود و�آن��ا ليا مندز وم��رمي حممد 
�أحمد جناحي ومنية حممود  و�أ�شماء حممد  مثنى 

بوكا�شر.
�ل�شيخ  �شمو  كاأ�س  �شباق  �لثاين من  �ليوم  ويف ختام 
مل�شافة  للقدرة  �ل���دويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان 
�للجنة  �أع��رب��ت  له  �مل�شاحبة  و�ل�شباقات  كم   240
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل�����ش��ب��اق��ات يف ن����ادي ت����ر�ث �لم������ار�ت عن 
�لكبر من جميع  �مل�شاركة  �لبالغة بحجم  �شعادتها 
�لعامة و�خلا�شة وعدد مهم من  ��شطبات �لدولة 

�أندية �لفرو�شية بالدولة وخارجها.
�ل�شباق  �مل��ح��ل��ي��ة يف  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  ب��امل�����ش��ارك��ة  و�أ����ش���ادت 
ب���وج���ود �لبطات  �أث������رت �حل�����دث  �ل���ت���ي  �ل��رئ��ي�����س 
�مل��ت��م��ي��ز�ت ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة م���ا ي��ك�����ش��ف عن 
طاقات مميزة يف جمال ريا�شة �لفرو�شية �لن�شائية 
�لتي تلقى كل �لدعم و�لهتمام من لدن �شمو رئي�س 

�لنادي.
ختام  مبنا�شبة  خا�س  ت�شريح  يف  �للجنة  نوهت  و 
و�حتفالية  م���ه���رج���ان  م���ن  �ل���ث���اين  �ل���ي���وم  وجن�����اح 
�ل���ق���درة ب��اأه��م��ي��ة ح�����ش��ور ع���دد م���ن �ل�����ش��ي��وف من 
�أجنبية و�لعام  روؤ�شاء �حتاد�ت �لفرو�شية يف دول 
�ملحلي و�لأجنبي ودورهما يف جت�شيد �شورة م�شرقة 
�أك��د ريادته وجناحه يف تطوير  �ل��ذي  �ملهرجان  عن 
�أخاق  و�شعار  �لفرو�شية  ريا�شة  وتقاليد  مفهوم 
تاأ�شي�شها  منذ  بوذيب  قرية  ترفعه  �ل��ذي  �لفر�شان 

مطلع عام 2004.
�ملميزة من  �للجنة عن تقديرها للم�شاركة  وعربت 
جانب عدد كبر من فار�شات �لإمار�ت ما يعزز قيمة 
�لريا�شة �لن�شائية و�لدفع نحو تطويرها مبا ي�شكل 
ر�فد� مهما لفرو�شية �لإمار�ت بوجه عام وللريا�شة 

�لن�شائية بوجه خا�س.
ووجهت �للجنة �لتهنئة لكافة �لفر�شان و�لفار�شات 

جنحو�  و  �ملا�شيني  �ليومني  بجولت  ف��ازو�  �لذين 
�لدو�م  مل�شافات جديدة مرحبة بهم على  �لتاأهل  يف 
�حلقيقي  �ملخترب  ب��وذي��ب   وب��ط��ولت  مناف�شات  يف 
لكت�شاف �مل��ه��ار�ت و�إع���د�د �لأب��ط��ال يف جم��ال هذه 

�لريا�شة �لعربية �لرت�ثية �لأ�شيلة.
�ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر  �للجنة  وجهت  كما 
�ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي ت����ر�ث �لم�����ار�ت على 
ح�شوره �ليومي ومتابعته �حلثيثة ورعايته للحدث 
وتوجيهاته �ل�شديدة بدعم هذه �لريا�شة و�ملهتمني 
بها ..كما �شكرت �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية �ل�شريك 
ب��وذي��ب وك��اف��ة م��اك ومربي  �لرئي�س يف جن��اح��ات 
م�شاركتهم  ع��ل��ى  �لإ���ش��ط��ب��ات  و�أ���ش��ح��اب  �خل��ي��ول 
وم�شاهمتهم يف �إجناح هذه �لحتفالية �لتي ك�شفت 
عن جنوم وجنمات جدد �شيكون لهم م�شتقبل باهر 

يف عامل ريا�شة �لقدرة وفرو�شية �لإمار�ت.
�شمو  م��ه��رج��ان  يف  �ل�شباقات  حتكيم  جلنة  و�أك����دت 
�ل�شابع  �ل���دويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�أن  �أندريف�شكي  �لك�شندر  �لرو�شي  برئا�شة  للقدرة 
�ل��ي��وم��ني �مل��ا���ش��ي��ني م��ن �مل��ن��اف�����ش��ات ���ش��ه��د� �شر�عا 
بعد  �إل  يتحقق  ل��ن  �حل�شم  لكن  �للقب  على  ق��وي��ا 
غد  مناف�شات  م��ن  و�لأخ���رة  �لثالثة  �جل��ول��ة  ختام 
و�لنتهاء من قطع �لثمانني كيلومرت� �لأخرة ول 
�إل بعد �جتياز  �ل�شباق  �أن يتوقع بطل  ميكن لأح��د 
�لفح�س  عر�س  من  ب�شام  و�خل��روج  �لنهاية  خط 
�لبيطري حيث �لأد�ء �لعام ي�شر �إجمال �إىل تطور 
�لم���ار�ت على وجه  فر�شان  وت��ق��دم  �ل��ق��درة  ريا�شة 

�خل�شو�س.
بحجم  متيز  �لعام  هذ�  مهرجان  �إن  �للجنة  وقالت 
�مل�شاركة غر �مل�شبوق وظهور �أبطال جدد يف جمال 
حققن  �ل��ل��و�ت��ي  �لفار�شات  خا�شة  �ل��ق��درة  �شباقات 
�ل��ع��دي��د م��ن ج����ولت �ل�شباق  ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا يف 
�ل�شباق  يف  �مل�����ش��ارك��ات  ت��ق��دم  �أن  وينتظر  �ل��رئ��ي�����س 
�لن�شائي غد� عرو�شا مميز� تظهر �ملناف�شات ب�شورة 

لئقة.
وي�شهد يوم غد وهو �ليوم �خلتامي للحدث �نطاق 
�ملرحلة �لثالثة و�لأخرة من �شباق كاأ�س �شمو �ل�شيخ 
مل�شافة  للقدرة  �ل���دويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان 
240 كم �شمن ثاث جولت وكذلك �نطاق �شباق 
�لقدرة لل�شباب و�لنا�شئني �لدويل مل�شافة 120 كم 

�مل�شنف دوليا بنجمتني على خم�س جولت.
كما ي�شهد برنامج �لغد �نطاق �شباق �لقدرة �ملحلي 
�لن�شائي �ملفتوح مل�شافة 120 كم على خم�س جولت 
�مل��ه��رج��ان بهذه  ت��اري��خ  ي��ق��ام لأول م���رة يف  و�ل����ذي 
مل�شافة  �لتاأهيلي  �ل�شباق  وينطلق  �لطويلة.  �مل�شافة 
و�شيتم تكرمي   .. �أي�شا  ث��اث ج��ولت  80 كم على 
كافة �لفائزين يف �شباقات �ليام �لثاثة من �حلدث 
وذلك بح�شور �شمو ر�عي �ملهرجان و�أع�شاء �للجنة 
�مل��ن��ظ��م��ة و���ش��ي��وف �مل��ه��رج��ان و�لع��ام��ي��ني و�شط 
�لهتمام  تعك�س  �شبابية  تر�ثية  ريا�شية  �حتفالية 
ملو�شم  �مل�شك  خ��ت��ام  �شيكون  �ل���ذي  �حل���دث  باأهمية 
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�ضلطان بن زايد ي�ضهد فعاليات الي�م الثاين من �ضباق �ضم�ه الدويل للقدرة مل�ضافة 240 كم

ربع  �ل�����دور  �لن��ك��ل��ي��زي  ت�شل�شي  ب��ل��غ 
�ل���ن���ه���ائ���ي م�����ن م�������ش���اب���ق���ة �ل��������دوري 
�لوروب����ي )ي��وروب��ا ل��ي��غ( ل��ك��رة �لقدم 
�ثر فوزه على �شيفه �شتيو� بوخار�شت 
�لروماين 3-1 يف لندن يف �ياب �لدور 

ثمن �لنهائي.
م��ات��ا )33(  �ل���ش��ب��اين خ���و�ن  و�شجل 
و�ل�����ش����ب����اين   )58( ت������ري  وج�������ون 
�لخر فرناندو توري�س )71( �هد�ف 
ت�شل�شي، وفاد ت�شريت�شيت�س )45( 
ت�شل�شي  وكان  بوخار�شت  �شتيو�  هدف 
خ�شر ذهابا �شفر-1 �خلمي�س �ملا�شي 

يف بوخار�شت.
و�مام  ب��ري��دج  �شتامفورد  ملعب  على 
ت�شل�شي  ت��اب��ع  متفرج،  �ل��ف   29 نحو 
�ل����ذي ف��ق��د ل��ق��ب��ه يف م�����ش��اب��ق��ة دوري 
�ب����ط����ال �وروب��������ا ب���خ���روج���ه م����ن دور 
�للقب يف  نحو  م�����ش��و�ره  �مل��ج��م��وع��ات، 
حال  ويف  �لثانية  �لوروب��ي��ة  �مل�شابقة 
جناحه �شيكون �ول فريق يحرز لقبني 

خمتلفني يف مو�شمني متتالني.
لعبة  بعد  �لت�شجيل  ت�شل�شي  و�فتتح 
ر�مري�س  �ل��رب�زي��ل��ي  ب��ني  م�شرتكة 
و�ل���ش��ب��اين خ���و�ن م��ات��ا �ل���ذي �نفرد 
باحلار�س �شيربيان تاتارو�شانو وو�شع 

�لكرة يف مرماه )33(.
ب��ع��ودة �لم����ل للفريق  ل��ك��ن �ل��ف��رح��ة 
�للندين �لذي خ�شر ذهابا �شفر-1، مل 
تدم حتى نهاية �ل�شوط بعد �ن ح�شل 
يف  ركنية  ركلة  على  بوخار�شت  �شتيو� 
�ملرمى  �مام  �ليمنى نفذت �ىل  �جلهة 
توري�س  ف��رن��ان��دو  �ل���ش��ب��اين  ف���رده���ا 
�لذي  ت�شريت�شيت�س  لت�شل �ىل فاد 
�ل��ي��ه م��ن �حلاتر�س  ف���ارت���دت  ت��اب��ع��ه��ا 
�لت�شيكي بيرت ت�شيك �كملها يف �شقف 
�ل�شبكة يف غفلة من �لنيجري جون 
�وبي ميكل وقائد ت�شل�شي جون تري 

.)45(
�لثاين، �عاد تري نف�شه  �ل�شوط  ويف 
�مل�شيف بعدما  للفريق  �لمل جمدد� 

تابع بر�أ�شه كرة نفذها خو�ن ماتا من 
ركلة حرة من �جلهة �لي�شرى فاأ�شابت 
����ش��ف��ل �ل��ق��ائ��م �لمي����ن وحت��ول��ت �ىل 

�ل�شباك )58(.
فرناندو  �لخ�����ر  �ل����ش���ب���اين  و�ه�����دى 
توري�س فريقه ت�شل�شي بطاقة �لتاأهل 
بت�شجيله �لهدف �لثالث بعدما تبادل 
م��ات��ا �ل��ك��رة م��ع �ل�����ش��وي�����ش��ري �يدين 
ه���از�ر �ل��ذ ن��اول��ه��ا �ىل ت��وري�����س د�خل 
�مل��ن��ط��ق��ة ف���ل���م ي��ت��خ��ل��ف �لخ������ر عن 
�لي�شرى  �لز�وية  و�ر�شلها �ىل  �ملو�شع 

�لبعيدة عن تاتارو�شانو )71(.
بفوز  �خل���روج  ت�شل�شي  ب��ام��ك��ان  وك���ان 
ترجمة  يف  ت���وري�������س  جن����ح  ل����و  �ك�����رب 
بعد  ه����از�ر  عليها  ح�شل  ج���ز�ء  رك��ل��ة 
يف  ب��ور���ش��ي��ان��و  �ل��ك�����ش��ن��درو  ��شقطه  �ن 
�ملنطقة �ملحرمة، لكنه ��شاب �لعار�شة 

.)88(
�مللعب �لومل��ب��ي يف روم���ا، جدد  وع��ل��ى 
�شتوتغارت  �شيفه  على  ف��وزه  لت�شيو 

ذهابا  ه��زم��ه  �ن  ب��ع��د   1-3 �لمل�����اين 
2-�شفر وبقي �آخر فريقه �يطايل يف 
�ملناف�شة بعد خروجه �نرت ميان على 
يد توتنهام �لنكليزي رغم فوزه �ليوم 

4-1 )خ�شر ذهابا �شفر-3(.
نف�شه  كوجاك  ليبور  �لت�شيكي  وف��رج 
بت�ش�شجيله  �مل��ب��ار�ة  يف  مطلقا  بطا 
و87(،  و8   6( �ل��ث��اث��ي��ة  �له�����د�ف 
هاينال  ت��ام��ا���س  �مل��ج��ري  �شجل  فيما 

)62( هدف �شتوتغارت.
وعلى ملعب �شانت جيم�س بارك و�مام 
نيوكا�شل  ك�شر  م��ت��ف��رج��ا،   45487
مع  ذهابا  �ل�شلبي  �لتعادل  �لنكليزي 
�جن���ي م��اخ��ات�����ش��ك��ال �ل��رو���ش��ي بهدف 
�ل�شائع  ب���دل  �ل���وق���ت  �ي���اب���ا يف  ي��ت��ي��م 
بف�شل �ل�شنغايل بابي�س �شي�شيه �لذي 
وجه �ل�شربة �لقا�شية للفريق �لز�ئر 

ب�شربة ر�أ�س حمكمة.
 30 و�م���ام  ديلما  ���ش��اب��ان  ملعب  على 
�ل������ف م���ت���ف���رج، مل ي�����ش��ت��ط��ع ب������وردو 

ت��ع��وي�����س خ�����ش��ارت��ه ذهابا  �ل��ف��رن�����ش��ي 
بنفيكا  �شيفه  �م��ام  و�شقط  �شفر-1، 

�لربتغايل 3-2.
�لت�شجيل  �ىل  ���ش��ب��اق��ا  ب��ن��ف��ي��ك��ا  وك����ان 
نيفالدو  ج����اردي����ل  �ل���رب�زي���ل���ي  ع���رب 
كرة موزونة  بر�أ�شه  تابع  �ل��ذي  فير� 
كار��شو  �شيدريك  �حل��ار���س  �شباك  يف 

.)30(
�لتعادل  دياباتيه  �شيخ  �مل���ايل  و�درك 
ل���ب���وردو ب��ت�����ش��دي��دة م���رك���زة م���ن نحو 
�على  يف  �ليمنى  �جلهة  يف  م��رت�   18

�لز�وية �لي�شرى )74(.
ورد �لبارغوياين �و�شكار كاردوزو بعد 
دقيقة و�حدة بالهدف �لثاين لبنفيكا 
بعد جمهود فردي )75( ويف �لدقيقة 
�لوىل من �لوقت بدل �ل�شائع، �درك 
جارديل  �شجل  بعدما  �لتعادل  ب��وردو 
كاردوزو  لكن  فريقه،  مرمى  يف  خطاأ 
بالهدف  ل��ل�����ش��ي��وف  �ل���ت���ق���دم  �ع������اد 
لفريقه  و�ل��ث��ال��ث  �ل�شخ�شي  �ل��ث��اين 

.)2+90(
�وغ��ل��و يف  ���ش��ر�ج  �شكري  وع��ل��ى ملعب 
�لفائز  فربغ�شة  خ��ط��ف  ����ش��ط��ن��ب��ول، 
ذهابا 1-�شفر بطاقة �لتاأهل �ىل ربع 
�شيفه  مع  �شعب  تعادل  بعد  �لنهائي 

فيكتوريا بلزن �لت�شيكي 1-1.

و�نتظر ��شحاب �لر�س حتى �لدقيقة 
ع���ن طريق  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  44 لف��ت��ت��اح 
�شالح �وجان �لذي تابع كرة من نحو 
12 مرت� يف �لز�وية �لي�شرى �ل�شفلى 
مل��رم��ى م��ات��و���س ك��و���ش��ات�����ش��ي��ك ب��ع��د 9 
دقائق من نزوله بديا ملحمد طوبال 

.)35(
فادمير  �درك  �ل��ث��اين  �ل�شوط  ويف 
بت�شديدة  لل�شيوف  �ل��ت��ع��ادل  د�ري����د� 
من خارج �ملنطقة ��شتقرت على ميني 
�ل����دويل ف��ول��ك��ان دميريل  �حل���ار����س 

.)61(

ت�ضل�ض���ي ي��ت����اب�����ع م�ض�����اره نح���� لق�����ب ي�روب�����ا ل�ي���غ



ي�ضافر للقاء اأ�ضدقائه على في�ضب�ك
بني  �ملبا�شر  �لتفاعل  على  ق�شت  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  �إن  يقولون 
�لب�شر، ولكن رجًا �أمركياً قّرر حتدي هذه �ملقولة، فجمع 5 �آلف دولر 
لي�شافر ويلتقي �شخ�شياً بكّل من �ل�788 �شخ�شاً على لئحة �أ�شدقائه على 
طلب  مبادرة  �أن�شاأ  مورين  ت��اي  �أن  �أن(  �أن  )�شي  �شبكة  وذك��رت   . في�شبوك 
�شد�قة: قبول ميولها من خال �لتربعات على موقع كيك�شتارتر بهدف 
�إعادة �لتو��شل مع �لنا�س من دون �لختباء خلف �شا�شات مو�قع �لتو��شل 
عن  لنتوقف  �ل��ت��ربع��ات  جمع  �شفحة  على  م��وري��ن  وي��ق��ول   . �لجتماعي 
�لنظر �إىل �لهاتف و�لإدعاء �أننا نر��شل �شديق حني نلتقي زميل قدمي من 
�ملدر�شة، هيا لنخرج ونذّكر �جلميع كيفية �إجر�ء حمادثة وجهاً لوجه مع 
�شخ�س ما . وقد متّكن �لرجل من جمع 5 �آلف دولر حتى �لآن لتمويل 
رحاته للقاء كّل �لأ�شخا�س على لئحة �أ�شدقائه، و�شيلتقط �شور�ً معهم

�ضبي ينقذ والده وجدته من امل�ت
جنح �شبي يف �لعا�شرة من �لعمر يف �إنقاذ و�لده وجدته بعدما فقد� �لوعي �إثر 
جرعة مفرطة من �لهرويني، وقد ُوّجهت �إىل �لثنني تهمة تعري�س �شامة 
طفل للخطر. وذكرت �شحيفة ذي بيفر كاونتي تاميز �لأمركية �أن ت�شاد كي�شر 
34 �شنة وو�لدته جينجر فويت 52 �شنة فقد� �لوعي د�خل حمام �شقتهما يف نيو 
بر�يتون بعد تعاطي كمية ز�ئدة من �لهرويني، ووجدهما �ل�شبي �لبالغ من 
ويتمكنو�  �مل�شعفون  ليهرع   911 �لطو�رئ  بخدمة  فات�شل  �شنو�ت،   10 �لعمر 
كانا  �لث��ن��ني  �أن  وت��اأك��د  حياتهما.  �أن��ق��ذ  م��ا  �ملنا�شب  �ل��وق��ت  يف  �إنعا�شهما  م��ن 
للخطر.  طفل  �شامة  تعري�س  تهمة  �إليهما  وُوّجهت  �لهرويني،  يتعاطيان 
�أنها مل جتد يف �لبيت �أي طعام، وكل ما وجدته هو �أغر��س  وذك��رت �ل�شرطة 
ت�شتخدم ل�شتن�شاق �لهرويني. ومل يك�شف عن هوية �ل�شبي �لذي ُطلب من 

جهاز خدمات �لأطفال و�ل�شبان يف مقاطعة بيفر �لأمركية، رعايته.

ليل واين يف امل�ضت�ضفى جمددا
�مل�شت�شفى يف  �إىل  م���رة ج��دي��دة  و�ي���ن  ل��ي��ل  �لأم���رك���ي  �ل����ر�ب  ُن��ق��ل مغني 
�إم زي  نوبات متتالية. ونقل موقع تي  ب�شل�شلة  �إ�شابته  بعد  �أجنل�س  لو�س 
�إن��ه عانى من نوبات عدة  و�ي��ن، قولها  �لأم��رك��ي عن م�شادر مقرّبة من 
�شيدرز  م�شت�شفى  �إىل  وُنقل  �أجنل�س،  بلو�س  مو�شيقي  فيديو  ت�شجيل  بعد 
�شيناي. و�أكدت �مل�شادر �أن و�شع �ملغني �ل�شحي حت�ّشن، وقد تلقى �لعاج 
مغني  وك��ان  �ملو�شوع.  على  �لتعليق  و�ي��ن  با�شم  �ملتحدث  ورف�س  �ملنا�شب. 
بعد وعكتني �شحيتني قبل  �مل�شت�شفى  �إىل  ُنقل من قبل  �لأمركي  �ل��ر�ب 

�أ�شهر قليلة، و�عرتف بعدها باأن طبيبه و�شف له دو�ء لعاج �لنوبات.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ماثي� ماك�نهي ي�ضرتجع ع�ضالته 
�مل��م��ث��ل �لأم���رك���ي ماثيو  ����ش��ت��ع��اد 
و��شرتجع  �إط���ال���ت���ه  م��اك��ون��ه��ي، 
�أن  بعد  �ملنتفخ  وج�شمه  ع�شاته 
دور رجل  ل��ي��وؤدي  كثر�ً  وزن��اً  فقد 
�إي�����دز . و�أف�����اد موقع  م�����ش��اب ب��ال��� 
�لذي  م��اك��ون��ه��ي،  �أن  زي(  �إم  )ت��ي 
حقيقيون  مفت�شون  فيلم  ي�شور 
��شتعادة  �أورل��ي��ان��ز، جنح يف  نيو  يف 
�لع�شات و�شكل ج�شمه �لريا�شي، 
ذلك بعدما �كت�شب تدريجياً خال 
3 �أ�شهر فقط �لوزن �لذي خ�شره.

وك���ان م��اك��ون��ه��ي ق���ال م���وؤخ���ر�ً �إنه 
ك�شب 11 كيلوغر�ماً منذ �أن �أنهى 
�شطرة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  �ل��ف��ي��ل��م، 
�أول  ك���ان���ت  ب��اجل��ب��ن��ة  �ل��ه��م��ربغ��ر 
م�شروعه  ب���د�أ  ح��ني  �لتهمه  ط��ع��ام 
�ل��وزن. وفقد ماكونهي  ل���ش��رتد�د 
من  ك��ي��ل��وغ��ر�م��اً   17 ع���ام���اً(   43(
وزن������ه، وب�����د� ن��ح��ي��ًا ج�����د�ً خال 
بايرز  د�ل�����س  ذي  فيلم  ت�����ش��وي��ره 
ك��ل��وب ، ح���ول م�����ش��اب ب���الإي���دز يف 
�لفائت،  �لقرن  ثمانينات  منت�شف 
�أدوي���ة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  �إىل  ي�شعى 

جتريبية عاجية لتطيل حياته.

ر�ضيع ي�ضقط من الطبقة ال�8 وينج�
جنا طفل ر�شيع من �ملوت باأعجوبة بعد �أن قفزت و�لدته 
وهي حتمله بني ذر�عيها من نافذة �شقة يف �لطابق �لثامن 
من مبنى يف نيويورك. وذكرت �شحيفة )نيويورك ديلي 
�ل�44 من  و��شينهامي وهي حمامية يف  �شينثيا  �أن  نيوز( 
�لأربعاء،  نافذة مبنى يف هارمل م�شاء  �لعمر، قفزت من 
�أ�شهر   10 �لعمر  �لبالغ من  وهي حتمل طفلها كي�شتون 
بني ذر�عيها وت�شّمه �إىل �شدرها. وتركت �لأم ر�شالة من 
وقد  �شيئة.  و�ل���دة  كونها  ع��ن  فيها  تتحدث  �شفحة   13
مل  فيما  �لفور،  على  وتوفيت  ظهرها  على  �لأم  �شقطت 
ي�شب �لطفل �إل بجروح طفيفة. وكان �لأب يف عمله عند 

وقوع �حلادثة �لتي رجحت �ل�شرطة �أن تكون �نتحار�ً.

ل�ض يف الق�ضر الرئا�ضي
يف  �ل��رتك��ي  �لرئا�شة  ق�شر  �إىل  �لت�شلل  م��ن  ل�ّس  متّكن 
�أنقرة، وحاول �شرقة �أمو�ل ومقتنيات ثمينة. وذكر �ملوقع 
اً  ل�شّ �أن  �م�س،  �لرتكية  حرييت  ل�شحيفة  �لإل��ك��رتوين 
ثاثينياً ُعرف با�شم �شرتيف.ي ، قفز، يف ت�شرين �لثاين 
ن��وف��م��رب �مل��ا���ش��ي، ف���وق ج���د�ر وت�����ش��ّل��ل م��ن ن��اف��ذة ك�شك 
�لرئي�س  �إقامة  مقّر  جانكايا،  ق�شر  حديقة  يف  للحر�س 
ع��ب��د �هلل غ����ول. وق���د مت��ّك��ن ع��ن��ا���ش��ر �لأم����ن م��ن �إلقاء 
عن  �ل�شحيفة  ونقلت  ط��ارئ��ة.  عملية  يف  عليه  �لقب�س 
�شرتيف قوله ملحققني من وكالة �ل�شتخبا�رت �لوطنية 
�عتقدت �أنه منزل لأغنياء، مل �أدرك �أنه �لق�شر �لرئا�شي 

. وقالت �ل�شرطة �إن �شرتيف مد�ن بجر�ئم �شابقة.

يغ�ض�ن يف المتحانات مب�ضاعدة اآبائهم 
متلب�شني  �شبطو�  �لهند  يف  طالب  مائتي  ح��و�يل  ف�شل 
�شرق  �لو�قعة  بيهار  ولي��ة  يف  �لمتحانات  �أثناء  بالغ�س 
�لآباء  من  �شخ�س  مائة  على  �لقب�س  �ألقي  كما  �لباد، 
تلفزيون  �شبكة  وع��ر���ش��ت  ذل���ك.  يف  ���ش��اع��دوه��م  �ل��ذي��ن 
فيه  ف��ي��دي��و ظ��ه��رت  م��ق��ط��ع  ت���ي يف(  )�إن دي  ن��ي��ودل��ه��ي 
م�����ش��اه��د ل��وق��ائ��ع غ�����س ع��ل��ى ن��ط��اق و�����ش���ع يف مقاطعة 
من  يوؤديها  �لتي  �مل�شرية  �لقبول  �متحانات  يف  �شابر�، 
لتحديد  �لهند،  �أن��ح��اء  يف  عاما   15 �إىل   14 �شن  يف  ه��م 
�شيدر�شون فيه.  وظهر  �لذي  و�ملكان  جمال تخ�ش�شهم 
ع�شرة  �لتلفزيونية  �ل�شبكة  �لتقطته  �ل��ذي  �لفيديو  يف 
م���ن مذكر�ت  ي��ن��ق��ل��ون  �لم���ت���ح���ان  م���ر�ك���ز  ت��ام��ي��ذ يف 
�لآباء  �شوهد  كما  �أمامهم،  �ملنا�شد  على  عانية  و�شعت 
�مل��ذك��ر�ت لأبنائهم  �مل��ر�ك��ز، ليمررو�  �أب���و�ب  ق��رب  يقفون 
يت�شلقون  �لأ�شخا�س وه��م  �ل��د�خ��ل.  وج��رى ت�شوير  يف 
ج����در�ن �مل���د�ر����س ل��ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل��ط��ل��ب��ة د�خ����ل قاعات 
�لطلبة  بع�س  قيام  حد  �إىل  �لأم��ر  و�شل  بل  �لمتحان، 
مبحاولة تقدمي �لر�شوة لرجال �ل�شرطة �لقائمني على 
وقال  �ل��غ�����س.   على  م�شاعدتهم  مقابل  �مل��ر�ك��ز  ح��ر����ش��ة 
�للغة  �متحان  ي��وم  نهاية  يف  �إن���ه  �لم��ت��ح��ان��ات  م�شوؤولو 
�لإجنليزية �لأربعاء �ملا�شي،  جرى �شبط مائتي طالب 
متلب�س بالغ�س و�إلغاء �متحانهم. وفيما بعد �أطلق �شر�ح 

�لآباء و�أولياء �لأمور �لذين جرى �عتقالهم. 

العلماء ي�ؤكدون اكت�ضاف ب�زون هيغز 
�أ�شبح �لعلماء على يقني باأنهم �كت�شفو� بوزون هيغز -ج�شيم �أويل ُيظن �أنه �مل�شوؤول عن �كت�شاب �ملادة لكتلتها- �لذي 
�لأوروبية  باملنظمة  �لباحثون  �أعلن  �لكون.  فقد  ن�شاأة  �مل�شوؤول عن   ، �لإل��ه  ب� �جل�شيم  و�ملعروف  طاملا بحثو� عنه، 
لاأبحاث �لنووية -�شرن- �أنه بعد تق�س دقيق ومكثف تاأكد لهم �أن �جل�شيم �لذي �كت�شفوه �لعام �ملا�شي هو بوزون 
هيغز. وقالو� �إن �كت�شاف بوزون هيغز ي�شد �لثغرة �ملفتوحة يف �لنموذج �لفيزيائي �لقيا�شي، �لنظرية �لتي ت�شف 
�إم  �أطل�س و�شي  �مل�شاركون من جتربتي  �لعلماء  �أعلن  �لكون. وقد  �لتي ت�شكل  كل �جل�شيمات و�لقوى و�لتفاعات 
�إ�س نتائجهم يف موؤمتر موريوند مبدينة لثيويل �لإيطالية و�أكدو� �أنه كان �كت�شافا ر�ئعا. وقال �أحدهم �لنتائج 
�لأولية مع جمموعة �لبيانات �لكاملة من عام 2012 مذهلة وبالن�شبة يل من �لو��شح �أننا نتعامل مع بوزون هيغز 
رغم �أنه ل يز�ل �أمامنا طريق طويلة ملعرفة نوعيته . وعلى �لرغم من قول �شرن �إن �كت�شاف ماهية نوع بوزون 
هيغز ميكن �أن ت�شتغرق عدة �شنو�ت فاإن هناك �عتقاد� باأنه هو �لنموذج �لفيزيائي �لقيا�شي �لذي تنباأ به �لأ�شتاذ 
بيرت هيغز قبل خم�شني عاما. وقال عامل �آخر �لنتائج �جلميلة �جلديدة متثل جهد� كبر� لكثر من �لأ�شخا�س 
�ملتفانني. وقد بد�أنا �لآن يف برنامج �لقيا�شات يف قطاع هيغز . وعلى �لرغم من رف�شهم �لإعان باأنهم متاأكدون 
% فاإن �لعلماء يقولون �إنهم وجدو� �حللقة �ملفقودة �لتي يحتاجونها للعودة �إىل م�شادم �لهادرونات �لكبر   100

لإجر�ء �ملزيد من �لختبار�ت.
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الطي�ر كانت باأربعة اأجنحة
دينا�شور�ت  كانت  �لبد�ئية  �لطيور  �أن  �شينية  در����ش��ة  وج��دت 
ذ�ت ري�س وكان لها 4 �أجنحة، لكنها �شرعان ما طّورت جانحني 
فقط لطر�ن �أكرث فعالية. و�كت�شفت جمموعة من �لباحثني 
حتّلق  ل��دي��ن��ا���ش��ور�ت  �أح��اف��ر   6  ،2003 �ل��ع��ام  يف  �ل�شينيني 
من  ت�شو  ت�شينغ  �لباحث  وق��ال  �خللفية.  �أرجلها  على  باأجنحة 
هناك  ك��ان  ���ش��ن��و�ت   10 قبل  ذل��ك  قلنا  عندما  لينيي  جامعة 
�لعلماء  وج��د  و�ل��ي��وم   . مزّيفة  �لأح��اف��ر  ب��اأن  �ل�شتباه  بع�س 
برهاناً د�عماً جديد�ً، باكت�شافهم �شل�شلة من �لهياكل �لعظمية 
لطيور لها ري�س طويل على �أرجلها �خللفية وفقاً ملا ذكره موقع 
نيو�شاينتي�شت دوت كوم �لربيطاين. وقال ت�شينغ �إنه يبدو باأنها 
قر�بة  قبل  �لطيور  تلك  عا�شت  وقد  للتحليق.  ت�شتخدم  كانت 

120 مليون عام وت�شكل جمموعات طيور بد�ئية.

 تنال �ضهادة الثان�ية بعمر ال�106    
ثانوية،  مدر�شة  من  �شهادة  وت�شّلمت  حلمها  �أمركية  حققت 
مل تتمكن من �حل�شول عليها من قبل ب�شبب عنادها، يف حفل 
من  �ل�106  بلوغها  بعد  و�إمن���ا  ب��اأوه��اي��و،  ب�شقتها  �أق��ي��م  خا�س 
�لعمر. وقالت �شحفة نيوز جورنال �لأمركية، �إن ريبا وليامز 
106 �شنو�ت ح�شلت على �شهادة �لثانوية خال حفل �شاركتها 
فيه �بنتها لفاتا . وقالت وليامز و�بنتها �إن �لو�لدة مل تتمكن 
من �لتخّرج بالرغم من و�شولها �إىل �ل�شنة �ملدر�شية �لأخرة، 

وذلك لأنها رف�شت قر�ءة كتاب �شبق �أن قر�أته ومل يعجبها.
و�أو�شت وليامز كل �لتاميذ باأل يتخذو� منها مثاًل، م�شددة 
�لعامل  ه��ذ�  يف  �شيء  �أي  حتقيق  يتوقعون  كانو�  �إذ�  �أنهم  على 
�لتي  �ملدر�شة  يف  متقاعدة  معلمة  وكانت   . يتعلمو�  �أن  فعليهم 
جمل�س  على  و�ق��رتح��ت  بق�شتها  �شمعت  وليامز  فيها  تعلمت 
�ل�شهادة ف�شّوت بالإجماع مل�شلحة �لإقد�م على  �لإد�رة منحها 

هذه �خلطوة.

الرجال يدخن�ن للت�ضلية 
والن�ضاء للتهدئة 

وجدت در��شة جديدة �أن �لرجال يدخنون للمتعة و�لت�شلية يف 
حني �أن �لن�شاء يفعلن ذلك لتهدئة �أع�شابهن. وذكرت �شحيفة 
من  بتكليف  �أجريت  �لتي  �لدر��شة  �أن  �لربيطانية  ميل  ديلي 
�أغلبية  �أن  وج���دت  �شيغ  �شكاي  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�شجائر  م���وّزع 
عندما  �لأح��ي��ان  معظم  يدخنون   )%  56( �ملدخنني  �ل��رج��ال 
% من �لن�شاء، ما ي�شر �إىل  يكونون مع �أ�شدقائهم مقابل 48 
 33% �أن  وتبنّي  للرجال.  �أكرث  �جتماعياً  مقبول  �لتدخني  �أن 
ي�شعرن  �لأح��ي��ان عندما  �أغلب  يدّخن يف  �لإن��اث  �ملدخنات  من 
% من �ملدخنني باأنهم �أ�شبحو�  بالإجهاد �لنف�شي. ويعتقد 55 
مدمنني على �لعاد�ت �لنف�شية �ملرتبطة بالتدخني قبل �إدمانهم 
من   % و54  �مل��دخ��ن��ات  �لإن����اث  ثلثا  وح���اول  �لنيكوتني.  على 
6 مر�ت تقريباً. وقالت  �لإق��اع عن عادتهم  �ملدخنني  �لذكور 
�لعاملة �لنف�شية �ل�شلوكية جو هيمينغز �إن هذ� �ل�شلوك �ملختلف 
ي�شر �إىل �أن �لتدخني يعترب مقبوًل �جتماعياً �أكرث للرجال ، 

م�شيفة �أن هذ� �أمر مفاجئ خ�شو�شاً يف �أيامنا �ملعا�شرة.
�لأمر وليام وزوجته كاثرين، دوقة كامربيدج، حلظة و�شولهما حل�شور مهرجان �شلتنهام ل�شباقات قفز �حلو�جز يف جلو�شرت�شاير بغرب �جنلرت�. )رويرتز(

مي�ضيل اأوباما جنمة غالف )ف�غ( 
�لأمركية  �ل�شّيدة  ت�شّدرت �شورة 
�لأوىل مي�شيل �أوباما غاف جملة 
ف���وغ ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة، ب��ع��د جتربة 
�إنها  ق��ي��ل   2009 �ل���ع���ام  يف  �أوىل 
ثاين  �أ�شبحت  �إذ  �لتاريخ،  �أدخلتها 
زوج���ة رئ��ي�����س �أم��رك��ي ت��ق��دم على 
هذه �خلطوة بعد وزيرة �خلارجية 
هياري  �ل�������ش���اب���ق���ة  �لأم����رك����ي����ة 
ك��ل��ي��ن��ت��ون. وذك����رت و���ش��ائ��ل �إع���ام 
تت�شّدر  �أوباما  �شورة  �أن  �أمركية 
غاف جملة فوغ يف عددها ل�شهر 
ني�شان �أبريل �ملقبل، وتبدو �ل�شّيدة 
وُكتب  �أزرق،  ب��رد�ء  جال�شة  �لأوىل 
على �لغاف عبارة مي�شيل �أوباما.. 
طيف يلهم �ل�شّيدة �لأوىل ورئي�س 
�ملجلة  �أوباما يف  ويتحدث  �أمركا. 
�إذ  باملغنية بيون�شي،  زوجته  مقارناً 
يقول �إنها مثل بيون�شي يف �أغنيتها 
me upgrade ya!' �إذ �إنها غّرت 
�أزيائه  �إىل �ختيارها  �إ�شارة  فيه، يف 
تقول  فيما  طلته.  على  وحر�شها 
ماليا  �بنتيها  �إن  �لأوىل  �ل�����ش��ّي��دة 
و�لديهما،  مبظهر  يهتمان  و�شا�شا 
وتعرّب�ن عن �إعجابهما مباب�شه .

اإمراأة مت�ضي اأثناء الن�م 
�ل�شرطة يف مقاطعة بريطانية عملية بحث  �أطلقت 
�إم��ر�أة مفقودة يف �خلم�شني من  �لنطاق عن  و��شعة 

�لعمر مت�شي �أثناء �لنوم.
�إن  �شي(  ب��ي  )ب��ي  �لربيطانية  �لإذ�ع���ة  وق��ال��ت هيئة 
�لأوىل من �شباح  �ل�شاعات  �ختفت منذ  جوي كريغ 
�ثناء  ت�شر  بعد خروجها من منزلها وهي  �لربعاء 
�ملر�أة  �ختفاء  �أن  �ك��دت  �ل�شرطة  �أن  و��شافت  �لنوم. 
�مل��األ��وف لكونها غ��ادرت منزلها من  خ��ارج عن نطاق 

نافذة �ملطبخ، وُيعتقد �أنها كانت مت�شي �أثناء �لنوم .
�شرطة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  �إىل  ���ش��ي(  ب��ي  )ب���ي  ون�شبت 
�إن  قوله  ويليامز،  ج��و  �لرقيب  ك��ورن��و�ل،  مقاطعة 
�ملنزل �لذي تعي�س فيه �ل�شيدة كريغ يف بلدة تريغر 

مبقاطعة كورنو�ل عر�شة ملخاطر متاأ�شلة.
�ملفقودة  �ملر�أة �لربيطانية  �ملقاطعة  وو�شفت �شرطة 
مرت  57ر1  طولها  ويبلغ  �لقامة  متو�شطة  باأنها 
و���ش��ع��ره��ا ب��ن��ي ف����احت وك���ان���ت ت���رت���دي ل��ب��ا���س �لنوم 
عنها  بحث  عملية  و�ط��ل��ق��ت  �ل��ل��ون،  �أزرق  ومعطفاً 

مب�شاعدة فريق �لنقاذ يف �ملقاطعة.

�ملوقع   ع��ل��ى  ن�����ش��رت  ج��دي��دة  در�����ش���ة  ك�شفت 
جمرد  �أن  ر�دي��ول��وج��ي  ملجلة  �لإل���ك���رتوين 
حدوث �رجتاج وحيد قد ي�شبب تلفا بنيويا 
للمخ.  وقالت �إيفون دبليو ليو رئي�شة ق�شم 
�أ�شعة �لأع�شاب و�أ�شتاذ م�شاعد �لأ�شعة بكلية 
�لطب بجامعة لجنون تعد هذه �أول در��شة 
تك�شف تعر�س مناطق باملخ لتلف هائل بعد 
�لرجتاج، ويف بع�س �ملر�شى حتدث تغير�ت 

بنيوية للمخ بعد حلقة �رجتاجية وحيدة . 
ب�شوؤون  �مل��ع��ن��ي  دي��ل��ي  �شاين�س  م��وق��ع  وذك���ر 
و�لوقاية  �ل��ت��ح��ك��م  م��رك��ز  وف���ق  �أن����ه  �ل��ع��ل��م 
�أمركي  1.7 مليون  �لأم��ر����س، هناك   من 
يتعر�شون لإ�شابات ر�شية يف �ملخ مما ينجم 

عنه حدوث �شدمة مفاجئة للمخ. 
وع���ق���ب ح������دوث �رجت��������اج، ي��ت��ع��ر���س بع�س 
�مل��ر���ش��ى ل��ف��ق��د�ن �ل��وع��ي مل��دة ق�����ش��رة، كما 

ت�شمل �لأعر��س �لأخرى لارجتاج �ل�شعور 
ب�����ش��د�ع ودوخ����ة وف���ق���د�ن �ل���ذ�ك���رة و�شعف 
لبع�س  وميكن  و�لقلق.  و�لكتئاب  �لنتباه 
حتى  �أو  ���ش��ه��ور�  ت�شتمر  �أن  �حل����الت  ه���ذه 

�شنو�ت. 
من   20% �إىل   10 �أن  �ل��در����ش��ات  وتظهر 
ر�شية  �إ���ش��اب��ة  م��ن   يعانون  �ل��ذي��ن  �ملر�شى 
باأعر��س  �مل��رور  يف  ي�شتمرون  باملخ   ب�شيطة 
ع��ام عقب  على  تزيد  مل��دة   ونف�شية  ع�شبية 

حدوث �لرجتاج.  
وتبني للباحثني �أنه خال عام بعد �لرجتاج 
يحدث �شمور كلي �أو جزئي للمخ يف �ملر�شى 
ب�شيطة،  خمية  ل�شدمة  يتعر�شون  �ل��ذي��ن 
وتظهر هذه �لنتائج �أن �شمور �ملخ ل يقت�شر 
للمخ  حتدث  �لتي  �ل�شديدة  �لإ�شابات  على 

ولكن ميكن �أن يحدث بعد �رجتاج وحيد.

ارجتاج وحيد �ضبب لتلف دائم للمخ 

فنجان قه�ة يقلل ال�ضكتة الدماغية 
�لدماغية مبقد�ر  بال�شكتة  �لإ�شابة  يقلل خطر  يوميا  �لقهوة  فنجان من  تناول  باأن  يابانيون  باحثون  �أف��اد 

�خُلم�س.  وقالو� �إن �ل�شاي �لأخ�شر ميكن �أن يفيد �أي�شا يف منع هذه �حلالة �ملدمرة �لتي حتدث عندما تن�شد 
�أو تنفجر �لأوعية �لدموية �لتي يف �لدماغ �أو �لتي تغذيه. وكانت �لدر��شة �لتي �أجر�ها �لعلماء قد 
تق�شت عاد�ت �مل�شروبات عند �أكرث من 83 �ألف �شخ�س بالغ �شليم من �شن 45 �إىل 74 عاما على 
مدى 13 عاما. ووجدو� �أن �لذين كانو� يتناولون ما ل يقل عن فنجان قهوة و�حد يوميا كانت 
% مقارنة باأولئك �لذين كانو�  لديهم ن�شبة �لتعر�س لاإ�شابة بال�شكتة �لدماغية �أقل بنحو 20 
نادر� ما ي�شربونها. وللح�شول على تاأثر مكافئ كان �ملطلوب هو �شرب �أربعة كوؤو�س من �ل�شاي 
�لأخ�شر. و�أظهرت �مل�شروبات تاأثر� �أكرب يف تقليل �حتمال نزيف باملخ )�نفجار وعاء دموي(. 

�لأخ�شر  �ل�شاي  من  كاأ�شني  �أو  قهوة  فنجان  عن  يقل  ل  ما  ي�شربون  كانو�  �لذين  و�أولئك 
�لنتائج  % لاإ�شابة بهذه �حلالة. وقد مت تعديل كل  يوميا كانو� �أقل خطر� بن�شبة 32 

و�جلن�س  و�لبنية  �ل�شن  حيث  من  �ملجموعات  بني  �لختافات  �لعتبار  بعني  لاأخذ 
قائد  وقال  �لريا�شة.  �لغذ�ئي وممار�شة  و�لنظام  و�ل��وزن  وتعاطي �خلمر  و�لتدخني 

�لدر��شة �لدكتور يو�شيهرو كوكوبو �لإجر�ء �لنظامي ل�شرب �ل�شاي و�لقهوة يفيد 
غالبا �شحة �جلهاز �لدوري لأنه يحول جزئيا دون ت�شكل �جللطات �لدموية .


