
مواقــــــيت ال�صالة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �صيا�صية - م�صتقلة

 

20 صفحة- الثمن درهمان

�ص 07 

�ص 11

�ص 19

فريق )�سكاي دايف دبي( 
يتاأهب للم�ساركة يف رايل الربتغال

عربي ودويل

جناح الإمارات ي�ستقطب 
مزيدا من زوار اجلنادرية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اإ�رسائيل تك�سف عن تدريبات 
لحتالل جنوب لبنان وغزة

•• اأبوظبي-وام:

ملنظمة  التابعة  الإمنائية  امل�ساعدات  جلنة  عن  �سادر  ر�سمي  تقرير  اأ�سار 
التعاون القت�سادي والتنمية اإىل تقدم ترتيب دولة الإم��ارات على �ساحة 
املرتبة  2012 لتحتل  املا�سي  العام  الدول الأكرث عطاء يف العامل خالل 
16 عامليا قيا�سا بن�سبة م�ساعدتها اخلارجية من دخلها القومي الإجمايل 
يف   26 واملرتبة   2011 ع��ام  خ��الل  عامليا   20 املرتبة  كانت حتتل  بعدما 
وزيرة  القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  وق��ال��ت   .2010 ال��ع��ام 
التنمية والتعاون الدويل يف ت�سريح بهذه املنا�سبة اإن املراكز املتقدمة التي 
ترتيب  امل�ستمر يف  والتح�سن  ال�سابقة  الأع���وام  الإم���ارات يف  دول��ة  حققتها 
الإمارات �سمن كبار املانحني الدوليني للم�ساعدات اخلارجية جاءت نتيجة 
للروؤية الثاقبة للقيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل  حفظة  الدولة  رئي�س  نهيان 
را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واملتابعة احلثيثة 
للفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

اخلارجية  امل�ساعدات  بقطاع  الرت��ق��اء  يف  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال��ذي جعل  الأم��ر  ال�سليم مل�ساعداته  الإم��ارات��ي وزي��ادة فعاليته والتوجيه 
للم�ساعدات  الدوليني  املانحني  بني  ع�سرة  ال�ساد�سة  املرتبة  يف  الإم���ارات 
اأن ثقافة  2012. واأ�سافت معايل وزيرة التنمية والتعاون الدويل  للعام 
العطاء وم�ساعدة ال�سعوب الفقرية حول العامل هي ثقافة متجذرة يف دولة 
الإمارات على م�ستوى القيادة الر�سيدة و�سعب الإمارات وهي الثقافة التي 
عززها املغفور له باأذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه منذ قيام الإحت��اد. واأثنت معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي على جهود 
الدولية  التنمية  دعم  يف  الإماراتية  الإن�سانية  واملوؤ�س�سات  املانحة  اجلهات 
لتوجيهات  واقعية  ترجمة  يف  الإن�سانية  ال��ط��وارئ  حل��الت  وال�ستجابة 
الدولة  ه��ي  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  ون��وه��ت معاليها  ال��ر���س��ي��دة.  ال��ق��ي��ادة 
ب�سكل  اخلارجية  م�ساعداتها  بيانات  بتوثيق  تقوم  التي  الوحيدة  العربية 
امل�ساعدات  توثيق  لنظام  ووفقا  الإمنائية  امل�ساعدات  جلنة  لدى  تف�سيلي 
الإمنائية الر�سمية املعتمد لدى هذه املنظمة الأمر الذي يوؤكد التزام دولة 
الإمارات وموؤ�س�ساتها املانحة باأعلى معايري ال�سفافية الدولية فيما يخ�س 

   

لالعتماد  تخ�ضع  مدر�ضة   79
�ملدر�ضي �ضهري �إبريل ومايو

•• دبي- حم�شن را�شد

ك�سفت نوال خالد ح�سن، مديرة اإدارة العتماد املدر�سي يف وزارة الرتبية 
للتقييم  حكومية  مدر�سة   79 تخ�سع  ال���وزارة  اأن  الفجر  ل�  والتعليم 
العام  ومايو من  اإبريل  �سهري  املدر�سي خالل  العتماد  برنامج  �سمن 
اجلاري، موؤكدة النتهاء من تقييم 224 مدر�سة حكومية وخا�سة منذ 

بداية الربنامج .
ميحد  على  وقعه  ال��ذي   2013  -  143 رق��م  الداري  للقرار  ووف��ق��ا 
الزيارات  ت�ستهدفت  بالإنابة،  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�سويدي 
38 مدر�سة يف دبي، و11 بال�سارقة،  التقييمية للمجموعة الرابعة ب 

و14 براأ�س اخليمة، و7 بعجمان، و3 يف اأم القيوين، و6 يف الفجرية. 
مدر�سة  ك��ل  تقييم  عملية  اأن  امل��در���س��ي،  العتماد  اإدارة  م��دي��رة  وق��ال��ت 
مواطن  اأب��رز  على  ال��وق��وف  بعدها  يتم  متوا�سلة،  اأي��ام  خم�سة  ت�ستمر 
القوة وال�سعف فيها، وبعدها رف�س اإعطائها العتماد املدر�سي اإل بعد 
تنفيذ  خ��الل  من  ذل��ك  ويتبني  تعانيها،  التي  املختلة  املعايري  اإ���س��الح 
ال��وزارة زي��ارات دورية كل ثالثة اأ�سهر اإىل املدر�سة ذاتها للوقوف على 
اإع��ط��اوؤه��ا الع��ت��م��اد امل��در���س��ي من  م��دى التطور ال��ذي حققته، وت��ال��ي��اً 
بحيث  خمتلفة،  ت�سنيفات  ثالثة  وف��ق  امل��دار���س  ت�سنيف  ويتم  عدمه، 

يكون فعال للغاية، اأو فعال، اأو غري فعال .
واأ�سافت اأن املدار�س التي تف�سل يف احل�سول على العتماد الأكادميي، 
�ستتوىل املناطق التعليمية التابعة لها م�سوؤولية اتخاذ اإجراءات وتدابري 
جتاهها للعمل على حت�سني م�ستواها، وتغيري الإدارة املدر�سية اإذا كانت 
2014 �سيتم  اأنه بحلول عام  اإىل  اإىل ذلك، م�سرية  املدر�سة يف حاجة 
ب��ربن��ام��ج الع��ت��م��اد، وفق  ك��اف��ة  امل��دار���س احلكومية واخل��ا���س��ة  تغطية 
اأن تكون املدار�س احلكومية  املعايري املعتمدة، حيث تهدف ال��وزارة اإىل 

ذات معايري عاملية، خ�سو�ساً يف ما بتعلق بعمليتي التعليم والتعلم .
)التفا�سيل �س3(

بف�ضل توجيهات ودعم خليفة 

�لإمار�ت 16عامليا يف منح �مل�ضاعد�ت �خلارجية لعام 2012 

نا�ضا يف  �لعملى  تدريبهم  يبد�أون  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  من  مو�طنًا   26

•• القد�س املحتلة-ا.ف.ب:

ن�سرت ال�سرطة ال�سرائيلية تعزيزات يف مدينة القد�س 
املحتلة ام�س خ�سية امتداد الحتجاجات العنيفة التي 
اىل  امل��ا���س��ي��ة  الي����ام  خ���الل  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  �سهدتها 
ميكي  ال�سرطة  با�سم  املتحدث  القد�سي.و�سرح  احلرم 
روزن��ف��ي��ل��د ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س مت تعزيز الم���ن يف 
ا�سافية من  اع��داد  القدمية. ومت جلب  البلدة  وح��ول 
دون  للحيلولة  امل��ن��اط��ق  خمتلف  م��ن  ال�سرطة  رج���ال 
دخول  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سلطات  ح��وادث.ومت��ن��ع  وق���وع 
ي�سم  الذي  القد�سي  احلرم  اىل  الفل�سطينني  الرجال 

•• ابوظبي - الفجر:

ثانويات  طلبة  من   26 من  املكونة  الرابعة  البعثة  ب��داأت 
يف  امل��ت��ق��دم  ال��ع��م��ل��ي  ت��دري��ب��ه��م  التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التابع  جون�سون  ف�ساء  مبركز  هيو�سنت  ف�ساء  مدر�سة 
ل��وك��ال��ة ال��ف�����س��اء الأم���ريك���ي���ة ن��ا���س��ا ب���ال���ولي���ات املتحدة 
المريكية حيث تفاعل الطلبة مع الربنامج فور بدايته. 
اأن  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  كاد مدير  وقال كني 

تزيد  م��ن  با�ستثناء  الق�����س��ى  وامل�سجد  ال�سخرة  قبة 
يف  اقامة  بطاقات  ويحملون  عاما   50 على  اعمارهم 

القد�س، بينما ل توجد قيود على دخول الن�ساء.
وقوع  احتمال  على  موؤ�سرات  تلقينا  روزنفيلد  وا�ساف 
ال���ي���ه���ودي للحرم  ح�����وادث يف ج��ب��ل ال��ه��ي��ك��ل )ال����س���م 
يف  ا�ستباكات  مبا�سرة.وجرت  ال�سالة  عقب  القد�سي( 
اخلمي�س  ال��ت��وايل  على  الثالث  لليوم  الغربية  ال�سفة 
حمدية  اب��و  مي�سرة  الفل�سطيني  ال�سري  ت�سييع  اثناء 
ال��ث��الث��اء، وجثماين  ا���س��رائ��ي��ل��ي  �سجن  ت���ويف يف  ال���ذي 
فتيني فل�سطينيني قتال بر�سا�س اجلي�س ال�سرائيلي 

يف ا�ستباكات تلت ذلك.

الدارة العليا يف معهد التكنولوجيا التطبيقية و�سعت اآلية 
متكاملة ل�سمان العداد املتقدم وتوفري كافة المكانيات 
املادية والتقنية الالزمة مبا ي�سمن حتقيق كامل اأهداف 
العمل  منهاج  �سمن  ت��اأت��ي  التي  اخلارجية  البعثات  كافة 
الرابعة  البعثة  اأن  اىل  م�سريا  التطبيقية  التكنولوجيا  يف 
اأمن  اأجل �سمان  نا�سا يرافقها م�سرفني يعمالن من  اىل 
ال��ربن��ام��ج مب��ا يحقيق  ال��ط��ل��ب��ة وح�����س��ن تنفيذ  و���س��الم��ة 

اأهدافة ب�سكل تام ومتكامل . التفا�سيل )�س3(

الفجر........    04:47            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:43  
الع�صاء......   08:13

امل�سريون ينتف�سون �سد اأخونة الأزهر )ا ف ب(

جنود الحتالل يح�سدون ملواجهة انتفا�سة حمتملة يف القد�س )ا ف ب(

اآثار الدمار الناحت عن ق�سف قوات الأ�سد حلي الأربعني يف دم�سق )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

قوات  اإن  ���س��وري��ون  نا�سطون  ق��ال 
النظام ق�سفت حي برزة يف دم�سق 
بال�ستيا  15 ���س��اروخ��ا  ب��اأك��رث م��ن 
م���ن ط�����راز ت��و���س��ك��ا يف ت���ط���ور هو 
الثورة  ب��دء  منذ  نوعه  من  الثاين 
ال�����س��وري��ة ق��ب��ل اأك���رث م��ن عامني. 
العميد  الع�سكري  اخل��ب��ري  واأف����اد 
مقابلة  يف  الزيات  �سفوة  املتقاعد 
ال�ساروخ  ه����ذا  ب�����اأن  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ال��ن��ات��و با�سم  ل��دى حلف  امل��ع��روف 
اإ�����س 21 م��ن �سنع  اإ�����س  ���س��ك��اراب 
اأنتج مطلع ال�ستينيات وهو  رو�سي 
يحمل راأ�سا حربيا يزن نحو 500 

كيلوغرام. 
املحلية  ال��ت��ن�����س��ي��ق  جل����ان  وق���ال���ت 
تو�سكا  ب�������س���واري���خ  ال��ق�����س��ف  اإن 
وع�سرات  قتلى  �سقوط  عن  اأ�سفر 
اجل���رح���ى ب��ي��ن��ه��م ن�����س��اء واأط���ف���ال 
اإح��راق عدد من املباين  اإىل جانب 
املرة  اأن��ه��ا  على  م�����س��ددة  ال�سكنية، 
الثانية التي ي�ستخدم فيها النظام 
�سواريخ اأر�س اأر�س من هذا النوع 
يف ق�سف دم�سق منذ اندلع الثورة 
�ساروخا  اأط���ل���ق  اأن  ���س��ب��ق  ح��ي��ث 

حلب الدويل.وقالت الهيئة العامة 
ال��ن��ظ��ام ق�سفت  ق���وات  اإن  ل��ل��ث��ورة 
املحافظة،  بريف  ال�سفرية  مدينة 

وعدة اأحياء يف مدينة حلب.    
ق����ال����ت جل���ان  ال�����رق�����ة،  ري������ف  ويف 
ا�ستباكات  اإن  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
احلر  واجلي�س  النظام  ق���وات  ب��ني 
�سبعة  ال��ف��رق��ة  جت���ددت يف حميط 
احلر  اجلي�س  يحاول  حيث  ع�سر، 
التي  ال���ف���رق���ة  ع���ل���ى  ال�������س���ي���ط���رة 

يحا�سرها منذ اأ�سابيع عدة.
�سيا�سيا اأكد دبلوما�سيون يف الأمم 
اتفاق  ب��ع��د  ي��ت��م  اأن�����ه مل  امل��ت��ح��دة 
الأ�سلحة  م��ف��ت�����س��ى  دخ����ول  ب�����س��اأن 
�سوريا،  اإىل  الدوليني  الكيمياوية 
الرئي�س  نظام  و�سط معار�سة من 
ال�سوري ب�سار الأ�سد الذي حتفظ 
ع��ل��ى امل�����دى ال�����ذي ���س��ي��ب��ا���س��ر فيه 
حني  يف  م��ه��ام��ه،  التحقيق  ف��ري��ق 
اأك��د الأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 
ب����ان ك���ي م����ون رغ���ب���ة امل��ن��ظ��م��ة يف 

التفيت�س ب�ساأن كل التقارير. 
وتريد دول غربية اإجراء حتقيق يف 
ا�ستخدام  ب�ساأن  للمعار�سة  تقارير 
وحتمل  واق���ع���ت���ني،  يف  الأ����س���ل���ح���ة 
امل��ع��ار���س��ة ال��ن��ظ��ام امل�����س��وؤول��ي��ة عن 

�ضوريا تعار�ض تفتي�ضا �ضامال ب�ضاأن الكيمياوي 

�لنظام يق�ضف دم�ضق ب�ضو�ريخ بال�ضتية و�ضقوط ع�ضر�ت �لقتلى و�جلرحى

•• القاهرة-يو بي اأي:

بالقاهرة  م�سريات  ع��دة  انطلقت 
ام�س، باجتاه مقر م�سيخة الأزهر 
اأحمد  ل�����س��ي��خ��ه  ودع����م����اً  ت����اأي����ي����داً 
الطيب �سد حماولت الإطاحة به 

وعمليات اأخونة الأزهر.
يف   ، امل����واط����ن����ني  اآلف  وت�����وج�����ه 
التحرير  م��ي��ادي��ن  م���ن  م�����س��ريات 
حرب  وطلعت  ريا�س  املنعم  وعبد 
الأزه��ر بحي  باجتاه مقر م�سيخة 
القدمية،  ال��ق��اه��رة  يف  ا����س���ة  ال���درَّ
دعماً وتاأييداً ل�سيخ الأزهر �سد ما 
اعتربوه حماولت جماعة الإخوان 
من�سبه  به من  الإطاحة  امل�سلمني 
املتظاهرون  الأزه����ر.وردَّد  واأخ��ون��ة 
نفديك  ب���ال���دم  ب����ال����روح  ه���ت���اف���ات 
�سلفية  ول  اإخ����وان  وول  اأزه����ر،  ي��ا 
الأزهر هو ال�سرعية، ومنوت منوت 
وي��ح��ي��ا الأزه������ر، وي�����س��ق��ط ي�سقط 
حكم املر�سد" يف اإ�سارة اإىل املر�سد 

العام جلماعة الإخوان امل�سلمني.
ل�سيخ  و���س��ورا  م�سر  علم  ورف��ع��وا 
الأزه��ر احل��ايل وع��دد من �سيوخه 
م�����س��رية �سّمت  ال��راح��ل��ني.وك��ان��ت 
ب�����س��ع م���ئ���ات م���ن ط����الب جامعة 
ع���ق���ب �سالة  ان���ط���ل���ق���ت،  الأزه��������ر 
اجلمعة اأم�س باجتاه مقر م�سيخة 

الأزهر، دعماً وتاأييداً ل�سيخ الأزهر 
اإله  ل  هتافات:  املتظاهرون  وردَّد 
وراه،  ال�سعب  م�سر  اأزه���ر  اهلل  اإل 
و�سوت الأزهر حيف�سل عايل، ويا 
اإمام يا اإمام .. اإحنا وراك لالأمام، 
وح���م���ل���وا لف���ت���ات ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا ل 

لأخَونة الأزهر.

ال���ريم���وك لالجئني  ع��ل��ى خم��ي��م 
النا�سطون  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني.وب��ث 
ملحاولت  الإن����رتن����ت  ع��ل��ى  ����س���ورا 
واجلرحى  القتلى  انت�سال  الأهايل 
من حتت الأنقا�س اإل اأن اجلزيرة 
امتنعت عن بثها كما وردت ب�سبب 
الع�سكري  اخلبري  ب�ساعتها.وراأى 

�سفوت الزيات يف جلوء النظام اإىل 
ق�سف هذا احلي ب�سواريخ تو�سكا 
تكرارا ملا فعلته رو�سيا يف غروزين 
ا�ستخدام  ع��رب  ال�سي�سان  عا�سمة 
املحروقة  الأر������س  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الق�سف  م���ن  ال���ه���دف  اأن  م���وؤك���دا 
ح�سار  دون  احليلولة  ه��و  امل��دم��ر 

ال�سمال  جهة  من  لدم�سق  ال��ث��وار 
ال����غ����رب����ي.يف ه������ذه الأث������ن������اء ق���ال 
اجلي�س احلر اإنه ا�ستعاد �سيطرته 
على قرية عزيزة يف اجلنوب وعلى 
منطقة ج�سر ع�سان بعد ا�ستباكات 
م��ع ق���وات ال��ن��ظ��ام، ال��ت��ي ان�سحبت 
مطار  ق����رب  ال���ن���ريب  ق���ري���ة  اإىل 

بيونغيانغ تن�ضب �ضاروخا ثانيا �آلف �مل�ضريني يتظاهرون رف�ضا لأخونة �لأزهر ودعما ل�ضيخه 
ورو�ضيا تدر�س �إجالء رعاياها

•• بيونغيانغ-وكاالت:

قال متحدث بل�سان ال�سفارة الرو�سية بالهاتف من عا�سمة كوريا ال�سمالية 
العاملني  اإج���الء  اح��ت��م��ال  درا���س��ة  رو���س��ي��ا  م��ن  طلبت  بيونغيانغ  اإن  ام�����س 

ب�سفارتها يف العا�سمة نتيجة ت�ساعد التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية.
ل  لكنها  الطلب،  تدر�س  رو�سيا  اإن  �سام�سونوف  ديني�س  املتحدث  واأ�ساف 
تعتزم الإجالء يف هذه املرحلة، واإنه ل توجد موؤ�سرات ظاهرية للتوتر يف 
العا�سمة الكورية ال�سمالية..يف الأثناء اأر�سلت البحرية الكورية اجلنوبية 
كوريا  ب��ه��ا  ت��ق��وم  اأن  ���س��واري��خ يحتمل  اإط����الق  مل��راق��ب��ة عملية  م��دم��رت��ني 
ال�سمالية، بعد ن�سب الأخرية �ساروخا ثانيا على من�سة اإطالق �سواريخ 

يف �ساحلها ال�سرقي، وفق ما اأفادت به م�سادر كورية جنوبية. 
ونقلت وك��ال��ة ي��ون��ه��اب ال��ك��وري��ة اجلنوبية ل��الأن��ب��اء ع��ن م�����س��وؤول ب���ارز يف 
بنظام  جمهزتان  اإيجي�س  ط��راز  م��ن  وهما  املدمرتني  اإن  قوله  البحرية 
رادار �سباي 1-، والذي ي�سمح لهما بر�سد مئات الأهداف يف نف�س الوقت 
هذه  ال���رادار  اأج��ه��زة  اأن  كيلومرت..واأ�ساف  األ��ف  اإىل  ي�سل  بعد  على  م��ن 
اأن  م�ساره، م�سيفا  وتتعقب  �سمايل  ك��وري  �ساروخي  اإط��الق  اأي  �سرت�سد 
اأفادت  بينما  ذل��ك  الكورية.زياأتي  اجلزيرة  �سبه  جانبي  �سرتاقب  ال�سفن 
وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية نقال عن م�سوؤول حكومي كبري باأن كوريا 
ال�سمالية نقلت �ساروخا ثانيا متو�سط املدى ون�سبته على من�سة اإطالق 

�سواريخ نقالة يف �ساحلها ال�سرقي.
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�لحتالل ي�ضتنفر يف �لقد�س ملو�جهة �لحتجاجات �لفل�ضطينية

�إجماع مطلق على )�ضالم( 
�للبنانية للحكومة  رئي�ضا 

•• بريوت-وكاالت:

يف  ام�����س  ظهر  بعد  انطلقت 
بعبدا  يف  اجلمهوري  الق�سر 
لتكليف  امللزمة  ال�ست�سارات 
رئي�س حكومة جديدة. حيث 
اأج���م���ع���ت ج��م��ي��ع الأط����ي����اف 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة على  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�سالم  ال��ن��ائ��ب  مت���ام  تلكيف 
لت�سكيل حومة وفاق وطنية. 
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�ل�ضليب �لحمر: ع�ضر�ت �لآلف ماز�لو� يعانون من �آثار �لعنف فى جنوب �ل�ضود�ن
••  جنيف-وام:

 ذكرت اللجنة الدولية لل�سليب الحمر فى جنيف اليوم 
يعانون  م��ازال��وا  ال�����س��ودان  جنوب  ف��ى  الآلف  ع�سرات  اأن 
ت��رك منازلهم فى  اأج���ربوا على  اأن  بعد  العنف  اآث���ار  م��ن 
املناطق النائية خالل ال�سهر املا�سية. وقالت اللجنة اإنه 
ال�سرقى من  املناطق مثل جوجنلى فى اجلزء  فى بع�س 
البالد وملكال ومانيو الرنك فى ولية اعاىل النيل وجاك 
فى �سمال بحر الغزال اأجرب العنف جمتمعات باأكملها على 

املحتاجني من  م��ن  األ��ف��ا   12 ي��ق��ارب  م��ا  مل�ساعدة  ال�سيد 
ال�سكان والنازحني فى جنوب ال�سودان يف حني مت ا�سالح 
م�سخات املياه فى بع�س املناطق فى الوقت الذى متركز 
لعالج  ا�سابيع   3 مل��دة  بيبور  منطقة  ف��ى  ج��راح��ى  ف��ري��ق 

امل�سابني فى ال�ستباكات التى جرت باملناطق املحيطة.
على  م�ساعدات  ب��ت��وزي��ع  حاليا  الح��م��ر  ال�سليب  وي��ق��وم 
ف��ى جنوب  اآخ���رى  ف��ى مناطق  األ���ف �سخ�س   25 ح���واىل 
ال�سودان ت�سمل املواد الغذائية والدوات الزراعية والبذور 

وم�ستلزمات ال�سيد.

التخلى عن كل ما متلك ومنعهم من ممار�سة اأن�سطتهم 
ميلكر  وق��ال  احل��ي��اة.  قيد  على  للبقاء  يحتاجونها  التى 
ال�سودان  جنوب  فى  الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�س  مابيك 
فى  الهائلة  النزوح  حركة  اىل  ادى  ال��ذى  ال�سطراب  ان 
التى  املجتمعات  على  هائال  عبئا  خلف  ال�����س��ودان  جنوب 
مياه  اأو  م���اأوى  على  العثور  جم��رد  واأ���س��ب��ح  ت�ست�سيفهم 
فى  خا�سة  ال�سعوبة  غ��اي��ة  يف  غ��ذائ��ي��ة  وج��ب��ة  اأو  نظيفة 
الوقات  ف��ى  ج��دا  �سحيحة  ال�سا�سية  م��وارده��ا  مناطق 
العادية. وذكرت املنظمة الدولية اأنها قامت بتوزيع اأدوات 

�ضرطة �أبوظبي ت�ضارك يف موؤمتر �لأكادميية �لأمريكية للعلوم �جلنائية بو��ضنطن 
•• ابوظبي-وام:

ال�سنوي  باملوؤمتر  فنية  عمل  ور�سة  يف  مب�ساركتها  بحثية  عمل  ورق��ة  اأبوظبي  ل�سرطة  ممثلة  اجلنائية  الأدل��ة  اإدارة  قدمت   
الدكتور  العقيد  من  كال  ال�سرطة  وف��د  و�سم   . وا�سنطن  يف  اأ�سبوع  مل��دة  عقد  ال��ذي  اجلنائية  للعلوم  الأمريكية  لالأكادميية 
اخلبري اأحمد احلداد رئي�س ق�سم فح�س امل�ستندات واملقدم خبري را�سد الربكاين واملالزمني ن�سرين الربيكي و�سالمة البادي 
فح�س  ح��ول  باملوؤمتر  عمل  ور�سة  يف  احل��داد  العقيد  و�سارك  اجلنائي.  الأ�سنان  طب  اخت�سا�سي  الظهوري  �سامل  والدكتور 
قدم  كما  الأ�سحاء.  وتوقيعات  بينها  املقارنات  واإج��راء  يتعاطون عقاقري طبية  اأو من  الأ�سحاء  لالأ�سخا�س غري  التوقيعات 
الدكتور الظهوري ورقة عمل بحثية حول ا�ستخدام التقدير الأمثل للعمر الفرتا�سي لتطور اأ�سنان الأطفال واأهميته يف بيان 
التاأثريات الإيجابية حلقوق الطفل خا�سة يف حال عدم وجود اأوراق ثبوتية اأو عدم اإمكانية حتديد عمر احلدث يف اجلهات 

الق�سائية والر�سمية. 

لبنى القا�ضمي :بتوجيهات ودعم خليفة

�لإمار�ت 16عامليا يف منح �مل�ضاعد�ت �خلارجية لعام 2012 

�ملخيم �لمار�تي �لأردين مريجيب �لفهود يبد�أ ��ضتقبال �لالجئني �ل�ضوريني يف �لعا�ضر من �أبريل

�خلييلي يدعو لتب�ضيط �لإجر�ء�ت بـ �إقامة ر�أ�س �خليمة ومنفذ �لد�رة �حلدودي مع �ضلطنة عمان 

••  اأبوظبي-وام:

اأ�سار تقرير ر�سمي �سادر عن جلنة 
امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة 
اإىل  والتنمية  القت�سادي  التعاون 
ت��ق��دم ترتيب دول���ة الإم�����ارات على 
����س���اح���ة ال�������دول الأك�������رث ع���ط���اء يف 
العامل خالل العام املا�سي 2012 
قيا�سا  ع��امل��ي��ا   16 امل��رت��ب��ة  لتحتل 
من  اخل��ارج��ي��ة  م�ساعدتها  بن�سبة 
دخ��ل��ه��ا ال��ق��وم��ي الإج���م���ايل بعدما 
كانت حتتل املرتبة 20 عامليا خالل 
العام  يف   26 واملرتبة   2011 عام 

رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واملتابعة احلثيثة للفريق اأول �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة يف الرتقاء 
ب���ق���ط���اع امل���������س����اع����دات اخل���ارج���ي���ة 
الإماراتي وزيادة فعاليته والتوجيه 
ال�سليم مل�ساعداته الأمر الذي جعل 
الإمارات يف املرتبة ال�ساد�سة ع�سرة 
بني املانحني الدوليني للم�ساعدات 
معايل  واأ����س���اف���ت   .2012 ل��ل��ع��ام 
وزيرة التنمية والتعاون الدويل اأن 

القيادة  لتوجيهات  واقعية  ترجمة 
اأن  اإىل  معاليها  ونوهت  الر�سيدة. 
دولة الإم��ارات هي الدولة العربية 
الوحيدة التي تقوم بتوثيق بيانات 
ب�سكل  اخل����ارج����ي����ة  م�������س���اع���دات���ه���ا 
امل�ساعدات  جل��ن��ة  ل���دى  تف�سيلي 
توثيق  ل��ن��ظ��ام  ووف���ق���ا  الإمن���ائ���ي���ة 
الر�سمية  الإمن���ائ���ي���ة  امل�������س���اع���دات 
الأمر  املنظمة  ه���ذه  ل���دى  املعتمد 
ال��ذي ي��وؤك��د ال��ت��زام دول��ة الإم���ارات 
معايري  باأعلى  املانحة  وموؤ�س�ساتها 
ال�����س��ف��اف��ي��ة ال��دول��ي��ة ف��ي��م��ا يخ�س 
واأ�سافت  اخل��ارج��ي��ة.  م�ساعداتها 

ال�سيخة  م��ع��ايل  وق��ال��ت   .2010
وزيرة  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن��ت  لبنى 
التنمية والتعاون الدويل يف ت�سريح 
املتقدمة  امل��راك��ز  اإن  املنا�سبة  بهذه 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول����ة الإم�������ارات يف 
الأعوام ال�سابقة والتح�سن امل�ستمر 
الإم�������ارات ���س��م��ن كبار  ت��رت��ي��ب  يف 
للم�ساعدات  ال��دول��ي��ني  امل��ان��ح��ني 
للروؤية  نتيجة  ج����اءت  اخل��ارج��ي��ة 
ل�ساحب  الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
حفظة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل 

ال�سعوب  وم�ساعدة  العطاء  ثقافة 
ال��ف��ق��رية ح���ول ال��ع��امل ه��ي ثقافة 
م��ت��ج��ذرة يف دول����ة الإم�������ارات على 
و�سعب  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م�ستوى 
الإمارات وهي الثقافة التي عززها 
ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب���اأذن  ل��ه  املغفور 
ن��ه��ي��ان  طيب  اآل  ب��ن �سلطان  زاي���د 
اهلل ثراه منذ قيام الإحت��اد. واأثنت 
معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي على 
واملوؤ�س�سات  املانحة  اجلهات  جهود 
دعم  يف  الإم����ارات����ي����ة  الإن�������س���ان���ي���ة 
وال�ستجابة  ال���دول���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
حل�����الت ال����ط����وارئ الإن�����س��ان��ي��ة يف 

هذا  اأن  ال��ق��ا���س��م��ي  ل��ب��ن��ى  ال�سيخة 
الأمر ي�ساهم يف اندماج جهود دولة 
الدولية  اجل��ه��ود  �سمن  الإم�����ارات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����������داف الإمن����ائ����ي����ة 
اأي�����س��ا يف زيادة  ل��الأل��ف��ي��ة وي�����س��اه��م 
ال�سليم  ال���ت���وج���ي���ه  يف  ال���ف���ع���ال���ي���ة 
وتبوؤها  اخل���ارج���ي���ة  مل�����س��اع��دات��ه��ا 
م�ساف  �سمن  بها  الالئقة  املكانة 
واختتمت  الدوليني.  املانحني  كبار 
خالد  ب��ن��ت  ل��ب��ن��ى  ال�سيخة  م��ع��ايل 
اإن  ب��ال��ق��ول  ت�سريحها  ال��ق��ا���س��م��ي 
دولة  ترتيب  يف  امل�ستمر  التح�سن 
عامليا  املانحني  كبار  ب��ني  الإم����ارات 

توجيه  اإىل  رئ��ي�����س  ب�����س��ك��ل  ي���ع���ود 
مل�ساعدات  ال�سليم  الر�سيدة  القيادة 
الإم����������ارات اخل���ارج���ي���ة م����ن حيث 
يف  فقرا  الأك��رث  للدول  ا�ستهدافها 

ال���ع���امل ون��وع��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات التي 
تنميتها  يف  الإم���ارات  دول��ة  ت�ساهم 
امل�����س��ت��ف��ي��دة من  ال��������دول  ت���ل���ك  يف 

امل�ساعدات. 

•• عمان-وام:

 قام �سعادة عبداهلل نا�سر �سلطان 
ال���ع���ام���ري ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 
بزيارة  الها�سمية  الأردنية  اململكة 
تفقدية للمخيم الماراتي الردين  
م��ري��ج��ي��ب ال��ف��ه��ود ل��ل��وق��وف على 
ل�ستقبال  النهائية  التح�سريات 
الالجئني ال�سوريني به يف العا�سر 

من اأبريل احلايل.
وكان يف ا�ستقبال ال�سفري يف املخيم 
قائد  �سليمان  ب��ن  �سلطان  م��اج��د 
فريق الغاثة الماراتي والدكتور 
التنفيذي  املدير  ال�ساعدي  خالد 
امليداين  الم���ارات���ي  للم�ست�سفى 
بعثة  رئ���ي�������س  ت�������ريزي  دي���ف���ي���د  و 
بالأردن  للهجرة  الدولية  املنظمة 
املتطوعني  ال��ع��ام��ل م��ن  وال��ف��ري��ق 
ال���ه���الل  الم�����ارات�����ي�����ني يف ه���ي���ئ���ة 

الأحمر الإماراتي.
العامري  ع��ب��دهلل  ���س��ع��ادة  واإط���ل���ع 
اآخر  على  التفقدية  زيارته  خ��الل 
والطمئنان  املخيم  يف  التجهيزات 
جوانبه  كافة  يف  العمل  �سري  على 
ل�ستقبال  ج��اه��زي��ت��ه  ح��ي��ث  م���ن 
ال�سوريني  اأول فوج من الالجئني 
ال�سكن  م������راف������ق  ت���ف���ق���د  ح����ي����ث 
الرتفيه  وم��ن��اط��ق  وامل�����س��ت��ودع��ات 
الطبي  واملركز  واملدار�س  واملطابخ 

واملركز العالمي.
واأثنى العامري على جميع اجلهود 
يف  الم��ارات��ي  الفريق  بذلها  التي 
العمل على �سرعة الجناز يف فرتة 
المن  دور  وث��م��ن  ق�سرية  زمنية 
ال����ع����ام وق�������وات ال�������درك الردن����ي����ة 
وامل�������س���ئ���ول���ني يف ب���ل���دي���ة ال����زرق����اء 
الماراتي  اجل��ان��ب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العمل باملخيم ل�ستقبال  يف اجناز 

الالجئني.

�سلطان  م���اج���د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
الغاثة  ف��ري��ق  ق��ائ��د  �سليمان  ب��ن 
اآلية عمل  اإن��ه مت و�سع  الم��ارات��ي 
الإماراتي  الفريق  بتنفيذها  ق��ام 
ن��ت��ي��ج��ة لرتاكم  اح���رتاف���ي���ة  ب��ك��ل 

ال�سكن والإعا�سة من مواد غذائية 
الحتياجات  وك����اف����ة  وم���الب�������س 

اليومية لكل لجئ.
وذكر ماجد �سلطان اأن املخيم ي�سم 
وم�ستودعات  كرفانا    -   770   -

600 مرت مكعب يوميا و�سخانات 
�سم�سية ونظام ري متطور و�سالت 
واأ�سار  وم��الع��ب.  عائلية  جلو�س 
اأجن���زت  ال��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  اأن  اىل 
الفوج  ل���س��ت��ق��ب��ال  ج����ار  وال���ع���م���ل 

اخل������ربات ال���ت���ي اك��ت�����س��ب��ه��ا خالل 
اإي���واء �سابقا  اإدارت���ه ع��دة خميمات 
املخيم  جت��ه��ي��ز  مت  اأن�����ه  م��و���س��ح��ا 
الالجئني  ل����س���ت���ق���ب���ال  اجل����دي����د 
م�ستلزمات  كل  وتوفري  ال�سوريني 

الن�ساء والأطفال واملخترب  وعيادة 
كما  والأ�سعة..  الطبيعية  والعيادة 
املياه  ملعاجلة  مبحطة  املخيم  زود 
بطاقة ت�سغيلية 500 مرت مكعب 
ب�سعة  ل��ل��م��ي��اه  وخ����زان����ات  ي��وم��ي��ا 

للذكور  وم���در����س���ت���ني  وم���ط���اب���خ 
والإناث وم�سجدا واأ�سواقا مفتوحة 
ومغلقة ووح��دات �سحية متكاملة 
تنق�سم اإىل عدة عيادات متخ�س�سة 
والطواري  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ي��ادة  منها 

 . ال�سوريني  الالجئني  م��ن  الأول 
وام - ح. املخيم الإماراتي الأردين  
ا�ستقبال  ي��ب��داأ  ال��ف��ه��ود   مريجيب 
ال�سوريني يف  اأفواج الالجئني  اأول 

العا�سر من اأبريل اجلاري.

 ابوظبي-وام:
امل�ساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  ال��ل��واء  دع��ا   
العامة  الإدارة  يف  العاملني  بالنابة  واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�سية  ل�سوؤون 
ومنفذ  ل�ها  التابعة  والإدارات  اخليمة  راأ���س  يف  الأجانب  و�سوؤون  لالإقامة 
الدارة احلدودي الذي يربط بني دولة الإمارات و�سلطنة عمان اإىل �سرورة 
وتكثيف  املراجعني  على  العقبات  كل  وتذليل  الإج��راءات  وت�سهيل  تب�سيط 
جهود التعاون مع اجلهات الأخرى لالرتقاء بالعمل على اأكمل وجه. وكان 
اللواء اخلييلي قد اجتمع مع العميد �سلطان النعيمي مدير عام الإقامة 
الأنظمة  واطلع على  الإدارات  راأ���س اخليمة ومديري  الأجانب يف  و�سوؤون 
املعمول بها وتكاملها مع قاعدة البيانات املوحدة املطبقة يف وزارة الداخلية. 
كما تعرف اإىل عوائق العمل ووجه بالعمل بدقة وكفاءة عاليتني واإخ�ساع 
الإجراءات لل�سوابط مع تقدمي جميع الت�سهيالت املنا�سبة للمراجعني.. 
تقدمه  م��ا  ك��ل  املوؤ�س�سي يف  التميز  معايري  على  الرت��ك��از  ���س��رورة  م��وؤك��دا 
ال��دارة احلدودي  الإدارة من خدمات للجمهور. و�ساهد اخلييلي يف منفذ 
عن قرب الإجراءات املطبقة واإنهاء معامالت دخول وخروج امل�سافرين عرب 

الرب واملدد امل�ستغرقة يف تطبيق النظام لإنهاء معامالت امل�سافرين.

من�ضور بن ز�يد يلتقي وزير ديو�ن �لبالط �لعماين 
البلدين وال�سعبني ال�سقيقني ح�سر اللقاء معايل عبيد 
الطاير وزير الدولة لل�سوؤون املالية و�سعادة حممد �سيف 
ال�سويدي مدير �سندوق ابوظبي للتنمية و�سعادة مبارك 
لال�ستثمار  الم��ارات  جلهاز  التنفيذي  املدير  املن�سوري 
�سلطنة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  خ��وري  عبدالر�سا  و�سعادة 

عمان.
 وم���ن اجل��ان��ب ال��ع��م��اين م��ع��ايل دروي�����س ب��ن ا�سماعيل 
املالية ومعايل ال�سيد  البلو�سي الوزير امل�سوؤول لل�سوؤون 
ومعايل  الداخلية  وزي��ر  البو�سعيدي  في�سل  ب��ن  حمود 

ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن م�����س��ع��ود ال�����س��ن��ي��دي وزي����ر التجارة 
البكري  نا�سر  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  وم��ع��ايل  وال�سناعة 
وزير القوى العاملة و�سعادة ال�سفري حممد بن عبداهلل 
القتبي ال�سفري العماين لدى المارات وكان �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان قد و�سل اإىل م�سقط والوفد 
املرافق ل�سموه ظهر اليوم يف زيارة ق�سرية حيث كان يف 
ا�ستقباله باملطار ال�سلطاين اخلا�س معايل ال�سيد خالد 
البالط  دي���وان  وزي���ر  البو�سعيدي  �سعود  ب��ن  ه��الل  ب��ن 

ال�سلطاين.

••  م�شقط-وام:

التقى �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة بالعا�سمة العمانية 
�سعود  ب��ن  ه��الل  ب��ن  ال�سيد خالد  اأم�����س معايل  م�سقط 

البو�سعيدي وزير ديوان البالط ال�سلطاين.
الخوية  ال��ع��الق��ات  ا�ستعرا�س  املقابلة  خ��الل  وج���رى   
امل��ت��م��ي��زة ب���ني دول����ة الم������ارات و���س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان واأوج����ه 
مل��ا فيه خري  امل��ج��الت ك��اف��ة  ال��ق��ائ��م بينهما يف  ال��ت��ع��اون 
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�لر�ضاد �جلوية حتذر من تدين مدى �لروؤية 
�لفقية وتدعو �ىل عدم �رتياد �لبحر

••  اأبوظبي-وام:

 ح��ذر امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���س��اد اجل��وي��ة وال����زلزل ال�سائقني 
نتيجة  الأفقية  ال��روؤي��ة  م��دى  ت��دين  م��ن  ال��ط��رق  وم�ستخدمي 
له  بيان  املركز يف  والأت��رب��ة. ودع��ا  للغبار  املثرية  ال��ري��اح  هبوب 
املرور على  بتعليمات  اأم�س اىل اخذ احليطة واحلذر واللتزام 
الطرقات . كما دعا املركز اىل عدم ارتياد البحر نظرا ل�سطرابه 
من حني اىل اخر حيث و�سل ارتفاع موج البحر اأعاله مع الرياح 

اجلنوبية اىل 6 اأقدام يف كل من اأرزنة وام الدلخ.

جمعية �لإمار�ت �لطبية تنظم موؤمتر� 
حول زر�عة �لأ�ضنان بدبي 

••  دبي-وام:

�سارك اأكرث من 350 طبيب اأ�سنان يف املوؤمتر العلمي املخت�س حول زراعة الأ�سنان الذي نظمته �سعبة طب الأ�سنان 
بجمعية الإمارات الطبية ام�س بالتعاون جمعية الإ�سكندرية لزراعة الأ�سنان وبدعم من وزارة ال�سحة وذلك بفندق 
اأتالنت�س بدبي . �سارك يف املوؤمتر الذي ي�ستمر ثالثة اأيام اأطباء اأ�سنان خمت�سون يف جمال زراعة الأ�سنان وعالجها 
من م�سر والعراق وال�سعودية والإمارات وايطاليا وفرن�سا والدمنارك . ويناق�س املوؤمتر- الذى يعد الأول من نوعة 
املخت�س يف جمال زراعة الأ�سنان يف ال�سرق الأو�سط - اآخر التطورات وطرق العالج احلديثة املتعلقة بزراعة خالل 
جل�ساته العلمية مب�ساركة نخبة من املتخ�س�سني من املنطقة والعامل . وحظي املوؤمتر برعاية من عدد من كربى 

ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف زراعة الأ�سنان.

ملك �ملغرب يهنئ �لكاتب عادل حدجامي بفوزه بجائزة �ل�ضيخ ز�يد للكتاب فرع �ملوؤلف �ل�ضاب
••  الرباط-وام:

بعث جاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك املغرب برقية تهنئة اإىل الكاتب عادل حدجامي مبنا�سبة فوزه بجائزة ال�سيخ 
زايد للكتاب  فرع املوؤلف ال�ساب يف دورتها ال�سابعة.

لنا مبنا�سبة ح�سولك على جائزة  برقيته  يطيب  املغرب قوله يف  العربي لالأنباء عن ملك  املغرب  وكالة  ونقلت 
ال�سيخ زايد فرع املوؤلف ال�ساب يف دورتها ال�سابعة اأن نتقدم اإليك بخال�س تهانئنا على هذا التتويج الفكري العربي 

امل�ستحق الذي جاء ليوؤكد مدى متيز الإبداع الفل�سفي املغربي والعرتاف له بقيمته العالية عربيا ودوليا .
لنيل  وا�ستحقاق  ج��دارة  عن  حدجامي  ال�سيد  اأهلت  التي  والعلمية  الفكرية  باجلهود  الربقية   يف  جاللته  واأ�ساد 
هذه اجلائزة القيمة التي ترعاها هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية املتحدة  موؤكدا اأن هذا 
التقدير العلمي املرموق الذي حظي به املوؤلف اجلاد للكاتب حدجامي فل�سفة جيل دولوز يف الوجود والختالف 
واإثراء  املعا�سر  الفل�سفي  الفكر  اأغ��وار  �سرب  املوفقة يف  الفكرية  ملوا�سلة م�سريته وبحوثه  له  �سيكون خري حمفز 

اخلزانة الفل�سفية املغربية والعربية.

ميثلون البعثة الرابعة للطلبة يف وكالة الف�ضاء المريكية 

26 مو�طنًا من �لتكنولوجيا �لتطبيقية يبد�أون تدريبهم �لعملى يف نا�ضا
•• ابوظبي - الفجر

املكونة  ال���راب���ع���ة  ال��ب��ع��ث��ة  ب�������داأت 
ث����ان����وي����ات  ط���ل���ب���ة  م�����ن   26 م�����ن 
تدريبهم  التطبيقية  التكنولوجيا 
ف�ساء  مدر�سة  يف  املتقدم  العملي 
جون�سون  ف�ساء  مبركز  هيو�سنت 
الأمريكية  الف�ساء  لوكالة  التابع 
نا�سا بالوليات املتحدة المريكية 
حيث تفاعل الطلبة مع الربنامج 
ف��ور بدايته. وق��ال كني ك��اد مدير 
ثانويات التكنولوجيا التطبيقية اأن 
الدارة العليا يف معهد التكنولوجيا 
متكاملة  اآلية  و�سعت  التطبيقية 
وتوفري  امل��ت��ق��دم  الع����داد  ل�سمان 
والتقنية  امل��ادي��ة  المكانيات  كافة 
الالزمة مبا ي�سمن حتقيق كامل 
اخلارجية  البعثات  ك��اف��ة  اأه����داف 
يف  العمل  منهاج  �سمن  تاأتي  التي 
م�سريا  التطبيقية  التكنولوجيا 
نا�سا  اىل  ال��راب��ع��ة  البعثة  اأن  اىل 
ي��راف��ق��ه��ا م�����س��رف��ني ي��ع��م��الن من 
الطلبة  و�سالمة  اأمن  �سمان  اأجل 
وح�سن تنفيذ الربنامج مبا يحقيق 

اأهدافة ب�سكل تام ومتكامل .

ثانويات  م�������س���وؤويل  اأن  واأ�����س����اف 
مبختلف  التطبيقية  التكنولوجيا 
اإمارات الدولة عقدوا عدة جل�سات 
عمل مع طلبة البعثة قبل اأ�سابيع 
بالربنامج  من �سفرهم لتعريفهم 
التدريبي الذي يتم خالل الجازة 
على  والج��اب��ة  احل��ال��ي��ه  املدر�سية 
توفري  اىل  اإ���س��اف��ة  ا�ستف�ساراتهم 
التوا�سل  ل�سمان  الو�سائل  كافة 
وم�سوؤويل  ال��ب��ع��ث��ة  ب���ني  ال����دائ����م 
و  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
للوقوف على  الطلبة  اأم��ور  اأولياء 
ال���وق���ت وتوفري  اأح���وال���ه���م ط����وال 

كافة اأ�سكال الدعم الالزم لهم .
ولفت مدير ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقية اىل اأن اختيار الطالب 
ملعرفة  دق��ي��ق��ة  ت�����س��ف��ي��ات  ب��ع��د  مت 
م�����س��ت��واه��م ال��ع��ل��م��ي و ال��ت��اأك��د من 
ا�ستفادتهم  ي�سمن  مب��ا  كفاءتهم 
املكثف  ال����ربن����ام����ج  م����ن  ال���ت���ام���ة 
م��ا يحقق  لهم  نا�سا  اأع��دت��ه  ال���ذي 
�سناعة  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ط��م��وح��ات 
املتخ�س�سة  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ك�����وادر 
منوهاً  احل��ي��وي��ي  امل���ج���ال  ه���ذا  يف 
�سرتكز  ال���راب���ع���ة  ال��ب��ع��ث��ة  اأن  اىل 

من درا�سة كافة التخ�س�سات التي 
الهند�سية  امل�����س��ارات  على  ت�سعهم 
والتكنولوجية والعلمية املتطورة.

ح�سني  اأع��������������رب  ج����ه����ت����ه  وم���������ن 
الأن�ساري املدير التنفيذي ل�سركة 
�سعادته  ع��ن  اديوفنت�سرز  �سبي�س 
باإقبال طلبة ثانويات التكنولوجيا 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف هذه  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

والتدريب  ف�سائية  هند�سة  على 
الف�سائي الذي يتوافق مع املناهج 
ثانويات  يف  بها  املعمول  الدرا�سية 

التكنولوجيا التطبيقية.
البعثة غادرت  اأن  كاد  واأو�سح كني 
ال���دول���ة خ���الل ال���س��ب��وع اجل���اري 
ل���ي�������س���ل ع�������دد ط���ل���ب���ة ث����ان����وي����ات 
الذين  التطبيقية  التكنولوجيا 

ا�ستكمال  ع��ل��ى  الم�����ارات  وف��ت��ي��ات 
تخ�س�س  يف  اجلامعية  درا���س��ت��ه��م 
ه��ن��د���س��ة ال��ف�����س��اء ب���اإع���ت���ب���اره من 
التخ�س�سات املتقدمة التي تتوافق 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
وح����ر�����س احل����ك����وم����ة الحت����ادي����ة 
ع��ل��ى مت��ك��ني اأب���ن���اد ال���وط���ن عامة 
خا�س  ب�سكل  والفتيات  وال�سباب 

طالباً   110 ايل  نا�سا  يف  ت��درب��وا 
وطالبة مواطنني خالل عام واحد 
حيث اأن 84 من الطلبة - 28% 
منهم من الطالبات - قد ا�ستفادوا 
يتم  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  بالفعل 
تنفيذه بالتعاون مع �سركة �سبي�س 
هذا  يف  املتخ�س�سة  ادي��وف��ن��ت�����س��رز 
�سباب  ت�����س��ج��ي��ع  ب����ه����دف  امل����ج����ال 

يف  املتخ�س�سة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��رح��ل��ة 
الف�ساء  و تكنولوجيا  جمال علوم 
العليا  الدارة  ك���ب���ريم���ن  ب���دع���م 
التطبيقية  التكنولوجيا  مبعهد 
ال�سركة  اأن  و الأه��ايل موؤكدا على 
هذه  م��ث��ل  تنظيم  يف  متخ�س�سة 
املتقدمة ومتلك  العلمية  الربامج 
ع���ال���ي���ة وع����الق����ات قوية  خ������ربات 
لتنظيم هذه الرحالت التي �سيتم 
خاللها تنفيذ عدة تدريبات تتعلق 
ب���ع���امل ال���ط���ريان وال��ف�����س��اء على 
اأي��دي خ��رباء متخ�س�سني يف هذا 
الطالب  و���س��ع  �سيتم  كما  امل��ج��ال 
التدريبة  اإلج������راءات  نف�س  ع��ل��ى 
الف�ساء مع  التي يخ�سع لها رواد 
لالإلتقاء  اأمامهم  الفر�سة  اإتاحة 
ب��امل�����س��ت��ك�����س��ف��ني ال���ع���ائ���دي���ن من 
الف�ساء و معاي�سة جتارب حقيقية 
ملا يحدث يف غرفة التحكم باملكوك 

الف�سائي.
�سعادتهم  عن  الطلبة  اأع��رب  فيما 
ب�����الل�����ت�����ح�����اق ب�����ه�����ذا ال����ربن����ام����ج 
حر�سهم  م���وؤك���دي���ن  ال���ف�������س���ائ���ي 
احل�ساري  باملظهر  ال��ظ��ه��ور  على 

والعلمي الالئق بالدولة.

انتهت من تقييم 224 موؤ�ض�ضة تعليمية حكومية وخا�ضة

مدر�ضة تخ�ضع لالعتماد �ملدر�ضي �ضهري �إبريل ومايو  79
•• دبي- حم�شن را�شد

مديرة  ح�سن،  خالد  ن��وال  ك�سفت 
وزارة  يف  امل��در���س��ي  الع��ت��م��اد  اإدارة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل���� ال��ف��ج��ر اأن 
مدر�سة   79 ت��خ�����س��ع  ال����������وزارة 
برنامج  �سمن  للتقييم  حكومية 
الع��ت��م��اد امل��در���س��ي خ���الل �سهري 
اإب��ري��ل وم��اي��و م��ن ال��ع��ام اجلاري، 
 224 تقييم  من  النتهاء  موؤكدة 
م��در���س��ة ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���س��ة منذ 
ال��ربن��ام��ج . ووف��ق��ا للقرار  ب��داي��ة 
الداري رقم 143 - 2013 الذي 

املعايري  اإ���س��الح  بعد  اإل  امل��در���س��ي 
املختلة التي تعانيها، ويتبني ذلك 
زيارات  ال����وزارة  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
دورية كل ثالثة اأ�سهر اإىل املدر�سة 
التطور  م��دى  على  للوقوف  ذاتها 
اإعطاوؤها  وت��ال��ي��اً  ح��ق��ق��ت��ه،  ال����ذي 
عدمه،  م���ن  امل���در����س���ي  الع���ت���م���اد 
ويتم ت�سنيف املدار�س وفق ثالثة 
يكون  بحيث  خمتلفة،  ت�سنيفات 
فعال للغاية، اأو فعال، اأو غري فعال 
. واأ�سافت اأن املدار�س التي تف�سل يف 
احل�سول على العتماد الأكادميي، 
�ستتوىل املناطق التعليمية التابعة 

مدر�سة   160 ن��ح��و  ت��ق��ي��ي��م  اإىل 
ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����س���ة خ�����الل ع����ام، 
مماثل  ع��دد  اإىل  اإ���س��اف��ة   2013
يتم  ح���ت���ى   2014 ع������ام  خ������الل 
دبي  املدار�س احلكومية يف  تغطية 
الإمارات  واحلكومية واخلا�سة يف 
اإنه  م�سيفة   ،2014 ع��ام  بنهاية 
يتم رفع تقارير تقييم كل مدر�سة 
الإلكرتوين  ال�����وزارة  م��وق��ع  ع��ل��ى 
ليتمكن اأولياء الأمور من الإطالع 
عليه، والوقوف على مواطن القوة 
واختيار  مدر�سة،  كل  يف  وال�سعف 

اأف�سل املدار�س لأبنائهم.

وكيل  ال�سويدي  ميحد  على  وقعه 
بالإنابة،  والتعليم  الرتبية  وزارة 
التقييمية  ال���زي���ارات  ت�ستهدفت 
للمجموعة الرابعة ب 38 مدر�سة 
و14  ب��ال�����س��ارق��ة،  و11  دب����ي،  يف 
براأ�س اخليمة، و7 بعجمان، و3 يف 

اأم القيوين، و6 يف الفجرية. 
العتماد  اإدارة  م���دي���رة  وق���ال���ت 
ت��ق��ي��ي��م كل  ع��م��ل��ي��ة  اأن  امل���در����س���ي، 
م���در����س���ة ت�����س��ت��م��ر خ��م�����س��ة اأي������ام 
متوا�سلة، يتم بعدها الوقوف على 
اأبرز مواطن القوة وال�سعف فيها، 
العتماد  اإعطائها  رف�س  وبعدها 

ل��ه��ا م�����س��وؤول��ي��ة ات���خ���اذ اإج������راءات 
وت�����داب�����ري جت���اه���ه���ا ل��ل��ع��م��ل على 
الإدارة  وتغيري  م�ستواها،  حت�سني 
امل���در����س���ة يف  ك���ان���ت  اإذا  امل��در���س��ي��ة 
اأنه  اإىل  م�سرية  ذل���ك،  اإىل  ح��اج��ة 
تغطية  �سيتم   2014 عام  بحلول 
املدار�س احلكومية واخلا�سة كافة 
ب��ربن��ام��ج الع��ت��م��اد، وف��ق املعايري 
اإىل  ال��وزارة  املعتمدة، حيث تهدف 
ذات  احلكومية  امل��دار���س  تكون  اأن 
م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة، خ�����س��و���س��اً يف ما 

بتعلق بعمليتي التعليم والتعلم .
ت�سعى  ال������وزارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

التي  امل�����س��ك��الت  اأه����م  اأن  واأك������دت 
اأبرزتها تقارير املقيمني للمدار�س 
التي اخفقت منذ بداية الربنامج 
التخطيط  ������س�����وء  يف  مت����ث����ل����ت 
الإدارات  ل��ب��ع�����س  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
روؤيتها  و���س��وح  وع����دم  امل��در���س��ي��ة، 
اأية  وجتاهلها  بالتطوير،  املتعلقة 

م�سروعات تنموية للطالب، الأمر 
العملية  خ��ل��ل يف  ع��ن��ه  ن��ت��ج  ال����ذي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب�����س��ك��ل ع����ام، واأث�����ر يف 
جمال الرتكيز الرابع الذي ي�سم 
يف  وي��دخ��ل  ال�سفية  البيئة  ج���ودة 
نوعية التدري�س وعمليات التعليم 

والعلم الداخلية.

تخريج دورة �لتطبيق �لعملي لتحديد هوية �ضحايا �لكو�رث ب�ضرطة �بوظبي 
•• ابوظبي-وام:

رئي�س  املركزية  العمليات  عام  مدير  الري�سي  نا�سر  اأحمد  اللواء  �سهد 
حفل  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  ال�سحايا  �سوؤون  مكتب  جلنة 
الأوىل.  الكوارث  �سحايا  هوية  لتحديد  العملي  التطبيق  دورة  تخريج 
واأكد الري�سي حر�س جهاز ال�سرطة على حتفيز الإبداع والتميز يف مهام 
العمل املختلفة لدى املنت�سبني كافة �سمن توجيهات قيادتنا ال�سرطية 
�سوؤون  مكتب  دور  اإىل  لفتا  وامل�ستمر..  ال��دائ��م  التطوير  عجلة  لدعم 
خدمات  ت��ق��دمي  على  ت��رك��ز  مهمة  وطنية  ر���س��ال��ة  ت��ق��دمي  يف  ال�سحايا 
العاملية  املعايري  اأف�سل  وف��ق  حديثة  واآل��ي��ات  وتقنيات  عالية  ج��ودة  ذات 

املتقدمة . وهناأ اللواء الري�سي اخلريجني متمنيا لهم التوفيق يف خدمة 
الوطن وحثهم على بذل املزيد من اجلهود والتميز مبا ي�سهم يف تطوير 
موؤ�س�سات العمل ال�سرطي. وهدفت الدورة التي ا�ستمرت اأ�سبوعا و�سارك 
اإدارات  خمتلف  من  والأف���راد  ال�سف  و�سباط  ال�سباط  من   21 فيها 
املعنية يف جمال حتديد هوية �سحايا  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
اآلية  منظومة  يف  والتطبيقية  العملية  مهاراتهم  �سقل  اإىل  ال��ك��وارث 
وال�سابات اجلماعية وحتديد هوياتهم.  الكوارث  اإىل �سحايا  التعرف 
املعتمد من  العاملي  والربتوكول  والإج���راءات  املعطيات  على  رك��زت  كما 
املتدربني  وتزويد  الإن��رتب��ول  الدولية  اجلنائية  ال�سرطة  منظمة  قبل 
مبعلومات دقيقة يف املبادئ التوجيهية لتحديد هوية �سحايا الكوارث . 

�لهوية تكّرم �أدي�ضون �لإمار�ت تقديرً� لإبد�عاته
•• ابوظبي- الفجر

كّرمت هيئة الإم��ارات للهوية املخرتع 
الإم�����ارات�����ي امل��ه��ن��د���س اأح���م���د جمان 
تقديراً  الإم����ارات  اإدي�����س��ون  ب���  ال�سهري 
له  وت�سجيعاً  واب��ت��ك��ارات��ه  لإب��داع��ات��ه 
على موا�سلة جهوده يف خدمة الوطن 
والإن�سان و جاء تكرمي املهند�س جمان 
انطالقاً من حر�سها الدائم على دعم 

امل���واه���ب ال��وط��ن��ي��ة وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا على 
الفخر  روح  وغ��ر���س  والعطاء  الإب���داع 
ال����ولء والن��ت��م��اء ل��ل��دول��ة ل��دي��ه��ا مبا 
�سعادة  وق���ّدم  الوطنية.  الهوية  ي��ع��زز 
الدكتور املهند�س علي حممد اخلوري 
للهوية  الإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر 
الهوية  درع  جم��ان  اأح��م��د  للمهند�س 
هام�س  على  وذل��ك  والبتكار  ل��الإب��داع 
هيئة  نظمته  ال���ذي  ال�����س��ن��وي  امللتقى 

�سركائها  ل��ت��ك��رمي  ل��ل��ه��وي��ة  الإم������ارات 
يف   2013 ل��ل��ع��ام  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
باأبوظبي  البحر  باب  فريمونت  فندق 
حيث مت تكرمي 36 جهة وموؤ�س�سة من 
بينها 22 جهة حكومية و14 موؤ�س�سة 
علي  �سعادة  التكرمي  وح�سر  خا�سة. 
الرتبية  وزارة  وكيل  ال�سويدي  ميحد 
�سلطان  حم��م��د  و����س���ع���ادة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
العبيديل الأمني العام امل�ساعد ملجل�س 
اأع����رب املهند�س  ال�����وزراء. م��ن ج��ان��ب��ه 
اأحمد جمان عن �سكره لهيئة الإمارات 
للهوية على لفتتها ومبادرتها بتكرميه 
موؤكداً اأن ذلك �سي�سكل حافزاً له على 
الإمارات  ا�سم  لرفع  الإب���داع  موا�سلة 
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ر��ضد بن حمد�ن بن ر��ضد يفتتح �لقرية �لرت�ثية لذوي �لحتياجات �خلا�ضة

مكافحة خمدر�ت �ضرطة دبي ت�ضيف لغة �لإ�ضارة لفعالياتها

•• دبى-وام:

اف��ت��ت��ح ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن حمدان 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س  بن را�سد 
اخلريية  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة  اأم���ن���اء 
ال���رتاث لذوى  ق��ري��ة  اأم�����س  م�ساء 
تنظم  التى  اخلا�سة  الحتياجات 
ومركز  ال���ه���ي���ئ���ة  ب����ني  ب���ال���ت���ع���اون 
ال�سيخة ميثاء بنت را�سد بن �سعيد 
الحتيياجات  ل����ذوى  م��ك��ت��وم  اآل 
بعملى  �سعار  حت��ت  بحتا  اخلا�سة 
 14 اأدعم جمتمعى وت�ستمر حتى 

اأبريل مب�ست�سفى لطيفة بدبى.
تفقد  ب��ج��ول��ة  را���س��د  ال�سيخ  وق���ام 
اأج����ن����ح����ة م�����راك�����ز ذوي  خ���الل���ه���ا 
امل�ساركة  اخل��ا���س��ة  الإح���ت���ي���اج���ات 
واجل���ه���ات وامل��وؤ���س�����س��ات والأف������راد 
الرتاثية  ال��ق��ري��ة  ف��ى  امل�����س��ارك��ني 

ومنها م�ست�سفى لطيفة بدبى.
القرية  ب��ف��ك��رة  اع���ج���اب���ه  واأب�������دى 
ابراز دور  التى ت�ستهدف  الرتاثية 
وزرع  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوى 

مكتوم  اآل  لهيئة  ال��ع��ام��ة  الأم����ني 
ال�سيخ  ل�سمو  وتقديره  �سكره  عن 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 
امل��ال��ي��ة موؤ�س�س  ح��اك��م دب���ى وزي����ر 
الهيئة لدعمه للمعاقني فى جمال 
الحتياجات  ذوى  وت��اأه��ي��ل  تعليم 
ب�ساأن  للهيئة  وتوجيهاته  اخلا�سة 
ومنها  والتعليم  ال��ت��اأه��ي��ل  ب��رام��ج 
دع���م م��رك��ز ال�����س��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
را�سد اآل مكتوم لذوي الحتياجات 
�سوطا كبريا  ال��ذى قطع  اخلا�سة 
ف��ى ه��ذا امل��ج��ال. وع��رب ع��ن �سكره 
اأي�سا لل�سيخ را�سد بن حمدان بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
اأمناء هيئة اآل مكتوم اخلريية على 
افتتاحه القرية الرتاثية ورعايته 

لها مثمنا هذه الرعاية.
واأ���س��ار اب��ن غ��ن��ام اإىل اأه��م��ي��ة هذه 
مرة  لأول  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال���ق���ري���ة 
والو�سائل  الأف����ك����ار  اك��ت�����س��اف  يف 
باملفاهيم  وت���زوي���ده���م  امل��ط��ل��وب��ة 
ال�سرورية للمعرفة لتعزيز النمو 

اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  ووجهت 
را�سد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  ومركز 
و  ال�سكر  املنا�سبة  بهذه  مكتوم  اآل 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  التقدير 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ساحب  واأخيه  اهلل  الدولة حفظه 

ب��ال��ن��ف�����س ك���اأف���راد منتجني  ال��ث��ق��ة 
امل��ج��ت��م��ع وكونها  ف��ى  وم�����س��ارك��ني 
ر�سالة للدوائر احلكومية واجلهات 
الحتياجات  ذوت��ي  لدعم  اخلا�سة 
للقائمني  ال�سكر  ووج���ه  اخل��ا���س��ة 

على تنظيم القرية.

اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ى رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل للرعاية والدعم الذى يوليانه 

لذوى الحتياجات اخلا�سة.
واأعرب �سعادة حممد عبيد بن غنام 

عبداجلليل  اللواء  �سعادة  اأ�ستقبل 
الإدارة  م��دي��ر  ال��ع�����س��م��اوي  م��ه��دي 
العامة ملكافحة املخدرات يف �سرطة 
فاطمة  الأ�����س����ت����اذة  مب��ك��ت��ب��ه  دب�����ي 
الإ�سارة  لغة  املناعي خبرية  خليفة 
حماكم  يف  م��ع��ت��م��دة  وم���رتج���م���ة 
النقيب جمعه بالل  ،بح�سور  دبي 
التوعية  ق�����س��م  رئ��ي�����س  ال�����س��وي��دي 
ب��اأ���س��رار امل��خ��درات والأ���س��ت��اذة اأمل 
الجتماعية  ال��ب��اح��ث��ة  ال��ف��ق��اع��ي 
وال���ن���ف�������س���ي���ة ب��������������اإدارة ال���ت���وع���ي���ة 
تفعيل  اآلية  لبحث  والوقاية،وذلك 
املقرتح املقدم من الأ�ستاذة فاطمة 
بخ�سو�س اإدراج لغة الإ�سارة بكافة 
تقدمها  التي  التوعوية  الفعاليات 
لطالب  وال��وق��اي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة 

تكرمي
ال��ل��واء عبداجلليل  ق���ام  ب��ع��د ذل���ك 
بت�سليم  ج��م��ع��ه  ال��ن��ق��ي��ب  ي��راف��ق��ه 
تقدير  ���س��ه��ادة  ف��اط��م��ة  اخل���ب���رية 
املقرتح  بتقدمي  مل��ب��ادرت��ه��ا  تثمينا 
قطاع  ب���ت���ط���وي���ر  ولإه����ت����م����ام����ه����ا 
امل��ح��ا���س��رات ال��ت��وع��وي��ة م��ن خالل 

اإ�سافة لغة الإ�سارة اإليها.

تعاون ل حمدود 
الأ����س���ت���اذة فاطمة  اأب�����دت  ب���دوره���ا 
املناعي �سرورها للدعم الالحمدود 
الذي لقيته من اللواء عبداجلليل 
للتعاون  اإ�ستعدادها  مبديًة  مهدي 
بكافة  والوقاية  التوعية  اإدارة  مع 

بالإ�سافة  منها  والوقاية  وكيفية 
املحا�سرات  من  للعديد  لإلقائهم 
،حيث  امل��خ��درات  ب��اأ���س��رار  املتعلقة 
يتم التن�سيق مع خبري لغة الإ�سارة 
ترجمة  ليتوىل  املعاقني  ن��ادي  من 
املحا�سرة للغة التي يفهمها املعاق.

املُعاق يحتاج لتوعية
واأو�سح مدير الإدارة العامة ملكافحة 
�سمعيا  امل���ع���اق���ني  ب�����اأن  امل����خ����درات 
ي��ف��ت��ق��دون حلا�سة  اأ���س��وي��اء ول��ك��ن 
معر�سون  ف��ه��م  ول���ذل���ك  ال�����س��م��ع 
التي  امل��غ��ري��ات  وراء  ينجرفوا  لأن 
لتعاطي  ال�سوء  رفقاء  من  تردهم 
امل��خ��درات ب��اأن��واع��ه��ا،ف��ح��ت��ى تقوى 
م��ن��اع��ة ه������وؤلء لب����د م���ن تكثيف 

املدار�س واجلامعات.

�ضابقة
واأثنى اللواء عبداجلليل الع�سماوي 
خ��الل الإ���س��ت��ق��ب��ال ب��امل��ق��رتح الذي 
بتطبيقها  ن��ف��ت��خ��ر  ���س��اب��ق��ة  ي���ع���د 
خالل  التوعوية  فعالياتنا  بكافة 
القادمة ،مو�سحا  القريبة  املرحلة 
ب���اأن ف���رق ع��م��ل ال��ت��وع��ي��ة يقومون 
ت�سمل  وا���س��ع��ة  ت��وع��وي��ة  ب���ج���ولت 
فيهم  مب��ا  املجتمع  قطاعات  ك��اف��ة 
اأن��دي��ة امل��ع��اق��ني وال��ف��ئ��ات اخلا�سة 
�ساركوا  ح��ي��ث  وال�������س���ارق���ة  ب���دب���ي 
الفعاليات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  م��ع��ه��م 
امل���ت���ن���وع���ة وع����ق����دوا ال���ع���دي���د من 
الدورات املتعلقة باأ�سرار املخدرات 

ال����ربام����ج ال���ت���وع���وي���ة ل��دي��ه��م من 
حما�سراتنا  ن��ط��اق  تو�سيع  خ��الل 
�سمعيا  امل���ع���اق���ني  ف���ئ���ات  ل��ت�����س��م��ل 
لغة  �سن�سيف  اأن��ن��ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
التوعية  اإعالناتنا  لكافة  الإ���س��ارة 
التي  اأو  م�سبقا  ت�سويرها  التي مت 
باأن  لحقا،مذكرا  ت�سويرها  �سيتم 
املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة 
والذي  ال�سديق(  )جهاز  ت�ستخدم 
اأ�سئلة للجمهور ينتقل  يطرح عدة 
بهم من املراحل ال�سهلة لالأ�سعب 
�سريبح  م������ن  ب�����رن�����ام�����ج  ك���ن���م���ط 
مت  الربنامج  تنفيذ  املليون،وعند 
املعاق  ليتمكن  الإ�سارة  لغة  اإ�سافة 
�سمعيا من الإ�ستفادة من املعلومات 

التي ترده من اجلهاز.

مهارات  تطوير  وبالتايل  العقلي 
واإدراك الأطفال الذين يعانون من 

�سعوبات التعلم يف وقت مبكر.
امللتقيات  ان��ه ميكن يف ه��ذه  وق��ال 
ق���ي���ا����س ال�����ذك�����اء ع���ن���د الأط����ف����ال 
قدراتهم  وم���ع���رف���ة  امل���ت���اأخ���ري���ن 
وتطرق   .. وت���ق���ومي���ه���ا  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
املخ�س�س  امللتقى  ه��ذا  اأهمية  اإىل 
يف  ل��ل��م��ع��اق��ني  الأوىل  ب���ال���درج���ة 
ال���ت���ق���ري���ب ب����ني الأ�����س����ر واأول����ي����اء 

املعاقني من جهة ومراكز املعاقني 
اأولياء  خ��ا���س��ة  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
م�سافات  تف�سلهم  الذين  املعاقني 
ك��ب��رية ع��ن م��راك��ز الإع���اق���ة حيث 
املعاق  ال��ط��ف��ل  اأب  اأو  لأم  مي��ك��ن 
بالإعاقة  امل�����س��اب  ول��ده��م  ت��دري��ب 
امللتقيات  ه�����ذه  ع���ل���ى  ال���ذه���ن���ي���ة 

لتقومي قدراته العقلية.
بن  را�سد  ال�سيخ  ا�ستقبال  فى  كان 
ح��م��دان ب��ن را���س��د ال م��ك��ت��وم كل 

ع�سو  الب�سطى  عفراء  �سعادة  من 
املدير  الحت��ادى  الوطنى  املجل�س 
دب����ى لرعية  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذى 
الن�ساء والطفال وحممد عبيد بن 
غنام الأمني العام لهيئة اآل مكتوم 
اخلريية وخالد ال�سيخ نائب مدير 
والدكتور  بدبى  ال�سحة  هئة  ع��ام 
م�ست�سفى  م��دي��ر  اخل���ي���اط  ع��ب��ي��د 
املزروعى  م��ب��ارك  و�سعيد  لطيفة 

نائب مدير عام بيت اخلري . 

تقدمها  ال��ت��ي  املتنوعة  الفعاليات 
الأكادميي  اأو  ال��رتب��وي  ل��ل��م��ي��دان 
باملوؤ�س�سات  امل��ح��ا���س��رات  ح��ت��ى  اأو 

احلكومية اأو اخلا�سة ،الأمر الذي 
تو�سيع  يف  ق��وي  وب�سكل  �سي�ساهم 
املخدرات  مبخاطر  املعرفة  نطاق 

واأ����س���راره���ا و���س��ب��ل ال��وق��اي��ة منها 
ل�سريحة جديدة من املجتمع وهي 

فئة ال�سم.

ماجد بن حممد يكرم �مل�ضاهمني يف �جناح مو�ضم �لقرية �لعاملية 2012- 2013
من حممد عبد املق�سود من جريدة الإمارات اليوم وعالء البدري من 
الإجنليزية  باللغة  وحتقيق  مقال  اأف�سل  جائزة  اأما   .. اخلليج  جريدة 
و جاي  ن��ي��وز  ج��ول��ف  ج��ري��دة  م��ن  �سيث  �ساليني  م��ن  لكل  فقد منحت 

هيلوتني من جريدة اأك�سرب�س.
ومنحت جائزة اأف�سل تغطية اإعالمية باللغة العربية لكل من �سريين 
فاروق من �سحيفة البيان ومدحت ال�سويفي من جريدة اخلليج .. اأما 
بها كل من يل يل  باللغة الإجنليزية فقد فاز  اإعالمية  اأف�سل تغطية 
ب - ليبو اأون و �سو�سيرتا �ستيفن �سمويل من اخلليج تامي وجائزة جلنة 

التحكيم للتميز ال�سحفي ل�سومية �سعد من جريدة اخلليج . 

لالإقامة و�سوؤون الأجانب و الإدارة العامة للدفاع املدين.
الطرق  دب��ي و هيئة  بلدية  و  ف��زاع  ب��ط��ولت  م��ن  ك��ل  اأي�سا تكرمي  ومت 
و  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�س�سة  و  الإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  و  وامل��وا���س��الت 
خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة  و  التجاري  وال��رتوي��ج  للفعاليات  دب��ي  موؤ�س�سة 

الإ�سعاف و هيئة ال�سحة بدبي.
ومنح �سموه جوائز للم�ستثمرين عن خمتلف الفئات يف القرية العاملية 
اأف�سل منفذ جت��اري واأف�سل حمل  امل��ح��الت الأوروب��ي��ة ج��ائ��زة  ون��ال��ت 
جتزئة منحت جلراند بزار .. اأما اأف�سل مطعم فقد ذهبت اإىل مطعم 
ال�سعودي  بها اجلناح  فاز  فكرة جديدة يف جناح  اأف�سل  �سدف وجائزة 

لأف�سل فكرة وهي املتحف الإ�سالمي .. اأما اأف�سل واجهة جناح فقد فاز 
نالها  اأف�سل جناح  و  الأردين  البحريني واجلناح  باملنا�سفة اجلناح  بها 

اجلناح الهندي.
كما كرم �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد الرعاة الر�سميني للقرية العاملية 
وهم م�سرف اأبوظبي ال�سالمي و مياه المارات و ال�سركة الأهلية خط 

اخلليج للتجارة العامة و عطورات احلرمني.
اأما الفائزون بجوائز م�سابقة القرية العاملية لالإعالم فقد منح �سموه 
جريدة  من  �سجاد  ملحمد  اإجنليزية  �سحيفة  من  �سورة  اأف�سل  جائزة 
اخلليج تاميز و جائزة اأف�سل مقال وحتقيق �سحفي باللغة العربية لكل 

•• دبي-وام:

هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ماجد  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
الثقافة والفنون بدبي حفل ختام القرية العاملية الذي اأقيم الليلة قبل 

املا�سية يف فندق غراند حياة دبي.
وكرم �سموه اجلهات التي �ساهمت يف اجناح مو�سمها 2012 -2013 
الهيئات  لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  و�سملت 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  و  وال��ط��وارىء  واملن�ساآت 
العامة  الإدارة  و  للعمليات  العامة  والإدارة  للمرور  العامة  الإدارة  و 

بح�ضور 63 م�ضرفة وولية اأمر

لقاء�ن مفتوحان ملو��ضالت �لإمار�ت مع �أولياء �لأمور وم�ضرفات �حلافالت �ملدر�ضية باأبوظبي
ن���ظ���م م���رك���ز خ����دم����ات امل����دار�����س 
الأعمال  مراكز  جمموعة  ع�سو 
ال���ت���اب���ع���ة مل���وا����س���الت الإم��������ارات 
مع  اأح��ده��م��ا  مفتوحني  ل��ق��اءي��ن 
م�����س��رف��ات ال��ن��ق��ل وال�����س��الم��ة يف 
مع  والآخ��ر  املدر�سية،  احلافالت 
وليات اأمور الطلبة، بهدف تعزيز 
قنوات التوا�سل مع عنا�سر النقل 
املدر�سي ون�سر مفاهيم ال�سالمة 

والرتبية املرورية ال�سحيحة.
ال�ساعر  جا�سم  ال�سيد  ق��ام  حيث 
 48 مع  لقاء  بعقد  املركز  مدير 
يف  يعملن  و�سالمة  نقل  م�سرفة 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية 
ملناق�سة  وذل����ك  اأب���وظ���ب���ي،  ب��ف��رع 
���س��ب��ل دع���م خ��دم��ة الإ�����س����راف يف 
والوقوف  امل��در���س��ي��ة،  احل��اف��الت 
ومتطلباتهن  احتياجاتهن  على 

يف هذا ال�ساأن.
ال����دوري، ا�ستمع  ال��ل��ق��اء  وخ���الل 
امل�����الح�����ظ�����ات  اإىل  ال�����������س�����اع�����ر 
واملقرتحات الواردة من م�سرفات 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وال�����س��الم��ة  ال��ن��ق��ل 

املدر�سية يف احلافالت، واحلفاظ 
على �سالمتهم.

اأن  امل��دار���س  واأك��د مدير خدمات 
موا�سالت الإمارات تويل اهتماماً 
والتوعية  التدريب  لربامج  بالغاً 
وامل�سرفات  للم�سرفني  امل��ق��دم��ة 
وال�سائقني على حد �سواء، كونهم 
لإجناح  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  ي�سكلون 

املعوقات والعوائق من خالل طرح 
واملبادرات  وامل��ق��رتح��ات  الأف���ك���ار 
منوهاً  ال�ساأن،  هذا  يف  الإيجابية 
ب�سرورة تعميق واإدامة التوا�سل 
مع اجلهات ذات العالقة بخدمة 
امل���وا����س���الت امل���در����س���ي���ة، ك�����وزارة 
وجمل�س  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال����رتب����ي����ة 
اأبوظبي للتعليم ووزارة الداخلية 

ب��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه��ن خ�����الل فرتة 
التواجد داخل احلافلة املدر�سية، 
حيث اأكد اهتمامه مبتابعة جميع 

ما طرحنه.
ودورهن  امل�سرفات  بجهود  واأ�ساد 
املن�سود  التكامل  حتقيق  يف  املهم 
امل��در���س��ة والأ����س���رة، و�سمان  ب��ني 
بيئة اآمنة للطلبة خالل رحلتهم 

وتطوير  املدر�سي،  النقل  عملية 
املقدمة  اخل����دم����ة  م�������س���ت���وي���ات 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ل�����س��ال��ح 

واملهنية يف الدولة.
ت�سافر  ������س�����رورة  ع���ل���ى  و�����س����دد 
ل��ت��ط��ب��ي��ق مفهوم  ك��اف��ة  اجل���ه���ود 
على  واحل���ف���اظ  اأوًل  ال�����س��الم��ة 
الطلبة املنقولني، وتذليل جميع 

وهيئات النقل واملوا�سالت.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، األ��ق��ى مدير 
ال�سيد  امل���دار����س  م��رك��ز خ��دم��ات 
جا�سم ال�ساعر حما�سرة اإر�سادية 
املها  مدر�سة  يف  اأم���ر  ول��ي��ة  ل�15 
امل�����س��رتك��ة ب��اأب��وظ��ب��ي ح���ول مهام 
ال�سائق وم�سرف النقل وال�سالمة 
يف احل���اف���ل���ة امل���در����س���ي���ة وال�����دور 

املطلوب من اأولياء الأمور.
وبح�سور  ال�������س���اع���ر  وحت��������دث 
مديرة  املن�سوري  جناة  الأ�ستاذة 
الأمهات  دور  اأهمية  عن  املدر�سة 
والآباء يف متابعة التجهيز املبكر 
لأب��ن��ائ��ه��م ال��ط��ل��ب��ة ���س��ب��اح��اً قبل 
اإىل  تقلهم  التي  احلافلة  و�سول 
انعكا�س  وم��دى  درا�ستهم،  مقار 
الرحلة  ���س��ري  ع��ل��ى ح�����س��ن  ذل����ك 
وتعزيز  ال���ي���وم���ي���ة،  امل���در����س���ي���ة 
العالقة الإيجابية بني ويل الأمر 
والطالب بدًل من العتماد الكلي 

على اخلادمة يف املنزل.
م���رك���ز خدمات  م���دي���ر  واأو�����س����ح 
اأن لوجود م�سريف النقل  املدار�س 

اآث�������اراً  وال�������س���الم���ة يف احل���اف���ل���ة 
اإيجابية يف احلفاظ على اأبنائهم 
ال�سعود  يف  وم�ساعدتهم  الطلبة 
واإىل  ب�سكل �سحيح من  والنزول 
احلافلة، وكذلك التعامل الأمثل 
لدى احلالت الطارئة كالإخالء 
�سمح  اأو احلرائق ل  اأو احل��وادث 

اهلل. 
ب��ا���س��ت��ع��را���س حمتوى  ك��م��ا ق����ام 
يخ�سع  التي  التدريبية  احلقيبة 

وال�سالمة  النقل  م�سرفات  لها 
من خالل الربامج وور�س العمل 
للعمل  تاأهيلهن  بهدف  املتنوعة 
ك��م�����س��رف��ات ن��ق��ل و����س���الم���ة، تال 
القاعدة  مبفاهيم  تعريف  ذل��ك 
يطبقها  اأن  ينبغي  التي  الذهبية 
ع�سر  البتعاد  خالل  من  الطلبة 
خطوات فور نزولهم من احلافلة 
وذلك �سماناً ل�سالمتهم وحفاظ 

على اأرواحهم.
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كهرباء دبي تنظم ور�ضة عمل بعنو�ن تاأمل م�ضاحلة �لنف�س وتقدير �لذ�ت
•• دبي-وام:

نظمت اللجنة الن�سائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي ور�سة 
وتقدير  النف�س  م�ساحلة  تاأمل  بعنوان   ملوظفاتها  عمل 
والتي  للهيئة  التابعة  احل�سيبة  تدريب  قاعة  يف  ال��ذات 
ال�سيد  العزيز  عبد  ماجدة  الإخت�سا�سية  فيها  حا�سرت 
الفكري  والتطوير  ل��الإرت��ق��اء  ال��ه��دى  مركز  م��ن  م�سعود 
احليوية   بالطاقة  ال��ع��الج  يف  ماج�ستري  على  احلا�سلة 
التقليدي  الريكي  يف  املعتمدة  واملعاجلة  واملدربة  الريكي 

بح�سور عدد من موظفات الهيئة.
هيئة  يف  الن�سائية  اللجنة  رئي�سة  املهريي  خولة  وقالت 
ي��اأت��ي �سمن  ال��ور���س  اإن تنظيم ه��ذه  دب��ي  كهرباء وم��ي��اه 
الإهتمام  ل��دع��م  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ا�سرتاتيجية 
مب��وظ��ف��ات ال��ه��ي��ئ��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ن الج��ت��م��اع��ي والإرت���ق���اء 
بامل�ستوى النف�سي وال�سحي ملوظفاتها وتعزيز بيئة عمل 
والراحة  الإ�ستقرار  من  ج��وا  وتوفر  الإن��ت��اج  على  ت�سجع 
النف�سية لهن اإ�سافة اىل الرتكيز على الطاقة الإيجابية 
اي��ج��اب��ا ع��ل��ى الأداء  ب��ال��ذات مم��ا ينعك�س  ال��ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز 

املوؤ�س�سي للهيئة وعلى احلياة اخلا�سة ملوظفاتنا.
الن�سائية  اللجنة  رئي�س  نائب  دميا�س  فاطمة  واأو�سحت 
امل�ساركات يف هذه الور�سة تعرفن على مراكز الطاقة  اأن 
اجل�سدية  الآلم  م��ن  التخل�س  وكيفية  الن�����س��ان  بج�سم 
ال���ط���اق���ة باجل�سم  ك���اف���ة م�������س���ارات  وال��ن��ف�����س��ي��ة وت��ن��ق��ي��ة 
باإ�ستخدام التدريبات احلركية الب�سيطة لتن�سيط مراكز 
وجل�سات  التنف�س  تدريبات  اىل  اإ�سافة  باجل�سم  الطاقة 
التاأمل للتخل�س من التوتر واخلوف وطرق التعامل مع 

الذات ومكافاأتها والتعرف عليها . 

حممد بن �ضعود �لقا�ضمي ونهيان بن مبارك يح�ضر�ن �أفر�ح �حلب�ضي بر�أ�س �خليمة

�ضرطة �أبوظبي تعّرف منت�ضبيها يف �لعني جائزة �ملوظف �ملثايل

مبنا�سبة زفاف جنله علي اإىل كرمية املرحوم را�سد حممد ح�سن احلب�سي. 
اأقيم يف �سالة الكورني�س لالأفراح يف مدينة راأ�س  كما ح�سر احلفل الذي 

اخليمة .
القبائل  واأب��ن��اء  البالد  واعيان  ووجهاء  وال�سخ�سيات  امل�سئولني  من  ع��دد 
والفنون  الأه��ازي��ج  احلفل  خ��الل  احلربية  الفرقة  وق��دم��ت   . وامل��دع��وي��ن 

الإماراتية الرتاثية ابتهاجا بهذه املنا�سبة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب  اخليمة ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية املجتمع وال�سيخ حممد بن نهيان بن مبارك اآل نهيان م�ساء اأم�س 
احلب�سي  عليوه  بن  ر�سود  حممد  را�سد  ال�سيد  اأقامة  ال��ذي  الزفاف  حفل 

•• اأبوظبي-الفجر:

للموارد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع���ّرف���ت 
ممثلة  اأبوظبي،  ب�سرطة  الب�سرية 
العاملني،  اأداء  ت��ق��ي��ي��م  ب���������اإدارة 
جائزة  ال���ع���ني  ���س��رط��ة  م��ن��ت�����س��ب��ي 
الإ�سهامات  ونظام  املثايل،  املوظف 

عمل  ور������س�����ة  يف  الإل��������ك��������رتوين، 
بنادي  اأخ��رياً  اأقيمت  متخ�س�سة؛ 

�سباط ال�سرطة يف العني.
ال��ن��ق��ي��ب ع��ب��داهلل كرامة  واأو����س���ح 
ال����ع����ام����ري، م����دي����ر ف�����رع �����س����وؤون 
ق�سم  يف  والأف�����راد  ال�سف  �سباط 
اأداء  احلفز الوظيفي باإدارة تقييم 

العاملني، اأن جائزة املوظف املثايل 
بالقيادة  العاملني  دفع  اإىل  تهدف 
لتطوير  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة 
مب�ستوى  والرت�����ق�����اء  اأن���ف�������س���ه���م، 

اأدائهم الوظيفي.
تعّد  ال���ور����س���ة  ه����ذه  اأن  واأ�����س����اف 
املوظفني  لتاأهيل  الأوىل  املرحلة 

جلائزة �سمو وزير الداخلية، لفتاً 
للجائزة  ال��رت���س��ح  جم�����الت  اإىل 
والفنية  الإ�سرافية  النواحي  م��ن 
والوظائف  والهند�سية  والتقنية 
اجلانب  ع��ن  ف�����س��اًل  املتخ�س�سة، 
املوظف  وف��ئ��ة  وامل���ي���داين  الإداري 
املتميز اجلديد. كما قدم العامري 
�سرحاً مب�سطاً عن منهجية احلفز 
عليها  ي�����س��رف  ال���ت���ي  ال���وظ���ي���ف���ي، 
الق�سم واملجالت التي ت�ستمل عليها 
وامليداليات  ك��الأو���س��م��ة  املنهجية، 
واملوظف  املتميز،  الطالب  وجوائز 
والثناء  التدريبي  والتفوق  املثايل 
اإ�سهامات  وت���وث���ي���ق  وال���ت���ق���دي���ر، 
التقييم  وا����س���ت���م���ارة  ال���ع���ام���ل���ني، 
ل�سباط  الأداء  ق��ي��ا���س  وم��ع��اي��ري 
لن�سر  املتبعة  والو�سائل  الرتباط، 

وتعميم املنهجية بني العاملني.
توزيع  مت  امل��ح��ا���س��رة  ن��ه��اي��ة  ويف 
ل��ل��رت���س��ح جلائزة  وث��ي��ق��ة  من�����وذج 
امل�����وظ�����ف امل������ث������ايل، ال����ت����ي حت���وي 
واملعايري  الفنية،  الكتابة  ���س��روط 
التي يجب على املتقدم ا�ستيفاوؤها 

للح�سول على اجلائزة.

�فتتاح فعاليات �ملوؤمتر �لعربي �لأول لل�ضحة �لعامة بدبي

)�لطرق( ُتطلق خدمة �ل�ضتف�ضار عن 
مو�عيد مرتو دبي بالر�ضائل �لن�ضية

املتطوعون ال�ضغار ي�ضاركون يف ملتقى ) التطوع عمل واأمل (

�لعوبد : �مل�ضاركة ت�ضهم يف خلق جيل و�ٍع مبفهوم �لعمل �لتطوعي
اأط��ل��ق��ت م��وؤ���س�����س��ة ال���ق���ط���ارات يف 
هيئة الطرق واملوا�سالت ، خدمة 
ال���س��ت��ف�����س��ار ع��ن م��واع��ي��د حركة 
دب����ي يف خمتلف  م����رتو  رح�����الت 
الأوقات عرب اإر�سال ر�سائل ن�سية 
 ،5223 ال����رق����م  اإىل  ق�������س���رية 
موؤ�س�سة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  وذل�����ك 
امل���وا����س���الت ال���ع���ام���ة م���ن خالل 
جدولة املواعيد يف نظام خمطط 
ال��رح��الت  وجهتي وال��ذي ي�سهم 
اجلمهور  اأم���ام  اجل��ه��د  تقليل  يف 
اأكرث  ب�سكل  امل���رتو  ا���س��ت��خ��دام  يف 

�سال�سة و�سهولة. 
واأو����س���ح رم�����س��ان ع��ب��داهلل مدير 
الهيئة  اإدارة ت�سغيل القطارات يف 
واملوا�سالت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  اأن   ،
حت��ر���س ع��ل��ى اإط�����الق ب��اق��ة من 
التي  اجلديدة  التقنية  اخلدمات 

ق��ال��ت ���س��ح��ر اأح���م���د ال��ع��وب��د نائب 
للعمل  ال���ع���رب���ي  الحت�������اد  رئ���ي�������س 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ت��ط��وع��ي 
ج��م��ع��ي��ة م��ت��ط��وع��ي الم���������ارات اأن 
ملتقى  يف  ت�����س��ارك  ���س��وف  اجلمعية 
ال����ذي حتت�سنه  ال�����س��غ��ري  امل��ت��ط��وع 
دول����ة ق��ط��ر خ����الل ال���ف���رتة م���ن 6 
والذي   ، اجل���اري  اب��ري��ل   11 حتى 
ي���ق���ام حت���ت ���س��ع��ار )ال���ت���ط���وع عمل 
واأمل ( و ينظمه مركز قطر للعمل 
التطوعي ، و يح�سره حوايل 200 
عربية،  دول������ة   16 م����ن  م�������س���ارك 
امللتقى يعترب الأول من  اأن  م�سريًة 
املوؤمتر  اأن  ع��ل��م��ا  ق��ط��ر،  يف  ن��وع��ه 
عقد  ال�����س��غ��ري  ل��ل��م��ت��ط��وع  الأول 

باملغرب العام املا�سي.
ال���ه���دف من  اأن  ال��ع��وب��د  واأ�����س����ارت 
امل�����س��ارك��ة ه��و غ��ر���س ث��ق��اف��ة العمل 
ن���ف���و����س الأ����س���ب���ال  ال���ت���ط���وع���ي يف 
وثمار  ال���ي���وم  غ���ر����س  ب��اع��ت��ب��اره��م 

وامل�ساركات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  م��ث��ل 
ال�سلة  ذات  باملعلومات  وتزويدهم 
من اجل ت�سجيع ا�ستمرارية العمل 
العربي. وذكرت  التطوعي يف عاملنا 
�سرتاأ�سه  ال���ذي  الم�����ارات  وف���د  اأن 
عمر  م��ن  متطوعني   8 �سيت�سمن 
وم�سرف  ع����ام����ا   17 ح���ت���ى   12
الفئة  ه��ذه  ب��اأن  م�سريًة   ، وم�سرفة 
�ست�سارك يف ور�س العمل التدريبية 
والربامج   ، امل��ت��ن��وع��ة  والأن�����س��ط��ة 
والرتفيهية  التعليمية  الأخ�����رى 
امللتقى  ب��رن��ام��ج  �سمن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي 
وال������ذي ���س��ي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز ورف���ع 
هذه  ل��دى  التطوعي  العمل  ثقافة 

الفئة .
جمعية  اأن  ال��ع��وب��د  ���س��ح��ر  واأك�����دت 
متطوعي المارات ت�سعى لالهتمام 
بفئة املتعني ال�سغار خا�سة يف فرتة 
اجازاتهم، حيث تعد الأن�سطة التي 
ميار�سها الأطفال يف الإج��ازات من 

وت�سّهل  املتعاملني  رغ��ب��ات  تلبي 
ل�ستخدام  اأم��ام��ه��م  الإج�������راءات 
ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي ب�سكل  و���س��ائ��ل 
واأن  خ��ا���س،  ب�سكل  وامل����رتو  ع���ام 
يتما�سى  اخل���دم���ة  ه����ذه  ت���ق���دمي 
جمال  يف  العاملية  املعايري  واأرق��ى 
زيادة  اأج���ل  م��ن  اجل��م��اع��ي  النقل 

امل�ستقبل ، اإ�سافًة اإىل تربية الن�سء 
ع��ل��ى ح���ب ال���ت���ط���وع وع���م���ل اخلري 
وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ، واأو����س���ح���ت اأن 
خلق  يف  كذلك  �ست�سهم  م�ساركتهم 
التطوعي  العمل  مبفهوم  واع  جيل 
وت��ه��ي��ئ��ت��ه ع��ل��ى الن���خ���راط يف هذا 
 ، ال��ه��ام  املجتمعي  احل��ي��وي  ال��ع��م��ل 
ف�ساًل عن بناء عالقات بني الأجيال 
العربية القادمة والواعدة من خالل 

اأ�سا�س  الذين هم  املتعاملني  ر�سا 
جن���اح م��ب��ادرات��ن��ا امل��ت��ن��وع��ة، واأن 
حتقيق  على  العمل  املوؤ�س�سة  دور 
للهيئة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��غ��اي��ات 

واأبرزها  املتعاملون اأوًل . 
واأ�ساف: اإن خدمة اإر�سال الر�سائل 
الن�سية �ستمنح م�ستخدمي املرتو 
مواعيد  ع��ل��ى  ال���ت���ع���ّرف  ف��ر���س��ة 
الرحالت ب�سكل دقيق ومي�ّسر ما 
املعلومات  على  ح�سولهم  ي�سهل 
ب�سكل فوري للم�ساعدة الفّعالة يف 
الأم��ر الذي  التنقل بكل �سال�سة، 
ي���وؤك���د م����دى ان�����س��ج��ام امل���ب���ادرات 
م���ع م��ك��ان��ة دب����ي ك��م��رك��ز جتاري 

واقت�سادي عاملي. 
ت�سغيل  اإدارة  م���دي���ر  واأو������س�����ح 
القطارات طريقة اإر�سال الر�سائل 
الرقم  اإىل  ال��ق�����س��رية  ال��ن�����س��ي��ة 

الرمز  اإر����س���ال  ي��ت��م  اأن   ،5223
املوجود  امل��ن�����س��ة  رق���م  ي��ت��ب��ع��ه   D
ع��ن��د م���ك���ان و����س���ول امل�����رتو عرب 
���س��ا���س��ات ع��ر���س امل��ع��ل��وم��ات اأو يف 
امل��ت��وف��ر يف املحطات  امل���رتو  دل��ي��ل 
كافة للخطني الأحمر والأخ�سر، 
لأوق����ات  ال����رد  ي�ستقبل  ث��م  وم���ن 
اآخ����ر ث���الث رح����الت ق���ادم���ة، ويف 
معرفة  يف  امل�ستخدم  رغ���ب  ح���ال 
يتم  للرحالت  املختلفة  الأوق���ات 
و���س��ع ال��رم��ز D ث��م رق��م املن�سة 

يتبعه الوقت املطلوب. 
ب��اأن ه��ذه اخلدمة احليوية  واأك��د 
تعزيز  يف  ����س���ك  ب�����ال  ���س��ت�����س��ه��م 
ا����س���ت���خ���دام امل�����رتو ب�����س��ك��ل اأك����رب، 
ك��ون��ه��ا ت�����س��اع��د امل�����س��ت��خ��دم��ني يف 
املعلومات مبا�سرة  احل�سول على 

دون احلاجة اإىل النتظار. 

اأهم الأحداث التي تعلق يف ذاكرتهم، 
خا�سة الجتماعية منها .

و�سجعت نائب رئي�س الحتاد العربي 
ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي رئ��ي�����س جمل�س 
الم����ارات  متطوعي  جمعية  اإدارة 
الهتمام  اإىل  ال���ف���ئ���ة  ه�����ذه  اأ�����س����ر 
ب���ال���وق���ت امل���ت���اح ل��ه��م يف الج������ازات 
ال�ستثمار  م����ن  ن�����وع  ت���ع���د  ك���ون���ه���ا 
احل���ق���ي���ق���ي يف م����واه����ب الأط����ف����ال 
ل  وب����رام����ج  دورات  جم����رد  ول��ي�����س 
يذكر،  �سيء  الطفل  ملوهبة  ت�سيف 
ول���ك���ن مي���ك���ن ل��ت��ل��ك ال����ربام����ج اأن 
هويته  وت�سكل  الطفل  ميول  توجه 
الجتماعية و العلمية والفكرية يف 
امل�ستقبل، لذلك عليهم التعامل مع 
هذه الإجازات ب�سكل حذر ودقيق يف 
متخ�س�سة  واأن�سطة  برامج  اختيار 
بفئة ال�سغار ، ومن �ساأنها اكت�ساف 
وت���ط���وي���ر م���ه���ارات���ه���م ال���ف���ردي���ة و 

ال�سخ�سية والجتماعية.

••  دبي-وام :

حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
ن��ائ��ب حاكم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
دب����ي وزي�����ر امل���ال���ي���ة رئ��ي�����س هيئة 
�سعادة  اف���ت���ت���ح  ب����دب����ي  ال�������س���ح���ة 
امل���ي���دور مدير  امل��ه��ن��د���س ع��ي�����س��ى 
ع���ام ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي بدبي 
امل���وؤمت���ر ال��ع��رب��ي الأول  ف��ع��ال��ي��ات 
نظمته  ال�����ذي  ال���ع���ام���ة  ل��ل�����س��ح��ة 
مع  بالتعاون  بدبي  ال�سحة  هيئة 
ال�سحة  العاملي جلمعيات  الحتاد 
العامة اأم�س بفندق جمريا كريك 
امل��وؤمت��ر بدعم من  وي��ق��ام   . �سايد 
ل����دول  ال�����س��ح��ة  وزراء  جم��ل�����س 
جمل�س التعاون وجمعية المارات 
الطبية وجائزة ال�سيخ حمدان بن 
را�سد للعلوم الطبية حتت عنوان  

م�ستمرة  وه����ي  ال���ع���رب���ي  ال���ع���امل 
ات���خ���اذ كافة  ي��ت��م  يف ذل���ك م���ا مل 
الالزمة  والإج��������راءات  ال��ت��داب��ري 
املبنية على �سيا�سات �سحية فاعلة 
والتوعية  ال���وق���اي���ة  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
واإ����س���راك امل��ج��ت��م��ع امل����دين. وقال 
اأ�سبحت  ل��ق�����د  امل���ي���دور  امل��ه��ن��د���س 
ال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����س وجتنب 
�سحية  اأول�����وي�����ة  م�����س��اع��ف��ات��ه��ا 
وحمورا هاما من حماور اخلطط 
للموؤ�س�سات  الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
هنا  ن��ح��ذوه  م��ا  وه���ذا  ال�سحية.. 
معايري  فيها  ارتقت  التي  دب��ي  يف 
املعايري  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  احل����ي����اة 
يحتم  ال����ذي  الأم�����ر   .. ال���دول���ي���ة 
علينا املبادرة لتبني كافة الربامج 
اأ�سا�سية حلماية  الوقائية كركيزة 
املحتملة  الأم��را���س  م��ن  املجتمع 

الوطن  يف  العامة  ال�سحة  تواجه 
الفعالة  ال�سراكات  وبناء  العربي 
العاملية.  واملنظمات  املوؤ�س�سات  مع 
ال�سعايل  لبنى  ال��دك��ت��ورة  واأل��ق��ت 
ورئي�سة  ع��ام��ة  �سحة  اأخ�����س��ائ��ي��ة 
كلمة  ل��ل��م��وؤمت��ر  العلمية  اللجنة 
اللقاء  اأه���م���ي���ة  خ���الل���ه���ا  اأك�������دت 
ال����ذي ي���اأت���ي يف وق���ت ت��ع��اين فيه 
م�ساكل  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  املجتمعات 
التغريات  ب�سبب  متعددة  �سحية 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق���ت�������س���ادي���ة يف 
ال���ع���ق���ود ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����س���ي���ة وما 
�ساحبها من حتولت دميوغرافية 
اإحداث تغيريات  اإىل  اأدت  ووبائية 
امل�ساكل  خ����ارط����ة  يف  م��ل��ح��وظ��ة 
عبئا  ت��واج��ه  وب��ال��ت��ايل  ال�سحية 
م����زدوج����ا م���ن ب��ع�����س الأم����را�����س 
يف  امللحوظة  ال��زي��ادة  م��ع  املعدية 

العامة..  ال�سحة  يف  التميز  نحو 
العامل  يف  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س 
ال��ع��رب��ي ومب�����س��ارك��ة ن��ح��و 600 
مدير  واأك���د  ومتخ�س�س.  طبيب 
اأهمية  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  ع���ام 
هذا املوؤمتر الذي ينعقد بن�سخته 
احلقيقية  البداية  لي�سكل  الأوىل 
لتوحيد جهود العاملني يف قطاع 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ح��ة 
التزايد  ظ��ل  ال��ع��رب��ي يف  ال��وط��ن 
امل�ستمر ملعدلت الأمرا�س ال�سارية 
وغ��ري ال�����س��اري��ة ك��اأم��را���س القلب 
 .. وال�سرطان  وال�سمنة  وال�سكري 
لبذل  املا�سة  احل��اج��ة  اإىل  م�سريا 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون ب��ني خمتلف 
ملواجهة  ال�����س��ح��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
تفتك  باتت  التي  الأم��را���س  ه��ذه 
ع��ل��ى م�ستوى  امل��ر���س��ى  مب��الي��ني 

القت�سادية  ال���ت���ح���ولت  ظ���ل  يف 
التي  وال�����س��ل��وك��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ب���ات���ت ت�����س��ه��ده��ا جم��ت��م��ع��ات��ن��ا يف 
الع�سر احلايل . ومن جانبه ا�ساد 
ال��دك��ت��ور ت��وف��ي��ق اخل��وج��ة املدير 
ملجل�س  التنفيذي  للمكتب  ال��ع��ام 
اخلليج  ل������دول  ال�����س��ح��ة  وزراء 
التي  ال�ساملة  بالنه�سة  العربي 
كافة  يف  الم����ارات  دول���ة  ت�سهدها 
املجالت مبا فيها املجال ال�سحي 
يف  ال�ستثمار  اأهمية  اىل  لفتا   ..
من  للحد  العامة  ال�سحة  قطاع 
اجلاد  والعمل  الفتاكة  الم��را���س 
الفعالة  ال�سرتاتيجيات  لو�سع 
العامة.  ال�سحة  امرا�س  ملواجهة 
تعزيز  اأه���م���ي���ة  اخل����وج����ه  واأك�������د 
وايجاد  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  ه��ي��اك��ل 
التي  للتحديات  املنا�سبة  احللول 

بالأمرا�س  الإ����س���اب���ة  م���ع���دلت 
الناجتة  النتقالية  غ��ري  املزمنة 
ع����ن ال��ت��غ��ي��ري يف من����ط احل���ي���اة. 
واأو�سحت ان املوؤمتر ميثل فر�سة 
العربية  اخل��ربات  لتبادل  حقيقة 
مع اخلربات العاملية ومن�سة هامة 
لل�سحة  ال��راه��ن��ة  ح��ول  للت�ساور 
وكيفية  العربي  العامل  يف  العامة 
و�سع ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 
وفاعلية  ج��ودة  بتح�سني  اخلا�سة 
التدابري املتعلقة بال�سحة العامة 
وحماية  وتطوير  الرتقاء  بهدف 
للمجتمعات  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ح��ة 
يف ال����ع����امل ال���ع���رب���ي. وق����ال����ت ان 
الذي  للموؤمتر  العلمي  الربنامج 
م���ت���ح���دث���ا من   38 ب����ه  ي�������س���ارك 
العلماء والخت�سا�سيني يف جمال 
ال�سحة العامة �سيناق�س الأولويات 

العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����س��ح��ي��ة 
ايجاد  على  العمل  ت�سمل  وال��ت��ي 
اخلربات  لتبادل  اإقليمي  منتدى 
وامل���ع���ارف ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة يف 
وت�سليط  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  جم��ال 
ال�سوء على اأهمية ال�سحة العامة 
ن��ه��ج ج��دي��دة لتعزيز  وا���س��ت��خ��دام 
�سحة املجتمع والإ�سهام يف تعزيز 
ال�سعيدين  على  العامة  ال�سحة 
واإيجاد حلول  الإقليمي والوطني 
تواجه  التي  الرئي�سية  للتحديات 
ال�سحة العامة يف املجتمع العربي 
و الإعالن عن وثيقة دبي لل�سحة 
لبنى  الدكتورة  واأ�سافت  العامة. 
�سيناق�س  امل���وؤمت���ر  ان  ال�����س��ع��ايل 
عددا من املحاور املتعلقة بال�سحة 

وتطوير  ال�سحة  كتعزيز  العامة 
العامة  ال�����س��ح��ة  خ���دم���ات  ن��ظ��م 
املعدية  وغري  املعدية  والأم��را���س 
الوقاية منها ومكافحتها  وكيفية 
وبناء  البيئية  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��ح��ة 
ال�سحة  جم�������ال  يف  ال�������ق�������درات 
العامة وادارة املعلومات والبيانات 
ب�سحة  املتعلقة  امل�ساكل  ومناق�سة 
الوقاية  وكيفية  وال�سابات  الفم 
�سعادة  اف��ت��ت��ح  ذل����ك  ب��ع��د  م��ن��ه��ا. 
املعر�س  امل��ي��دور  عي�سى  املهند�س 
امل�ساحب للموؤمتر والذي ت�سارك 
اإىل  ا�ستمع  ح��ي��ث  ���س��رك��ة   12 ب��ه 
اآخر  ح��ول  ال�سركات  ه��ذه  ممثلي 
العالجات وامل�ستجدات العاملية يف 

جمال ال�سحة العامة. 
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مبكرمة من حممد بن ر��ضد �مل�ضاركون يف م�ضابقة �للغة �خلالدة يغادرون للعمرة
اآل مكتوم رعاه اهلل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اأمر �ساحب  فائز وقد 
وذكر  �سموه  نفقة  على  العمرة  منا�سك  لأداء  مت�سابق   100 ع��دد  باإيفاد 
�سعادته اأن الوفد توجه للمدينة املنورة ثم يتوجه بعد ذلك اإىل مكة املكرمة 

لأداء منا�سك العمرة والبقاء لعدة اأيام فيها .
الدولية  دب��ي  جائزة  اأ���س��رة  من  الإداري���ني  امل�سرفني  بجانب  الوفد  وي�سم 
للقراآن الكرمي 96 معتمرا ومعتمرة وحمارمهن من امل�ساركني يف م�سابقة 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وال��دع��اء  بال�سكر  بوملحه  وت��ق��دم  اخل��ال��دة  اللغة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رعاه اهلل على هذه املكرمة وعلى ثقته الغالية 
وتكليفه للجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي لالإ�سراف على 

امل�سابقة وت�سحيح اأوراق امل�سابقة .

التي  اللغة اخلالدة  امل�ساركني مب�سابقة  ال��دويل وفد من  دبي  غادر مطار 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بها  اأم��ر 
املقد�سة  الأرا�سي  اإىل  رع��اه اهلل  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 

لأداء منا�سك العمرة مبكرمة من �سموه جلميع امل�ساركني يف امل�سابقة .
وكان �سموه قد وجه اللجنة املنظمة بجائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 
بالإ�سراف على امل�سابقة وتلقي الإجابات وا�ستخراج النتائج واإعالنها وذكر 
�سعادة امل�ست�سار ابراهيم حممد بوملحه م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم دبي 
الدولية  دبي  جلائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  والإن�سانية  الثقافية  لل�سوؤون 
امل�سابقة  الفائزين يف  اأن عدد  امل�سابقة  العام على  للقراآن الكرمي وامل�سرف 
بلغ  12 فائزا مت تكرميهم بجوائز مالية قيمة بلغت مائة األف درهم لكل 

�أ�ضدقاء �ل�ضرطة يزورون د�ر �مل�ضنني بال�ضارقة
•• ابوظبي-وام:

قام عدد من امل�ساركني وامل�ساركات 
ال�سرطة  اأ����س���دق���اء  ب��رن��ام��ج  يف 
الذي ينظمه نادي �سباط �سرطة 
امل�سنني  دار  اإىل  ب��زي��ارة  اأبوظبي 
على  ال�����س��رور  لإدخ���ال  بال�سارقة 
الآب�������اء والأج���������داد ن�����زلء ال����دار 
النزلء  ع��ل��ى  ال���ه���داي���ا  ووزع�������وا 

والعاملني.
ال�سام�سي  �سيف  العقيد  وق���ال   
الثقايف  ال��ن�����س��اط  ق�����س��م  رئ��ي�����س 
�سباط  ب����ن����ادي  والج����ت����م����اع����ي 
�سرطة اأبوظبي امل�سرف العام على 
الربنامج اإن الطالب والطالبات 
طبيعة  ح��ول  �سرح  اإىل  ا�ستمعوا 
ال��دار واخل��دم��ات التي  العمل يف 
مقدمتها  ويف  للم�سنني  تقدمها 

الرعاية  الإي��واء وخدمة  خدمات 
التي  والأن���������س����ط����ة  وال������ربام������ج 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ال������دار يف ال��ع��دي��د من 

الزيارة  اأن  واأو�����س����ح  امل����ج����الت. 
امل�سوؤولية  مل��ع��اين  ت��رج��م��ة  ت��اأت��ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ط��ل��ع بها 

اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
للمجتمع  امل�����س��ت��م��رة  وامل�����س��ارك��ة 
بجميع فئاته واإدخال الفرحة فى 

الأبناء  وت��وع��ي��ة  امل�سنيني  ق��ل��وب 
الدولة  تقدمها  التي  باخلدمات 
ال�سن  ملواطنيها ومنهم فئة كبار 
للتوا�سل  اأنها متثل منا�سبة  كما 

بني جيل الآب���اء والأب��ن��اء . وذكر 
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ال�����س��ام�����س��ي 
بالقيادة  ال��ن��وادي  اإدارة  تنظمها 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي تتيح 

ل���ل���ط���ل���ب���ة حت���ق���ي���ق ال�����س����ت����ف����ادة 
ال�سرطية  الأجهزة  اإىل  والتعرف 
وم��ن ثم  اآب��اوؤه��م  بها  التي يعمل 
اآبائهم  عمل  طبيعة  اإىل  التعرف 

يف خدمة وحماية املجتمع ف�سال 
باأجواء  ال���س��ت��م��ت��اع  ع��ن حت��ق��ي��ق 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م���ن خ����الل ال���زي���ارات 

التي تنظمها الإدارة لالأطفال. 

مدير �إد�رة �لعمليات �ل�ضرطية بعجمان يفتتح فرع �لتفتي�س �لأمني كي9
•• عجمان-وام:

جا�سم  را�سد  العقيد  �سعادة  افتتح 
ال�����س��ام�����س��ي م���دي���ر عام  جم�����الد 
ب�سرطة  ال�������س���رط���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
لفرع  اجل����دي����د  امل���ب���ن���ى  ع���ج���م���ان 

ب��الإن��اب��ة وح�سور عدد  الإحت��ادي��ة 
وتفقد  بال�سرط�ة.  ال�سباط  م��ن 
�سعادته املكاتب والوحدات املختلفة 
تف�سيلي  ل�����س��رح  وا���س��ت��م��ع  ل��ل��ف��رع 
ال�سام�سي  عبيد  �سيف  امل��الزم  من 
مدير الفرع عن مهام وم�سوؤوليات 

البولي�سية دور بارز يف الك�سف عن 
مالب�ساتها والقب�س على اجلناة . 
ويف نهاية اجلولة مت عقد اإجتماع 
الفرع  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
لتاأهيل  ال���ت���دري���ب���ي���ة  وال����������دورات 
تدريب  على  وامل�����س��رف��ني  امل��درب��ني 

يرافقه  كي9  الأم���ن���ي  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
اليماحي  خمي�س  حميد  ال��ع��ق��ي��د 
امل���ن���اف���ذ  �����س����رط����ة  اإدارة  م����دي����ر 
الفجرية  ل�������س���رط���ة  وامل������ط������ارات 
والعقيد جمال جمعه حب�س مدير 
 9 ك���ي  الأم����ن����ي  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اإدارة 

وحدة  �سعادته  تفقد  كما   . ال��ف��رع 
على  وت��ع��رف  البولي�سية  ال��ك��الب 
تدريبها  وكيفية  ومهامها  اأنواعها 
التفتي�س  ف��رع  م��دي��ر  وا�ستعر�س 
الق�سايا  بعجمان   9 ك��ي  الأم��ن��ي 
اجلنائية الأمنية التي كان للكالب 

ال���ك���الب ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
اإدارات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  كيفية 
كي9  الأم���ن���ي  التفتي�س  واأق�����س��ام 
اأف�سل  على  والإط����الع  ال��دول��ة  يف 
من  لالإ�ستفادة  العاملية  التجارب 

خرباتهم يف هذا املجال. 

اأن�ضطة ونقا�ضات م�ضرتكة يف يوم املراأة العاملي

)ن�ضائية �لطرق( تبحث تعزيز �لتعاون مع جمعية �لإمار�ت حلقوق �لإن�ضان
ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف هيئة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ث��ت 
ال��ط��رق وامل��وا���س��الت م��ع وف���د زائر 
حلقوق  الإم��������������ارات  ج���م���ع���ي���ة  م�����ن 
الإن�سان، �سبل التعاون امل�سرتك بني 
اجل��ه��ت��ني، م��ن خ��الل ال��وق��وف على 
اأبرز الجنازات التي حتققت الفرتة 
م�سرتكة  اأ���س�����س  وو����س���ع  امل��ا���س��ي��ة، 

لالرتقاء بالعمل.
�سم الوفد الذي ا�ستقبلته الدكتورة 
اإدارة  م��دي��ر   ، ال��ب��و���س��م��ي��ط  ع��ائ�����س��ة 
الت�سويق والت�سال املوؤ�س�سي ورئي�س 
من  ك��اًل  بالهيئة،  الن�سائية  اللجنة 
جلنة  رئي�س   ، الغفلي  م��وزة  ال�سيدة 
امل�������راأة ب��ج��م��ع��ي��ة ح���ق���وق الإن�������س���ان، 
رئي�س   ، امل���ه���ريي  ه����دى  وال�������س���ي���دة 
وال�سيد  ب��اجل��م��ع��ي��ة،  ال���دع���م  جل��ن��ة 
رئي�س   ، ال���ك���ع���ب���ي  م����ب����ارك  حم���م���د 
باجلمعية،  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  جلنة 
وع���دد م��ن احل�����س��ور م��ن اجلانبني.  

البو�سميط  عائ�سة  الدكتورة  وثمنت 
ال��ت��وا���س��ل ب��ني خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات يف 
فّعال  ب�سكل  ت�سهم  وال��ت��ي  ال���دول���ة 
ب��امل��راأة وتعزيز  الرت��ق��اء  وايجابي يف 
امل��ج��ت��م��ع، وخ��ا���س��ة الدور  دوره����ا يف 
ب���ه جمعية  ت���ق���وم  ال�����ذي  ال���ت���وع���وي 
الإمارات حلقوق الإن�سان فيما يتعلق 
مبدية  كافة،  املجتمع  فئات  بخدمة 
ا�ستعدادها التام لدعم اأن�سطة جلان 
اجل��م��ع��ي��ة م���ن خ����الل ع��ق��د ن����دوات 
وور������س ع��م��ل وج��ل�����س��ات م�����س��رتك��ة ، 
وتعزيز  امل�������راأة  ت��وع��ي��ة  اإىل  ت���ه���دف 
امل��ج��ت��م��ع، وال��ع��م��ل معاً  م��ك��ان��ت��ه��ا يف 
على حتقيق اأهداف اجلمعية يف ن�سر 
واأ�سافت:  الإن�����س��ان.   ح��ق��وق  ثقافة 
����س���رورة  ارت�������اأت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  اأن 
باملراأة  تخت�س  ن�سائية  جلنة  وج��ود 
الفعاليات  خمتلف  تنفيذ  يف  لت�سهم 
املوا�سيع  ذات  امل��ت��ن��وع��ة  وامل����ب����ادرات 

دورها  تعزز  التي  والهامة  احليوية 
وح��ق��وق��ه��ا يف امل��ج��ت��م��ع، م���ن خالل 
يف  ك��ل  خمت�سني  خ���رباء  ا�ستقطاب 
املعرفة  ن��ق��ل  يف  للم�ساهمة  جم��ال��ه 
اأف���ك���ار اي��ج��اب��ي��ة جديدة  ل��ه��ا، وب����ث 
اأن تكون امراأة فاعلة  ت�ساعدها على 

ومبدعة يف املجتمع. 
واأو�سحت اأن تاأ�سي�س اللجنة الن�سائية 
اأث��ر وا�سح وملمو�س يف منح  له  كان 
باجلهات  ل��الل��ت��ق��اء  ف��ر���س��ة  امل������راأة 
خارجها  اأو  ال��دول��ة  يف  ���س��واء  املعنية 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى امل����ب����ادرات والأف���ك���ار 
املميزة، اإىل جانب القيام بالرحالت 
اأج����واء من  ال��ت��ي تخلق  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
حاجز  وك�سر   ، بينهن  فيما  الأل��ف��ة 
املميزة،  امل��ه��ارات  باكت�ساف  ال��روت��ني 
الريا�سات.  اأن�����واع  ���س��ت��ى  ومم��ار���س��ة 
من جهتها اأعربت موزة الغفلي ، عن 
اّطلعت  التي  ال��زي��ارة  بهذه  �سعادتها 

الن�سائية  اإجن��ازات اللجنة  فيها على 
ع��ل��ى براجمها  وال��ت��ع��رف  ب��ال��ه��ي��ئ��ة، 
ب�سكل  املجتمع  تخدم  التي  املختلفة 
عام واملراأة ب�سكل خا�س، حيث قّدمت 
تناولت  مرئيا  عر�سا  ال��ل��ق��اء  اأث��ن��اء 
م��ن خ��الل��ه اأه����داف واأن�����س��ط��ة جلان 
اجلمعية، خا�سة يف ما يتعلق باملراأة 

نهاية  الإع��اق��ة.  ويف  وذوي  والطفل 
�سرورة  على  الطرفان  اتفق  اللقاء 
ُتنفذ  م�سرتكة  ثقافية  جل�سة  تنفيذ 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة يف يوم  ال��رئ��ي�����س  امل���ق���ر  يف 
الثامن  ي�سادف  والذي  العاملي  املراأة 
م��ن م��ار���س م��ن ك��ل ع���ام، وذل���ك من 
التفاقيات  خمتلف  مناق�سة  اأج���ل 

اخل���ا����س���ة ب�����امل�����راأة، وال���ت���ط���رق اإىل 
خمتلف ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ُو���س��ع��ت يف 
املجتمع املحلي ذات العالقة بتمكني 
فتح  اإىل  بالإ�سافة  الدولة،  امل��راأة يف 
وتقدمي  امل�ساركات  بني  للنقا�س  باب 
القانونية  ال���س��ت�����س��ارات  م���ن  ع����دد 

والجتماعية.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   12 / 07 / 2011م املودعة حتت رقم :159866     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�س��م:  م�ساريع ملتى كوم  ذ . م . م
عنوانه : �س . ب  1611، ال�سارقة – المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: زيوت و�سحوم �سناعية ،مزلقات ، مركبت امت�سا�س وترطيب 
وتثبيت الغبار ، وقود ) مبا فى ذلك وقود املحركات ( ومواد ا�ساءة ، �سموع وفتائل 

الواق�عة بالفئة: 04
بال�سكل  كما  ال�سود  باللون  كتبت   )  LUBENERGIE( الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 

املرفق 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  اأبريل 2013 العدد 10759 العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سيتي بنك اأن ايه )امريكية 
يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�سية( 
رقم  حتت  واملقيدة  بينونة  �سارع  يف  الكائن  ابوظبي  اإمارة 
)65( يف �سجل ال�سركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام 
ال�سركات  �ساأن  ل�سنة 1984م يف  القانون الحتادي رقم )8( 
ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ 
الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد اإدارة الت�سجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

ال�سادة/�سركة ماجد الفطيم للم�ساريع ذ.م.م ............ املحرتمني
ال�سادة/موؤ�س�سة اأوريك�س اليابان ............................ املحرتمني
ال�سادة/�سركة اأوريك�س باك�ستان للتاأجري املحدودة ......... املحرتمني

اإجتماع  حل�سور  بدعوتكم  خا�سة  م�ساهمة  �سركة   - للتمويل  اوريك�س  م��اف  �سركة  اإدارة  جمل�س  يتقدم 
 2013/4/28 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  يف  عقدة  وامل��زم��ع  لل�سركة  ع�سر  احل��ادي  العادية  العمومية  اجلمعية 
ال�ساعة العا�سرة �سباحاً وذلك يف اإمارة دبي ، ديرة ، بور �سعيد ، برج ماف ، الطابق ال�سابع ، وذلك ملناق�سة 

واقرار الآتي:
1- �سماع تقرير جمل�س الدارة فيما يتعلق بن�ساط ال�سركة ومركزها املايل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

2012/12/31 وتقرير مراجع احل�سابات والت�سديق عليهما.
2- مناق�سة واعتماد ميزانية ال�سركة وح�سابات ال�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31.

3- النظر يف مقرتحات جمل�س الدارة ب�ساأن توزيع ارباح نقدية بواقع 13.33 % وحتديد تاريخ وكيفية 
توزيعها.

4- اإبراء ذمة اع�ساء جمل�س الدارة عن اعمالهم عن ال�سنة املنتهية يف 2012/12/31 .
5- ابراء ذمة مدققي احل�سابات لعمالهم التي قاموا بها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31.

يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  املهنية  اعمالهم  ات��ع��اب  وحت��دي��د  احل�سابات  مدققي  تعيني  اع���ادة  او  تعيني   -6
. 2013/12/31

مالحظات:
- يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية العمومية ان ينيب عنه من يختاره من غري اع�ساء جمل�س الدارة 
حل�سور اجلمعية العمومية اعاله مبوجب توكيل خا�س )بال�سيغة املرفقة بالدعوة( ويجب ال يكون حائزاً 

على اأكرث من 5 % من راأ�س مال ال�سركة.
املحدد اعاله فانه �سوف  املوعد  العمومية يف  القانوين لجتماع اجلمعية  الن�ساب  اكتمال  - يف حال عدم 
يعقد الجتماع الثاين يف نف�س املكان والزمان يوم الحد املوافق 2013/5/5 كما ان التوكيالت ال�سادرة 
امل�ساهم  الغاوؤها �سراحة من قبل  حل�سور الجتماع الول تعترب نافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم 

وذلك قبل يومني على القل من موعد الجتماع الالحق.
رئي�ض جمل�ض الدارة

املو�ضوع/ دعوة حل�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية العادية 
ل�ضركة ماف اوريك�ض للتمويل - �ضركة م�ضاهمة خا�ضة

فقدان جواز �سفرت
�سوفيا  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
اث���ي���وب���ي���ة   - ب�����ال�����و  اوول 
�سفرها  -  ج��واز  اجلن�سية  
 )1341937( رق��������م     
�سادر من اأثيوبيا   من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم     

 050/7171810

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��وة/ نوريه بت  فقدت  
اندوني�سية   - كاتام    تيالم 
�سفرها  -  ج��واز  اجلن�سية  
رقم     )472013( �سادر 
من اندوني�سيا   من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم     

 050/7622295

ندوة �مل�ضاجد ودورها يف �إ�ضالح 
�ملجتمع تو�ضي باإن�ضاء �ضناديق وقفية 

لالإنفاق على �أن�ضطة بيوت �هلل
••  لبريفيل-وام:

اأو�ست ندوة امل�ساجد ودورها يف اإ�سالح املجتمع التي نظمتها رابطة العامل 
الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  لبريفيل  اجلابونية  العا�سمة  يف  الإ�سالمي 
يف  اإندثر  ال��ذي  الإ�سالمي  الوقف  باإحياء  باجلابون  الإ�سالمية  لل�سوؤون 
العديد من البلدان والتوا�سل مع املنظمات الإ�سالمية واأهل اخلري لإن�ساء 
تقام  التي  املنا�سط  واإن�ساء �سندوق وقفي لالإنفاق على  وقف لكل م�سجد 

فيها.
والدعاة  الأئ��م��ة  م��ن  ت�سكيل جل��ان  اإىل  اخلتامي  بيانها  ال��ن��دوة يف  ودع��ت 
والثقافية  الدعوية  املنا�سط  وتنظيم  امل�ساجد  باأو�ساع  لالرتقاء  واملثقفني 
والرتبوية التي تعالج الق�سايا التي يعاين منها امل�سلمون يف املجتمع الذي 
يعي�سون فيه وتقومي ر�سالة امل�سجد من حيث درا�سة اأهمية امل�سجد واأثره 

يف حياة امل�سلمني.
للندوة  اخلتامي  البيان  ان  ال��ي��وم  الإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  لرابطة  بيان  وق��ال 
اأداء امل�سجد ومنها قلة املوؤهلني لالإمامة  اأو�سح امل�سكالت التي توؤثر على 
درو�س  من  فيها  يعقد  ما  اإىل  امل�سلمني  جذب  على  والقادرين  امل�ساجد  يف 
وحما�سرات ومنا�سط دعوية اإىل جانب خلو كثري من امل�ساجد من املرافق 
وغريها  واملحا�سرات  الندوات  وقاعة  كاملكتبة  الأجيال  جذب  على  املعينة 

وذلك لأ�سباب مادية.
وطالبت الندوة باإعداد الأئمة واخلطباء والدعاة اإعدادا �سرعيا وتثقيفهم 
بالثقافة الإ�سالمية من خالل العلوم الإ�سالمية التي ينبغي على الإمام 

واخلطيب والداعية معرفتها.
واأكدت الندوة اأهمية ترجمة الكتب التي ت�سرح و�سطية الإ�سالم واعتداله 
وتوزيعها  املنطقة  ب��ل��دان  ل��غ��ات  اإىل  ال��ث��ق��ات  وال��دع��اة  العلماء  اأع���ده  مم��ا 
الوظيفة  واإح��ي��اء  الإ�سالمية  واجلمعيات  وامل��راك��ز  املجال�س  مع  بالتعاون 
الرتبوية للم�سجد والتعاون بني امل�ساجد واجلامعات واملعاهد الإ�سالمية 

يف التعليم والتثقيف الإ�سالمي.
لو�سع  املنطقة  دول  يف  التعليم  وزارات  بدعوة  ال��ن��دوة  تو�سيات  وطالبت 
الإ�سالمية  الثقافة  ودع��م  التعليم  وتطوير  الأم��ي��ة  ملحو  ودورات  ب��رام��ج 
الإ�سالمية  واجلمعيات  واملراكز  واملجال�س  امل�ساجد  مع  ذلك  يف  والتعاون 
تقوية  يف  ت�سهم  التي  التعليمية  للموؤ�س�سات  ت�سجيعية  جوائز  وتخ�سي�س 

التعليم يف امل�ساجد.
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تخريج 11 متدربًا يف �ملعهد �ملروري بالعني
قدراتهم  وتطوير  ورف��ع  امل��رور،  عنا�سر  ل�سري  ال�سحيحة  العملية 
وفق  جمتمعنا  يف  املرورية  ال�سالمة  ن�سر  من  يعزز  مبا  ال�سرطية؛ 
اإىل دور القيادة العامة  اأف�سل املعايري والتطبيقات املتقدمة، لفتاً 
واملدربني  ملنت�سبيها  التدريبية  ال��دورات  توفري  اأبوظبي يف  ل�سرطة 
م�سلحة  يف  ت�سب  والتي  العامة،  لال�سرتاتيجية  تطبيقاً  املوؤهلني 

املجتمع و�سالمته من احلوادث املرورية.
اأث��ن��ى رئ��ي�����س ق�سم امل��ع��ه��د امل����روري ع��ل��ى جتاوب  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 
اخلريجني مع برنامج ال��دورة وحثهم على تطبيق ما تعلموه على 
العمل وقام  اإمكاناتهم يف جمالت  الواقع، وموا�سلة تطوير  اأر���س 
التذكارية  ال�����س��ور  وال��ت��ق��اط  ال�����س��ه��ادات على اخل��ري��ج��ني،  ب��ت��وزي��ع 

معهم.

•• اأبوظبي-الفجر:

خّرج املعهد املروري يف العني، التابع ملديرية املرور والدوريات ب�سرطة 
تدريبهم يف  منت�سباً مت   11 الأول اخلمي�س،  اأم�س  �سباح  اأبوظبي، 
دورة اأ�سا�سيات املرور والدوريات لل�سباط، والتي ت�سمنت يف الأ�سبوع 
الثاين  الأ�سبوع  ويف  وامل���رور،  ال�سري  ح��وادث  عن  مو�سوعات  الأول 
اإدارة م�سرح  اأ�سبوعها الثالث  فن التعامل مع اجلمهور، و�سملت يف 

احلادث، واختتمت بقانون ال�سري واملرور يف الأ�سبوع الرابع . 
وقال املقدم عبداهلل �سامل املهري، رئي�س ق�سم املعهد املروري التابع 
ملديرية املرور والدوريات ب�سرطة اأبوظبي، اإن املتدربني تلقوا فكرة 
ر�سم  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  والعلمية  النظرية  التطبيقات  ع��ن  �ساملة 

جناح �لإمار�ت ي�ضتقطب مزيد� من زو�ر �جلنادرية
••  اأبوظبي-وام:

 ا���س��ت��ق��ط��ب ج���ن���اح دول�����ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة امل�سارك يف فعاليات 
الدورة الثامنة والع�سرين للمهرجان 
الوطني للرتاث والثقافة اجلنادرية 

التي افتتحت اأم�س اآلف الزوار.
اأنظار �سيوف  ولفت جناح الإم��ارات 
“اجلنادرية” والذي اأخذ �سكل ق�سر 
يف  العمرانية  املباين  اأق��دم  احل�سن 
بلغت  مب�ساحة  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة 
يف   50 م��رب��ع مت��ث��ل  م���رت   3500
لق�سر  احل��ج��م احلقيقي  م��ن  امل��ائ��ة 
احل�سن. ولفت نظر الزوار املزاوجة 
الفريدة بني امل��وروث الثقايف لدولة 
الإم������ارات واحل��ا���س��ر امل�����س��رق الذي 
املجالت  خمتلف  يف  ال��دول��ة  تعي�سه 
ب�سياغته  اجل��ن��اح  عنها  ع��رب  وال��ت��ي 
املختلفة  احل���ي���اة  لأوج������ه  امل��ت��م��ي��زة 
مدى  على  الإم���ارات  عاي�ستها  التي 
الرب  ح��ي��اة  حيث  متالحقة  ���س��ن��وات 
الأ�سيلة  القدمية  والبحر واحلرفة 

وال�سناعة احلديثة الناه�سة.
الأن�سطة  الكعبي مدير  �سعيد  وقال 
ال��رتاث��ي��ة جل��ن��اح دول���ة الإم����ارات اإن 
الزائرين  ال��ك��ب��ري م��ن  ه���ذا احل�����س��د 
اإليه  للجناح يعك�س مدى ما و�سلت 
دول���ة الإم�����ارات م��ن ق���درة فائقة يف 
ال��ث��ق��ايف كقيمة  مل��وروث��ه��ا  ال���رتوي���ج 
احل�سارة  يف  اأ����س���ه���م���ت  اإن�������س���ان���ي���ة 

رمل البحر ورمل الرب وح�سري املد 
ال��رتاث��ي اأم���ا ب��اق��ي اأر���س��ي��ة اجلناح 
ف��ه��ي ع��ل��ى ���س��ك��ل ت��ق��ا���س��ي��م احلجر 
الرب  رم��ل  و�سع  مع  املحلي  اجلبلي 

يف فوا�سل تلك التقا�سيم.
ومنذ الوهلة الأوىل لدخول اجلناح 
ي�ست�سعر الزائر تلك املعاين الرتاثية 
الأ�سيلة والتي متلئ جنباته فيلقى 
ال�ستقبال  ركن  يف  بداية  الرتحيب 
�سكل  على  وامل�سمم  وال�ستعالمات 
ب��رج��ي��ل وي���ح���ت���وي ع��ل��ى ك��ث��ري من 
والثقافية  ال���رتاث���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
وال�����س��ي��اح��ي��ة ع���ن دول�����ة الإم�������ارات 
وملحق به مقهى �سعبي مينح الزوار 
الإماراتي  ال�سيافة  ك��رم  م��ن  ملحة 
امل�سروبات  لهم  يقدم  حيث  الأ�سيل 
وي�ستطيع  التقليدية.   وامل���اأك���ولت 
اجلال�س يف املقهى متابعة الفعاليات 
والأن�����س��ط��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي ت���دور يف 
حتت�سن  ال��ت��ي  “الحتاد”  ���س��اح��ة 
ال�سعبية  ال����ف����ن����ون  م�����ن  ال����ع����دي����د 
والأن���������س����ط����ة ال����رتاث����ي����ة الأخ�������رى 
املتنوعة. ويف ركن اآخر داخل اجلناح 
لال�ستمتاع  ال����زوار  املجل�س  ينتظر 
ال�سيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ه��وة  مب����ذاق 
والتمر كما ميكنهم ق��راءة عدد من 
هيئة  يف  الوطنية  املكتبة  اإ���س��دارات 
والتي  والثقافة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي 
اإ�سدار   400 ع���ن  ي��زي��د  م���ا  ت��وف��ر 
الثقافة  جم�����الت  ك���اف���ة  يف  م��ت��ن��وع 

الب�سرية.
واأ�سار الكعبي اإىل اأن اجلناح امل�سنف 
اأح�����د اأك�����رب الأج���ن���ح���ة امل�����س��ارك��ة يف 
مهرجان  م����ن  اجل�����دي�����دة  ال���������دورة 
ع��ل��ي��ه هيئة  وت�������س���رف  اجل����ن����ادري����ة 
�سيقدم  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
املهرجان  يف  م�����س��ارك��ت��ه  اأي����ام  ط��ي��ل��ة 
فعاليات متنوعة تعك�س ما تزخر به 
وتنوع  تراثية  مقتنيات  م��ن  ب��الدن��ا 
ثقايف وم��ورث �سعبي بجانب تقدمي 
اإم���ارات���ي���ة ق�سرية  ع��رو���س لأف����الم 
وع��ر���س ���س��ور ف��وت��وغ��راف��ي��ة تقدم 
ملحة عن اأبرز املنجزات التي حققتها 
الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف 
املجالني  يف  وخ�����س��و���س��ا  امل����ج����الت 

ال�سياحي والثقايف. وتعترب امل�ساركة 
فر�سة لتعزيز الوعي باإمارة اأبوظبي 
�سياحية  ك��وج��ه��ة  الإم������ارات  ودول����ة 
مف�سلة يف ال�سوق ال�سعودية وجذب 
ل��الإم��ارات خا�سة  ال���زوار  املزيد من 
الآلف  م��ئ��ات  ب��زي��ارة  التوقعات  م��ع 

ملهرجان اجلنادرية.
وي�سلط جناح دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة يف اجل��ن��ادري��ة ال�����س��وء على 
جانب هام وحيوي من تاريخ الدولة 
ال��ب��ع��د الرتاثي  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى  م���ع 
لق�سر  كنموذج  ت�سميمه  خالل  من 
يحت�سن  ال���ذي  التاريخي  احل�سن 
ب���اق���ي اأرك�������ان اجل���ن���اح وال���ت���ي تعرب 
ب���دوره���ا ع���ن ج���وان���ب خم��ت��ل��ف��ة من 

احلياة الرتاثية الغنية للدولة.
ال���رتاث���ي على  ال��ب��ع��د  ي��ق��ت�����س��ر  ول 
ي�سمل  ب��ل  فح�سب  اجل��ن��اح  ت�سميم 
تقليدية  م������واد  ا����س���ت���خ���دام  اأي�������س���ا 
م����ن م�������س���ادر حم��ل��ي��ة م��ت��ن��وع��ة يف 
ت��ن��ف��ي��ذه ب��ال��ك��ام��ل وي��ت�����س��در هذه 
بكافة  واحل�������س���ري  ال����دع����ون  امل������واد 
اأن����واع����ه وخ�����س��ب اجل���ن���دل وج����ذوع 
ك�سيت  كما  الكمبار  وح��ب��ل  النخيل 
الأخ�����س��اب ال��ب��ي�����س��اء مب����ادة اجل�س 
الكماليات  م��ن  ال��ع��دي��د  وا���س��ت��خ��دام 
وحمليا  ي��دوي��ا  امل�سنوعة  ال��رتاث��ي��ة 
ومت اإ�ساءة كافة الفراغات الداخلية 
بالكهرباء  م�ساءة  تراثية  بفنارات 
مثل  متنوعة  اأر�سيات  ا�ستخدام  مع 

الأ�سواق  اأن  زكما  وال���رتاث.  والأدب 
يف  ال��ن��اب�����س  ال��ق��ل��ب  ك��ان��ت  ال�سعبية 
طراز  فعلى  كذلك  ومازالت  املا�سي 
الأ�����س����واق الإم���ارات���ي���ة ال��ق��دمي��ة مت 
فيه  لتمار�س  م�سغر  �سوق  ت�سميم 
الرتاثية  التجارية  الأن�سطة  بع�س 
ي�ستقبل  املنطقة  هذه  ويف  املتنوعة. 
جم��ل�����س ك��ب��ار ال�����زوار ال����ذي ي��ق��ع يف 
دكاكني  م��ن  لثالثة  العليا  الطبقة 
اجلناح  زوار  ك��ب��ار  ال�سعبي  ال�����س��وق 
ح���ي���ث ت���ط���ل ع���ل���ى ����س���اح���ة الحت�����اد 
خ�سو�سا  اجلناح  اأرك��ان  باقي  وعلى 
الفوتوغرافية  ال�سور  معر�س  على 
الأول  م��ع��ار���س  ث��الث��ة  ي�سم  ال���ذي 
معربة  �����س����ور  ل����ع����ر�����س  خ�������س�������س 
ع���ن ع��م��ق ال���ع���الق���ات الإم���ارات���ي���ة- 
الثاين  املعر�س  ويتمحور  ال�سعودية 

ح����ول ����س���ور الإم��������ارات ق���دمي���ا اأم���ا 
تخ�سي�سه  مت  فقد  الثالث  املعر�س 
الإمارات  لدولة  ال�سياحي  للرتويج 
م���ن خ���الل ���س��ور ف��وت��وغ��راف��ي��ة مت 
معاملها  لأج���م���ل  ح��دي��ث��ا  ال��ت��ق��اط��ه��ا 
الربية  احلياة  ركن  ويف  احل�سارية. 
التفاعل  ال��زائ��ر  ي�ستطيع  الرتاثية 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن الأن�����س��ط��ة املمتعة 
الربابة  فيه  تعزف  �سعر  بيت  ومنها 
تراثي  وبئر  العربية  القهوة  ورك��ن 
احلياة  رك��ن  اأم��ا  لل�سقارين.  ورك��ن 
البحرية فيلقي ال�سوء على العديد 
من نواحي احلياة البحرية القدمية 
الرتاثية  ال�����ق�����وارب  ���س��ن��اع��ة  م����ن 
ومتليح  وال��ق��راق��ري  ال�سيد  و�سباك 
بالإ�سافة  املحار  فلق  اإىل  الأ�سماك 

اإىل ركن الأهازيج البحرية.

التقليدية  ال�����س��ن��اع��ات  ق�����س��م  ويف 
الن�سائية يجري تقدمي رائع ومتنوع 
اأنواعها  بكافة  التقليدية  لل�سناعات 
وفن  واخل��و���س  وال�سدو  التلي  مثل 
ن���ق���و����س احل����ن����اء وط���ه���ي الأك������الت 
ركن  وج��ود  مع  التقليدية  ال�سعبية 
وجمل�س  املنتجات  هذه  لبيع  خا�س 
زائ���رات  ي�ست�سيف  بالن�ساء  خ��ا���س 
اجل����ن����اح. وي�������س���ارك يف ج���ن���اح دول���ة 
الثقافة  وزارة  م���ن  ك���ل  الإم��������ارات 
واملجل�س  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
والحتاد  والآث���ار  لل�سياحة  الوطني 
التابع  “�سوغة”  الن�سائي وم�سروع 
ل�������س���ن���دوق خ��ل��ي��ف��ة وال����ع����دي����د من 
وال�سياحة  بالرتاث  املعنية  اجلهات 
باأحدث  للجناح  تزويدها  من خالل 
املطبوعات التعريفية والرتويجية. 

جناح �لإمار�ت يف �جلنادرية يربز �ملوروث �لثقايف و�لرت�ثي للدولة و�ضط �إقبال كبري من �لزو�ر
••  الريا�س-وام:

الثقايف  اجلنادرية  مهرجان  يف  امل�سارك  الم��ارات  جناح  فعاليات  توا�سلت 
والرتاثي يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س يف دورته ال� 28 . و�سهد اجلناح 
تدفق الزوار من املواطنني ال�سعوديني واملقيمني يف اململكة.. وقدمت فرق 
عن  تعرب  التي  املتنوعة  الفلكلورية  واأهازيجها  رق�ساتها  ال�سعبية  الفنون 

الرتاث يف خمتلف اإمارات الدولة.
اأبوظبي  هيئة  والرتاثية يف  الثقافية  الأن�سطة  الكعبي مدير  �سعيد  وذكر 
تاأتي  امل�ساركة  اأه��داف  اأن  الع��الم  لو�سائل  ت�سريح  يف  والثقافة  لل�سياحة 
لإبراز الن�ساط الثقايف والرتاثي الذي تزخر به الدولة اأمام رواد مهرجان 

بال�سقور يقدمه عدد من ال�سباب املتخ�س�سني يف هذا الرتاث.
اأكد مبارك ال�سام�سي مدير مكتب الرتويج ال�سياحي والثقايف  من جانبه 
ان  ال�سعودية  العربية  باململكة  والثقافة  لل�سياحة  ابوظبي  لهيئة  التابع 
فعاليات جناح الإمارات تزخر باملوروث الثقايف وال�سياحي والرتاثي الذي 
تتمتع به الدولة .. م�سريا اإىل اأن مكتب الهيئة يقوم بدور الرتويج لدولة 
بالإمارة  ال�سياحي  للمنتج  خا�س  ب�سكل  ابوظبي  واإم��ارة  عموما  الم��ارات 
الدولة  اإىل  اململكة  م��ن  ال�سياح  ع��دد  يف  زي���ادة  �سجلت  حيث  ال�سعودية  يف 

والعا�سمة اأبوظبي بن�سبة 17 باملائة منذ افتتاح املكتب العام املا�سي.
واأو�سح اأن الهيئة فتحت ع�سرة مكاتب للرتويج ال�سياحي لإمارة اأبوظبي يف 
خمتلف دول العامل مركزة على ال�سياحة العائلية اخلليجية يف دول جمل�س 

اجلنادرية.
والهبان  والليوا  واحلربية  العيالة  فنون  امل�ساركة متثلت يف  اأن  اإىل  واأ�سار 
الإماراتية وامل�سنوعات  القهوة  اأق�سام  اأن اجلناح ي�سم  وال��رواح.. مو�سحا 

البحرية واليدوية واملاأكولت البحرية.
للكتب  عنوان   400 من  اأك��رث  على  حتتوي  مكتبة  كذلك  احلناح  وي�سم 
من  العديد  ي�سم  ال��ذي  ال�سور  معر�س  اإىل  اإ�سافة  والرتاثية  الثقافية 
�سور املغفور له باذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
مع اأ�سقائه من ملوك اململكة العربية ال�سعودية منهم امللك في�سل وامللك 
فهد رحمهما اهلل وامللك عبداهلل وكبار امل�سوؤولني باململكة اإىل جانب �سور 
تراثية وثقافية من الدولة. وي�سم اجلناح اأي�سا عر�سا لل�سقارة وال�سيد 

اأ�ساحب ال�سعادة �سفراء دول جمل�س  اأم�س عدد من  التعاون. و قام م�ساء 
التعاون لدى اململكة وكبار امل�سوؤولني الثقافيني يف دول املجل�س بزيارة جناح 
الدولة منهم �سعادة ال�سيخ ثامر ال�سباح �سفري دولة الكويت و�سعادة ال�سيخ 
الوطني يف مملكة  وال��رتاث  الآث��ار  ادارة  اآل خليفة مدير  خالد بن حمود 
البحرين و�سعادة را�سد بن �سعيد ال�سام�سي رئي�س الوفد العماين ملهرجان 
وثقافة  ت��راث  من  �ساهدوه  مبا  �سعادتهم  عن  اأع��رب��وا  الذين  اجلنادرية.. 
للدولة  ي�سجل  �سعبي متميز  م��وروث  الدولة من  به  تزخر  وم��ا  الإم���ارات 
اجلناح  خ��الل جولتهم يف  ورافقهم  بهم.  ورح��ب  ال��رتاث  بهذا  اأهتامامها 
�سعيد الكعبي ومبارك ال�سام�سي و�سعيد حمدان امل�سئولون والقائمون على 

اجلناح. 
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•• وا�شنطن-وكاالت:

والتحليل  بالنقد  الأم��ريك��ي��ة  ال�سحف  بع�س  تناولت 
الزيارة املرتقبة لوزير اخلارجية الأمريكي جون كريي 

اإ�سافة  وذل���ك  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  اإىل 
�سبه  يف  امل��ت��ف��اق��م��ت��ني  الأزم���ت���ني  اإىل 
وقالت  �سوريا،  ويف  الكورية  اجلزيرة 
الكثري يف جعبته  اإن كريي ل يحمل 

ب�ساأن ال�سالم بال�سرق الأو�سط.
وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة  اأ������س�����ارت  ف���ق���د 
بو�ست الأمريكية اإىل عملية ال�سالم 
وقالت  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  املتعرثة 
اأمريكي  وزي���ر خ��ارج��ي��ة  اإن���ه مل يبق 
الق�سية  ه����ذه  يف  ح��ظ��ه  وج����رب  اإل 
ج���ون كريي  ال���وزي���ر  واإن  ال�����س��ائ��ك��ة، 
يحاول اأن يرمي حجرا لتحريك املاء 

ال�ساكن يف املنطقة.
واأو�سحت ال�سحيفة يف مقال للكاتبة 
الأمريكية جينفر روبني اأن املتحدثة 
با�سم اخلارجية الأمريكية فيكتوريا 
التوقعات  �سقف  من  خف�ست  نولند 
ب�ساأن زيارة كريي املرتقبة، وذلك من 
خالل اإ�سارتها اإىل اأن كريي �سي�ستمع 
ملا تقوله الأطراف املعنية بال�سالم يف 

ال�سرق الأو�سط.
وزير  رح��ل��ة  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
ال�سرق  اإىل  الأم����ريك����ي  اخل���ارح���ي���ة 

بال�سراع  يتعلق  مب��ا  وذل���ك  عقيمة،  �ستكون  الأو���س��ط 
اأن هناك ق�سايا  اإ�سرائيل والفل�سطينيني، بدعوى  بني 

اأخرى ملحة �ست�سغل اأجندته يف املنطقة.
�ست�ستنزف  التي  الق�سايا  اأبرز  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
الكورية  ب��ال��ت��ه��دي��دات  املتمثلة  ت��ل��ك  ه��ي  ك���ريي  وق���ت 
�سبه  يف  م��دم��رة  ن��ووي��ة  بحرب  تنذر  وال��ت��ي  ال�سمالية، 
ال�سورية  الأهلية  وبتداعيات احلرب  الكورية،  اجلزيرة 
يف املنطقة برمتها، وكذلك بال�سطرابات التي ت�سهدها 

م�سر وبالفو�سى التي ت�سود ال�ساحة العراقية.
واأ�سافت اأن كريي رمبا ميكنه حث الفل�سطينيني على 
فل�سطيني  �سجني  وف���اة  اأع��ق��اب  يف  وخ��ا���س��ة  ال��ت��ه��دئ��ة، 
ال�سلطة  ح���ث  مي��ك��ن��ه  اأو  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�����س��ج��ون  يف 
انتخابات  اإج����راء  على  الفل�سطينية 
وك���ذل���ك ح���ث الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني على 
جت��م��ي��د ال���س��ت��ي��ط��ان، م��و���س��ح��ة اأنه 
ي�����س��ج��ع على  ل��ي�����س يف ج��ع��ب��ت��ه م����ا 
ا����س���ت���ئ���ن���اف م���ب���اح���اث ال�������س���الم بني 

اجلانبني.
اخلارجية  وزي������ر  اأن  اإىل  وي�������س���ار 
الأمريكي �سيغادر وا�سنطن يف مطلع 
اإ�سطنبول  ل���زي���ارة  ال���ق���ادم  الأ���س��ب��وع 
يف  �سيبحث  واأن��ه  اهلل،  ورام  والقد�س 
احلرب  بينها  من  ق�سايا  عدة  تركيا 
القد�س  و�سيزور  �سوريا،  يف  الأهلية 
يف ال���ث���ام���ن وال���ت���ا����س���ع م���ن اأب���ري���ل-
ال���وزراء  رئي�س  يلتقي  حيث  ني�سان 
الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ثم يزور 
الفل�سطيني  الرئي�س  للقاء  اهلل  رام 

حممود عبا�س.
اإىل لندن  ذل��ك  بعد  ك��ريي  و�سيطري 
خارجية  وزراء  اج���ت���م���اع  حل�������س���ور 
جمموعة الدول الثماين ال�سناعية، 
ثم يتوجه اإىل �سول وبكني وطوكيو، 
اأ���س��ي��ف��ت زي�����ارة ك���ريي لل�سرق  وق���د 
كانت  ل���ه  ج��ول��ة  اأول  اإىل  الأو�����س����ط 

مربجمة اأ�سال ملنطقة اآ�سيا.
اجلزيرة  �سبه  يف  املتزايد  بالت�سعيد  املتعلق  ال�ساأن  ويف 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  ت��امي��ز  وا�سنطن  ق��ال��ت  ال��ك��وري��ة، 
�ست�سعى لالإطاحة بالنظام ال�سيوعي يف كوريا ال�سمالية، 
تهديداتها  تنفيد  على  ي��ان��غ  بيونغ  اأق��دم��ت  اإذا  وذل���ك 
با�ستخدام الأ�سلحة النووية اأو اأنها �سنت هجوما �سامال 
املنت�سرة  على كوريا اجلنوبية وعلى القوات الأمريكية 

فيها والتي يزيد عددها على 28 األفا.

�لأمم �ملتحدة: �لعملية �لنتقالية يف �ليمن تو�جه حتديات
•• نيويورك-يو بي اأي:

امل�����س��ت�����س��ار اخل��ا���س لالأمني  ق���ال 
اليمن  امل��ت��ح��دة يف  ل����الأمم  ال��ع��ام 
العملية  ان  ع���م���ر  ب�����ن  ج����م����ال 
البلد  ذاك  يف  ما�سية  النتقالية 
ل��ك��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي م���ا زالت 
م��وج��ودة ك��ث��رية، داع��ي��اً احلكومة 
اليمنية اإىل اتخاذ اإجراءات فورية 

لبناء الثقة يف اجلنوب.
وع���ق���د جم��ل�����س الأم�������ن ال�����دويل 
اليمن  ح����ول  م��غ��ل��ق��ة  م�������س���اورات 
ا�ستمع خاللها اإىل اإفادة بن عمر 
احلوار  موؤمتر  ب�سري  اأ�ساد  ال��ذي 
الوطني الذي بداأ يف اآذار-مار�س.

وراأى بن عمر ان انطالق موؤمتر 
احل����وار ال��وط��ن��ي ي��ع��د اإجن�����ازاً يف 
لكن  اليمنية،  النتقالية  العملية 
ث���م���ة حت����دي����ات ج���دي���ة م����ا زال����ت 
ال�سطراب  ذلك  موجودة مبا يف 

يف جنوب البالد.
وق��������ال ه����ن����اك ا�����س����ط����راب����ات يف 
حركة  وت�������س���ت���ق���ط���ب  اجل�����ن�����وب، 
ع�سيان مدين اليوم اأعداداً كبرية 
وتتنامى  ال�سوارع  اإىل  النا�س  من 
بعد  يوماً  النف�سال  اإىل  الدعوة 

يوم..
اجلنوب  يف  ال�سعب  �س����ئم  وق�����د   
التمييز  م���ن  ع��ق��دي��ن  ن��ح��و  ب��ع��د 
وال��ق��م��ع وع����دم م��ع��اجل��ة املظامل 

�ل�ضفارة �لأمريكية 
حتذر رعاياها يف م�ضر 

•• القاهرة-وكاالت:

اأ������س�����درت ال�������س���ف���ارة الأم���ريك���ي���ة 
بالقاهرة ر�سالة حتذير اأمنية اىل 
وقوع  مغبة  من  م�سر  يف  رعاياها 
متوقعة  وغ��ري  عفوية  ا�ستباكات 
اأعلنته  ال���ذي  الغ�سب  ي��وم  خ��الل 

حركة 6 اأبريل اليوم ال�سبت.
وذك�����رت ال�����س��ف��ارة الأم���ريك���ي���ة، يف 
املعار�سة  ج��م��اع��ات  اأن  ر���س��ال��ت��ه��ا، 
بقيادة حركة 6 اأبريل دعت لأربعة 
اأن  اأي���ام م��ن الح��ت��ج��اج��ات يتوقع 
من  الرابعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  تبداأ 

م�ساء اليوم .
اأن  اىل  التحذير  ر���س��ال��ة  واأ����س���ارت 
الزدحام واحل�سود ميكن اأن تعرقل 
القاهرة  و�سط  �سوارع  فى  احلركة 
ال�سفارة  .واأو�سحت  والإ�سكندرية 
الأم���ريك���ي���ة اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ال�سفر  على  ال�سفارة احلظر  اإلغاء 
بالقطار، فان ال�سفر بالقطارات ل 
يزال متاأثرا بالإ�سرابات وانقطاع 
اخلدمة الطويلة . ونبهت ال�سفارة 
املواطنني الأمريكيني اإىل مراجعة 
ال�سخ�سية  الأم���ن���ي���ة  خ��ط��ط��ه��م 
والبقاء يف حالة تاأهب ملحيطهم يف 

جميع الأوقات يف م�سر.

�ضقوط مروحية 
للجي�س �لتون�ضي 

•• تون�س-يو بي اأي:

مروحية  ام�س  ظهر  بعد  �سقطت 
التون�سي  للجي�س  تابعة  ع�سكرية 
الع�سكرية  القاعدة  عن  بعيد  غري 
اجل���وي���ة ال��ع��وي��ن��ة امل��ح��اذي��ة ملطار 
وكالة  تقدم  ومل  ال���دويل.  قرطاج 
الأنباء التون�سية الر�سمية تفا�سيل 
حول هذا احلادث واكتفت بالقول 
اإن هذا احلادث مل يخلف �سحايا.

ليونايتد  املنطقة  اأبناء  اأح��د  وق��ال 
اإن وحدات من  اأنرتنا�سينال  بر�س 
اجلي�س والأمن فر�ست طوقا على 
مكان احل��ادث،واأن طاقم املروحية 

مل يتاأذى .
اجلي�س  م�����ن  �����س����اب����ط  وام����ت����ن����ع 
التون�سي ات�سلت به يونايتد بر�س 
تفا�سيل  تقدمي  عن  اأنرتنا�سونال 
احلادث،  ح��ول  ج��دي��دة  ومعطيات 
وقال اإن التحقيق �سُيفتح لتحديد 
اأ�سبابه،ويبدو من خالل املعطيات 

الأولية اأنه ناجت عن عطل فني .
 

الإن�س���اين،  الو�س�����ع  ع��ن  اأم�����ا 
الأزم�������ة  اإن  ع���م���ر  ب�����ن  ف���ق�������������������ال 
النداء  ان  اإىل  م�سرياً  م�ستمرة، 
مل�ساعدة  اأط��ل��ق  ال���ذي  الإن�����س��اين 
ال��ي��م��ن خ����الل ال���ع���ام احل����ايل مل 
ب�22  ت��ق��در  بن�سبة  ���س��وى  مي���ول 
انه مت الإعالن  اإىل  % كما لفت 
بناء  باإعادة  تتعلق  اإ�سالحات  عن 
ولكنها  امل�سلحة،  القوات  وتوحيد 

مل تنفذ.

ي�����س��ك يف  الآن  وب�����ات  امل�����س��روع��ة 
وعود الإ�سالح.  

 وذكر امل�ست�سار اخلا�س اأن الكثري 
حل  ان  ي��ع��ت��ق��دون  اليمنيني  م��ن 
الق�سية اجلنوبية هو مفتاح جناح 

العملية النتقالية يف اليمن.
ف�سائل  بع�س  غ��ي��اب  اإىل  واأ���س��ار 
ع���ن موؤمتر  اجل���ن���وب���ي  احل������راك 
�ساركوا  اآخرين  اإن  وق��ال  احل��وار، 
املوؤمتر  ت��ع��ام��ل  متوقعني  ب��ح��ذر 

بنزاهة مع م�ساحلهم مبا يف ذلك 
مطالبات البع�س بالنف�سال.

ان على احلكومة  ب��ن عمر  وق��ال 
فورية  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  اليمنية 
الثقة يف اجلنوب ومعاجلة  لبناء 
للجنوبيني  امل����زم����ن����ة  امل�����ظ�����امل 
القانونية  بامل�سادرة غري  املتعلقة 
للممتلكات  امل�����س��روع��ة  غ���ري  اأو 
اجلي�س  من  الق�سري  والت�سريح 

واخلدمة املدنية. 

�إعالم �لثورة عاجز عن جمار�تها يف حلب 
•• حلب-وكاالت:

دخلت الثورة ال�سورية عامها الثالث ومتكنت من حتقيق اإجنازات كبرية يف 
امليدان يف حلب عرب ال�سيطرة على اأكرث من 70 % من املدينة وريفها.

ال��ث��ورة وتوزيعها  اأخ��ب��ار  ب��ث  ال��ث��ورة داخ��ل املدينة م��راك��ز  واأن�����س��اأ نا�سطو 
واإذاع��ات وتلفزيونا حمليا،  للجهات الإعالمية املختلفة واأطلقوا �سحفا 
اإل اأن هذه الأخرية ل يكاد يوجد لها مقر داخل املدينة وريفها املرتامي 

الأطراف.
حقيقي  كمعوق  والع�سكرية  الأمنية  الأو�ساع  اإىل  التقيناهم  من  وي�سري 

اأمام ال�سحافة، حيث تبقى املراكز الإعالمية حتت حماية كتائب الثوار.
وتعد �سبكتا حلب الإعالمية، وحلب نيوز اأكرب م�سدر لالأخبار يف حلب، 

حيث ت�سكل اأخبارهما املادة الأوىل لبقية الو�سائل يف املدينة.

اأبو حممد ع�سو موؤ�س�س مبركز حلب الإعالمي اإن املركز  ويقول ممتاز 
يقومون  وريفها،  حلب  يف  نا�سطا  �سبعني  اإىل  خم�سني  نحو  من  يتاألف 
يبثها عرب  الذي  الرئي�سي  للموقع  واإي�سالها  اأماكنهم  الأخبار من  بنقل 

الإنرتنت كاأخبار اأو مقاطع فيديو.
لل�سحفيني  خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي  اأي�����س��ا  يهتم  امل��رك��ز  ف���اإن  مم��ت��از  وبح�سب 
واإيواء  الإن��رتن��ت  وخ��دم��ات  وم��راف��ق��ة  وترجمة  م��ن معلومات  الأج��ان��ب 

وتوفري املوا�سالت مقابل ر�سم مايل.
ال�سحفي  املركز  مدير  بينهم  من  النا�سطني  من  ع��دد  املركز  يف  ويوجد 
يو�سف ال�سديق الذي يتوىل تدريب النا�سطني ومعظمهم جامعيون على 

العمل ال�سحفي.
ويعتمد املركز على الثوار يف ا�ستقاء املعلومات الع�سكرية واحل�سول على 

مواد الفيديو منهم.

الثورة، نحاول  ال��راأي وقناة �سام قبل  ويقول �سديق، الذي عمل يف قناة 
منحازين  كنا  اإن  حتى  وح��ر،  وموؤ�س�ساتي  مهني  جديد  اإع���الم  تاأ�سي�س 

بطبيعة احلال للثورة، فال مينع ذلك اأن نكون مو�سوعيني .
ويقول �سديق اإن اإعالم الثورة يف معظمه موجود يف اخلارج، لأن الوجود 
يف الداخل له خماطر ل يحتملها راأ�س املال الذي اأ�س�س هذا الإعالم، اأما 

نا�سطو الثورة فهم متطوعون ولي�سوا حمرتفني.
وعن متويل املراكز الإعالمية، يقول ممتاز ناأخذ من متربعني ومن اأي 

طرف كان على اأن ل يكون ما ناأخذه حمكوماً ب�سروط .
اأما املدير التنفيذي ل�سبكة حلب نيوز، ريان م�سعل، في�سري اإىل معوقات 
ال��ع��م��ل الإع���الم���ي يف امل��دي��ن��ة م��ث��ل ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء وال��ك��ل��ف��ة العالية 
لالأجهزة وعدم توفر الإنرتنت اإل عرب الأقمار ال�سناعية وباأجهزة خا�سة 

وبا�سرتاكات �سهرية مكلفة.

•• احللة-ا ف ب:

قتل خم�سة ا�سخا�س على القل وا�سيب حواىل 15 اخرين 
بجروح يف انفجار ثالث عبوات نا�سفة ا�ستهدفت ام�س مناطق 
متفرقة يف العراق، ح�سبما افادت م�سادر امنية وطبية. ففي 
احللة )100 كلم جنوب بغداد( قال �سابط يف ال�سرطة برتبة 
عند  نا�سفة  عبوة  بانفجار  قتلوا  ا�سخا�س  ثالثة  ان  نقيب 
حمل لبيع اخل�سروات . واو�سح ان النفجار وقع عند قرية 
البدع على الطريق الرئي�سي اىل ال�سمال من مدينة احللة . 
واكد م�سدر طبي يف م�ست�سفى املحاويل �سمال احللة، تلقي 
ابوغريب  ناحية  ويف  النفجار  يف  قتلوا  �سحايا  ثالث  جثث 

)20 كم غرب بغداد( قال �سابط يف ال�سرطة قتل جنديان 
وا�سيب اثنان اآخران بجروح يف انفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدف 
واكد   . ابو غريب  الرئي�سي يف  الطريق  للجي�س على  دوري��ة 
ابو غريب تلقي جثتني جلنديني  م�سدر طبي يف م�ست�سفى 
ومعاجلة اثنان اخران ا�سيبا يف النفجار. ويف بعقوبة )60 
كلم �سمال �سرق بغداد( قال �سابط يف ال�سرطة برتبة عقيد 
عند  نا�سفة  عبوة  بانفجار  ب��ج��روح  ا�سيبوا  �سخ�سا   13 ان 
م�سجد �ساريةيف حي بعقوبة اجلديدة، يف و�سط بعقوبة ووقع 
النفجار بالتزامن مع خروج امل�سلني بعد النتهاء من اداء 
م�ست�سفى  يف  طبيب  واك���د  للم�سدر.  وف��ق��ا  اجلمعة،  ���س��الة 

بعقوبة معاجلة 13 جريحا ا�سيبوا يف النفجار.

•• اجلزائر-يو بي اأي:

بالين،  عّمار  اجلزائرية  اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  نفى 
الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  نظام  ب��ني  التو�ّسط  ب��الده  اع��ت��زام  ام�س 

واملعار�سة امل�سّلحة.
)ال�سروق(  ل�سحيفة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ن�سره  ب��ي��ان  يف  ب��الين  وق���ال 
بخ�سو�س  ال�سحيفة  ن�سرته  ما  وتف�سياًل  جملة  يفّند  اإن��ه  اجلزائرية 
املعار�سة  الو�ساطة م��ع  ���س��وري  يف اجل��زائ��ر لطلب  وج��ود وف��د حكومي 

ال�سورية امل�سّلحة.
موفد  اأي  ت�ستقبل  مل  اجل��زائ��ر  اأن  على  ب��الين  و���س��دد 
بخ�سو�س  ط���رف  اأي  م��ع  للتو�ّسط  ت�����س��َع  ومل  ���س��وري، 
جزائري  م�سدر  ع��ن  نقلت  )ال�����س��روق(  وك��ان��ت  ���س��وري��ا 
قوله، اإن وفداً �سورياً رفيع امل�ستوى يزور اجلزائر حالياً 
تقودها  قد  و�ساطة حمتملة  لبحث  ب�سورة غري معلنة 

اجلزائر بني النظام واملعار�سة امل�سّلحة.
وقالت اإن الأمني العام للداخلية اجلزائرية، عبد القادر 
واعلي، وممثل عن وزارة اخلارجية وعدد من ال�سباط 
حزب  يف  كبري  م�سوؤول  ا�ستقبال  يف  كانوا  اجلزائريني، 
النظام  القياديني يف  و5 من  ال�سوري احلاكم  )البعث( 

ال�سوري، من بينهم مدير الأمن الداخلي برتبة فريق، ونائب حمافظ 
الثالثاء  يوم  قال  وزير اخلارجية اجلزائري مراد مدل�سي  وكان  حلب. 
املا�سي، اإن بالده تقف على م�سافة واحدة من اأطراف ال�سراع يف �سوريا، 
احلكومة  مع  ول  ال�سورية  املعار�سة  مع  ل  م�سكلة  لدينا  لي�س  واأ���س��اف 

ال�سورية بل لدينا اإرادة اأخوية جلمع ال�سمل .
 ، ال�سورية هو احل��وار  اأن احلل الوحيد للخروج من الأزم��ة  و�سدد على 
ا�ستعداد  مدل�سي  واأك���د  ل�سوريا  الداخلية  ال�����س��وؤون  يف  التدّخل  راف�ساً 
نظام  �سقوط  ح��ال  يف  ياأتي  جديد  حكم  نظام  اأي  مع  التعامل  اجل��زائ��ر 
الأ�سد، قائال قاعدتنا التعامل مع الدول، وعندما يكون 
لدى ال�سعوب رغبة يف تغيري نظامها فنحن نتكلم مع 

النظام اجلديد اإذا كان هناك نظام جديد .
عاتقهم  على  ي��اأخ��ذوا  اأن  اإىل  ال�سوريني  مدل�سي  ودع��ا 
ب�سفة كلية اأمورهم الداخلية حتى ل تعرف �سوريا ما 

عرفته دول اأخرى قد يوؤدي ذلك اإىل م�ساكل اأخطر .
وقّلل مدل�سي من حظوظ جناح مهمة املبعوث الدويل 
اأنها  نعتقد  ل  قائاًل  الإبراهيمي،  الأخ�سر  �سوريا  اإىل 
�ستحظى بفر�س للنجاح مع اأننا نتمنى لها كل النجاح 
متاماً  ن��درك  الأول  املقام  يف  )الإبراهيمي(  وه��و  لكننا 

مدى تعقيد املهمة .

�جلز�ئر تنفي �لتو�ّضط بني دم�ضق و�ملعار�ضة

�ضحف �أمريكا تتناول زيارة كريي للمنطقة

•• وا�شنطن-وكاالت:

الأمم  يف  دب����ل����وم����ا�����س����ي����ون  اأك��������د 
اتفاق  ب��ع��د  ي��ت��م  اأن�����ه مل  امل��ت��ح��دة 
الأ�سلحة  م��ف��ت�����س��ى  دخ����ول  ب�����س��اأن 
�سوريا،  اإىل  الدوليني  الكيمياوية 
الرئي�س  و�سط معار�سة من نظام 
ال�سوري ب�سار الأ�سد الذي حتفظ 
ع��ل��ى امل�����دى ال�����ذي ���س��ي��ب��ا���س��ر فيه 
حني  يف  م��ه��ام��ه،  التحقيق  ف��ري��ق 
اأك��د الأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة 
ب����ان ك���ي م����ون رغ���ب���ة امل��ن��ظ��م��ة يف 

التفيت�س ب�ساأن كل التقارير. 
وتريد دول غربية اإجراء حتقيق يف 
ا�ستخدام  ب�ساأن  للمعار�سة  تقارير 
وحتمل  واق���ع���ت���ني،  يف  الأ����س���ل���ح���ة 
امل��ع��ار���س��ة ال��ن��ظ��ام امل�����س��وؤول��ي��ة عن 
�سن هذه الهجمات، يف حني قالت 
اإنها  املا�سي  ال�سهر  املتحدة  الأمم 
�ستحقق يف مزاعم النظام ال�سوري 
ا�ستخدموا  املعار�سة  مقاتلي  ب��اأن 
على  ه��ج��وم  يف  كيمياوية  اأ�سلحة 

مدينة حلب ب�سمايل البالد.
باملنظمة  دب���ل���وم���ا����س���ي���ا  اأن  غ����ري 
الدولية �سرح لوكالة رويرتز باأنه 
ب�ساأن  الآن  حتى  ات��ف��اق  ي��ح��رز  مل 
معار�سة  ب�سبب  املفت�سني  دخ���ول 
الذي  املدى  ب�ساأن  ال�سوري  النظام 
التفتي�س  ف���ري���ق  ف��ي��ه  ���س��ي��ب��ا���س��ر 
ن�سر  يتم  ل��ن  اأن���ه  واأ���س��اف  مهامه 

هناك  ي���ك���ون  اأن  اإىل  امل��ف��ت�����س��ني 
والرتتيبات  الدخول  ب�ساأن  اتفاق 

الأخرى.
واق��������رتح مم���ث���ل ����س���وري���ا ب�����الأمم 
ر�سالة  يف  اجلعفري  ب�سار  املتحدة 
املتحدة  الأمم  مكتب  رئي�سة  اإىل 
اأجنيال كني  الأ�سلحة  نزع  ل�سوؤون 
املعايري  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت  ب���اإدخ���ال 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واخل���ا����س���ة ب����الإم����داد 

والتموين.

كني  اأك���دت  اجلعفري  ر�سالة  على 
العام  ل��الأم��ني  م���رتوك  الأم����ر  اأن 
لالأمم املتحدة بان كي مون ليقرر 
التي  التحقيق  بعثة  ت�سكيل  وحده 
احلركة  حرية  لها  يكون  اأن  يجب 
�سامل  حتقيق  لإج����راء  وال��دخ��ول 
املناطق  ك��ل  وتغطية  ومو�سوعي، 
هجمات  وق������وع  يف  ي�����س��ت��ب��ه  ال���ت���ي 

بالأ�سلحة الكيميائية فيها.
وك��ت��ب��ت ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا اإىل 

اأنه  على  ال�����س��وري  املبعوث  وي�سر 
على  املفت�سني  دخ��ول  ق�سر  يجب 
م���ن���اط���ق ل���ه���ا ع���الق���ة ب���ه���ج���وم يف 
واملعار�سة  احلكومة  تتبادل  حلب 
ب���اإط���الق �ساروخ  ف��ي��ه  الت��ه��ام��ات 
حممل باملواد الكيمياوية قتل 26 

�سخ�سا.
كما اأكدت دم�سق اأي�سا اأنه يجب اأن 
يكون لها راأي يف الأ�سخا�س الذين 
وردا  التفتي�س  ف��ري��ق  �سي�سمهم 

ب���ان ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ت��ط��ال��ب��ه باأن 
يبحث اأي حتقيٍق مزاعَم املعار�سة 
ع��ن ه��ج��وم ق���رب دم�����س��ق واآخ����ر يف 
كانون  دي�سمرب  اأواخ���ر  يف  حم�س 
باللوم  امل��ع��ار���س��ون  وي��ل��ق��ي  الأول 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة يف تلك 

احلوادث ويف هجوم حلب اأي�سا.
وق�������وب�������ل ال�����ط�����ل�����ب ال����ف����رن���������س����ي 
رو�سيا  من  مبعار�سة  الربيطاين 
مبحاولة  ال��دول��ت��ني  اتهمت  ال��ت��ي 
اإخراج حتقيق الأمم  تاأخري ورمبا 

املتحدة عن م�ساره.
غربيون  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  وي����وؤك����د 
وم�سوؤولون اأمميون اأن بان م�سمم 
على التحقيق يف جميع املزاعم عن 

ا�ستخدام اأ�سلحة كيمياوية.
اىل ذلك، اعتربت املفو�سية العليا 
املتحدة  ل��المم  التابعة  لالجئني 
الرا�سي  داخ��ل  النازحني  ع��دد  ان 
بلغ  القائم  النزاع  ب�سبب  ال�سورية 
تطالب  فيما  م��الي��ني  ارب��ع��ة  نحو 
امل�ساعدات  ب��ت�����س��ري��ع  وا����س���ن���ط���ن 

الن�سانية.
وقالت م�سوؤولة الت�سال القليمية 
يف املفو�سية رمي ال�سامل يف ر�سالة 
من  بر�س  فران�س  اىل  الكرتونية 
بريوت ان الرقام ال�سابقة لربنامج 
امل�ساعدة الن�سانية ل�سوريا مل تعد 

تعك�س الو�سع املتغري ب�سرعة.
اللكرتونية  ر�سالتها  يف  وا�سافت 

اأربعة ماليني نازح داخل �ضوريا

دم�ضق تعار�س تفتي�ضًا �ضاماًل ب�ضاأن �لكيمياوي 

خم�ضة قتلى بهجمات متفرقة يف �لعر�ق 
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اوقفت حمكمة هولندية ام�س ترحيل هولندي من ا�سل باك�ستاين 
ي�ستبه بانتمائه لتنظيم القاعدة اىل الوليات املتحدة وقالت انه لن 
يتم ت�سليمه ال بعد ان ت�سمن وا�سنطن ح�سوله على نف�س العالج 
وثيقة  يف  وج��اء  نف�سي.  مر�س  م��ن  هولندا  يف  عليه  يح�سل  ال��ذي 
يحظر  له��اي  قا�سي  ان  بر�س  فران�س  وكالة  اىل  ار�سلت  للمحكمة 
املتحدة  الوليات  ت�ستطيع  ل  طاملا  خان  �سابر  ترحيل  الدولة  على 
ان ت�سمن ح�سوله على نف�س نوع العالج من مر�س ا�سطرابات ما 
بعد ال�سدمة. وخان )26 عاما( مطلوب يف الوليات املتحدة بتهمة 
التخطيط ل�سن عمليات من بينها تفجري انتحاري يف قاعدة ع�سكرية 
افغان�ستان. ويواجه خان خم�س تهم  امريكية يف ولية كونار �سرق 
الك�سف  انه مل يتم  متعلقة بالرهاب امام حمكمة يف نيويورك، ال 
عن التفا�سيل ومن غري الوا�سح ما اذا كان الهجوم النتحاري قد 
وقع فعال وكان وزير العدل الهولندي ايفو اوب�ستيلتني قدم موافقته 
النهائية يف كانون الول-دي�سمرب على ترحيل خان، ال انه قال انه 
ل ميكن ترحيله اذا مل يتم �سمان ح�سوله على نف�س العالج الذي 
يح�سل عليه يف هولندا من ا�سطرابات ما بعد ال�سدمة التي يقول 

حمامه انه ا�سيب بها بعد تعر�سه للتعذيب يف �سجن باك�ستاين.
ويتلقى خان الذي يعاين كذلك من الكتئاب، عالجا بتقنية حركة 
العني يف هولندا، وهو عالج غري م�ستخدم يف ال�سجون المريكية، 

طبقا لوثيقة املحكمة.

 
املخدرات  جت���ارة  مكافحة  يف  اأم��ري��ك��ي��ني  �سباطا  ان  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
لدى  امل��ط��ل��وب  بي�ساو  غينيا  يف  للبحرية  ال�سابق  ال��ق��ائ��د  اعتقلوا 
وا�سنطن كزعيم م�ستبه به يف التجارة الدولية للمخدرات وذلك يف 
املطلعة  امل�سادر  وقالت  افريقيا.  غرب  �ساحل  قبالة  خاطفة  عملية 
على العملية لرويرتز ان ال�سباط اعتقلوا المريال خو�سيه امرييكو 
بوبو نا ت�سوتو مع اربعة مواطنني اخرين من غينيا بي�ساو على منت 
قارب يف املياه الدولية يوم الثالثاء وهذا هو اهم اعتقال يف احلرب 
ع�سابات  ا�ستخدمت  حيث  بي�ساو  غينيا  يف  امل��خ��درات  تهريب  على 
ك��ق��اع��دة لتهريب  ال��دول��ة الف��ري��ق��ي��ة  ام��ري��ك��ا اجلنوبية ج��زر ه��ذه 
الكوكايني اىل اأوروب��ا لكرث من ع�سر �سنوات. وقالت امل�سادر ان نا 
امل�ستعمرة  انقالب فا�سلة يف  ت��ورط يف عدة حم��اولت  ال��ذي  ت�سوتو 
الوليات  اىل  و�سري�سل  الخ�سر  الراأ�س  اىل  نقل  �سابقا  الربتغالية 
فينيا  حكومة  با�سم  املتحدث  فاز  فرناندو  واأك��د  ملحاكمته.  املتحدة 
الراأ�س  �سباطا من  ان  وق��ال  الرجال اخلم�سة.  على  القب�س  بي�ساو 
الخ�سر األقوا القب�س عليهم ثم �سلموهم اىل ال�سلطات المريكية.
األقي القب�س على الم��ريال خو�سيه امريكو بوبو نا ت�سوتو   وق��ال 
قبالة �ساحل الراأ�س الخ�سر يف قارب يحمل علم بنما.  ومل يت�سن 

على الفور احل�سول على تعليق من امل�سوؤولني يف الراأ�س الخ�سر.

رو�سيا  ان  ال��رو���س��ي  الأ���س��ود  البحر  اأ���س��ط��ول  با�سم  متحدث  اأع��ل��ن 
اأر�سلت �سفينة حربية �سخمة للم�ساركة تدريبات قوة البحر الأ�سود 
البحرية التي تقام يف تركيا. ونقلت وكالة الأنباء الرو�سية نوفو�ستي 
ام�س عن املتحدث با�سم الأ�سطول فيا�سي�سالف تروخا�سيف قوله ان 
متنها  على  حتمل  التي  ال�سخمة،  احلربية  نوفو�سريكا�سك  �سفينة 
وحدة بحرية، اأر�سلت للم�ساركة تدريبات قوة البحر الأ�سود البحرية 
اإىل  واأ�سار  احل��ايل.  ني�سان-اأبريل  و23   5 بني  تركيا  تقام يف  التي 
فارنا  مرفاأ  يف  الدولية  البحرية  املجموعة  اإىل  تن�سم  ال�سفينة  ان 
و�سيفا�ستوبول.  كون�ستان�س  مرفاأي  اإىل  تتوجه  ثم  وم��ن  البلغاري 
ي�سار اإىل ان هذه ال�سفينة هي �سفينة اإنزال �سخمة تابعة لأ�سطول 
البحر الأ�سود الرو�سي، ومقرها �سيفا�ستوبول ويذكر ان قوة البحر 
وهي  تركيا  من  مببادرة   2001 العام  يف  اأن�سئت  البحرية  الأ���س��ود 
ت�سم كاًل من تركيا وبلغاريا واأوكرانيا ورومانيا وجورجيا ورو�سيا، 
البحر  منطقة  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  تعزيزي  هي  مهمتها  ان  كما 

الأ�سود البحرية، ومتتني العالقات بني الدول الأع�ساء.

عوا�شم

لهاي

مو�سكو

دكار

�ضحيفة: خاطفو �ضباط 
م�ضريني عر�ضو� تبادل �ضجناء

•• القاهرة-يو بي اأي:

قالت �سحيفة م�سرية، ام�س، اإن 3 �سباط وعن�سر �سرطة كانوا اخُتطفوا 
الإف���راج عن  واأن خاطفيهم طلبوا  اأح��ي��اء،  زال��وا  ما  قبل عامني  �سيناء  يف 

جهاديني وعنا�سر فل�سطينية يف �سجون م�سرية لقاء اإطالق �سراحهم.
ونقلت �سحيفة الوطن امل�سرية اليومية عن م�سدر �سيادي، مل ت�سمه، قوله 
اإن تقارير مت رفعها اإىل الأجهزة الأمنية وال�سيادية امل�سرية اأكدت على اأن 
2011 مازالوا  �سيناء منذ فرباير  اختطفوا يف  �سرطة  واأمني  3 �سباط 
فل�سطينية  وعنا�سر  جهاديني  عن  الإف���راج  طلبوا  خاطفيهم  واأن  اأح��ي��اء 
حمبو�سني يف �سجون م�سرية بينهم حمكوم عليهم بالإعدام واملوؤبَّد لقاء 
 4 اأن��ه مت عر�س الإف���راج عن  اأن امل�سدر ذك��ر  اإط��الق �سراحهم . واأ�سافت 
اإذا مت الإفراج   10 ال�  فقط من بني املطلوب الإف��راج عنهم لأن العنا�سر 
عنهم �سيهددون ال�سيادة امل�سرية وينفذون عمليات يف �سيناء ، م�سرياً اإىل 
 16 التي قتل فيها  اأن اخلاطفني، وبع�سهم �سارك يف تنفيذ جرمية رفح 
كوا بالإفراج عن الأ�سخا�س ال� 10.  جندياً م�سرياً يف رم�سان املا�سي، مت�سَّ
املكتب  رئي�س  اإن  قوله  ذات���ه،  امل�سدر  ع��ن  ال��وط��ن  نقلت  مت�سل  �سياق  ويف 
ال�سيا�سي حلركة حما�س طالب خالل اأحد الجتماعات بوقف هدم الأنفاق 
بني غزة و�سيناء مقابل قيام احلركة بامل�ساعدة يف العثور على املخطوفني، 
نفذ ويجب عودة  اأن �سربها  مل�سعل  اأك��دت  و�سيادية  اأمنية  قيادات  اأن  غري 
اأمني  وعن�سر  �سباط   3 وك��ان   . قا�س  رد  هناك  �سيكون  واإل  املخطوفني 
تابعني لوزارة الداخلية اخُتطفوا يف �سحراء �سيناء عقب اأقل من �سهر على 
اندلع ثورة 25 يناير كانون الثاين 2011 وما رافقها من فلتان اأمني عمَّ 
البالد، فيما توا�سلت حالة الفلتان حتى قامت عنا�سر جمهولة بقتل 16 
�سابطاً وجندياً م�سرياً من عنا�سر حر�س احلدود جنوب قطاع غزة اأوائل 

اآب اأغ�سط�س 2012بالتزامن مع �سهر رم�سان الفائت.

الرئي�ض اللبناين يطالب بوقف التهديدات الإ�ضرائيلية

�إ�ضر�ئيل تك�ضف عن تدريبات لحتالل جنوب لبنان وغزة

�لعفو تنتقد وح�ضية �إ�ضر�ئيل جتاه �حتجاجات �ل�ضفة
•• لندن-يو بي اأي:

الدولية،  العفو  منظمة  اع��ت��ربت 
الإ�سرائيلي  اجلي�س  رّد  اأن  ام�����س 
ال�سفة  يف  الح���ت���ج���اج���ات  ع���ل���ى 
احل����ق����وق  ي�����ح�����رتم  ال����غ����رب����ي����ة ل 
ودعته  للفل�سطينيني،  الإن�سانية 
املفرطة  القوة  ا�ستخدام  اإىل وقف 

�سد املدنيني الفل�سطينيني.
الحتجاجات  اإن  املنظمة  وق��ال��ت 
�سد  امل�������س���ت���م���رة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ت�ساعدت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل 
الغ�سب  جتّدد  عقب  الأ�سبوع  هذا 
من ظروف العتقال القا�سية التي 
وال�سجناء  املعتقلون  منها  يعاين 
مبا  الفل�سطينيون،  ال�سيا�سيون 
اأب���و حمدية  وف���اة مي�سرة  ذل��ك  يف 
الفل�سطيني  الأ����س���ري  احل��ج��ز،  يف 
اإ�سرائيل  الذي ظل حمتجزاً لدى 
ا�سابته  رغ����م   2002 ع����ام  م��ن��ذ 

بال�سرطان.
واأ�سافت اأن الحتجاجات مر�ّسحة 
مراهقني  مقتل  عقب  لال�ستمرار 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني اث���ن���ني ع��ل��ى اأي����دي 
ال��ق��وات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ن��د نقطة 
م�ستوطنة  م��ن  ب��ال��ق��رب  ع�سكرية 
الغربية  ال�سفة  �سمال  يف  اإي��ن��اف 

يوم الأربعاء املا�سي.

•• الرباط-ا ف ب:

فرن�سوا  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  اك���د 
�سوؤال  على  ردا  الرباط  هولند يف 
عن و�سع حقوق الن�سان يف املغرب 
ا�سا�سي  م��ب��داأ  ال��ت��ع��ب��ري  ح��ري��ة  ان 
للدميوقراطية ، موؤكدا ان املغرب 
منخرط يف م�سرية الدميوقراطية 

ولكنها تتطلب وقتا.
وقال هولند يف ما يخ�س املغرب، 
م�سرية  ه�����ذه  ق��ل��ت��ه��ا،  وان  ���س��ب��ق 
بطيئة انخرط فيها، وهي من دون 
ادنى �سك حققت اجنازات لل�سعب 

ــدي  ــن �حـــتـــجـــاز ج
�إطالق  �إثر  �أمريكي 
ــدة  ــاع ــق �لــــنــــار ب

•• وا�شنطن-رويرتز:

قال اجلي�س المريكي ان ال�سلطات 
جنديا  اعتقلت  تني�سي  ولي���ة  يف 
اطالق  ب�ساأن  ل�ستجوابه  اأمريكيا 
يف  لل�سيارات  مرب�س  يف  وق��ع  ن��ار 
الع�سكرية  ن��وك�����س  ف����ورت  ق���اع���دة 
وفاة  اىل  واأدى  ك��ن��ت��اك��ي  ب���ولي���ة 

موظف مدين.
املتحدث  ج������ري  ك���ري�������س  وق�������ال 
اجلنائية  التحقيقات  قيادة  با�سم 
اط���الق  ان  ب��اجل��ي�����س الم���ري���ك���ي 
الربعاء يف  ال��ذي وقع م�ساء  النار 
فورت نوك�س بالقرب من لويزفيل 
ول��ي�����س عمل  ا���س��ري��ة  ي��ب��دو ق�سية 
اجلي�س  يحدد  ومل  ع�سوائيا  عنف 
يف ب��ي��ان ل��ه ه��وي��ة اجل��ن��دي الذي 

احتجز اأو الرجل الذي قتل.
ل��ك��ن دع����وى ج��ن��ائ��ي��ة م��ق��دم��ة اىل 
حمكمة احتادية يف كنتاكي اتهمت 
جاكوب�س  ماركيونتا  ا�سمه  رج��ال 

بالقتل يف الق�سية.
بعد  ج����اء  -ال�����ذي  احل�����ادث  وادى 
اق����ل م���ن ا���س��ب��وع��ني ع��ل��ى اطالق 
المريكية  ال��ب��ح��ري��ة  م�����س��اة  اح���د 
اثنني من زمالئه  الر�سا�س على 
فرجينيا-  يف  ق��اع��دة  يف  فقتلهما 
ملداخل  اغ��الق لفرتة ق�سرية  اىل 
ق��اع��دة ف����ورت ن��وك�����س ال��ت��ي تاأوي 
اكرث من 40 األف ع�سكري وافراد 

ا�سرهم وموظفني مدنيني.
مبكتب  ك������ومل������ان  م���������ارك  وق���������ال 
�سهادة  يف  الحت�����ادي  التحقيقات 
الر�سا�س عدة  ان جاكوب�س اطلق 
بعد   45 عيار  م�سد�س  من  م��رات 
م�ستقال  ب��ال��ف��رار  لذ  ث��م  م�����س��ادة 
جاكوب�س  ان  ك��ومل��ان  وق��ال  �ساحنة 
ركب  ثم  منزله  يف  ال�ساحنة  ت��رك 
دراج�������ة ن����اري����ة ع����رث ع��ل��ي��ه��ا يوم 
مئة  م��ن  اك��رث  بعد  على  اخلمي�س 
ميل من منزل والدته يف بورتالند 

بولية تني�سي.

الإ�سرائيلي  اجلي�س  حتقيقات  اأن 
وتف�سي  الدولية  باملعايري  تفي  ل 
العقاب  م��ن  ت���ام  �سبه  اإف����الت  اإىل 
ل��ل��م�����س��وؤول��ني ع��ن ع��م��ل��ي��ات القتل 
ال��ق��ان��وين، ودع��ت اإىل اإجراء  غ��ري 
وحمايد  وم�ستقل  ع��اج��ل  حتقيق 
بالغة  اإ�سابة  اأو  قتل  عملية  اأي  يف 
اأي����دي  ع��ل��ى  ب���ج���روح لأي م����دين 
الإ�سرائيلية  امل�����س��ّل��ح��ة  ال����ق����وات 
تلك  مثل  عن  امل�سوؤولني  ملحا�سبة 
ال�سحايا  ومت���ك���ني  ال���ع���م���ل���ي���ات، 
بتحقيق  املطالبة  م��ن  واأقربائهم 

الإن�ساف.
اجلي�س  اإن  ه���اري�������س���ون  وق����ال����ت 
يتحّمل  احتالل  كقوة  الإ�سرائيلي 
القانون  على  املحافظة  م�سوؤولية 
ك��ذل��ك بحماية  وال��ن��ظ��ام، وم��ل��زم 
والتقّيد  الفل�سطينيني،  املدنيني 
الأمن،  حلفظ  ال��دول��ي��ة  باملعايري 
حقوق  اح��������رتام  ع���ل���ي���ه  وي����ت����ع����نّي 
الحتجاج  الفل�سطيني يف  الإن�سان 
الحتجاج  ذل���ك  ال�����س��ل��م��ي، مب��ا يف 
����س���د ال�������س���ي���ا����س���ات وامل���م���ار����س���ات 
الإ�سرائيلية، مثل بناء امل�ستوطنات 
على الأرا�سي املحتلة، الذي يعترب 
الدويل  للقانون  خ��ط��رياً  انتهاكاً 
وي�سل اإىل حد جرمية احل��رب يف 

حالة ا�ستمراره ك�سيا�سة ثابتة .

ال���ر����س���ا����س احل������ي وح���������س����ره يف 
اأرواحهم  احلالت التي تكون فيها 
خلطر  عر�سة  الآخ��ري��ن  اأرواح  اأو 
�سقوط  اأج��ل جتّنب  حقيقي، ومن 

املزيد من القتلى واجلرحى .
واأ�سارت منظمة العفو الدولية اإىل 
اأنها اأثارت من قبل بواعث قلق من 

مدير  نائبة  هاري�سون،  اآن  وقالت 
ب��رن��ام��ج ال�����س��رق الأو���س��ط و�سمال 
الدولية  العفو  اأفريقيا يف منظمة 
حلقوق  اأخ��رى  منظمات  مع  قمنا 
ا�ستخدام اجلي�س  بتوثيق  الإن�سان 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��ق��وة امل��ف��رط��ة �سد 
املحتجني يف الأرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة، والتي غالباً ما كانت ت�سفر 
عن وقوع قتلى وجرحى ب�سكل غري 

قانوين .
واأ�سافت هاري�سون اأنه يتعنّي على 
اإ���س��رائ��ي��ل ات��خ��اذ خ��ط��وات عاجلة 
ال�سفة  ق��وات��ه��ا يف  ق��ي��ام  ل�����س��م��ان 
ا�ستخدام  م����ن  ب���احل���د  ال���غ���رب���ي���ة 

�سحب  الول-اكتوبر،  ت�سرين  من 
طريقة  بذريعة  بروك�سي  اعتماد 
الت�سريعية  لالنتخابات  تغطيته 
�سمال  طنجة  مدينة  يف  اجلزئية 
املغرب، حتدث فيها عن مر�سحني 

مقربني من الق�سر امللكي .
بر�س  ف��ران�����س  ادارة  ط��ل��ب��ت  وق���د 
ر�سميا من ال�سلطات املغربية اعادة 
النظر يف قرارها وقبيل زيارته اىل 
مرا�سلون  منظمة  وج��ه��ت  امل��غ��رب 
الرئي�س  اىل  ر���س��ال��ة  ح�����دود  ب���ال 
النتباه  لفت  اج��ل  م��ن  الفرن�سي 

حلالة حرية ال�سحافة يف املغرب.

ولتعددية التمثيل .
انتهاكات  ع���ن  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ح��ق��وق الن�����س��ان ال��ت��ي حت�����س��ل يف 
امل����غ����رب ول  ب���ع�������س الح�����ي�����ان يف 
املغربية  ال�����س��ل��ط��ات  ���س��ح��ب  �سيما 
اعتماد  الول-اك��ت��وب��ر  ت�سرين  يف 
بر�س  فران�س  وك��ال��ة  يف  ال�سحايف 
يف ال���رب���اط ع��م��ر ب��روك�����س��ي، قال 
ان����ه حت����دث ع���ن م�ساكل  ه���ولن���د 

حمددة اعرفها .
وا�ساف ما قلته لل�سلطات املغربية، 
وهنا اي�سا من دون ان احاول القاء 
التعبري  حرية  ان  عليها  ال��درو���س 

مبداأ ا�سا�سي للدميوقراطية .
وقررت احلكومة املغربية يف الرابع 

حما�س ترف�س �ضروط و��ضنطن للحو�ر
الدولية،  الرباعية  �سروط  كل  اأ�سقطت  حركته  اأن  زه��ري  اأب��و  وا���س��اف 
الإدارة  ب��اإرادة  ال��ذي جاء  الظامل  الإ�سرائيلي  و�سمدت يف وجه احل�سار 

الأمريكية .
واعترب اأّن الإدارة الأمريكية ل تزال تعي�س حالة من الوهم ، م�سدداً على 

اأن هذا الإ�سرار لن يوؤثر على حركته.
مع  ح��وار  اأي  لن جت��ري  اإنها  قالت  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  وكانت 
الدولية  الرباعية  اللجنة  مطالب  بتلبية  التزامها  قبل  حما�س  حركة 
وهي نبذ الإرهاب، والإعرتاف باإ�سرائيل، والإعرتاف بالإتفاقات املوقعة 

بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني .
الأمريكية، فيكتوريا نولند،  با�سم وزارة اخلارجية  املتحدثة  واأو�سحت 

اأن وا�سنطن ت�سر على تلبية حما�س لهذه املطالب.

•• غوة-يو بي اي:

معها،  للحوار  الأمريكية  ال�سروط  رف�سها  ام�س  حما�س،  حركة  اأك��دت 
الإع���رتاف  تت�سمن  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ال��رب��اع��ي��ة  مطالب  رف�سها  جم���ددة 

باإ�سرائيل.
اأبو زهري،  ونقلت وكالة �سفا املحلية، عن الناطق با�سم حما�س، �سامي 
الرباعية  مبطالب  بالإلتزام  الأمريكي  لل�سرط  حركته  رف�س  تاأكيده 
الدولية ك�سرط للحوار معها. ودعا وا�سنطن اإىل اإعادة النظر يف مواقفها 

ب�ساأن ذلك بعد ف�سل كافة الرهانات على �سقوط حما�س .
ومقاومته  الفل�سطيني  �سعبها  م��ن  �سرعيتها  ت�ستمد  حما�س  اإن  وق��ال 

البا�سلة، ول تلهث خلف اأية �سرعية من الإدارة الأمريكية .

هولند: حرية �لتعبري مبد�أ �أ�ضا�ضي للدميوقر�طية

اإن  فيها  اجلي�س  ق��ال  ومتوا�سلة، 
ت��دري��ب��ات اجل����ولن حت��اك��ي خطة 
اإىل  ت��رم��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  للجي�س 
بادعاء  اللبناين،  اجلنوب  احتالل 
واأ�سبح  تغري  ال��ي��وم  اهلل  ح��زب  اأن 
مي��ل��ك ت��ر���س��ان��ة ���س��اروخ��ي��ة اأكرب 
واأكرث تطورا ويتمركز فوق وحتت 
الأر�������س واحل�����رب م��ع��ه واق���ع���ة ل 
حمالة، وقال اإن تدريبات اجلنوب 
غزة  لقطاع  اجتياح  عملية  حتاكي 
حتتمل  ت��ع��د  مل  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  اإذ 

اإطالق �سواريخ على بلداتها .
وقالت م�سادر ع�سكرية اإ�سرائيلية 
اإن   ، ي�����س��رائ��ي��ل ه���ي���وم  ل�����س��ح��ي��ف��ة 
الأو�ساع  ب���اأن  ثابتة  قناعة  ه��ن��اك 
النهيار  م���ن  ت���ق���رتب  ����س���وري���ا  يف 
يف  اأ�سا�سية  �ساحة  ب��ات  لبنان  واأن 
ال�����س��راع ال�����س��وري، ويف ه��ذا نذير 

•• القد�س املحتلة-بريوت-وكاالت:

يف خطوات مفاجئة، ك�سف اجلي�س 
تدريبات  يجري  اأن��ه  الإ�سرائيلي، 
اللبناين  اجل���ن���وب  اج���ت���ي���اح  ع��ل��ى 
بطارية  ون�������س���ب  غ������زة،  وق����ط����اع 
�سواريخ ملنظومة القبة احلديدية 
يف اإيالت، حت�سبا لإطالق �سواريخ 

نحوها من �سيناء امل�سرية. 
وجاء هذا الك�سف، بعد ت�سريحات 
من وزي��ر احل��رب، مو�سيه يعلون، 
���س��م��ن��ه��ا ت��ل��م��ي��ح��ات وت���ه���دي���دات 
حربية، اإذ قال: اإن اإ�سرائيل �سرتد 
ع��ل��ى ال�����س��واري��خ م���ن ق��ط��اع غزة 
لبنان  اج��ت��ي��اح  واإن  ك��ب��ري  ب��ع��ن��ف 
م�ساألة  ه����و  اهلل،  ح�����زب  ل�������س���رب 

حتمية.
واأع�����رب خ����رباء اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون عن 
التدريبات  ه���ذه  م��ن  ا���س��ت��غ��راب��ه��م 
اأن  اإذ  ال���وزي���ر،  ت�����س��ري��ح��ات  وم���ن 
قال:  نف�سه  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 
اإن����ه ي��ع��رف اأن ح��رك��ة ح��م��ا���س مل 
تكن اجلهة التي اأطلقت ال�سواريخ 
واأنها غري معنية  اإ�سرائيل  باجتاه 
واأن  اإ����س���رائ���ي���ل  م����ع  ب��ال��ت�����س��ع��ي��د 
ال�������س���واري���خ اأط���ل���ق���ت م����ن طرف 
وحزب  عليها.  متمردة  تنظيمات 
باجتاه  ر���س��ا���س��ة  ي��ط��ل��ق  مل  اهلل 
 .2006 ح�����رب  م���ن���ذ  اإ����س���رائ���ي���ل 
واأع����رب����ت ���س��ح��ي��ف��ة م��ع��اري��ف عن 
ال��ل��ه��ج��ة هي  ه����ذه  اأن  ت��ق��دي��ره��ا 
تعبري على التغيري الذي ح�سل يف 
اإذ حل يعلون حمل  وزارة احل��رب، 
ب�����اراك. وي��ع��ل��ون متطرف  اإي���ه���ود 
ول  ب��ح��م��ا���س  ي��ث��ق  ول  ع���ام  ب�سكل 
الفل�سطيني،  ب���ال���رئ���ي�������س  ح���ت���ى 
رغم  م���ازن(،  )اأب���و  عبا�س  حممود 

ت�سريحاته �سد العنف .

اأي�سا  يثق  ل  ي��ع��ل��ون،  اإن  وق��ال��ت: 
ب��رئ��ي�����س ال������وزراء ال���رتك���ي، رجب 
طيب اأردوغان. ومع اأنه وافق على 
بنيامني  ال���وزراء،  رئي�س  يقدم  اأن 
له ح��ول مقتل  الع��ت��ذار  نتنياهو، 
مرمرة  �سفينة  على  اأت���راك  ت�سعة 
ب���اأن ه��ذا العتذار  اأن���ه ���س��رح  اإل   ،
واأنها  تركيا  م��ع  امل�سكلة  يحل  ل��ن 
تتخذ مواقف معادية من اإ�سرائيل 
لأ�سباب ا�سرتاتيجية ولي�س ب�سبب 
مقتل الأتراك. وعليه، فهو يحاول 
اإظهار تغيري يف لهجة وزارة الدفاع 
يف عهده، وهذا ل يعني بال�سرورة 

اأنه تغيري يف ال�سيا�سة.
ال�سوري  اجل���ولن  منطقة  وك��ان��ت 
ومنطقة  ال�������س���م���ال،  يف  امل���ح���ت���ل 
�سهدت يف  ق��د  اجل��ن��وب،  النقب يف 
الأي����ام الأخ����رية ت��دري��ب��ات مكثفة 

وعليها  لإ���س��رائ��ي��ل  بالن�سبة  ���س��وء 
واأخطر  اأ���س��واأ  ملواجهة  ت�ستعد  اأن 
التدريبات  من  وب��دا  الحتمالت. 
اأن اجلي�س يخطط لق�سف مكثف 
اإطالق  ومن�سات  لالأبنية  م��دم��ر 
ال�سواريخ واجتياح جارف و�سريع 
وحماولة لإنهاء احلرب خالل اأيام 
ا���س��ت��خ��دم اجل��ي�����س يف  قليلة. وق���د 
تدريباته معدات واأجهزة متطورة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات حت���ت الأر�������س، 
لبنان  يف  اهلل  ح�����زب  اأن  ب����ادع����اء 
وح��م��ا���س واجل���ه���اد يف ق��ط��اع غزة 
حت�سينات  وبنت  اخل��ن��ادق  حفرت 

حتت الأر�س.
ولكن اجلي�س الإ�سرائيلي مل يكتف 
ي�ستعد  وراح  اجل��ب��ه��ت��ني،  ب��ه��ات��ني 
اإىل  ���س��ي��ن��اء  ت��ن�����س��م  اأن  لح��ت��م��ال 
بق�سف  وذل���ك  الأم��ن��ي،  الت�سعيد 

فدائية.  ه��ج��م��ات  اأو  ����س���اروخ���ي 
ب��ل�����س��ان اجلي�س  ال��ن��اط��ق  واأع���ل���ن 
ال���دف���اع  ق������وات  اأن  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
بطارية  خ��ام�����س  ن�����س��ب��ت  اجل����وي 
ملنظومة القبة احلديدية املتطورة، 
امل�سادة لل�سواريخ التي تطلق على 
ن�سبها  ومت  الإ�سرائيلية.  البلدات 
ه��ذه امل��رة يف اإي���الت، ب��دع��وى اأنها 
موجهة ل�سد �سواريخ قد تنطلق 
جنوبا  اإي����الت  ب��اجت��اه  �سيناء  م��ن 
وتل اأبيب ومنطقة املركز املحيطة 

بها �سمال.
الرئي�س  دع����ا  اخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����س��ال ���س��ل��ي��م��ان ام�س 
ممار�سة  اإىل  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
ا����س���رائ���ي���ل لوقف  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط 

تهديداتها �سد لبنان .
�سليمان  ان  رئ��ا���س��ي  ب���ي���ان  وق�����ال 
ال��دويل اىل ممار�سة  املجتمع  دع��ا 
تتبع  التي  ا�سرائيل  على  ال�سغط 
�سد  وال���ع���دوان  ال��ت��ه��دي��د  �سيا�سة 

لبنان .
مع  ال����ت����ج����اوب  اىل  دع����اه����ا  ك���م���ا 
املبادرات الدولية والعربية لل�سالم 
يف ال�سرق الو�سط واعترب �سليمان 
ا���س��رائ��ي��ل يف اطالق  ا���س��ت��م��رار  ان 
ت��ه��دي��دات��ه��ا ب��ع��م��ل ع�����س��ك��ري �سد 
اخلروقات  اىل  ب��ال���س��اف��ة  ل��ب��ن��ان 
ه��و خ��رق فا�سح  اليومية  اجل��وي��ة 
املجتمع  ب��ر���س��م   1701 ل��ل��ق��رار 

الدويل.
وكان القرار الممي 1701 �سدر 
اثر الهجوم ال�سرائيلي على لبنان 
�سليمان  وا�����س����اف   2006 ع�����ام 
قرائن  اىل  ي��ح��ت��اج  ل  الم�����ر  ان 
واخلرق  الع���ت���داء  وان  واث��ب��ات��ات 
للقرار الدويل مل يكن مرة ال من 

اجلانب ال�سرائيلي .

تنفي  ـــل  ـــي ـــر�ئ ـــض �إ�
ب�ضفينة  ــا  ــه ــت ــالق ع
�أ�ضلحة �عرت�ضتها م�ضر 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

ال�سرائيلية  اخلارجية  وزارة  نفت 
عالقة  اي  ام�������س  ق���اط���ع  ب�����س��ك��ل 
بال�سلحة  حم��م��ل��ة  ���س��ف��ي��ن��ة  م����ع 
امل�سرية  ال��ب��ح��ري��ة  اع��رت���س��ت��ه��ا 
وقالت القاهرة انها كانت متوجهة 

من مرفاأ ايالت اىل افريقيا.
اخلارجية  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وق�����ال 
ب��امل��ور لوكالة  ي��غ��ال  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ا�سرائيل  يف  اح��د  ل  بر�س  فران�س 
يعرف اي �سىء عن هذه ال�سفينة. 
من الوا�سح انها مل تكن اآتية من 
ا�سرائيلي  ايالت ول من اي مرفاأ 

اآخر .
وا���س��اف ل ع��رف مل���اذا ي���روي احد 
ما مثل هذه احلكايات التي ي�سهل 

اثبات انها ل ترتكز على �سيء .
المن  اج��ه��زة  يف  م�سوؤولون  وك��ان 
البحرية  امل�سرية اعلنوا ان �سالح 
�سفينة  اعرت�س اخلمي�س  امل�سري 
افراد  واعتقل  بال�سلحة  حمملة 
امل���ي���اه  ان دخ����ل����ت  ب���ع���د  ط���اق���م���ه���ا 
الق��ل��ي��م��ي��ة امل�����س��ري��ة ق���ادم���ة من 
مرفاأ ايالت ال�سرائيلي ومتوجهة 
امل�سدر نف�سه ان  اىل توغو. واف��اد 
ال�سفينة  اعرت�س  البحرية  �سالح 
ان  بعد  افريقيا  علما  ت��رف��ع  ال��ت��ي 
القليمية  املياه  يف  طريقها  �سلت 

امل�سرية.
ال�سفينة  ان  اي�سا  امل�سدر  وا�ساف 
ك��ان��ت ت��ق��ل 14 ب��ح��ارا ه��م اف���راد 
�سناديق   105 وت��ن��ق��ل  ال��ط��اق��م 
�سركة  حل�������س���اب  وذخ����ائ����ر  ����س���الح 

امنية افريقية.
اح�����م�����د حممد  ال���ع���ق���ي���د  وق���������ال 
اجلي�س  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  ع���ل���ي 
ان  ف��ي�����س��ب��وك  ع��ل��ى  �سفحته  ع��ل��ى 
امنية  �سركة  هو  ال�سحنة  �ساحب 
ال�سفن  ب��ح��م��اي��ة  م��ك��ل��ف��ة  ب��ح��ري��ة 
حيث  الح��م��ر  ال��ب��ح��ر  منطقة  يف 
يف  املتمركزون  القرا�سنة  ينت�سر 

ال�سومال.
كان  اذا  م��ا  امل��ت��ح��دث  يك�سف  ومل 
ولكن  ب���امل���غ���ادرة.  لل�سفينة  ���س��م��ح 
لفران�س  قالوا  امنيني  م�سوؤولني 
بر�س ان ال�سفينة �ستبقى حمتجزة 
اىل حني التحقق من عدم قيامها 

بتهريب ا�سلحة.
القناة  ع���ر����س���ت  ا����س���رائ���ي���ل،  ويف 
العا�سرة يف التلفزيون ال�سرائيلي 
بقولها  مت���ام���ا  خم��ت��ل��ف��ة  رواي�������ة 
من  ط��ن��ا   40 ت��ن��ق��ل  ال�سفينة  ان 
ال���س��ل��ح��ة الي��ران��ي��ة امل��ت��ج��ه��ة اىل 
ق��ط��اع غ��زة او ���س��وري��ا ال��ت��ي ت�سهد 

نزاعا داميا منذ عامني.

�لتاميز: كتائب �لق�ضام تدرب �جلي�س �حلر
•• لندن-يو بي اأي:

حما�س  الفل�سطينية  الإ�سالمية  املقاومة  حلركة  الع�سكري  اجلناح  اأن  ام�س،   ، التاميز  �سحيفة  ذكرت 
وقالت  دم�سق.  العا�سمة  �سرق  ل�سيطرته  اخلا�سعة  املناطق  ، يف  احلر  ال�سوري  اجلي�س  مقاتلي  ي��دّرب 
 ، حلما�س  الع�سكري  اجلناح  الق�سام،  الدين  ع��زب  كتائب  اأن  دبلوما�سية  م�سادر  عن  نقاًل  ال�سحيفة، 
الثوار  ل�سيطرة  وببيال، اخلا�سعة  ويلدا،  بلدات جرمانا،  ال�سوري احلر يف  ت��دّرب وح��دات من اجلي�س 
اإىل  القتال  يف  الآن  ت�سارك  حما�س  حلركة  الع�سكري  اجلناح  من  عنا�سر  اأن  واأ�سافت  دم�سق.  ريف  يف 
جانب مقاتلي املعار�سة امل�سلحة يف احلرب الدائرة ب�سوريا منذ اأكرث من عامني. ون�سبت ال�سحيفة اإىل 
دبلوما�سي غربي و�سفته بالبارز ومطلع على ال�سراع الدائر يف �سوريا ، قوله اإن كتائب عز الدين الق�ّسام 
تدرب وحدات من املعار�سة بالقرب من دم�سق، وهي متخ�س�سة وجيدة حقاً . وا�سارت، نقاًل عن م�سادر 
اأخرى، اأن م�ست�ساري حركة حما�س ي�ستخدمون خرباتهم يف بناء الأنفاق يف قطاع غزة لتهريب الأ�سلحة 

والب�سائع عرب قنوات حتت الأر�س، لتمهيد الطريق اأمام قوات الثوار ل�سن هجوم يف و�سط دم�سق.
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�أردوغان يلتقي حكماء �ل�ضالم مع �لأكر�د 
العمال  بداأتها مع حزب  التي  للمفاو�سات  وداعما  موازيا 
اللجنة عبد الرحمن ديليباك  الكرد�ستاين. ويقول ع�سو 
ال�سالم  ا�ستطعنا حتقيق  اإذا  ال�سدد  هذا  اإعالمي يف  وهو 
للكثري  بل  وح��ده،  الرتكي  لل�سعب  يكون مك�سبا  لن  فهذا 
ال���ع���امل لأن���ن���ا �سنبعث الأم�����ل يف ن��ف��و���س��ه��م ،  م���ن ���س��ع��وب 
اأوكلت للجنة �ستكون �سعبة لكنها  التي  اأن املهمة  م�سيفا 
النقل  عمال  نقابة  رئي�س  قال  باملقابل   . م�ستحيلة  لي�ست 
اإن  اللجنة  ان�سحابه من  اأعلن  الذي  اإيكيجي  اإي��رول  العام 
اأع�ساءها ل يعلمون ما الذي �سيفعلونه وما الذي �سنحاول 
اإقناع النا�س به؟ وما هي الو�سائل اأو ال�سلطة التي �ستمنح 

لنا للقيام بهذا؟ .

•• اأنقرة-وكاالت:

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان يف 
اإ�سطنبول اأم�س الأول جلنة احلكماء التي �سكلتها حكومته 
باأهمية و�سرورة حتقيق  الأت��راك  املواطنني  اإقناع  بغر�س 

ال�سالم مع حزب العمال الكرد�ستاين. 
وقالت م�سادر �سحفية يف اأنقرة اإن اللجنة تتكون من 63 
�سيا�سية  م�سارب  من  وفنية  واإعالمية  �سيا�سية  �سخ�سية 
وفكرية متنوعة، �ستكون مهمتهم جمتمعني اإقناع املواطن 
الكردية.  امل�سكلة  حلل  ال�سيا�سية  الت�سوية  باآفاق  الرتكي 
اللجنة رافدا  اأن تكون هذه  اأرادت  اأن احلكومة  اإىل  واأ�سار 

�لقوى �لعاملية تنتظر رد �إير�ن على عر�س نووي 
•• اأملا اتا-رويرتز:

لتخفيف  عر�سها  قبول  على  اي��ران  العاملية  القوى  �ستحث 
بع�س العقوبات القت�سادية اذا ما اأوقفت طهران اأن�سطتها 
النووية احل�سا�سة وذلك خالل حمادثات تهدف اىل تهدئة 

توترات تهدد با�سعال حرب يف املنطقة.
وال�سني  ورو�سيا  املتحدة  الوليات  ال�ست  القوى  واجتمعت 
وف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا واأمل��ان��ي��ا م��ع م��ف��او���س��ني اي��ران��ي��ني يف 
الثانية  اجلولة  بداية  يف  ام�س  بقازاخ�ستان  ات��ا  اأمل��ا  مدينة 
من املحادثات هذا العام بهدف ت�سوية نزاع قائم منذ ع�سر 

�سنوات حول برنامج ايران النووي.
ونظرا لن النتخابات الرئا�سية اليرانية املقررة يف يونيو 
فلي�ست  ط��ه��ران  ال��ق��رار يف  ات��خ��اذ  م�ساألة  ت�سعب  ح��زي��ران 
ملحت  ا�سرائيل  لكن  انفراجة  لتحقيق  تذكر  فر�سة  هناك 

اىل نفاد �سربها حيال الدبلوما�سية.

وكانت ا�سرائيل هددت بق�سف املن�سات النووية اليرانية ما 
يف  العاملية  القوى  ت�ستبه  التي  الن�سطة  طهران  توقف  مل 

اأنها تهدف لنتاج قنبلة نووية.
ياأمل  ن��ه��ائ��ي  ات���ف���اق  اىل  ال��ت��و���س��ل  ام��ك��ان��ي��ة  غ���ي���اب  ويف 
مناق�سات  اج���راء  يف  الق��ل  على  الغربيون  الدبلوما�سيون 
ب���ه  تقدم�����وا  ال��ذي  عر�سه�����م  يف  حم��ددة  لنق����اط  ج������ادة 
خ���الل ج��ول��ة امل���ح���ادث���ات الخ�����رية ال��ت��ي ج���رت يف فرباير 

�سباط.
وقال م�سوؤول كبري يف الدارة المريكية ناأمل اأن تاأتي ايران 
م�ستعدة وتقدم ردا مو�سوعيا ملمو�سا يطرح يف مفاو�سات 

جادة ملعاجلة خماوف املجتمع الدويل.
اأن�سطتها  اأن  واأك����دت  ال��دول��ي��ة  ال�����س��غ��وط  اي����ران  وق��اوم��ت 
يجيزه  م��ا  وه���و  �سلمية  لغ���را����س  ال��ي��وران��ي��وم  لتخ�سيب 

القانون الدويل.
و�سلوا  اي���ران  مفاو�سي  اأن  ايرانية  اع��الم  و�سائل  وذك���رت 

تقدم  مل  لكنها  اخلا�سة  مقرتحاتهم  يحملون  ات��ا  اأمل��ا  اىل 
اليرانيني  النوويني  املفاو�سيني  واأب��دى كبري  تفا�سيل  اأي 

�سعيد جليلي لهجة حتدي.
ان  نعتقد  ات��ا  اأمل��ا  اأم���ام جامعة يف  واأ���س��اف جليلي متحدثا 
حمادثاتنا غدا ميكن ان تتقدم من خالل كلمة واحدة. هي 

القبول بحقوق ايران وخا�سة حق التخ�سيب.
وتقول القوى العاملية ان ايران تخلت عن هذا احلق باخفاء 
املا�سي  يف  امل��ت��ح��دة  المم  مفت�سي  ع��ن  ال��ن��ووي��ة  اأن�سطتها 
النووية  من�ساتها  ك��اف��ة  ب��دخ��ول  ل��ه��م  ال�����س��م��اح  وبرف�سها 

بحرية.
ال�سبت  اليوم  حتى  ت�ستمر  التي  املحادثات  اأخفقت  ما  واذا 
يف حتقيق تقدم كاف فان من املرجح اأن تفر�س احلكومات 
طهران  على  لل�سغط  جديدة  اقت�سادية  عقوبات  الغربية 
اأي  توجيه  بعدم  الوقت  نف�س  يف  ا�سرائيل  اقناع  وحم��اول��ة 

�سربة ع�سكرية ليران.

•• نيويورك-يو بي اأي:

اأدان جمل�س الأمن ب�سدة الهجوم الذي وقع قرب مقر 
�سحيته  ذهب  وال��ذي  الأفغانية  فرح  بولية  حمكمة 

جريح. و100  قتياًل   56
اإدانتهم  اأع�����س��اء جمل�س الأم���ن ال���دويل ع��ن  واأع���رب 
باأ�سد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع مبقاطعة 
م�سرع  اإىل  واأدى  الأرب���ع���اء  ي��وم  اأفغان�ستان  يف  ف��رح 
ك��ب��ري م��ن الأ���س��خ��ا���س غالبيتهم من  واإ���س��اب��ة ع���دد 

املدنيني.
ورئي�س  روان���دا  �سفري  ك��ازان��ا  ريت�سارد  يوجني  وق���راأ 
املجل�س لل�سهر احلايل البيان الذي ورد فيه ان اأع�ساء 
جمل�س الأمن ي�سددون على احلاجة لتقدمي مرتكبي 
الإرهابية  الأع��م��ال  ه��ذه  وداعمي  ومنظمي ومم��ويل 
امل�ستهجنة اإىل العدالة، ويحثون الدول على التعاون 
ب�سكل فعال مع ال�سلطات الأفغانية يف هذا ال�ساأن مبا 
يتوافق مع التزاماتها جتاه القانون الدويل وقرارات 

جمل�س الأمن ذات ال�سلة .

اإزاء  ال��ب��ال��غ  ع��ن قلقهم  الإع������راب  الأع�����س��اء  وج����دد 
والقاعدة  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  متثلها  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات 
ال�سكان  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون��ي��ة  غ��ري  امل�سلحة  واجل��م��اع��ات 
الع�سكرية  الوطنية واجلهود  الأم��ن  وق��وات  املحليني 

والإن�سانية الدولية يف اأفغان�ستان. 
اإره��اب��ي ل  اأي عمل  اأع�����س��اء جمل�س الأم���ن ان  واأك���د 
ميكن اأن يعرقل التقدم على م�سار العملية التي تتم 
بقيادة وطنية من اأجل حتقيق ال�سالم والدميقراطية 

وال�ستقرار .
)يوناما(  اأفغان�ستان  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  وك��ان��ت 
اأدانت الهجوم جمددة دعوتها اأطراف النزاع حلماية 

املدنيني.
ووقع انفجار عنيف اأمام املحكمة املحلية بولية فرح، 
ب��ني ع��دد غري  ا�ستباك  امل��ا���س��ي، تبعه  الأرب���ع���اء  ي��وم 
الأفغاين  اجلي�س  زّي  ي��رت��دون  امل�سّلحني  من  حم��ّدد 
قوات  م��ع  وا�ستبكوا  املحكمة،  مبنى  دخ���ول  ح��اول��وا 
الأمن الأفغانية، ما اأدى اإىل مقتل 56 �سخ�ساً وجرح 

اآخرين.  100

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأنها  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  اأع��ل��ن��ت 
الالزمة  الح��ت��ي��اط��ات  ك��ل  تتخذ 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  اإزاء 
ب�����س��ن هجوم  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
ن�����ووي ع��ل��ي��ه��ا، م����وؤك����دة اأن���ه���ا مل 
على  يانغ  بيونغ  بت�سرف  تتفاجاأ 

هذا ال�سعيد.
الرئا�سة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
هذه  اإن  ك��ارين  ج��اين  الأمريكية 
قلق  بالتاأكيد  تغذي  التهديدات 
ما  اأن  ع���ل���ى  و�����س����دد  وا����س���ن���ط���ن، 
والت�سريحات  الأف���ع���ال  ���س��م��اه��ا 
ال�ستفزازية ل توؤدي اإل اإىل عزل 

اإ�سايف لكوريا ال�سمالية.
ميكنها  يانغ  بيونغ  اأن  اإىل  واأ�سار 
اقت�سادها  حت�سني  طريق  اختيار 
عن طريق العمل على احرتامها 
يتعلق  ما  يف  الدولية  التزاماتها 

بربناجمها النووي.
ال����دف����اع  وزارة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
�سابق  وق��ت  اأعلنت يف  الأم��ريك��ي��ة 
لعرتا�س  نظام  ن�سر  تعتزم  اأنها 
ال�����س��واري��خ ع��ل��ى ارت���ف���اع ع���ال يف 
املقبلة.  الأ���س��اب��ي��ع  غ���وام يف  ج���زر 
وي�سمل النظام املعروف با�سم ثاد 
على  تن�سب  �سواريخ  قاذفة  على 
اعرتا�سية  و����س���واري���خ  ���س��اح��ن��ة، 
اإيهان- ورادارا للر�سد من طراز 

تيبيواي2.

وكانت كوريا ال�سمالية قد اأعلنت 
عمليات  ب�سن  جلي�سها  ال�����س��م��اح 
املتحدة  ال��ولي��ات  �سد  ع�سكرية 
عند القت�ساء مبا يف ذلك اإمكان 

اأدى  مم��ا  ن��ووي��ة،  بقنابل  ق�سفها 
اإىل ردود فعل دولية وا�سعة.

ق�����ال وزي����ر  ال�������س���ي���اق،  ويف ه�����ذا 
اإن كوريا  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة  دف���اع 
�ساروخا طويل  ال�سمالية حركت 
لكن  ال�سرقي،  �ساحلها  اإىل  املدى 
توجد  ل  اأن����ه  اإىل  اأ����س���ار  ال���وزي���ر 
يانغ  ب��ي��ون��غ  اأن  ع��ل��ى  م���وؤ����س���رات 

ت�ستعد خلو�س حرب �ساملة.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، دع���ا الأم���ني 
العام لالأمم املتحدة بان كي مون 
اإىل  ال�سمالية  الكورية  ال�سلطات 
ال�سلبي  اخل��ط��اب  �سماه  م��ا  وق��ف 
والمتثال لقرارات جمل�س الأمن 
ال��دويل. وق��ال بان خالل موؤمتر 
جميع  اإن  م���ون���اك���و  يف  ���س��ح��ف��ي 
الأطراف املعنية بالو�سع يف �سبه 

ال�سمالية  ك�����وري�����ا  ت����ه����دي����دات 
ال�سريحة هذا ال�سبوع مبهاجمة 
نووية  باأ�سلحة  املتحدة  الوليات 
بيوجنياجن  لن  جوفاء  تهديدات 

ل متلك بعد الو�سائل لتنفيذها.
وح�سنت بيوجنياجن ببطء وثبات 
العوام  يف  النووية  قدراتها  م��ن 
القليلة املا�سية ويقول م�سوؤولون 
اأم��ري��ك��ي��ون ان ���س��واري��خ��ه��ا رمبا 
ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى ال��و���س��ول اىل 
املتحدة  الوليات  ارا�سي  م�سارف 
وم��ن��اط��ق ام��ري��ك��ي��ة م��ن��ه��ا جوام 

وال�ساكا وهاواي.
اأن هذه  اخل�����رباء  ب��ع�����س  وي�����رى 
الروؤية يف حد ذاتها مثرية للقلق. 
وي��ق��ول امل�����س��وؤول��ون ان��ه ل توجد 
ال�سمالية  ك���وري���ا  اأن  ع��ل��ى  ادل����ة 

اجلزيرة الكورية وخا�سة اأع�ساء 
وخ�سو�سا  ال�سدا�سية  املجموعة 
احلكومة ال�سينية ميكن اأن تقوم 
بدور مهم للغاية لتهدئة الو�سع 

اأوًل.
التهديدات  اإن  ال����ق����ول  وج������دد 
م�سدداً  ل��ع��ب��ة،  ل��ي�����س��ت  ال���ن���ووي���ة 
يانغ  بيونغ  امتثال  ���س��رورة  على 
الدويل  الأم���ن  جمل�س  ل��ق��رارات 

ذات ال�سلة.
الدولية  الفعل  ردود  تتابعت  وقد 
اأدان��ت رو�سيا  اإذ  جتاه بيونغ يانغ، 
ت�سعيد  اخل��م��ي�����س  اأم�������س  ب�����س��دة 
جارتها  ���س��د  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 

اجلنوبية والوليات املتحدة. 
م�سوؤولون  ق��ال  ذل��ك،  غ�سون  يف 
غ���رب���ي���ون وخ�������رباء اأم���ن���ي���ون ان 

قامت بتجربة على عملية ت�سنيع 
تثبيته  ليتم  م�سغر  ن��ووي  �سالح 
امل������دى وهي  �����س����اروخ ط���وي���ل  يف 
قدرة تتمتع بها الوليات املتحدة 
ورو�سيا وال�سني ودول اخرى منذ 

عقود. 
ت�ستطيع  ق�����د  اخ��������رى  ب����ع����ب����ارة 
من  ج��زء  �سرب  ال�سمالية  كوريا 
يف  لي�س  ولكن  املتحدة  ال��ولي��ات 

عمقها ولي�س ب�سالح نووي.
وق����ال ج����اري ���س��ام��ور ال����ذي كان 
النووي  الن��ت�����س��ار  خ����رباء  اك����رب 
�سمن فريق الرئي�س باراك اأوباما 
تهديدات  ان  ال���ق���وم���ي  ل���الم���ن 
ال�ساب  ال�سمايل  الكوري  الزعيم 
الوليات  ���س��د  اون  ج����وجن  ك��ي��م 
املتحدة هي على الرجح تهديدات 

جوفاء.
واأ����س���اف م��ن غ��ري امل��رج��ح ب�سدة 
نووي  ����س���اروخ  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون  اأن 
الوليات  اىل  الو�سول  على  ق��ادر 

املتحدة.
وق����ال ���س��ام��ور وي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا يف 
هارفارد  ب��ج��ام��ع��ة  ك��ن��ي��دي  ك��ل��ي��ة 
لي�سوا  ال�سماليني  ال��ك��وري��ني  ان 
يعلمون  اأنهم  واأ�ساف  انتحاريني 
اأن اي هجوم مبا�سر على الوليات 

املتحدة �سيكون نهاية بالدهم.
املركزية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
ال��وك��ال��ة الر�سمية  ال��ك��وري��ة وه��ي 
لكوريا ال�سمالية ان جي�سها �سدق 
و�سائل  على  ينطوي  هجوم  على 
متطورة اأ�سغر حجما واأخف وزنا 
لتوجيه �سربة نووية متنوعة يف 
ا�سارة فيما يبدو اىل �سالح نووي 

م�سغر.

خرباء: بيونغيانغ ل ت�ضتطيع مهاجمة اأمريكا بالنووي 

و��ضنطن تتاأهب ملو�جهة تهديد�ت كوريا �ل�ضمالية 

بان ياأ�ضف لقتلى عو��ضف �لأرجنتني 
•• نيويورك-يو بي اأي:

اأعرب الأمني العام لالأمم املتحدة 
ال�سديد  اأ�سفه  ع��ن  م��ون  ك��ي  ب��ان 
والأ�سرار  الأرواح  يف  للخ�سائر 
ال��ع��وا���س��ف القوية  امل��ادي��ة ج���راء 

التي �سربت الأرجنتني.
بياناً  ب��ان  با�سم  املتحدث  واأ���س��در 
العام  الأم�������ني  ان  ف���ي���ه  اأو�����س����ح 
ب��ع��د اخل�سائر  ي��ع��رب ع��ن ح��زن��ه 
التي  والأ���������س��������رار  الأرواح  يف 

الإن�سانية  للحاجات  لال�ستجابة 
وتعبئة  ال���ك���ارث���ة،  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 

الدعم الدول ال�سروري .
50 �سخ�ساً  ي��زي��د ع��ن  وق��ت��ل م��ا 
اأعنف  م��ن  واح���دة  �سربت  بعدما 
بداية  الأرج��ن��ت��ني يف  ال��ع��وا���س��ف 
بفي�سانات  مت�سببة  الأ�سبوع  هذا 
من  الآلف  واأج������ل������ي  ه����ائ����ل����ة، 
الع�سرات  ي��زال  ل  فيما  منازلهم 
منازلهم  اأ����س���ط���ح  ع��ل��ى  ع��ال��ق��ني 

وعلى الأ�سجار واحلافالت.

�ليابان متدد عقوباتها على كوريا �ل�ضمالية 
•• طوكيو-يو بي اأي:

ان احلكومة  كيودو  اليابانية  الأنباء  وكالة  واأف��ادت  اإ�سافيتني  �سنتني  ملدة  ال�سمالية  تفر�سها على كوريا  التي  العقوبات  ام�س  اليابان  مددت 
اأبريل احلايل، وذلك على خلفية  ني�سان  ابتداء من �سهر  اإ�سافيتني  يانغ ملدة �سنتني  املفرو�سة على بيونغ  العقوبات  اليابانية قررت متديد 

اإطالقها �ساروخاً طويل املدى يف كانون الأول دي�سمرب املا�سي واإجرائها جتربة نووية ثالثة يف �سباط فرباير 2013.
ي�سار اإىل ان اليابان تفر�س اإجراءات عقابية على ال�سمال منذ اإطالقه �سواريخ بالي�ستية واإجرائه اأول جتربة نووية يف العام 2006، وهي 
ت�سمل حظر التجارة ور�سو ال�سفن يف املوانئ. وكانت احلكومة اليابانية متدد العقوبات كل 6 اأ�سهر حتى العام 2009، عندما قررت اأن يكون 
التمديد ملدة عام واحد. وذكر م�سوؤولون يابانيون ان فرتة العقوبات كانت �ستنتهي يف 13 ني�سان اأبريل احلايل، ولكنها مددت هذه املرة ل�سنتني 

حتى تظهر موقف رئي�س الوزراء الياباين �سينزو اأبي القوي جتاه كوريا ال�سمالية.
نووية  �سربة  توجيه  على  امل�سادقة  ال�سمالية عن  كوريا  اأعلنت  اإذ  الكورية،  اجلزيرة  �سبه  التوتر يف  تزايد حدة  وتاأتي هذه اخلطوة يف ظل 
للوليات املتحدة يف اإطار عملية ع�سكرية ل رحمة فيها، وذلك رداً على ال�سيا�سة الأمريكية التي و�سفتها بالعدائية، وذلك بعد اأ�سابيع من 

ت�ساعد التهديدات والتوتر.

التحتية  والبنية  باملنازل  حلقت 
عن  الناجمة  الفي�سانات  ج���راء 
ال��ع��وا���س��ف ال��ق��وي��ة ال��ت��ي �سربت 
بوين�س  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 

اأيري�س ومدينة ل بالتا.
وع��رب ب��ان ع��ن ت��ع��ازي��ه للحكومة 
وخ�سو�ساً  الأرجنتيني،  وال�سعب 
اأو ت�سرروا  عائالت الذين ق�سوا 

يف الكارثة.
م�ستعدة  املتحدة  الأمم  ان  وق��ال 
اجلهود  يف  امل�������س���اع���دة  ل���ت���ق���دمي 

�أندوني�ضيا  يف  ميامنار  لجئي  بني  باقتتال  قتلى   8

تنديد �أممي بالهجوم قرب حمكمة �أفغانية 

•• جاكارتا-وكاالت:

اأ�سخا�س يف �سجار وقع  قتل ثمانية 
الإداري  للتوقيف  مركز  يف  اجلمعة 
م�سلمني  لجئني  بني  اإندوني�سيا  يف 
وب���وذي���ني ب���ورم���ي���ني، ح�����س��ب��م��ا اأف����اد 
م�سدر من ال�سرطة.  ونقلت حمطة 
ع���ن يو�سوب  امل��ح��ل��ي��ة  ت���ي يف  م���رتو 
امل��رك��ز يف ميدان،  اأم�����ارداين رئ��ي�����س 
ال�سمالية  �سومطرة  اإقليم  عا�سمة 
����س���ج���ار لفظي  ك�����ان ه����ن����اك  ق����ول����ه 
الروهينغا  م�سلمي  م��ن  لج��ئ  ب��ني 
وتعر�س  م���ي���امن���ار  م����ن  و���س��خ�����س 
واأ�ساف   . ذل��ك  بعد  للطعن  امل�سلم 
اأن زمالءهما تدخلوا بعد ذلك وقتل 
متحدث  واأ���س��ار   . اأ�سخا�س  ثمانية 
اأن  اإىل  الإندوني�سية  ال�سرطة  با�سم 
املوقوفون  علم  بعدما  وق��ع  ال�سجار 
ب��اأن��ب��اء م��وج��ة ال��ع��ن��ف الأخ����رية بني 
ميامنار  يف  وال���ب���وذي���ني  امل�����س��ل��م��ني 
وع�سرات  قتيال   43 خلفت  وال��ت��ي 
وامل�ساجد  امل�������س���ردي���ن  امل�������س���ل���م���ني 
اأن بع�س  امل��ت��ح��دث  واأك����د  امل���دم���رة. 
���س��اه��دوا ���س��ورا لأعمال  امل��وق��وف��ني 
وب��ي��ن��ه��ا مبان  م���ي���امن���ار  ال��ع��ن��ف يف 
اأت�����ت ع��ل��ي��ه��ا ال����ن����ريان، م��ع��رب��ا عن 
اأ�سعلت  ال�سور  م�ساهدة  اأن  اعتقاده 
واأ���س��ار م�سوؤول يف   . ال�سجار  ���س��رارة 
جانبه  م��ن  الإن��دون��ي�����س��ي��ة  ال�سرطة 

قطع  ا�ستخدموا  املوقوفني  اأن  اإىل 
���س��ج��اره��م واأن  اخل�����س��ب احل�����ادة يف 
ب���اأدوات  امل���وت  حتى  ���س��رب��وا  القتلى 
اأ�سفر عن  اإن ال�سجار  خ�سبية. وقال 
 15 واإ���س��اب��ة  ب��وذي��ني  ثمانية  مقتل 
مئات  اأن  اإىل  ي�سار  الروهينغا.  من 
التي  الروهينغا  اإثنية  من  امل�سلمني 
تعتربها الأمم املتحدة من الأقليات 

الأكرث تعر�سا لال�سطهاد يف العامل 
وخ�سو�سا  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  اإىل  جل����وؤوا 
اأن  ي�����ذك�����ر  �����س����وم����ط����رة.  ج������زي������رة 
ال�ستباكات بني البوذيني وامل�سلمني 
مقتل  ع����ن  اأ�����س����ف����رت  م���ي���امن���ار  يف 
العام  منذ  �سخ�س  مائتي  من  اأك��رث 
ال��ع��ن��ف الطائفي  امل��ا���س��ي.  واأ���س��ف��ر 
 86 واإ�سابة  43 �سخ�سا  عن مقتل 

و���س��ط ميامنار  ب��ج��روح يف  اآخ���ري���ن 
اآلف  اإىل  بالإ�سافة  املا�سي  ال�سهر 
خ����الف يف متجر  ب��ع��د  امل�������س���ردي���ن، 
ذه����ب مم���ل���وك لأح�����د امل�����س��ل��م��ني يف 
اأعمال  اإىل  م��ان��دالي حت��ول  مدينة 
اأخ�����رى،  ب���ل���دات  ���س��غ��ب ام���ت���دت اإىل 
اإعالن حالة  اإىل  ال�سلطات  مما دفع 

الطوارئ.

عطل يوقف حمطة 
نووية لكورية �جلنوبية 

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ت���وق���ف ال��ع��م��ل يف حم��ط��ة غ���وري 
للطاقة  اجل����ن����وب����ي����ة  ال�����ك�����وري�����ة 
اأحد  النووية بعد حدوث عطل يف 

مفاعالتها مل يتم حتديده بعد.
الكورية  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
امل�سوؤولني  ع��ن  يونهاب  اجلنوبية 
انه مل  قولهم  املحطة  ت�سغيل  عن 
يعرف يف احلال �سبب العطل الذي 
ح�سل يف املفاعل ما ا�ستدعى توقف 
حمطة غوري الواقعة يف ال�ساحل 

اجلنوبي ال�سرقي للبالد.
للطاقة  الكورية  املوؤ�س�سة  واأف���ادت 
ر�سد  يتم  مل  ان��ه  والنووية  املائية 
اآث�������ار ل��ت�����س��رب م������واد ن����ووي����ة من 
امل���ح���ط���ة وت�����وق�����ف ع���م���ل حمطة 
تبعد  التي  النووية  غوري للطاقة 
�سرق  ج���ن���وب  ك��ي��ل��وم��رتاً   450
�سيول بعد �ساعات من ت�سغيلها اإثر 
فرتة �سيانة ا�ستمرت ملدة �سهرين 

انتهت يوم الأربعاء املا�سي.
جارية  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  زال������ت  وم�����ا 
اأن  اإل  ال���ع���ط���ل،  ���س��ب��ب  ل��ت��ح��دي��د 
يكون  اأن  ا���س��ت��ب��ع��دوا  امل�������س���وؤول���ني 
النووي  املفاعل  نظام  ديف  العطل 
اأو ال��ت��ورب��ني، وي�����س��ك��ون يف ان���ه يف 

املحول.



11

عربي ودويل
السبت -  6   أبريل    2013 م    -    العـدد   10759
Saturday   6    April     2013  -  Issue No   10759

•• بودغوريت�شا-ا ف ب:

مونتينيغرو  يف  ال��ن��اخ��ب��ون  ي����ديل 
با�سواتهم غدا الحد لختيار رئي�س 
فويانوفيت�س  لفيليب  خلفا  ج��دي��د 
ال���ذي ي��ب��دو امل��ر���س��ح��ح الوف����ر حظا 
بتعزيز  ل��ه  �ست�سمح  ج��دي��دة  ل��ولي��ة 
�سلطة حزبه الذي يحكم البالد منذ 
ع�سرين عاما. ويتناف�س فويانوفيت�س 
مع وزير اخلارجية ال�سابق ميودراغ 
ليكيت�س الذي ر�سحته املعار�سة بعد 
ان جتاوزت خالفاتها ووحدت قواها 

خلف مر�سح واحد.
للحزب  ينتمي  الذي  وفويانوفيت�س 
ال��دمي��وق��راط��ي ال���س��رتاك��ي حليف 
ال�سخ�سيات  اك������رب  م�����ن  م����ق����رب 
رئي�س  مونتينيغرو،  يف  ال�سيا�سية 
الذي  ديوكانوفيت�س  ميلو  ال����وزراء 
ت���وىل ب�����دوره رئ��ا���س��ة ال���دول���ة التي 
ك��ان��ت اح����دى ج��م��ه��وري��ات الحت����اد 

اليوغو�ساليف ال�سابق لوليتني.
ورك�����ز ف��وي��ان��وف��ي��ت�����س ح��م��ل��ت��ه على 
وع������ود ب��ج��ع��ل م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو دول����ة 
يعي�س  م����ت����ط����ورة  دمي����وق����راط����ي����ة 
م���واط���ن���وه���ا ب�����س��ك��ل اف�������س���ل، ج���ارة 
جيدة و�سريك ميكن العتماد عليه 
لالحتاد  �ستن�سم  دول��ة  املنطقة،  يف 

الوروبي وحلف �سمال الطل�سي .
من ناحيته ركز ليكيت�س على ت�سريع 
مكافحة اجلرمية املنظمة والف�ساد، 
ان�سمام  ام��ام  الرئي�سيتان  العقبتان 

الدولة لالحتاد الوروبي.
ياأتي دور مونتينيغرو  وبعد كرواتيا 
ال�سابقة  ي��وغ��و���س��الف��ي��ا  دول  م���ن 
لتن�سم للكتلة الوروبية التي ت�سم 

27 دولة. غري ان الحتاد الوروبي 
 632 ت�سم  التي  الدولة  هذه  حذر 
القيام  ع��ل��ي��ه��ا  ان  م���ن  ن�����س��م��ة  ال����ف 
الف�ساد  ل���س��ت��ئ�����س��ال  اك����رب  ب��ج��ه��ود 
ان  ارادت  م��ا  اذا  املنظمة  واجل��رمي��ة 

ت�سبح ع�سوا فيه.
ك��م��ا ح�����ذرت امل��ف��و���س��ي��ة الوروب����ي����ة 
ان  م��ن  مونتينيغرو  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ي��ام مب��زي��د م���ن اجلهود 
ل�����س����الح ال���ق�������س���اء وت���ع���زي���ز حكم 
�سكان مونتينيغرو  القانون. ويدرك 
امل�سكالت  عن  م�سوؤولون  قادتهم  ان 
امل��ط��ل��ة على  ال�����س��غ��رية  ال���دول���ة  يف 
ال��ب��ح��ر الدري���ات���ي���ك���ي، ب��ح�����س��ب ما 

•• روما-يو بي اأي:

برئي�س  �سلمان خور�سيد،  الهندي،  اخلارجية  وزير  ات�سل 
ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف الأع���م���ال الإي��ط��ال��ي��ة، م��اري��و مونتي، 
حمكمة  بت�سكيل  املتعلقة  امل�ستجدات  اآخ���ر  على  واأط��ل��ع��ه 
خ��ا���س��ة جل��ن��دي��ي ال��ب��ح��ري��ة الإي��ط��ال��ي��ني امل��ت��ه��م��ني بقتل 

�سيادين هنديني ظناً منهما اأنهما قرا�سنة.
اأن  الإيطالية  اأن�سا  اأنباء  وكالة  وذك��رت 
على  واأطلعه  مبونتي  ات�سل  خور�سيد 
حمكمة  بت�سكيل  املتعلقة  امل�ستجدات 
خا�سة بجنديي البحرية، ما�سيميليانو 
لت�����وري، و���س��ل��ف��ات��وري ج����ريوين، بناء 
يف  العليا  الهندية  املحكمة  ق���رار  على 

املا�سي. الثاين-يناير  كانون   18
واأ���س��ارت اإىل اأن الأح��ك��ام ال�����س��ادرة عن 
اأعوام  ال�7  تتعدى  ل  اخلا�سة  املحكمة 
نائب  اإن  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  وق��ال��ت 
وزير اخلارجية الإيطايل، �ستيفان دي 
بخور�سيد  �سخ�سياً  التقى  مي�ستورا، 
ل��ل��ح�����س��ول م��ن��ه ع��ل��ى ���س��م��ان��ات حول 

مكافحة  �سرطة  لدى  جديد  حتقيق  فتح  بعد  اجلنديني، 
�سيتم  اأن��ه  �سابق  وق��ت  ذك��رت، يف  تقارير  الإره���اب. وكانت 
حماكمة لت��وري، وج��ريوين يف حمكمة عادية قد ت�سدر 
اأحكاماً بالإعدام اأو ال�سجن مدى احلياة، ما يتناق�س مع 
على  موافقتها  ل��دى  الهند  مع  اإيطاليا  اأبرمتها  اتفاقية 

اإعادة اجلنديني للمحاكمة يف الهند. 
كانون   18 يف  اأ����س���درت،  الهندية  العليا  املحكمة  وك��ان��ت 
بت�سكيل  ق����راراً  امل��ا���س��ي  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
�سلفاتوري  مل��ح��اك��م��ة  خ��ا���س��ة  حم��ك��م��ة 

وجريوين.
عن  ال�سابق  يف  اأعلنت  اإيطاليا  وكانت 
اإىل  بحريتها  عن�سري  اإع���ادة  رف�سها 
الهند، ما ت�سبب باأزمة دبلوما�سية بني 

البلدين.
اأ�سواين  الهندي،  العدل  وزي��ر  اأن  غري 
كومار، قال �سابقاً اإن باإمكان اجلنديني 
الإيطاليني العودة اإىل الهند قبل 22 
انه يف  اإىل  املا�سي، م�سرياً  اآذار-مار�س 
الو�سع  ه���ذا، فيمكن ح��ل  ح��ال ح��دث 

املزعج الذي حدث .

•• باماكو-ا ف ب:

تخللها  ان م�سادمات  بر�س  فران�س  وكالة  افاد مرا�سل 
اطالق نار وقعت ليل اخلمي�س اجلمعة يف باماكو بني 
رجال �سرطة ينتمون اىل نقابتني كانوا قد ا�ستبكوا يف 

ايلول-�سبتمرب 2012 ب�سبب ترقيات مثرية للجدل.
اربعة  النقابتني عن �سقوط  وحت��دث م�سدر يف اح��دى 
جرحى بالر�سا�س خالل اطالق النار المر الذي نفته 
النقابة الخرى ولكن مل تتوفر حتى الن اية معلومات 

من م�سادر خمتلفة حول ح�سيلة ال�ستباكات.
ووق���ع���ت ع��م��ل��ي��ة اط����الق ال���ن���ار ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت حواىل 
النقابتني  عنا�سر  بني  امني  مع�سكر  داخ��ل  ال�ساعتني 

ال�سرطة  عنا�سر  بع�س  ترقية  ب�سبب  ا�ستبكوا  الذين 
املقربني من قادة انقالب 22 اذار-مار�س 2012.

جان  ال�سرجنت  قال  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�سريح  ويف 
كنا  النقابتني  لح��دى  ينتمي  ال��ذي  �ساماكي  ام���ربواز 
ينتمون  ال��ذي��ن  ال�سرطيون  ب��داأ  عندما  املع�سكر  داخ��ل 
 . علينا  النار  باطالق  عنا�سرها  رقي  التي  النقابة  اىل 

وا�ساف وقع اربعة جرحى بالر�سا�س يف �سفوفنا .
ول��ك��ن دري�����س��ا ���س��ام��اك��ي امل��ع��روف ب��ا���س��م روج��ي��ه والذي 
ينتمي اىل النقابة املتهمة بانها قريبة من النقالبيني، 
قال لوكالة فران�س بر�س ان النقابة الخرى كانت وراء 
ما  وق��ال  بالر�سا�س.  جرحى  �سقوط  ونفى  امل�سامات. 

ح�سل كان نتيجة خطاأهم. هم اي�سا اطلقوا النار .

زفاف �أ�ضد �لإ�ضالم وليلى و�ضط �ل�ضالح ب�ضورياوفاة من�ضف طر�بل�ضي ب�ضجنه يف تون�س
•• تون�س-ا ف بك

اعلن مدير ال�سجون واعادة التاأهيل 
من�سف  وف��������اة  ام���������س  ال���ت���ون�������س���ي���ة 
طرابل�سي احد ا�سقاء ليلى طرابل�سي 
زوجة الرئي�س املخلوع زين العابدين 
بن علي بعد ا�سابته بورم يف الدماغ، 
يف م�ست�سفى نقل اليه من �سجنه يف 

اآذار-مار�س املا�سي.
وقال حبيب ال�سبوعي لوكالة فران�س 
م��ن�����س��ف ط��راب��ل�����س��ي تويف  ان  ب��ر���س 

بتهمة  عليه  حمكوما  ك��ان   2011
الحتيال وهو �سقيق ليلى طرابل�سي، 
لكنه مل  ع��ل��ي،  ل��ن  الثانية  ال��زوج��ة 
العائلة  يف  ا���س��ا���س��ي��ة  �سخ�سية  ي��ك��ن 

املتهمة ب�سرقة اموال عامة.
ومت��ك��ن��ت ال�����س��خ�����س��ي��ات ال���ب���ارزة من 
مغادرة البالد بعد الثورة على غرار 
اللذين يقيمان يف  ابن علي وزوجته 
الخر  ال�سقيق  بلح�سن  او  ال�سعودية 
تون�س  يف  ���س��اب��ق��ا  الوىل  ل��ل�����س��ي��دة 

والذي يقيم يف كندا.

حيث  الع�سبي  ال��ط��ب  م�ست�سفى  يف 
ادخ���ل يف 18 اآذار-م���ار����س وك���ان قد 
ورم  ب�سبب  جراحية  لعمليات  خ�سع 

يف الدماغ .
من�سف  ان  نف�سه  امل�����س��در  وا����س���اف 
ال����ذي كان  ع��ام��ا(  ط��راب��ل�����س��ي )69 
من املع�������روف انه مري�س ج���دا، كان 
ف��اق��د ال��وع��ي م��ن��ذ ارب��ع�����ة او خم�سة 

ايام .
ال�����ذي �سجن  وم��ن�����س��ف ط��راب��ل�����س��ي 
الثاين-يناير  كانون   14 ث��ورة  بعيد 

�ل�ضتطالعات ترجح ولية ثالثة لرئي�س مونتينيغرو 

�لهند تطلع �إيطاليا على م�ضتجد�ت جندييها

•• مانيال-ا ف ب:

المريكيني  اجل����ن����ود  الف  ب������داأ 
وال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي��ني ام�������س م���ن���اورات 
ع�سكرية �سنوية قالت مانيال انها 
الدفاعية  قدراتها  لبناء  �سرورية 
ال�سيني  ال��ت��ه��دي��د  م���واج���ه���ة  يف 

املتزايد.
وا�����س����ت����خ����دم وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
ال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي ال����ربت دل روزاري�����و 
انطالق املناورات التي ت�ستمر 12 
اآ�سيا  بزعزعة  ال�سني  لتهام  يوما 
قانونية  وغري  عدوانية  بتحركات 

يف بحر ال�سني اجلنوبي.
امام  وق��ال دل روزاري����و يف خطاب 
ال��وط��ن��ي يف مانيال  م��ق��ر اجل��ي�����س 
املطالبات  ان  ملنطقتنا،  بالن�سبة 
البحرية والربية املفرطة واملبالغ 
فيها مل تخلق فقط حالة من عدم 
اليقني بل قو�ست حكم القانون . 
وال�ستقرار يف  ال�سالم  ان  وا�ساف 

املنطقة و�سع يف خطر جدي .
وق���ال دل روزاري�����و يف وق���ت لحق 
ب�سكل  ي�سري  كان  انه  لل�سحافيني 
ال�سني  وت��ط��ال��ب  لل�سني  خ��ا���س 
ال�سني  ب���ح���ر  م�������س���اح���ة  مب���ع���ظ���م 
واجلزر  املياه  ي�سمل  مبا  اجلنوبي 
من  القريبة  ال�سغرية  ال�سخرية 
�سواحل جريان ا�سغر حجما مثل 

الفيليبني.
ال�سنوات  يف  ال���ت���وت���ر  وت�������س���اع���د 
ال�سني  �سعي  مع  املا�سية  القليلة 

دوبرافكا  ال�سيا�سية  املحللة  ت��وؤك��ده 
الثقافة  م��رك��ز  م��ن  اول��ي��اري��ف��ي��ت�����س 

املدنية لالبحاث.
مثل متالزمة  انه  ت�سيف  انها  غري 
�ستوكهومل، فانهم كال�سجناء الذين 
�سجانيهم  م��ع  يتعاطفون  ا�سبحوا 
وت�����اأت�����ي الن���ت���خ���اب���ات الح������د على 
حيث  �سعب  اقت�سادي  و�سع  خلفية 
ي��ب��ل��غ م��ع��دل الج����ور ح����واىل 480 
يغطي  ب��ال��ك��اد  دولر(   615( ي���ورو 

�سرورات ال�سهر.
وبلغت ن�سبة البطالة 20 باملئة فيما 
 51 اىل  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ن�سبة  و�سلت 
املحلي  الج��م��ايل  ال��ن��اجت  م��ن  باملئة 

ال�سلطات  ان  ورغ����م  مل��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو. 
املحلي  الجمايل  الناجت  منو  تتوقع 
بن�سبة 2،5 باملئة يف 2013، يقول 
فيما  اجن�����ز  ال���ق���ل���ي���ل  ان  اخل��������رباء 
العامة  ال��ن��ف��ق��ات  ب��خ��ف�����س  ي��ت��ع��ل��ق 
غري  العملية.  غري  والبريوقراطية 
وليكيت�س،  فيوانوفيت�س  من  اي��ا  ان 
ال�سباق،  يف  ال���وح���ي���دان  امل��ر���س��ح��ان 
انتعا�س  بتحقيق  ع��ه��ودا  يقطع  مل 
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  وق����ال  اق��ت�����س��ادي 
فران�س  لوكالة  فويوفيت�س  زلت��ك��و 
بر�س ان احلملة النتخابية ت�سمنت 
اكرث  املر�سحني  ب��ني  اه��ان��ات  ت��ب��ادل 

من عر�س حقيقي لربناجميهما .

املنطقة  على  �سلطتها  فر�س  اىل 
ال�سني  ال���ف���ي���ل���ي���ب���ني  وات����ه����م����ت 
من  قريبة  �سحلة  مياه  باحتالل 
جزيرتها الرئي�سية ونا�سدت المم 
�سرعية  ب�����س��اأن  التحكيم  امل��ت��ح��دة 
الغني  بالبحر  ال�سينية  املطالبة 

باملوارد.
عالقات  لن�سج  الفيليبني  و�سعت 
دب���ل���وم���ا����س���ي���ة وع�������س���ك���ري���ة اق����وى 
حاكمها  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  م���ع 
تفاقم  و�سط  ال�سابق،  ال�ستعماري 

التوترات.
ات��ف��اق دفاعي  ال��دول��ت��ني  وي��رب��ط 

يحتم  ع��ام��ا،   61 ع��م��ره  م�سرتك 
ان تهب  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ع��ل��ى 
اذا ما تعر�ست  الفيليبني  مل�ساعدة 

لهجوم.
وقال دل روزاريو ان املناورات التي 
اطلق عليها ا�سم باليكاتان )الكتف 
واو�سح  ج��دة.  مهمة  الكتف(  على 
ن��ح��ن بحاجة  ل���ب���الدي  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
�سيادة  ل��ت��اأم��ني ح���دودن���ا وح��م��اي��ة 

ارا�سينا ب�سكل اقوى من قبل .
بتمارينها  ب��ال��ي��ك��ات��ان  ان  وا���س��اف 
مهمة  م�ساهمة  والكاملة،  املعقدة 
قواتنا  اع���������داد  يف  ف���ق���ط  ل���ي�������س 

امل�����س��ل��ح��ة ل��ل��ع��م��ل ���س��وي��ا ب���ل اي�سا 
لبناء ق��درة ال��ب��الد يف ال��دف��اع عن 
التمارين  يف  وي�������س���ارك   . ن��ف�����س��ه��ا 
اكرث من ثمانية اآلف من اجلنود 
و30  والمريكيني  الفيليبينيني 
طائرة   21 بينها  ع�سكرية  طائرة 
وث����الث  اف-ايه18-  ه���ورن���ي���ت 
ق��ط��ع ب��ح��ري��ة، ب��ح�����س��ب م���ا اكدت 
لو�سائل  و���س��ي�����س��م��ح  ال����دول����ت����ان. 
العالم بتغطية جزء من املناورات 
القادم منها متارين على  ال�سبوع 
الن��ق��اذ يف حالت  واع��م��ال  القتال 

الكوارث الطبيعية.

•• ربيعة -ا ف ب:

واحد  �سىء  ك��ان هناك  لكن  �سىء م�سرتك.  اي  بيننا  يكن  مل 
ا�سد  املقاتل  يعقد  وال��ي��وم  النظام،  �سد  ال��ث��ورة  وه��و  يجمعنا 
املقدونية،  ال�سورية  ال�سابة  املقاتلة  ليلى،  ال�سالم قرانه على 

يف قاعدة يف جبل الرتكمان.
كان ا�سد ال�سالم يعمل يف م�سنع للحلوى واودع ال�سجن مرارا 
على  احتجاج  تظاهرات  ونظم  ملتحيا  ك��ان  لن��ه  ال��ث��ورة  قبل 
�سوريا  يف  ال�سالم،  عليه  حممد  للنبي  الكاريكاتورية  الر�سوم 
حيث يطرح نظام ب�سار ال�سد نف�سه باعتباره مثال للعلمانية.

اما ليلى فهي من اب �سوري وام مقدونية، تتحدث عدة لغات 
ولدت  كبرية،  �سورية  �سركة  لدى  العالنات  يف  تعمل  وكانت 

يف  �سوريا  اىل  تعود  ان  قبل  ال�سابقة  يوغو�سالفيا  يف  ون�ساأت 
.2001

وبان يخل�سا  بالزواج  ال�سابان  �سيخ كتيبة اجلبل يقبل  وام��ام 
لبع�سهما امام �ساهدين، ورئي�س الكتبية الذي يقوم مقام الب 
�سرفة  على  جتمعوا  الذين  املقاتلني  وبع�س  العرو�س،  ووكيل 

مقر الوحدة املطل على الغابة.
او  ان��ف��ج��ار  ال�����س��دى ���س��وت  ي��رج��ع  املنطقة اجلبلية  ويف ه��ذه 
ذل��ك، بعيدا عن �سخب  ن��ار. ل ي�سمع �سىء هنا غري  اط��الق 

املدينة، يف هذه املنطقة الزراعية التي تع�سف بها رياح قوية.
ويقول ا�سد ال�سالم ان �ساء اهلل وعدنا اىل الالذقية �سننظم 
حفل زفاف كبريا مع عائلتينا يف ال�ساحة التي نظمنا فيها اول 

اعت�سام �سد النظام يف 25 اذار-مار�س 2011.

•• اخلرطوم-ا ف ب:

دعا خرباء من الأمم املتحدة اىل 
ب����دء اع�����ادة اع���م���ار دارف������ور الذي 
دم���ر خ���الل ع��ق��د م���ن احل����رب يف 
قيمته  تبلغ  تنموي  م�سروع  اط��ار 
مليارات الدولرات و�سيكون حمور 
موؤمتر للمانحني الحد والثنني 

يف الدوحة.
وي��ن��ت��ظ��ر م�����س��ارك��ة ح����واىل 400 
مم����ث����ل ع������ن م���ن���ظ���م���ات خ���ريي���ة 
وح��ك��وم��ات يف ه���ذا امل��وؤمت��ر الذي 

يعقد يف العا�سمة القطرية.
ل��ك��ن ا���س��ت��م��رار ال����س���ط���راب���ات يف 
هذه  ي���ع���رق���ل  ان  مي���ك���ن  دارف��������ور 
مانحي  وان  ���س��ي��م��ا  ل  امل�����ب�����ادرة 
القيود  ازاء  ق���ل���ق���ون  الم����������وال 
على  امل�����ف�����رو������س�����ة  احل����ك����وم����ي����ة 
الو�سول اىل املنطقة وقال نا�سط 
من املجتمع املدين لي�س لدي امل 
املوؤمتر طاملا ان المن  كبري بهذا 
غري م�ستتب على الر�س وا�ساف 
دارفور  الو�سع يف  تغيري  ل ميكن 

عرب احالم .
اتفاق  اط����ار  امل���وؤمت���ر يف  وي���ن���درج 
اب��رم��ت��ه اخلرطوم  ال���ذي  ال�����س��الم 
م���ع ع���دة جم��م��وع��ات م��ت��م��ردة يف 

متوز يوليو 2011 يف الدوحة.
املتمردة  امل��ج��م��وع��ات  اب�����رز  ل��ك��ن 
رف�����س��ت ه����ذا الت����ف����اق ال�����ذي مل 
تقدم  �����س����وى  ت���ط���ب���ي���ق���ه  ي���ح���ق���ق 

حم�����دود ك��م��ا ق����ال الم�����ني العام 
ل���المم امل��ت��ح��دة ب���ان ك���ي م���ون يف 

كانون الثاين يناير.
وه�����ذا ال��ت��اخ��ر ي��ج��ع��ل م���ن اع����ادة 
اعمار دارفور اكرث �سعوبة كما ورد 
التنمية،  ا�سرتاتيجية  م�سروع  يف 
الوثيقة الواقعة يف 155 �سفحة 
وال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا جمع 
7،2مليار دولر على �ست �سنوات.
وي���ق���ول ب��ون��ت��و���س اور���س��ت��ي��ت من 
ان  للتنمية  املتحدة  برنامج المم 

وت��ت��ط��ل��ب تنمية  م��ي��اه وط���رق���ات 
التمويل  على  واحل�سول  الزراعة 
واج��راءات اخرى مل�ساعدة ال�سكان 
املحلية.  الدارة  اعادة تنظيم  على 
ع�سر  بعد  الدوحة  موؤمتر  ويعقد 
التمرد  ان��دلع حركة  �سنوات على 
يف 2003 والتي اطلقت كرد فعل، 
هيمنة  ع��ل��ى  امل��ت��م��ردي��ن،  بح�سب 
ال�سلطة  ع��ل��ى  ال���ب���الد  يف  ال���ع���رب 
قامت  ذل��ك  وردا على  وال����رثوات. 
املدعومة  اجل��ن��ج��وي��د  م��ي��ل��ي�����س��ي��ا 

امل�ساعدة ل ميكن لوحدها ان حتل 
امل�ساكل العميقة للنزاع يف دارفور.

�سارك  ال������ذي  اور����س���ت���ي���ت  وق������ال 
يف ���س��ي��اغ��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
ومنظمات  ���س��ودان��ي��ني  م�����س��وؤول��ني 
اخرى، نحن بحاجة فعليا مل�ساعدة 
تنظيم حياتهم  اع��ادة  على  النا�س 

وان ي�سبحوا م�ستقلني .
اىل  ت��ه��دف  ال�سرتاتيجية  وه���ذه 
حتديد ا�س�س تنمية م�ستدامة عرب 
حت�سني البنى التحتية مد �سبكات 

ب��ارت��ك��اب فظاعات  م��ن احل��ك��وم��ة 
ب���ح���ق الت����ن����ي����ات الف���ري���ق���ي���ة ما 
ت�سبب بحملة ا�ستنكار �سديدة من 
ا�سدرت  وق��د  الدولية.  املجموعة 
املحكمة اجلنائية الدولية مذكرة 
ال�سوداين  الرئي�س  بحق  توقيف 
بتهمة  امل����الح����ق  ال���ب�������س���ري  ع���م���ر 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم �سد 

الن�سانية وابادة.
من  الك�������رب  ال���ق�������س���م  ك������ان  واذا 
ال�سابق،  يف  ح�سل  العنف  اع��م��ال 
املتمردين  ب��ني  امل��واج��ه��ات  ان  ال 
�سهود  ويتهم  م�ستمرة  واحلكومة 
ع�سكرية  ���س��ب��ه  ق�����وات  و���س��ح��اي��ا 
م�سايقة  ب�����اع�����م�����ال  ب����ال����ق����ي����ام 
ت�ستقبل  خم��ي��م��ات  يف  وت���ره���ي���ب 
كما  دارفور  من  نازح  مليون   1،4
يف  املتحدة  المم  يف  جلنة  اعلنت 
دبلوما�سي  وق��ال  ف��رباي��ر.  �سباط 
ال��ه��اج�����س ال��رئ��ي�����س��ي ه���و الم���ن 
معربا عن حتفظه ازاء الجراءات 
اىل  الهادفة  اجل��دي��دة  احلكومية 
احلد من العراقيل امام العاملني 
الذين  الن�����س��ان��ي��ة  ال����وك����الت  يف 

يتفقدون م�ساريعهم.
فان  ال�سطرابات  ا�ستمرار  ورغ��م 
دارف����ور ل يزال  ك��ب��ريا م��ن  ق�سما 
لعادة  وي�ستعد  ن�سبيا  م�ستقرا 
العمار كما قال اور�ستيت م�سريا 
اىل انه يتوقع من موؤمتر الدوحة 

دعما �سيا�سيا لال�سرتاتيجية.

�جتماع دويل يف �لدوحة لإعادة �إعمار د�رفور

بومباي  قرب  مبنى  بانهيار  قتياًل   29
•• بومباي-ا ف ب:

بانهيار  العمال وعائالتهم  29 �سخ�سا معظمهم من  قتل ما ل يقل عن 
اعلنت  م��ا  ح�سب  الهند،  بغرب  بومباي  اط���راف  عند  الن�����س��اء  قيد  منبى 
�سبعة طوابق متاما م�ساء الحد  املوؤلف من  املبنى  وانهار  ام�س.  ال�سرطة 
وجتد فرق الغاثة �سعوبة يف البحث عن ناجني و�سط ركام الفولذ والكتل 
الليل باجلرافات لزالة  الغاثة طوال  املتداخلة. وعملت فرق  ال�سمنتية 
وقال  مرجتلة.  حمالت  على  نقلهم  مت  الذين  الناجني  وانت�سال  احلطام 
م�سور فران�س بر�س انه مت العثور على طفلني على قيد احلياة وانت�سالهم 
يف  ال�سرطة  م�سوؤول  راغوفان�سي  ك.ب.  وق��ال  املحت�سدين.  ت�سفيق  و�سط 
منطقة ثاين على م�سافة حواىل 35 كلم من بومباي قتل ما ل يقل عن 
29 �سخ�سا ومتكنا من اغاثة 60 �سخ�سا بع�سهم م�ساب بجروح . وكانت 
اىل  قدموا  عمال  ال�سحايا  ومعظم  قتيال.   27 عن  تفيد  �سابقة  ح�سيلة 
الهنود  العمال  ه��وؤلء  ويتقا�سى  البناء.  قطاع  يف  عمل  عن  بحث  بومباي 
10 يورو(  الروبيات )اق��ل من  اج��را زهيدا ل يتعدى ب�سع مئات  عموما 
يف  معهم  لالقامة  واطفالهم  زوجاتهم  ي�سطحبون  ما  وغالبا  ال��ي��وم.  يف 
موقع الور�سة اىل حني اجناز امل�سروع، فيعي�سون احيانا حتت �سوادر بدون 
اي جتهيزات �سحية. واعلنت الدارة املدنية املحلية انها حتقق يف احلادث 
غالبية  حيث  احل��ي  يف  م��وؤخ��را  �سيدت  ال��ت��ي  امل��ب��اين  على  الك�سف  وتعتزم 

ال�سكان من الطبقة الو�سطى.

�أمريكا و�لفلبني تبد�آن مناور�ت ع�ضكرية م�ضرتكة 

م�ضادمات بني رجال �ضرطة ماليني 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مايا للمقاولت العامة 

رخ�سة رقم:CN 1064854 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�سم جتاري:من/مايا للمقاولت العامة   
MAYA GENERAL CONTRACTING

اىل/موؤ�س�سة مايا للمقاولت وادارة العقارات 
MAYA GENERAL CONTRACTING & REAL STATE

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها)6820001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها - الفئة اخلام�سة )4100002.6(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها)4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة زين العابدين 

رخ�سة رقم:CN 1033650 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كونهامد بوتو�ساليل مويدين بي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زين العابدين ف�سل 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 17.50*1

تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة زين العابدين   
ZAINUL ABIDEEN GROCERY

اىل/اعيان املدينة �سوبر ماركت 
AYAN AL MADEENA SUPERMARKET

تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع ا�ستهالكي )�سوبر ماركت()4711002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ال�سماك واحليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة )4721006(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئه )4721004(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة)4711003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
للقرطا�سية  انرتنا�سيونال  ال�س�����ادة/النور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1162876 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي بخيت علي بخيت الكتبي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عائ�سة النورية ب�سري احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد �سلطان حممد غامن الهاملي 

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/النور انرتنا�سيونال للقرطا�سية ذ.م.م   
AL NOOR INTERNATIONAL STATIONERY LLC

اىل/النور انرتنا�سيونال للقرطا�سية 
AL NOOR INTERNATIONAL STATIONERY

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التاج الحمر لاللكرتونيات

رخ�سة رقم:CN 1079157 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد اليا�س بالكنتاثيل فاليابالتينجال )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة احمد مانع �سامل علي املحرم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل ح�سني عي�سى احلو�سني

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة)4741011(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع احللي والك�س�سوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اجهزة احلا�سب اليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح الجهزة اللكرتونية املنزلية)9521001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الينا لالزياء

رخ�سة رقم:CN 1343080 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبداملح�سن في�سل الغالب العنزي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل �سعيد حممد ال�سام�سي

تعديل ن�ساط/ا�سافة تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية )العباءات 
الن�سائية( )1410906(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الحذية الن�سائية - بالتجزئة )4771902(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
اخلدمة  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1075557:املركزية التقنية رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر عامر عمر �سالح عمر )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عامر عمر �سالح

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سيف الالمع لل�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 1007872  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيماء حمود حمد البو�سعيدي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ف�سل رحمن اخرت زمان
تعديل وكيل خدمات

حذف ماجد حممد يعقوب نا�سر احلو�سني
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�س�����ادة/مليح  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1018429:العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر عامر عمر �سالح عمر )%50(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عامر عمر �سالح عمر

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفجر للخ�سروات والفواكه
رخ�سة رقم:CN 1028886 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/المارات 

لتجارة املعدات ومكائن الور�س
رخ�سة رقم:CN 1273294 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تولز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميدل اي�ست ذ.م.م - فرع ابوظبي
رخ�سة رقم:CN 1181419 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة عبدالعزيز املعمري لل�سيانة العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1134685  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبدالعزيز عبداهلل حممد ح�سن املعمري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدالعزيز عبداهلل حممد ح�سن املعمري من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف حممد تاج ال�سالم اوىل احمد

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة عبدالعزيز املعمري لل�سيانة العامة ذ.م.م
ABDUL AZIZ AL MAAMARI FOR  GENERAL MAINTANANCE CO LLC

اىل/موؤ�س�سة عبدالعزيز املعمري لل�سيانة العامة
ABDUL AZIZ AL MAAMARI FOR  GENERAL MAINTANANCE EST

فك عقد �سراكه ذ.م.م بني الطرفني
القت�سادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �سامل البادي لعمال 

CN 1135950:النجارة واحلدادة امل�سلحة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة حممد عبداهلل حممد املطوع البلو�سي  )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل حم�سن �سامل البادي

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �سامل البادي لعمال النجارة واحلدادة امل�سلحة

اىل/نور ال�سعيبة لعمال النجارة واحلداده امل�سلحة
NOOR AL SHUAIBAH CARPENTRY WORK & STEEL WORKS

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
واحلدادة  للنجارة  الرمي  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�سلحة رخ�سة رقم:CN 1067336  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ عيد ا�سماعيل الفجر من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عيد ا�سماعيل الفجر من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد جعفر احمد ال�سيباين )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف علي احمد �سلطان اليو�سف ال�سويدي
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*60
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ حمل الرمي للنجارة واحلدادة امل�سلحة
AL REEM CARPENTRY & REINFORCE BLACKSMITH

اىل/�سركة الرمي للنجارة واحلدادة امل�سلحة ذ.م.م
AL REEM CARPENTRY & REINFORCE BLACKSMITH CO. LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة حكاية 

لال�سباغ رخ�سة رقم:CN 1165797 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة عبداهلل حارب جا�سم الظاهري )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي بطي الداب الظاهري
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ب�سمة المل لتجارة العالف
رخ�سة رقم:CN 1132658 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

من�سور الكتبي لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1343414 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة حممد حمد النيادي للهواتف املتحركة 

واللكرتونيات رخ�سة رقم:CN 1193201  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 5*2 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة حممد حمد النيادي للهواتف املتحركة واللكرتونيات
MOHAMMED HAMAD ALNEYADI MOBILE PHONES & ELECTRONICS

اىل/موؤ�س�سة حممد حمد النيادي لتجارة الكمبيوتر واللكرتونيات
MOHAMMED HAMAD ALNEYADI COMPUTER & ELECTRONICS TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اجهزة احلا�سب اليل ولوازمها  - بالتجزئة )4741003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الجهزة املنزلية ال�سمعية واملرئية والت�سجيل ولوازمها - بالتجزئة )4742001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح اجهزة ا�ستقبال القنوات التلفزيونية )الهوائيات( )9521003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهوائيات واجهزة ال�ستقبال - بالتجزئة )4759010(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة الجهزة اللكرتونية الدقيقة - باجلملة )4652003(
القت�سادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة البيت 

CN 1192840:العريق للحجر الطبيعي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان غريب مراد عبداهلل البلو�سي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفة عبداهلل حارب جا�سم الظاهري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
الر�سيد  هارون  حممد  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخراطة رخ�سة رقم:CN 1116783  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سهيل عو�س �سعيد يروان النيادي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سهيل عو�س �سعيد يروان النيادي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف حممد هارون الر�سيد عبدال�سالم

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ ور�سة حممد هارون الر�سيد للخراطة

MOHAMMED HAROUN AL RASHEED TURNERY WORKSHOP

اىل/ور�سة الكواكب للخراطة
PLANETS TURNERY WORKSHOP

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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••طرابل�س-وكاالت:

بعد عقود من عمل ليبيا بامل�سارف الربوية، ي�سرع امل�سرف 
املركزي يف الرابع والع�سرين من ال�سهر اجلاري يف قبول 
امل�سارف  حتويل  اأو  الإ�سالمية،  امل�سارف  تاأ�سي�س  طلبات 

التقليدية اإىل اإ�سالمية يف �سبيل اإلغاء الفوائد والربا.
بالقواعد  الكتيب اخلا�س  املركزي  ليبيا  واأ�سدر م�سرف 
الإ�سالمية  ال�سريفة  ن�ساط  ملمار�سة  املنظمة  وال�سوابط 
والإجراءات وامل�ستندات املطلوبة ملمار�سة الن�ساط امل�سريف 

الإ�سالمي يف ليبيا.
وقد و�سع امل�سرف املركزي خريطة طريق تاأ�سي�س امل�سارف 

اأو  الإ�سالمية،  لل�سريفة  الكلي  التحول  اأو  الإ�سالمية، 
اإج����راءات  ال��ت��دري��ج��ي، مو�سحا جميع  اجل��زئ��ي  ال��ت��ح��ول 

وخطوات احل�سول على رخ�سة ال�سريفة الإ�سالمية.
الليبية  امل�سارف  تاريخ  واخلطوة اجلديدة هي الأوىل يف 
اأنها انطالقة  مع تاأكيدات امل�سوؤولني يف امل�سرف املركزي 

حقيقية لنظام ال�سريفة الإ�سالمية يف البالد.
املركزي  ل��ي��ب��ي��ا  م�����س��رف  اإدارة  ���س��ر جم��ل�����س  اأم����ني  ون��ب��ه 
فتحي يعقوب اإىل اأن حتول امل�سارف القائمة اإىل النظام 

الإ�سالمي به اإ�سكاليات وعراقيل كبرية.
لكنه ق��ال اإن ف��ر���س جن��اح امل�����س��ارف اجل��دي��دة اأك���رب من 
امل�سارف  اأن  م��وؤك��دا  ال��رب��وي��ة،  ب��ال��دي��ون  املثقلة  امل�����س��ارف 

اأه��داف��ه��ا مب��ا يف  الإ���س��الم��ي��ة اجل��دي��دة ت�ستهدف حتقيق 
ذلك امل�سوؤولية الجتماعية واعتماد مبداأ امل�ساركة ولي�س 
الأق��وى يف  للتاأ�سي�س هي  احلاجة  اأن  الإق��را���س، م�سيفا 

الوقت احلايل لعدم وجود اأعباء مالية.
وا���س��ت��ب��ع��د ي��ع��ق��وب ال��ت��ح��ول ال��ك��ل��ي ح��ال��ي��ا، ل��ك��ن��ه ق���ال اإن 
ال�سريفة  اإىل  التحول  �سوى  خيار  لها  يعد  مل  امل�سارف 

الإٍ�سالمية بعد �سدور قانون اإلغاء الفوائد الربوية.
واأ�سار اإىل جملة من التحديات التي قال اإن اأكربها معاجلة 
وقد  الب�سرية.  الكوادر  وتوفري  القائمة  امل�سارف  اأو�ساع 
اأقر ب�سعوبة التعامل مع اخليار الأخري، م�سريا اإىل حتد 

اآخر وهو ت�سفية الديون ال�سابقة على امل�سارف.

ليبيا تفتح �لباب للم�ضارف �لإ�ضالمية 
املال والأعمال

ُكربى �ضركات التجزئة ت�ضهم بقّوة يف اإجناح مهرجان ت�ضوق الإلكرتونيات الأكرب باملنطقة

ُحّمى �ل�ضفقات جتتاح �لعار�ضني يف �ليوم �لأخري من دورة �لربيع �لأوىل من جيتك�س �ضوبر
يرتّقب املت�سّوقون يف معر�س جيتك�س �سوبر دورة 
اأف�سل ال�سفقات  2013 احل�سول على  الربيع 
العار�سون  يقّدمها  التي  عرية  ال�سِّ وال��ُع��رو���س 
امل�������س���ارك���ون يف احل�����دث ع��ل��ى اأح������دث الأج���ه���زة 
يف  التقنية  واملنتجات  ال�ستهالكية  الإلكرتونية 
ال�ساعة  عند  ال�سبت  ال�ستار  وُي�سدل  اأيامه.  اآخر 
احلادية ع�سرة لياًل على فعاليات مهرجان ت�سوق 
الإلكرتونيات الأكرب يف املنطقة، واملقام يف قاعات 

ال�سيخ �سعيد مبركز دبي التجاري العاملي.
ويتناف�س العار�سون من �سركات التجزئة العاملة 
ال�ستهالكية  الإل��ك��رتون��ي��ات  مبيعات  جم��ال  يف 
مبعر�س  اخلا�سة  الأ���س��ع��ار  اأف�سل  تقدمي  على 
جيتك�س �سوبر الربيع، الذي ت�سهد دورته الأوىل 

التقنيات  حم��ب��ي  م��ن  ال��ن��ظ��ري  منقطع  اإق���ب���اًل 
ال�ستهالكية على اأكرث من 30،000 منتج من 
املجاورة. ويح�سل  وال��دول  الدولة  اأنحاء  جميع 
كثري من املت�سوقني على جوائز وهدايا يقّدمها 
العار�سون يف �سحوبات خا�سة ت�ستمر حتى �ساعة 
الإغ�����الق غ����داً. وت�����س��ري ال��ع��رو���س ع��ل��ى طيف 
وا�سع من الأجهزة والإلكرتونيات ال�ستهالكية 
واملكتبية  واللوحية  املحمولة  احلوا�سيب  ي�سمل 
الذكية  وال���ت���ل���ف���زي���ون���ات  ال���ذك���ي���ة  وال����ه����وات����ف 
والربجميات  ال��ل��ع��ب  واأج����ه����زة  وال����ك����ام����ريات 

والألعاب وغريها.
معر�س  م����ن  ال���رب���ي���ع  دورة  زوار  وي�����س��ت��م��ت��ع 
بجوائز  للفوز  ع��دي��دة  بفر�س  �سوبر  جيتك�س 

العرو�س اخلا�سة  الدراهم من خالل  مباليني 
كوبر  ميني  �سيارة  بينها  من  التي  وال�سحوبات، 
املعر�س، مبا  اأيام  2013 ريا�سية يومياً طوال 
جمموعه اأربع �سيارات، عالوة على اأربع �سيارات 

بي اإم دبليو اأُخرى ُمقّدمة من لينوفو .
وي�����س��ارك ب����دورة ال��رب��ي��ع م��ن م��ع��ر���س جيتك�س 
واإي  ل��ل��ت��ج��ارة،  ك��ي��ه  اإم  م��ن  ك��ل   2013 ���س��وب��ر 
لالإلكرتونيات،  وج��اك��ي�����س  واإمي���اك�������س،  ���س��ي��ت��ي، 
وجمبو لالإلكرتونيات، و�سرف دي جي، والفلك، 
وڤي. ڤي. اآند �سنز، وون موبايل، من بني �سركات 
لمعة اأخرى يف جتارة الإلكرتونيات بالتجزئة، 
اإت�س  مثل  مرموقة  عاملية  ع��الم��ات  ج��ان��ب  اإىل 
ب��ريي، ودي��ل، و�سام�سوجن، وكانون،  ب��ي، وب��الك 

ونوكيا، ونيكون، ُمقّدمة للزوار عرو�ساً ح�سرية 
خا�سة باحلدث.

وم���ن ب��ني ال��ع��رو���س ال���ب���ارزة يف احل���دث عر�س 
لالإلكرتونيات  ج��اك��ي�����س  ����س���رك���ة  م����ن  خ���ا����س 
���س��ام�����س��وجن الذكي  ت��ل��ف��زي��ون  ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 
قيا�س 55 بو�سة بتوفري قدره 2،370 درهماً، 
يح�سل امل�سرتي معه على ق�سيمة �سراء جمانية 
2،000 دره��م، ع��الوة على  من جاكي�س بقيمة 
 . �سام�سوجن  من  الذكي  بوكيت  جالك�سي  هاتف 
امل�سرتي  يوّفر على  اإي ماك�س عر�ساً  تقّدم  كما 
819 درهماً وي�ستمل على هاتف جالك�سي اإ�س3 
 2،099 من �سام�سوجن وكامريا فوجي، بقيمة 
درهماً، ويح�سل امل�سرتي مع هذا العر�س جماناً 

على ق�سيمة �سراء من �سنرتبوينت بقيمة 350 
 . ات�سالت  من  متحرك  هاتف  و�سريحة  درهماً 
ومن اأبرز عرو�س جمبو لالإلكرتونيات ح�سول 
كل من ي�سرتي جهازاً لوحياً على �سماعة للراأ�س 
و���س��م��اع��ات ب��ل��وت��وث وغ��ط��اء وق��ل��م ت��اأ���س��ري على 

ال�سا�سات )�ستايل�س( جماناً.
للرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ل���وه،  تريك�سي  وق��ال��ت 
املنظمة  اجلهة  العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز  يف 
ملعر�س جيتك�س �سوبر دورة الربيع، اإن العرو�س 
العار�سون  �سيتيحها  التي  اخلا�سة  وال�سفقات 
يف اليوم الأخري من احلدث �ستكون ا�ستثنائية ، 
للحظة  العّدة  ُيعّدون  العار�سني  اأن  اإىل  م�سرية 
اأب��واب املعر�س يف يومه الأخري  ُتفتح فيها  التي 

امل��ت�����س��وق��ني وتلبية  ال�����س��ب��ت ل���س��ت��ق��ب��ال ح�����س��ود 
من  جعبتهم  يف  ما  باأف�سل  ال�سرائية  رغباتهم 
ال�ِسعرية  ال��ع��رو���س  اأن  ل���وه  واأّك�����دت  ���س��ف��ق��ات. 
ت�سمل  التي  واجل��وائ��ز  وامل�سابقات  وال�سحوبات 
�سيارات ميني و بي اإم دبليو جتعل من اآخر اأيام 

املعر�س فر�سة ذهبية ت�ستحّق القتنا�س .
مي��ك��ن ل���ل���زوار ا���س��ت��خ��دام حم��ط��ة م���رتو املركز 
مكان  اإىل  و���س��ه��ول��ة  بُي�سر  ل��ل��و���س��ول  ال��ت��ج��اري 
املحاذية  �سعيد  ال�سيخ  قاعات  يف  احل��دث  اإق��ام��ة 
املعر�س  اإىل  ال���دخ���ول  ت��ذاك��ر  ت��ب��اع  ل��ل��م��ح��ط��ة. 
يف ع���دد م��ن حم��ط��ات اإي��ن��وك و اإي��ب��ك��و ومتاجر 
دون  الدخول جم��اين لالأطفال  ب��اأن  علماً   ، زوم 

اخلام�سة .

اأعلنت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات 
الر�سمي ل�سالة  املتحدة، بالأم�س عن الفتتاح  العربية 
ال��دويل. وياأتي هذا  امل�سافرين الفخمة يف مطار دال�س 
الفتتاح يف اأعقاب قيام ال�سركة بت�سغيل رحالت يومية 
من العا�سمة اأبوظبي اإىل وا�سنطن يف 31 مار�س-اآذار 

من العام اجلاري.
ال�سالة اجلديدة تدخل �سمن  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
اأمريكي  دولر  مليون   50 بقيمة  �سخمة  ا�ستثمارات 
�سالت  من  مزيد  لإن�ساء  للطريان  الحت��اد  خ�س�ستها 
املقبلة  �سهراً  ع�سر  الث��ن��ي  خ��الل  الفخمة  امل�سافرين 
منواً  ت�سهدا  التي  العاملية  وجهاتها  �سبكة  امتداد  على 
اإىل  ال�سالة  ه��ذه  وتن�سم  الأخ����رية.  الآون���ة  يف  �سريعاً 

ب��اق��ة اأخ����رى م��ن ���س��الت امل��ط��ار ال��ف��خ��م��ة يف اأبوظبي 
ودب��ل��ن وف��ران��ك��ف��ورت ول��ن��دن ومان�س�سرت وب��اري�����س، مع 
وجود خطط طموحة لإن�ساء �سالت اأخرى يف نيويورك 

و�سيدين وملبورن. 
املرافق  اأرق��ى  من  وا�سعة  باقة  اجل��دي��دة  ال�سالة  توفر 
لال�ستجمام  خم�س�سة  اأم��اك��ن  بينها  م��ن  واخل���دم���ات 
اأ���س��ه��ى امل����اأك����ولت وخ���دم���ات اأع���م���ال متطورة  وت���ن���اول 

وحمامات عالية الذوق ومرافق للت�سلية العائلية. 
اخلا�سة  امل��غ��ادرة  بوابة  بجوار  املُتميز  موقعها  وبف�سل 
ت�سهم  )اأ(،  رق��م  ال��رك��اب  مبنى  ل��ل��ط��ريان يف  ب��الحت��اد 
اإمكانية  امل��م��ت��ازة  ال���درج���ات  ال�����س��ال��ة يف م��ن��ح ���س��ي��وف 
دون  تامة  وراح��ة  وي�سر  ب�سهولة  الطائرة  اإىل  الو�سول 

احلاجة اإىل املرور عرب بوابات املغادرة التقليدية.
املجموعة  رئي�س  هوجن،  جيم�س  اأف��اد  املنا�سبة،  وبهذه 
والرئي�س التنفيذي يف الحتاد للطريان، بقوله: يف اإطار 
تعزيز جتربة امل�سافرين، حتر�س الحتاد للطريان على 
منح �سيوف ال�سركة جتربة راقية تنب�س بالإلهام ويندر 
مثيلها يف اأي �سركة طريان اأخرى، حيث نقدم خدمات 

ُمتميزة تتناف�س مع اأرقى املطاعم والفنادق العاملية. 
تعزيز  يف  بقوة  ال�ستثمار  نحو  قدماً  من�سي  واأ���س��اف: 
جتربة  تقدمي  ي�سمن  مب��ا  والب��ت��ك��ار،  الإب����داع  اأن�سطة 
�سواء  الكرام  اأ�سداًء خالدة لدى �سيوفنا  �سل�سة ترتك 

على الأر�س اأو على منت الطائرة. 
لتوفري  ك��ب��رياً  اهتماماً  ال�سركة  ت��ويل  ه��وج��ن:  وت��اب��ع 

جتربة �سفر ت�سرق بروح الود وكرم ال�سيافة، يف ان�سجام 
دولة  بها  ت�ستهر  ال��ت��ي  الأ�سيلة  اخل�سائ�س  م��ع  رائ���ع 

الإمارات العربية املتحدة. 
وهي  ه��وف��م��ان،  ���س��ارل  الفخمة  ال�سالة  اإدارة  �سيتوىل 
مواطنة اأمريكية من هاواي حتمل درجة البكالوريو�س 
 20 على  تزيد  عملية  بخربة  اأثقلتها  ال�سفر  اإدارة  يف 
عاماً يف جمال ال�سيافة وقطاع الطريان داخل الوليات 
�سارل  و�ستكون  للطريان.  والحت��اد  الأمريكية  املتحدة 
م�سوؤولة عن اإدارة ال�سوؤون اليومية لل�سالة، مبا ي�سمن 
التي  التفا�سيل  ب��اأدق  والعناية  اأرق��ى م�ستويات اجل��ودة 
باتت �سمة اأ�سا�سية لالحتاد للطريان، ومبا ي�ساعد على 

الو�سول نحو اآفاق جديدة �سواء على الأر�س اأو اجلو. 

حتليل: �خلروج من منطقة �ليورو خطر لقرب�س 
•• نيقو�شيا-ا ف ب:

على  املرغمة  لقرب�س  منا�سبا  حال  اليورو  منطقة  من  اخل��روج  يبدو  قد 
تطبيق ا�سالحات بالغة ال�سرامة لتفادي الفال�س، لكن املحللني يحذرون 
من ان هذا اخليار ينطوي على خماطر كربى بالن�سبة لقت�ساد اجلزيرة 
كربى  ميثل  ال��ذي  الدولية  املالية  معهد  واعترب  ال�سترياد.  على  القائم 
م�سارف العامل انه �سيكون من ال�سهل بكثري على هذا البلد ال�سغري ان 
ينه�س بف�سل تخفي�س يف قيمة عملته وهو امر م�ستحيل يف ظل اعتماده 

العملة الوروبية امل�سرتكة.
وهو اي�سا راي احلائز جائزة نوبل لالقت�ساد المريكي بول كروغمان الذي 

كتب على مدونته اللكرتونية على قرب�س ان تخرج من اليورو، حال .
ويرى كروغمان ان اعتماد قرب�س عملة جديدة �سعرها منخف�س �سي�سرع 
تناف�سية  ب��زي��ادة  لها  �سي�سمح  اذ  الق��ت�����س��ادي��ة  بنائها  اع���ادة  كبري  ب�سكل 
ا�سعار  لعبة  خ��الل  من  وال��زراع��ة  ال�سياحة  مثل  فيها  اقت�سادية  قطاعات 

�سرف العمالت.
غري ان ماريو�س زاخارياد�س ا�ستاذ القت�ساد الكلي يف جامعة قرب�س يرى 
كلفة  زي��ادة كبرية يف  اىل  �سيوؤدي  ان��ه  اخليار غري جمد مو�سحا  ه��ذا  ان 
ال����واردات يف ح��ني ان اجل��زي��رة تعتمد ب�سدة على ال���س��ت��رياد ول �سيما يف 

جمال الطاقة.
وواردات قرب�س تفوق �سادراتها باربعة ا�سعاف، مع ت�سجيل عجز يف امليزان 
التجاري يتخطى اربعة مليارات يورو لقاء اجمايل ناجت داخلي قدره 17 
امل�ستوردة قد يوؤدي  املواد  مليار يورو. وقال زاخارياد�س ان زيادة كلفة كل 
اىل تخفي�س  نعمد  ما مل  اقت�سادنا،  تناف�سية  تراجع يف  اىل  العك�س  على 

الجور ب�سكل كبري .
وا�سار اىل انه من ال�سعب العثور على يد عاملة اقل كلفة من ع�سرات الف 

الرومانيني والبلغار والباك�ستانيني ول �سيما يف قطاعي الفنادق واملزارع.
ويلفت الك�سندر ميخايليد�س ا�ستاذ املال يف جامعة قرب�س اىل ان العديد 
من القطاعات مثل ال�سياحة تعمل حاليا باق�سى طاقتها. وقال ل ميكننا 
ي��ات��ون ك��ل �سنة، وب��ال��ت��ايل فان  ال��ذي��ن  امل��ل��ي��وين زائ���ر  ا�ستقبال اك��رث م��ن 
الكلفة،  م�ساعفة  خ��الل  من  العائدات  خف�س  �سيعني  ال�سعار  تخفي�س 
لن هذا القطاع ي�ستهلك كمية كبرية من الطاقة . وكان القبار�سة الذين 
انتقلوا اىل اليورو عام 2008، من الكرث ت�سكيكا يف منطقة اليورو حتى 
قبل خطة النقاذ الوروبية املثرية للجدل واظهر ا�ستطالع للراي اجرته 
املفو�سية الوروبية يف ت�سرين الثاين-نوفمرب 2012 ان %48 فقط من 

القبار�سة كانوا يوؤيدون اليورو.
املحللة  ت��وق��ع��ت  التق�سف  اج�����راءات  وت��ب��ن��ي  ال��ب��ط��ال��ة  ن�سبة  ارت���ف���اع  وم���ع 
القت�سادية فيونا مولني ان يوؤيد الراي العام ب�سكل متزايد اخلروج من 

اليورو .
املون�سنيور  النفوذ  الوا�سعة  القرب�سية  الرثوذك�سية  الكني�سة  را���س  ودع��ا 
خري�سو�ستومو�س الثاين اىل خروج منظم من منطقة اليورو، وهو مطلب 
على  فر�ست  التي  الوروبية  الدائنة  اجلهات  �سد  التظاهرات  خالل  رفع 
العائدات  م�سادر  اح��دى  ي�سكل  ال��ذي  امل�سريف  قطاعها  حتجيم  اجل��زي��رة 
الرئي�سية فيها. لكن فيونا مولني حذرت من انه يف حال اختارت قرب�س 
ال�سيا�سيني، فقد تنفد ليدها  اليورو مثلما يطالب به بع�س  اخل��روج من 
اخلبرية  وذك��رت  وارداتها.  ثمن  لدفع  املطلوبة  الجنبية  العمالت  �سريعا 
من  الك���رب  الق�سم  ع��ن  ق��رب���س  تخلت  ال��ي��ورو  اىل  ان�سمامها  عند  ب��ان��ه 
احتياطيها بالعمالت ال�سعبة. واليوم مل تعد اجلزيرة متلك �سوى 450 

مليون دولر، اي ما يكفي لدفع كلفة ا�سبوعني من الواردات .

•• الريا�س-يو بي اأي:

نفت �سركة اخلطوط ال�سعودية قيام وكالة �سالمة 
رخ�سة  و�سحب  الثقة  بحجب  الأوروب��ي��ة  ال��ط��ريان 
�سالمة الطريان من ال�سركة، م�سرية اإىل اأن الوكالة 
للطائرات  ال�سعودية  ال�سيانة  رخ�سة  فقط  علقت 

الأوروبية وطلبت اإدخال بع�س التعديالت.
ال�سعودية  اخل���ط���وط  ع����ام  م���دي���ر  م�����س��اع��د  وق�����ال 
الأجهر،  ع���ب���داهلل  ال��ع��ام��ة،  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأوروبية  ال��ط��ريان  �سالمة  اإن   ، ال�سرق  ل�سحيفة 
علقت رخ�سة �سيانة الطائرات الأوروبية املمنوحة 

ل��ه��ن��د���س��ة و�سناعة  ال�����س��ع��ودي��ة  ل�����س��رك��ة اخل��ط��وط 
ال����ط����ريان امل��م��ل��وك��ة ل��ل��خ��ط��وط ال�����س��ع��ودي��ة منذ 
�سهرين تقريباً لإدخال بع�س التعديالت على عدة 
اأنه مت تعديل جميع ما طلبته  ال�سوابط، مو�سحاً 

املنظمة.
ولي�س  فقط  بال�سيانة  تتعلق  الرخ�سة  اأن  واأ�ساف 
الت�سغيل، م�سريا اإىل اأن الرخ�سة متكن ال�سركة من 

عمل �سيانة للطائرات الأوروبية يف ال�سعودية.
ل�����س��رك��ة اخلطوط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  واأو�����س����ح ال��رئ��ي�����س 
ال�سعودية لهند�سة و�سناعة الطريان املهند�س نادر 
خالوي، من جهته، اأن الإدارة الفيدرالية للطريان 

املمنوحة  رخ�����س��ت��ه��ا  ج�����ددت   FAA الأم���ري���ك���ي���ة 
ل�سركة ال�سعودية لهند�سة و�سناعة الطريان بعد اأن 
اأجرى فريق متخ�س�س منها مكون من 5 مفت�سني 
وعلى مدار الأ�سبوعني املا�سيني، التدقيق ال�سنوي 
الدوري جلميع اأنظمة واإجراءات ال�سيانة املتبعة يف 
و�سناعة  لهند�سة  ال�سعودية  ل�سركة  الرئي�س  املقر 

الطريان.
واأكد على اأن اخلطوط ال�سعودية اجتازت يف الأيام 
ل�سالمة  الأي���ات���ا  منظمة  ت��دق��ي��ق  امل��ا���س��ي��ة  القليلة 
هذا  �سمل  وقد  كامل،  بنجاح   )IOSA( الت�سغيل 
لهند�سة  ال�سعودية  �سركة  م��راف��ق  جميع  التدقيق 

ج��م��ي��ع قطاعات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ط���ريان،  و���س��ن��اع��ة 
اخلطوط ال�سعودية املختلفة.

وكان قرار وكالة �سالمة الطريان الأوروبية بحجب 
�سركة  عن  الطريان  �سالمة  رخ�سة  و�سحب  ثقتها 
اخلطوط اجلوية ال�سعودية اأثار ردود فعل متباينة. 
خرب  اخلمي�س  تناقلت  عدة  اإخبارية  مواقع  وكانت 
التابعة  ال��ط��ائ��رات  مبنع  الوكالة  وتهديد  احلجب 
املجال  ع���ب���ور  ح��ت��ى  اأو  ال���ه���ب���وط  م���ن  ل��ل��خ��ط��وط 
اجل���وي اخل��ا���س ب��الحت��اد الأوروب�����ي يف ح���ال عدم 
ال�سالمة  ملعايري  وفقاً  املطلوبة  الإ�سالحات  تنفيذ 

املحددة.

�خلطوط �ل�ضعودية تنفي �ضحب رخ�ضة طائر�تها 

�لحتاد للطري�ن تفتتح �ضالة م�ضافرين فخمة يف و��ضنطن �لعا�ضمة

و��ضنطن تدعم حمادثات م�ضر و�ضندوق �لنقد 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

املحادثات بني م�سر  ل�ستئناف  وا�سنطن  دعم  نولند  فيكتوريا  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  اأك��دت 
و�سندوق النقد الدويل، م�سددة على ان هذا اأمر حتتاجه م�سر ب�سدة. وقالت نولند خالل موؤمتر �سحايف اأعتقد 
اننا كنا وا�سحني جداً منذ زيارة وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي اإىل القاهرة وما بعدها حول قلقنا ب�ساأن 
قيام  ���س��رورة  على  �سددت  وا�سنطن  ان  م�سيفة  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  الناحيتني  من  �سواء  م�سر  يف  الو�سع 
احلكومة امل�سرية بتحرك طارئ على كال ال�سعيدين. وتابعت كنا وا�سحني اأي�ساً باأننا ندعم جتدد املحادثات بني 
�سندوق النقد الدويل وم�سر لأننا نعتقد ان هناك حاجة ما�سة اإىل دعم ال�سندوق، ولكن من الوا�سح اأنه يتعني 
على م�سر القيام ببع�س اخلطوات يف ما عدا ذلك لي�س لدي اأي جديد اأقوله غري ما كنا نردده طوال هذا الأ�سبوع 
ب�ساأن قلقنا ب�ساأن العدالة والقيود اجلديدة على املنظمات غري احلكومية والتظاهرات وما اإىل ذلك . وكان وفد من 
خرباء �سندوق النقد الدويل و�سل اإىل القاهرة، يوم الأربعاء املا�سي يف زيارة ت�ستغرق عدة اأيام يبحث خاللها مع 

امل�سوؤولني امل�سريني ح�سول البالد على قر�س بقيمة 4،8 مليارات دولر.
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العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1676 /2012   جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�س�سة �سوكت زمان لعمال الملنيوم والزجاج ميثلها/ �سوكت زمان 
العامة  للمقاولت  طيبه  ايالف  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  بدرو�س 
اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية )56.800 درهم(  املطلوب 
اعالنه/ ايالف طيبه للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات    عنوانه: بالن�سر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/15
�سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�سكر اآل 
نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/3/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1172 /2012   جت جز - م ت- ب- اأظ

موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  �ساتكو  التجارية  �سايا  موؤ�س�سة  مدعي/ 
ما�س اجننريجن كون�سرتك�سن ملالكها /يو�سف علي را�سد احلمادي واخرون اجلن�سية: 
المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 40.791 درهم   املطلوب اعالنه/موؤ�س�سة 
اجلن�سية:  احلمادي  را�سد  علي  /يو�سف  ملالكها  كون�سرتك�سن  اجننريجن  ما�س 
المارات عنوانه: بالن�سر)ب�سدور حكم متهيدي با�ستجواب املدعية(  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/28 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 699 /2013   جت كل - م ت- ب- اأظ

مدعي/ �سركة عي�سى احمد لتجارة املعادن ذ.م.م اجلن�سية: المارات مدعي 
اجلن�سية:  واخرون  ذ.م.م  احلديدية  لل�سناعات  لنك�سرت  ام  اي  اوكي  عليه: 
المارات    مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 309145 درهم املطلوب 
اعالنه/اوكي اي ام لنك�سرت لل�سناعات احلديدية ذ.م.م اجلن�سية: المارات  
عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/21 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 455 /2013   جت كل - م ت- ب- اأظ

مدعي/ جمموعة المارات لالأعمال املتحدة ذ.م.م اجلن�سية: المارات   مدعي 
عليه: رائد حممود �سعيد ابوهدرة اجلن�سية: الردن  مو�سوع الدعوى: ندب 
خبري  املطلوب اعالنه/رائد حممود �سعيد ابوهدرة اجلن�سية: الردن عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  
الثنني املوافق 2013/4/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1635 /2012   جت جز - م ت- ب- اأظ

طيب  حممد  يو�سف  ل�ساحبها  ال�سيارات  لتاجري  الف�سي  ال�سهم   مدعي/ 
ال�سحادات  العبيديل اجلن�سية: المارات مدعي عليه: موفق جمال  عبداهلل 
درهم      15165 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  �سوريا  اجلن�سية: 
بالن�سر   �سوريا  عنوانه:  ال�سحادات اجلن�سية:  اعالنه/موفق جمال  املطلوب 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/4/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 122 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  قا  عبدالكرمي  رفيقا  حممد  مدعي/ 
مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  والر�سيات  التك�سية  ملقاولت  م�ستاج  حممد 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/حممد م�ستاج ملقاولت التك�سية 
والر�سيات اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/14 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/4/1
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3303 /2012   عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س    اجلن�سية:  ابدين  جوينال  حممد  ها�سمي  موراد  حممد  مدعي/ 
مدعي عليه: الق�سر املا�سي للديكور اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: 
اجلن�سية:  للديكور  املا�سي  الق�سر  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
المارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 452 /2012   مد كل - م ر- ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�سية:  القحطاين  حزام  عاي�س  �سعد  حممد  مدعي/ 
مو�سوع  ال�سودان  اجلن�سية:  ابراهيم  علي  ابراهيم  عبدالعزيز  عليه: 
اعالنه/عبدالعزيز  املطلوب  درهم  بقيمة125.000  مالية  مطالبة  الدعوى: 
املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  ال�سودان  اجلن�سية:  ابراهيم  علي  ابراهيم 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/14 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/3/31
قلم املحكمة املدنية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 49 /2013   مد كل - م ر- ب- اأظ

مدعي/ ماثيو ويليام هولي�س اجلن�سية: بريطانيا  مدعي عليه: انور قيوم 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان  اجلن�سية:  واخرون  �سري 
125.000 درهم املطلوب اعالنه/انور قيوم �سري اجلن�سية: باك�ستان   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثنني املوافق 2013/4/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة بدائرة الق�ساء  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/02
قلم املحكمة املدنية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 971 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

للعقارات  التكاتف  الفلبني مدعي عليه:  �سانو جوان اجلن�سية:  ريكو  مدعي/ 
وللمقاولت وال�سيانة العامة اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
العامة  وال�سيانة  وللمقاولت  للعقارات  التكاتف  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/15 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/01
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 961 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

التاج  مدعي/ منجال رام تار�سيم لل اجلن�سية: الهند مدعي عليه: موؤ�س�سة 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة  الف�سي 
اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة  الف�سي  التاج  موؤ�س�سة  اعالنه  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/01
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/373    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /�ساهد عفريدي امريكي اجلن�سية يرغب  يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 49% يف/ موؤ�س�سة �ساهد عفريدي التجارية ذ.م.م مبوجب رخ�سة برقم 
)534705( وذلك اىل الطرفني ال�سيد/ن�سري احمد حممد لطيف، باك�ستاين اجلن�سية عن %25 
التجاري  ال�سم  تغيري  مت   %24 عن  اجلن�سية  باك�ستاين  عرفات  �سريف  حممد  يا�سر  وال�سيد/ 
وهو كما يلي: ال�سم التجاري ال�سابق: موؤ�س�سة �ساهد عفريدي التجارية ذ.م.م ال�سم التجاري 
اجلديد: يا�سر ون�سري للتجارة ذ.م.م - تعديالت اخرى: .وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من 
القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
املذكور لتباع الجراءات  العدل  الكاتب  لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/261   

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
على  الت�سديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�سية:  امل��ال  حممد  احمد  عبداهلل  ح�سن 
التوقيع يف حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )مطعم نهر ال�ضل�ضبيل 
( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )48752( 
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل:اميان جمعه عبيد �سلطان 
املطرو�سي اجلن�سية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/252   

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/�سامل 
�سعود �سعيد �سامل اجلابري اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق على التوقيع يف حمرر 
 ) /ذ.م.م  للبال�ضتيك  الآمــن  اخلط  )م�ضنع  التجاري  ال���س��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن 
واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )33150( وامل�سجل 
الظاهري  �سعيد  را���س��د  ع��ب��داهلل  اىل:ح��م��د  بعجمان  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى 
اجلن�سية: المارات مبوافقة: اليا�س كربئيل اي�سوع اجلن�سية: �سوريا جمموعة اخلط 
الآمن للم�ساريع �س.ذ.م.م    اجلن�سية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/162   

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
حمد خمي�س م�سعود املهري اجلن�سية: المارات  وطلب الت�سديق على التوقيع 
واملرخ�سة  يف حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )�ضدف لل�ضفريات ( 
وامل�سجل   )57341( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من 
الرئي�سي  ح�سن  �سابر  اىل:ن��ا���س��ر  بعجمان  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى 
�سيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم��ارات  اجلن�سية: 
بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/262   ك ع غ
عجمان:ال�سيد/ والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
عبدالرحيم ال�سيد عبداهلل ال�سيد حممد الها�سمي اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق 
 ) افغان  جبال  )مطعم  التجاري  ال�سم  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع  على 
واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )58931( وامل�سجل 
ا�سماعيل  حممد  �سابرا  ا�سفاق  اىل:حم��م��د  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  ل��دى 
ليكن  الم���ارات  اجلن�سية:  النقبي  خملوف  ع��ب��داهلل  يو�سف  عمر  باك�ستان  اجلن�سية: 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة التوافق لعمال 

ال�سباغ  رخ�سة رقم:CN 1354591  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ور�سة التوافق لعمال ال�سباغ
AL TAWAFQ PAINTS WORKSHOP

اىل/منجرة اغادير
AGHADEER CARPENTRY

تعديل ن�ساط/ا�سافة منجرة )ور�س النجارة( )1622007(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
القم�سة  لبيع  ليل  انور  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واخلياطة الرجالية رخ�سة رقم:CN 1112216  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعد مبيوع �سعد ال�سام�سي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعد مبيوع �سعد ال�سام�سي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف انور ليل

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 2*1
تعديل ا�سم جتاري من/ حمل انور ليل لبيع القم�سة واخلياطة الرجالية
ANWAR LALAI GENTS TAILORING & TEXTILES SHOP

اىل/حمل �سعد مبيوع ال�سام�سي لبيع القم�سة واخلياطة الرجالية
SAAD MABYOUA AL SHAMISI TEXTILES & GENTS TAILORING SHOP

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10759 بتاريخ 2013/4/6   

اإعــــــــــالن
اخل�سراء  ك�سمري  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1154023:لعمال البالط والبال�سرت رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 2*3 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ك�سمري اخل�سراء لعمال البالط والبال�سرت

KASHMIR AL KHDHRA TILES & PLASTER WORKS EST

اىل/موؤ�س�سة ك�سمري اخل�سراء لعمال البالط
KASHMIR AL KHDHRA TILES WORKS EST

تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

FOXTONS
بتاريخ :   30 / 03 / 2010م املودعة حتت رقم :140662     

تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م
با�س��م:  فوك�ستونز ليمتد

 عنوانه : بيلدينج وان ، �سيزفيك بارك ، 556 �سيزفيك هاي رود ، لندن دابليو4  5بي ايه ، اململكة املتحدة .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: وكالت العقارات  ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات ، اخلدمات 
ال�ست�سارية لل�سركات العقارية ، تاأجري العقارات ، خدمات وكالت العقارات لبيع واإ�ستئجار املباين ، خدمات 
 ، الإي��ج��ارات  ، حت�سيل  ال�سكنية  ال�سقق  تاأجري   ، املكاتب  تاأجري   ، لل�سركات  والتاأجري  العقارات  لبيع  وك��الت 
، التقييم  اإ�ستثمار العقارات ، خدمات الرهن العقاري  اإ�ست�سارية يف جمال  التقييم املايل للعقارات ، خدمات 
املايل للعقارات ، خدمات البحث املتعلقة ب�سراء العقارات ، خدمات الأبحاث املتعلقة باإختيار العقارات ، خدمات 
املتعلقة باخلدمات  واملعلومات  الن�سح  الإ�ست�سارة وتقدمي  ، خدمات  بالعقارات  املتعلقة  املعلومات احلا�سوبية 

�سالفة الذكر. 
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية FOXTONS كتبت باللون الأ�سود كما بال�سكل املرفق . 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  اأبريل 2013 العدد 10759

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   30 / 03 / 2010م املودعة حتت رقم :140661     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�س��م:  فوك�ستونز ليمتد
 عنوانه : بيلدينج وان ، �سيزفيك بارك ، 556 �سيزفيك هاي رود ، لندن دابليو4  5بي ايه ، اململكة املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: وكالت العقارات  ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات ، اخلدمات 
ال�ست�سارية لل�سركات العقارية ، تاأجري العقارات ، خدمات وكالت العقارات لبيع واإ�ستئجار املباين ، خدمات 
 ، الإي��ج��ارات  ، حت�سيل  ال�سكنية  ال�سقق  تاأجري   ، املكاتب  تاأجري   ، لل�سركات  والتاأجري  العقارات  لبيع  وك��الت 
، التقييم  اإ�ستثمار العقارات ، خدمات الرهن العقاري  اإ�ست�سارية يف جمال  التقييم املايل للعقارات ، خدمات 
املايل للعقارات ، خدمات البحث املتعلقة ب�سراء العقارات ، خدمات الأبحاث املتعلقة باإختيار العقارات ، خدمات 
املتعلقة باخلدمات  واملعلومات  الن�سح  الإ�ست�سارة وتقدمي  ، خدمات  بالعقارات  املتعلقة  املعلومات احلا�سوبية 

�سالفة الذكر. 
الواق�عة بالفئة: 36

الأخ�سر  باللون  مظللة  دائرة  داخل   الأ�سفر  باللون  كتب   Fو�سف العالمة: عبارة عن احلرف الالتيني
وداخلها خط دائري باللون الأ�سفر وبجوارها دائرة اأخرى مظللة باللون الأ�سود وبداخلها خط دائري باللون 

الأبي�س وكتب بداخلها احلرف الالتيني F باللون البي�س كما بال�سكل املرفق .  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  اأبريل 2013 العدد 10759

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   02 / 09 / 2010م املودعة حتت رقم :146726     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�س��م:  موؤ�س�سة كمال عثمان جمجوم  
 عنوانه : �س.ب 27844 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�سدات لل�سدر، املالب�س ولبا�س القدم، واأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة: 25

باللون  ال��روز وحم��دد  باللون  ب�سكل مميز  كتبت  العربية  باللغة  �سوارية  كلمة  ع��ن    عبارة  العالمة:  و�سف 
الأبي�س واأ�سفلها ر�سمة على هيئة �سريط مموج على طرفيه من الناحية الي�سرى ر�سمة على هيئة زخرافى  
وبجوار الكلمة من الناحية الي�سرى كلمة الالتينية soiree  كتبت ب�سكل مميز باللون الروز وحمدد باللون 
الأبي�س واأ�سفلها ر�سمة على هيئة �سريط مموج على طرفيه من الناحية الي�سرى ر�سمة على هيئة زخرافى  
ويتو�سط الكلمتني العربية والالتينية من اعلى  ر�سمة لزهرة باللون الروز حمدد باللون البي�س كما بال�سكل 

املرفق .  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  اأبريل 2013 العدد 10759

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2011/9/28 م املودعة حتت رقم: 163062 
با�س��م:�س يو اف ا�س لدارة املن�سات ذ.م.م

وعنوانه:دبي منطقة الوحيدة بناية دار الوحيده ت:042979531 ، �س.ب:4568 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

تقدمي الوجبات ال�سريعة مثل الدجاج الربو�ستد والدجاج املحمر والبيتزا واملاأكولت البحرية املنوعة وبع�س 
انواع ال�سندوي�سات وجمموعة من ال�سلطات املختارة وبع�س ال�سوربات وبع�س احللويات والع�سائر وامل�سروبات 

ال�ساخنة والباردة مثل املرطبات.
الواق�عة بالفئة:43 

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن �سكل ن�سف بي�ساوي مرتفع من الو�سط باللون الحمر وحمدد باللون 
باللون البي�س وال�سود ويدنوها  �سمكة  �سكل ر�سمه  �سكل ر�سمه دجاجة وبجانبها  ال�سكل  ال�سفر وداخل 

البي�س.   باللون  م�ستطيلة  خلفية  على  ال�سود  باللون   Dixie lee
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  اأبريل 2013 العدد 10759

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   07 / 02 / 2011م املودعة حتت رقم :152845     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�س��م:  ار ات�س �سي هولدينج بريفيت ليمتد 
عنوانه : 55، هانومان رود ، كونوت بلي�س ، نيودلهي – 110001 الهند .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات الطبية وخدمات الرعاية ال�سحية .
الواق�عة بالفئة: 44

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينيةFortis  كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود بحيث كتبت احلروف 
باللون  �سكل  وبينهما  الأ�سود  باللون  ر�سمت  يدين  متثل  ر�سمه  وبجانبها  واح��د  بخط  مت�سله   rti الثالثة 
بال�سكل  الإن�سان كما  راأ���س  الأ�سود متثل  باللون  دائ��رة  ان�سان واعالها  الأبي�س متثل ر�سمه على هيئة ج�سم 

املرفق .
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  اأبريل 2013 العدد 10759
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•• �شول-رويرتز:

اأظهرت تقديرات ل�سركة �سام�سوجن الكرتونيك�س 
الوىل  الثالثة  ال�سهر  الت�سغيلية يف  الرب��اح  اأن 
تريليون  7ر8  اىل  باملئة   53 ارتفعت  العام  من 
وون 7ر7 مليار دولر مدعومة مببيعات الهواتف 

الذكية من الفئة املتو�سطة.
ال��ك��وري��ة اجلنوبية  ال�����س��رك��ة  ت��ق��دي��رات  وج����اءت 
النتائج  اع�����الن  ق��ب��ل  ����س���درت  ال���ت���ي  ال��ع��م��الق��ة 

الف�سلية الكاملة بحلول 26 ابريل ني�سان اأعلى 
وون يف  تريليون  3ر8  بلغ  توقعات  متو�سط  من 
اي- روي���رتز  توم�سون  خدمة  اأج��رت��ه  ا�ستطالع 

بي-اي-ا�س لراء 42 حملال.
وتنهي هذه الرقام �سل�سلة من الرباح القيا�سية 
�سركة  لك��رب  متتالية  ف�سول  خم�سة  ا�ستمرت 
لكن  الي���رادات.  حيث  من  العامل  يف  تكنولوجيا 
م�ستوى  �ست�سجل  الرب����اح  ان  ي��ق��ول��ون  حمللني 
مرتفعا جديدا يف الربع احلايل اذ ت�ستعد ال�سركة 

لطرح الهاتف الذكي جالك�سي ا�س 4 يف ال�سواق 
هذا ال�سهر.

وقالت �سام�سوجن التي تقدر قيمتها بنحو 220 
مليار دولر انها تقدر مبيعات الربع الول بنحو 
 53 ال�����س��وق  ت��وق��ع��ت  بينما  وون  ت��ري��ل��ي��ون   52

تريليونا.
وق����ال خ��م�����س��ة حم��ل��ل��ني ان ال�����س��رك��ة ب��اع��ت على 
68-70 مليون هاتف ذكي ارتفاعا من  الرجح 

مليونا يف الربع الخري من العام املا�سي.  63

�أرباح �ضام�ضوجن يف �لربع �لأول تفوق �لتوقعات 

املال والأعمال

املنطقة  الإن�����س��اءات يف  بها قطاع  يف حركة رح��ب 
اأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة اب���و ظ��ب��ي يف ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي اأنها 
تخطط لإنفاق 330 مليارات دولر يف م�سروعات 
التطوير العقاري خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة، 
ول �سك ان هذه امل�سروعات التطويرية الطموحة 
واحلديد  ال�سلب  لقطاع  ك��ب��رية  دف��ع��ة  �ستحقق 
مل�سروعات  التخطيط  يجري  حيث  الإم���ارات،  يف 
كبرية يف الإن�ساءات وال�سكك احلديدية وقطاعات 
لهذا  كبري  يعني حتقيق من��و  م��ا  وال��غ��از،  النفط 
ال���ق���ط���اع، وب��ح�����س��ب اأخ�����ر ال���ت���ق���اري���ر ف����ان قيمة 
الأو�سط  ال�سرق  الإن�سائية يف منطقة  امل�سروعات 
ت��ري��ل��ي��ون��ات دولر   4.3 ت��ب��ل��غ  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
اأمريكي وهذه من �ساأنها اأن تدفع بقطاع احلديد 
اإىل الأمام خا�سة يف الفرتة من اليوم وحتى عام 

 .2020
ل��ه��ذا ت�سعى ���س��رك��ة ح��دي��د الإم������ارات، ال��ت��ي تعد 
والراعي  الإم���ارات  يف  احلديد  �سركات  اك��رب  من 
الرئي�سي ملعر�س اكو كون�سرتكت اك�سبو 2013 
امل��ع��ر���س خ���الل فرتة  ت��ع��زي��ز ح�����س��وره��ا يف  اىل 
ال�سيد  ق���ال  الأم����ر  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقا  ان��ع��ق��اده، 
مبارك اخليلي، نائب الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون 
ال��ت��ج��اري��ة ل�����س��رك��ة ح��دي��د الإم������ارات :  يف �سوق 
ي�ستعد لنمو ا�ستثنائي يف العقد احلايل فان من 

يدفعنا  وه���ذا  ح��ا���س��ري��ن،  ن��ك��ون  ان  لنا  املنطقي 
الإماراتية  ال�سوق  يف  وانت�سارنا  قدراتنا  لتعزيز 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة امل����زده����رة وال���ت���وا����س���ل امل��ب��ا���س��ر يف 
فال�سراكات  النهائيني،  امل�ستخدمني  مع  املعر�س 
والتحالفات الإ�سرتاتيجية العديدة التي توؤ�س�س 
التكنولوجيني  امل���زودي���ن  ك��ب��ار  م��ع  ال�����س��رك��ة  ل��ه��ا 
يف  موقفها  تعزيز  م��ن  الإم����ارات  ح��دي��د  �ستمكن 

املجال  يف  ال�سركات  كربى  من  باعتبارها  ال�سوق 
يف العا�سمة الإماراتية . 

ت�سارك حديد الإمارات يف معر�س اكو كون�سرتكت 
اأول  وه���ي  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة  لل�سنة  اك�سبو 
�سركة ل�سناعة احلديد يف منطقة اخلليج حتوز 
كريز،  كي  يو  من  امل�ستدام  ال�سلب  تعزيز  �سهادة 
الهيئة الربيطانية املخولة مبنح �سهادات اجلودة 

ت�����س��ارك هي  ال�����س��ل��ب، وال��ت��ي  يف جم���ال منتجات 
ال��ذي ت�ستمر  الكبري  العاملي  املعر�س  الأخ��رى يف 
ندوة  �ست�ست�سيف  حيث  اأي����ام،  لثالثة  فعالياته 
للحديث حول العمليات املختلفة وطرق احل�سول 
على امل�سادر ال�سحيحة ملواد البناء والتي تت�سمن 
اأي�سا احلديث عن نظام ا�ستدامة لتقييم الإن�ساء 

والبناء. 

ه����ذا وت��ع��ت��رب ال����ن����دوة واح������دة م���ن ���س��ل�����س��ل��ة من 
مفتوحة  اأج��واء  يف  تعقد  التي  ال�ساخنة  الندوات 
امل��ع��ر���س ملناق�سة  امل��ع��ر���س خ���الل  اأر���س��ي��ة  ع��ل��ى 
اجلديدة،  ال�ستدامة  تنظيمات  مثل  مو�سوعات 
الطاقة  ادارة  ن��ظ��م  اجل��دي��دة لخ��ت��ب��ار  وال��ط��رق 
نظام  واأف���اق  البناء،  يف  النزاهة  تقييم  وعمليات 
BIM وت��ن��ب��وؤات تكلفة  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ن��اء من���اذج 

ال�ستدامة  تعزز  التي  الت�سميم  ومعايري  البناء 
بالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى خا�سة مب�ستقبل 
احلديد  يخ�س  فيما  والإن�����س��اء،  البناء  ا�ستدامة 
اأو املواد الأخ��رى، وجتري فعاليات هذه الندوات 
على مدار ثالثة اأيام، وهي مفتوحة باملجان لزوار 

املعر�س. 
وجت����ري ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س اك���و ك��و���س��ن��رتك��ت يف 
بني  ظبي  اب��و  �سكيب  �سيتي  مع  بالتزامن  اأدنيك 
16 و 18 ابريل وهو املعر�س الوحيد يف املنطقة 

الذي يركز على البناء امل�ستدام.
ت�����س��ارك يف امل��ع��ر���س ���س��رك��ات ح��دي��د ع��امل��ي��ة مثل 
���س��رك��ة ح��دي��د ال���راج���ح���ي، ال��ت��ي ت��زي��د ح�ستها 
املباين  و���س��رك��ة   ،25% ع��ن  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��وق��ي��ة 
وتثبيت  ت�سميم  يف  املخت�سة  ال�سركة  للحديد، 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���دي���دي���ة  امل���ب���اين  وب���ن���اء 
الأو�سط والعامل، و�سركة ام ام اف اك�س للحديد 
دي ام �سي �سي، فرع ال�سركة الأمريكية يف ال�سرق 
الأو�سط املخت�سة باإنتاج منتجات ال�سلب لتعزيز 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ال���س��م��ن��ت 
يف  املخت�سة  منازل،  جيني�سي�س  و�سركة  اأفريقيا، 
اإنتاج احلديد اخلفيف، و�سركة نيو ت�سانغ ت�سينغ 
ق��ادرة على  �سركة �سينية  ال�سلب، وهي  لهند�سة 

اإنتاج 50،000 طن من احلديد �سنوياً. 

منو كبري يف جمال احلديد ينعك�ض يف اأكو كون�ضرتكت اإك�ضبو 2013 

تقارير �إيجابية حول �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �لإمار�ت تتوقع بارتفاع بن�ضبة 3 % خالل �لعام 2013 

•• اإ�شطنبول-وكاالت:

القت�سادي  امللتقى  فعاليات  باإ�سطنبول  الأول  اأم�����س  انطلقت 
العربي الرتكي الثامن بح�سور 600 م�سارك من تركيا وبلدان 
وقادة  م��رك��زي��ة  ب��ن��وك  وم��دي��رو  وزراء  واأوروب���ي���ة، منهم  ع��رب��ي��ة 
وال�سريفة  ال�ستثمار  جم���الت  يف  العاملة  ال�����س��رك��ات  ك��ربي��ات 

والتطوير العقاري وال�سناعة والتجارة وال�سياحة.
ك��م��ا ح�����س��ره ك��ل م��ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة لل�سوؤون 
القت�سادية علي بابا جان ووزير املالية الرتكية حممد �سم�سك.

واأكدت جميع الكلمات التي األقيت خالل امللتقى على اأهمية تقوية 
العالقات القت�سادية ما بني تركيا والدول العربية للوقوف اأمام 

التحديات التي تواجهها املنطقة بعد الثورات العربية.
واأ�����س����ار رئ��ي�����س احت����اد ال���غ���رف وت���ب���ادل ال�����س��ل��ع ال��رتك��ي��ة رفعت 
ه�سر�سيوجلو اإىل اأن هناك نقاطا م�سرتكة عديدة ما بني تركيا 
تقوية  م��ن  �سيتمكنون  معا  بعمل  ق��ام��وا  واإذا  العربية،  وال���دول 

اقت�سادهم وحتقيق الرفاه ل�سعوبهم .
جلبتها  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية  التغريات  رغ��م  اأن��ه  واأك���د 
رياح الثورات العربية للمنطقة، فاإنه ل تزال هناك فر�س كبرية 
اأمام العالقات العربية الرتكية، م�سيفا اأن الدول العربية غنية 
جدا مب�سادر الطاقة الطبيعية، ويجب اأن يتم ا�ستغاللها ب�سكل 

جتاري و�سناعي لتذهب الرثوة باجتاه ال�سعب.
اأن ثروات  اإن امل�سكلة يف البلدان العربية هي  وقال ه�سر�سيوجلو 

الدول العربية ل ت�سل ل�سعوبها .
واأ�سار اإىل اأن قوانني اجلمارك اخلا�سة بالدول العربية ل تزال 
والدول  تركيا  ب��ني  الب�سائع  حركة  وزي���ادة  ت�سهيل  اأم���ام  عائقا 
هذه  حل��ل  ج��دي  ب�سكل  للعمل  العربية  البلدان  داع��ي��ا  العربية، 

امل�سكلة.
والأعمال  القت�ساد  ملجموعة  التنفيذي  املدير  ي��رى  جهته  من 
اتفاقية  قوانني  تفعيل  هو  امل�سكلة  ه��ذه  حل  اأن  زك��ي  اأب��و  روؤوف 
منظمة التجارة العاملية ما بني الدول الأع�ساء، خا�سة اأن الر�سوم 

اجلمركية اأ�سبحت حمدودة جدا ح�سب �سروط هذه التفاقية.
املنطقة  اتفاقية  تفعيل  دون  حالت  ال�سورية  الأزم��ة  اأن  واأ���س��اف 
التجارية احلرة بني تركيا وبع�س الدول العربية، واأن الأو�ساع 

ب�سوريا اأثرت ب�سكل �سلبي على التبادلت التجارية.
ال�سيا�سية  الظروف  ظل  يف  امللتقى  هذا  انعقاد  ا�ستمرار  وو�سف 
الراهنة يف املنطقة باأنه دليل جناح ، مربرا الإقبال العربي على 
على  حافظ  وحيويا،  قويا  اقت�سادا  امتالكها  ب�سبب  باأنه  تركيا 

النمو يف ال�سنوات الأخرية رغم الأزمة املالية العاملية.
كما األقى وزير ال�ستثمار امل�سري اأ�سامة �سالح كلمة خالل حفل 

الفتتاح دعا فيها امل�ستثمرين اإىل زيارة م�سر.
اأفاد رئي�س قطاع املوؤ�س�سات املالية يف البنك  وتعليقا على كلمته، 
باأن احلاجة لتعزيز  اآي بي( ح�سام راجح  ال��دويل )�سي  التجاري 

احل�سور  �ستجعل  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  م�سر  يف  التحتية  البنية 
ال�ستثماري الرتكي اأقوى، خا�سة اأن ال�سركات الرتكية معروفة 
مثل  التحتية  البنية  واإن�����س��اء  البناء  جم��ال  يف  ال��ق��وي  بن�ساطها 

املطارات وحمطات املاء والكهرباء والطرق.
واأ�سار اإىل اأن الأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية الراهنة يف م�سر يجب 
اأن ل ت�سكل حاجزا للم�ستثمرين الذين و�سفهم باجلادين لأنهم 

يعملون على ال�ستثمار الطويل املدى.
اأم����ا ع��ل��ي ب��اب��ا ج���ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة لل�سوؤون 
القت�سادية فقد ركز يف كلمة األقاها على الو�سع يف �سوريا، معلنا 
اأن منظمة الأمم املتحدة اأظهرت عدم فعاليتها يف معاجلة الأزمة 
الوقت حان ليح�سل تغيري جذري يف  اأن  اإىل  ال�سورية، وم�سريا 

هذه املنظمة واآليات عملها.

�إنفلونز� �لطيور تغلق �أ�ضو�ق �لدو�جن يف �ضنغهاي�نطالق �مللتقى �لقت�ضادي �لعربي �لرتكي �لثامن 
•• �شنغهاي-ا ف ب:

لنفلونزا  امل�سبب  ال��ف��ريو���س  ت�سبب 
يف  وف��ي��ات  ب�ست  ات�س7ان9  ال��ط��ي��ور 
التي  �سنغهاي  يف  منها  ارب��ع  ال�سني 
قررت ان تغلق موقتا ا�سواق الدواجن 
عن  الوىل  للمرة  اعلن  بينما  احلية 
يف  باملر�س  جديدة  با�سابة  ال�ستباه 

هونغ كونغ.
اجلديدة  ال�سني  انباء  وكالة  وقالت 
ام�������س ان امل��ري�����س ال�����س��اد���س ال���ذي 
وال�ستني من  الرابعة  م��زارع يف  تويف 
ال��ع��م��ر م���ن اق��ل��ي��م ���س��ي��ج��ي��ان��غ. وهو 
الواقع  القليم  هذا  يف  �سخ�س  ثاين 
�سرق ال�سني ميوت ب�سبب م�ساعفات 
تنف�سية ناجمة عن الفريو�س. وتويف 
�سنغهاي  يف  اآخ��ري��ن  ا�سخا�س  ارب��ع��ة 
حيث  للبالد  القت�سادية  العا�سمة 
اع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات اغ������الق ا����س���واق 

الدواجن احلية موقتا.
وي  �سو  البلدية  با�سم  الناطق  وق��ال 
الجراء  ه��ذا  ان  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف 
العامة.  ال�سحة  بهدف حماية  اتخذ 
ال�سلطات يف  اعلنت  اخ��رى  من جهة 
هونغ كونغ ان فتاة من املدينة كانت 
يف زيارة ل�سنغهاي تخ�سع لفحو�سات 
حاليا لال�ستباه با�سابتها بالفريو�س 

ات�س7ان9.
يف  الم��را���س  مراقبة  م�سوؤول  وق��ال 
ان  ت�سانغ  دومينيك  الطبية  ال�سلطة 

يف  كانت  العمر  من  ال�سابعة  يف  فتاة 
اآذار-م��ار���س وعلى  نهاية  �سنغهاي يف 
اح���ت���ك���اك م���ع دواج������ن وا����س���اف���ت ان 

الفتاة و�سعت يف احلجر ال�سحي .
�ستعزز  انها  املنطقة  �سلطات  واعلنت 
القادمني  ح�������رارة  درج������ة  م���راق���ب���ة 
على احل���دود م��ع ال�سني وك��ذل��ك يف 

املطارات وحمطات القطارات.
وق��ب��ل ���س��اع��ات، اع��ل��ن��ت وك���ال���ة انباء 
ال�سني اجلديدة ان �سلطات �سنغهاي 
الفا  اك��رث من ع�سرين  باعدام  ب��داأت 
انه  مو�سحة  ال��داج��ن��ة،  الطيور  م��ن 
مت العثور على الفريو�س لدى عينات 
من حمام داجن يف �سوق يف �سنغهاي 
يحمل ا�سم هوهاي واغلق على الثر. 
وك�سفت �سور و�سعها مرا�سل حملي 
نفذها  ال��ع��م��ل��ي��ة  ان  الن���رتن���ت  ع��ل��ى 

ارت������دوا �سرتات  ب��ل��دي��ون  م��وظ��ف��ون 
واق��ي��ة واق��ن��ع��ة و���س��ب��اح اجلمعة منع 
الدخول اىل ال�سوق ومت ر�س ال�سوارع 
قال  كما  معقمة،  مب��واد  ب��ه  املحيطة 
���س��ح��ايف م���ن وك���ال���ة ف��ران�����س بر�س. 
بالقلق  ا�سعر  ال�سوق  يف  تاجر  وق��ال 

بالتاأكيد .
اي�����ام ف��ق��ط على  ال����واق����ع وب���ع���د  ويف 
جيف  م����ن  اآلف  ال����ق����اء  ف�����س��ي��ح��ة 
املدينة،  ان���ه���ار  اك����رب  يف  اخل���ن���ازي���ر 
ال�سلطات  ت��ت�����س��دى  ان  ي���ف���رت����س 
املرتبط  للقلق  �سنغهاي  يف  ال�سحية 
ال����دواج����ن. وق���ال���ت وو فان  ب��رتب��ي��ة 
المرا�س  مكافحة  مركز  تدير  التي 
امل����وؤمت����ر  يف  ����س���ن���غ���ه���اي  يف  امل����ع����دي����ة 
ال�سحايف نف�سه حتى اليوم ميكننا ان 
ان الفريو�س ل ينتقل  نوؤكد بو�سوح 

••  اخلرطوم-وكاالت:

فاحتة  يف  وم�سر  ال�سودان  رئي�سا  جتنب 
اأية  يف  اخل��و���س  امل�سرتكة  اجتماعاتهما 

ق�سية �سيا�سية ذات طابع خاليف بينهما.
بالعا�سمة  اجتماعهما  يف  الطرفان  وركز 
الأول  اأم�����س  م�ساء  اخل��رط��وم  ال�سودانية 
عنوانا  ليكون  القت�سادي  ال��ت��ع��اون  على 

لزيارة الرئي�س حممد مر�سي.
وغ���ري ب��ع��ي��د، ف��ق��د ا�ستبق وزي���ر الإع���الم 
ب�����الل ع���ث���م���ان كافة  اأح����م����د  ال���������س����وداين 
الحتمالت باإعالن اأن اخلرطوم لن تفتح 

اأي ملف خاليف مع م�سر خالل الزيارة.
تنفيذ  اأن  ي��رى حمللون  ذل��ك  ويف مقابل 
ببع�س  ره��ني  ك��ان  مهما  الطرفني  اتفاق 
ال�سيا�سات يف اخلرطوم والقاهرة، رابطني 

ب��ني اأي ت��ع��اون اق��ت�����س��ادي وم���ا مي��ك��ن اأن 
يتخذ من اإجراءات �سيا�سية يف العا�سمتني 

على ال�سواء.
العالقات  ع��ل��ى  الأك������رب  ال���رتك���ي���ز  وم����ع 
الق��ت�����س��ادي��ة واجل���وان���ب ال��ت��ج��اري��ة بني 
ال���دول���ت���ني واإم���ك���ان���ي���ة ت���ط���وي���ره���ا نحو 
الأف�����س��ل، ي��ق��ل��ل اق��ت�����س��ادي��ون م��ن قدرة 
ال���ق���اه���رة واخل�����رط�����وم ع����ل ت��ن��ف��ي��ذ تلك 

الأهداف وفق مربرات خمتلفة.
التجاين  الق���ت�������س���ادي  اخل���ب���ري  ف�����ريى 
طرح  فيما  اجلدية  عدم  اإبراهيم  الطيب 
م��ن م�����س��روع��ات ت��ن��م��وي��ة واق��ت�����س��ادي��ة يف 

خطابي الرئي�سني.
ويعتقد باأن م�سر متر بظروف اقت�سادية 
ا�ستثماراتها  بانتقال  ي�سمح  �سعبة مبا ل 
وجدت  اإذا  ب��ق��ول��ه  وي�����س��ي��ف  اخل����ارج  اإىل 

ال�سودان  مناخ  فاإن  امل�سرية  ال�ستثمارات 
ل ي�سجع على التعامل معها ب�سكل جدي 

لعدم ثبات �سيا�ساته القت�سادية .
وي���رى اأن ال�����س��ودان ي��ع��اين ح��ال��ة ت�سخم 
م��زم��ن��ة ت��دف��ع مب��دخ��رات��ه ك��ل��ه��ا اإىل حد 

املعاناة وال�سلبية .
غري اأن الرئي�سني اأكدا خالفا للعادة على 
رفع و�سع اللجنة امل�سرتكة لتكون برئا�سة 
ال��ب��ل��دي��ن، مم��ا ميكن م��ن تفعيلها  ق��ي��ادة 

وتقوية خطواتها.
فالرئي�سان اتفقا يف كلمتيهما على �سرورة 
الدولتني  ب���ني  ال���ربي���ة  ال���ط���رق  اف���ت���ت���اح 
الزراعي  وال���س��ت��ث��م��ار  الإن���ت���اج  وت�سجيع 
وتنمية املوارد الب�سرية والتعاون التجاري 

وامل�ساركة القت�سادية املتكاملة.
واأم����ن����ا ع��ل��ى و����س���ع خ��ط��ة ع��م��ل لتنفيذ 

ال�سراكة القت�سادية بجانب توجيه املزيد 
ال�سودان.  نحو  امل�سرية  ال�ستثمارات  من 
فيما ربط م�سوؤول حكومي �سوداين رف�س 
الك�سف عن هويته جناح اأ�سواق الدولتني 
بوجود رغبة متبادلة يف ح�سم كافة امللفات 

الأخرى ذات الطبيعة اخلالفية .
واأك��د على وج��ود رغبة حقيقية من قادة 
التعاون  اأوج����ه  ك��اف��ة  لتطوير  ال��دول��ت��ني 
ب��ني ال��ق��اه��رة واخل���رط���وم ل��ك��ن ذل���ك لن 
يتم ما مل يتخذ اجلانبان خطوات عملية 
ذات تاأثري �سعبي كبري . واأ�سار اإىل وجود 
اأي  لتعطيل  ت�سعى  رمب���ا  خ��ارج��ي��ة  اأي����اد 
ت��ع��اوين ب��ني اخل��رط��وم والقاهرة،  ات��ف��اق 
للنب�س  كج�س  ج��زئ��ي��ا  ان��ف��ت��اح��ا  م��ت��وق��ع��ا 
حقيقية  م�������س���روع���ات  يف  ال����دخ����ول  ق��ب��ل 
بتعزيز  له��ت��م��ام��ه  وت���اأك���ي���دا   . م��ت��ب��ادل��ة 

الرئي�س  ح���ث  ال���������س����ودان،  م���ع  ال���ت���ع���اون 
القطاع  و�سركات  الأع��م��ال  رج��ال  مر�سي 
باإقامة  الإ�سراع  على  البلدين  اخلا�س يف 
املجالت  خمتلف  يف  م�سرتكة  م�سروعات 
يتعلق  م��ا  والإن��ت��اج��ي��ة، خا�سة  اخل��دم��ي��ة 
الأ�سا�سية مبا يف ذلك  البنية  مب�سروعات 
الكهرباء  توليد  وحمطات  الطرق  اإقامة 
كفالة  ج���ان���ب  اإىل  امل�����ط�����ارات  وت���ط���وي���ر 
الغذائي وت�سنيع الأدوية وتطوير  الأمن 
ال��ب�����س��ري��ة وحت�����س��ني اخلدمات  ال���ق���درات 
اأنباء  وكالة  ونقلت  والتعليمية.  ال�سحية 
عن  الر�سمية  امل�سرية  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
مر�سي القول يف اجتماع جمل�س الأعمال 
الكرة  اإن  ال�سوداين يف اخلرطوم  امل�سري 
الأعمال،  رج���ال  ملعب  يف  اأ�سبحت  الآن 
وقد مت حل كل امل�سكالت وحتققت الإرادة 

ال�سيا�سية يف حتقيق التكامل القت�سادي 
فقط،  وج��ن��وب��ه  ال����وادي  �سمال  ب��ني  لي�س 
ولكن اأي�سا بني م�سر وليبيا وال�سودان يف 
�سوء ت�سابه امل�سكالت وتنوع اخلربات، مبا 
ميثل حجر زاوية لإمكانية حتقيق تكامل 
حقيقي نحو تكامل اأفريقي عربي �سمايل 
. واأ�ساف مر�سي اأن اإن�ساء مدينة م�سرية 
لت�سنيع  بال�سودان  ال�سناعية  املنطقة  يف 

تخ�سي�س  مت  وال���ت���ي  اجل���ل���ود  م��ن��ت��ج��ات 
األ��ف��ي م��رت م��رب��ع ل��ه��ا ي��ع��د خ��ط��وة مهمة 
تعزيز  اأهمية  اأكد  كما  الطريق،  على هذا 
املعدنية يف  ال��رثوات  التعاون يف جم��الت 
اخلربات  با�ستغالل  احل���دودي���ة  امل��ن��اط��ق 
ال�سودان  وامل��وارد لدى  تتوافر مل�سر  التي 
ح�سبما ميثل منطقة تكامل حقيقي بني 

م�سر وال�سودان وليبيا.

يف ظل تخوف اقت�ضاديني 

�خلرطوم و�لقاهرة تتجهان نحو �لتعاون �لقت�ضادي 

موؤ�ضر نيكاي يتخطى حدود �لـ13 �ألف نقطة
•• طوكيو-يو بي اأي:

اأغ�سط�س  اآب  األف نقطة للمرة الأوىل منذ  ال�13  ، يف بور�سة طوكيو، ام�س حدود  اليابانية نيكاي  املوؤ�سر الرئي�سي ل�سوق الأ�سهم  تخطى 
.2008

عليه،  كان  عما   3.6% اأو  نقطة   456.11 بالإرتفاع  ال�سباحية  التعامالت  اأنهى  نيكاي  موؤ�سر  ان  كيودو  اليابانية  الأنباء  وكالة  واأف��ادت 
فتخطى للمرة الأوىل منذ اآب-اأغ�سط�س 2008 عتبة ال�13 األف نقطة وبلغ 13 األف و225.62 نقطة.

وارتفع موؤ�سر توبك�س ، الأو�سع نطاقاً، بن�سبة %4.22 اأو 43.79 نقطة ليبلغ األف و81.55 نقطة واأ�سارت اإىل ان هذا التح�سن امللحوظ 
ياأتي بعد يوم واحد من تطبيق البنك املركزي الياباين اإجراءات حتفيزية لإنعا�س القت�ساد يف البالد.

واأعلن بنك اليابان، عن اتخاذ تدابري �سخمة للتي�سري املايل تهدف اىل حتقيق ت�سخم بن�سبة %2 واإنهاء حالة الإنكما�س القت�سادي باأ�سرع 
 2.9 اإىل حوايل   ،2012 الأول من عام  كانون  دي�سمرب  ترليون دولر، يف   1.5 النقدية من حوايل  وقت ممكن، فقرر م�ساعفة قاعدته 

ترليون دولر يف دي�سمرب كانون الأول عام 2014.
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العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: نيك�ضو�ض تيكنولوجيز )�ض.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 203 ملك موؤ�س�سة اجلليل العاملية للتجارة- بر دبي- جممع دبي 
لال�ستثمار   ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 638226  رقم 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1058170 مبوجب  التجاري:  بال�سجل  القيد 
املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
ل��دى كاتب  دب��ي بتاريخ 2012/12/18 واملوثق  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/1/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
رقم  مكتب  العنوان:  احل�ضابات   لتدقيق  اأم  تي  اأيه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - دي��رة- املرقبات -  هاتف: 2657060 04 
فاك�س/2657061 04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: وادي �ضوكة للخ�ضار والفواكه )�ض.ذ.م.م(.
ال��ع��ن��وان: حم��ل رق��م 11 ملك م��ب��ارك را���س��د اجل��اف��ل��ة- ب��ر دب���ي- ال��ك��رام��ة  ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م    558262 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   68273 التجاري: 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/03/05 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2013/03/05 بتاريخ 
املعني ا�ض كيه ام العاملية حما�ضبون قانونيون   العنوان: مكتب رقم 705 ملك 
الدائرة  اخلا�سة ل�سمو ال�سيخ حممد ال نهيان ديرة- املرقبات  هاتف: 2340950 04 
فاك�س/2340949 04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: ال�ضيواين للتجارة العامة   )�ض.ذ.م.م(.
ذات  القانوين:  ال�سكل  امل��رر  التاجر-  عبيد  عائ�سه  ملك   401 رقم  مكتب  العنوان: 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 650855  رقم القيد بال�سجل التجاري: 1072522 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
 2013/03/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/03/14 بتاريخ 
ام  كيه  ا�ض  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
اخلا�سة  ال��دائ��رة   ملك   705 رقم  مكتب  العنوان:  قانونيون  حما�ضبون  العاملية 
ل�سمو ال�سيخ حممد ال نهيان ديرة- املرقبات  هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  04 م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: لكوكيت للتجارة )�ض.ذ.م.م(.
العنوان: حمل رقم 339 ملك مركز وايف- بر دبي- زعبيل �سرق ال�سكل القانوين: ذات 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 548672  رقم القيد بال�سجل التجاري: 1052709 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
 2013/03/03 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/03/03 بتاريخ 
ام  كيه  ا�ض  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
اخلا�سة  ال��دائ��رة   ملك   705 رقم  مكتب  العنوان:  قانونيون  حما�ضبون  العاملية 
ل�سمو ال�سيخ حممد ال نهيان ديرة- املرقبات  هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  04 م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: رو�ضن للتجارة  )�ض.ذ.م.م(.
ال��ع��ن��وان: مكتب م��ل��ك را���س��د ب��ن ث���اين ب��ن خ��ل��ي��ف��ة- دي����رة- ال��رق��ة ���س��رق  ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م    512013 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   52822 التجاري: 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/2/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/2/25
العنوان: مكتب ملك ال�سيخ  حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات 
الرقة - هاتف: 2219920 04 فاك�س/2219934  دي��رة-  اآل ثاين-  من�سور بن احمد 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  04 م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي:اأيه تي اأم لتدقيق احل�ضابات  
املرقبات  دي���رة-   - ال��زرع��وين  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  04 مب��وج��ب  ف���اك�������س/2657061   04 ه��ات��ف: 2657060    -
نيك�ضو�ض  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية 
تيكنولوجيز)�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/12/18 
اأي  لديه  م��ن  وعلى    2013/1/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي:ا�ض كيه ام العاملية حما�ضبون قانونيون   العنوان: مكتب 
رقم 705 ملك الدائرة  اخلا�سة ل�سمو ال�سيخ حممد ال نهيان ديرة- املرقبات  
هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  وادي 
حماكم  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  والــفــواكــه)�ــض.ذ.م.م(  للخ�ضار  �ضوكة 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/03/05 بتاريخ  دب��ي 
اإىل امل�سفي  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2013/03/05  وعلى من لديه 
معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي:ا�ض كيه ام العاملية حما�ضبون قانونيون   العنوان: مكتب 
رقم 705 ملك الدائرة  اخلا�سة ل�سمو ال�سيخ حممد ال نهيان ديرة- املرقبات  
هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   ال�ضيواين 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  العامة)�ض.ذ.م.م(  للتجارة 
  2013/03/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/03/14
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي:ا�ض كيه ام العاملية حما�ضبون قانونيون   العنوان: مكتب 
رقم 705 ملك الدائرة  اخلا�سة ل�سمو ال�سيخ حممد ال نهيان ديرة- املرقبات  
هاتف: 2340950 04 فاك�س/2340949 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   لكوكيت 
للتجارة)�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/03/03 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/03/03  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي:حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات
هاتف:   - الرقة  دي��رة-  ث��اين-  اآل  احمد  بن  من�سور  ال�سيخ  ملك  مكتب  العنوان:   
2219920 04 فاك�س/2219934 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  رو�ضن للتجارة  )�ض.ذ.م.م( 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/2/25 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/2/25 بتاريخ  دبي  حماكم 
م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا 

الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/122 مدين كلي                                            
اىل املدعى عليه/1- عبداهلل �سعود عبدالعزيز الدحيم   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ا�سماعيل ح�سن بوتان وميثله: خمتار حممد باقر غريب قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي 
 2013/7 رق��م  التحظفي  احلجز  ملف  و�سم  دره��م(   12315580( وق��دره  مبلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ونفاذه  �سحته  واثبات  مدين 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى   %9 بواقع  القانونية 
املوافق 2013/4/11 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل، 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6     

   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1070 جتاري كلي                                            

اىل املدعى عليه/1- �سركة احل�سام لتجارة مواد البناء- ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
اقام  قد  هيل   ادوارد  دايفد  وميثلها  ليمتد-  تكنولوجي  �سيكا  /�سركة  املدعي  ان  مبا 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مببلغ وقدره )29337 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   107725( ملبلغ  املعادل   ) دولر 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/341 جتاري كلي                                            

اىل املدعى عليه/1- روتاري هومم ام ئي بي  �سرفي�سز )ذ.م.م( جمهول حمل 
اق��ام عليك  قد  .ذ.م.م    �س  انرتنا�سيونال  ب��اك  املدعي /جلد  ان  الق��ام��ة مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )106.393.37 درهم( 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2013/4/10 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل، 
  ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/75 مدين كلي                                            
اىل املدعى عليه/1- تيواري لعمال ال�سباغ �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /ف�����س��ل ال��رح��م��ن مل��ق��اولت ال���س��ب��اغ وميثلها ق��ان��ون��ا/ ف�سل 
هويدن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سعيد  ع��ب��داهلل  خليفة  وميثله:  الرحمن  عزيز  الرحمن 
الكتبي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/4/9 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
  ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/149  ا�ستئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -  �سركة اي ان جي اوتدور المارات ذ.م.م ) فرع 
من �سركة نيون المارات ذ.م.م (  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  ذ.م.م    الم����ارات-  نيون  /�سركة 
لها  بتاريخ 2010/6/22 وحددت  كلي  رقم 2010/508 جتاري  بالدعوى 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة  املوافق 2013/4/24  جل�سه يوم الربعاء 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10759 بتاريخ 2013/4/6     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1047  ا�ستئناف جتاري  
ح��ي��در  جمهول حمل  ب��ن  علي  �سامل  -  خالد   1  / امل�ستاأنف �سده  اىل 
وميثله:  القرقاوي  عبداهلل  �سديق  /م�سعل  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ال�سادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا���س��ت��اأن��ف  ق��د  ال��ب��ن��اي  علي  ح�سن  علي  ح�سني 
بالدعوى رقم 2011/85 بتاريخ 2012/8/9 وحددت لها جل�سه يوم الحد 
ch2.E.23 وعليه  بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/5/5 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 48 /2013   مد كل - م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�سر  اجلن�سية:  الب�سيوين  عبدالعزيز  �سمري  خالد  مدعي/ 
خالد �سيف عبداهلل حممد اجلن�سية: المارات   مو�سوع الدعوى: تعوي�س 
مببلغ 101.000 درهم املطلوب اعالنه/خالد �سيف عبداهلل حممد اجلن�سية: 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/02
قلم املحكمة املدنية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 385 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

يا�سر  عليه:  مدعي  باك�ستان   اجلن�سية:   ح�سني  حممد  ح�سني  �ساهد  مدعي/ 
ح�سني لعمال البالط والرخام والبال�سرت اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: 
والرخام  البالط  لعمال  ح�سني  اعالنه/يا�سر  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  والبال�سرت 
لنظر  موعدا   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 564 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ مارجوري �ساو�سا كا�ستيل اجلن�سية: الفلبني  مدعي عليه:المارات 
الوطنية للرعاية ال�سحية اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  ال�سحية  للرعاية  الوطنية  اعالنه/المارات  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 211 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:الريف  بنغالدي�س مدعي  ابو احل�سن اجلن�سية:  كمال ح�سني  مدعي/ 
الوا�سع للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/الريف الوا�سع للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/14 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/1
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 431 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد ابوطاهر حممد�سراج ال�سالم اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي 
المارات     اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  العقارات  لدارة  الفر�سان  عليه:ثقة 
لدارة  الفر�سان  اعالنه/ثقة  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع 
ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات    اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  العقارات 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/4/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/1
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 711و712 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

ر�سا  علم  مر�سد   -2 احلق  ف�سل  حممد  حق  مزمل  حممد   -1 مدعيان/ 
والن�ساءات  للطاقة  احلقول  عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  احلق 
اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
بالن�سر حيث  عرب احلقول للطاقة والن�ساءات اجلن�سية: المارات عنوانه: 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/7
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/26
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 612و611 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

اجلن�سية:  ال�سالم  رفيق  2-ا�سالم  احلق  نور  عاملجري  حممد   -1 مدعيان/ 
بنغالدي�س  مدعي عليه: �سعاع الذروة للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات     
الذروة  �سعاع  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع 
للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر)اعادة اعالن املدعى 
عليها بعري�سة الدعوى( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/14 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/01
قلم املحكمة                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10759 بتاريخ   2013/4/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 361 /2013   جت  جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/�سياء احمد حممود احمد وكيال عن الورثة اجل�سنية: م�سر مدعي 
عليه: عماد الدين عبدالقادر علي حممد حممود اجلن�سية: المارات مو�سوع 
الدعوى: ف�سخ عقد وكيل خدمات املطلوب اعالنه/ عماد الدين عبدالقادر 
املدعي  ان  بالن�س  حيث  عنوانه:  المارات    اجلن�سية:  علي حممد حممود 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/08 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري    �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 
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ا�سادت �سعادة حف�سة العلماء رئي�سة 
التابعة  لل�سيدات  ال��ق��دم  ك��رة  جلنة 
بامل�ساركة  الريا�سي  ابوظبي  ملجل�س 
اليجابية ملنتخبنا الوطني للفتيات 
كاآ�س  بت�سفيات  م�����س��واره  خ��ت��ام  يف 
جمموعة  ع��ن  �سنة   14 حت��ت  ا�سيا 
الدوحة  يف  اقيمت  التي  ا�سيا  غ��رب 
مب�ساركة  اي����ام،  خم�سة  م���دى  ع��ل��ى 
وفل�سطني  الردن  م���ن���ت���خ���ب���ات 
جانب  اىل  وق����ط����ر  وال����ب����ح����ري����ن 

منتخبنا .
البناء  مقومات  ان  العلماء  واك���دت 
والتكوين ملنتخبات املراحل العمرية 
، تتطلب مراحل كثرية منها ال�سرب 
من  ومكت�سبات  ب��خ��ربات  واخل����روج 
والقارية  الق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ب���ط���ولت 
ب��غ�����س ال���ن���ظ���ر ع����ن ال���ن���ت���ائ���ج وعن 
امل�ساركات  ت��ل��ك  يف  ال��ف��ري��ق  ت��رت��ي��ب 
،الم��ر ال��ذي ي�سهم يف دع��م م�سرية 
ال����واع����دة التي  امل��ن��ت��خ��ب وب���داي���ت���ه 
ت�سق طريقها بنجاح ، اثر العرو�س 
املميزة التي قدمها منتخب الفتيات 
يف م�ساركته الخرية بت�سفيات كاأ�س 
ا�سيا بالدوحة . واثنت العلماء على 
ولعبات  وال��ف��ن��ي  الداري  اجل��ه��از 
التي  امل�سرفة  ال�سورة  على  املنتخب 
م�ساركة  اول  يف  امل��ن��ت��خ��ب  ق��دم��ه��ا 
 ، ال��ق��اري  ال�سعيد  على  ل��ه  ر�سمية 
المكانيات  ك��ل  ت�سخري  اىل  داع��ي��ة 

م��ن اج���ل ت��واف��ر جت���ارب الحتكاك 
على  والط���الع  اخل���ربات  واكت�ساب 
امل��م��ار���س��ات امل��ت��ط��ورة ب�����س��ورة اكرب 
الوطنية  املنتخبات  ب���دور  امي��ان��ا   ،
الرافد  ت�سكل  التي  ال�سنية  للفئات 

ال�سا�سي للمنتخب الول .
ال���ق���دم  ك������رة  ان جل���ن���ة  وا�������س������ارت 
م�سابقات  بتنظيم  قامت  لل�سيدات 
ل��ل��ف��ت��ي��ات وال��ن��ا���س��ئ��ات اب����ت����داء من 
اقامتها  وع�����ززت   ، امل��ا���س��ي  امل��و���س��م 
للمو�سم الثاين على التوايل بجانب 
لفرق  تدريبيا  م��رك��زا   16 اط���الق 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��م��ري��ة  امل����راح����ل 
تو�سيع  ب���ه���دف   ، ال����دول����ة  ام�������ارات 
ال��ل��ع��ب��ة بجانب  ق���اع���دة مم���ار����س���ات 
لتمثيل  املواطنات  الالعبات  اختيار 
ا�ستحقاقاتها  الوطنية يف  املنتخبات 
املختلفة ، موؤكدة ان تلك اخلطوات 
ملنتخب  رئ��ي�����س��ي��ة  دع����ائ����م  ���س��ك��ل��ت 
الت�سفيات  يف  �سارك  ال��ذي  الفتيات 
�سنة   14 م���وؤخ���را حت��ت  ال���س��ي��وي��ة 
بالكثري  ح���اف���ل���ة  ج������اءت  وال����ت����ي   ،
ومنحتهم  امل���ف���ي���دة  اجل����وان����ب  م���ن 
م�ستوياتهم  على  للوقوف  الفر�سة 
التي  ال�سعف  ونقاط  وامكانياتهم 
 ، املقبلة  الفرتة  ميكن معاجلتها يف 
منوهة ان جلنة كرة القدم لل�سيدات 
على  وطنية  منتخبات  لبناء  تتطلع 
و�سول  العمرية  امل��راح��ل  م�ستوى 

اقامة  ب��ج��ان��ب   ، الول  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
وور�س  ودوري���ات  م�سابقات  وتنظيم 
التدريبية  ل��ل��ك��وادر  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ع��م��ل 
والفنية والدارية ، مبا يتما�سى مع 
خططنا الفاعلة لالرتقاء بلعبة كرة 

القدم لل�سيدات .
للفتيات  الوطني  منتخبنا  ان  علما 
ب����الع����ب����ات����ه ال������الت������ي ي�����رتاوح�����ن 
 ، ���س��ن��ة   13-12 ب����ني  اع����م����اره����ن 
غرب  جمموعة  يف  م�ساركته  اختتم 
ا�سيا  كاأ�س  نهائيات  لت�سفيات  ا�سيا 
حتت 14 �سنة ،بخ�سارة امام الردن 
وفل�سطني والبحرين وتعادل وحيد 

مع منتخب فتيات قطر .
ويف �سياق مت�سل ، تقام اليوم ال�سبت 
اربع مباريات �سمن مواجهات ن�سف 
للفتيات  ال���ق���دم  ك���رة  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي 
ال��ت��ي ت��ق��ام يف مالعب  وال��ن��ا���س��ئ��ات 
نادي ال�سارقة بهدف تفعيل الن�ساط 
الكروي لفرق املراكز التي اطلقتهم 
لتو�سيع  لل�سيدات  القدم  كرة  جلنة 
وت��ن��م��ي��ة قاعدة  ال��ل��ع��ب��ة  مم��ار���س��ات 
يف  يلتقي  حيث   ، العمرية  امل��راح��ل 
املربع الذهبي لكاأ�س الفتيات مركز 
تدريب ال�سارقة-ال�سرقية مع مركز 
يواجه  فيما   ، ال��ق��ي��وي��ن  ام  ت��دري��ب 
ف���ري���ق م���رك���ز ت���دري���ب دب����ي مركز 
ت��دري��ب راأ�����س اخل��ي��م��ة ، ك��م��ا ي�سهد 
تدريب ت��دري��ب ال��ف��ج��رية ، وم��رك��ز تدريب بني فريق مركز تدريب دبي ومركز ن�سف نهائي كاأ�س النا�سئات لقاءات  مركز  فريق  ام  مع  فريق ابوظبي  جن��ح  املقابل  ويف  القيوين  الرمي من حتقيق الفوز على فريق ام 

•• العني- الفجر :

دع��ا م���درب ف��ري��ق ال��ع��ني الروماين 
اأولري���������و ك����وزم����ني اجل���م���ه���ور اإىل 
ال����ت����واج����د ب���ك���ث���اف���ة م�������س���اء ال���ي���وم 
لت�سجيع  الأهلي  ملعب  على  ال�سبت 
وم�����س��ان��دت��ه��م يف مرحلة  ال��الع��ب��ني 
امل�سهد  واإع�����ادة  ال����دوري  م��ن  مهمة 
الذي كان حا�سراً يف مباراتي ال�سباب 
والريان القطري، معرباً عن تقديره 
املمتاز  املعنوي  للدور  الرائع  للدور 
اإىل  اأدى  ما  املا�سية،  املرحلة  خ��الل 
يح�سب  ال��ت��ي  امل�سرفة  الن��ت�����س��ارات 

للجمهور امل�ساهمة املوؤثرة فيها.
الالعبني  يف  ث��ق��ت��ه  ك���وزم���ني  واأك�����د 
املطلوبة  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
اأم���ام اله��ل��ي يف امل��ب��اراة املوؤجلة من 
'اإن  وق���ال  ل��ل��دوري،   14 ال���  املرحلة 
و�سي�سعى  للتعادل  يلعب  لن  فريقه 
على  ال���ث���الث  ال���ن���ق���اط  ح�����س��د  اإىل 
تواجهه  التي  ال�سغوط  من  الرغم 
م�سرياً  امل����ب����اري����ات،  ���س��غ��ط  ب�����س��ب��ب 
فريق  اأم��ام  مهمة  مواجهة  اأنها  اإىل 
ي��وؤدي مبارياته وفق اخل�سونة  جيد 

الكروية يف امليدان.

الذي  ال�سبب  عن  كوزمني  وت�ساءل 
العني  م����ب����اراة  ب���رجم���ة  اإىل  اأدى 
والأه���ل���ي يف ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة اإل 
'مباراة  اأن  اإىل  م�سريا  دقائق،  ع�سر 
ب��ه��ذا ال���ق���در ول��ك��ون��ه��ا ت��ع��د ديربي 
الأحرى  كان  والو�سيف،  الأول  بني 
ي�ساعد  منا�سب  توقيت  يف  تكون  اأن 
وال�ستمتاع  احل�سور  على  اجلمهور 
احلا�سلة  القنوات  ومينح  ب��امل��ب��اراة، 
ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ب��ث امل�����س��اح��ة اجليدة 
للتغطية والت�سويق، ولي�س الإعالن 
نهاية  ويف  منا�سب  غ��ري  توقيت  ع��ن 

العطلة الر�سمية.
وقال: كان الأف�سل اأن يكون توقيت 
امل��ب��اراة يف ال��واح��دة ظهرا ب��دل من 
ال��ت��وق��ي��ت احل����ايل ،واأع��ت��ق��د اأن من 
قرر هذا الواقع ينبغي اأن ي�ساأل عن 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خاللها 
الدوري  يف  ر�سمية  ملباراة  ن�ستعد  اأن 
 48 ال  يتجاوز  وق��ت ق�سري ل  بعد 
���س��اع��ة م��ن م���ب���اراة اجل��ول��ة الثالثة 
نادي  اأم�����ام  اأ���س��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  يف 
ال��ق��ط��ري. واأ����س���ار كوزمني  ال���ري���ان 
الوحيد  البلد  ه��و  الإم����ارات  اأن  اإىل 
ر�سمية  م��ب��اراة  اإق��ام��ة  ي�سهد  ال���ذي 

ال���دوري بني مباراتي  يف 
ال��ب��ط��ول��ة الآ���س��ي��وي��ة، يف 
فيه  ندافع  ال��ذي  الوقت 
ع���ن ح��ظ��وظ ال���دول���ة يف 
البطولة القارية وهو ما 
بالدعم  نحظى  اأن  يعني 
املعنيني  قبل  من  اجليد 
ب����الأم����ر ل���ك���ن ي���ب���دو اأن 
يعني  ل  ال�������س���ي���اق  ه�����ذا 
بربجمة  للمعنيني  �سيئا 
مباريات الدوري، م�سرياً 
ال�سباب  ن������ادي  اأن  اإىل 
جيد  و�����س����ع  يف  اأ����س���ب���ح 
باملناف�سة  ل�����ه  ي�������س���م���ح 
اأن حقق  ب��ع��د  الآ���س��ي��وي��ة 
ال������ف������وز ع����ل����ى ال�����ري�����ان 
كوزمني  ال��ق��ط��ري.وع��اد 
ل���ل���ت�������س���اوؤل م�����رة اأخ�����رى 
اأننا  ذن��ب��ن��ا  ه���ل  ب���ق���ول���ه، 
املوؤجلة  امل��ب��اراة  نلعب  مل 
الأ����س���ل���ي،  ت��وق��ي��ت��ه��ا  يف 
ب��رجم��ت��ه��ا يف هذا  ل��ت��ت��م 
اجليد،  غ����ري  ال���ت���وق���ي���ت 
اأم����ل����ك  ل  اأن������ن������ي  غ������ري 

خلو�س  بجاهزيتنا  ال��ت��اأك��ي��د  ���س��وى 
احل�سول  يف  ك���ب���رية  ب��ث��ق��ة  ال���ل���ق���اء 
لدينا  وق��ال:  ال��ث��الث.  النقاط  على 

التي  الإ���س��اب��ات  من  تعافوا  لعبون 
خالل  ال��ن��ادي  �سفوف  ع��ن  غيبتهم 

الفرتة املقبلة وهداف الدوري اأي�سا 
بع�س  وهناك  نف�سه،  لل�سبب  غائب 

ال��ل��ي��اق��ة وه���ن���اك حاجة  امل�����س��ك��الت 
املقبلة  ال�����س��اع��ات  ح��ت��ى  ل��الن��ت��ظ��ار 

املرتبطة  اجل����وان����ب  ك���اف���ة  مل��ع��رف��ة 
ال����الع����ب����ني يف م����ب����اراة  مب�������س���ارك���ة 

اللقب  ح���ام���ل  ي��وف��ن��ت��و���س  ي�����س��ع��ى 
خ�سارته  ن�����س��ي��ان  اىل  وامل���ت�������س���در 
ميونيخ  بايرن  امام م�سيفه  املوؤملة 
ربع  ذه�����اب  يف  2-�سفر  المل������اين 
نهائي دوري ابطال اوروبا الثالثاء 
بي�سكارا  ي�ستقبل  عندما  امل��ا���س��ي، 
متذيل الرتتيب يف املرحلة احلادية 
اليطايل  ال���دوري  م��ن  والثالثني 

لكرة القدم.
العجوز  ال�������س���ي���دة  ف����ري����ق  وب��������دا 
خ�سو�سا  ب���اي���رن  ام�����ام  م���رته���ال 
حار�سه املخ�سرم جانلويجي بوفون 
الذي اهتزت �سباكه بعد 26 ثانية 
دافيد  للنم�سوي  بعيدة  بت�سديدة 
لنتقادات  اثرها  على  تعر�س  البا 
ع���ن���ي���ف���ة م�����ن ال���ق���ي�������س���ر المل������اين 
و�سفه  ال�����ذي  ب��ك��ن��ب��اور  ف��ران��ت�����س 

باحلار�س املتقاعد.
انطونيو  يوفنتو�س  م���درب  وق���ال 
الدوري  يف  م��ب��اراة  لدينا  ك��ون��ت��ي: 
وبعد  ال�سبت  ال��ي��وم  بي�سكارا  ام���ام 
ي��ت��ع��ني علينا  ق��ل��ي��ل  ب���وق���ت  ذل�����ك 
بايرن يف  امام  الرد  ملباراة  الرتكيز 

تورينو.
وقد ي�سمح بي�سكارا الذي خ�سر 21 
املو�سم  ه���ذا  ال�30  م��ب��اري��ات��ه  م��ن 
وف��از اخ��ر م��رة يف 6 كانون الثاين 
يناير املا�سي، ليوفنتو�س باحلفاظ 
اقله على فارق النقاط الت�سع التي 

تف�سله عن نابويل الثاين.
م���ن ج��ه��ت��ه، ي���ت���واج���ه ن���اب���ويل مع 
الذي  ع�سر  ال�سابع  جنوى  �سيفه 
مباريات،  خ��م�����س  اخ���ر  يف  ي��ف��ز  مل 
بعدما انقذه هدافه الوروغوياين 

ترتيب  مت�سدر  كافاين،  ادين�سون 
الهدافني مع 22 هدفا، بعد نزوله 
تورينو  م�سيفه  م��ب��اراة  يف  ب��دي��ال 
 6 اخ��ر  ثنائية يف  الخ���رية و�سجل 
دقائق منحت فريقه الفوز 5-3 يف 
ال�سوي�سري  فيها  له  �سجل  م��ب��اراة 
بلريمي دزميايلي ثالثية. لكن مع 
ابتعاد ميالن الثالث بفارق نقطتني 
لعب  ي��رى  اجلنوبي،  الفريق  عن 
ماريك  ال�سلوفاكي  الخ��ري  و�سط 
الثالث  امل���ب���اري���ات  ان  ه��ام�����س��ي��ك 
املعركة  يف  ال��ف��ارق  �ستحدد  املقبلة 
ي�ست�سيف  اذ  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  على 
ميالن  على  ويحل  جنوى  ن��اب��ويل 
فيما  ك��ال��ي��اري،  ي�ست�سيف  ان  قبل 
فيورنتينا  ع���ل���ى  م����ي����الن  ي���ح���ل 
يواجه  ث���م  ن���اب���ويل  وي�����س��ت�����س��ي��ف 

�ستكون  ت���وري���ن���و:  يف  ي��وف��ن��ت��و���س 
ترفع  ق��د  لن��ه��ا  امل��ب��اري��ات حا�سمة 

ر�سيدنا من النقاط.
مباراة  اىل  الح��د  الن��ظ��ار  وتتجه 
الذي  الرابع  فيورنتينا  مع  ميالن 
املونتينيغري  مهاجمه  عنه  يغيب 
ملدة  ال��غ��ائ��ب  يوفيتيت�س  �ستيفان 
متزق  م��ن  معاناته  بعد  ا�سبوعني 
امام  الخ���رية  اخل�����س��ارة  ع�سلي يف 

كالياري 1-2.
نقاط   6 بفارق  فيورنتينا  ويبتعد 
�ساحب  ال�����ث�����ال�����ث،  م����ي����الن  ع�����ن 
امل��وؤه��ل اىل الدوار  امل��رك��ز الخ���ري 

التمهيدية من دوري البطال.
الكولومبي  فيورنتينا  جناح  وق��ال 
خ�����وان ك��������وادرادو ال�����ذي ���س��ج��ل يف 
�سنفتقد  لفريقه:  م��ب��ارات��ني  اخ��ر 

ل��دي��ن��ا لعبني  ل��ك��ن  ي��وف��ي��ت��ي��ت�����س 
انف�سهم.  اث��ب��ات  ي��ري��دون  اخ��ري��ن 

�سنقدم كل �سيء كي نهزم ميالن.
وي��ع��ي�����س م��ي��الن ف���رتة رائ���ع���ة فاز 
متتالية  مباريات  ارب��ع  يف  خاللها 
املهاجم  ق�������دوم  ب���ع���د  خ�������س���و����س���ا 
امل�������س���اغ���ب م����اري����و ب��ال��وت��ي��ل��ي من 
 7 مان�س�سرت �سيتي، �سجل خاللها 

اهداف يف 7 مباريات.
اخلام�س  م���ي���الن  ان�����رت  وي�����س��ع��ى 
ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ان����زلق����ة ج����اره 
 7 بفارق  ال��ذي يبتعد عنه  ال��ل��دود 
اتالنتا  ي�ستقبل  ع��ن��دم��ا  ن���ق���اط، 
�سمبدوريا  على  ف���وزه  بعد  الح���د 

2-�سفر يف مباراة موؤجلة.
وي��اأم��ل م���درب ن���ريات���زوري ال�ساب 
اندريا �سرتامات�سوين )37 عاما( 

الخرية  الفريق  ه��ف��وات  تكون  ان 
اظهر  وراءه������������م:  ا����س���ب���ح���ت  ق�����د 
عدنا  اننا  �سمبدوريا  ام��ام  العر�س 
امام  اىل اف�سل احوالنا، خ�سو�سا 
ار���س��ه. ويف ختام  ق��وي على  فريق 
العا�سمة  ت�سهد  الث��ن��ني،  املرحلة 

املنتظر بني  ك��اب��ي��ت��ايل  دي���ال  درب���ي 
ال�ساد�س،  ولت�����س��ي��و  ال�����س��اب��ع  روم���ا 
لكن رئي�س لت�سيو كالوديو لوتيتو 
قلل من اهمية الدربي: ل يجب ان 
ف��ري��ق على  ن��رك��ز على روم���ا، فهو 

غرار باقي املناف�سني.

اليوم  ي��ل��ع��ب  امل���ب���اري���ات،  ب��اق��ي  ويف 
ال�سبت بولونيا مع تورينو، والحد 
واودينيزي  ك��ال��ي��اري،  م��ع  ك��ات��ان��ي��ا 
تورينو،  م��ع  وبولونيا  كييفو،  م��ع 
و�سيينا  بالريمو،  مع  و�سمبدوريا 

مع بارما.

تنطلق يف دبي اليوم مناف�سات الن�سخة الثالثة ل�بطولة 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 

الدولية لكرة القدم لل�سباب.
املالعب  على  ودب��ي  الأه��ل��ي  فريقا  الإفتتاح  يف  ويلتقي 
الفرعية للنادي الأهلي وبعدها يواجه الو�سل منتخب 

لعبي الدوري اليطايل للمحرتفني حامل اللقب.
الفرق  م��ن  نخبة  م�ساركة  احل��ال��ي��ة  الن�سخة  وت�سهد 

ل��ل��دور الأول  ت��ت��وا���س��ل اجل��ول��ة الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث 
يوم غد الأحد على ملعب حميد الطاير بنادي الن�سر 
فيهما  ي��واج��ه  الثانية  املجموعة  يف  م��ب��ارات��ني  ب��اإق��ام��ة 
يلعب  فيما  الأرجنتيني  جونيورز  بوكا  نظريه  ال�سباب 

الن�سر مع فالن�سيا.
كانت اللجنة املنظمة قد قامت بتوزيع الفرق امل�ساركة 
تقام  ال��ت��ي  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ت�سم  جمموعتني  ع��ل��ى 

مبارياتها على مالعب النادي الأهلي كال من منتخب 
و  اللقب  حامل  للمحرتفني  اليطايل  ال��دوري  لعبي 

الأهلي و دبي والو�سل.
التي تقام مبارياتها على  الثانية  فيما ت�سم املجموعة 
الن�سر كال من بوكا جونيورز وفالن�سيا  مالعب نادي 
والن�سر وال�سباب وتتواجه الفرق يف كل جمموعة بنظام 
الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة على اأن يتاأهل �ساحبا 

يقام  الذي  النهائي  ن�سف  اإىل  والثاين  الأول  املركزين 
يوم 13 اأبريل اجلاري بنادي الن�سر فيما تقام املباراة 

النهائية بنادي الن�سر اأي�سا يوم 15 اأبريل اجلاري.
اأبريل   15 ح��ت��ى  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  و���س��ت��ت��وا���س��ل 
القادم  الثنني  يوم  الثانية  املرحلة  تقام  اجل��اري حيث 
على مالعب النادي الأهلي ويلتقي املنتخب الإيطايل 
التا�سع  اأن يلعب يف  الو�سل على  دب��ي والأه��ل��ي مع  مع 

ال�سباب  الن�سر  ن��ادي  اجل��اري على مالعب  اأبريل  من 
الأول  ال���دور  ويختتم   . جونيورز  وب��وك��ا  وفالن�سيا  م��ع 
ال�سهر  م��ن  العا�سر  يف  تنطلق  ال��ت��ي  الثالثة  باملرحلة 
اجل��اري على مالعب ال��ن��ادي الأه��ل��ي ويلتقي دب��ي مع 
يلتقي  فيما  الأه��ل��ي  م��ع  الإي��ط��ايل  واملنتخب  ال��و���س��ل 
الن�سر بوكا  ن��ادي  اأبريل اجل��اري على مالعب   11 يف 

جونيورز مع الن�سر وال�سباب مع فالن�سيا. 

�نطالق بطولة حمد�ن بن حممد �لدولية لكرة �لقدم لل�ضباب �ليوم بدبي

حف�ضــــة �لعلمـــاء ت�ضيـــد مب�ضاركــــة منتخـــب �لفتيـــات �لأولـــى يف ت�ضفــيــات كــاأ�س �آ�ضيـــا 

العني يدافع عن ال�ضدارة يف املباراة املوؤجلة مع الأهلي 

كـــوزمــــني : �حل�ضــــور �جلماهيـــري �حلا�ضــــد يدعــــم معنويــــات �لالعبــــــني 

ميالن يواجه فيورنتينا 

�ليويف ي�ضت�ضيف بي�ضكار� لن�ضيان �لكبوة �لأوروبية
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لبطولة  الرتويجية  حملته  اجلوجيت�سو  احت��اد  يوا�سل 
حتت  تقام  والتي  جيت�سو  اجلو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي 
رعاية كرمية من الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى للقوات  القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
اأب��ري��ل اجلاري   13 اإىل   10 الفرتة من  خ��الل  امل�سلحة 
من  اأك��رث  مب�ساركة  للمعار�س  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  مبركز 
50 دولة وتبلغ قيمة جوائزها املالية مليونا و450 األف 

درهم.
بو�سفها  العاملية  للبطولة  الرتويجية  احلملة  ومت��ت��د 
اأحد الأحداث الكربى يف الأجندة الريا�سية من املدار�س 
دوري  وكذلك  اأبوظبي  وكورني�س  التجارية  امل��راك��ز  اإىل 

املحرتفني.
الليلة  البطولة  �سعار  ال�سقر عزام  اأن يظهر  املقرر  فمن 
يف مباراة الأهلي والعني والتي تقام مبلعب الأهلي حيث 

يقدم ال�سعار ا�ستعرا�سا للجماهري قبل املباراة.
من  للبطولة  بالدعاية  امل��ح��رتف��ني  دوري  جلنة  وت��ق��وم 
ويرافق  بامللعب  امل��وج��ودة  الإلكرتونية  ال�سا�سات  خ��الل 
ال�سقر عزام يف املباراة يا�سر القبي�سي املن�سق العام لحتاد 
ياأتي كحلقة  اأن هذا ال�ستعرا�س  اأكد  الذي  اجلوجيت�سو 
وتوا�سلت  ف��رتة  ب���داأت منذ  ال��ت��ي  ال��رتوي��ج  �سمن خطة 
التي متثل  العاملية  للبطولة  للدعاية  اأك��رث من مكان  يف 

واحدة من اأهم الفعاليات على اأر�س اأبوظبي.

ن��ظ��م ع���ددا م��ن العرو�س  ك���ان احت���اد اجل���و جيت�سو ق��د 
من  اجلماهري  ا�ستقطب  اآخ��ره��ا  اأبوظبي  كورني�س  على 
اجلوجيت�سو  ولعبو  مدربو  فيها  وق��دم  الكورني�س  رواد 
عرو�سا حية لرواد الكورني�س الذين تعرفوا على اللعبة 
واأكدوا ح�سورهم البطولة التي تنطلق بعد اأيام يف اأر�س 

املعار�س.
الر�سمي  �سعاره  اأي��ام عن  وك�سف احتاد اجلوجيت�سو منذ 
والرتاث  البيئة  من  وامل�ستوحى  ع��زام  ال�سقر  للبطولة 
الإماراتيني ويج�سد عنوانا لل�سجاعة والتقاليد والذكاء.

وبداأ ال�سقر عزام جولته يف عدد من املدار�س قبل اأ�سبوعني 
عزام  ال�سقر  ا�ستقبلت  التي  املدار�س  ومن  البطولة  من 

مدر�سة العجبان يف اأبوظبي ومدر�سة �سلطان بن زايد يف 
العني ومدر�سة النخبة يف املنطقة الغربية.

ومل تتوقف الفعاليات على املدار�س حيث تقام جمموعة 
املتنقلة يف عامل فرياري ومركزي الوحدة  من العرو�س 
اأفراد  اأمام جميع  واملارينا مول للت�سوق لإتاحة الفر�سة 
البطولة  ت�سبق  ال��ت��ي  الفعاليات  يف  للم�ساركة  املجتمع 

والتعرف على ريا�سة اجلوجيت�سو عن قرب.
وت�����س��ه��د امل��ن��اف�����س��ات ه���ذا ال��ع��ام م�����س��ارك��ة ال��الع��ب��ني من 
الرجال وال�سيدات من اأكرث من 50 دولة خمتلفة اأبرزها 
ونيوزيلندا  وال�����س��ني  وال���ربازي���ل  واأ���س��رتال��ي��ا  الإم�����ارات 
املتحدة  وال���ولي���ات  اجلنوبية  وك��وري��ا  اأف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب 

الأمريكية ورو�سيا وفرن�سا.
امل�ساركة يف حتدي  ب��اب  اإحت���اد اجل��و جيت�سو غلق  ق��رر  و 
ال�سغار لالأطفال من الإمارات والعامل وذلك بعد ارتفاع 
 650 اأعداد امل�ساركني اإىل رقم قيا�سي من خالل تاأكيد 
ال��ذي يزيد عن  طفال م�ساركتهم يف احل��دث وهو الرقم 
ثالثة اأ�سعاف امل�ساركني يف الن�سخة املا�سية والتي �سهدت 

م�ساركة 200 طفل.
ومن بني الأطفال امل�ساركني هذا العام هناك 50 موهبة 
العدد من  10 من الربازيل وذات  عاملية توزعت ما بني 
اإىل  اإ�سافة  واليابان  واأمريكا  وال�سني  الربتغال  من  كل 

مواهب من املقيمني بالإمارات من خمتلف اجلن�سيات. 

تو��ضل �حلمالت �لرتويجية لبطولة �أبوظبي �لعاملية للجيوجت�ضو �لتي تنطلق 10 �أبريل 

•• العني – الفجر :

الرئا�سة  ت��ي يف  العني  ق��ن��اة   منحت 
الإم����ارات  احت���اد  لرئي�س  ال��ف��خ��ري��ة 
ل��ل��م�����س��ارع��ة واجل�������ودو حم��م��د بن 
العالن  مت  ،بينما  ال��درع��ي  ثعلوب 
عن ع�سوية جمل�س الدارة لكل من 
وال�ساعر  ال��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د 

علي اخلوار .
اإن  الدرعي  وق��ال حممد بن ثعلوب 
الإع�����الم الإل���ك���رتوين يف ك��ث��ري من 
احلايل  ع�سرنا  يف  املتقدمة  ال��دول 
الن�سر  اأ����س���رع و���س��ائ��ل  ،ي��ع��ت��رب م���ن 
كالطباعة  الخ��رى  الو�سائل  بعك�س 
ال��ورق��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل و���س��ي��ل��ة ن�سر 
بزمان ومكان احلدث حيث  ترتبط 
اجلهة  تلك  خلدمه  النا�سر  يهدف 
واأخالقيات  و�سوابط  اأع���راف  وف��ق 
امل��ه��ن��ة وامل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وه�����ذا ل 
ع��ل��ي دور كل  ال���ت���اأك���ي���د  م���ن  مي��ن��ع 
واأهميتها  واخ��ت�����س��ا���س��ه��ا  و���س��ي��ل��ة 
م�سدر  اأ����س���ب���ح  الن����رتن����ت  اأن  اإل 
املوؤ�س�سات  م����ن  وم���ت���اب���ع���ة  اأخ����ب����ار 
الإخبارية  واجل����ه����ات  الإع���الم���ي���ة 
والعاملية  والإق���ل���ي���م���ي���ة  امل���ح���ل���ي���ة 
م���ن املراجع  ب��ج��ان��ب ك��ون��ه واح�����داً 
للكثريين  والأب���ح���اث  وال���درا����س���ات 
وموؤهالتهم  تخ�س�ساتهم  ح�سب 
املنطلق جاءت  واأع��م��اره��م م��ن ه��ذا 

ف��ك��ره اإط�����الق امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 
احلديث  بثوبه  يف  ت��ي  ال��ع��ني  لقناة 
خربات  مع  وم�ساورات  درا�سات  بعد 
باإعالم  اخل������روج  ب���ه���دف  م���ت���ع���ددة 
جديد يخدم وطننا الغايل يف املقام 
الطموح  ���س��ب��اب��ه  خ���الل  م���ن  الأول 
ل��غ��ة الع�سر  مل��واك��ب��ه  ي�����س��ع��ى  ال����ذي 
الإلكرتونية  ال�سحافة  خ��الل  م��ن 

التي ت�سري بخطى �سريعة يف ع�سر 
املعلوماتية لتبقي م�سداقية اخلرب 
ق����اع����دة كبرية  ل��ك�����س��ب  وم�������س���دره 
وطننا  يف  جن��د  ح��ي��ث  املهتمني  م��ن 
العربي الكبري علي وجه اخل�سو�س 
الهتمام بال�سحف اليومية الورقية 
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن  ذات امل�����س��داق��ي��ة 
مينع  ل  ذل��ك  اأن  اإل  توزيعها  حجم 

اأ�سبحت  امل��واق��ع  ب���اأن  ال��ت��اأك��ي��د  م��ن 
و�سرعة  ل���دوره���ا  للجميع  ه��اج�����س��اً 
بثها ون�سرها وتفاعل املجتمع معها 
ق���ري���ة �سغرية  ال����ع����امل  مم����ا ج���ع���ل 
مي���ك���ن���ك ال�����ت�����ج�����وال ف���ي���ه���ا خ����الل 
ناأمل  الزمان  حلظات حم��دودة من 
اأن ي�سكل املوقع الإلكرتوين اجلديد 
اإعالمية  اإ�سافة  يف  تي  العني  لقناة 
الريا�سية  الثقافة  زي���ادة  يف  ت�سهم 
وي�����دع�����م ال������رواب������ط ب�����ني الأ������س�����رة 
التوا�سل  زي��ادة  يف  وي�سهم  الواحدة 
الواحد  البلد  اأبناء  بني  الجتماعي 
القطاع  ه��ذا  خ��دم��ه  جميعاً  هدفنا 
ورعاية  بدعم  يحظى  ال��ذي  الكبري 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة . وب������دوره قال 
اأول  ال�����س��ح��ايف  امل���وؤمت���ر  اخل�����وار يف 
العني  هيلتون  ف��ن��دق  اأم�����س يف  م��ن 
م��ن فريق  بذلت  التي  اجل��ه��ود  اإن   ،
العمل يف وقت ق�سري بالقناة وجدت 
ريا�سية  ���س��خ�����س��ي��ات  م���ن  الإ�����س����ادة 
ب��ال��دول��ة وج��م��اه��ري الأن��دي��ة ب�سكل 
عام حيث اأنها املرة الأوىل التي يقوم 
اإلكرتونية  قناة  بعمل  اأ�سخا�س  بها 
الأفكار  ول��دي��ه��م  ب��ال��دول��ة  خ��ا���س��ة 
اخلالقة . واأكد اأن قناة العني تي يف 
اُن�سئت  ،حيث  العني  تهتم مبدينة   ،
ع��ل��ى ي���د جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��ب��اب و 
وع��اد مدير  م��دة  منذ  الفكرة  كانت 
لفتح  الظاهري  جا�سم  حمد  القناة 

م��و���س��وع احل���دي���ث ع���ن ال��ق��ن��اة من 
جديد باإجتماع بني خم�سة اأ�سخا�س 
ق��رروا بعد ذلك اإط��الق القناة التي 
�سخ�سيات  م����ن  ال������س�����ادة  وج������دت 
حملية  اإع��الم��ي��ة  وق��ن��وات  ريا�سية 
ال��ربام��ج على  بع�س  لديهم  وك��ان��ت 
،اإذ  اأي�ساً  باليوتيوب  القناة  �سفحة 
العني  جماهري  من  ال�سادة  وج��دت 

�ساهم يف  ال��دول��ة مما  اأن��دي��ة  وباقي 
للمجموعة  اأك����رب  م��ع��ن��وي��ة  اإع���ط���اء 
منها  وال��ه��دف  اأك���رث  ب�سكل  للعمل 
باأمور  تهتم  اإلكرتونية  قناة  وج��ود 
الثقايف  ال���ري���ا����س���ي  ال���ع���ني  ن������ادي 
برامج  ع��ل��ى  للعمل  ت��وج��ه  وه��ن��اك 

غري ريا�سية تهتم مبدينة العني
اأخ��رى لعم  ،اإىل جانب جهود  اأي�ساً 

اذاعة اإلكرتونية تعمل قبل املباريات 
،حيث يتم التوا�سل باجلماهري من 
خالل التغريدات يف موقع التوا�سل 
الظاهري  وق���ال ح��م��د  الإج��ت��م��اع��ي 
اأ�سبحت  ال��ف��ك��رة  اإن  ال��ق��ن��اة  م��دي��ر 
واق����ع����ا رائ����ع����ا ���س��ي��م��ث��ل ال����س���اف���ة 
بتالحم  املقبلة  الفرتة  يف  املطلوبة 
العمل  ينبغي  ،ولذلك  العمل  فريق 

الدائم والتوا�سل اليجابي ،وهناك 
�ست�سمل  التي  الربامج  من  العديد 
الع��الن عنها  و�سيتم  العني  مدينة 
واأك����د في�سل علي   . وق���ت لح���ق  يف 
م��دي��ر وح���دة الإن���ت���اج والإخ������راج يف 
ت��ع��اه��دوا على  اجل��م��ي��ع  اأن  ال��ق��ن��اة 
ال��ن��ج��اح لتحقيق  امل�����س��ي يف ط��ري��ق 

النتائج املطلوبة . 

حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ضًا فخريًا لقناة العني تي يف 

�خلو�ر : �لقناة �جلديدة ولدت عمالقة وطموحة باأفكار �ل�ضباب

•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

قام الرئي�س التنفيذي للجنة الأوملبية البحرينية 
اأم�س  ي��وم  خليفة  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ 
الريا�سي  والتطوير  التدريب  ق�سم  اىل  ب��زي��ارة 
لالإطالع  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ت��اب��ع 
التي  وال��ربام��ج  الأن�سطة  م��ن  امل�ستجدات  على 

ينظمها.

وكان يف ا�ستقباله رئي�س ق�سم التدريب والتطوير 
الريا�سي نبيل طه وموظفي الق�سم وزار ال�سيخ 
اجلولة  هذه  خالل  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد 
وتعرف  اأق�سامها  يف  وجت���ول  الريا�سية  املكتبة 
ع��ل��ى امل���راج���ع وال��ك��ت��ب وخم��ت��ل��ف امل�����س��ادر التي 
الدورة  يف  بامل�ساركني  التقى  كما  عليها،  حتتوي 
الإدارية الثانية لأمناء ال�سر واملدراء التنفيذيني 
ب�����الحت�����ادات ال��ري��ا���س��ي��ة )امل�������س���ت���وى ال���ث���اين(، 

الأكادميية  م��ع  بالتعاون  الق�سم  نظمها  وال��ت��ي 
بقاعة  اأي��ام  خم�سة  م��دى  على  للريا�سة  العاملية 
الثاين  اجل��زء  واختتم  املنامة  بنادي  املحا�سرات 

منها يوم اأم�س.
اآل خليفة  ب���ن ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ خ��ال��د  وا���س��ت��م��ع 
وانطباعاتهم  ال��ربن��ام��ج  يف  ال��دار���س��ني  اآراء  اإىل 
اأكد  لهم، حيث  املقدمة  الدرا�سية  املقررات  حول 
امل�ساركون على ا�ستفادتهم الكبرية من الربنامج 

ملا يحتوي عليه من مادة علمية قيمة من �ساأنها 
قدراتهم  وت�سقل  ومعارفهم  مداركهم  تنمي  اأن 
اأدائ���ه���م يف جم���ال الإدارة  وت��رف��ع م��ن م�����س��ت��وى 

الريا�سية بالحتادات الوطنية.
ومن جانبه، اأكد ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 
التدريبية  الربامج  من  الإ�ستفادة  �سرورة  على 
التي ينظمها ق�سم التدريب والتطوير الريا�سي، 
الإنخراط يف مثل  اإىل موا�سلة  الدار�سني  داعياً 

هذه ال��دورات التي من �سانها اأن ت��وؤدي اإىل رفع 
ذلك  لينعك�س  الإداري  العمل  كفاءتهم يف جمال 
خمتلف  يف  الريا�سي  الأداء  على  اإيجابي  ب�سكل 

امل�ساركات اخلارجية.
عن  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  واأع���رب 
ت��ق��دي��ره ال��ك��ب��ري ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ق�سم 
من  املزيد  تاأهيل  �سبيل  يف  والتطوير  التدريب 
على  القادرة  الوطنية  الفنية  و  الإداري��ة  الكوادر 

الق�سم  ق��ي��ادة الحت�����ادات ال��ري��ا���س��ي��ة ، م��ط��ال��ب��اً 
القيمة  العلمية  ال���دورات  من  املزيد  با�ستقطاب 
العمل  الإرت�����ق�����اء مب���خ���رج���ات  ت�����س��ه��م يف  ال���ت���ي 
اللجنة الأومل��ب��ي��ة تويل  ب���اأن  ال��ري��ا���س��ي، م���وؤك���داً 
هذا الق�سم اهتماماً كبرياً لإميانها التام بالدور 
ت��األ��وا ج��ه��داً يف  الفاعل ال��ذي ي�سطلع ب��ه، ول��ن 
له  وامل�ساندة  ال��دع��م  اأ�سكال  كافة  تقدمي  �سبيل 

ليتمكن من القيام بدوره على اكمل وجه.

ي�سر ال�سري اليك�س فريغو�سون مدرب مان�س�سرت يونايتد 
انه لن ي�سمح جلاره اللدود مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب 
بتاأخري تتويج فريقه بلقب الدوري النكليزي لكرة القدم، 
املرحلة  خ��ت��ام  امل��ق��ب��ل يف  الث��ن��ني  يلتقيان  ع��ن��دم��ا  وذل���ك 

الثانية والثالثني.
اللقب من  ا�ستعادة  نحو  بثبات  ال�سياطني احلمر  وي�سري 
جارهم الزرق وتعزيز رقمهم القيا�سي بعدد مرات احراز 
بفارق  الرتتيب  يونايتد  ويت�سدر  م��رة.   20 اىل  اللقب 
املدرب اليطايل روبرتو مان�سيني،  15 نقطة عن رجال 
ويبقى للفريقني 8 مباريات فقط، ويف حال فوز يونايتد 
م�ساألة  للقب  اح���رازه  �سيكون  اول��دت��راف��ورد،  ملعبه  على 

 7 18 نقطة قبل  ايام معدودة كونه �سيو�سع الفارق اىل 
مباريات على نهاية الربميري ليغ.

وق����ال امل�����درب امل��خ�����س��رم: ل ي����زال ام��ام��ن��ا ال���ف���وز بلقب 
 24 يعني  وه���ذا  متبقية.  م��ب��اري��ات   8 ل��دي��ن��ا  ال�����دوري. 
اتفهم حما�سهم لننا  قليال.  تاأخرينا  �سيحاولون  نقطة. 
على  نلعب  اننا  بيد  م�سابه  موقف  يف  انف�سنا  �سنجد  كنا 

ار�سنا.
وال��ذي حقق  ال�سبع الخ��رية  الفائز يف مبارياته  يونايتد 
اجنازا نادرا بفوزه 25 مرة يف 30 مباراة حتى الن، مني 
كاأ�س  نهائي  لربع  اع��ادة  يف  ت�سل�سي  ام��ام  �سعبة  بخ�سارة 
انكلرتا وذلك بعد اق�سائه من الدور الثاين لدوري ابطال 

اوروبا امام ريال مدريد ال�سباين.
يف الطرف املقابل، يرى قائد دفاع �سيتي البلجيكي فن�سان 
الكرامة  بع�س  �سيعيد  يونايتد  على  ال��ف��وز  ان  كومباين 
�سيكون  من  نرى  ان  يجب  الدربي.  هو  الدربي  لفريقه: 
اقل  يونايتد  يكون  ان  اتوقع  ل  مان�س�سرت.  ملدينة  بطال 
حما�سا لنه ميلك هذا الفارق الكبري من النقاط. �ستكون 

املباراة على غرار نهائي الكوؤو�س.
ك��ب��رية على ملعب  اث���ارة  ال��ذه��اب �سهدت  وك��ان��ت م��ب��اراة 
لواين  �سريعني  بهدفني  يونايتد  ت��ق��دم  عندما  الحت���اد 
والرجنتيني  توريه  يحيى  العاجي  يعادل  ان  قبل  روين، 
�سجل  بري�سي  ف��ان  روب��ن  الهولندي  لكن  زاباليتا،  بابلو 

هدف الفوز يف الوقت القاتل.
املوؤهلة اىل  الخ���رى  البطاقات  ق��وي على  ���س��راع  وي���دور 
 5 دوري ابطال اوروب��ا، اذ ي�ستقبل توتنهام الثالث بفارق 
مبارياته  يف  الفائز  ال�ساد�س  ايفرتون  �سيتي،  عن  نقاط 
الثالث الخرية. ويطمح توتنهام الذي مني ب�سفعة قوية 
ل�سابة جنمه الويلزي غاريث بايل يف الدوري الوروبي، 
الباحث عن تخطي  الرابع  ت�سل�سي  بعيدا عن  البقاء  اىل 
بريدج  �ستامفورد  ملعب  على  ع�سر  ال�ساد�س  �سندرلند 

واقتنا�س املركز الرابع من جاره اللندين.
ب��ع��د اق��ال��ة مدربه  امل���ب���اراة الوىل ل�����س��ن��درلن��د  و���س��ت��ك��ون 
الي��رل��ن��دي ال�����س��م��ايل م��ارت��ن اون��ي��ل وت��ع��ي��ني اليطايل 

امل�����س��اغ��ب ب��اول��و دي ك��ان��ي��و ب���دل م��ن��ه. و���س��ي��ك��ون ار�سنال 
اخلام�س بفارق 4 نقاط عن توتنهام جاره يف �سمال لندن 
جاهزا لالن�سمام اىل املعركة الوروبية عندما يحل على 
انه لعب مباراة  و�ست بروميت�س احلادي ع�سر، خ�سو�سا 
اقل من توتنهام. واعترب مدرب ار�سنال الفرن�سي ار�سني 
فينغر ان التاأهل اىل دوري ابطال اوروب��ا اهم من احراز 
بتحقيقه  املدفعجية  ينجح  مل  ما  وهو  حملي  كاأ�س  لقب 
منذ عام 2005. ويف باقي املباريات، يلعب ال�سبت ريدينغ 
م��ع ���س��اوث��م��ب��ت��ون، ون��وري��ت�����س م��ع ���س��وان�����س��ي، و���س��ت��وك مع 
ا�ستون فيال، والحد ليفربول مع و�ستهام، ونيوكا�سل مع 

فولهام، وكوينز بارك رينجرز مع ويغان.

زار ق�ضم التدريب والتطوير 

خالد بن عبد�هلل يلتقى بامل�ضاركني يف دورة �أمناء �ل�ضر و�ملدر�ء �لتنفيذيني

يونايتـــد ي�ضعـــى لت�ضريــــع تتويجـــه يف دربــــي مان�ض�ضـــــرت
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النهائى لدورى  الدور ن�سف  اليوم لقاءات  تنطلق م�ساء 
ملعب  على  اأب  ى�سفن  دورى  بدبى  احلكومية  املوؤ�س�سات 
الأك��رب من نوعها  البطولة  دب��ي يف  ن��ادي �سباط �سرطة 
دبي  جمل�س  ينظمها  والتي  بدبي  احلكومية  للموؤ�س�سات 
فريقا   41 مب�ساركة  للمرطبات  دب��ي  و�سركة  الريا�سي 
احلكومية  وال��دوائ��ر  والهيئات  املوؤ�س�سات  خمتلف  متثل 

بدبي وتتناف�س يف فئتي حتت 37 عاما وفوق 38 عاما.
ويل  �سمو  مكتب  فريق  عاما   37 حت��ت  فئة  ف��ى  ويلتقى 
عهد دبي مع فريق ال�سوق احلرة فيما يلعب فريق الدفاع 
اأن  امل���دين م��ع ف��ري��ق ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة دب��ي على 

الدور  مواجهتا  م�ساء  والربع  ال�سابع  ال�ساعة  يف  تنطلق 
فريق  يلتقي  حيث  عاما   38 ف��وق  لفئة  النهائي  ن�سف 
وفريق  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  م��ع  دب��ي  م��ط��ارات  موؤ�س�سة 

دائرة الإقامة و�سوؤون الأجانب مع بلدية دبي.
كانت البطولة التي تختتم يوم 13 اأبريل قد اإنطلقت يف 
�سهر فرباير املا�سي وعرفت العديد من املحطات امل�سيئة 
بداية مع حفل الفتتاجح املبهر مرورا باملناف�سات املليئة 

بامل�ستويات الفنية الراقية.
دبي  جمل�س  فريق  مع  مارادونا  النجم  م�ساركة  واأ�سفت 
دائرة  جعلت  ال��ت��ي  للمناف�سات  خا�سا  طابعا  الريا�سي 

اله��ت��م��ام ب��ه��ا ت��ت��ع��دى احل����دود امل��ح��ل��ي��ة وو���س��ل �سداها 
تقدمه  ال��ذي  الكبري  ال���دور  بف�سل  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
و���س��ائ��ل الإع�����الم امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ووك�����الت الأنباء 

العاملية.
املفاجاآت  من  العديد  مع  املوعد  على  اجلمهور  و�سيكون 
ا�سبوعية  �سحوبات  اإق��ام��ة  يتم  حيث  القيمة  واجل��وائ��ز 
على العديد من اجلوائز القيمة علما باأنه مت تخ�سي�س 
لل�سغار  والأن�سطة  الفعاليات  لتنظيم  لالأطفال  منطقة 
اليوم  يف  �سيفروليه  ���س��ي��ارة  ع��ل��ى  �سحب  اإق��ام��ة  و�سيتم 

اخلتامي. 

مو�جهات مرتقبة يف ن�ضف نهائي دوري �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية لكرة �لقدم يف دبي �ليوم

فريق  اأع�ساء  الربتغال  اإىل  و�سل 
للراليات  دب������ي(  داي������ف  )����س���ك���اي 
الكتبي  را�سد  العاملي  بطلنا  بقيادة 
رايل  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة  ا�����س����ت����ع����دادا 
الربتغايل الدويل اجلولة الرابعة 
للراليات  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  م����ن 
2013 وال���ذي ي��ب��داأ اع��ت��ب��ارا من 
املقبل وي�ستمر حتى  يوم اخلمي�س 

يوم الأحد 14 اجلاري.
وي�سارك فريق )�سكاي دايف دبي( 
العاملية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ل���ل���رال���ي���ات 
ال�سيخ حمدان  �سمو  بدعم ورعاية 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
امل�ساركة  �ستكون  حيث  ال��ري��ا���س��ي 
ال��ظ��ه��ور الثالث  ال��ربت��غ��ال ه��ي  يف 
اإكمال  ب��ع��د  احل�����دث  يف  ل��ل��ف��ري��ق 
الفريق للمرحلتني الأويل والثانية 
الفرتة من  يف مونت كارلو خ��الل 
وال�سويد  املا�سي  يناير   20-15

فرباير   10-7 ال����ف����رتة  خ�����الل 
املا�سي رغم ال�سعوبات الكبرية يف 
املرحلتني اللتني جرتا عل امل�سارات 

الثلجية.
م�ساركته  خ��الل  ال��ف��ري��ق  ويحمل 
 2020 ال��ع��امل��ي��ة ���س��ع��ار )اك�����س��ب��و 
املتحدة(  العربية  الإم����ارات  دب��ي- 
للم�ساهمة  وط���ن���ي���ة  م�����ب�����ادرة  يف 
ل���وؤل���وؤة اخلليج  مل��ل��ف  ال���رتوي���ج  يف 
للفوز  امل��دن  تناف�س عدد من  التي 
العاملي  احل��دث  ا�ست�سافة  ب�سرف 
لتوجيهات  تنفيذا  وذل���ك  ال��ك��ب��ري 
ومتابعة  امل��وؤ���س�����س��ة  راع�����ي  ���س��م��و 
�سعادة  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  امل�����س��ئ��ول��ني 
���س��ي��ف ب���ن م���رخ���ان ال��ك��ت��ب��ي مدير 
ون�سر  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  مكتب 
النيادي رئي�س جمل�س اإدارة �سكاي 
دايف دبي. ويخو�س بطلنا العاملي 
الأملانية  الكتبي مع مالحته  را�سد 
ك��اري��ن��ا ه��ي��ربيل ع��ل��ي م��نت �سيارة 

 2000 اأ���س  فابيا  �سكودا  الفريق 
ال��ربت��غ��ال يف ظروف  رايل  حت��دي 
ال�سابقة  امل�����س��ارك��ات  ع��ن  خمتلفة 
حيث يعتمد علي اخلربات الكبرية 
ال�سابقة  املراحل  يف  اكت�سبها  التي 
امل���ا����س���ي يف رايل  ال���ع���ام  وظ����ه����وره 
الذي مينحه ثقة  الأم��ر  الربتغال 
كبرية للمناف�سة علي املركز الأول 
العامل  ب��ط��ول��ة  امل�����س��ارك��ني يف  م���ع 
للراليات 2013 )الفئة الثانية(.

م��ه��م��ت��ه يف  اإن  ال���ك���ت���ب���ي  وي��������درك 
الربتغال لن تكون �سهلة اإطالقا يف 
ظل املناف�سة الكبرية التي اأظهرها 
امل�ساركني خالل امل�ساركة يف بطولة 
2013)الفئة  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل 
الثانية( لكنه واثق من اإن حظوظه 
الربتغال  يف  ه��ن��ا  ق���وي���ة  ���س��ت��ك��ون 
واخ��ت��الف��ه��ا عن  ال��ظ��روف  لتغيري 
الأويل  اجل����ول����ت����ني  يف  ال����ظ����ه����ور 
وال�سويد  كارلو  مونت  يف  والثانية 

القار�س  ب���ال���ربد  مت���ي���زت  وال���ت���ي 
اإن  اإىل  منوها  الثلجية  وامل�����س��ارات 
م�سارات الربتغال حتتاج حل�سابات 
امل�سارات  ت��ق��ام ع��ل��ي  واإن��ه��ا  خ��ا���س��ة 
يجعل  ال��ط��ي��ن��ي��ة مم����ا  وال�����رتب�����ة 

املناف�سة مفتوحة بني اجلميع.
واأك�������د ب��ط��ل��ن��ا را�����س����د ال��ك��ت��ب��ي اإن 
فرتة  قبل  الربتغال  اإىل  ح�سوره 
ع���ن م���وع���د ان���ط���الق ال�����رايل يوم 
اأع�ساء  ب��رف��ق��ة  امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����س 
كارينا  الأملانية  ومالحته  الفريق 
التاأقلم  ب����ه����دف  ج������اء  ه����ب����رييل 
والتعود مبكرا علي الأجواء واإجراء 
ال��الزم��ة ع��ل��ي �سيارة  الخ��ت��ب��ارات 
الفريق )�سكودا فابيا اأ�س 2000( 
وال���ت���ي ت�����س��ت��م��ر ي��وم��ي��ا ح��ت��ى يوم 
الثنني املقبل ومن بعدها �سيدخل 
من  املناف�سة  اأج����واء  اإىل  اجل��م��ي��ع 
الر�سمية �سمن  الختبارات  خالل 

فعاليات احلدث.

النكليزي فوزا مهما  ت�سل�سي  حقق 
يف   1-3 ك����ازان  روب����ن  �سيفه  ع��ل��ى 
ل��ن��دن يف ذه���اب ال���دور رب��ع النهائي 
م���ن م�����س��اب��ق��ة ال�������دوري الوروب������ي 

يوروبا ليغ لكرة القدم.
وامام  بريدج  �ستامفورد  على ملعب 
نحو 33 الف متفرج، حقق ت�سل�سي 
ال����دف����اع ع���ن لقبه  ف�����س��ل يف  ال�����ذي 
ون����زل اىل  اوروب�����ا  اب��ط��ال  يف دوري 
ثالثا  بعدما حل  الوروبية  امل�سابقة 
يف جمموعته، خطوة مهمة يف �سعيه 
الوروبي  املحفل  لعدم اخل��روج من 

خايل الوفا�س.
الفريق  جانب  من  املحاولة  وكانت 
ال�سباين  ت��ل��ق��ى  ع��ن��دم��ا  ال��ل��ن��دين 
ف��رن��ان��دو ت��وري�����س ك���رة ع��ال��ي��ة من 
اخللف امت�سها على �سداره والتف 
املنطقة  قو�س  خط  على  من  و�سدد 
فابتعدت عن القائن المين )13(.
وجن���ح ت��وري�����س ال����ذي ل��ع��ب وا�سعا 
واقية حول انفه، يف املحاولة الثانية 
الربازيلي  م���ن  مم��اث��ل��ة  ك����رة  ب��ع��د 
دافيد لويز داخل املنطقة هذه املرة 
احد  من  م�سايقته  رغ��م  فالتقبلها 
املدافعني وتالبعها وهو على الر�س 
ريجيكوف  ����س���ريغ���ي  ي�������س���ار  ع���ل���ى 

.)16(
ف��ي��ك��ت��ور موز�س  ال��ن��ي��ج��ريي  وك�����اد 
لت�سل�سي  ال���ث���اين  ال���ه���دف  ي�����س��ي��ف 
اليمنى  م���ن اجل��ه��ة  ب��ع��د ع��ر���س��ي��ة 
احلار�س  ان  ب��ي��د  راأ���س��ي��ة  وم��ت��اب��ع��ة 
مرة  وع���ادت  لها  ت�سدى  ري��ج��ك��وف 
على  على موز�س  ال��دف��اع  ثانية من 
خط املنطقة اطلقها قوية يف �سقف 

ال�سبكة )33(.
وق����اد روب����ن ك����ازان ه��ج��م��ة مرتدة، 

ودخل املدافع الرجنتيني كري�ستيان 
بقوة  و�����س����دد  امل��ن��ط��ق��ة  ان�������س���ال���دي 
جوين  ت�سل�سي  ق��ائ��د  ي��د  ف��ا���س��اب��ت 
اليطايل  واح��ت�����س��ب احل��ك��م  ت���ريي 
جانلوكا روكي ركلة جزاء مع بطاقة 
نفذها  اخل���ط���اأ  ل�����س��اح��ب  ����س���ف���راء 
ال���س��رائ��ي��ل��ي ب��ي��رب���س ن��ات�����س��و على 
العمالق  الت�سيكي  احل��ار���س  مي��ني 

بيرت ت�سيك )41(.
ت���الع���ب  ال������ث������اين،  ال���������س����وط  ويف 
ال���س��ب��اين خ��وان موتا ب��دف��اع روبن 
كازان يف اجلهة الي�سرى وعك�س كرة 
امام املرمى طار لها مواطنه توري�س 
ال�سخ�سي  ال��ث��اين  ه��دف��ه  م�سجال 

والثالث لفريقه )70(.
على »ا���س��ت��ادي��و دا ل���وز« وام���ام اكرث 
44 ال��ف م��ت��ف��رج، ح��ذا بنفيكا  م��ن 
امام  تخلفه  وح����ول  ت�سل�سي  ح���ذو 
�سيفه نيوكا�سل النكليزي 1-�سفر 

اىل فوز �سريح 1-3.
هزمية  من  القادم  نيوكا�سل  وتقدم 
يونايتد  م��ان�����س�����س��رت  ام�����ام  ك���ب���رية 
يف  امل���ا����س���ي  ال�������س���ب���ت  )�سفر-4( 
ال����دوري الن��ك��ل��ي��زي، يف وق��ت مبكر 
دميبا  بابي�س  ال�سنغايل  طريق  عن 
���س��ي�����س��ي��ه ال������ذي ت��ل��ق��ى ك�����رة داخ����ل 
�سباك  ب��ي��م��ن��اه يف  ت��اب��ع��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة 

احلار�س ارتور )12(.
ا�سبانيا  م���ن���ت���خ���ب  لع������ب  وجن������ح 
رودريغو  عاما(   21 )دون  لل�سباب 
التعادل  ه���دف  خ��ط��ف  يف  م��ا���س��ادو 
ل����س���ح���اب الر�������س ب��ت�����س��دي��دة من 
قرب نقطة اجل��زاء انهاها يف ا�سفل 
الهولندي  مل��رم��ى  اليمنى  ال���زاوي���ة 

تيم كرول )25(.
الربازيلي  الثاين، منح  ال�سوط  ويف 

الربتغالية  ال��ع��ا���س��م��ة  ف��ري��ق  ليما 
التقدم بعد 4 دقائق من نزوله بدل 
تلقيه  اث���ر  الول  ال��ه��دف  ل�ساحب 
املنطقة تابعها دون تردد  كرة داخل 

يف �سباك تيم كرول )65(.
عودة  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق  بنفيكا  وق��ط��ع 
على  بح�سوله  الن��ك��ل��ي��زي  خ�سمه 
يد  مل�سة  اث���ر  احت�سبت  ج���زاء  رك��ل��ة 
بنجاح  ن��ف��ذه��ا  ت��اي��ل��ور  �ستيفن  م��ن 
ال����ب����ارغ����وي����اين او�����س����ك����ار ك�������اردوزو 
�سراج  �سكري  ملعب  وعلى   .)71(
متفرج،  ال�����ف   51 وام�������ام  اوغ����ل����و 
ف��وزا �سعبا  الرتكي  حقق فرنبغ�سة 
�سيفه  ع���ل���ى  ن���ظ���ي���ف���ني  ب���ه���دف���ني 

لت�سيو اليطايل الذي لعب ناق�س 
الثاين  ال�����س��وط  ال�����س��ف��وف ط����وال 
ت��ل��ق��ي لع����ب و�سطه  اث����ر  ت��ق��ري��ب��ا 
الدويل النيجريي اوجينيي اونازي 

البطاقة ال�سفراء الثانية.
ونتيجة  اداء  متعادلة  الكفة  وك���ان 
ال��ط��رد، ورغ���م ذمل بقي  قبل ح��ال��ة 
ف���ري���ق ال��ع��ا���س��م��ة الي���ط���ال���ي���ة ندا 
�سد  يد  مل�سة  احت�سبت  ان  اىل  قويا 
الروماين �ستيفان اردو وركلة جزاوؤ 
الكامريوين  اخلبري  بنجاح  نفذها 

بيار ويبو )79(.
عزز  ال�������س���ائ���ع،  ب�����دل  ال����وق����ت  ويف 
الهولندي ديرك كاوت تقدم فريقه 

بالهدف الثاين )1+90(.
على ملعب واي��ت ه��ارت لي��ن وامام 
ال����ف م���ت���ف���رج، عاد   32 اك����رث م���ن 
توتنهام من بعيد وابقى على اآماله 
تخلف  ب��ع��دم��ا  ال���ت���اأه���ل  يف  ك���ب���رية 
بال  �سيفه  ام���ام  نظيفني  ب��ه��دف��ني 
بتعادل  يخرج  ان  قبل  ال�سوي�سري 

ثمني ويتحا�سى الهزمية.
ال�سبق  ب��ه��دف  م�سيفه  ب��ال  وف��اج��اأ 
املنطقة  داخ��ل  الكرة  ان و�سلت  بعد 
ال�����ذي خدع  ���س��ت��وك��ر  ف��ال��ن��ت��ني  اىل 
ب����راد فريدل  الم���ريك���ي  احل���ار����س 

وو�سعها يف �سباكه )30(.
ومل مينح بال الوقت الكايف للفريق 

حمنته  وزاد  تخلفه  له�سم  املحلي 
راأ�س  �سريع من �سربة  بهدف ثاين 

حمكمة لفابيان فراي )35(.
وقل�س التوغويل اميانويل اديبايور 
ال���ف���ارق ع��ن��دم��ا و���س��ل��ت��ه ك���رة داخل 
يف  بيمناه  »ط��ائ��رة«  تابعها  املنطقة 

اعلى الزاوية الي�سرى )40(.
ويف ال�سوط الثاين، ادرك الي�سلندي 
جيلفي �سيغورد�سون الذي حل حمل 
ال�سوط  منت�سف  يف  ل��ي��ن��ون  اآرون 
ميينية  ب��ت�����س��دي��دة  ال��ت��ع��ادل  الول، 
ق���وي���ة ا����س���ت���ق���رت م��ن��ن��ه��ا ال����ك����رة يف 
�سقف الزاوية اليمنى )58(. وتقام 

مباريات الياب اخلمي�س املقبل.

و�ضل اإىل ل�ضبونة مبكرًا لإجراء الختبارات

فريق )�ضكاي د�يف دبي( يتاأهب للم�ضاركة يف ر�يل �لربتغال
الكتبي: ظروف امل�ضاركة اختلفت عن املرحلتني الأوىل والثانية

تعادل توتنهام يبقي اآماله يف التاأهل

�نت�ضـــار�ت لت�ضل�ضــــي وبنفيـــكا وفـــرنبغ�ضــة يف يوروبــــا ليغ

روتانا  ف��ن��دق  يف  اأخ�����رياً  اخ��ت��ت��م��ت 
ال���ع���ني ب��ط��ول��ة ال����س���ك���وا����س التي 
اإطار تفعيل  نظمها الفندق �سمن 
مب�ساركة  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
لعبني من جن�سيات عدة بالدولة ، 
تناف�سوا للفوز بالكوؤو�س واجلوائز 
،برعاية  روت��ان��ا  اإدارة  من  املقدمة 
التخ�س�سي  ال��ع��ن��اي��ة  م�ست�سفى 

بالعني .
ونال زيد عنابة كاأ�س املركز الأول، 
الثاين  امل��رك��ز  خ��ان  ب��الل  وح�سد 
املركز  على  زافينا  الرب�سا  وح�سل 

الثالث .
غريب  اأمي��ن  الفندق  مدير  وق��ال 
اإن بطولة ال�سكوا�س فر�سة جيدة 
خللف �سداقات مع جمتمع العني 

واب�����راز امل���واه���ب ال��ري��ا���س��ي��ة ،من 
ال��ذي يقوم به  ال���دور املهم  خ��الل 
نحن  ،م�سيفا   الريا�سي  ال��ن��ادي 
نف�س  ل����روؤي����ة  ال�����س��ع��ادة  غ���اي���ة  يف 
العام  تناف�سوا  الذين  الأ�سخا�س 
املا�سي جنبا ايل املتناف�سني اجلدد 

لهذا العام 
روتانا  يف  الريا�سي  امل�سوؤول  واأك��د 

البطولة  اأن  ف����راج،  اأح��م��د  ال��ع��ني 
�����س����ه����دت ت���ن���اف�������س���اً م�����ث�����رياً بني 
مدير  اأن  م��و���س��ح��اً   ، امل�����س��ارك��ني 
ال��ف��ن��دق اأمي����ن غ��ري��ب ���س��دد على 
الريا�سية،  ب��امل��ن��ا���س��ط  اله��ت��م��ام 
لتاأكيد  املختلفة،  امل�سابقات  ودع��م 
املجال  احل�سور اجليد للفندق يف 

الريا�سي .

تتويـــج �لفائزيــــن ببطولــــة �لإ�ضكـــو��س يف 
روتانـــــا �لعــــني 

بر�ضلونــــة ي�ضـكــــو �حلكـــــم 
�ضتـــــــارك للويفــــــا 

للعبة )يويفا( يعرب فيها عن  الأوروب��ي  اإىل الحت��اد  ب�سكوى مكتوبة  القدم  الأ�سباين لكرة  بر�سلونة  نادي  بعث 
ا�ستيائه من اأداء احلكم الأملاين فولفجاجن �ستارك يف املباراة التي تعادل فيها الفريق 2-2 مع م�سيفه باري�س �سان 

جريمان الفرن�سي يوم الثالثاء املا�سي يف ذهاب دور الثمانية لدوري اأبطال اأوروبا.
واأو�سح توين فري�سيا املتحدث عن نادي بر�سلونة اأن �ستارك مل يطبق لوائح وقواعد اللعبة يف �سل�سلة من القرارات 
خالل املباراة. واخت�س فري�سيا بالذكر واقعة �سقوط خافيري ما�سكريانو وخوردي األبا لعبي بر�سلونة على الأر�س 

اثر ا�سطدامهما �سويا ومل يطلق �ستارك �سفارته لإيقاف اللعب.
وقال فري�سيا ، عقب اجتماع ملجل�س اإدارة النادي ، كان يتعني على احلكم اإيقاف اللعب يف هذا املوقف ولكن هذا مل 

يحدث.. ندرك متاما اأن احلكام قد يرتكبون الأخطاء ولكننا نرى اأن معاملة احلكم لنا كانت ظاملة. 

ت�ضل�ضي يجدد �هتمامه ب�ضورله 
الملاين  ال���دويل  خ��دم��ات  على  للح�سول  طريقه  يف  النكليزي  ت�سل�سي  يبدو 
اندري �سورله من باير ليفركوزن �سمن �سفقة تت�سمن التخلي لالخري عن 
البلجيكي كيفن دي بروين، وذلك بح�سب ما ذكرت �سحيفتا  ال��دويل  اجلناح 
بيلد واك�سرب�س الملانيتان ام�س. و�سعى ت�سل�سي منذ املو�سم املا�سي للتعاقد مع 
�سورله )22 عاما( لكن ليفركوزن مت�سك بالالعب ورف�س عر�سا بقيمة 20 
مليون يورو من النادي اللندين، لكن ال�سحيفيتني الملانيتني ا�سارتا اأم�س ان 
26 مليون  بطل دوري ابطال اوروب��ا للمو�سم املا�سي م�ستعد لكي يدفع الن 
ان  ال�سحيفتان  وذك��رت  ال�سابق.  ماينت�س  على خدمات لعب  للح�سول  ي��ورو 
الخ��ر فريدر  المل��اين  الفريق  اىل  املو�سم  ه��ذا  املعار  ع��ام��ا(،  بروين )21  دي 
برمين، �سيكون �سمن ال�سفقة وقد قدرت قيمته بني 12 و15 مليون يورو، 
الملاين.  للفريق  ي��ورو  مليون  و14   11 بني  �سيدفع  اللندين  ال��ن��ادي  ان  اي 
على  ال���س��راف  مهمة  يتقا�سم  ال��ذي  هيبيا  �ساميا  ليفركوزن  م��درب  وحت��دث 
الفريق مع �سا�سا ليفاندوف�سكي، عن مو�سوع �سورله قائال: كل مدرب ي�سعى 
اك�سرب�س: �سنحاول  لالحتفاظ باف�سل لعبيه، م�سيفا يف ت�سريح ل�سحيفة 
وا�سل  اذا  لنا.  بالن�سبة  اهميته  ان��دري  اظهر  لقد  عليه.  املحافظة  بالتاأكيد 
تقدمي امل�ستوى الذي اظهره امام دو�سولدورف )�سجل هدفني يف املباراة التي 
فاز بها فريقه 4-1 يف نهاية ال�سبوع املا�سي(، �سيكون ذلك جيدا جدا. وذكر 
هيبيا اي�سا انه يراقب دي بروين عن كثب، م�سيفا انه لعب جيد والالعبون 

اجليدون دائما يثريون الهتمام.
وبدوره رف�س �سورله التعليق على امل�ساألة ل�سحيفة بيلد.

�ست  بفارق  ويتقدم  املحلي  ال��دوري  يف  الثالث  املركز  حاليا  ليفركوزن  ويحتل 
نقاط عن مالحقيه اينرتاخت فرانكفورت و�سالكه، علما بان ا�سحاب املراكز 

الربعة الوىل تتاأهل اىل دوري ابطال اوروبا املو�سم املقبل.

فيليب�س يفقد رينجرز لنهاية �ملو�ضم 
�سيفتقد كوينز بارك رينجرز الذي يقبع يف املركز التا�سع ع�سر قبل الخري 
ال��دوري النكليزي املمتاز، اىل جناحه املميز �سون رايت-فيليب�س حتى  يف 

نهاية املو�سم بعد خ�سوعه لعملية جراحية يف كاحله الي�سر.
ومل يلعب رايت-فيليب�س )31 عاما( مع فريق املدرب هاري ريدناب منذ 
�سندرلند  اللندين على  الفريق  فاز  املا�سي حني  اذار/م��ار���س  التا�سع من 
)3-1( يف الدوري املحلي قبل ان يجل�س على مقاعد الحتياط يف املرحلة 
التالية امام ا�ستون فيال )2-3( ثم غاب عن الت�سكيلة التي واجهت اجلار 
فولهام )2-3( الثنني املا�سي. يذكر ان رايت-فيليب�س انتقل اىل كوينز 
بارك رينجرز عام 2011 قادما من مان�س�سرت �سيتي الذي بداأ م�سريته يف 
�سفوفه )1999-2005( قبل النتقال اىل ت�سل�سي )2008-2005( 
حيث توج بلقب الدوري مو�سم 2005-2006 والكاأ�س النكليزية وكاأ�س 
القطب  اىل  ع��اد  ث��م   ،2007-2006 مو�سم  املحرتفة  الن��دي��ة  راب��ط��ة 
مو�سم  الكاأ�س  معه  واح���رز   )2011-2008( مان�س�سرت  ملدينة  الزرق 

.2011-2010



�ل�ضرطة توقف جنل بوتني 
اإىل مدخل  كانت متوجهة  �سيارة  ام�س  الرو�سية،  امل��رور  �سرطة  اأوقفت 
الرئي�س  وال���ده  ل��روؤي��ة  ي�سارع  اإن���ه  �سائقها  ق��ال  ت��ام��ة،  بثقة  الكرملني 
الرو�سية لالأنباء  الرو�سي فالدميري بوتني. ونقلت وكالة )نوفو�ستي( 
عن عنا�سر �سرطة املرور الذين كانوا يف املكان، اإنهم عندما �ساألوا ال�ساب 
لروؤية  اأُ���س��رع  اأج���اب  �سيارته يف مكان حم��ظ��ور،  يقود  ومل���اذا  ع��ن وجهته 

والدي بوتني .
اأنه جنل بوتني، وهو ي�سرع للقائه الآن. وقد  ال�ساب عن نف�سه  وع��ّرف 
نقل ال�ساب مبا�سرة اإىل م�ست�سفى لالأمرا�س العقلية، ويعاينه الأطباء 
يف الوقت احلايل للك�سف عن حالته النف�سية. يذكر اأن للرئي�س الرو�سي 

ابنتني فقط، ولي�س لديه اأبناء ذكور.

و�جهة جديدة لفي�ضبوك بالهو�تف 
ك�سف موقع في�سبوك اأنه �سيخرج بواجهة ا�ستهاللية جديدة في�سبوك 

هوم للهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية. 
اأح����دث امل�ساركات  ل��ع��ر���س  ال��واج��ه��ة اجل���دي���دة خ�����س��ائ�����س  وت��ت�����س��م��ن 
ب�سكل  في�سبوك  موقع  يف  ح�سابه  على  للم�ستخدم  ال���واردة  والر�سائل 
خمتلف، وت�سهل التوا�سل مع الأ�سدقاء. ويف ميني اأعلى ال�سا�سة تظهر 
�سور الأ�سدقاء، وما على امل�ستخدم اإل ال�سغط على اأي من تلك ال�سور 
لفتح نافذة حمادثة، وهي ميزة يطلق عليها جات هيد�س وهي ت�سهل 
يف  ال�سور  ا�ستعرا�س  ويركز  م�ستخدم.  من  اأك��رث  مع  التوا�سل  اأي�سا 
الواجهة اجلديدة على عر�س ال�سورة على كامل حجم ال�سا�سة بدقة 
لت�سجيل  متتاليتني  مرتني  عليها  النقر  امل�ستخدم  وي�ستطيع  عالية، 

ليك اإعجاب. 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املف�سلة  للتطبيقات  خا�سة  �سفحة  ال��واج��ه��ة  وت��وف��ر 
لتحديث  �سريعة  واخ��ت�����س��ارات  ال��ك��ام��ل��ة،  التطبيقات  لعر�س  تبويب 
احلالة وم�ساركة ال�سور، كما ميكن للم�ستخدم تخطي واجهة البداية 
تلك للو�سول اإىل تطبيقاته عرب ال�سغط على �سورته ومن ثم ال�سحب 
بالي  غوغل  متجر  يف  متاحة  اجل��دي��دة  الواجهة  و�ستكون  اأع��ل��ى.  اإىل 
بتاريخ 12 اأبريل ني�سان اجلاري، و�ستدعم جمموعة من اأ�سهر الهواتف 
الذكية وهي غالك�سي اإ�س 3 و غالك�سي اإ�س 4 وغالك�سي نوت 2 من 
�سام�سونغ، واإت�س تي �سي وان واإت�س تي �سي وان اإك�س و اإت�س تي �سي واإن 

اإك�س بل�س، بالإ�سافة اإىل احلوا�سيب اللوحية.
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ر�يت�ضل ماكادمز �ضهباء 
ق��������ررت ال���ن���ج���م���ة الأم����ريك����ي����ة، 
راي��ت�����س��ل م���اك���ادام���ز، ت��غ��ي��ري لون 
�سعرها الأ�سقر، التي ا�ستهرت به 

يف اأفالمها اإىل الأحمر.
وذكرت و�سائل اإعالم اأمريكية، اأن 
وبع�س  وال��دي��ه��ا  راف��ق��ت  النجمة 
اأ�سدقائها اإىل ديزين لند، وكانت 
اأنها مل تتمكن  تعتمر قبعة، غري 

من اإخفاء لون �سعرها الأحمر.
ي�سار اإىل اأن النجمة كانت اأعربت 
باإيجاد  اأملها  ع��ن  �سابق  وق��ت  يف 
حب والدخول يف عالقة م�سابهة 

لعالقة وحب والديها.
وك���ان���ت م���اك���ادام���ز ان��ف�����س��ل��ت عن 
���س��ب��اط فرباير  ���س��ني، يف  م��اي��ك��ل 
ا�ستمرت  ع���الق���ة  ب��ع��د  امل���ا����س���ي، 

�سنتني.
اأفالم،  بعدة  ماكادمز  وا�ستهرت 
وبخا�سة يف بداياتها يف فلم مني 
والعهد   ،  mean Girls غريلز 

. the vow

�أحّبها حتى �لإنفجار 
ا�ستدرج رو�سي طليقته اإىل اإحدى الغابات حيث زرع لها 
احليلة  هذه  اأن  معترباً  ا�ستعادتها،  بهدف  نا�سفة،  عبوة 
اأنباء  وك��ال��ة  ونقلت  ال��وح��ي��د.  حاميها  اأن���ه  لها  �ستظهر 
نوفو�ستي الرو�سية عن جلنة التحقيق باحلادثة، قولها 
يطلب  ر�سالة من جمهول  اإىل طليقته  اأر���س��ل  رج��اًل  اإن 
و�سط  كور�سك،  مدينة  يف  غابة  اإىل  ال��ذه��اب  منها  فيها 
�سرورية  م�ستندات  على  يحتوي  ط��رد  ل�ستالم  البالد، 
 39 امل���راأة  اأن  وا�سافت  املالية.  وال��ده��ا  م�ساكل  لت�سوية 
حيث  الغابة  وق�سدت  الر�سالة،  لطلب  ا�ستجابت  عاماً 
وج���دت ال��ط��رد، وع��ن��دم��ا ح��اول��ت فتحه، ان��ف��ج��رت عبوة 
�سغرية كانت بداخله، ما اأدى اإىل فقدها اإ�سبعاً، وجزءاً 
اآخ��ر ويف  اأ�سبع  اآخ��ر، فيما حتطمت عظام يف  اإ�سبع  من 
مع�سمها. وقالت اللجنة اإن ال�سرطة األقت القب�س على 
طليقته  وبا�ستدراج  املتفجرة  بزرع  اعرتف  الذي  الرجل 
اأن الغاية من ذلك كان دفعها  اإىل موقع القنبلة، موؤكداً 
 . الوحيد  حاميها  اأن���ه  تعتقد  بجعلها  اإل��ي��ه  ال��ع��ودة  اإىل 
وفتحت جلنة التحقيق ق�سية جنائية حيث �ستوجه اإىل 

الرجل تهمة حماولة القتل.

يفقد حياته ب�ضبب منزله 
فقد رجل بريطاين يف ال�سابعة وال�ستني من العمر حياته، 
اإثر عودته اإىل منزله يف جنوب العا�سمة لندن واكت�سافه 
�سحيفة  وقالت  ل�سو�س.  قبل  من  لل�سرقة  تعر�س  باأنه 
بال�سرطة  ات�سل  اأمارا�سينغ  �ستانلي  اإن  ام�س  ميل  ديلي 
على  جاثماً  وجدته  ح�سرت  وح��ني  بال�سرقة،  لبالغها 
الأر�س بجانب منزله ومت نقله اإىل امل�ست�سفى حيث تويف 
عملية  من  يتعافى  ك��ان  اأمارا�سينغ  اأن  وا�سافت  لح��ق��اً. 
والذين  ج��ريان��ه،  اف��اد  م��ا  ح�سب  القلب،  �سراين  تبديل 
اكدوا اأي�ساً اأن منزله تعر�س لل�سرقة مرتني منذ انتقاله 
للعي�س فيه قبل �سنوات. ون�سبت ال�سحيفة اإىل متحدث 
ن�سعى للح�سول على معلومات  با�سم �سرطة لندن قوله 
حول وفاة رجل عاد اإىل منزله ووجد اأنه تعر�س لل�سرقة 
يف منطقة كرويدون . وا�ساف املتحدث اأن خدمة ال�سعاف 
نقلت رجاًل يف ال�سابعة والأربعني من العمر اإىل م�ست�سفى 
مع  نتعامل  ل  ونحن  لح��ق��اً،  ت��ويف  لكنه  لندن  جنوب  يف 

احلادث على اأنه م�سبوه .

�أخف من �لري�ضة وتتحمل فيل!
فزورة علمية.. كانت من اخرتاع العلماء ال�سينيني خللق 
اأخف مادة �سلبة يف العامل لديها القدرة اأن تتحمل وزن 
فيل، ولكنها يف احلقيقة اأقل وزناً من الري�سة. قام العلماء 
ب�سنع املادة املكونة من اأك�سيد اجلرافني املخلوط بن�سب 
طفيفة مع رقيقات من البويل اثيلني املجفف ذات ال�سكل 
ال�سفنجي، حيث اأنها تعترب بلورة ثنائية الأبعاد تتحمل 
البع�س.  بع�سها  ورقة فوق  3 مليون  يتحمله  مقدار ما 
من  امل��ي��اه  ت�سفية  على  امل���ادة  ق���درة  اإىل  العلماء  واأ���س��ار 
ال�سوائب وعقد جمموعة متنوعة من ال�سوائل والغازات 

التي لها ا�ستخدامات علمية اأخرى. 

ما هي حقيقة �ملر�أة �لزر�فة ؟
تعرف ن�ساء قبيلة كايان التي تقع على احلدود بني بورما وتايالند، باحللقات النحا�سية امللتفة حول اأعناقهن والتي 
ت�سل اإىل 25 حلقة ترتديها بع�سهن مدى احلياة.   ومن �سدة طول رقبتهن اأطلق الزوار عليهن ا�سم الن�ساء الزرافات 
التقارير  ولكن  احللقات،  اأزيلت هذه  �ستنك�سر يف حال  الطويلة  الن�ساء  رقبة  اأن  املنطقة  املتداولة يف  الأ�سطورة  تقول   .
العلمية تنفي ذلك.  ماينينغ ، هي الأم احلاكمة يف قرية كايان، وهي الوحيدة التي ترتدي 25 حلقة، وتقول اأنها غالباً 
ما ت�ساعد يف �سبط واإ�سالح حلقات الرقبة لن�ساء اأخريات. وتخ�سع ال�سابة مايبالي )-19عاما( لإعادة تثبيت حلقات 
رقبتها بعدما �سببت لها عدم الرتياح، وقالت انها مل ترى عنقها منذ 5 �سنوات. ورغم النزعاج الذي ت�سببه احللقات 
اأول جمموعة لهن من احللقات عند  البنات على  العناء فذلك يزيدها جمال. حت�سل  اأن الأم��ر ي�ستحق  ال�سابة  ذكرت 
بلوغهن �سن اخلام�سة، وت�ساف اإليها حلقات جديدة تدريجياً. يف الواقع، احللقات ل تعمل على متديد الرقبة ولكنها 
تغري اجتاهها، اإذ اأن ال�سغط الذي ت�سببه هذه احللقات اأ�سفل الرقبة يوؤدي اإىل تراجع القف�س ال�سدري والأكتاف اإىل 
الأ�سفل، فتعطي مظهراً وكاأن الرقبة ممدودة. بع�س علماء الأنرثوبولوجيا يعتقدون اأن ال�سبب وراء انت�سار تقليد حلقات 
النحا�س ال�سلبة حول اأعناق �سيدات كايان يعود لعتقاد قدمي باأن ذلك  يجنب ع�سات النمر، يف حني يعتقد اآخرون اأن 
ذلك يعود لرغبة الأهايل يف منح الن�ساء مظهر التنني والذي ميثل رمزاً مقد�ساً يف ثقافة الكايان، ولكنك عندما تتحدث 

اإىل الن�ساء �سيت�سح لك اأن اجلمال هو ال�سبب الرئي�سي لتباع هذا التقليد.
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يكتب �لر�ضائل بيديه ويقود بركبتيه
اح��ت��ج��زت ال�سرطة ب��ولي��ة األب��ام��ا الأم��ريك��ي��ة، رج���اًل ك��ان يقود 
�سيارته يف نفق وهو ي�ستخدم يديه لكتابة ر�سائل ن�سيًة بوا�سطة 
هاتفني، ويحرك املقود بركبتيه، فيما ي�سع طفاًل يف الثالثة من 
اأن ال�سرطة   ، اأن بي �سي نيوز  العمر باملقعد اخللفي. وذكرت قناة 
يف األباما اأوقفت، داندري مور، 19 �سنة ، وهو يقود ال�سيارة فيما 
ويحرك  بهاتفني  ن�سية  ر�سائل  لكتابة  الإثنتني  يديه  ي�ستخدم 
بو�سفة  عليها  احل�سول  يتم  عقاقري  وب��ح��وزت��ه  بركبتيه،  امل��ق��ود 
من  اخل��ل��ف��ي  امل��ق��ع��د  يف  ج��ل�����س  وق���د  دولر.   4500 بقيمة  ط��ب��ي��ة 
ال�سيارة امراأتان وطفل يف الثالثة، فيما جل�س اإىل جانبه �ساب كان 
بحوزته ماريجوانا يخفيها ب�سرواله. وقال مور اإنه ير�سل الر�سائل 
الهاتفية بوا�سطة هاتفني معاً منذ كان يف ال�15 من العمر. وقد 

اأوقفت ال�سرطة مور مع من كان معه يف ال�سيارة من الرا�سدين.

قفز عن �جل�ضر وجنا
قفز تركي عن ج�سر البو�سفور ال�سهري يف ا�سطنبول يف حماولة 
�سحيفة  وذك���رت  بالف�سل.  ب���اءت  حم��اول��ت��ه  اأن  غ��ري  لالنتحار، 
اأوقف  ع��ام��اً،   37 العمر  م��ن  يبلغ  �سخ�ساً  اأن  الرتكية  حرييت 
احلاجز  واجتاز  البو�سفور،  ج�سر  على  مفاجئ،  ب�سكل  �ساحنته 
ال�سرطة  م��ن  ع��ن��ا���س��ر  م���رور  ل��ل��ق��ف��ز. و����س���ودف  نف�سه  جم��ه��زاً 
الرتكية، وعامل نف�سي، فوق اجل�سر، فحاولوا ثنيه عن الإنتحار. 
الرجل  قفز  ال�سرطة،  جهود  ورغ��م  دقيقة،   45 دام  نقا�س  وبعد 
انت�ساله  ال�سواحل متكنت من  اأن قوارب خفر  عن اجل�سر. غري 
وتبني اأنه ل يزال على قيد احلياة، وقد نقل اإىل امل�ست�سفى لتلقي 
الآ�سيوي  ا�سطنبول  ���س��ط��رّي  ال�سهري  اجل�سر  وي�سل  ال��ع��الج. 

والأوروبي ويرتفع 64 مرتاً عن �سطح البحر.

�ضبي يقتحم متجر �ألعاب
متجر  اقتحام  اإىل  العمر،  من  العا�سرة  يف  �سبياً  الأل��ع��اب  حب  دف��ع 
رف�س  لعبة  ع��ن  بحثاً  اإيطاليا،  �سمال  فن�سيزا  مدينة  يف  لالألعاب 
والداه �سراءها له. وذكرت وكالة اأنباء اأن�سا الإيطالية اأنه مت ا�ستدعاء 
يف  ل��الأل��ع��اب  متجر  يف  ن��اف��ذة  بك�سر  تبليغهم  مت  اأن  ب��ع��د  ال�����س��رط��ة 
فين�سيزا. وعند و�سول عنا�سر ال�سرطة اإىل املكان، عرثوا على خّف 
ال�سبي  املنطقة، وع��رثوا على  اإىل مت�سيط  اإىل طفل، فعمدوا  يعود 
القادم  ال�سبي،  النوم. فقال  لبا�س  وراء �سجرة وهو يرتدي  خمتبئاً 

من غانا، اإنه اقتحم املتجر بحثاً عن لعبة رف�س والداه �سراءها له.

عنزة يف �حلانة 
يف  وتظهر  لتعود  الأم��ريك��ي��ة  مونتانا  ولي���ة  يف  ع��ن��زة  �سرقت 
وذكرت  الزبائن.  جانب  اإىل  تتجول  حملية  بحانة  لحق  وقت 
�سحيفة مونتانا �ستاندر اأن العنزة دخلت اإىل حانة يف منطقة 
باتل وتركت وحدها هناك، فات�سل املوظفون مبلجاأ للحيوانات، 
جلبها اإىل مقره واأطلق عليها ا�سم �سرييل . وكانت من الالفت 
احليوانات  من  الكثري  اأن  الرغم  على  هادئة  بقيت  �سرييل  اأن 
قد تثور ب�سبب ال�سجة واملو�سيقا العالية. واأظهرت التحقيقات 
ومتت  للحيوانات،  حديقة  اإىل  تعود  العنزة  اأن  لح��ق  وق��ت  يف 

اإعادتها اإليها.
املمثلة جوبنيث بالرتو لدى ح�سورها حفل افتتاح ا�ستوديو تري�سي اندر�سون يف كاليفورنيا اأ.ف.ب

رحيل �لناقد �ل�ضينمائي �إيربت 
الأمريكي  ال�سينمائي  الناقد  تويف 
ع��ن عمر  اإي����ربت،  روج���ر  ال�سهري، 
70 �سنة بعد معركة مع ال�سرطان. 
واأف������ادت ���س��ح��ي��ف��ة ���س��ي��ك��اغ��و �سن 
تاميز الأمريكية، التي يعمل فيها 
اإيربت، عن رحيله يف �سيكاغو عن 
عمر 70 �سنة، وكتبت بحزن �سديد 
نفيد باأن اأ�سطورة النقد ال�سينمائي 
روج��ر اإي��ربت ف��ارق احلياة . وكان 
اإي�����ربت اأع���ل���ن م����وؤخ����راً ع���ن عودة 
ال�سرطان اإىل ج�سمه واأخذ بعدها 
اإج������ازة م���ن ال��ع��م��ل، وق����ال يومها 
اإيل  ع��اد  ال�سرطان  ان  املقرف  من 
امل�ست�سفى  يف  عدة  اأياماً  واأم�سيت 
اإي��ربت ت��زوج للمرة  . ي�سار اإىل ان 
يف  وك����ان   1993 ال��ع��ام  يف  الأوىل 
ال�51 من عمره، وزوجته حمامية 

تدعى ت�ساز هامل�سميث.

 ت�ضاريل �ضني ي�ضرتي ق�ضرً�
ا�سرتى النجم الأمريكي، ت�ساريل 
املرة  ال��ث��ال��ث، وه���ذه  ���س��ني، ق�سره 
 4.8 م���ق���اب���ل  ه���ي���ل���ز  ب���ي���ف���ريل  يف 
اإي  م��وق��ع  واأف�����اد  دولر.  م��الي��ني 
 4.8 نيوز الأمريكي، ان �سني دفع 
ماليني دولر مقابل ق�سر جديد 
يف بيفريل هيلز. ولفت اإىل ان هذا 
�سبق  ال���ذي  ال��ث��ال��ث ل�سني،  امل��ن��زل 
وا����س���رتى م��ن��زًل يف ال��ع��ام 2006 
يف  واآخ������ر  دولر،  م���الي���ني  ب�7.2 
ماليني   6.99 م��ق��اب��ل  ال�2011 
دولر. واأ�سار املوقع اإىل ان الق�سر 
الإ�سباين،  ال��ط��راز  ع��ل��ى  اجل��دي��د 
وم�سرح  خ���ل���ف���ي  م��ن��ت��ج��ع  وف����ي����ه 

بالإ�سافة اإىل مطبخه املميز.

زوجـــان ينتحــر�ن 
العمر  من  ال�سابع  العقد  يف  اإيطاليان  زوج��ان  اأق��دم 
ب�سبب  العي�س  ع��ن  لعجزهما  �سنقاً  الن��ت��ح��ار  ع��ل��ى 
بالبالد.  تع�سف  ال��ت��ي  احل����اّدة  الق��ت�����س��ادي��ة  الأزم����ة 
م�سادر  عن  لالأنباء  الإيطالية  )اأن�سا(  وكالة  ونقلت 
يف ال�سرطة، اأنها عرثت على زوجني م�سنوقني، �سباح 

ام�س، يف اإقليم ماركي و�سط البالد.
واأو���س��ح��ت امل�����س��ادر اأن ال��رج��ل )62 ع��ام��اً( ك��ان من 
اآلف الأ�سخا�س الذين مل يح�سلوا على معا�س  بني 
تقاعدي ب�سبب زيادة احلكومة ل�سن التقاعد منذ عام 
انتحرا  الزوجني  اأن  �سك يف  اإن��ه ل  و�سهرين. وقالت 
ال�سمود  ع��ن  عجزهما  ع��ن  ال��ن��اج��م  ياأ�سهما  ب�سبب 

ب�سبب الأزمة القت�سادية.
وق��ال ج��ريان الزوجني، الذين ع��رثوا على جثتيهما 
كانا  اإنهما  لل�سرطة،  �سيفيتانوفا،  ماركي  مدينة  يف 
التقاعدي  الراتب  خ��الل  من  ال�سمود  عن  عاجزين 
وحدها.  ع���ام���اً(   68( ال���زوج���ة  ع��ل��ي��ه  ح�سلت  ال����ذي 
بدل  دف��ع  كانا عاجزين عن  اأنهما  واأ���س��اف اجل��ريان 
ازدادت  النتحار  ح��الت  اأن  اإىل  ي�سار   . الإيجار حتى 
يف ال�سنوات الأخرية التي اأقّرت فيها حكومة الرئي�س 
امل�ستقيل، ماريو مونتي، اإجراءات التق�ّسف يف البالد.

الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ب��ن��ى  ���س��ط��ح  ي�����س��ت��ع��د 
خاليا  ث��الث  ل�ستقبال  ال��ربمل��ان  الفرن�سية 
م�سروع  �سمن  الل�سبوع  ه��ذا  للنحل  كبرية 

لزيادة انتاج الع�سل.
الطق�س  دفء  عقب  النحل  نقل  املتوقع  وم��ن 
كيلوجراما   150 اىل  ي�سل  م��ا  �سينتج  حيث 
من الع�سل �سنويا و �سي�ساعد يف تلقيح النباتات 
املزدهرة يف العا�سمة باري�س يف وقت ترتاجع 

فيه اعداد النحل عامليا.
اأنحاء  امل�سروع �سمن توجه جديد يف  ويجيء 
اوروبا لو�سع خاليا للنحل فوق ا�سطح املباين 
باملدن م�ستفيدا من حقيقة ان النحل يتكيف 
جيدا للعي�س يف املناطقة احل�سرية وميكنه ان 
يتغذى على النواع الكثرية للنباتات املزدهرة 

لفرتة طويلة داخل املدن.
وقال تيريي دورو�سيل رئي�س جمعية ا�سحاب 

امل��ن��اح��ل ال��ف��رن�����س��ي��ني ل���روي���رتز ب�����س��اأن و�سع 
اجلمعية  مبنى  من  ج��زء  ف��وق  للنحل  خاليا 
القرن  ت��اري��خ��ه اىل  ي��ع��ود  وال�����ذي  ال��وط��ن��ي��ة 

الثامن هذا منوذج عظيم لنا.
النا�س  لتعليم  جيدة  فر�س����ة  انه������ا  نعتق������د 
دور  ال�س����يا�س�������ة  ورج������ال  العام������ة  م������ن 

النحل.
من  متطوعني  للنحل  مربني  �ستة  و�سيتوىل 
العاملني يف اجلمعية الوطنية العناية بخاليا 
جزء  �سطح  ف���وق  م��ع��ا  �ستو�سع  ال��ت��ي  ال��ن��ح��ل 

خلفي من املبنى.
وقال لوران دومون الع�سو الي�ساري بالربملان 
ان النتاج ال�سنوي من الع�سل �سيمال حوايل 
لطفال  اع��ط��اوؤه��ا  و�سيتم  �سنويا  وع��اء   800
جمعيات  اأو  تعليمية  زي���ارات  خ��الل  امل��دار���س 

خريية.

�ضطح �لربملان �لفرن�ضي لإنتاج �لع�ضل

ريهانا �ضحية �ت�ضال كاذب
وقعت النجمة، ريهانا، �سحية لت�سال كاذب بخدمة الطوارئ اأفاد عن ت�سلل م�سلحني اثنني 

اإىل منزلها، ما ا�ستدعى ح�سور القوى الأمنية التي مل جتد �سيئاً.
واأفاد موقع تي اأم زي الأمريكي ان ريهانا، هي ال�سحية الأحدث لبالغات كاذبة تفيد مب�ساكل 

اأمنية ت�ستدعي تدّخل ال�سرطة ليتبنّي لحقاً اأن الأمر جمّرد دعابة مزعجة.
وكانت خدمة الطوارئ 911 تلقت ات�ساًل يفيد باأن رجلني م�سلحني ت�سلال اإىل منزل ريهانا 

يف لو�س اأجنل�س، وقد اأ�سيب �سخ�س واحد بطلق ناري، وهرعت القوى الأمنية اإىل املكان 
ليتبنّي اأن ل اأحد هناك.

كاذبة  بات�سالت  القيام  بتهمة  موؤخراً  اعتقل  العمر  من  ال�12  يف  �سبياً  اأن  يذكر 
ال�سرطة  وا�ستدعيت  و�سبق  بيرب،  وجا�سنت  كوت�سر،  اأ�ستون  بالنجمني،  تتعّلق 

قبل اأيام اإىل منزل النجم الهوليودي، توم كروز، بعد اإفادة كاذبة عن دخيل 
مبنزله.


