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�ل�رص�ع يحتدم بني �لفر�سان يف �أوىل 
جوالت دولية �لعني لقفز �حلو�جز  

عربي ودويل

رو�د �الأعمال �الجتماعيون يد�سنون مبادرة 
�أطباء �لفقر�ء لعالج �ملعوزين يف �لعامل

�لفجر �لريا�سي

�خبار �المار�ت

ماأزق �سيا�سي.. و�آخر �إجر�ئي يعرت�ص 
ت�سكيل حكومة تكنوقر�ط يف تون�ص

•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
من  جانبا  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
ور�شة عمل �للجنة �لعليا لتطوير قطاع �لقت�شاد �لإ�شالمي 
ب��ه��دف �لط����الع ع��ل��ى ���ش��ر ع��م��ل �ل��ف��رق �مل��خ��ت��ل��ف��ة �ل��ت��ي مت 
�إط��الق��ه��ا خالل  �مل��زم��ع  و�مل���ب���ادر�ت  �لعمل  وخ��ط��ط  ت�شكيلها 

�لفرتة �لقادمة. 
و�لدور  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  قطاع  �أهمية  على  �شموه  و�شدد 
�لذي من �ملتوقع �أن يلعبه يف دعم �لقت�شاد �لوطني وتنويعه 

حيث قال �شموه: 
روؤي��ت��ن��ا و����ش��ح��ة ل��ق��ط��اع �لق��ت�����ش��اد �لإ���ش��الم��ي ح��ي��ث نريد 
فعال  ب�شكل  م��ع��دودة  �شنو�ت  خ��الل  ي�شاهم  �أن  �لقطاع  لهذ� 
لالقت�شاد  كعا�شمة  موقعنا  وي��دع��م  �لوطني  �قت�شادنا  يف 
�لدولة متتلك كافة  �أن  �شموه  �أكد  �لعامل. كما  �لإ�شالمي يف 
�لإ�شالمي  �لقت�شاد  قطاع  لحت�شان  توؤهلها  �لتي  �ملقومات 

و�لذي يتعدى متعامليه ما يقارب ربع �شكان �لعامل. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

اإ�ضابات يف مواجهات مع االحتالل بال�ضفة
•• ال�ضفة-وكاالت:

�أ�شيب عدد من �لفل�شطينيني �م�س بحالت �ختناق خالل مو�جهات يف 
�ل�شفة �لغربية مع �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �لذي �عتقل فل�شطينيا من بلدة 
�شوريف. ونقلت وكالة �لأنباء �لفل�شطينية �لر�شمية )وفا( عن م�شادر 
�أ�شيبو� بحالت �ختناق يف قرية فحمة  �أمنية قولها �ن عدة مو�طنني 
جنوب جنني، �إثر مو�جهات مع قو�ت من �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �قتحمت 
�لقرية ود�همت عدد� من منازلها.و��شتخدم �جلنود قنابل �لغاز �مل�شيل 

للدموع.
من جهة �أخرى نقلت )وفا( عن م�شدر �أمني فل�شطيني قوله �إن قو�ت 
�خلليل(  غ��رب  )�شمال  �شوريف  ب��ل��دة  د�ه��م��ت  �لإ�شر�ئيلي  �لح��ت��الل 
ع��ام��ا( ونقلته �ىل جهة  �ل��ف��روخ )24  زي���اد  �أن����ور  �مل��و�ط��ن  و�ع��ت��ق��ل��ت 

جمهولة.
�لقو�ت  تدخلت  عندما  �شحايف،  بينهم  فل�شطينيني،  ثالثة  و�أ���ش��ي��ب 
�ملناه�شة لال�شتيطان يف كفر  �لأ�شبوعية  �مل�شرة  لتفريق  �لإ�شر�ئيلية 
�إن  فل�شطيني  طبي  م�شدر  وق���ال  �لغربية.  بال�شفة  بقلقيلية  ق���دوم 
م�شور ف�شائية فل�شطني ب�شار نز�ل �أ�شيب بقنبلة غاز يف �لكتف ،فيما 
ج�شمه  �أن��ح��اء  يف  خمتلفة  بر�شو�س  برهم  م��ر�د  خالد  �لفتى  �أ�شيب 
،و�لطفل �حمد ز�هي برهم 13) عاما ( بك�شر يف يده جر�ء قمع �جلي�س 

�لإ�شر�ئيلي م�شرة كفر قدوم �لأ�شبوعية. حممد بن ر��شد خالل ح�شوره جانبا من ور�شة عمل �للجنة �لعليا لتطوير قطاع �لقت�شاد �لإ�شالمي   )و�م(

حممد بن را�ضد: االإمارات موؤهلة لتكون عا�ضمة لالقت�ضاد االإ�ضالمي يف العامل

الفجر........    05:35            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   06:13  
الع�صاء......   07:43

عنا�شر من �جلي�س �حلر تتخذ مو�قعها يف �حياء حلب )� ف ب(

�لآلف ي�شيعون �ملعار�س �لي�شاري �لبارز، �شكري بلعيد )رويرتز(

•• تون�س-وكاالت:

حميط  يف  �����ش���ت���ب���اك���ات  �ن���دل���ع���ت 
تون�س  بالعا�شمة  �جل��الز  مقربة 
ب��ني �لأم����ن وجم��ه��ول��ني، يف حني 
�مل�شيل  �ل���غ���از  �ل�����ش��رط��ة  �أط��ل��ق��ت 
�مل����ع����ار�����س  ل����ل����دم����وع يف ج�����ن�����ازة 
���ش��ك��ري بلعيد،  �ل���ب���ارز،  �ل��ي�����ش��اري 
بعد مناو�شات بني �مل�شيعني وقو�ت 
تون�س.  �ل��ع��ا���ش��م��ة  و���ش��ط  �لأم����ن 
زعيم  �لغنو�شي،  ر����ش��د  ق��رر  فيما 
�لإ�شالمية  �لنه�شة  حركة  ح��زب 
يف  �مل�شاركة  عن  �لمتناع  �حلاكم، 

�جلنازة.
من  �لآلف  ع�������ش���ر�ت  و������ش�����ارك 
�لتون�شيني �م�س يف ت�شييع جثمان 
�ملعار�س �لذي �غتيل بالر�شا�س، 
�أم����ام م��ن��زل��ه يف تون�س  �لأرب���ع���اء، 

�لعا�شمة. 
و�ل��ت��ق��دي��ر�ت �ل��ت��ي ���ش��ّرح��ت بها 
�لأع�����د�د  ح���ول  �ل���ّد�خ���ل���ّي���ة  وز�رة 
بلعيد  �شكري  ج��ن��ازة  يف  �مل�شاركة 
م�شارك  �أل��ف   400 و  مليون  بلغ 
�لمطار  و  �ل��ط��ق�����س  ح��ال��ة  رغ���م 
�ل���ذي �شهدته  �ل��ق��ار���س  �ل���ربد  و 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة �م�����س لكن 
م�شادر �خرى �كدت �ن �لعدد فاق 

�ملليونني من �لتون�شيني.

ومن جهة �أخرى، �أطلق جمموعة 
�لتون�شي  �ل�شيا�شي  �أ�شدقاء  من 
�شاحة  على  ��شمه  بلعيد  �ل��ر�ح��ل 
وبنو�  �لر�حل،  منزل  من  بالقرب 
��شمه،  عليه  كتبو�  جم�شما  فيها 

وو�شحوه بالعلم �لتون�شي.
�مل�شيعيني  و�شهدت �جلنازة جتمع 
يف م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل �جل���ل���ود جنوب 
منددة  �شعار�ت  ورددو�  �لعا�شمة، 
و�لذي  �لإ�شالمي  �لنه�شة  بحزب 
�تهمته �أ�شرة بلعيد بتدبر حادث 
�غ��ت��ي��ال��ه. و�ن��ت��ظ��ر �مل�����ش��ي��ع��ون يف 
ط��ق�����س ب����ارد مم��ط��ر خ����ارج �ملركز 
تون�س، حيث  �لعا�شمة  �لثقايف يف 
�شجي جثمان بلعيد، وهم يحملون 
�ل��ق��ت��ي��ل، وردد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ����ش���ور 
�لغنو�شي،  �شد  ه��ت��اف��ات  �لبع�س 
وو����ش���ف���وه ب����اأن����ه ق���ات���ل وجم�����رم، 
ورددو� تون�س حرة.. �لإرهاب برة.
و�أعلن �لرئي�س �لتون�شي، �ملن�شف 
�ملرزوقي، �حلد�د �لعام يف �لبالد، 
عنيفة  م���و�ج���ه���ات  وق���ع���ت  ف��ي��م��ا 
يف ع���دد م��ن �مل���دن ب��ني حمتجني 
وقوى �لأمن، كما �أعلنت �خلطوط 
جميع  تعليق  �لتون�شية،  �جل��وي��ة 
رحالتها ��شتجابة لدعوة �لحتاد 

�لعام لل�شغل لالإ�شر�ب. 
)تفا�شيل �خرى �س11(

حداد عام يف تون�س و2 مليون ي�شاركون يف الت�شييع والغنو�شي يغيب 

مواجهات عنيفة يف جنازة بلعيد والداخلية حتذر من الفو�ضى
ت�شديد احلرا�شة على الربادعي و�شباحي بعد فتوى متطرفة بقتل املعار�شني

مظاهرات احتجاج �ضخمة تطالب بتحقيق اأهداف الثورة
•• القاهرة-وكاالت:

للتظاهر �شد  �م�س  �ل�شو�رع  �مل�شريني �ىل  �ألوف  نزل 
�ل��رئ��ي�����س حم��م��د م��ر���ش��ي �ل����ذي ي��ق��ول��ون �ن���ه ي�شاعد 
�ل��ي��ه��ا على  �ل��ت��ي ينتمي  �مل�����ش��ل��م��ني  ج��م��اع��ة �لخ�����و�ن 
�ل�شتئثار بال�شلطة و�نه مل يحقق �أهد�ف �لثورة �لتي 

�أطاحت ب�شلفه ح�شني مبارك قبل عامني.
ودعا ن�شطاء ينتمون جلبهة �لنقاذ �لوطني �لتي تقود 
�ملعار�شة �ىل �لتظاهر �ليوم بعد نحو �أ�شبوع من مقتل 
عدد من �لن�شطاء خالل ��شتباكات مع �ل�شرطة وتعرية 

حمتج و�شحله قرب ق�شر �لرئا�شة يف �شرق �لقاهرة.
�لتحرير  ميد�ن  يف  �م�س  �مل�شريني  �لف  وتظاهر�ت 
�لتجمع  �ىل  �مل��ع��ار���ش��ة  ل��دع��وة  ��شتجابة  �ل��ق��اه��رة  يف 
�حتجاجا على �شدور فتوى جتيز قتل رموز �ملعار�شة.

كما جرت تظاهر�ت مناه�شة للرئي�س �مل�شري حممد 
مر�شي �مام �لق�شر �لرئا�شي يف �لعا�شمة ويف عدد من 
معار�شا  ت�شكيال   38 ودع��ى  �ل�27.  م�شر  حمافظات 
�ىل �لتجمع للمطالبة بحكومة وحدة وطنية وتعديل 
�لد�شتور �لذي �شاغته جلنة طغى عليها �ل�شالميون 

و�شمانات حلماية ��شتقاللية �ل�شلطة �لق�شائية.

�شعار�ت  حتمل  لفتات  �لتحرير  يف  �ملتظاهرون  ورف��ع 
�مل�شلمني �لذي ينتمي  معادية ملر�شي وتنظيم �لخو�ن 

�ليه، كما �قامو� من�شة للقاء �خلطابات.
وذلك  �لكر�مة  جمعة  �شعار  حتت  �لتظاهر�ت  وجت��ري 
�شعبان  حممود  �ل�شلفي  �لد�عية  ��شد�ر  على  �يام  بعد 
فتوى جتيز قتل زعماء �ملعار�شة، ما �عتربته �لرئا�شة 
�رهابا. و�مر وزير �لد�خلية بت�شديد �حلماية �لمنية 
حممد  �لث��ن��ني  �لرئي�شيني  �مل��ع��ار���ش��ني  م��ن��ازل  ح���ول 
�ل���رب�دع���ي وح��م��دي��ن ���ش��ب��اح��ي �ل��ل��ذي��ن ذك���ر �شعبان 
��شميهما. وقال �لرب�دعي يف تغريدة على موقعه على 
�شيوخ  يفتي  �شعبان عندما  قاله  ما  تعليقا على  تويرت 
بوجوب �لقتل باإ�شم �لدين دون �أن يتم �لقب�س عليهم 
�جلر�ئم  م��ن  �ل�����ش��الم...ك��م  ودول��ت��ه  �لنظام  على  فقل 
ترتكب يف حق �لإ�شالم وبا�شمه. وحذر جممع �لبحوث 
تفتح  �لآر�ء  ه��ذه  �ن مثل  م��ن  �لزه���ر  �ل���ش��الم��ي��ة يف 
�أبو�ب �لفتنة وفو�شى �لقتل و�لدماء، و�أكد على حرمة 
�جلنة  يدخل  ل  و�ملحر�س  �لعمد  �لقاتل  و�أن  �ل��دم��اء، 
ول يجد ريحها.  و�أن �لقاتل و�ملت�شبب يف �لقتل، �شو�ء 
و�لعقاب، يف  �لإث��م  �شريكان يف  بالر�أي،  �أو  بالتحري�س 

�لدنيا و�لآخرة.

•• عوا�ضم-وكاالت:
تابعة  ح���رب���ي���ة  ط����ائ����ر�ت  �أغ��������ارت 
ل��ل��ن��ظ��ام �ل�������ش���وري ع��ل��ى �لأج������ز�ء 
�ل��ع��ا���ش��م��ة دم�شق  �جل��ن��وب��ي��ة م���ن 
لوقف تقدم �جلي�س �ل�شوري �حلر 
�لثالثني  �شارع  على  �شيطر  �ل��ذي 
ب��امل��دي��ن��ة، ح�شب  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي 

نا�شطني.
�لطائر�ت  �أن  �لنا�شطون  و�أو���ش��ح 
�شو�ريخ  �أطلقت  للنظام  �حلربية 
للطريق،  �جلنوبية  �لأج���ز�ء  على 
�مل�شلحة  �مل��ع��ار���ش��ة  ق�����ش��ت  ح��ي��ث 
�قتحام  يف  �مل���ا����ش���ي���ني  �ل���ي���وم���ني 
وحو�جز  �ل�شوري  �جلي�س  مو�قع 
�ملدينة،  قلب  تطوق  �لتي  �ل��ط��رق 
وهو �ملوقع �لرئي�شي ملن�شاآت �لأمن 
�لتابعة  �لرئي�شية  و�ل�شتخبار�ت 

للدولة.
ف��ق��د ���ش��ي��ط��ر �جل��ي�����س �حل����ر على 
دم�شق  ج���ن���وب  �ل���ث���الث���ني  �����ش����ارع 
�حلاجز  فيها  دم��ر  ��شتباكات  بعد 
�لع�شكري �ملوجود يف �ل�شارع وقتل 

جميع عنا�شر �لنظام فيه.
وق���ال ن��ا���ش��ط��ون �إن �جل��ي�����س �حلر 
�ق���ت���ح���ام جديدة  ���ش��د حم������اولت 
ل���ق���و�ت �ل���ن���ظ���ام، مم���ا دف����ع بتلك 
وق�شف  �لن�����ش��ح��اب  �إىل  �ل���ق���و�ت 

�ملباين و�لأحياء �ل�شكنية.

��شتباكات  �أن  ���ش��ام  �شبكة  وذك����رت 
ع��ن��ي��ف��ة ت�����دور ب���ني �جل��ي�����س �حلر 
�ملتحلق  �لنظام على طريق  وقو�ت 
متكن  ح��ني  يف  بدم�شق،  �جلنوبي 
�جل��ي�����س �حل���ر م��ن حت��ري��ر جامع 
ح��رم��ل��ة ب���ن �ل��ول��ي��د �ل���و�ق���ع على 
طريق �ملتحلق من جهة حي جوبر 
باجلي�س  �لقيادي  وق��ال  بالكامل. 
�ل�شرقية  عربني  �شاحية  يف  �حل��ر 
�لنظام  �إن  ل����روي����رتز  غ�����ازي  �أب�����و 
على  مو�قعه  ��شتعادة  فعال  يريد 
�إن��ه خط دفاع  �لطريق �ل��د�ئ��ري.. 

رئي�شي عن �لعا�شمة.
�ملعار�شة  �أن  غ����ازي  �أب����و  و�أ����ش���اف 
�أطر�ف �شاحة  �إىل  �مل�شلحة و�شلت 

دم�شق،  يف  �لرئي�شية  �لعبا�شيني 
حيث حّول �جلي�س �لنظامي ملعبا 

لكرة �لقدم �إىل ثكنة ع�شكرية.
�مل�شلحة  باملعار�شة  م�شادر  وقالت 
�إن وح���د�ت  ون�����ش��ط��اء م��ع��ار���ش��ون 
�ملتمركزة  من �حلر�س �جلمهوري 
ع��ل��ى ج��ب��ل ق�����ش��ي��ون �مل�����ش��رف على 
�لعا�شمة، �أطلقت قذ�ئف مدفعية 

و�شو�ريخ على حي جوبر.
�لعليا  �ملفو�شية  قالت  جنيف  ويف 
لالمم  �لتابعة  �لالجئني  ل�شوؤون 
 5000 ح���و�يل  �ن  �م�����س  �ملتحدة 
�������ش������وري ي������ف������رون م������ن ب����الده����م 
يوميا وي��ع��ربون �حل��دود �ىل دول 

جماورة.

بع�س  ك���������ام���������ر�ت  و������ش�����ج�����ل�����ت 
�لتلفزيونات �ملحلية ب�شكل عفوي 
�شرقات وعمليات تخريب وتك�شر 
حول  �مل�شاغبني  بع�س  طرف  من 
حم����ي����ط م����ق����ربة �جل����������الز، ومت 
�لت�شدي لهم من طرف �ملو�طنني 

ورجال �لأمن.
و���ش��رح �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي با�شم 
طرو�س،  خ��ال��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة 

للتلفزيون �لتون�شي باأن �لوحد�ت 
جمموعات  حت���ا����ش���ر  �لأم����ن����ي����ة 
يف  �ل��ب��الد  �إدخ���ال  تريد  تخريبية 

فو�شى.
ع��ل��ى ح�شور  �ل��ن�����ش��اء  وح��ر���ش��ت 
�لرجال،  م��ع  بكتف  كتفا  �جل��ن��ازة 
وه�������و �لأم�����������ر �ل���������ذي �ن���ت���ق���دت���ه 
مو�قع  على  �إ�شالمية  جمموعات 

�لتو��شل �لجتماعي.

�لغنو�شي،  فيما نفى مدير مكتب 
�لزعيم  يكون  �أن  �ل�شهودي،  زبر 
�ل��ت��ون�����ش��ي ق���د غ����ادر �ل���ب���الد �إىل 
لندن، موؤكد� �أن �لغنو�شي موجود 
يف �ل���ب���الد، و�أن�����ه ل���ن ي�����ش��ارك يف 
ملو�قف  �ح���رت�م���ا  ب��ل��ع��ي��د  ج���ن���ازة 
وجهت  و�أن  ���ش��ب��ق  �ل���ت���ي  ع��ائ��ل��ت��ه 
�أ����ش���اب���ع �لت���ه���ام ل��ل��ن��ه�����ش��ة حول 

عملية �لغتيال.

خم�شة اآالف �شوري يفرون من البالد يوميا

غارات للنظام لوقف تقدم »احلر« نحو دم�ضق 
تظاهرات احتجاج على �شيا�شات املالكي

ع�ضرات القتلى واجلرحى 
ب�ضل�ضلة تفجريات يف العراق 

•• بغداد-ا.ف.ب:

قتل 33 �شخ�شا على �لقل و��شيب �كرث من مئة �خرين بجروح يف �نفجار 
م�شادر  �ف��ادت  ح�شبما  وجنوبها،  بغد�د  يف  �م�س  مفخخة  �شيار�ت  خم�س 
�منية وطبية. ففي بغد�د قال م�شدر يف وز�رة �لد�خلية �ن ما ل يقل عن 
�نفجار  �ربعني �خرين بجروح جر�ء  17 �شخ�شا قتلو� و��شيب �كرث من 

�شيارتني مفخختني مرجحا �رتفاع ح�شيلة �ل�شحايا.
و��شاف �مل�شدر �ن �لنفجار �لول وقع حو�ىل �لتا�شعة �شباحا )06،00 

تغ( عند �شوق لبيع �لطيور يف منطقة �لكاظمية، يف �شمال بغد�د.
وتابع بعد دقائق قليلة �نفجرت �شيارة ثانية يف �ملكان ذ�ته، ما �دى �ىل وقوع 
�لكاظمية  م�شت�شفى  تلقي  �ل�شحة  وز�رة  يف  طبي  م�شدر  و�كد  �ل�شحايا. 

�لنفجارين. يف  ��شيبو�  جريحا   45 و  قتيال   17
وحتدث م�شدر طبي يف م�شت�شفى �لكاظمية عن مقتل 18 �شخ�شا بينهم 
عنا�شر من  و�شتة  ن�شاء  �شت  بينهم  بجروح  �خرين   47 و��شابة  �م��ر�أت��ان 

�ل�شرطة �حدهم �شابط برتبة نقيب.
�ىل  �لطيور  �شوق  عند  لل�شيار�ت  م��ر�أب  د�خ��ل  وق��ع  �ل��ذي  �لنفجار  و�دى 
ت��دم��ر ح���و�ىل ع�شر ���ش��ي��ار�ت ووق���وع ����ش��ر�ر م��ادي��ة ك��ب��رة، وف��ق��ا ملر��شل 
فر�ن�س بر�س. و�نت�شرت برك �لدماء يف موقع �لنفجار �لذي تناثرت فيه 

قطع معدنية وزجاج حمطم، وفقا للمر��شل.
لأد�ء  �لعر�قيني  �لآلف من  فيه ع�شر�ت  تو�فد  �ل��ذي  �لوقت  جاء هذ� يف 
للحاكم  ل  �شعار  حتت  لالعت�شام  �شاحات  عدة  يف  �ملوحدة  �جلمعة  �شالة 
بتهمي�س  تتهم  �لتي  �ملالكي  ن��وري  �ل����وزر�ء  رئي�س  حكومة  �شد  �مل�شتبد. 
�شاحة  �لن�شاء. و�شهدت  �ملعتقلني خ�شو�شا  �شر�ح  باإطالق  �ل�شنة، مطالبة 
�لعر�قيني  �آلف  ع�شر�ت  تو�فد  بغد�د  بغرب  �لرمادي  يف  و�لكر�مة  �لعزة 
و�تهم  �ل��رم��ادي  يف  �لعت�شام  ويتو��شل   . �مل��وح��دة  �جلمعة  ���ش��الة  لأد�ء 
خطيب �جلمعة �ملالكي مبخالفة �لد�شتور و�نتهاك حقوق �لإن�شان وت�شيي�س 

�لق�شاء ونق�س �لعهود و�ملو�ثيق و�ل�شتحو�ذ على عدد من �لوز�ر�ت.
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م�ضت�ضفى املفرق ينظم موؤمتر اأبوظبي الثاين الأع�ضاب االأطفال

رواد االأعمال االجتماعيون يد�ضنون مبادرة اأطباء الفقراء لعالج املعوزين يف خمتلف دول العامل

�إىل �لإعتاللت �لع�شلية و�أمر��س 
وجل�شة  و�لإ���ش��ت��ق��الب��ي��ة  �ل��ور�ث��ي��ة 
من  �ل�شرع  مر�س  تتناول  خا�شة 

ناحية �ملخرجات �لتطورية له .
م��ن �حل�����ش��ور خرب�ء  �أن  و�أو����ش���ح 
م��ن خ����ارج �ل���دول���ة ي��ق��دم��ون عدة 
يف  �ل����ي����وم  �مل����وؤمت����ر  خ�����الل  �أور�ق 
ب��ح��ث��ي��ة ج���دي���دة كعالج  جم�����الت 
بع�س �لأمر��س �لنادرة دو�ئياً بدًء 
و�لتعامل  �جل���ر�ح���ي  �ل��ع��الج  م��ن 
�لأمر��س  م��ن  زم���رة ج��دي��دة  م��ع 
�ملناعي  بالإلتهاب  تتعلق  �لع�شبية 
�ملتقدمة  �لفحو�شات  ودور  للدماغ 
يف ت�شخي�س �حلالت �لع�شبية عن 
م�شتحدثة  جل�شة  و�أي�شاً  �لأطفال 
��شطر�بات  ل���ت���ن���اول  �ل���ع���ام  ه����ذ� 

•• ابوظبي – فوؤاد علي

موؤمتر  �مل���ف���رق  م�شت�شفى  ي��ن��ظ��م 
�لأطفال  لأع�شاب  �لثاين  �بوظبي 
ملدة  وي�شتمر  �ل�شبت  �ل��ي��وم  �شباح 
�ل�شرقي  �ل��ق��رم  ف��ن��دق  يف  ي��وم��ني 
 30 �أك��رث م��ن  وي�����ش��ارك  باأبوظبي 
�أع�شاب  يف  م��ت��خ�����ش�����س  ط��ب��ي��ب 
�لوليات  م���ن  م��ن��ه��م   7 �لأط���ف���ال 
من  وطبيبان  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
�ملخت�شني  م���ن  وع����دد  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
�لعربي  �لوطن  �أنحاء  من خمتلف 
ل��ع��ر���س �ب��ح��اث��ه��م وم��ن��اق�����ش��ة �آخر 
م�شتجد�ت طب �أع�شاب �لأطفال .

ز�م��ل رئي�س  �لدكتور خالد  �أف��اد  و 
مب�شت�شفى  �لأطفال  �أع�شاب  ق�شم 
�ملفرق  �أن عدد �لأطفال �ملر�جعني 
للق�شم خالل �ل�شنة يرت�وح ما بني 
باأمر��س  م�����ش��اب  ط��ف��ل   5000
�لأع���������ش����اب م����ن ح���دي���ث �ل������ولدة 
ومن  �شنة   15 و   12 ���ش��ن  وح��ت��ى 
هذه �لأمر��س مثل مر�س �ل�شرع 
و�ل����ت����اأخ����ر �ل���ع���ق���ل���ي �ل����ت����ط����وري و 
�أمر��س �ل�شلوكية ومر�س �لتوحد 

وغرها  .
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  ذلك خالل  جاء 
�ملا�شي  �خلمي�س  ي���وم  ع��ق��د  �ل���ذي 

مب�شت�شفى �ملفرق 
�شيوعاً  �لأمر��س  �أكرث  �أن  و��شاف 
من بني هذه �لأمر��س هو مر�س 

وحتى  �ل���ولدة  حديث  من  �ل�شرع 
���ش��ن �ل��ب��ل��وغ وي����رت�وح����و� م���ا بني 
بهذ�  م�شاب   2500 �إىل   2000
بامل�شت�شفى  عالجهم  يتم  �مل��ر���س 
 60% �مل��و�ط��ن��ون  وي�شكل  �مل��ف��رق 
م���ن �لأط����ف����ال �مل�����ش��اب��ون مبر�س 

�ل�شرع .
�أن  �إىل  ز�م��ل  �لدكتور خالد  و�أ�شار 
مر�س �ل�شرع يعترب مر�س مزمن 
ون�����ش��ب��ة �ل�����ش��ف��اء ف��ي��ه ت���اأخ���ذ وقتاً 
يختفي  �مل�شابون  �لأط��ف��ال  و�أك��رث 
منهم مر�س �ل�شرع عندما ي�شلو� 
�إىل �شن �لبلوغ و �إذ� كانت �لإ�شابة 
�ل�شفاء  ن�شبة  تت�شاءل  �ل��دم��اغ  يف 

وتكون قليلة جد�ً .
�ل��دك��ت��ور ح��م��زة �ل�شيوف  و�أ���ش��اف 
�أن �مل��ر���س �ل���ذي ي��ل��ي �ل�����ش��رع هو 
�لكامل  بالطيف  �لعقلي  �ل��ت��اأخ��ر 
و�لأط���ف���ال �مل�����ش��اب��ون ب��ه��ذ� �ملر�س 
يقدر ب� %25 من ن�شبة �ملر�جعني 
نتاج  ع��ن  �لعقلي  �ل��ت��اأخ��ر  ويعتمد 
�أمر��س تنك�شية �أو �أمر��س مزمنة 

غر تنك�شية .
وت��ط��رق �ل��دك��ت��ور و���ش��ي��م ف��ت��ح �هلل 
ورئي�س  �طفال  �أع�شاب  ��شت�شاري 
ي��ت��ن��اول عدة  �مل���وؤمت���ر  �أن  �مل���وؤمت���ر 
جمالت باأمر��س �أع�شاب �لأطفال 
�لع�شبية  باأمر��س  يتعلق  ما  منها 
�حل������ادة م��ث��ل �جل���ل���ط���ات وح����الت 
بالإ�شافة  ج���د�ً  �ل�شديدة  �ل�����ش��رع 

حل�����ش��ر ك��ل ه���ذه �لأم���ر�����س حتى 
ما  �أرق��ام دقيقة نوعاً  تتوفر لدينا 
نعرف  حتى  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
يف  لأن  �أ�شبابه  و  مر�س  ك��ل  ن�شبة 
�لن�شب  ت���ك���ون  �لأم����ر������س  ب��ع�����س 
بع�شها  ويف  م���ت���ق���ارب���ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
ن����وع �جلن�س  خم��ت��ل��ف م���ن خ����الل 
�لب�شري و�أمر��س �لور�ثية و�لبيئة 

�لتي يعي�س فيها �ملري�س .
�ملوؤمتر  ح��ول  للفجر  ل�شوؤ�ل  ورد�ً 
���ش��ي��ت��ط��رق  مل���ر����س �ل���ت���وح���د و�أي 

عالجات  جديدة 
�ل�شيوف  ح���م���زة  �ل����دك����ت����ور  ق�����ال 
�����ش���ت�������ش���اري �أع���������ش����اب �لأط����ف����ال 
يوجد  ل  �ل���ت���وح���د  م���ر����س  يف  �أن 
�لتي  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل���ع���الج���ات  �لإ 
�لأعر��س  م��ع  ن�شتخدمها  مي��ك��ن 
وهناك  �ل���ت���وح���د  م����ع  �مل�����ش��اح��ب��ة 
در�����ش���ات يف �مل��رح��ل��ة �لأول���ي���ة غر 
�لنتائج  ه��ذه  وتظهر  علمياً  مثبتة 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة و يف �ل���دول 
�لنتائج  تظهر  وعندما  �لأوروب��ي��ة 
�شنحدد  �لدر��شات  لهذه  �لنهائية 
ع����الج مر�س  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا يف  م����دى 

�لتوحد .
و �أ�شاف �لدكتور و�شيم فتح �هلل �أنه 
�شينبه  �مل��وؤمت��ر  �أن  �أي�شاً  �ملهم  من 
ع��ل��ى �ل��ع��الج��ات �ل��ت��ي ت��ث��ب��ت عدم 
فعاليتها حتى ل تهدر �أمو�ل �لعامة 
و�خلا�شة يف هذه �لعالجات وهذه 

هذه  �أن  �إىل  م�شر�ً  �لنوم  �أمر��س 
م���ن �مل���ج���الت �ل���ت���ي ي��ق�����ش��ر فيها 
يف  و�لت�شخي�س  و�ملعاينة  �لتحويل 

�لدولة .
�أن  �هلل  فتح  و�شيم  �ل��دك��ت��ور  و�أف���اد 
�لأطفال  م��ن  ك��ب��رة  ن�شبة  ه��ن��اك 
م�شابون   10% ع�����ن  ي���ق���ل  ل 
ب���اإ����ش���ط���ر�ب �أم����ر������س �ل���ن���وم من 
�مل��ر�ج��ع��ني ل��دي��ن��ا ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�ملجتمع  يف  �لإجتماعية  �ملمار�شات 
توحي ب�شوء جدولة �لنوم لالأطفال 
نتيجة �لظروف �لإجتماعية وكرثة 
يف  �لأبوية  �ملر�قبة  و�شعف  �ل�شهر 

�لبيت .
�شيتناول  �مل���وؤمت���ر  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
ك��ذل��ك م���ت���الزم���ة  ف����رط �حلركة 
جل�شة  خ��الل  من  �لإنتباه  وت�شتت 
خا�شة وهذه م�شكلة موجودة بني 
ن�شبتهم  وت�����ش��ل  �مل���د�ر����س  ط���الب 
�إىل  ب���ح���اج���ة  وه�����ى    10% �إىل 
دو�ئية  وم��د�خ��ل��ة  �شحيح  تقييم 
مد�خلة  ك��ل  لو�شع  دو�ئ��ي��ة  وغ��ر 
يف ���ش��ي��اق��ه��ا �ل�����ش��ح��ي��ح ح��ي��ث تعني 
�لأد�ء  حت�������ش���ني  ع���ل���ى  �ل����ط����ال����ب 

و�لرتكيز .
و لفت  �لدكتور ز�مل �إىل  �أن هناك 
�ملعلومات  على  �حل�شول  يف  نق�س 
�لطبية عرب �لدر��شات لذلك نحن 
بحاجة �إىل قيام �بحاث من خالل 
�لكبرة  و�مل�شت�شفيات  �لأكادمييات 

•• اأبوظبي-وام:

�مار�تيني  �ط���ب���اء  م���ن  مب���ب���ادرة 
�لع���م���ال  رو�د  د����ش���ن  وع���امل���ي���ني 
�طباء  م�������ش���روع  �لج���ت���م���اع���ي���ون 
�ل��ف��ق��ر�ء يف م���ب���ادرة ه���ي �لوىل 
من نوعها يف �ملنطقة تهدف �ىل 
و�جلر�حني  �لط��ب��اء  ��شتقطاب 
�لعمل  يف  ب��ج��ه��ده��م  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�ف�شل  لتقدمي  �مل��ي��د�ين  �لطبي 
�لفقر�ء  ل��ل��م��ر���ش��ى  �خل����دم����ات 
ب��غ�����س �ل���ن���ظ���ر ع����ن �جل���ن�������س �و 
خمتلف  يف  �و�ل����دي����ان����ة  �ل����ل����ون 
�ل��ع��امل. و�أك���د ج���ر�ح �لقلب  دول 
�لم���������ار�ت���������ي �ل�����دك�����ت�����ور ع������ادل 
�ل�شامري �ملدير �لتنفيذي ل� رو�د 
�لع���م���ال �لج��ت��م��اع��ي��ون  رئي�س 
وموؤ�ش�س  للقلب  �لم���ار�ت  مركز 
�ملئات  �ن  �لفقر�ء  �ط��ب��اء  م��ب��ادرة 
م��ن �لط��ب��اء م��ن خمتلف �لدول 
مبادرة  يف  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ب�������ادرو� 
�ل��ع��امل��ي��ة و�لتي  �ل��ف��ق��ر�ء  �ط���ب���اء 
للتربع  �ل���ف���ر����ش���ة  ل���ه���م  ت���ت���ي���ح 
بوقتهم وجهدهم ل�شالح �ملر�شى 

�لفقر�ء. 
كبر�  �ق����ب����ال  ه���ن���اك  �ن  وق������ال 
م���ن �لط����ب����اء و�جل����ر�ح����ني من 
خم��ت��ل��ف �ل�����دول خ�����ش��و���ش��ا بعد 

�مل�شروع  بتبني  للقلب  �لم����ار�ت 
�مل�شوؤولية  يف  م�����ش��اري��ع��ه  ك��اح��د 
نخبة  م��ع  بالتعاون  �لجتماعية 
�لجتماعيني  �لع��م��ال  رو�د  م��ن 
�خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات  ��شحاب  من 

�و �شبة �حلكومية. 
�مل���������ش����وؤول����ي����ة  �ن  �ىل  و���������ش�������ار 
�لجتماعية ��شبحت جزء� رئي�شيا 
من عمل �ملوؤ�ش�شات �شو�ء �خلا�شة 
�ملرحلة  يف  و�شيتم  �حلكومية  �و 
بر�مج  م��ن  �مل��زي��د  تبني  �لقادمة 

�لعلماء  كبار  هيئة  ع�شو  فتوى 
�ملطلق  عبد�هلل  �ل�شيخ  �ل�شعودية 
لالأطباء  �ل���زك���اة  خ����روج  ب���ج���و�ز 
جر�حية  ع���م���ل���ي���ات  ���ش��ك��ل  ع���ل���ى 
وف��ح��و���ش��ات ي��ق��وم��ون ب��ه��ا لوجه 
�هلل للمر�شى �ملحتاجني و�جازت 
يجعل  �أن  ل��ل��ط��ب��ي��ب  �ل����ف����ت����وى 
�شمن  م��ن  و�ل��ف��ح�����س  �لعمليات 
�نطالقا  �ن����ه  و�و�����ش����ح  �ل����زك����اة. 
�لجتماعية  �مل�������ش���وؤول���ي���ة  م����ن 
ل����ل����م����وؤ�����ش���������ش����ات ب�����������ادر م����رك����ز 

وم�شاريع  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�ل�شتثمار �لجتماعي و�لتي تعود 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع��ات. ومن 
�لفرن�شي  �لربفي�شور  �كد  جانبه 
ع�شو  �شا�شكا�س  كارلو�س  خ��و�ن 
موؤ�ش�س يف مبادرة �طباء �لفقر�ء 
م���ن خالل  ���ش��ت��ع��م��ل  �مل����ب����ادرة  �ن 
�لتطوعية  �مل��ر�ك��ز  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�ل�شقيقة  �ل�������دول  يف  �مل���ع���ت���م���دة 
و�ل�شديقة بالتن�شيق مع �لحتاد 
�لعربي للتطوع ووز�ر�ت �ل�شحة 

�لفقر�ء  �أط���ب���اء  �أن  �إىل  م�����ش��ر� 
�ملجانية  خ��دم��ات��ه��م  ���ش��ي��ق��دم��ون 
�ل���ت�������ش���خ���ي�������ش���ي���ة و�ل����ع����الج����ي����ة 
للفئات  و�ل��وق��ائ��ي��ة  و�جل��ر�ح��ي��ة 
و�مل�شنني  �لأط���ف���ال  م���ن  �مل���ع���وزة 
�لطبية  �ل����ق����و�ف����ل  خ�����الل  م����ن 
�لعياد�ت  وبا�شتخد�م  �لتطوعية 
�ف�شل  وف���ق  �مل��ج��ه��زة  �مل��ت��ح��رك��ة 
مبادرة  �أن  و�أكد  �لعاملية.  �ملعاير 
�لطبية  وفرقها  �ل��ف��ق��ر�ء  �أط��ب��اء 
�شت�شاعف من بر�جمها �لدولية 
يف عام 2013 للو�شول �إىل �أكرب 
عدد ممكن من �لطفال و�مل�شنني 
من خالل �ربعة فرق طبية ت�شم 
فريقا ت�شخي�شيا وفريقا عالجيا 
وف��ري��ق وق��ائ��ي��ا وف��ري��ق��ا تدريبيا 
ويتوىل �لفريق �لت�شخي�شي فرز 

ثم  ب��دق��ة  وت�شخي�شها  �حل����الت 
�لعالجي  �ل��ف��ري��ق  �ىل  حتويلها 
�لربنامج  حت��دي��د  ي��ت��وىل  �ل����ذي 
و�ل�شر�ف  ح��ال��ة  لكل  �ل��ع��الج��ي 

على عالج �حلالت ..
�لوقائي  �ل��ف��ري��ق  ي��ت��وىل  ب��ي��ن��م��ا 
وتعريفهم  �مل����ر�����ش����ى  ت����وع����ي����ة 
مبو�عيد �خذ �لدوية وتعريفهم 
ب���الم���ر�����س �ل��ت��ي ي��ع��ان��ون منها 
�لفريق  يعمل  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  ..يف 
�ل��ت��دري��ب��ي ع��ل��ى ت���دري���ب ك����و�در 
كيفية  ع����ل����ى  وف����ن����ي����ة  ط����ب����ي����ة 
�لطارئة  �حل����الت  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
�لعاجلة  �ل����ش���ع���اف���ات  ون���وع���ي���ة 
�طار  حتت  �ليها  يحتاجون  �لتي 
وتاأتي  �ن�شانية.  ومظلة  تطوعي 
��شتكمال  �لفقر�ء  �أطباء  مبادرة 
حلملة �لعطاء �لن�شانية �لعاملية 
ت�شل  �ن  �����ش���ت���ط���اع���ت  و�ل�����ت�����ي 
للماليني  �لن�����ش��ان��ي��ة  بر�شالتها 
منوذجا  وق����دم����ت  �ل���ب�������ش���ر  م����ن 
�لعمل  جم������ال  يف  ب����ه  ي���ح���ت���ذى 
حمليا  و�لن���������ش����اين  �ل���ت���ط���وع���ي 
وع��امل��ي��ا �ن��ط��الق��ا م���ن �لم�����ار�ت 
وم������ن ث�����م �مل�����غ�����رب و�ل���������ش����ود�ن 
وك��ي��ن��ي��ا و�ل�������ش���وم���ال و�رت���ري���ا 
وهاييتي و�شوريا و�لردن ولبنان 

و�ندوني�شيا وتنز�نيا وم�شر.

�لعالجات منت�شرة كثر�ً وقد تكلف 
�شبيل  فعلى  باهظة  ر���ش��وم  �لأه���ل 
�لأوك�شجني  ب��غ��رف  �ل��ع��الج  �مل��ث��ال 
ور�أينا  ب�شدة  ي�شوقه  بع�س  حيث 
جد�ً  كثرة  مبالغ  يدفعون  �أه��ايل 
على  �حل�شول  �جل  من  وي�شافرو� 
ه���ذه �ل��ع��الج��ات ول��ي�����س ه��ن��اك �أي 
�ثبات علمي لفعالية هذ� �لعالج يف 
�لدماغي  و�ل�شلل  �لتوحد  مر�س 
�لأهايل  وبع�س  �ل�شرع  و�أم��ر����س 
وكذلك  �لغ�س  لهذ�  فري�شة  يقعو� 
غ���ر معتمدة  �جل��ذع��ي��ة  �خل���الي���ا 
و�ل�شرع   �لتوحد  م��ر���س  ع��الج  يف 

عاملياً .

�أن  و لفت �لدكتور خالد ز�مل �إىل 
�ملباين �جلديدة للم�شت�شفى �شيكون 
لالأطفال  خم�����ش�����س  ب����رج  ه���ن���اك 
حيث �شيتوفر فيها خدمات جديدة 
مثل وحدة �ختبار�ت �لف�شيولوجية 
طويلة  مر�قبة  وح��دة  و  �لع�شبية 
تخطيط  و  ب���ال���ف���ي���دي���و  �لأم���������د 
�لدماغي لالأطفال �ل�شرع وكذلك 
وحدة مر�قبة �جلهاز �لع�شبي من 
خالل �لعمليات �جلر�حية للجهاز 

�لع�شبي .
�ملوؤمتر  �أن  �إىل  �لإ������ش�����ارة  جت����در 
خالل  متعددة  عمل  ور���س  �شيعقد 
ف���رتة �ل��ي��وم��ني ح���ول �ل��ع��دي��د من 

�لأطفال  عند  �لع�شبية  �لأم��ر����س 
�لأطفال  يف  �لع�شالت  تيبي  منها 
�لدماغ  �ل���ولدة يف  �إ�شابات  و�أن���و�ع 
�لور�ثية  �لأم��ر����س  و  و�لأع�����ش��اب 
و�أمر��س �ل�شرع وطرق ت�شخي�شها 
ق�شايا  ع��دة  ملناق�شة  جل�شة  وعقد 
�ل���دم يف  �رت��ف��اع �شغط  طبية مثل 
�ل����دم����اغ ل���الأط���ف���ال وغ���ره���ا من 
�ملو��شيع �لطبية ويعر�س �لدكتور 
�أع�شاب  ��شت�شاري  �ل�شيوف  حمزة 
�لأطفال ب�شت�شفى �ملفرق حما�شرة 
حول �إ�شعاعات �لرنني �ملغناطي�شي 
لأن������و�ع �مل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن �لأم���ر�����س 

�لع�شبية �لور�ثية �لإ�شتقالبية  .

الداخلية توؤكد اأهمية وجود مقاعد لالأطفال داخل مركبة االأ�ضرة
�للتز�م بقانون �ملرور و�ل�شرعات �ملقررة .. لفتا �إىل �أن �ل�شالمة �ملرورية 
م�شوؤولية م�شرتكة يجب �أن ت�شهم يف تر�شيخها تلك �ل�شركات. ومن جانبه 
�أو�شح �لعميد جنم عبد�هلل �حلو�شني مدير �إد�رة مر�كز �لدعم �لجتماعي 
ب�شرطة �أبوظبي �أنه مت تكليف مركز �لدعم �لجتماعي يف �أبوظبي بتوفر 
من  وذويهم  �حل��ادث  يف  �مل�شابني  لالأطفال  و�لنف�شي  �لجتماعي  �لدعم 
وتوفر  �مل�شابني  بجو�ر  للوقوف  �ل�شريعة  و�ل�شتجابة  �لتحرك  خالل 
�لعناية �لفورية لهم وتخفيف حالة �لرعب وطماأنة �لأطفال وتهدئتهم 
باحلو�ر �لهادئ و�إ�شعارهم بالأمن و�لآمان وتعزيتهم عن م�شابهم بفقد�ن 
و�حلر�ئق وغرها من  �مل��رور  ح��و�دث  �أن  �إىل  �حلو�شني  ولفت  و�لدتهم. 
�لنف�شي  �لدعم  لتقدمي  �ل�شرطة  جهات  من  تدخل  �ىل  حتتاج  �حل��و�دث 

و�لجتماعي و�لرعاية و�حلماية �لالزمة.

�لأطفال دون  �إىل �للتز�م بركوب  �ملركبات  د�عيا قائدي   .. �ملركبة  د�خل 
�شن �لعا�شرة يف �ملقاعد �ملخ�ش�شة لهم باملقعد �خللفي يف �ملركبة. و�شدد 
مقاعد  �شمن  لل�شيارة  �خللفي  �ملقعد  يف  �لأط��ف��ال  جلو�س  ���ش��رورة  على 
�ملمار�شات  م��ن  �أن  مو�شحا   .. ل�شالمتهم  �شمانا  ل��الأط��ف��ال  خم�ش�شة 
�خلاطئة كاحت�شان �لأب و�لأم لأبنائهما يف �ملقعد �لأمامي ت�شرف خاطئ 
�ملتقدمة  �ل��دول  �أن  و�أ���ش��اف  �أطفالنا.  و�شالمة  حياة  على  خطر�  ي�شكل 
�إل��ز�م��ي��ة ق��ائ��دي �مل��رك��ب��ات م��ن �لأ�شر  �ت��خ��ذت �إج�����ر�ء�ت مهمة يف ���ش��اأن 
ب�شرورة تركيب مقاعد خا�شة بالأطفال وفقا ملعاير ومو��شفات حمددة 
�ملركبة وحمايتهم  قيادة  �أثناء  �ملخاطر  �شالمتهم وحمايتهم من  ت�شمن 
�ل�شيارة غر  �أن ح��ز�م �لأم��ان �ملوجود يف  �مل��روري��ة باعتبار  من �حل��و�دث 
�لعميد  دع��ا  جهته  وم��ن   . �ل�شن  �شغار  من  �لأط��ف��ال  ل�شتخد�م  م�شمم 

�أحمد �حلارثي مدير مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة  مهند�س ح�شني 
�ل�شاحنات  طريق  ي�شتخدمون  �لذين  �خلفيفة  �ملركبات  قائدي  �أبوظبي 
باعتباره  �لق�شوى  �ل�����ش��رورة  حالة  يف  �إل  �لطريق  ه��ذ�  ��شتخد�م  بعدم 
طريقا خم�ش�شا لل�شاحنات �لكبرة مبا يوؤدي �إىل توفر �شالمتهم وعدم 
تعر�شهم لأي ح��و�دث مرورية و�أخ��ذ �أعلى درج��ات �حليطة و�حل��ذر عند 
�لقيادة يف مثل هذه �لطرق. وحث قائدي �ل�شاحنات �إىل �للتز�م بقانون 
�ملرور و�ل�شرعات �لقانونية و�حلمولت �لقانونية وعدم �لتجاوز و��شتخد�م 
�لإطار�ت �لتي �نتهت فرتة �شالحيتها وترك م�شافة كافية خلف �ملركبات 
يتم �شبطهم من  �لذين  �ملخالفني  �لتهاون مع  يتم  لن  �أن��ه  �إىل  .. لفتا 
�مل�شوؤولني  متابعة  �شرورة  على  و�شدد  �مل�شتمرة.  �ل�شبط  حمالت  خالل 
على  وحثهم  و�ل�شائقني  �ل�شاحنات  �لنقل  جمال  يف  �لعاملة  �ل�شركات  يف 

•• ابوظبي-وام:

�كدت وز�رة �لد�خلية �أهمية وجود مقاعد لالأطفال د�خل مركبة �لأ�شرة 
و�أل تخلو �أية مركبة مملوكة لأ�شرة منها لأهميتها يف حمايتهم من �آثار 
�حلو�دث �ملرورية.. م�شرة �ىل �نه مت توفر �لدعم �لجتماعي و�لنف�شي 
بالقرب  �لول  �أم�����س  �مل����روري  �ل���ش��ط��د�م  ح���ادث  �مل�شابني يف  ل��الأط��ف��ال 
وفاة مو�طنة  �إىل  �أدى  و�ل��ذي  �أبوظبي  باإمارة  �ل�شعيب  �شيح  من منطقة 
نا�شر  �للو�ء  و�أع��رب  �إثيوبية.  و�شيدة  �لثالثة  و�أطفالها  زوجها  و��شابة 
خلريباين �لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية رئي�س �للجنة �لعليا حلماية �لطفل يف وز�رة �لد�خلية عن 
�أ�شفه لوقوع هذ� �حلادث �لأليم .. موؤكد� �أهمية وجود مقاعد لالأطفال 

حممد بن را�ضد: منتلك كافة املقومات التي توؤهلنا اأن نكون عا�ضمة لالقت�ضاد االإ�ضالمي يف العامل
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ر 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي ج��ان��ب��ا من 
ور�شة عمل �للجنة �لعليا لتطوير 
ق����ط����اع �لق����ت���������ش����اد �لإ�����ش����الم����ي 
ب��ه��دف �لط����الع ع��ل��ى ���ش��ر عمل 
ت�شكيلها  مت  �لتي  �ملختلفة  �لفرق 
�ملزمع  و�مل��ب��ادر�ت  �لعمل  وخطط 
�لقادمة.  �لفرتة  خالل  �إطالقها 
و���ش��دد ���ش��م��وه ع��ل��ى �أه��م��ي��ة قطاع 
�لق���ت�������ش���اد �لإ�����ش����الم����ي و�ل������دور 
�ل����ذي م���ن �مل��ت��وق��ع �أن ي��ل��ع��ب��ه يف 
وتنويعه  �لوطني  �لقت�شاد  دع��م 
و��شحة  روؤيتنا  �شموه:  قال  حيث 
لقطاع �لقت�شاد �لإ�شالمي حيث 
ي�شاهم  �أن  �ل��ق��ط��اع  ل��ه��ذ�  ن��ري��د 
ب�شكل  م����ع����دودة  ����ش���ن���و�ت  خ����الل 
فعال يف �قت�شادنا �لوطني ويدعم 
لالقت�شاد  ك��ع��ا���ش��م��ة  م��وق��ع��ن��ا 
�أكد  �ل��ع��امل . ك��م��ا  �لإ���ش��الم��ي يف 
كافة  مت��ت��ل��ك  �ل���دول���ة  �أن  ���ش��م��وه 
لحت�شان  توؤهلها  �لتي  �ملقومات 
قطاع �لقت�شاد �لإ�شالمي و�لذي 
يقارب  م����ا  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه  ي���ت���ع���دى 

و�ل�شناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  و�مل��ع��اي��ر 
م�شار  �إىل  بالإ�شافة  �لإ�شالمية 
معاير �جلودة �لإ�شالمية. يذكر 
قطاع  لتطوير  �لعليا  �للجنة  �أن 
�لتي  دبي  �لإ�شالمي يف  �لقت�شاد 
ي��ر�أ���ش��ه��ا م��ع��ايل حم��م��د عبد�هلل 
ع�شويتها  يف  ت�����ش��م  �ل���ق���رق���اوي 
�أع�����ش��اء ي��ر�أ���ش��ون ف���رق �لعمل   7
�ملختلفة وهم �شعادة �شامي �شاعن 
�لتنمية  د�ئرة  عام  �لقمزي مدير 
للرئي�س  ك���ن���ائ���ب  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
وم����ع����ايل ع���ب���د�ل���ع���زي���ز ع���ب���د�هلل 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  نائب  �لغرير 
و�شعادة  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
ح�����ش��ني ن��ا���ش��ر ل���وت���اه م��دي��ر عام 
�لدكتور حمد  و�شعادة  دبي  بلدية 
�ل�شيباين مدير  �أحمد  �ل�شيخ  بن 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��ئ��ون  د�ئ�����رة  ع���ام 
و�شعادة  ب��دب��ي  �خل����ري  و�ل��ع��م��ل 
ع���ب���د�ل���رح���م���ن ����ش���ي���ف �ل���غ���ري���ر 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
و����ش���ع���ادة ح�شني  دب����ي  و���ش��ن��اع��ة 
�شاعن �لقمزي �لرئي�س �لتنفيذي 
بالإ�شافة  �لإ���ش��الم��ي  ن��ور  لبنك 
�لرئي�س  ك��اظ��م  ع��ي�����ش��ى  ل�����ش��ع��ادة 
�لتنفيذي ل�شوق دبي �ملايل كاأمني 

عام �للجنة.

رب����ع ���ش��ك��ان �ل���ع���امل وت��ب��ل��غ قيمة 
م��ن��ت��ج��ات��ه ع���دة ت��رل��ي��ون��ات حيث 
�لدولة  يف  ���ش��م��وه:من��ت��ل��ك  ق����ال 
�إ�شرت�تيجيا  وموقعا  حتتية  بنية 
يف ق��ل��ب �ل���ع���امل �لإ����ش���الم���ي هذ� 
بالإ�شافة خلربة طويلة يف جمال 
و�لبنوك  �لإ����ش���الم���ي  �لق��ت�����ش��اد 
و�لتاأمني  و�ل�شكوك  �لإ�شالمية 
�لإ���ش��الم��ي وغ����ره ول��دي��ن��ا فوق 
ذلك �لطموح و�لعزمية و�لإ�شر�ر 
للو�شول وحتقيق روؤيتنا . و�طلع 
���ش��م��وه ع��ل��ى ع��ر���س ت��ق��دمي��ي من 
ي��رت�أ���ش��ه��ا معايل  �ل���ت���ي  �ل��ل��ج��ن��ة 
رئي�س  �لقرقاوي  عبد�هلل  حممد 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لتنفيذي  �ملكتب 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لذين  �للجنة  �أع�����ش��اء  ق��ام  حيث 
�مل�شار�ت  ع��م��ل  ف����رق  ي���رت�أ����ش���ون 
�لقت�شاد  ل���ق���ط���اع  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
تطور�ت  با�شتعر��س  �لإ���ش��الم��ي 
ت�شور  وتقدمي  �لفرق  ه��ذه  عمل 
عام لكل مبادرة من �ملبادر�ت �لتي 
�لرئي�شية  �مل�����ش��ار�ت  حت��ت  ت��ن��درج 
ل���ق���ط���اع �لق���ت�������ش���اد �لإ����ش���الم���ي 
خلطة  تف�شيلي  ل�شرح  بالإ�شافة 
�ل����ع����م����ل �مل�����ق�����رتح�����ة و�جل���������دول 
�ل��زم��ن��ي ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ. وق����ال معايل 

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وتوجيهات 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  حم��م��د  ب���ن 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  دب����ي 
لالقت�شاد  عا�شمة  دب��ي  جعل  يف 
و�أ�شاف   . �ل��ع��امل  يف  �لإ���ش��الم��ي 
معاليه ح�شور �شموه جلانب من 

للجنة  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  حري�شني 
دورف��ع��ال يف دع��م �لأه����د�ف �لتي 
مت من �أجلها �إطالق مبادرة قطاع 
وتعظيم  �لإ����ش���الم���ي  �لق��ت�����ش��اد 
�لفاعلة  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  �أد�ء 
بهدف  وذل��ك  �لقطاع  ه��ذ�  �شمن 

حممد عبد�هلل �لقرقاوي �للجنة 
م�����ش��ت��م��رة يف �ل���ع���م���ل و�ل���ت���ع���اون 
م��ع ك��اف��ة �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة لدعم 
ومبا  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  قطاع 
�ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  يتما�شى مع 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

ور�شة عمل �ليوم دعم كبر للجنة 
وفرق �لعمل �ملختلفة ودليل على 
�لإط����الع عن  على  �شموه  ح��ر���س 
تفعيل  يف  �لعمل  �شر  على  ق��رب 
�لإ�شالمي  �لق��ت�����ش��اد  ق��ط��اع  دور 
ونحن  �ل���وط���ن���ي  �لق���ت�������ش���اد  يف 

�ملبادر�ت  بتنفيذ  �ل��ف��وري  �ل��ب��دء 
�لإع�������الن  �ل����ت����ي مت  و�ل������رب�م������ج 
و�أ�شاد   . �لقطاع  ه��ذ�  �شمن  عنها 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
باجلهود  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
وفرق  �للجنة  قبل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة 
�لعمل �ملختلفة .. موؤكد� يف نف�س 
�ل�شتمر�ر  ���ش��رورة  ع��ل��ى  �ل��وق��ت 
يف �ل��ع��م��ل وت�����ش��اف��ر �جل��ه��ود من 
�ملرجوة  ل��الأه��د�ف  �لو�شول  �أج��ل 
�لكامل  �����ش���ت���ع���د�ده  �إىل  م�����ش��ر� 
�لعمل  وف��رق  �للجنة  عمل  لدعم 
على  وح��ر���ش��ه  ت�شكيلها  مت  �ل��ت��ي 
�لطالع عن قرب على �شر �لعمل 
يف ت��ن��ف��ي��ذ �خل���ط���ط و�مل�����ب�����ادر�ت 
�أعمال  ج��دول  وت�شمن  �ملختلفة. 
لأهم  ��شتعر��شا  �أي�����ش��ا  �ل��ور���ش��ة 
�خلطو�ت �لتي �شتقوم بها �للجنة 
وفرق �لعمل �ملختلفة من �جلهات 
�لفرتة  خ��الل  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات 
تلك  حر�س  تعك�س  و�لتي  �ملقبلة 
�جلهات على دعم قطاع �لقت�شاد 
�لإ�شالمي مب�شار�ته �ملختلفة �لتي 
�لتمويل  م�����ش��ار�ت  ح��ول  تتمحور 
�لإ�شالمي  و�ل��ت��اأم��ني  �لإ���ش��الم��ي 
�لإ�شالمية  �لعقود  يف  و�لتحكيم 
وتطوير �شناعات �لأغذية �حلالل 

الداخلية تنظم ور�ضة عمل حول 
املقرتحات واالإبداع واالبتكار 

�ل��ف��ائ��ز منها  �ل��ع��م��ل وحت��دي��د  تقييمها م��ن ق��ب��ل ف���رق 
بجائزة �لقائد �لعام للفئات �لذهبية و�لف�شية و�ملا�شية 
. ومت �لتطرق �إىل �إعد�د ��شتمارة �لرت�شيح جلائزة �شمو 
باجلائزة  للفائزين  و�لبتكار  ل��الإب��د�ع  �لد�خلية  وزي��ر 
كما  �لقطاع.  �أو  �لعامة  �لقيادة  م�شتوى  على  �ملا�شية 
و�لإبد�ع  �ملقرتحات  عمل  ف��رق  مهام  �لور�شة  عر�شت 
تتوىل  و�ل��ت��ي  لل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�ر�ت  يف  و�لب��ت��ك��ار 
�لتابعة  �ملعنية  �لإد�ر�ت  يف  �ملقرتحات  تطبيق  متابعة 
لها وتقييمها وحتديد �لفائز منها جلائزة �ملدير �لعام 
�ملحاور  من  وغرها  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  للفئات 

ذ�ت �ل�شلة.

•• ابوظبي-وام:

�لعامة  �لإد�رة  يف  و�مل��ق��رتح��ات  �ل�شكاوى  �إد�رة  عقدت 
ور�شة  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لأد�ء  وتطوير  لال�شرت�تيجية 
�لور�شة  �فتتح   . و�لب��ت��ك��ار  و�لإب�����د�ع  �مل��ق��رتح��ات  عمل 
�لعقيد عزيز حمود �لعامري مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية 
عمل  ف��رق  مهام  و��شتعر�شت  ل��ل��وز�رة  �لأد�ء  وتطوير 
�لعامة  �ل��ق��ي��اد�ت  �مل��ق��رتح��ات و�لإب������د�ع و�لب��ت��ك��ار يف 
�لفائزة  �ملقرتحات  جميع  بت�شلم  تقوم  و�لتي  لل�شرطة 
للجان  و�إر�شالها  �لأوىل   �جلائزة  �لعام  �ملدير  بجائزة 
يتم  ث��م  وم��ن  �ل����ر�أي  و�إب����د�ء  �لتخ�ش�شية  �لتن�شيقية 

الدكتور خالد زامل والدكتور و�شيم فتح اهلل والدكتور حمزة ال�شيوف  والدكتورة ليال �شفدية

الدكتور خالد زامل



03

اأخبـار الإمـارات
اخلميس -    7   فبراير    2013 م    -    العـدد   10710
Thursday   7   February    2013  -  Issue No   10710

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شممت برناجمًا خا�شا للخف�س التدريجي لهذه املركبات
البيئة واملياه ت�ضدد الرقابة على املواد امل�ضتنزفة لطبقة االأوزون

�أ�����ش����درت وز�رة �ل��ب��ي��ئ��ة و�مل����ي����اه ق�����ر�ر ي��ع��ن��ى ب��ت��ن��ظ��ي��م ت������د�ول �مل����و�د 
�ل��ه��ي��دروك��ل��وروف��ل��وروك��رب��ون��ي��ة وذل���ك تنفيًذ� لل��ت��ز�م دول���ة �لم���ار�ت 
طبقة  حلماية  فيينا  �تفاقية  يف  �ل��ع��امل��ي  �لن�شيج  م��ن  ج���زًء�  ب�شفتها 
�لأوزون.  �مل�شتنزفة لطبقة  �ملو�د  ب�شاأن  �لأوزون وبروتوكول مونرتيال 
ويطبق �لقر�ر على 11 مادة هيدروكلوروفلوروكربونية، ليتم �لت�شريع 
بالتخل�س �لتدريجي من هذه �ملو�د، وذلك تطبيًقا لآخر �لتعديالت يف 

بروتوكول مونرتيال.
�شاأنها  من  �لتي  �ملبتكرة  �حللول  وتطبيق  تطوير  يف  �لدولة  وحتر�س 
ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و���ش��م��ان ����ش��ت��د�م��ت��ه��ا، ك��م��ا جن��ح��ت �ل���دول���ة يف حتقيق 

�ملركبات �لكلوروفلوروكربونية �إىل �لن�شف يف �لعام 2005 و�إىل 85 
باملئة بحلول �لعام 2008 وو�شلت �إىل 100 باملئة بحلول 2010.

و�أ�شار �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �لبيئة بالوكالة باأنه يف �إطار ��شرت�تيجية 
وز�رة �لبيئة و�ملياه لتعزيز �لأمن �لبيئي فقد و�شعت �لوز�رة برناجماً 
لل�شركات  �شنوية  ح�ش�س  وو�شع  �ملركبات  لهذه  �لتدريجي  للخف�س 
فاإنه  �لربنامج  ه��ذ�  �إىل  و��شتناد�ً  زمني  جل��دول  وفقاً  لديها  �مل�شجلة 
يتوجب على جميع �ل�شركات �مل�شجلة لدى وز�رة �لبيئة و�ملياه و�مل�شرح 
�إذن خطي م�شبق وم�شدق من  �مل��و�د �حل�شول على  لها با�شتر�د هذه 
�أي من �ملو�د  �ل���وز�رة على ع��دم دخ��ول  �ل���وز�رة. كما ت�شدد وتوؤكد  قبل 

�أهد�ف �لتفاقية و�لربوتوكول �ملتمثلة يف �لتخل�س �لنهائي من �ملو�د 
�لكلوروفلوروكربونية و�لهالونات �مل�شتنزفة لطبقة �لأوزون بحلول عام 
�لدوؤوب  �ل�شليم و�لعمل  �لنجاح نتيجة للتخطيط  2010. وجاء هذ� 
و�لتن�شيق و�لتعاون �لوثيق بني كافة �جلهات �ملعنية يف �لدولة لتحقيق 
�لزعابي  �شعادة حممد عبيد  �أك��د  فقد  �مل�شرتكة. من جانبه  �لأه��د�ف 
�شعت  �لدولة  باأن  بالوكالة  �لبيئة  �شوؤون  لقطاع  �مل�شاعد  �ل��وز�رة  وكيل 
جاهدة خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية لاللتز�م باأحكام بروتوكول مونرتيال، 
�ل��ق��ر�ر�ت �لتي ���ش��درت ع��ن م��وؤمت��ر�ت �لأط���ر�ف يف  كما �شعت لتنفيذ 
دور�ته �ملختلفة، و�شرح �لزعابي باأنه مت خف�س �لكميات �مل�شتوردة من 

على  �حل�شول  قبل  حتديدها  مت  �لتي  �لهيدروكلوروفلوروكربونية 
�إذن خطي م�شبق. ويف هذ� �ل�شياق مت ��شتبد�ل �ملو�د �مل�شتنفدة لطبقة 
�أن  ك��ون  للرقابة،  خا�شعة  هيدروكلوروفلوروكربونية  مب��و�د  �لأوزون 
طبقة  يف  �لكيميائي  بثباتها  تتميز  �لأوزون  لطبقة  �مل�شتنفدة  �مل���و�د 
�لغالف �جلوي �لقريب من �شطح �لأر�س، وتبد�أ يف تفاعالت مت�شل�شلة 
يف  ت�شتخدم  �مل��و�د  ه��ذه  ب��اأن  بالذكر  �جلدير  �لأوزون.  نفاد  �إىل  ت��وؤدي 
و�ل�شناعية  و�لتجارية  �ملنزلية  و�لتكييف  �لتربيد  و�أجهزة  �لثالجات 
�ل�شيار�ت  تكييف  �أج��ه��زة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��رك��زي��ة،  �لتكييف  و�أج��ه��زة 

و�لعو�زل �حلر�رية.

على هام�س القافلة الثقافية الـ14براأ�س اخليمة  

وفد )الثقافة( و)دائرة اخلدمات االجتماعية( يقدم خدمات طبية لكبار ال�ضن ب�ضوكة واملناطق املجاورة

وفد الفاو يزور جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ويطلع على مبادراته

ا�شتعر�شوا التبادل االأكادميي والبحثي

جامعة االإمارات ووزارة التجارة اليابانية لل�ضوؤون الطبية يناق�ضان تعزيز التعاون امل�ضرتك

•• ابوظبي - الفجر

�لأغ���ذي���ة  ز�ر وف����د م���ن م��ن��ظ��م��ة 
تر�أ�شه  �ملتحدة  ل���الأمم  و�ل��زر�ع��ة 
�ل���دك���ت���ور ج���وزي���ه ج���ر�زي���ان���و دي 
جهاز  �ملنظمة  ع���ام  م��دي��ر  �شيلفا 
لبحث  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي 
وبحث  �ل����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  ����ش���ب���ل 
�لق�شايا �لغذ�ئية �لعاملية وتدعيم 
�لغذ�ئي  ب��ال��و�ق��ع  �لرت���ق���اء  �شبل 
يف ك��اف��ة جم���الت���ه �ن��ط��الق��اً من 
�ملنظمات  من  �أ�شبح  �جلهاز  ك��ون 
�ل��ر�ئ��دة يف جم��الت �لرقابة على 

�لغذ�ء على م�شتوى �لعامل .
وك��ان يف ��شتقبال �ل��وف��د ك��اًل من 
�ل�شريقي  حم��م��د  ر�����ش���د  ���ش��ع��ادة 
�ملدر�ء  مدير عام �جلهاز و �شعادة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وع�����دد م���ن م����در�ء 
�ملنظمة  وف����د  و�ط���ل���ع  �لإد�ر�ت  
�ل���دول���ي���ة خ����الل �لج���ت���م���اع على 
للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  م�����ش��رة 
يف  يلعبه  �ل���ذي  و�ل����دور  �لغذ�ئية 
�ل���و�ق���ع �ل��غ��ذ�ئ��ي �مل��ح��ل��ي و�لأث����ر 

و�لبحثي  �لعلمي  �ل��ت��ع��اون  �ط���ار  يف 
بني دول��ة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ��شتقبل  و�ل��ي��اب��ان 
جامعة  م��دي��ر  �لنعيمي  ر����ش��د  علي 
مكتبه  يف  �م�������س  ع�����ش��ر  �لم���������ار�ت 
باحلرم �جلامعي �جلديد يف مدينة 
وز�رة  م����ن  ي���اب���ان���ي���ا  وف�������د�  �ل����ع����ني 
نوريو�شي  �ل�شيد  برئا�شة  �ل��ت��ج��ارة 
فوكوكا نائب وزير �لتجارة لل�شوؤون 
�لطبية وع�شوية �ل�شيد ما �شاتو�شي 
يف  �ل���دويل  �لتن�شيق  مدير  �وني�شي 
بح�شور   ، �حل���و�دث  م�شاعدة  ق�شم 
يو�شف  �ل���دك���ت���ور حم��م��د  �ل����ش���ت���اذ 
�جلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ي���ا����س  ب��ن��ي 
و�ل�شتاذ  �لكادميية  �ل�شوؤون  مدير 
�ل����دك����ت����ور ����ش���ه���ام �ل����دي����ن ك���ل���د�ري 
م�شاعد نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
�مل�����ش��رتك بني  �ل��ل��ق��اء  ، ومت خ���الل 
�جل��ان��ب��ني م��ن��اق�����ش��ة ث��الث��ة حماور 
رئ��ي�����ش��ي��ة وه���ي �ل��ن��ظ��م �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
�ليابان وتقدمي �خلدمات للمر�شى 
�لتكنولوجيا  مناق�شة  �ىل  ����ش��اف��ة 
�لثالث  و�مل��ح��ور  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �لطبية 
تبحث  �لتي  �لطبية  بالبحوث  تعلق 

نتيجة  �مل���ج���ت���م���ع  يف  �ل�����و�������ش�����ح 
�مل��ن��ظ��وم��ة �ل��رق��اب��ي��ة �ل��ت��ي تهدف 
�ل�شالمة  درج���ات  �أق�شى  ل�شمان 

�لغذ�ئية للم�شتهلكني .
جهود  حول  ل�شرح  �لوفد  و��شتمع 
بالو�قع  �ل���ن���ه���و����س  يف  �جل����ه����از 
�ل������زر�ع������ي وم������ب������ادر�ت �حل���ف���اظ 
و�أهمها  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �مل������و�رد  ع��ل��ى 
�ل��ت��ع��رف على  �إىل ج��ان��ب  �مل���ي���اه  

للرقابة  �أبوظبي  جهاز  مب��ب��ادر�ت 
حتققت  �لتي  ومنجز�ته  �لغذ�ئية 
�لغذ�ئية  �ل�����ش��الم��ة  جم����الت  يف 
�حليو�نية،  و�ل������رثوة  و�ل����زر�ع����ة 
و�لهادفة �إىل توفر �لغذ�ء �لآمن 
للمجتمع وحماية �شحة �حليو�ن 
و�لنبات، م�شيد�ً باجلهود �لر�مية 
وتوعيته   �مل�شتهلك  غ��ذ�ء  حلماية 
و�أن تلك �لتجربة جديرة باإبر�زها 

�لرثوة  قطاع  يف  �حلا�شلة  �لنقلة 
�لبيطرية  و�خل��دم��ات  �حليو�نية 
�ملقدمة ملربي �ملا�شية يف �أبوظبي .

وت��ط��رق �لج��ت��م��اع �إىل ع���دد من 
�ملبادر�ت �لتي ينفذها �جلهاز �شو�ء 
على �شعيد �خلطط �ل�شرت�تيجية 
�أو  �مليد�نية  و�لرب�مج  �مل�شاريع  �أو 
�لدولية  �لأن�����ش��ط��ة  و  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�شتد�مة  ن��و�ح��ي  تعزيز  ب��ه��دف 

م��ن خ���الل �مل���وؤمت���ر�ت و�لأح����د�ث 
�لدولية.

و�أ�شاف �لوفد �أن منظمة �لأغذية 
تعزيز  �إىل  ت��ت��ط��ل��ع  و�ل������زر�ع������ة 
ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة مع 
�لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز 
�لفريدة يف  �لنماذج  �أحد  باعتباره 
�ملنطقة يف جمال �لغذ�ء و�لزر�عة 
و�لرثوة �حليو�نية  موؤكدين على 

م��ع حمدودية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة خ��ا���ش��ة 
�ل����دول����ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف  �مل����������و�رد 
و�رتفاع كلفة �إنتاج �ل�شلع �لغذ�ئية  
�مل��ب��ادر�ت �حلفاظ على  وم��ن تلك 
��شتهالك  وتر�شيد  �ملائية  �مل���و�رد 
�مل���ي���اه  و����ش��ت��خ��د�م �أح�����دث �أن����و�ع 
�لتي  �مل���ج���الت  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

يعمل بها �جلهاز. 
�إعجابه  �مل��ن��ظ��م��ة ع��ن  وع���رب وف���د 

�لتوعية  ج���ه���ود  ت��ع��ظ��ي��م  �أه���م���ي���ة 
م�شتوى  على  �لغذ�ئية  بال�شالمة 
�مل�شتهلكني  ث��ق��اف��ة  ورف����ع  �ل��ع��امل 

حول ق�شاياهم �لغذ�ئية.
�شعادة  ق���دم  �لج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 
ر��شد �ل�شريقي مدير عام �جلهاز 
�لإمار�تي  �ل���رت�ث  تعك�س  ه��دي��ة  
�لأغذية  م��ن��ظ��م��ة  مل��دي��ر  �ل��ع��ري��ق 

و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة �لفاو  .

يف �لكو�رث و�حلو�دث.
لقائه  عقب  �لنعيمي  �لدكتور  وق��ال 
ب���ال���وف���د ه���ن���اك ك���ث���ر م����ن �لم�����ور 
و�ل��ق�����ش��اي��ا �مل�����ش��رتك��ة م��ا ب��ني دولة 
�لم��ار�ت و �ليابان ونحن يف جامعة 
�لمار�ت ن�شعى �ىل تعزيز وتكري�س 
ي�شب يف م�شلحة  مل��ا  �ل��ت��ع��اون  ه���ذ� 
يتعلق  ف���ي���م���ا  وخ���ا����ش���ة  �ل���ب���ل���دي���ن 
حيث  و�لبحثية  �لعلمية  باجلو�نب 

�ل��دك��ت��ور حم��م��د ي��و���ش��ف ب��ن��ي يا�س 
ن����ائ����ب م����دي����ر �جل����ام����ع����ة �ل���ن���ظ���ام 
�ل���دول���ة و�هم  �ل��ق��ائ��م يف  �ل�����ش��ح��ي 
�لتطور�ت �لتي �شهدتها كلية �لطب 
و�لعلوم �ل�شحية يف جامعة �لمار�ت 
م�����ن ح����ي����ث �ح����ت����و�ئ����ه����ا ع����ل����ى 40 
متخ�ش�شة  وم��ر�ك��ز  بحثي  خمترب 
ل��الم��ت��ح��ان��ات و�لخ��ت��ب��ار�ت ومركز 
و�ج���ه���زة ط��ب��ي��ة حديثة  ل��ل��م��ح��اك��اة 

ن��اق�����ش��ن��ا ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ب��ادل على 
�لتدري�س  ه��ي��ئ��ة  �ع�����ش��اء  م�����ش��ت��وى 
جامعة  يف  �ن���ن���ا  خ��ا���ش��ة  و�ل��ط��ل��ب��ة 
يابانيني  طلبة  ن�شتقبل  �لم�����ار�ت 
للدر��شة لدينا فنحن نحاول تو�شيع 
�ملتميزة  �ل�شر�كة  م��ن  �جل��ان��ب  ه��ذ� 
وب�شكل عام مت �طالع �لوفد �لياباين 
�جلامعة  �ل��ع��ل��م��ي��ة يف  �مل���ر�ك���ز  ع��ل��ى 
�لنظيفة  �لطاقة  جم��ال  يف  وخا�شة 

حتاكي ما هو موجود يف �رقى �لنظم 
�ل�شحية يف �لعامل. 

يف �ل�شياق ذ�ته ��شاد �لوفد �لياباين 
ب����ال����ت����ع����اون �جل��������دي �ل����ق����ائ����م بني 
بال�شكر  وتقدمو�  و�ليابان  �لم��ار�ت 
بن  نهيان  �ل�شيخ  مل��ع��ايل  و�لم��ت��ن��ان 
�لتعليم  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �ل  م���ب���ارك 
�ل��رئ��ي�����س �لعلى  و�ل��ب��ح��ث  �ل���ع���ايل 
للجامعة بعد لقائهم مبعاليه وعلى 

هنالك  �ن  ح��ي��ث  �ل��ط��ب��ي  و�مل����ج����ال 
�شركات يابانية تقوم بدعم مثل هذه 
�مل��ر�ك��ز ون��ت��ب��ادل معهم �خل���رب�ت يف 
�شبيل �جناح هذه �لتجارب �لبحثية 
، و�ت��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى ج��م��ع ه���ذه �لفكار 
�تفاقية  ب�شكل  و�شياغتها  و�ملبادر�ت 
جد�  قريبا  �شتوقع  م�شرتك  تعاون 

بني �جلانبني .
م�����ن ج���ه���ت���ه �����ش���ت���ع���ر����س �ل����ش���ت���اذ 

�ل�شيافة  وك����رم  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  ح�����ش��ن 
�ل��ت��ي ح��ف��اه��م ب��ه��ا ، ب��ع��د ذل����ك قام 
�لأ�شتاذ  مب��ر�ف��ق��ة  �ل��ي��اب��اين  �ل��وف��د 
�ل����دك����ت����ور ����ش���ه���ام �ل����دي����ن ك���ل���د�ري 
كلية  بجولة يف  �ملدير  نائب  م�شاعد 
لالطالع  �ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ط��ب 
وخمترب�تها  �ل��ك��ل��ي��ة  م���ر�ف���ق  ع��ل��ى 
تقدمه  م��ا  على  و�لط����الع  �لعلمية 

من بر�مج �كادميية. 

•• دبي –الفجر:

و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  نظمت 
�ليومني  خ��الل  �ملجتمع  وتنمية 
�ملا�شيني، جمموعة من �لزيار�ت 
منطقة  لأه������������ايل  �مل�����ي�����د�ن�����ي�����ة 
���ش��وك��ة و�مل��ن��اط��ق �مل���ج���اورة وهي 
وك����درة  و�مل��ن��ي��ع��ي  ����ش��ف��ن��ي  و�دي 
وو�دي  �لقوز  وو�دي  و�حل��وي��الت 
مم�������دوح، وذل������ك ب���ال���ت���ع���اون مع 
وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية ود�ئرة 
بال�شارقة،  �لجتماعية  �خلدمات 
لكبار  �لطبية  �خلدمات  لتقدمي 
�ل�شن و�ملر�شى و�مل�شاندة و�لدعم 
و�شول  رعايتهم  على  للقائمني 

�إىل منازلهم.
وز�ر وفد وز�رة �لثقافة و�شركائها 
نحو 40 منزًل من �شكان منطقة 
�لتابعة  �مل��ج��اورة  و�ملناطق  �شوكة 
�خل���ي���م���ة، بهدف  ر�أ��������س  لإم��������ارة 
و�ل�شعي  �مل���ج���ت���م���ع  يف  دجم���ه���م 
ل���ت���ط���وي���ر ق����در�ت����ه����م، وت���ق���دمي 
من  للقاطنني  �لطبية  �خلدمات 
�ملنطقة ب�شكل  �ل�شن و�شكان  كبار 
ع��ام. وق���دّم �ل��وف��د جمموعة من 
�ملنطقة  لأه��ايل  �لعينية  �لهد�ية 
و�ملناطق  ����ش���وك���ة  ����ش���ك���ان  د�ع����ي����اً 
�ملجاورة حل�شور فعاليات �لقافلة 

�لثقافية.
وك��ان��ت �ل�����وز�رة ق��د ن��ظ��م��ت هذه 
ه��ام�����س مبادرة  ع��ل��ى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ع�شرة  �لر�بعة  �لثقافية  �لقافلة 

وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  ل��وز�رة 
 ،2013 ل��ع��ام  و�لأوىل  �ملجتمع 
ع�شر  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  تنطلق  و�ل��ت��ي 
ف����رب�ي����ر   14 �خل����م����ي���������س  ي�������وم 
ليومني  وت�������ش���ت���م���ر  �جل������������اري، 
يف  �لتنفيذية  �ل��ق��ي��اد�ت  بح�شور 
�للجنة  و�أع�����ش��اء  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
�لثقافية،  �لقو�فل  لفريق  �لعليا 
و�ملوؤ�ش�شات  �جل���ه���ات  وع�������ش���ر�ت 
���ش��رك��اء �ل�����وز�رة يف �مل���ب���ادرة �لتي 
�ل�شامية  �ل���دع���وة  م���ن  �ن��ط��ل��ق��ت 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�شمو  ل�شاحب 
ل����ت����ع����زي����ز �ل�����ت�����الح�����م �ل���وط���ن���ي 
لفيف  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�مل��ج��ت��م��ع��ي، 
ر�أ�س  باإمارة  �لقياد�ت �ملحلية  من 
باملنطقة  و�مل���و�ط���ن���ني  �خل��ي��م��ة، 

و�ملقيمني فيها.
وم���ن ج��ان��ب �آخ����ر، وع��ل��ى هام�س 
ن��ظ��م��ت وز�رة  �ل��ق��اف��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
قدمها  ت��دري��ب��ي��ة  ور����ش���ة  �أم�������س 
�حلليان  ���ش��الح  �مل���ايل  �مل�شت�شار 
للتعليم  �شوكة  م��در���ش��ة  ل��ط��الب 
عنو�ن  حت��ت  و�ل��ث��ان��وي  �لأ�شا�شي 
و�ل�شتثمار(  �لدخ������ار  )ث��ق��اف��ة 
على  �ل��ط��الب  م��ن خاللها  ح�ّس 
ت��ب��ن��ي ث��ق��اف��ة �ل��ت��وف��ر و�لدخ����ار 
منذ �ل�شغر، وذلك و�شط ح�شور 
و�لهيئة  �ل�����ط�����الب  م�����ن  لف������ت 

�لتدري�شية.
�لها�شمي  ه��ا���ش��م  ح��ك��م  و�أو����ش���ح 
لتنمية  �مل�����ش��اع��د  �ل������وز�رة  وك��ي��ل 

ع��ن ق��رب على طبيعة �حل��ي��اة يف 
�ملناطق �لبعيدة، وي�شمح بحدوث 
�ملقيمني  ب��ني  �مل��ط��ل��وب  �ل��ت��ف��اع��ل 
�ملناطق، مبا  تلك  و�أه���ايل  ب��امل��دن 
يوؤكد على قدرة �لقو�فل �لثقافية 
�لتالحم  ق���ي���م  ت���ك���ري�������س  ع���ل���ى 

�لوطني.
�مليل  �بر�هيم  �أحمد  ��شار  ب��دوره، 
�حلكومي  �لت�����ش��ال  �د�رة  م��دي��ر 
�خل���دم���ات  د�ئ�������رة  م�������ش���ارك���ة  �أن 
وز�رة  ب��ال�����ش��ارق��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لر�ئدة  م��ب��ادر�ت��ه��ا  يف  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لد�ئرة  �أه��د�ف  تاأتي متا�شيا مع 
يف �لتعاون مع �جلهات �حلكومية 
�لتوعية  جم������الت  خم��ت��ل��ف  يف 
وفر�شة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �ملجتمعية 
�ملناطق  �أه����ايل  لتعريف  م��و�ت��ي��ة 
�ل���ب���ع���ي���دة ب���اأف�������ش���ل �خل����دم����ات 
�لجتماعية �لتي تقدمها �لد�ئرة، 
�ملجتمعية  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  م�����ش��ي��د�ً 
هذ�  لإجن����اح  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  م��ع 
تلبي  �ل��ت��ي  �لفعاليات  م��ن  �ل��ن��وع 
�حتياجات خمتلف فئات �ملجتمع.

و�أ�������ش������اد �أح����م����د �مل����ي����ل مب����ب����ادرة 
�ل���ت���ي تتيح  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل���ق���و�ف���ل 
�لأهايل  ب��ني  للتو��شل  �لفر�شة 
�لوز�ر�ت،  خمتلف  يف  و�مل�شوؤولني 
�إن  �إىل  لفتا  و�لهيئات  و�ل��دو�ئ��ر 
�لد�ئرة ت�شارك يف �لقو�فل للمرة 
�لثانية بهدف بناء �شر�كات فعالة 
مع جميع �جلهات ل�شيما فعالية 
ونحن  �لثقافية  �ل��ق��و�ف��ل  بقيمة 

يف د�ئ�������رة �خل����دم����ات �لأ����ش���ري���ة 
�لثقافة  ل���وز�رة  نثمن  بال�شارقة 
و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع هذه 
�لريادة يف تقدمي مبادر�ت ت�شاهم 
بالرتقاء مبجتمع دولة �لإمار�ت 
خمتلف  يف  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
ون�شر  �إي�شال  خ��الل  من  �ملناطق 
�خلدمات  من  متنوعة  جمموعة 

لأهايل تلك �ملناطق.
د�ئ��رة �خلدمات  �أن  �مليل  و�أو���ش��ح 
تقدم  ب���ال�������ش���ارق���ة  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
و�شحية  �ج���ت���م���اع���ي���ة  خ����دم����ات 
�ل�شن  ل��ك��ب��ار  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  ونف�شية 
و�لعقليني  �لنف�شيني  وللمر�شى 
يف م��ن��ازل��ه��م ب���ه���دف دجم���ه���م يف 
�ملجتمع و�ل�شعي لتطوير قدر�تهم 
�أو تثبيتها وكذلك تقدمي �مل�شاندة 
رعايتهم  على  للقائمني  و�ل��دع��م 
�ل����رع����اي����ة  خ����دم����ة  م���ت���م���ث���ل���ه يف 
�لجتماعية  و�خل��دم��ات  �ملنزلية 
وحدة  �أم��ا  و�لنف�شية،  و�ل�شحية 
�مل��ن��زل��ي��ة فتعنى  �لأم����ل ل��ل��رع��اي��ة 
�ملنازل،  يف  �لنف�شيني  ب��امل��ر���ش��ى 
خدمات  م��ن  للعديد  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�خلدمات  �لج��ت��م��اع��ي  �ل���دع���م 
لالرتقاء  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �لتاأهيلية 
�لعي�س  من  ومتكينهم  ب��احل��الت 
بالإ�شافة  و��شتقاللية،  بكر�مة 
�ل���د�ئ���رة �خلدمات  ت��ق��دم  ل��ذل��ك 
�حلماية  وخ����دم����ات  �لإي����و�ئ����ي����ة 
�ملحرومني من  ورع��اي��ة  لح��ت��و�ء 

�لرعاية �لجتماعية.

ت��اأت��ي حتت  �مل���ب���ادرة  �أن  �مل��ج��ت��م��ع 
�لوطني  �لتالحم  م��ب��ادرة  مظلة 
و�مل����ج����ت����م����ع����ي، وه��������ي ت����ت����و�ف����ق 
لوز�رة  �ل�شرت�تيجية  و�لأه��د�ف 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
وت�شهم   )2013  -2011(
ت�����ش��اف��ر جهود  ف���ع���ال يف  ب�����ش��ك��ل 
كافة �جلهات و�لوز�ر�ت و�لهيئات 
�ملجتمعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
�ملجتمعي  و�ل���رت�ب���ط  و�ل��ث��ق��اف��ة 
لدى  �لوطني  باحل�س  و�لرت��ق��اء 
�أع��ل��ى م�شتوى  �إىل  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء 
تتيح  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �أن  ك��م��ا  ل����ه، 
�لو�شول  يف  ل����ل����وز�رة  �ل��ف��ر���ش��ة 

كل  �إىل  �لدولة  �لثقايف يف  باملنتج 
�أبنائها �أينما كانو� ومهما تباعدت 

�أماكن �شكناهم.
�ل����زي����ارة  �إن  �ل���ه���ا����ش���م���ي  وق�������ال 
�لثقافة  وز�رة  ل��وف��د  �ملجتمعية 
و�ملناطق  �شوكة  منطقة  ل�شكان 
�خل���ي���م���ة  ر�أ�������������س  يف  �مل��������ج��������اورة 
عمل  ذ�ت����ه  �ل��وق��ت  يف  ي�شاحبها 
�مل�شح �مليد�ين، وذلك من منطلق 
�أن مبادرة �لقو�فل �لثقافية �لتي 
جت���وب �أرج����اء �لإم�����ار�ت حتر�س 
�ملجتمع  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 

�لإمار�تي �لثقافية و�ملجتمعية.
�لثقايف  �ل��دور  تفعيل  �أن  و�أو���ش��ح 

�لوطني  �ل����ت����الح����م  ت���ع���زي���ز  يف 
و�مل��ج��ت��م��ع��ي م���ن �أه�����م �أول����وي����ات 
�أهد�فها،  ر�أ������س  وع���ل���ى  �ل�������وز�رة 
م�شر� �إىل �أن �لوز�رة تعمل كذلك 
�لإمار�تي،  �ل���رت�ث  حماية  على 
�لثقافية  �لتنمية  قيم  وتر�شيخ 
من  �أ�شكالها  مبختلف  �ملجتمعية 

خالل ما تطلقه من مبادر�ت. 
لتنمية  �مل�شاعد  �لوكيل  و�أ���ش��اف 
�ل������وز�ر�ت  م�����ش��ارك��ة  �أن  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لهيئات �حلكومية و�خلا�شة يف 
ي�شفي  �لثقافية  �لقو�فل  �أن�شطة 
على �لفعاليات نوعا من �حليوية 
بالتعرف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  وي�����ش��م��ح 
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بحث تعزيز التعاون بني وزارة الداخلية واالإنرتبول  
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �لوفد �أخر� �إىل 
�لقياد�ت  من  ع��دد�  خاللها  ز�ر  و�لتي  �ملتحدة  �ململكة 
�ل�شرطية �لر�ئدة يف هذ� �ملجال �شملت كال من �شرطة 
م���رتو ب��ول��ي��ت��ان و���ش��رط��ة ج��ن��وب ي��ورك�����ش��اي��ر و�شرطة 
�ل��ك��ربى. ومت خ��الل �ل��زي��ارة �لط���الع على  مان�ش�شرت 
�لعمليات  �إط��ار  من��وذج  �أهمها  من  �ملمار�شات  من  ع��دد 
�لإد�ري��ة �لذي يعتمد على و�جهة �ملتعاملني ومنهجية 
وفق  �لتطوير  �أولويات  على  �مل�شتندة  �لعمليات  تطوير 
ملر�كز  �جلديد  �لعمليات  �إد�رة  ومن��وذج  �ملالية  �لكفاءة 

�ل�شرطة . 

�لر�أي  وتبادل  �ملتطورة  �لأمنية  و�لرب�مج  �لإلكرتوين 
�شحايا  هوية  وح��دة حتديد  ودع��م  تطوير  �شبل  ح��ول 
�إىل جمالت  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��الإن��رتب��ول  �لتابعة  �ل��ك��و�رث 
�مل�شرتكة وتطوير �لعمل يف  �لتدريب وتبادل �خلرب�ت 
مكتب �شوؤون �ل�شحايا يف �لإمار�ت. ومن ناحية �خرى 
�لدكتور  �ملقدم  برئا�شة  �لد�خلية  وز�رة  من  وفد  �طلع 
�لوز�رة  يف  �جل��ودة  �إد�رة  مدير  �ل�شريدي  مطر  �شعيد 
على �أف�شل �ملمار�شات يف �ل�شرطة �لربيطانية يف جمال 
�إد�رة  مع  ومو�ءمتها  �لإد�ري���ة  �لعمليات  وتطوير  �إد�رة 

�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي. 

•• ابوظبي-وام:

�لعمليات  عام  �لري�شي مدير  نا�شر  �أحمد  �للو�ء  بحث 
رئي�س  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �مل��رك��زي��ة يف 
جلنة مكتب �شوؤون �ل�شحايا بالدولة مع مايكل �أوكنل 
مدير �لعمليات �ل�شرطية يف �ملنظمة �لدولية لل�شرطة 
وز�رة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  �لإن���رتب���ول  �جلنائية 
�لهتمام  ذ�ت  �ملجالت  يف  �لدولية  و�ملنظمة  �لد�خلية 

�مل�شرتك. 
ورك����ز �ل��ل��ق��اء ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون ب��ني �جل��ان��ب��ني يف �ملجال 

األف �شخ�س يح�شرون االفتتاح

انطالق الفعاليات اخلتامية امل�ضاحبة جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ن�������ط�������ل�������ق�������ت م���������������ش�������اء �أم���������������س 
لدورة  �خلتامية   �لأول،�لفعاليات 
�ل��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة م���ن ج���ائ���زة ر�أ����س 
�لتي  �ل����ك����رمي،  ل���ل���ق���ر�آن  �خل��ي��م��ة 
ر�أ������س �خليمة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
للقر�آن �لكرمي وعلومه، يف م�شجد 
�ل�شيخ ز�يد بر�أ�س �خليمة، بح�شور 
حميد  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  �شقر  �ل�شيخ 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
�ل�شحي،  �أح��م��د  و�شعادة  �ملوؤ�ش�شة، 
�للجنة  رئي�س  �ملوؤ�ش�شة،  عام  مدير 
�ل�شيخ  وف�شيلة  �مل��ن��ظ��م��ة،  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لفعالية  �شيف  �جل���اب���ري،  عبيد 
�لأمني  �شبيعان،  و�أح��م��د  �لأوىل، 
�لعام للجائزة ونائب رئي�س �للجنة 
جمل�س  و�أع�����ش��اء  �مل��ن��ظ��م��ة،  �لعليا 
�لعليا  و�ل��ل��ج��ن��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة 
من  كبرة  ح�شد  بجانب  �ملنظمة، 
�جلن�شني،  من  و�ملهتمني،  �لأه��ايل 

ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، 
للقر�آن  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  جل����ائ����زة 
�لكرمي، ومتابعته �حلثيثة لأعمال 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ول��ل��ت��ح�����ش��ر�ت خالل 
�لدورة  لن��ط��الق  �ملا�شية  �ملرحلة 
وفعالياتها،  �جلائزة  من  �جلديدة 
حر�شا على جناح �حلدث �لقر�آين، 
وحتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة من ور�ء 
��شت�شافة  ح�شن  بجانب  �جل��ائ��زة، 
�لعلماء  �لف�شيلة  لأ�شحاب  �شموه 
م��ن �شيوف �ل���دورة �جل��دي��دة من 
�جلائزة �لقر�آنية، موؤكد� �أن علماء 
للمجتمعات  ن�����ور  ه����م  �لإ������ش�����الم 

�لإ�شالمية، و�شمان لأمن دولها.
ول��ف��ت م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة ر�أ����س 
وعلومه،  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
�لدور  �إىل  �لف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  يف 
�ل�شيخ  ب��ه  ي�شطلع  �ل���ذي  �لكبر، 
�شقر بن خالد بن حميد �لقا�شمي، 
يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 

�شبحانه  �هلل،  وع��د  �ل��ت��ي  وتعلمه، 
���ش��ل��ى �هلل عليه  ون��ب��ي��ه،  وت���ع���اىل، 
�لكرمي.  كتابه  حفظة  بها  و�شلم، 
�شورة  �شرح  �إىل  �ل���دورة  وتطرقت 
و�ليوم  �أم�����س  وت�شتكمل  �ل��ف��احت��ة، 
و�ملعوذتني.  �لإخ��ال���س  �شور  �شرح 
وت���ق���ام �ل������دورة ع��ل��ى م����د�ر �لأي����ام 
�لثالثة بعد �شالة �لع�شر وت�شتمر 

حتى �لع�شاء.
من �لإمار�ت و�خلليج

�لعليا  �للجنة  �أ���ش��ادت  جانبها،  من 
�حل�شور  بحجم  للجائزة  �ملنظمة 
بفعاليات  وب��اله��ت��م��ام  ون��وع��ي��ت��ه، 
�جل���ائ���زة حم��ل��ي��ا و�إق��ل��ي��م��ي��ا، وهو 
�لرئي�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  يف  جت��ل��ى  م��ا 
خالل �ليوم �لأول. ولفتت �للجنة 
�أن �حل�شور و�مل�شاركني جاوؤو�  �إىل 
�ل��دول��ة ودول  �إم���ار�ت  من خمتلف 
�لأمر  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 
�لأول من  �ليوم  بنجاح  ت��وج  �ل��ذي 
و�خلتامية  �لرئي�شية  �لفعاليات 

قدر بنحو �ألف �شخ�س.
وت����ت����و������ش����ل ف���ع���ال���ي���ات �جل����ائ����زة 
و�لع�شرين  �لثامن  حتى  �لقر�آنية 
م��ن �ل�����ش��ه��ر �حل����ايل، حت��ت رعاية 
بن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  ���ش��ق��ر 

�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
�ل�شحي،  �أح���م���د  ����ش���ع���ادة  و�أع�������رب 
يف  �ملنظمة،  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
كلمة �ألقاها خالل �فتتاح فعاليات 
يف  ز�ي���د  �ل�شيخ  مب�شجد  �جل��ائ��زة 
ر�أ�س  با�شم موؤ�ش�شة  ر�أ�س �خليمة،، 
وعلومه،  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
ل�شاحب  و�ل���ع���رف���ان  �ل�����ش��ك��ر  ع���ن 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان، 
للموؤ�ش�شات  �ل�شخي  �شموه  لدعم 
�لقر�آن  حتفيظ  حقل  يف  �لعاملة 

�لكرمي ورعاية حفظته .
و�أ�شار �ل�شحي �إىل �لرعاية �لكرمية 
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  م���ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب 

�ل��ت��ي تعرت�س  �ل�����ش��ع��اب،  ت��ذل��ي��ل 
�جلائزة  وتنظيم  �ملوؤ�ش�شة  �أع��م��ال 
�أح�������ش���ن وج����ه مم��ك��ن وبقية  ع��ل��ى 

ن�شاطاتها �ل�شنوية. 
�أ�شول �لتف�شر

�ل�������دورة  ف���ع���ال���ي���ات  م�����ش��ت��ه��ل  ويف 
دورة  تنظيم  ج��رى  ع�شرة،  �لثالثة 
)ق��و�ع��د �أ���ش��ول �ل��ت��ف�����ش��ر(، �لتي 
�لعالمة  �ل�����ش��ي��خ  ف�شيلة  ق��دم��ه��ا 
�ململكة  م�����ن  �جل�������اب�������ري،  ع���ب���ي���د 
�ل�شقيقة،  �ل�������ش���ع���ودي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�أئمة  مب�����ش��ارك��ة ح�����ش��د ك��ب��ر م���ن 
�ل�شرعي  �ل��ع��ل��م  وط��ل��ب��ة  �مل�����ش��اج��د 
و�لأه����ايل،  و�ملهتمني  و�ملخت�شني 
 850 نحو  ب��و�ق��ع  �جلن�شني،  م��ن 
�إمر�أة،   150 رج��ل، مقابل ح��و�يل 
�لأول  �ليوم  يف  ح�شورهم  �شجلو� 
�أيام،   3 ت�شتمر  �لتي  �ل���دورة،  م��ن 

وتختتم م�شاء �ليوم )�ل�شبت(.
�لأول،  يومها  يف  �ل���دورة،  وتناولت 
�لكرمي  �ل�����ق�����ر�آن  ح���ف���ظ  ب�������ش���ائ���ر 

ت��ن��ظ��ي��م متميز  و����ش���ط  ل��ل��ج��ائ��زة، 
وترتيبات �أنيقة، موؤكدة �أن �لإقبال 
�جلائزة  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����ش��ور  ع��ل��ى 
�أ���ش��ه��م يف رف���ع ن�����ش��ب �لإ����ش���غ���ال يف 
فنادق �لإم��ارة، ما يك�شف عن وجه 
�لعو�ئد  هو  �جل��ائ��زة،  لعو�ئد  �آخ��ر 
بجانب  و�ل�شياحية،  �لقت�شادية 

�أبعادها �لدينية و�لروحانية.

خيمتان لل�شيافة
و�إ�شادة  ��شتح�شان  لق��ت  ب���ادرة  يف 
فعاليات  يف  و�مل�����ش��ارك��ني  �حل�����ش��ور 
�لدورة �لثالثة ع�شرة من �جلائزة، 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أق����ام����ت 
حميط  يف  ل��ل�����ش��ي��اف��ة  خ��ي��م��ت��ني 
م�شجد �ل�شيخ ز�يد بر�أ�س �خليمة، 
من  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  يحت�شن  �ل���ذي 

�ل���ف���ع���ال���ي���ات، وذل������ك ط��ي��ل��ة فرتة 
تتو��شل  �ل��ت��ي  �جل��ائ��زة،  فعاليات 
مكان  ت���وف���ر  ب���ه���دف  ي���وم���ا،   21
ل�����ش��ي��اف��ة رو�د  م��ن��ا���ش��ب وم���ري���ح 
�جل���ائ���زة وت���اأم���ني �ل���ر�ح���ة ل��ه��م يف 
�لأوقات، �لتي تف�شل بني �لفعاليات 
�حلافل  �جل��دول  ظل  يف  �ملختلفة، 

لتلك �لفعاليات.

فعاليات ُم�شاحبة يف اليوم ال�شاد�س

م�ضابقة املحالب وبطولة اليولة يف مهرجان �ضلطان بن زايد لالإبل يف �ضويحان
•• ابوظبي-الفجر:

�شمو  مهرجان  فعاليات  تتو��شل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
لليوم  �شويحان  منطقة  يف  لالإبل 
�ل�������ش���اد����س ع���ل���ى �ل�����ت�����و�يل �ل����ذي 
ي��ن��ظ��م��ه ن������ادي ت������ر�ث �لإم��������ار�ت 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ب��رع��اي��ة 
�شاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
رئي�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س  �ل�����ش��م��و 
�ليوم  ، حيث خ�ش�س هذ�  �لنادي 
للمهرجان،  �مل�شاحبة  للفعاليات 
�أعمال  فقد ��شتكملت �شباح �ليوم 
م�شابقة  يف  للم�شاركة  �لت�شجيل 
�ملحالب بدورتها �لثانية للفرتتني 

�ل�شباحية و�مل�شائية.
وق���ال حم��م��د ب��ن ع��ا���ش��د �ملهري 
�أكرث  �إن  �مل��ح��ال��ب،  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
�شت�شارك  �لب��ل  من  �ربعمائة  من 
�لم����ار�ت،  دول���ة  م��ن  �ملناف�شة،  يف 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  وج���م���ي���ع 
و�ليمن،  �ل��ع��رب��ي��ة،  �خلليج  ل���دول 
وحتى  �أي��ام  خم�شة  ملدة  و�شت�شتمر 
�ل��ق��ادم . و�شتجري  �ل��ث��الث��اء  ي��وم 
يوميا   �أ�شو�ط  خم�شة  يف  �ملناف�شة 
���ش��ب��اح م�����ش��اء  ب���ني خ��م�����ش��ة فئات 
�ملحليات  �لأ���ش��اي��ل  �ل���ُع���رب  ه���ي: 
خا�شة بالإبل  �لإمار�تية ، و�لُعرب 
�لأ����ش���اي���ل �مل��ح��ل��ي��ات �خل����و�وي����ر، 
و�حلز�مي، و�حلز�مي �خلو�ويرثم 
باإ�شافة  وذل���ك  �مل��ف��ت��وح،  �ل�����ش��وط 
�لعام،   ه��ذ�  ج��دي��د  خام�س  ���ش��وط 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وج���ه  ح��ي��ث 
�شاحب  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو رئي�س �لدولة به ويخ�ش�س 

للخو�وير �حلز�مي.
  و�أ���ش��اف �مل��ه��ري  ب��د�أ بعد ظهر 
�مل�شاركة  �لإب�����ل  ����ش��ت��الم  �ل���ي���وم، 
وترقيمها من قبل جهاز �لرقابة، 
ثم فرزها وت�شنيفها ح�شب �لفئة 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل���ه���ا، م���ن ق��ب��ل جلنة 
ع�شرين  م����ن  �مل���ك���ون���ة  �مل���ح���ال���ب 
�لإبل  ك��ل  لو�شع  متهيد�  ع�شو�، 
�مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ف��ئ��ات و�لأ����ش���و�ط 
�مل��ح��ددة ل��ه��ا، وت��ت��م ه��ذه �خلطوة 
ن���ز�ه���ة �مل��ح��ال��ب بحيث  ل�����ش��م��ان 
تكون جميع �لإب��ل حتت �لإ�شر�ف 
�ملبا�شر للجنة قبل يوم كامل من 
على فرتتني  يكون  و�ل��ذي  حلبها 
�ليوم  وي�شمى  وم�شائية،  �شباحية 
لالإبل  �لتطيب  ب��ي��وم  ه���ذ�  �لأول 
للتاأكد  �ل��وق��ت  ذ�ت  ويف  �مل�شاركة، 
ل��ي�����ش��ت حمينة   �لإب�����ل  �ن  خ��الل��ه 
�أربع  م��ن  �ك���رث  عليها  م�����ش��ى  �أي 

وع�شرين �شاعة مل حُتلب.
تبد�أ  �مل�����ش��اب��ق��ة  �أّن  �إىل  و�أو����ش���ح    
�لرئي�شة  �لأوىل  ب��احل��ل��ب��ة  فعليا 
�لرت�كمي  �ل����وزن  ب��غ��ر���س  ل��الإب��ل 
�لأحد،  غد  بعد  �شباح  للمناف�شة 
 ، ثانية  ت��ك��ون حلبة  �مل�����ش��اء  ث��م يف 

�لهجن  من �أجل ربط جيل �ل�شباب 
ب����ال����رت�ث �لأ�����ش����ي����ل، م����ن خالل 
ريا�شة  وحم��ب��ي  �ل��ن��ا���س  ت�شجيع 
�شباقات �لهجن على �لتو��شل مع 
�جلميلة  �لرت�ثية  �لريا�شة  ه��ذه 
�شباقات  يف  م�شاركتهم  خ��الل  من 
�ملهرجان  خ�ش�س  حيث  �ل��ه��ج��ن، 
مل�����ش��ارك��ة م��و�ط��ن��ني �ل���دول���ة من 
�أعمار 10 �إىل 70 عاماً، وت�شجيع 
�قتناء  �لإب���ل على  م��الك وم��رب��ي 
�لأ�شيلة  �مل���ح���ل���ي���ة  �ل���������ش����اللت 

بو�شفها ثروة وطنية م�شتد�مة. 
وق�����ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
تر�ث  ن��ادي  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لإم��ار�ت عن هذ� �ملهرجان �لذي 
ي�����ش��ارك ف��ي��ه ع��ا���ش��ق��و �لإب�����ل من 
د�خ��ل �لإم��ار�ت ومن دول جمل�س 
�شويحان  ���ش��ب��اق  �إّن  �ل����ت����ع����اون:  
لي�س �شباقاً لالأ�شايل فقط و�إمنا 
�أك���رب م��ن ذل��ك فهو مهرجان  ه��و 
بذلك  وه��و  �جلميع  ي�شم  �شعبي 
و�مل���ودة  و�ل��ت��ع��ارف  ل��ل��ت��و�د  و�شيلة 
و�لإخاء �لإن�شاين و�لتقاء �مل�شئول 
ب��امل��و�ط��ن، وت��ف��اع��ل �أك���رث ب��ني كل 
من  وتعمل  ترعى  �لتي  �لعنا�شر 
و�حلفاظ  �ل�����رت�ث  ح��م��اي��ة  �أج����ل 
فاطمة  و�خ���ت���ت���م���ت      . ع���ل���ي���ه 
ياأتي  بالقول  حديثها  �ملن�شوري 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان 
ر�أ�س  على  ل��الإب��ل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
ق��ائ��م��ة �لأن�����ش��ط��ة �ل��رت�ث��ي��ة �لتي 
ويف  �شويحان،  منطقة  يف  ي�شمها 
�مل��ه��رج��ان ف��ق��د مت  �شبيل ت��ط��وي��ر 
�إحل����اق ف��ع��ال��ي��ات ج��دي��دة ب��ه منذ 
�ملز�ينة،  يف  تتمثل  2008؛  ع��ام 
و�مل���ز�د على �لإب���ل؛ حيث يزيد يف 
�لعر�س  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  �مل��ه��رج��ان 
�أع��د�د كبرة  وذل��ك نتيجة تو�فد 
م���ن �ل���ن���ا����س، ف��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م مز�د 
منها  �ل�شغرة  �لإب��ل خا�شة  على 
ومنذ  �مل��ع��روف��ة،  �ل�����ش��اللت  وذ�ت 
بطولة  �إحل����اق  مت  2011م  ع���ام 
مز�ينة �ل�شلوقي �لعربي بالتعاون 
م���ع م��رك��ز �ل�����ش��ل��وق��ي �ل��ع��رب��ي يف 
للمهرجان  �أحل����ق  ك��م��ا  �أب��وظ��ب��ي، 
�ملحالب،  م�شابقة  �ملا�شي  �لعام  يف 
تفوز  �مل�شابقة  ه��ذه  �أ���ش��ا���س  وعلى 
�ل���وف���ر من  �مل��ط��ي��ة ذ�ت �لإن���ت���اج 

�حلليب.
 

برنامج يوم ال�شبت
لليوم  �ل�شباحية  �ل��ف��رتة  ت�شهد 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ل�����ش��اب��ع 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
مناف�شات  �إن��ط��الق  ل��الإب��ل  نهيان 
م����ز�ي����ن����ة  م�������د�ين �ل�������ش���ي���وخ ، و 
ت�شهد  ، يف ح��ني  م��د�ين �جلماعة 
و�مل�شائية  �ل�شباحية  �ل��ف��رتت��ني 
�شوط  �مل��ح��ال��ب  م�شابقة  �ن��ط��الق 

تاأهيلي كّل �لفئات.

�ل��ث��ال��ث��ة يف �ليوم  وت��ك��ون �حل��ل��ب��ة 
�ل����ت����ايل )�لث�����ن�����ني( ك���ذل���ك على 
حيث  وم�شائية  �شباحية  فرتتني 
نتاجها  مب���وج���ب  �لإب�������ل  ت���ت���اأه���ل 
ووزن���ه���ا  �ل��رت�ك��م��ي م��ن �حلليب 
�لنهائية،  قبل  �لت�شفية  ل��دخ��ول 
ناقة  )ع�شرون(  لها  تتاأهل  و�لتي 
م��ن ك��ل فئة م��ن �ل��ف��ئ��ات �خلم�س 
�أما يف �حللبة  �ملناف�شة..  ، لتدخل 
من  ناقات  ع�شر  تتاأهل  �خلام�شة 
�ملر�كز  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن��اف�����س  ف��ئ��ة  ك���ل 
�ملر�شحة  �لإب���ل  وتخ�شع  �لأوىل، 
�مل��ت��ق��دم��ة للفح�س  �مل��ر�ك��ز  ل��ه��ذه 
�إعطائها  عدم  من  للتاأكد  �لطبي، 
�أو هرمونات مدرة للحليب  �أدوي��ة 
.. �أما �حللبة �لنهائية للناقة وهي 
�ل�شاد�شة، يكون فيها �لتناف�س على 
وتتناف�س  �لأو�ئ��ل،  �لع�شرة  �ملر�كز 
فيها خم�شون ناقة . وبعدها تعلن 
�لإب����ل �ل��ف��ائ��زة ب���اجل���و�ئ���ز،  حيث 
ينال �شاحب �لناقة �لفائزة باملركز 
�لأول )من كل فئة( �شيارة ، وباقي 
ينال  �لعا�شر  �ملركز  وحتى  �ملر�كز 

�أ�شحابها جو�ئز مالية
  و�أعرب  حممد بن عا�شد �ملهري 
تقدير  عن  �ملحالب،  جلنة  رئي�س 
�أ�شحاب  وج��م��ي��ع  �ل��ل��ج��ن��ة  و���ش��ك��ر 
�لإبل �مل�شاركة يف م�شابقة �ملحالب، 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ىل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
مهرجانات  ب���اإح���ي���اء  له��ت��م��ام��ه 
�شلطان  �ل�شيخ  ول�شمو  �ل����رت�ث، 
�شاحب  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو رئي�س �لدولة، رئي�س نادي 
تر�ث �لإم��ار�ت، لرعايته �لكرمية 
�شخ�شيا،  وم��ت��اب��ع��ت��ه  وح���ر����ش���ه 
جل��م��ي��ع ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان منذ 
وت�شجيعه  ودع����م����ه  �ن����ط����الق����ه، 

و�ل�شوط  �خل����و�وي����ر،  �حل����ز�م����ي 
�مل���ف���ت���وح ، وم�����ن ����ش���رط �أ�����ش����و�ط 
�شخ�س  ل��ك��ل  ي�شمح  �أن���ه  �مل��ح��ال��ب 
ب��امل�����ش��ارك��ة ب��ن��اق��ة و�ح����دة، ويكون 
�حل��ل��ب ع��ن ط��ري��ق �ل��ن��اق��ة �أو من 
و�أن  منا�شباً،  �لناقة  �شاحب  ي��ر�ه 
�لناقة عن طريق �شاحبها  حُتلب 
قبل �مل�شاركة بيوم، و�أن يكون وعاء 
جلنة  طرف  من  �لطا�شة  �حلليب 
�لتحكيم ولي�س من طرف �شاحب 
�أو  غ�����س  �أي  ح���ال���ة  ويف  �ل���ن���اق���ة، 
تالعب تر�ه �للجنة يف �حلليب �أو 
طريقة �حللب يتم ��شتبعاد �لناقة 
يف  �لطعن  وليقبل  �مل�شاركة  م��ن 

قر�ر جلنة �لتحكيم.
 

بطولة اليولة للنا�شئني
للنا�شئني  �ليولة  بطولة  �نطلقت 
�لرت�ثية  �ل��ق��ري��ة  يف  �أم�����س  ع�شر 
�إد�رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  ب�����ش��وي��ح��ان 
�لفعاليات  ����ش���م���ن  �لأن���������ش����ط����ة، 
ومب�شاركة  للمهرجان،  �مل�شاحبة 
�أبوظبي،  �ل���ن���ادي   ط���الب م��ر�ك��ز 
�لوثبة، �شويحان، �لعني ،و�ل�شمحة 

.
 

ور�س اإبداعية لذوي 
االحتياجات اخلا�شة 

تتنوع دكاكني �ل�شوق �ل�شعبي �لذي 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  ي���ق���ام 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
منطقة  يف   2013 ل��الإب��ل  نهيان 
�ل�  �لدكاكني  تاأخذ  لأن  �شويحان، 
�ل�شعبي  و�مل����وروث  �لطابع   107
لعر�س �أنو�ع من �لعطور و�لزينة 
�حلرفية  �ل����ي����دوي����ة  و�لأع������م������ال 
ب�شمات  ذ�ت  �أخ��������رى  و�أع�����م�����ال 

�إبد�عية.

لل�شعر،  بيوت  �إىل  �إ�شافة  �ل��ع��ني، 
و�ل��ط��وي  �لبئر ، وت��ق��دمي و�جب 
وتقدم  �حل�����ش��رة،  يف  �ل�����ش��ي��اف��ة 
ع��رو���ش��اً ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة، و�جِل���َم���ال، 
�ملحلية  �ل�شعبية  للفنون  و�أخ���رى 
�ليدوية  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  و�مل�����ش��غ��ولت 
لأم�����ه�����ات �مل�������ش���غ���ل �ل���ن�������ش���ائ���ي يف 
لنماذج  �ل�شمحة  وم��رك��ز  �ل��ق��ري��ة 
�لرت�ثية،  �ل��ي��دوي��ة  �لأع��م��ال  م��ن 
�لرت�ثية  �ل��ق��ري��ة  د�خ���ل  �أع���د  كما 
جمال�س �شعبية، ويف حني �شيعرف 
جلمهور  �ل����رت�ث����ي����ون  �مل�����درب�����ون 
�لقرية على �أبرز �لعاد�ت و�لتقاليد 

و�حلكايات و�لأ�شعار و�لفنون.

جلنة املوقع واخلدمات
�إد�ر�ت و�أق�شام نادي تر�ث �لإمار�ت 
و��شلت  نحل  كخلية  تعمل  ك��اف��ة 
لأنطالق  ��شتعد�د�ً  بالنهار  �لليل 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
لالإبل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان 
بن�شخته �جلديدة للعام 2013م، 
وجل��ن��ة �مل��وق��ع و�خل��دم��ات �إحدى 
�شرعت  �ل���ت���ي  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���ل���ج���ان 
من  ع��دي��دة  �أ�شهر  قبل  باأعمالها 

�إنطالق �ملهرجان �لرت�ثي.
�أكمال  على  �للجنة  �أ���ش��رف��ت  فقد 
�ملطبخ،  وجتهيز  �لإد�ري،  �مل��رك��ز 
�ملحالب،  م�شابقة  مكان  وتو�شعة 
�ل�����ش��و�رع د�خ����ل منطقة  و�إك�����ش��اء 
�لدولة  �أع����الم  �ل�����ش��ب��اق��ات، ورف���ع 
و�ل������دول �خل��ل��ي��ج��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لنادي  و�أع�����الم  �لإب�����ل،  ���ش��ب��اق��ات 
عن  ف�شاًل  �لإر���ش��ادي��ة،  و�للوحات 
تو�شعة �ل�شوق �ل�شعبي �لذي ي�شم 
و�لقرية  دك���اك���ني،   107 ح��ال��ي��اً 
�لرت�ثية وما ت�شمه من م�شاركات 
لعر�س  �ملختلفة  �ل��ن��ادي  لإد�ر�ت 

�إحياء  وذل��ك  �لإب��ل  �مل�شتمر ملالك 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ع���ل���ى خطى  ل����ل����رت�ث 
نه�شتها  وب���اين  �ل��دول��ة  م��وؤ���ش�����س 
�حل���دي���ث���ة �مل���غ���ف���ور ل���ه ب������اإذن �هلل 

�ل�شيخ ز�يد طيباهلل ثر�ه.
�أهد�ف م�شابقة  �أن من  و�أ�شار �ىل 
�لنوق  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  �مل���ح���ال���ب 
و�أن  �ل��ع��ايل،  �لإدر�ر  ذ�ت  �حل��ل��وب 
م�شابقة �حلالب لها �لأثر �لكبر 
�حللوب،  �لنوق  �أ�شعار  ت�شاعد  يف 
موؤكد� �إن حمبي م�شابقة �حلالب 
�لناقة  �م��ت��الك  ع��ل��ى  يتناف�شون 
�ن  بالنامو�س. كما  للفوز  �حللوب 
من �شاأن �مل�شابقة كذلك خلق �شوق 
وت�شجيعهم  �لإب����ل  مل���الك  جت���اري 
�لألبان  م�شانع  دع��م  للم�شاهمة 
يف �لدولة و�لتي بد�أت ت�شتفيد من 
�شناعات  خمتلف  يف  �لنوق  �لبان 

�لألبان .
�ملحالب  م�������ش���اب���ق���ة  �أن  ي����ذك����ر   
و�لتي  �أ�����ش����و�ط،  ث��الث��ة  تت�شمن 
ب�������د�أت ع�����ش��ر ي�����وم �خل���م���ي�������س 7 
�ملناف�شات  تنطلق  بينما  ف��رب�ي��ر، 
خالل  �لفئات  كل  تاأهيلي  ب�شوط 
و�مل�شائية  �ل�شباحية  �ل��ف��رتت��ني 
ليومي �لأحد و�لأثنني 10 و11 
وتتويج  �لت�شفية  وت��ت��م  ف��رب�ي��ر، 
ونقدية  عينية  بجو�ئز  �لفائزين 
ثمينة يف �مل�شابقة �شمن �لفرتتني 
�ل�شباحية و�مل�شائية ليوم �لثالثاء 

12 فرب�ير �جلاري.
 

فئات واأ�شواط
للم�شاركني  �ملحالب  جلنة  ح��ددت 
يف �مل�شابقة عّدة �شروط و�أ�شو�ط، 
�لعرب  �ل��ف��ئ��ات:  تت�شمن  �أن  على 
�لأ�شايل �ملحليات، �لعرب �لأ�شايل 
�حلز�مي،  �خل����و�وي����ر،  �مل��ح��ل��ي��ات 

ملوؤ�ش�شات  �ل�شوق م�شاركات  وي�شم 
يف  وت��ط��ال��ع��ك  وخ��ا���ش��ة،  حكومية 
�ل�����ش��وق �ل�����ش��ع��ب��ي م��وؤ���ش�����ش��ة ز�يد 
وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا 
�لحتياجات �خلا�شة �لعني  وهي 
للمهرجان،  �لد�ئمة  �جلهات  من 
للجمهور  �ملوؤ�ش�شة  عر�شت  فقد 
�لبنني  م��ن  منت�شبيها  �إب���د�ع���ات 
�لح����ت����ي����اج����ات  ذوي  و�ل�����ب�����ن�����ات 
�خلا�شة، �لذين �بدعو� �لكثر من 
خالل ور�س �ملوؤ�ش�شة، و�ملتمثلة يف 
�لنجارة للمنادي�س  منتجات ور�س 
ولور�شة  �خل�شبية،  و�حل�����ش��الت 
�لطباعة على �لأكو�ب و�لقم�شان، 
و�ل�����ك�����اب�����ات م�����ع ع���م���ل ����ش���ع���ار�ت 
�لكهرباء  ور����ش���ة  وم����ن  م���ن���وع���ة، 
وور�شة  كهربائية،  �إجناز حمولت 
�لإل����ك����رتون����ي����ات و�حل�����دي�����د، �أم����ا 
�إب���د�ع���ات ب��ن��ات �مل��وؤ���ش�����ش��ة فعر�س 
لهن ما �جنزنه من �أعمال يف ور�س 
�ل�شمع و�خلياطة و�لإك�ش�شو�ر�ت.

فعاليات �لقرية �لرت�ثية 
�شمو  مهرجان  ز�ئ��ري  با�شتطاعة 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ز�ي����د  نهيان 
�لتعرف  ����ش���وي���ح���ان  يف  ل�����الإب�����ل 
�ل�شعبي  �ل�����رت�ث  م���ف���رد�ت  ع��ل��ى 
�لقرية  معامل  خ��الل  من  للدولة 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �ملتكاملة  �ل��رت�ث��ي��ة 
لأطالع  م�شاحبة  فعاليات  لتقدم 
وذلك  حمتوياتها  �جل��م��ه��ورع��ل��ى 
�أ�شتمل  تر�ثي  برنامج  خ��الل  من 
على �أجنحة خم�ش�شة للحرفيني 
و�لفّخار  ك��ال��ن�����ش��ي��ج  �ل���رت�ث���ي���ني 

و�شناعة �لقو�رب.
كما �أعد �ملقهى �ل�شعبي للز�ئرين، 
تقدم فيه �لأكالت �ل�شعبية �ملحلية، 
�أجنحة  ت��خ�����ش��ي�����س  ع���ن  ف�����ش��اًل 
خا�شة لكل من بيت �لبحر، وبيت 

جلمهور  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  �أن�����ش��ط��ت��ه��ا 
�ملهرجان.

 املن�شوري: احلياة تنب�س يف 
�شويحان

م�شعود  فاطمة  قالت  جانبها  من 
مركز  يف  �لباحثة  �ملن�شوري  نايع 
�لتابع  و�لبحوث  للدر��شات  ز�ي��د 
لنادي ت��ر�ث �لإم���ار�ت ب��اأّن �حلياة 
�ل���ي���وم يف منطقة  ل��ت��ن��ب�����س  ت��ع��ود 
�لتو��شل  ب���دمي���وم���ة  ����ش���وي���ح���ان 
و�ملكان  �ملدينة  �شويحان  و�لعطاء. 
�لأج���د�د  ذ�ك���رة  �شويحان  �لأث���ر، 
ل  �ملُو�شِ و�جل�شر  و�لآب���اء  �لأو�ئ���ل 
�إىل �لأبناء، مدينة تبتهج بالثقافة 
و�أّن  �لأ���ش��ي��ل،  و�مل����وروث  �ل�شعبية 
�أهمية �شويحان كمكان ل تتوقف يف 
كونها ت�شم بني رمالها تلك �ملر�كز 
�لعلمية �ملتخ�ش�شة و�لتي �أحدثت 
�متدت  ب��ل  ك��ب��رة،  بيئية  نه�شة 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ل��ت��زك��ي  �أه��م��ي��ت��ه��ا 
يف  وبالتحديد  �لثقافة  جم��ال  يف 
�لأ�شيل  �ل�����رت�ث  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�ل�شنوية  ن��ك��ه��ت��ه  ت��ن��ب��ث��ق  �ل������ذي 
�ملميزة من خ��الل  مهرجان �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
لالإبل يف �شويحان و�ل��ذي يحظى 
ب���دع���م ورع���اي���ة خ��ا���ش��ة م���ن قبل 
�شموه، فقد ��شتطاع هذ� �ملهرجان 
ومنذ تاأ�شي�شه يف عام 1998م، �أن 
يجذب �أنظار �لعديد من �ملهتمني 
و�لهو�ة، حتى �أ�شبح عالمة فارقة 
على خريطة �ملهرجانات �لرت�ثية 
ويهدف  �ل����دول����ة.  يف  ت���ق���ام  �ل���ت���ي 
ن��ادي ت��ر�ث �لإم����ار�ت م��ن تنظيم 
�شباقات  م��ي��د�ن  يف  �ملهرجان  ه��ذ� 
�إىل حتقيق  ���ش��وي��ح��ان  يف  �ل��ه��ج��ن 
�ل�شعبي  �ملوروث  �أهد�ف دعم  عّدة 
�شباقات  ري��ا���ش��ة  ب���اإح���ي���اء  وذل����ك 

من االإبل ت�ضارك من الدولة والدول اخلليجية واليمن  400
حمبو م�ضابقة احلالب يتناف�ضون على امتالك الناقة احللوب للفوز بالنامو�س

اأحمد ال�شحي يلقي كلمة يف افتتاح فعاليات اجلائزة، بح�شور عبيد اجلابري.
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الهوية : اعتماد الدولة على تكنولوجيا الب�ضمات يعزز حتولها نحو االقت�ضاد الرقمي

تتجول ال�شبت واالأحد يف دبي وبعدها العني واخلتام يف اأبوظبي

القافلة الوردية تنهي جولتها يف االإمارات ال�ضمالية وتفح�س اأكرث من 3000 �ضخ�س خالل 6 اأيام

مركز جمعة املاجد وموؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد يتعاونان يف جمال االأر�ضفة االإلكرتونية

طرق دبي تطلق حملة ت�ضجيعية لزيادة اأعداد ركاب احلافالت العامة 

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت هيئة �لإمار�ت للهوية �شعي دولة �لإمار�ت �لدوؤوب نحو تر�شيخ 
دعائم �لقت�شاد �لرقمي �لآمن بال�شتفادة من �لتطبيقات �ملتقدمة 
�لتي  �لذكية   �لهوية  �إد�رة  منظومة  �شمن  �لب�شمات  لتكنولوجيا 
باتت  �لإم��ار�ت  دولة  �ن  �لهيئة  �لهيئة على تطويرها. وقالت  تعمل 
�شباقة يف �شعيها لتفعيل ��شتخد�م تطبيقات تكنولوجيا �لب�شمات يف 
�أكرب  �إمتالك  يف  بعد جناحها  وذلك  و�خلا�س  �لقطاعني �حلكومي 
قاعدة بيانات لل�شجالت �ملدنية �حليوية �لإلكرتونية �ملدجمة  على 
م�شتوى �لعامل �شمن نظام �ل�شجل �خلا�س بها. و�أ�شافت �لهيئة يف 

�لهيئة  و��شتعر�شت  �ل�شخ�شية.  �لهويات  من  �لتحقق  يخ�س  فيما 
�إجن����از�ت كبرة يف جم��ال تطوير منظومة  م��ن  �ل��دول��ة  م��ا حققته 
ل  ل�شكانها  �شخ�شية  �أرق��ام  منح  خ��الل  من  �لهوية  لإد�رة  متكاملة 
بالب�شمات  �ملتمثلة  �لفريدة  �حليوية  بخ�شائ�شهم  وترتبط  تتكرر 
وذلك يف �إطار �شعي حكومة �لإمار�ت �إىل حتقيق �لعديد من �لأهد�ف 
�ل�شرت�تيجية ويف مقدمتها م�شروع �حلكومة �لإلكرتوين و�لتحول 
نحو جمتمع و�قت�شاد �ملعرفة. وقدمت �لهيئة يف بحثها ملحة �شاملة 
حول تكنولوجيا �لب�شمات ووظائفها ومعايرها �لدولية وجمالت 
تطبيقها �إىل جانب �لتطور�ت �حلديثة يف هذ� �ملجال. ولفتت �لهيئة 
�إىل �أن ��شتخد�م �لب�شمات مل يعد يقت�شر على �إنفاذ �لقانون بل بات 

 - �لب�شمات و�لقت�شاد �جلديد  بعنو�ن تكنولوجيا  لها  بحث جديد 
منوذج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كميد�ن وحالة  �إن تكنولوجيا 
�لقت�شاد  م�شتقبل  وب��ن��اء  ت�شكيل  يف  مهما  عامال  باتت  �لب�شمات 
�إىل جانب دورها يف تعزيز �لأمن �لوطني  �جلديد وتر�شيخ دعائمه 
و�لفردي و�إنفاذ �لقانون وتطوير �لتعامالت �لتجارية �لإلكرتونية. 
ل��الإب��د�ع يف  �لدولية  �ملجلة  ن�شرته  �ل��ذي  بحثها  �لهيئة يف  و�أ���ش��ارت 
�لقت�شاد �لرقمي  يف عددها �لر�بع �ل�شادر موؤخر� �إىل جتربة دولة 
�لقت�شاد  تنمية  �لعامة ودعم  �لإم��ار�ت يف جمال تطوير �خلدمات 
�لرقمي من خالل منظومة �إد�رة �لهوية �لتي تقوم بتنفيذها �لهيئة 
و�ملوثوقية  �لأم���ن  م��ن  عالية  م�شتويات  ت��وف��ر  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 

تكنولوجيا قائمة بحد ذ�تها وحتظى بقبول �أ�شمل يف �أو�شاط �ملجتمع 
يف ظل تنامي دورها يف تعزيز �لأمنني �لوطني و�ل�شخ�شي و�حلد من 
ظاهرة �شرقة �لهوية عد� عن �أهميتها �ملت�شاعدة يف تطوير �لقطاع 
�لعام وخمتلف جو�نب �لقت�شاد �جلديد. كانت تقنية �لتعرف على 
�لب�شمات �لتي ت�شتخدمها هيئة �لإمار�ت للهوية قد ح�شلت يف �لعام 
2011 على �ملرتبة �لأوىل على م�شتوى �لعامل للمرة �لثانية على 
�لتقنية  �ملنتجة لهذه  �لعاملية  �شافر�ن مورفو   ل�شركة  �لتو�يل وفقا 
و�لتي تعترب �أكرب �شركة متخ�ش�شة يف �خلو��س �حليوية و�لتعرف 
يف  �ليدين  �أ�شابع  وب�شمات  و�ل��وج��ه  �لعني  طريق  عن  �لهوية  على 

�لعامل.

•• ال�ضارقة-الفجر:

�مل��ن��ظ��م��ة مل�شرة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
�حدى  �ل��وردي��ة-  �لقافلة  فر�شان 
�أ�شدقاء مر�شى  مبادر�ت جمعية 
تخطي  عن  �خل��ري��ة-  �ل�شرطان 
للك�شف  �للذين مت فح�شهم  عدد 
خالل  �ل��ث��دي  �شرطان  ع��ن  �ملبكر 
6 �أي�������ام م����ن ج���ول���ة �مل�������ش���رة يف 
�لإم��������ار�ت �ل�����ش��م��ال��ي��ة ح���اج���ز �ل� 
رج������ال  م������ن  ����ش���خ�������س   3000
ون�شاء، مو�طنني ومقيمني، فيما 
�شتو��شل �مل�شرة رحلتها يف �مارة 
دبي يومي �ل�شبت و�لأحد لتنتقل 
بعدها )�لإثنني( �إىل مدينة �لعني 
و�خلتام يوم �لثالثاء يف �لعا�شمة 
�لقافلة  ف��ر���ش��ان  �أب��وظ��ب��ي. وك���ان 
�لوردية قد حطو� رحالهم م�شاء 
�أم�س �لأول يف و�جهة �ملجاز �ملائية 
بامارة �ل�شارقة قادمني من �مارة 
�ن��ط��ل��ق��ت م�شرة  ع��ج��م��ان ح��ي��ث 
كيمبن�شكي  ف��ن��دق  م��ن  �ل��ف��ر���ش��ان 
عجمان باجتاه كورني�س عجمان، 
�ل�شارقة  ك���ورن���ي�������س  ث�����م  وم������ن 
وتوقفو� يف نادي �شيد�ت �ل�شارقة 
وكان يف ��شتقبال �لفر�شان كل من 
ن���ورة �ل��ن��وم��ان م��دي��ر ع��ام �ملكتب 
جو�هر  �ل�شيخة  ل�شمو  �لتنفيذي 
مظهر  و�إرم  �ل���ق���ا����ش���م���ي،  ب���ن���ت 
�لإد�ري يف مكتب  �مل�شت�شار  علوي 
�ل�شيخة جو�هر �لقا�شمي، وخولة 
�شيد�ت  نادي  �ل�شركال مدير عام 
يف  م�شرتهم  وت��اب��ع��و�  �ل�����ش��ارق��ة، 
ومنها  �ل�������ش���ارق���ة  ق��ل��ب  م�������ش���روع 
و�خ���ت���ت���م  خ�����ال�����د،  ب�����ح�����رة  �إىل 
مل�����ش��رة فر�شان  �ل�����ش��اد���س  �ل���ي���وم 
�لإمار�ت  وجولة  �لوردية  �لقافلة 
�ل�شمالية يف و�جهة �ملجاز �ملائية، 

•• دبي – حممود علياء:

بن  حم��م��د  موؤ�ش�شة  م��ن  ب��دع��وة 
�ملهند�س  ق���دم  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
�أحمد عثمان �أحمد خبر �لأر�شفة 
�للكرتونية مبركز جمعة �ملاجد 
�إد�رة  ن��ظ��م  ب���ع���ن���و�ن  حم���ا����ش���رة 
– جتربة  �مل��ج��م��وع��ات �ل��رق��م��ي��ة 
للثقافة  �مل����اج����د  ج��م��ع��ة  م���رك���ز 
و�لرت�ث ملوظفي موؤ�ش�شة حممد 
�آل مكتوم يوم �لثالثاء  بن ر��شد 

 .2013-2-5
قام �خلبر باإطالع �حل�شور على 
ما يو�جهه �لقائمون على م�شاريع 
�مل�شروع  ب���د�ي���ة  ق��ب��ل  �ل��رق��م��ن��ة 
�لنتهاء  وب��ع��د  ب��ه  �لعمل  و�أث��ن��اء 
�لتحديات  ه����ذه  وط��ب��ي��ع��ة  م��ن��ه 

•• دبي-وام:

�أطلقت موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة 
يف ه��ي��ئ��ة �ل����ط����رق و�مل���و�����ش���الت 
على  �جل��م��ه��ور  لت�شجيع  ح��م��ل��ة 
�لعامة  �حل���اف���الت  ع��رب  �ل��ت��ن��ق��ل 
و�لتي تعد من �أبرز و�شائل �لنقل 
�جلماعي يف �إمارة دبي وذلك من 
م�شتخدميها  �أع������د�د  رف���ع  �أج����ل 
�أل�����ف  و400  م����الي����ني   8 �ىل 
�أحمد  و�أو�����ش����ح  ���ش��ه��ري��ا.  ر�ك�����ب 
�حلافالت  �إد�رة  مدير  �حل��م��ادي 
يف  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت  مبوؤ�ش�شة 
ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل����و������ش����الت �ن 
�ل��ه��ي��ئ��ة ت�����ش��ع��ى ب�����ش��ك��ل د�ئ����م �ىل 
تنفيذ �أف�شل �ملبادر�ت و�حلمالت 
غاياتها  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي 
�لت�شجيع  ومنها  �لإ�شرت�تيجية 
على �لنقل �جلماعي لذلك فاإننا 

��شتقطاب  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  �رت���اأي���ن���ا 
من  �لركاب  من  جديدة  �شريحة 
�لتو��شل  ق���ن���و�ت  م�����ش��ت��خ��دم��ي 

�ملتنوعة  �لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لهدف  ت��ع��زي��ز  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 
�لعام منها وذلك من خالل توزيع 

�آلف و700   4 ع��دده��ا  و�ل��ب��ال��غ 
لقاء�ت  ع��م��ل  ج��ان��ب  �إىل  ���ش��ا���ش��ة 
وتلفزيونية  و�إذ�ع����ي����ة  �شحفية 

�لجتماعي من خالل حتفيزهم 
�لعامة.  �حل���اف���الت  �رت���ي���اد  ع��ل��ى 
�شملت  �حل��م��ل��ة  �ن  �ىل  و�أ�����ش����ار 

ما يقارب 300 �ألف مطوية على 
حمطات �حلافالت و�لت�شويق لها 
على �شا�شات �لعر�س يف �حلافالت 

����ش���اه���م���ت ب�������ش���ك���ل م����ل����ح����وظ يف 
وت�شجيعهم  �جل���م���ه���ور  ت��وع��ي��ة 
�جلماعي.  �لنقل  ��شتخد�م  على 

وقال �حلمادي �ن عدد �مل�شرتكني 
�لفي�س  خالل فرتة �حلملة عرب 
 2300 ي����ق����ارب  م����ا  ب���ل���غ  ب������وك 
م�شرتك بينما و�شل عددهم على 
�آلف   3 ن��ح��و  ت��وي��رت �ىل  م��وق��ع 
�ملحددة  �ل��ف��رتة  خ��الل  م�شرتك 
يوما.   31 بلغت  و�ل��ت��ي  للحملة 
من جانبهم ثمن �ملكرمون خطوة 
ه��ي��ئ��ة �ل����ط����رق و�مل����و������ش����الت يف 
�لتو��شل مع �جلمهور وتوجيههم 
بالفائدة  �ملجتمع  على  يعود  مبا 
�شاأنها  �لتي من  �ملبادر�ت  وتعزيز 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة م���ن جهة 
وت�����ش��ج��ي��ع �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي من 
و�شائل  �أن  ل�شيما  �أخ����رى  ج��ه��ة 
�لنقل باختالفها وتنوعها تنتهج 
�أف�������ش���ل �مل���ع���اي���ر �ل���ع���امل���ي���ة ومت 
�لر�حة  �شبل  ب��اأح��دث  جتهيزها 

و�لأمان. 

�أهم معاير ومو��شفات  وما هي 
�لعمل  �شر  وخ��ط��و�ت  �لرقمنة، 
و�لرقابة،  �ملتابعة  نظام  ثم  ومن 
�مل�شتقبلية  �ل�����روؤي�����ة  و�أخ���������ر� 

للم�شروع. 
�أن هدف  �إىل  �أحمد عثمان  وبني 
�مل��رك��ز م��ن ه���ذ� �مل�����ش��روع يتمثل 
م�شادر  م��ن  ميتلكه  م��ا  ب��ح��ف��ظ 
معلومات على و�شائط �لكرتونية 
ونقلها  ������ش����رتج����اع����ه����ا  مي����ك����ن 
�للكرتونية  �مل��ع��اجل��ة  و�إج������ر�ء 
ع��ل��ي��ه��ا، وخ���دم���ة ج��م��ي��ع عمالء 
�ملعلومات  م�شادر  باإتاحة  �ملركز 

�لإلكرتونية.
�مل�شروع  �أن من فو�ئد  و�أك��د على 
�لقدرة على قيا�س �لأد�ء، وحتديد 
�لحتياجات �لالزمة من �لطاقة 

�لإنتاجية،  وزي��������ادة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�أف�����ش��ل و�أكرث  وت��ق��دمي خ��دم��ات 
و�لتحكم  �ل�شتخد�م،  يف  �شهولة 
يف خطو�ت �لعمل وزيادة �لكفاءة، 
وت��ع��وي��د �مل��وظ��ف��ني ع��ل��ى تطبيق 
�خلطو�ت �لالزمة لإنهاء عمليات 
م��ع��ي��ن��ة، وي�����ش��اع��د �مل�����ش��روع على 

و�مل�شاركة  �لأعمال،  �إجناز  �شرعة 
�لوثائق،  وم��ع��اجل��ة  �لط����الع  يف 
وفقد�نها،  �لوثيقة  تكر�ر  و�إلغاء 
وتطبيق نظام �لتحكم و�جلودة .

�مل�شاركون  �أك��د  �للقاء  نهاية  ويف 
م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن ر��شد 
لتجربة  تثمينهم  على  مكتوم  �آل 

م���رك���ز ج��م��ع��ة �مل����اج����د �ل����ر�ئ����دة 
يف ه����ذ� �مل���ج���ال، و�ل��ت��اأك��ي��د على 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع �مل��رك��ز م��ن خالل 
على  ل��الط��الع  �مليد�نية  �ل��زي��ارة 
و�ق������ع �ل���ت���ج���رب���ة �ل���ع���م���ل���ي، ومت 
�ملحا�شر وتكرميه من قبل  �شكر 

�ملوؤ�ش�شة.
وكيفية �حتو�ئها و�لتغلب عليها، 
مركز  جت���رب���ة  ����ش���رح  يف  و�����ش����رع 

�ملعمل  م�����ش��روع  يف  �مل��اج��د  جمعة 
�لرقمي من خالل فكرة �مل�شروع 

�ملادية  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  و�أه����د�ف����ه 
و�لربجمية له، 

�لثدي،  ���ش��رط��ان  ل��ف��ح�����ش��و���ش��ات 
وقال  بذل �لقائمون على �لقافلة 
م��ن �د�رة وف��ر���ش��ان وط��اق��م طبي 
جهود كبرة للو�شول �إىل �لنتائج 
�حلالية ونحن فخورون كوننا �أحد 
�شفر�ء هذه �ملبادرة و�ليوم ن�شارك 
و�مل�شاهمة  ل��دع��م��ه��ا  �مل�����ش��رة  يف 
�لنجاحات   م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  يف 
�ملر�فقة  �ملتنقلة  �لعياد�ت  وكانت 
�لوردية  �لقافلة  فر�شان  مل�شرة 
�ل��ت��ي ت���و�ج���دت ي���وم �خل��م��ي�����س يف 
بال�شارقة  �مل��ائ��ي��ة  �مل��ج��از  و�ج��ه��ة 
وحديقة �حلليو يف �مارة عجمان 
قد فح�شت خالل �ليوم �ل�شاد�س 
 287 م���ن���ه���م   ���ش��خ�����ش��اً   348
�م��ر�أة و61 رج��اًل، �شكل مو�طنو 
فيما  �شخ�شاً،   71 نحو  �ل��دول��ة 
�شخ�شاً،   277 �مل��ق��ي��م��ون  ���ش��ك��ل 
ومت خالل �لفحو�س حتويل 65 
�ملاموغر�م،  فحو�شات  �إىل  حالة 
و11 �إىل فحو�شات �أ�شعة �لأمو�ج 
م�شرة  و�شتحط  �ل�شوتية.  فوق 
�لوردية  �لقافلة  �لقافلة  فر�شان 
رحالها يف �مارة دبي يوم )�ل�شبت 
وت�شتمر  �ل�����ق�����ادم  ف�����رب�ي�����ر(   9
يف دب����ي ح��ت��ى ي����وم )�لأح������د 10 
يف  �لعياد�ت  و�شتتو�جد  ف��ر�ي��ر( 
رو�ق عو�شة بنت �حل�شني �لثقايف 
و�لإج����ت����م����اع����ي ب����دب����ي، وع����ي����ادة 
– دبي، بعدها �شتنطلق  �ل�شرطة 
�لقافلة يف مدينة �لعني )�لثنني 
11 فرب�ير( و�شتتو�جد �لعياد�ت 
هناك يف )بلدية �لعني – حديقة 
�لقافلة  وت���خ���ت���ت���م  �ل�����ط�����وي�����ة(، 
�لعا�شمة  يف  م�شرتها  �ل���وردي���ة 
فرب�ير(   12 )�لثالثاء  �أبوظبي 
�لعياد�ت يف م�شت�شفى  و�شتتو�جد 

بر�جيل باأبوظبي.

�ل��و�ج��ه��ة م�شاركة  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث 
ع�����دد م����ن �لأه��������ايل يف �مل����ارث����ون 
�لقافلة  ن��ظ��م��ت��ه  �ل�����ذي  �ل������وردي 
�لوردية �شمن فعالياتها للتوعية 
مب���ر����س ���ش��رط��ان �ل���ث���دي، حيث 
 2 مل�شافة  بامل�شي  �مل�����ش��ارك��ون  ق��ام 
بال�شارقة  خ��ال��د  ب��ح��رة  على  ك��م 
وردية  و���ش��ار�ت  مالب�س  مرتدين 
�شرطان  عن  �ملبكر  �لك�شف  لدعم 
�ليوم  م�شرة  يف  و���ش��ارك  �ل��ث��دي 
وفار�شة  ف���ار����س   15 �ل�������ش���اد����س 
خالد  �ل�����ش��ي��خ  مقدمتهم  يف  ك���ان 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�لأ�شغال �لعامة يف �ل�شارقة و�أحد 
و�ل�شيخ  �ل��وردي��ة،  �لقافلة  �شفر�ء 
حممد بن عبد�هلل �آل ثاين مدير 
لالإح�شاء  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  ع���ام 
�لوردية،  �ل��ق��اف��ل��ة  ���ش��ف��ر�ء  و�أح����د 
و����ش���ارك �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن �شقر 
�لقا�شمي برفقة عائلته وكان من 
 7( علياء  ولديه  �لفر�شان  �شمن 

�لوردية  �لقافلة  فر�شان  م�شرة 
لدعم  عائلتي  �أف��ر�د  كافة  برفقة 
�لن�شانية،  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أه����د�ف 
مانلم�شه  �لفخر  دو�ع��ي  من  و�إن 
م����ن ن���ت���ائ���ج ح��ق��ي��ق��ي��ة مت��ث��ل��ت يف 
�أفر�د  ل��دى  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف��ع 
ن�شاء  م���ن  �لإم�����ار�ت�����ي  �مل��ج��ت��م��ع 
�شرطان  مر�س  مبخاطر  ورج��ال 
�ل��ك�����ش��ف �ملبكر  �ل��ث��دي و����ش���رورة 
�ملتقدمني  ع����دد  و�رت����ف����اع  ع���ن���ه، 
للفحو�شات هو دليل على �نت�شار 
�لوعي ب�شكل جيد يف �ملجتمع ويف 
ذ�ت �لوقت ي�شكل د�فع ��شايف لنا 
ملو��شلة  �مل���ب���ادرة  ل��ه��ذه  ك�����ش��ف��ر�ء 
�مل�شاهمة يف دعمها.  و�أ�شاد �ل�شيخ 
حممد �آل ثاين بالأ�شد�ء �لو��شعة 
فر�شان  م�����ش��رة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لقافلة �لوردية بني �أفر�د �ملجتمع 
�لإمار�تي وما ر�فقته من ت�شحيح 
�أو  �ل�شلبية  للعديد من �ملعتقد�ت 
�حلرج �لإجتماعي �ملر�فق للتقدم 

 - )5�شنو�ت  و���ش��ل��ط��ان  ���ش��ن��و�ت( 
�لقافلة  م�شرة  يف  ف��ار���س  �أ�شغر 

�لوردية حتقيق �جناز�ت كبرة يف 
�لثدي  �شرطان  يتعلق مبر�س  ما 

�ل��وردي��ة(. وق��ال �ل�شيخ خالد بن 
�لقافلة  ����ش��ت��ط��اع��ت  ل��ق��د  ���ش��ق��ر  

منذ �نطالقتها يف �لعام 2011، 
يف  �مل�شاركة  على  �شنوياً  و�أحر�س 
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العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/تر�ن�س ميديا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1189580:خلدمات �لرتجمة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح علي �شامل حمد �جلنيبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف قا�شم �شامل �حمد �لطاهر

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة د�ح�س 
للتجارة رخ�شة رقم:CN 1036802 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خلف دروي�س ح�شن �حلو�شني )%100(

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

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ركن �لفردو�س 

للهد�يا رخ�شة رقم:CN 1021656 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل ر��شد ح�شن �ل علي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف �شامل �بر�هيم �شامل �ملي�س �لزعابي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

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

CN 1198623:وجتارة �ملالب�س �لن�شائية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خلود من�شور �شالح علي �جلنيبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شامل بخيت حمد حويرب �ملن�شوري

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فني�شينج تت�س 

CN 1452751:للخياطة �لن�شائية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عايدة �بر�هيم علي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �حمد علي حممد �شليمان

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فلوريكا لتن�شيق 

CN 1097601:حلد�ئق ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
تي�شر �شليمان علي �لعاليا من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممود �حمد مو�شى �لطوي�شي

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

الغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1178919 بال�شم �لتجاري �ملعد�ت �لكربى 
�لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  �لثقيلة  �ملعد�ت  لتاأجر 

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

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

 CN 1050272:مهره لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدينة �مللوك للهو�تف و�للكرتونيات 

رخ�شة رقم:CN 1076867 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/مدينة �مللوك للهو�تف و�للكرتونيات  
KINGS CITY MOBILE & ELECTRONIC

�ىل/مدينة �مللوك للهو�تف و�لكمبيوتر
KINGS CITY MOBILE & COMPUTERS

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �لجهزة �للكرتونية �ملنزلية )9521001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �لهو�تف �ملتحركة )9512002(

 - �ملنزلية  �لكهربائية  و�لجهزة  و�لغ�شالت  �لثالجات  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 
بالتجزئة )4759013(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �جهزة �حلا�شب �ليل ولو�زمها - بالتجزئة )4741003(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

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

بيوتي رخ�شة رقم:CN 1208429 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2

تعديل ��شم جتاري:من/�شالون مارو بيوتي  
MARO BEAUTY SALOON

�ىل/بناتي بيوتي �شالون
BANATE BEAUTY SALOON

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�فكوبي للت�شميم �لد�خلي

 رخ�شة رقم:CN 1469545 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/جمال م�شلم مكتوم ر��شد �ملزروعي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ جمال م�شلم مكتوم ر��شد �ملزروعي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ندري �نطونينكو )%49(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.15*0.50 �ىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�فكوبي للت�شميم �لد�خلي

AVKUBE INTERIORS DESIGN
�ىل/ �فكوبي للت�شميم �لد�خلي ذ.م.م

AVKUBE INTERIORS DESIGN LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شوء �لبي�س لتجارة 
�للكرتونيات رخ�شة رقم:CN 1042755 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
ربيع جا�شم �حمد خمي�س �حلو�شني من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
ربيع جا�شم �حمد خمي�س �حلو�شني من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فانيبا بيدياكال حممد رفيق

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
ز�خر  رو�بي  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح �لدو�ت �لكهربائية و�للكرتونية
 رخ�شة رقم:CN 1181440 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
�شيف نا�شر �شيف حمر �شعيد �ل�شام�شي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شيف نا�شر �شيف حمر �شعيد �ل�شام�شي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبد�ملحيت حممد ��شاك

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركة �لعامة للخدمات 

�لبرتولية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1033044 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 �شعيد �شيف جرب جمعه �ل�شويدي من 85% �ىل %70
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جرب �شعيد �شيف جرب �ل�شويدي )%30(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بدر حممد �حمد مطر �ل�شويدي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

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

عبقري للكمبيوتر ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1175223 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لكونت للهو�تف 

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1128951 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ��شماعيل حم�شن عمر �لربطي �لدهمي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف ظافر ح�شني ظافر د�شن عوير �لحبابي 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �خلو�س للنجارة �مل�شلحة

 رخ�شة رقم:CN 1131503 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نور ويل خان �ز�د خان من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/نور ويل خان �ز�د خان من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد جمعه �شامل عبود �لكعبي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد جمعه �شامل عبود �لكعبي من 0% �ىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �خلو�س للنجارة �مل�شلحة  
�ىل/ �خلو�س للنجارة �مل�شلحة ذ.م.م

ALKHOS REINFORCED CARPENTRY LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

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

CN 1305733:لتاجر �لدر�جات �لنارية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مبارك خمي�س �شحمي جابر مفرح �لحبابي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �حمد عبد�هلل �حمد �ل�شر�ح �لكوخردي 

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

اإعــــــــــالن
�لكندي  حممد  عبد�هلل  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1160738 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل حممد �شلطان حمد �لكندي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل حممد �شلطان حمد �لكندي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهرز�د �حمد حممد ب�شر

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*2 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة عبد�هلل حممد �لكندي للمقاولت �لعامة ذ.م.م
ABDULLA MOHAMMED AL KINDI GENERAL CONTRACTING CO LLC

�ىل/ موؤ�ش�شة �ملايو للمقاولت �لعامة
AL MAYO GENERAL CONTRACTING EST

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

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

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

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

CN 1187039:للمعد�ت �ملكتبية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
زينب حممد في�شل ر�غب عدي من 51% �ىل %75

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف فو�ز �شليم حجيج

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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تقرير  يف  �لمريكية  �خلارجية  وز�رة  يف  �ل��ع��ام  �ملفت�س  مكتب  ق��ال 
�أن  بليبيا  بنغازي  �ملتحدة يف  �لوليات  بعثة  على  �لهجوم  بعد  �شدر 
�لمنية  باملعاير  تلتزم  ل  �لمريكية  �لدبلوما�شية  �مل��و�ق��ع  بع�س 
�ل��وز�رة ل تر�قب بع�س �لعفاء�ت  �خلا�شة باملباين يف �خل��ارج و�أن 
�ل��ت��ي جت��ي��زه��ا م��ن ه���ذه �ل��ق��و�ع��د. وج���اء يف �ل��ت��ق��ري��ر �ل���ذي �أعده 
ل  ح��الت  �كت�شفو�  �ملفت�شون..  �لعام  �ملفت�س  نائب  جيزيل  ه��ارول��د 
�أو �ل�شتثناء  �ملو�قع �لعفاء  تلتزم باملعاير �لمنية �لتي مل تطلب 
2011 كان هناك �أكرث من 1000  �أنه يف  منها. و�أ�شاف �لتقرير 
�عفاء و��شتثناء يف ملفات مكتب وز�رة �خلارجية لالمن �لدبلوما�شي 
لبعثات  �أمنية  معاير  م��ن  ��شتثناء�ت  متنح  للغاية  ق��دمي  بع�شها 
هي  م��ا  �لو��شح  غ��ر  م��ن  �أن  �لتقرير  ووج��د  ب��اخل��ارج.  دبلوما�شية 
�لع��ف��اء�ت �لتي ل ت��ز�ل �شارية بل كانت هناك بع�س �لع��ف��اء�ت يف 
�مللفات ملبان مل تعد موجودة. وح�شلت رويرتز على ن�شخة منقحة 
و�لتقرير من�شور حاليا على  �ل��ذي جاء يف �شفحتني.  �لتقرير  من 
�ملوقع �للكرتوين ملكتب �ملفت�س �لعام ويحمل تاريخ �ل�شابع من يناير 
كانون �لثاين. وذكرت وز�رة �خلارجية �نها تعمل على تنفيذ تو�شيات 
�لتقرير. وجاء يف �لتو�شيات �نه يتعني على �ل�شفار�ت و�لبعثات يف 
��شتثناء�ت ما مل  �أن تثبت كل عام �نها �شعت للح�شول على  �خلارج 
تلتزم بالقو�عد �لمنية �ملطلوبة. كما �أو�شى �لتقرير مكتب �لمن 

�لدبلوما�شي بتحديث ملفاته.

كانت  عبارة  غرق  لدى  �ملفقودين  ع��د�د  يف  �ل�شخا�س  ع�شر�ت  �عترب 
ن��ه��ر بو�شط  �ث���ر ����ش��ط��د�م��ه��ا مب��رك��ب �شحن ع��ل��ى  تنقل م��ئ��ة ر�ك���ب 
�ملحلية  �ل�شرطة  رئي�س  وق��ال  �ل�شلطات.  �علنت  م��ا  على  بنغالد�س، 
باكر�  وق��ع  �ل��ذي  �حل��ادث  بعد  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  جهانغر ح�شني 
)و�شط(  مو�شيغاجن  مبنطقة  غز�ريا  يف  ميغنا  نهر  على  �م�س  �شباح 
�ملفقودين ي�شل �ىل  �لعبارة كانت تنقل حو�ىل مئة �شخ�س وعدد  �ن 
�لرمل  من  حمولة  ينقل  �شحن  بقارب  �لعبارة  و��شطدمت   . �ربعني 
�ن  �لدين بد�ل لفر�ن�س بر�س  �ملنطقة �شيف  �د�رة  للبناء وقال رئي�س 
�كرث من خم�شني �شخ�شا �عتربو� يف ع��د�د �ملفقودين وق��ال وردن��ا �ن 
�لعبارة  �ن  �مل�شوؤول  و�و�شح   . �ل�شفة  �شبحو� �ىل  �شخ�شا   25 ح��و�ىل 
ف.م. �شارو�س كانت تقوم برحلة بني �لعا�شمة دكا ومنطقة �شاندبور 
و�شلت  رو�شتام  ف.م.  �لنقاذ  �شفينة  �ن  و��شاف  �لبالد.  �شرق  جنوب 
�ىل �ملوقع ونامل �ن تتمكن من �نت�شال �لعبارة قريبا م�شر� �ىل �نه 
�لعبارة. ول يعرف  �ر�شال غطا�شني للم�شاعدة على حتديد موقع  مت 
عدد ركاب �لعبارة ب�شكل دقيق. وغالبا ما تكون لو�ئح �لركاب تقريبية 
�لكثر من  �ل�شالمة ولن  �للتز�م مبعاير  ب�شبب عدم  بنغالد�س  يف 
�لركاب ي�شرتون بطاقاتهم على منت �ملر�كب. وهرع مئات من �قرباء 
�لركاب �ىل �شفتي �لنهر �شعيا ملعرفة م�شر �ملفقودين منهم وتكرث 
حو�دث غرق �ل�شفن يف بنغالد�س �لتي تعد 230 جمرى مائيا، ب�شبب 
�لركاب.  من  كبرة  �ع���د�د�  ونقلها  �ل�شالمة  معاير  �حرت�مها  ع��دم 
بحر�  �أو  �لن��ه��ار  يف  �مل��الح��ة  حركة  على  �ل�شخا�س  ماليني  ويعتمد 

للتنقل يف هذ� �لبلد �لذي يعترب من �لكرث فقر� يف �لعامل.

�لذي  �لتفاق  عن  فرنانديز  كري�شتينا  �لرجنتني  رئي�شة  د�فعت 
يف  للتحقيق  �حلقيقة  جلنة  لت�شكيل  �ي���ر�ن  م��ع  ب��الده��ا  �أب��رم��ت��ه 
 1994 ع��ام  �ي��ر���س  بوين�س  يف  ي��ه��ودي��ا  م��رك��ز�  ��شتهدف  تفجر 

وطلبت من �لكوجنر�س �لرجنتيني �ملو�فقة على �لتفاق.
و�تهم �لق�شاء �لرجنتيني �ير�ن بدعم �لهجوم �لذي قتل فيه 85 
�شخ�شا. و�نتقدت ��شر�ئيل وجماعات يهودية �لتفاق �لذي وقعته 
بوين�س �ير�س مع طهر�ن خ�شية �ن ينتهي �لمر با�شعاف �لق�شية 
�شد م�شوؤولني �ير�نيني. كما يرونه �أي�شا ن�شر� دبلوما�شيا لير�ن 

وهي تو�جه عزلة دولية ب�شبب برناجمها �لنووي �ملثر للجدل.
ما  �لنتقاد�ت  تلك  ر�ف�ش�ة  �لي�ش������ارية  �لرجنتني  رئي�شة  وقالت 
بالبالد  �لت�شق  �لذي  و�لعار  �ل�شحايا  �أ�شر  �أمل  تفاديه..هو  �أري��د 

وذلك من خالل �لتو�شل �ىل م�شار يخرجنا من �ملاأزق.
و�أ�شافت فرنانديز مذكرة �لتفاهم �لتي وقعناها هي خطوة على 
طريق حل ق�شية �أ�شيبت بال�شلل طو�ل 19 عاما. �حلو�ر هو جزء 

من �شيا�شة �لرجنتني �خلارجية.

عوا�ضم

و��سنطن

بوين�ص �ير�ص

دكا

ت�ضعة قتلى يف مهاجمة عيادتني يف نيجرييا 
•• كانو-ا ف ب:

قام م�شلحون بقتل ت�شعة ��شخا�س �م�س يف هجومني على عيادتني تقومان 
بحملة تلقيح �شد �شلل �لطفال يف كانو بنيجريا على ما �فادت �ل�شرطة 

وبع�س �ل�شكان.
ت�شعة  �ن  ب��ر���س  لفر�ن�س  ماجيا  مغاجي  �ل�شرطة  با�شم  �ل��ن��اط��ق  و���ش��رح 
على  ق��دم��و�  م�شلحون  نفذهما  منف�شلني  هجومني  يف  قتلو�  ��شخا�س 
در�جات نارية و��شتهدفا عيادتني كان موظفوهما ي�شتعدون للقيام بالتلقيح 

�شد �شلل �لطفال موؤكد� �ن �ملعتدين فرو� بعد ذلك.
وكان م�شوؤول ديني حملي ندد هذ� �ل�شبوع بحمالت �لتلقيح وكررت عدة 
بر�مج �ذ�عية حملية �لنظريات �لتي تقول �ن حمالت �لتلقيح هي موؤ�مرة 

من �لغرب لال�شاءة للم�شلمني.
2003 ينت�شر فرو�س �شلل �لطفال ب�شكل خا�س يف مدينة  �لعام  ومنذ 

كانو ل �شيما ب�شبب تعليق برنامج �لتلقيح على مدى 13 �شهر�.
�ن  �ك��دت  دي��ن م�شلمني  رج��ال  �تهامات من  بعد  �ن��ذ�ك  وعلقت �حلمالت 
�لنمو  للفتيات يف �طار موؤ�مرة �مركية للحد من  بالعقم  �للقاح يت�شبب 

�ل�شكاين يف �فريقيا.
ونيجريا تعترب �حدى �لدول �لثالث يف �لعامل، مع باك�شتان و�فغان�شتان، 

�لتي ل يز�ل مر�س �شلل �لطفال منت�شر� فيها.
ورف�شت �ل�شرطة حتديد هوية منفذي �لهجوم.

�ل�شابق هجمات دموية يف  �ملت�شددة يف  ح��ر�م  بوكو  �شنت جماعة  �ن  و�شبق 
كانو �لتي تن�شط فيها �ي�شا ع�شابات مرتبطة برجال �شيا�شة حمليني.

مزاعم با�شتعداده لت�شوية مع الفل�شطينيني

نتنياهو يت�ضبث باال�ضتيطان قبيل زيارة اأوباما

وا�ضنطن و�ضيول تعززان الردع �ضد ال�ضمال

�ملا�شي. دي�شمرب  �ول  كانون   12
وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
فيكتوريا  �لأم��رك��ي��ة،  �خلارجية 
نولند، �إن كل �خليار�ت مطروحة 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  م�شت  ح��ال  يف 
و�أج��رت جتربة  مب�شارها �حل��ايل 

نووية جديدة.

•• �ضيول-يو بي اأي:

�جلنوبية،  كوريا  دفاع  وزير  جّدد 
ك�����ي�����م ك�����������و�ن ج���������ني، ون�����ظ�����ره 
�لأم���رك���ي، ل��ي��ون ب��ان��ي��ت��ا، �م�س، 
�ل��ت��ز�م��ه��م��ا ب��ت��ع��زي��ز �لإج������ر�ء�ت 
�ل�شمالية  ك���وري���ا  ���ش��د  �ل���ر�دع���ة 
�لتي هّددت موؤخر�ً باإجر�ء جتربة 
نووية جديدة. ونقلت وكالة �أنباء 
ي��ون��ه��اب �ل��ك��وري��ة �جل��ن��وب��ي��ة عن 
�جلنوبية،  �لكورية  �لدفاع  وز�رة 
ن���ظ���ره  م������ع  حت��������دث  ك����ي����م  �أن 
�لأم���رك���ي ع��رب �ل��ه��ات��ف، يف ظل 
ت�شاعد �لتوتر بعد حتذير بيونغ 
يانغ �ل�شهر �ملا�شي باإجر�ء جتربة 
نووية ثالثة كانتقام من �لعقوبات 
�ملتحدة  �لأمم  ف��ر���ش��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
متحدث  وق����ال  م����وؤخ����ر�ً.   عليها 
با�شم �لوز�رة، �إن �لوزيرين �تفقا 
�ل�شمالية  ك���وري���ا  ق��ي��ام  �أن  ع��ل��ى 
�إ���ش��اف��ي��ة ي�شكل  ن��ووي��ة  ب��ت��ج��رب��ة 
تهديد� خطر� لي�س فقط ل�شبه 
�أي�شا  ول��ك��ن  �ل��ك��وري��ة،  �جل���زي���رة 
ملنطقة �شمال �شرق �آ�شيا، وكذلك 
�ل�����ش��الم و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف �ل��ع��امل . 
على  �تفقا  �جلانبني  �أن  و�أ���ش��اف 
بع�شها  مع  وثيق  ب�شكل  �لتعاون 

انزعاج تركي من ت�ضريحات لل�ضفري االأمريكي 
•• وا�ضنطن-وكاالت:

وجهت وز�رة �خلارجية �لرتكية تنبيها لل�شفر �لأمركي يف تركيا فر�ن�شي�س 
ريكاردوين عقب ت�شريحاته �ملنتقدة للق�شاء �لرتكي، وعدتها تدخال يف �شوؤون 
تركيا �لد�خلية.  ونقلت وكالة �أنباء �لأنا�شول �لر�شمية عن م�شادر دبلوما�شية 
قولهم �إن �مل�شوؤولني يف �خلارجية وعلى ر�أ�شهم فريدون �شينريل �أوغلو م�شاعد 
�لوزير وجهو� تنبيها لل�شفر �لأمركي ب�شبب ت�شريحاته �لأخرة �لتي �نتقد 
�أد�ء �لق�شاء �لرتكي يف ق�شية يتهم فيها م�شوؤولون ع�شكريون مبحاولة  فيها 
تدبر �نقالب على حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية. ويف �لجتماع �لذي ��شتغرق 
�نزعاج  لل�شفر عن  �أع��رب م�شاعد وزير �خلارجية �لرتكي  �شاعتني،  �أكرث من 
�أل يتكرر ذلك م�شتقبال. ولفت م�شوؤول يف  �أنقرة من ت�شريحاته، ورغبتها يف 
�أمل حكومته  �أو�شح خيبة  �خلارجية  وزير  م�شاعد  �أن  �إىل  �لأمركية  �ل�شفارة 
�إىل  �أ�شار �ل�شفر باحرت�م  �أنه تدخل يف �شوؤون تركيا �لد�خلية، فيما  مما ر�أى 
تعزيز  يف  �لثابت  تركيا  لتقدم  وحلفاوؤها  تركيا  �أ�شدقاء  يوليها  �لتي  �لأهمية 
�مل�شوؤولني  �ل�شفر  وحث  ل��الأت��ر�ك،  �لإن�شانية  �حلقوق  وحماية  �لقانون  حكم 
على  ن�شرت  �لتي  �لرتكي  �لق�شاء  ب�شاأن  ت�شريحاته  ن�س  ق��ر�ءة  على  �لأت��ر�ك 
موقع �ل�شفارة. وكان بكر بوزد�غ نائب رئي�س �لوزر�ء �لرتكي �تهم يف وقت �شابق 
�خلمي�س ريكاردوين بالتدخل يف �ل�شوؤون �لرتكية، وو�شف ت�شريحاته باأنها ل 
تتنا�شب مع من�شبه، ودعاه �إىل �لهتمام بو�جباته �شفر�. ور�أى �مل�شوؤول �لرتكي 
و�لبتعاد  جيد�  مهامهم  وتنفيذ  متابعة  تركيا  يف  �ملوجودين  �ل�شفر�ء  على  �أن 
�لد�خلية  بال�شوؤون  �أو  �لق�شاء  يف  تدخال  طياتها  يف  حتمل  ت�شريحات  �أي  عن 
�لرتكية، متمنيا من �شفر �لوليات �ملتحدة يف �أنقرة عدم تكر�ر ذلك. وقالت 
هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �لرتكية تي �آر تي �إنه مت ��شتدعاء �ل�شفر �لأمركي 
�إىل وز�رة �خلارجية، غر �أن �ل�شفارة �لأمركية يف �أنقرة قالت �إن �لزيارة جاءت 
�أتر�ك  مع �شحفيني  لقاء  �نتقد يف  قد  �لأم��رك��ي  �ل�شفر  وك��ان  منها.  بطلب 
�لثالثاء �حتجاز مئات �ل�شباط �ملتقاعدين و�آخرين ما ز�لو� يف �خلدمة، منهم 
قائد �شابق لأركان �جلي�س و�شحفيون وجامعيون ونو�ب منذ 2008، لال�شتباه 

باأنهم حاولو� قلب �لنظام �حلاكم، �شمن �لق�شية �لتي تعرف باإرغينكون .

�ل�شمالية  ك��وري��ا  ل����ردع  �ل��ب��ع�����س 
عن قيامها باإجر�ء جتربة نووية 
�إع���د�د �ج���ر�ء�ت ر�دعة  ، و�أن يتم 
���ش��د �أي����ة ����ش��ت��ف��ز�ز�ت �إ���ش��اف��ي��ة . 
و�أعرب وزير �لدفاع �لكوري، عن 
�لأمركي  ن��ظ��ره  جل��ه��ود  �شكره 
�لر�مية �إىل �حلفاظ على حتالف 

قوي بني �لبلدين، ورد بانيتا باأنه 
�لتحالف  �إىل  �ل��دع��وة  �شيو��شل 
بينهما. وكانت بيونغ يانغ هددت 
رد�ً  باإجر�ء جتربة نووية جديدة 
�شدد  �ل���ذي   2087 �ل��ق��ر�ر  على 
خلفية  ع���ل���ى  ع��ل��ي��ه��ا  �ل���ع���ق���وب���ات 
�إطالقها �شاروخاً طويل �ملدى يف 

�ضورى البحرين يدين اعتزام اأع�ضاء مبجل�س ال�ضورى االإيراين زيارة جزر االإمارات املحتلة
و�ملو�ثيق و�لأعر�ف �لدولية �لتي �أكدت على �شرورة �حرت�م �شيادة �لدول ووحدة 

�أر��شيها.
�لإير�نية  �لإ�شالمية  �جلمهورية  �لبحرين  مبملكة  �ل�شورى  جمل�س  وطالب   
يف  �خلليجية  �ل���دول  وب��ني  بينها  بالعالقات  ت�شر  �لتي  �ملمار�شات  ه��ذه  بوقف 
�لوقت �لذي تويل فيه دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ق�شية �حلفاظ 
�أمن و��شتقر�ر �ملنطقة وتعزيز عالقاتها �لإيجابية مع كافة �لدول عظيم  على 

�هتمامها. 
ل�شيادة  �لد�عمة  للمو�قف  �لبالغ  �ملجل�س عن تقديره  �عرب  ناحية �خرى  ومن 
�أحمد  وعروبة مملكة �لبحرين و�لتي عرب عنها ف�شيلة �لإم��ام �لأكرب �لدكتور 
�أحمدي جناد يف  �لإي��ر�ين  �ل�شريف خالل لقائه بالرئي�س  �لطيب �شيخ �لأزه��ر 
�ل�شوؤون  تدخلها يف  بوقف  �لإير�نية  �لإ�شالمية  �لقاهرة ومطالبته �جلمهورية 

�م�س  �ل�شورى  بيان �شادر عن جمل�س  �لعربية.  وثمن  لدول �خلليج  �لد�خلية 
جهود �شيخ �لأزهر �ل�شريف وم�شاعيه �حلميدة لتوحيد �شفوف �لأمة �لإ�شالمية 
وحر�شه �لنابع من �لدور �لتاريخي لالأزهر �ل�شريف يف حماية م�شالح �لأمتني 
�لعربية و�لإ�شالمية.. م�شيد� بهذ� �ملوقف �لثابت و�لر��شخ �لذي عرب عنه �شيخ 
�لأزهر جتاه مملكة �لبحرين ودول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�لذي 
ينطلق من جهود ف�شيلته �ملتو��شلة لدرء �لفتنة و�خلالف و�لنق�شام �لذي يهدد 

�أمن و��شتقر�ر دول و�شعوب �لأمة �لإ�شالمية.
ب��اأن تلقى دع��وة �شيخ �لأزهر  �أمله  �ل�شورى يف �لوقت ذ�ت��ه عن   و�ع��رب جمل�س 
بالكف عن �لعبث باأمن و��شتقر�ر �خلليج �لعربي �شد�ها �ملن�شود لدى �جلمهورية 
�لتي  �مل�شرتكة  و�مل�شالح  �لتاريخية  �لرو�بط  �نطالقا من  �لإير�نية  �لإ�شالمية 

جتمعها ودول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

•• املنامة-وام:

للجولة  �ل�شديدين  و��شتنكاره  �إد�ن��ت��ه  �لبحرين  مبملكة  �ل�شورى  جمل�س  �ك��د 
�لتفقدية �لتي يعتزم �لقيام بها �أع�شاء جمل�س �لأمن �لقومي و�شوؤون �ل�شيا�شة 
�خل��ارج��ي��ة مبجل�س �ل�����ش��ورى �لإي����ر�ين �إىل �جل���زر �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ث��الث �ملحتلة 
�ل�شغرى  �ل��ك��ربى وط��ن��ب  �لإي��ر�ن��ي��ة )ط��ن��ب  �لإ���ش��الم��ي��ة  م��ن قبل �جلمهورية 

و�أبومو�شى( .
�إىل ما حتمله هذه �جلولة من  ��شار  �ملجل�س  �ن  �لبحرين  �نباء  وذك��رت وكالة   
�أر��شيها  على  ج��دي��د�  وتعديا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ل�شيادة  �نتهاك 
�إر�شاء  يخدم  ل  �ل��ذي  بال�شكل  �ملنطقة  لأم��ن  تهديد  من  حتمله  ما  جانب  �إىل 
قو�عد �ل�شالم و�جلرة �لطيبة بني �لبلدين �لأمر �لذي يتعار�س مع �لقو�نني 

م�ضريات يف االأردن تدعو حلكومة اإنقاذ وطني 

و��شنطن  �إىل  م��وخل��و  ي��ت�����ش��ح��اق 
�مل���ق���ب���ل من  ب����د�ي����ة �لأ�����ش����ب����وع  يف 
ل�شتئناف  ط���رق  يف  �ل��ب��ح��ث  �أج���ل 

�ملفاو�شات مع �لفل�شطينيني.
بعد  �لآن  �حل�������ر�ك  ه�����ذ�  وي����اأت����ي 
�إع���الن �لبيت �لأب��ي�����س ع��ن جولة 
�شت�شمل  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  لأوب������ام������ا 
�لفل�شطينية  و�ل�شلطة  �إ�شر�ئيل 
يبد�أها  �أن  وي���ت���وق���ع  و�لأردن، 
�إ�شر�ئيل يف  يف  �لأمركي  �لرئي�س 
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ووفقا لتقارير �إعالمية �إ�شر�ئيلية 
�إ�شر�ئيل  يف  �شيبحث  �أوب��ام��ا  ف���اإن 
�مل��ل��ف �ل��ن��ووي �لإي�����ر�ين و�حلرب 
����ش���وري���ة  �ل������د�ئ������رة يف  �لأه����ل����ي����ة 
�ملفاو�شات  ��شتئناف  و�ح��ت��م��الت 
من  �لفل�شطينية،   – �لإ�شر�ئيلية 
�أن يثر توقعات كبرة حيال  دون 

�حتمال حتريك �ملفاو�شات.

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ي���و�����ش���ل دي������و�ن رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
نتنياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
ن�شر تلميحات قبيل زيارة �لرئي�س 
�لأمركي بار�ك �أوباما لإ�شر�ئيل، 
�إنه  نتنياهو  م��ن  م��ق��رب��ون  وزع���م 
م�شتعد لت�شويات خالل مفاو�شات 
م���ع �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، ف��ي��م��ا نفت 
�لبناء  �أخ��رى نيته جتميد  م�شادر 

يف م�شتوطنات معزولة .
�م�س،  م��ع��اري��ف  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
ع��ن م��ق��رب��ني م��ن رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
نتنياهو  �إن  ق��ول��ه��م  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
تنفيذ  ع����ل����ى  ق������������ادر�  �����ش����ي����ك����ون 
ت�����ش��وي��ات خ����الل �مل���ف���او����ش���ات مع 
متعلق  ه���ذ�  ل��ك��ن  �لفل�شطينيني، 
بالثمن �لذي �شي�شطر �إىل دفعه .

و�أ�شاف �ملقربون �أن نتنياهو يدرك 
�أنه ينبغي �لتقدم وهو ملتزم بذلك 
تقدم  �إظ��ه��ار  على  ق���ادر�  و�شيكون 
�جلديدة  �حلكومة  باإمكان  و�أن��ه   ،
ت�شكيلها  �إىل  نتنياهو  ي�شعى  �لتي 
يف هذه �لأثناء �أن تتقدم يف �لعملية 

�ل�شيا�شية مع �لفل�شطينيني.
نتنياهو  ف����اإن  لل�شحيفة  ووف���ق���ا 
�ملحامي  �خلا�س  مبعوثه  �شيوفد 

�أوباما  ق���ر�ر  �إن  م��ع��اري��ف  وق��ال��ت 
ب��ت��ق��دمي زي���ارت���ه لإ���ش��ر�ئ��ي��ل كان 
�إذ  فيها  �مل�شوؤولني  ملعظم  مفاجئاً 
�لزيارة  تتم  �أن  خمططا  ك��ان  �أن���ه 
يف �شهر حزير�ن/يونيو �ملقبل و�أن 
�لرئي�س  موؤمتر  على  �شيفا  يحل 
�لإ�شر�ئيلي  �لرئي�س  يقيمه  �ل��ذي 
ذلك  مقابل  ويف  ب��ر���س.  �شمعون 
نتنياهو  دي��و�ن  يف  م�شوؤولون  نفى 
م��و�ف��ق��ت��ه ع��ل��ى جت��م��ي��د �ل��ب��ن��اء يف 
م�شتوطنات معزولة �لتي تقع خارج 
نطاق �لكتل �ل�شتيطانية �لكربى 
معاليه  و  �أري���ئ���ي���ل  وه����ي  �ل���ث���الث 
�لتي  عت�شيون  غ��و���س  و  �أدوم���ي���م 
حتت  �شتبقى  �أنها  �إ�شر�ئيل  تعترب 
�تفاق  �أي  يف  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيدة 

م�شتقبلي مع �لفل�شطينيني.
ون���ق���ل���ت ���ش��ح��ي��ف��ة ه����اآرت���������س عن 
�مل�����ش��وؤول��ني ذ�ت���ه���م ق��ول��ه��م �إن����ه ل 

نتنياهو  م��وق��ف  ت��غ��ي��ر يف  ي��وج��د 
فيما يتعلق بالبناء يف �مل�شتوطنات 
بناء  �أعمال  جتميد  يعتزم  ل  و�أن��ه 
كهذه يف �إطار �ملحاولت ل�شتئناف 

�ملفاو�شات.
�مل�شوؤولني  ه�����وؤلء  �أق�����و�ل  وت���اأت���ي 
عقب ما ن�شرته هاآرت�س  باأن رئي�س 
�ل��ق��وم��ي، يعقوب  جم��ل�����س �لأم����ن 
نتنياهو  وم���ب���ع���وث  ع����م����ي����درور، 
�خلا�س، �ملحامي يت�شحاق موخلو، 
ل  لنتنياهو،  �آخرين  وم�شت�شارين 
�حتمال جتميد موؤقت  ي�شتبعدون 
�ملعزولة  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  يف  ل��ل��ب��ن��اء 
فقط  �شيكون  �لتجميد  ه��ذ�  و�أن 
م��ق��اب��ل ����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ف��او���ش��ات مع 
�لإد�رة  ب���ق���ي���ادة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�لفل�شطينيني  وتنفيذ  �لأمركية 
خطو�ت مثل �لتعهد بعدم �لتوجه 
�لدولية  �جل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  �إىل 

�إ���ش��ر�ئ��ي��ل. ونقلت  يف له���اي ���ش��د 
�ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن ع���م���ي���درور قوله 
ت�شببت  �مل�شتوطنات  يف  �لبناء  �إن 
بفقد�ن �إ�شر�ئيل لأكرب �أ�شدقائها 
�شرح  مي���ك���ن  ل  و�أن�������ه  �ل����غ����رب  يف 
يف  �مل�شتوطنات  يف  �لبناء  مو�شوع 
�أي مكان يف �لعامل، ول ميكن �شرح 
�لأملانية  للم�شت�شار  �ملو�شوع  ه��ذ� 
�أم����ام  �أجن���ي���ال م���رك���ل ول ح��ت��ى 
�شتيفن  �ل��ك��ن��دي  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
�أقرب  من  يعترب�ن  �ل��ل��ذ�ن  هاربر 

�لزعماء �لغربيني لإ�شر�ئيل.
و�أ����ش���اف ع��م��ي��درور �أن �ل��ب��ن��اء يف 
م�شكلة  �إىل  حت���ول  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات 
تفقد  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ويجعل  �شيا�شية 

تاأييد دول �شديقة يف �لغرب .
و�أكدت �ل�شحيفة �أن ديو�ن نتنياهو 
مل ينِف �لت�شريحات �ملن�شوبة �إىل 
�شددو�  �مل�شوؤولني  لكن  عميدرور، 
باأن  ت��ل��م��ي��ح��اً  ل��ي�����س  ه����ذ�  �أن  ع��ل��ى 
جتميد  �إم��ك��ان��ي��ة  يبحث  نتنياهو 

�لبناء يف �مل�شتوطنات.
�ل�شتخبار�ت  ���ش��وؤون  وزي���ر  وق���ال 
�لإ�شر�ئيلي، د�ن مريدور، لالإذ�عة 
�ل��ع��ام��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أم�������س، �إن 
�مل�شتوطنات  يف  �ل��ب��ن��اء  م��و����ش��ل��ة 

مي�س ب�شورة �إ�شر�ئيل يف �لعامل 

•• عمان-وكاالت:

�أقل  خرجت م�شر�ت يف بع�س مدن �ململكة بعد �شالة ظهر �م�س باأعد�د 
من �ل�شهر �ل�شابقة، للمطالبة بتحقيق �ل�شالحات �حلقيقية، فيما ركز 
�لتي  �لنيابية  �لنتخابات  بعد  �نقاذ وطني  ت�شكيل حكومة  م�شاركون على 
جرت موؤخر�، ون��ددو� بقر�ر�ت رفع �ل�شعار وتوجه �حلكومة �حلالية �ىل 
رفع ��شعار �لكهرباء حمذرين من حالة �شخط عام يف �لبالد يف حال �قدمت 
كما  �عمال عنف  �ىل  ت��وؤدي  قد  و�لتي   ، ه��ذه �خلطوة  �حلكومة على مثل 
��شعار  رف��ع  �حلكومة  ق��ررت  عندما  عنيفة،  �حتجاجات  من  موؤخر�  ح��دث 

�مل�شتقات �لنفطية ، �لتي �شقط فيها قتلى لول مرة يف �لردن . 
وطالبت �ع�شاء يف �حلركة �ل�شالمية يف م�شرة �ربد بت�شكيل حكومة �نقاذ 
وطني بقر�ر ملكي، تكون على �جندتها تعديالت د�شتورية على �ملو�د 34 و 

35 و 36 فقد نظمت �حلركة �لإ�شالمية يف حمافظة �لكرك عقب �شالة 
�جلمعة وقفة �حتجاجية �أمام �مل�شجد �لعمري و�شط مدينة �لكرك طالبت 
��شعار  رفع  وعدم  �لفا�شدين  �نقاذ وطني وحما�شبة  بت�شكيل حكومة  فيها 

�ل�شلع �لتموينية.
و�كد �مل�شاركون �ن �لوقفات و�مل�شر�ت �لحتجاجية م�شتمرة حتى ��شتجابة 
�حلكومة ملطالب �ل�شعب �مل�شروعة م�شرين �إىل �ن �ل�شعب يريد حكومة 
�لتي  �ل�شعبية  �ملطالب  لتحقق  �ل�شيا�شية  �لقوى  كافة  ت�شم  وطني  �نقاذ 
�قت�شادية  �زم����ات  يف  �ل��وط��ن  وو���ش��ع��ت  �ل�شابقة  �حل��ك��وم��ات  عنها  غفلت 
و�شيا�شية �شاهمت يف تر�كم �لدين �لعام ما �نعك�س �شلبا على �حلياة �لعامة 
للمو�طنني. وطالبو� ب�شرورة �لإ�شر�ع يف وترة �لإ�شالح �ل�شامل وحماكمة 
�لفا�شدين و�إعادة �لرثو�ت �لوطنية وتوزيعها على �ملحافظات �لتي غيبت 

عنها �مل�شاريع �لتنموية �لأمر �لذي ز�د من ن�شبة �لفقر و�لبطالة فيها.

البحرين: ا�ضتئناف احلوار خطوة 
مهمة لتعزيز االأمن واال�ضتقرار 

وحتقيق امل�ضاحلة الوطنية
•• املنامة-وام:

بن  �إب��ر�ه��ي��م  �شمرة  �ل�شيدة  �أك���دت 
رجب وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لإعالم 
و�مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م حكومة 
�لبحرين �إن ��شتئناف حو�ر �لتو�فق 
�ل���وط���ن���ي ي��ع��د خ���ط���وة م��ه��م��ة على 
و�ل�شتقر�ر  �لأم����ن  ت��ع��زي��ز  ط��ري��ق 
وحت��ق��ي��ق �مل�����ش��احل��ة �ل��وط��ن��ي��ة مبا 
يوفر �لأجو�ء �لآمنة و�ملالئمة �أمام 
�ل�شاملة  �لتنمية  مب�شرة  �لنهو�س 
�لإ�شالحات  وت��ع��زي��ز  و�مل�����ش��ت��د�م��ة 
�مل��ت��و����ش��ل��ة. وذكرت  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
وكالة �نباء �لبحرين بنا �ن �ل�شيدة 
�و�شحت  رجب  بن  �إبر�هيم  �شمرة 
�ل�شيني  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون  ح���دي���ث  يف 
�حل���و�ر  ����ش��ت��ك��م��ال  �إن  �لول  �م�����س 
خمتلف  ع����ن  مم���ث���ل���ني  مب�������ش���ارك���ة 
وجمل�شي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ات 
�لنو�ب و�ل�شورى و�حلكومة وتنفيذ 
�ملوؤ�ش�شات  �إط��������ار  يف  خم���رج���ات���ه 
�حلكومة  جدية  يعك�س  �لد�شتورية 
يف متابعة جهود �لإ�شالح وحت�شني 
يتو�فق  مبا  �لإن�شان  حقوق  �أو���ش��اع 
�لدولية.  �حل��ق��وق��ي��ة  �مل��ع��اي��ر  م���ع 
�لبحرينية  �ل������وزي������رة  و�أ��������ش�������ادت 
�ل�شلطتني  ب���ني  �ل��ب��ن��اء  ب��ال��ت��ع��اون 
تنفيذ  يف  و�لت�شريعية  �لتنفيذية 
يف  �لوطني  �لتو�فق  ح��و�ر  مرئيات 
�إج���ر�وؤه���ا  مت  �ل��ت��ي  �لأوىل  ج��ول��ت��ه 
خمتلف  و�شملت   2011 يوليو  يف 
و�حلقوقية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل����ح����اور 
و�لقت�شادية و�لجتماعية وخرجت 
�أبرزها  من  عديدة  �إيجابية  بنتائج 
�إق������ر�ر ت��ع��دي��الت د���ش��ت��وري��ة متنح 
من  مزيد�  �ملنتخب  �لنو�ب  جمل�س 
و�لرقابية.  �لت�شريعية  �ل�شالحيات 
من  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل���ول���ة  �إن  و�أك�������دت 
��شتكمال  على  �شرتكز  �حل���و�ر  ه��ذ� 
�لق�شايا  بع�س  يف  �لوطني  �لتو�فق 
�ل�شيا�شية وبحث حلها وفقا لالأطر 

�لد�شتورية و�لقانونية.
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هادي يطالب جناد بوقف تهريب االأ�شلحة 

االأمم املتحدة حتقق ب�ضفينة االأ�ضلحة االإيرانية لليمن 
•• نيويورك-�ضنعاء-وكاالت:

�لأمم  يف  �ل��ع��ق��وب��ات  جلنة  حتقق 
���ش��ف��ي��ن��ة حمملة  ب�����ش��اأن  �مل��ت��ح��دة 
قبالة  �ع����رُت�����ش����ت  ب���الأ����ش���ل���ح���ة 
�ل��ي��م��ن وت���وؤك���د حكومة  ���ش��و�ح��ل 
�إي��ر�ن، وفق  �آتية من  �أنها  �شنعاء 
م���ا �أع���ل���ن �مل���ب���ع���وث �لأمم������ي �إىل 
ذلك  ياأتي  عمر  بن  جمال  �ليمن 
ب��ع��دم��ا ق���دم �ل��ي��م��ن ���ش��ك��وى �إىل 
جمل�س �لأم��ن �ل��دويل وطلب �أن 
خ����رب�ء منبثقة  ت��ق��وم جم��م��وع��ة 
�شحنة  ب��ف��ح�����س  �مل���ج���ل�������س  ع����ن 
�ل�شلطات  عر�شت  �لتي  �لأ�شلحة 
ذكرت  فيما  ل��ه��ا.  ���ش��ور�  �ليمنية 
م�����ش��ادر ر���ش��م��ي��ة و�إع���الم���ي���ة �أن 
�لرئي�س �ليمني طلب من نظره 
�حلر�ك  ت�شليح  وق���ف  �لإي�����ر�ين 
�مل�شلحة  و�جل���م���اع���ات  �جل��ن��وب��ي 

�ت�شل بالرئي�س �لإير�ين ليطلب 
تهريب  عن  طهر�ن  تكف  �أن  منه 
�ملزيد  ي�شيف  �أن  دون  �لأ�شلحة، 
�لتي  ر���ش��ال��ت��ه  يف  �لتفا�شيل  م��ن 

نقلتها عنه رويرتز.
�لأوىل  ����ش���ح���ي���ف���ة  ذك��������رت  ك���م���ا 
�أثناء  ك�����ش��ف  ه����ادي  �أن  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
�للجنة  و�أع�شاء  لرئي�س  حديثه 
بعث  �أن��ه  �لوطني  للحو�ر  �لفنية 
وطلب  �لإي����ر�ين  لنظره  ر�شالة 
للرئي�س  ب���الده  دع��م  �إي��ق��اف  منه 
�شامل  ع���ل���ي  �ل�������ش���اب���ق  �جل���ن���وب���ي 
�جلنوبي  ول����ل����ح����ر�ك  �ل���ب���ي�������س 
ت�شدير  و�إي����ق����اف   ، �لن��ف�����ش��ايل 
ذل���ك  غ�������ش���ون  ويف  �لأ�����ش����ل����ح����ة. 
�شور�  �ليمنية  �ل�شلطات  عر�شت 
ورئي�س  �ليمني  �لد�خلية  لوزير 
�لأحمدي  ع��ل��ي  �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن 
ر�شيد  وح���ي���د  ع�����دن  وحم����اف����ظ 

من  �إن���ه  و��شنطن  يف  م�����ش��وؤول��ون 
من  ق��ادم��ة  �ل�شحنة  �أن  �مل��ع��ت��ق��د 
�إىل  �لأرج��ح  �إي��ر�ن ومر�شلة على 

�حلوثيني يف �شمال �ليمن.
م�شادر  ق���ال���ت  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
�لرئي�س  �إن  و�إع��الم��ي��ة  ر���ش��م��ي��ة 
هادي  من�شور  رب��ه  عبد  �ليمني 
ط����ل����ب م�����ن ن�����ظ�����ره �لإي����������ر�ين 
حممود �أحمدي جناد وقف ت�شليح 
و�جلماعات  �جل��ن��وب��ي  �حل�����ر�ك 
�مل�شلحة على �أر��شيه، كما عر�شت 
لوزير  ���ش��ور�  �ليمنية  �ل�شلطات 
�لقادر  ع��ب��د  �ل��ي��م��ن��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�أثناء  �مل�شوؤولني  وبع�س  قحطان 
�شبطت  �إير�نية  �شفينة  تفقدهم 
قرب �ليمن �لأ�شبوع �ملا�شي وهي 

حمملة بالأ�شلحة.
وق�����ال �مل�������ش���وؤول �حل��ك��وم��ي عبد 
هادي  �إن  �حل��اف��ظ  عبد  �لر�شيد 

على �أر��شيه.
�ليمنية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  وح�����ش��ب 
�ل�شفينة  ف���اإن  )���ش��ب��اأ(  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�ل�����ت�����ي �ع�����رُت������ش�����ت مب�������ش���اع���دة 
يف  �ملتمركزة  �لأمركية  �لبحرية 
يناير-كانون   23 يف  عمان  بحر 
�ل���ث���اين �مل��ا���ش��ي �أت����ت م���ن �إي����ر�ن 
�أر�س- �شو�ريخ  خ�شو�شا  وتنقل 

ج��و م��ن ط����ر�ز ���ش��ام 2 و���ش��ام 3، 
قاطع  ب�شكل  ن��ف��ت  ط��ه��ر�ن  ل��ك��ن 

هذه �ملعلومات.
�ملتحدة  �لأمم  م���ب���ع���وث  وق������ال 
�خلا�س �إىل �ليمن جمال بن عمر 
لل�شحفيني �أم�س �لأول �إن حكومة 
جلنة  جت����ري  �أن  ط��ل��ب��ت  �ل��ي��م��ن 
�لعقوبات حتقيقا معمقا، و�أو�شح 
�شيحددون  �ل��ل��ج��ن��ة  خ�����رب�ء  �أن 
�لوقائع، وم�شدر �ل�شحنة، وهوية 
�جلهة �ملر�شلة �إليها . م�شر� �إىل 

�أنه من �لو��شح �أن �شفينة �شودرت 
�شحنتها  و�أن  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �مل���ي���اه  يف 
بينها  م�����ش��ن��ع��ة  �أ���ش��ل��ح��ة  حت����وي 
�شو�ريخ �أر�س-جو. ويحظر قر�ر 
 2007 �ملتحدة عام  تبنته �لأمم 
ت�����ش��دي��ر �إي�����ر�ن ل��الأ���ش��ل��ح��ة حتت 
طائلة �لعقوبات، ويف هذ� �ل�شياق 
�لعقوبات  تلك  �إن  عمر  ب��ن  ق��ال 
ت��ت�����ش��م��ن ح���ظ���ر� ع��ل��ى ����ش���ادر�ت 

�ل�شالح.
جمل�س  �إىل  م��وج��ه��ة  ر���ش��ال��ة  ويف 
�خلارجية  وز�رة  �أ����ش���ارت  �لأم����ن 
�ليمنية �إىل �أن خرب�ء من �للجنة 
�ليمن  �إىل  م�����وؤخ�����ر�  ت����وج����ه����و� 

للتحدث يف هذه �لق�شية.
�أي�شا  �لأم�����ن  جم��ل�����س  وي��ن��اق�����س 
بيان  �إ����ش���د�ر  ينبغي  ه��ل  م�����ش��األ��ة 
قامت �لوليات �ملتحدة ب�شياغته 
ب�����ش��اأن ���ش��ح��ن��ة �لأ����ش���ل���ح���ة، وق���ال 

�لعليا  �ليمنية  �لأم��ن��ي��ة  �للجنة 
�أنها  �ملا�شي  �ل�شهر  �ل�23 من  يف 
�شبطت �ل�شفينة يف �ملياه �ليمنية 
�إنز�ل  بغر�س  �إي����ر�ن  م��ن  ق��ادم��ة 
حمولتها من �لأ�شلحة و�لذخائر 

�شر� يف �شو�طئ �ليمن.

�ل�شفينة �لإير�نية  �أثناء تفقدهم 
ج��ي��ه��ان و�ح����د �ل��ت��ي ���ش��ب��ط��ت يف 
�لأ�شبوع  �ليمنية  �لإقليمية  �ملياه 
بكميات  حم��م��ل��ة  وه����ي  �مل���ا����ش���ي 
و�لأ�شلحة،  �ملتفجر�ت  من  كبرة 

بع�شها من �شنع �إير�ين.

ومو�د  �أ�شلحة  �حلمولة  و�شمت 
م���ت���ف���ج���رة و�����ش����و�ري����خ ح����ر�ري����ة 
ليلية،  وم����ن����اظ����ر  وق�������اذف�������ات 
لل�شوت  بكامتات  م��زودة  و�أ�شلحة 
�غتيالت  تنفيذ  يف  ل�شتعمالها 
و�أعلنت  �ل���ذخ���رة  م���ن  وك��م��ي��ات 

الزياين يرحب بقرار الرئي�س اليمني انطالق احلوار الوطني 18 مار�س
•• الريا�س-وام:

رحب �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لزياين  ر��شد  بن  عبد�للطيف  �لدكتور  �لعربية 
هادي  من�شور  ع��ب��درب��ه  �ليمني  �لرئي�س  ب��ق��ر�ر 
�ملقبل  �لثامن ع�شر من �شهر مار�س  حتديد يوم 
موعد� لنطالق موؤمتر �حلو�ر �لوطني �ل�شامل 
��شتكمال  طريق  على  مهمة  خطوة  باأنه  وو�شفه 

تنفيذ �ملبادرة �خلليجية و�آليتها �لتنفيذية.
�إن موؤمتر  �ل��ت��ع��اون  �ل��ع��ام ملجل�س  �لأم���ني  وق���ال 
�لعملية  يف  مهمة  مرحلة  ميثل  �لوطني  �حل��و�ر 

�ل�شيا�شية و�لآلية �لتي �شتبقي �ليمن عرب حو�ر 
�أبنائه و�تفاقهم موحد� وم�شتقر� و�آمنا و�شي�شع 
�إليها  �أ�ش�س �لدولة �ملدنية �جلديدة �لتي يتطلع 
و�مل�شاو�ة  �لعد�لة  على  �لقائمة  �ليمني  �ل�شعب 
و�حرت�م حقوق �لإن�شان و�شيطوي �شفحة �ملا�شي 

ويد�شن مرحلة جديدة يف تاريخ �ليمن.
ودعا �لزياين جميع �لقوى و�لتكتالت �ل�شيا�شية 
بفاعلية  �مل�شاركة  �إىل  �ليمني  �ملجتمع  و مكونات 
�لأمثل  �ل�شبيل  باعتباره  �مل��وؤمت��ر  يف  �إخ��ال���س  و 
و�مل�شائل  �ل��ق�����ش��اي��ا  ج��م��ي��ع  ت����د�ر�����س  و  ل��ب��ح��ث 
يلبي  ���ش��ام��ل  ت��و�ف��ق  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �ل�شيا�شية 

�ل�شيا�شي  �لإ���ش��الح  يف  �ليمني  �ل�شعب  تطلعات 
و��شتقر�ره  �أم��ن��ه  لليمن  ويحفظ  و�لق��ت�����ش��ادي 

ووحدته.
و�لرعاة  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ����ش��ت��م��ر�ر  و�أك����د 
�ل��ت��ز�م��ه��م ودعمهم  و�ل��دول��ي��ني يف  �لإق��ل��ي��م��ي��ني 
من  �ملهمة  �ملرحلة  هذه  يف  لليمنيني  و�شر�كتهم 
�لتعاون  جمل�س  �أن  على  م�شدد�  �ليمن..  تاريخ 
�شيعمل كل ما ميكنه لدعم �ليمن وتهيئة �لأجو�ء 
�ملنا�شبة لنجاح موؤمتر �حلو�ر �لوطني وم�شاعدة 
�لقوى و�لفعاليات �ليمنية �مل�شاركة فيه للو�شول 

�إىل �تفاق حول �لق�شايا �لرئي�شية.

•• �ضنعاء-وكاالت:

ق���ال �مل��م��ث��ل �خل��ا���س ل��الأم��ني �لعام 
�مل��ت��ح��دة يف �ليمن ج��م��ال بن  ل���الأمم 
دقيقة  �ل��ب��الد مت��ر مبرحلة  �إن  عمر 

�إىل  م�شر�ً  �ل�شيا�شي،  �لنتقال  من 
لكن  ك��ب��رة  ��شتحقاقات  �أم��ام��ه��ا  �أن 
�لعر�قيل كثرة. ياأتي ذلك يف �لوقت 
�لذي يحيي فيه �ليمنيون هذه �لأيام 

�لذكرى �لثانية لنطالقة �لثورة.

�إحاطته جمل�س  وقال بن عمر عقب 
�لأمن �لدويل ب�شاأن �ليمن، �إن �لبالد 
م���ن �لنتقال  دق��ي��ق��ة  مت���ّر مب��رح��ل��ة 
�ل�شيا�شي، م�شر�ً �إىل �أنها يف منت�شف 
�لطريق من �جلدول �لزمني للعملية 

•• اليعقوبية-ا ف ب:

على  معرو�شة  �لناجيل  ز�ل��ت  ما 
فيما  �ملنحوتة  �خل�شبية  من�شاتها 
بدت �شمعد�نات منقلبة على �ملذبح 
و�شع  يعك�س  ه��ذ�  �لكني�شة  م�شهد 
�لتي  �مل�شيحية  �ل��ي��ع��ق��وب��ي��ة  ب��ل��دة 
متكنت من تفادي �حلرب لكنها مل 

تنج من �لنهب �مل�شلحني.
ع��ل��ى ج��ان��ب �ل�����ش��ارع �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 
�لبلدة �لزر�عية يف حمافظة �دلب 
)�شمال غرب( متتد مقربة قدمية 
�لكني�شة  �مام  �حلجرية  ب�شلبانها 
�لر�شولية )�لرثوذك�شية( �لرمنية 

�لتي �شرع بابها على م�شر�عيه.
من �جللي �ن �لزو�ر كانو� يبحثون 
ر�شم  فتحت  ثمينة.  �غ��ر����س  ع��ن 
كاأ�س  �خ��ت��ف��ى  �ل����ع����ذر�ء  ل��ل�����ش��ي��دة 
�شندوقه  م���ن  �مل��ق��د���س  �ل���ق���رب���ان 
�لذي بقي مفتوحا. وبد� �ن من�شة 
�ملقد�شات  وغ��رف��ة  �ملرتلني  ج��وق��ة 

تعر�شتا للتفتي�س �ي�شا.
�ملطلة  �خل���������ش����ر�ء  �جل�����ب�����ال  يف 
�شقطت  �ل��ع��ا���ش��ي  ن��ه��ر  و�دي  ع��ل��ى 

�ل��ي��ع��ق��وب��ي��ة ق��ب��ل ����ش��ب��وع��ني حتت 
�مل�شلحة  �مل����ع����ار�����ش����ة  ����ش���ي���ط���رة 
عدة  �مل��ع��ارك  و��شتمرت  �ل�شورية. 
�ي��ام ح��ول موقع حم�شن للجي�س 
�ن�شحابه  قبل  �لقرية  مدخل  على 

�ىل ج�شر �ل�شغور جنوبا.
�لبلدة  �ل����ق����و�ت  ج��ن��ب��ت  ب���ال���ت���ايل 
كني�شتني  ت�شمل  �ل��ت��ي  �مل�شيحية 
حرب  للكاثوليك  وثالثة  لالرمن 
�شو�رع كانت �شتحيلها ركاما حتما. 

مل يبق فيها يف �ثناء �ملو�جهات �ل 
و�مل�شنني وكاهن  �لرجال  عدد من 
�ملتقاعد  ج���ورج  وق���ال  كاثوليكي. 
 600 �ن حو�ىل  �لكث  �ل�شارب  ذو 
موؤكد�  �شتاء  هنا  يقيمون  �شخ�س 
�لبلدة  يف  م���ت���ج���ذرة  ع��ائ��ل��ت��ه  �ن 
�ل��ف ع��ام . يف منطقة �غلبية  منذ 
�شكانها من �مل�شلمني �ل�شنة ت�شكل 
�لن�شف  حيث  هذه  �ملز�رعني  بلدة 
�لخ���ر من  و�لن�شف  �لرم���ن  م��ن 

�لنتقالية، لكن �ل�شتحقاقات �ملقبلة 
ك��ب��رة م��ع �ن��ع��ق��اد �مل���وؤمت���ر �لوطني 
وعملية �شياغة �لد�شتور �لتي �شتقود 
�إىل ����ش��ت��ف��ت��اء و�ن��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة يف 
�أن  �ع��رتف  و�إذ  �شنة و�ح��دة.  غ�شون 
�ليمن �تخذ �إجر�ء�ت مهمة مبا فيها 
�إعالن رئي�س �لبالد �نطالق موؤمتر 
مار�س-�آذ�ر   18 يف  �لوطني  �حل���و�ر 
�ملقبل، و�إعادة هيكلة �لقو�ت �مل�شلحة، 
�جلنوب  يف  �لثقة  بناء  على  و�لعمل 
للتحقيق  جل��ن��ت��ني  ت���اأ����ش���ي�������س  ع����رب 
م�شادرة  ب�����ش��اأن  �مل��زم��ن��ة  �مل���ظ���امل  يف 
�لأر��شي و�ل�شرف �لتع�شفي ملوظفي 
فاإنه �شدد  �ملدنية و�جلي�س؛  �خلدمة 
على �أن عر�قيل كثرة تعوق �لتقدم.

و�أ�����ش����اف ب���ن ع��م��ر �أن����ه ي��ن��ب��غ��ي على 
�حل����ك����وم����ة ت�������ش���ري���ع و�����ش����ع �آل����ي����ات 
�ل���ت���ي متولها  �ل���رب�م���ج  ل���ش��ت��ي��ع��اب 
�جل��ه��ات �مل��ان��ح��ة، وع��ل��ى �مل��ان��ح��ني يف 
من  �إذ  بالتز�ماتهم،  �ل��وف��اء  �مل��ق��اب��ل 
حت�شل  مل  �حل���ك���وم���ة  �أن  �مل���وؤ����ش���ف 
مبلغ  م����ن  ب�����ش��ي��ط  ج������زء  ع���ل���ى  �إل 
تعهدو�  �لتي  دولر  مليار�ت  ثمانية 

بتقدميها.

�لكاثوليك م�شيفا مل�شيحيي حلب 
ك���ربى م���دن ���ش��م��ال ���ش��وري��ا. و�كد 
و�مل�شلمني  �مل�شيحيني  �ن  ج����ورج 

يعي�شون هنا يف �خوة منذ قرون .
يف هذ� �ليوم �ملمطر يغامر �لقليل 
فيها  �نت�شر  �شو�رع  �ل�شكان يف  من 
�شباب كثيف. عند زو�يا �لطرقات 
تتكد�س �لنفايات �كو�ما فيما بدت 
وق��د مت خلع  مغلقة  كثرة  منازل 

بع�س �لبو�ت و�لنو�فذ.
وك��ان��ت �ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة تتخذ 
مقر� يف حديقة �لكني�شة �لرمنية 
�لخرى بدباباتها ومدرعاتها قبل 
ت��غ��ادر ع��ل��ى ع��ج��ل. ومل يدخل  �ن 
ما  �ل���ذي  �لكني�شة  مبنى  �جل��ن��ود 
يعد  ف��ن��اءه��ا مل  ل��ك��ن  م��غ��ل��ق��ا  ز�ل 
�لطلق لكيا�س  �لهو�ء  �ل مكبا يف 
وبقايا  �ملت�شخة  و�لقم�شة  �لرمل 
�ليعقوبية  يف  و�لنفايات.  �لطعام 
م�����ش��ل��ح��و �جلي�س  ي��ح��ت��ل  �مل���ح���ررة 
�غلبهم  �ت��ى  �لذين  �حل��ر  �ل�شوري 
عدة  �ملجاورة  �ل�شنية  �لبلد�ت  من 
منازل يف �ل�شارع �لرئي�شي مبو�فقة 

��شحابها على ما �كدو�.

بلدة �ضورية تفادت احلرب وتتعر�س للنهبحتديات تواجه اليمن يف ذكرى الثورة 

•• عوا�ضم-وكاالت:

قال وزير �لدفاع �لأمركي ليون 
ب��ان��ي��ت��ا ورئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة �لأرك������ان 
�مل�شرتكة مارتن دميب�شي �إن وز�رة 
فكرة  تدعم  )�لبنتاغون(  �لدفاع 
وفيما  �ل�شورية،  �ملعار�شة  ت�شليح 
ط��ال��ب��ت �إي�����ر�ن ب��اع��ت��م��اد �حل���و�ر 
حلل �لأزمة �تفقت م�شر وتركيا 
�لرباعية  �مل����ب����ادرة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى 

�خلا�شة ب�شوريا. 
�لقو�ت  ل��ل��ج��ن��ة  ج��ل�����ش��ة  ف���اأث���ن���اء 
�مل�������ش���ل���ح���ة مب���ج���ل�������س �ل�������ش���ي���وخ 
�لأم���رك���ي ب�����ش��اأن �ل��ه��ج��وم �لذي 
�لأمركية  �لقن�شلية  ��شتهدف 
�ل������ف������ارط،  �ل������ع������ام  ب����ن����غ����ازي  يف 
�ل�����ش��ي��ن��ات��ور ج����ون ماكني  ط��ل��ب 
كانا  م��ا  �إذ�  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ال  م��ن 
ق�����د دع����م����ا ت����و�����ش����ي����ات ل����وزي����رة 
�ل�شابقة  �لأم��رك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
وكالة  ورئي�س  كلينتون  ه��ي��الري 
�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �لأم��رك��ي��ة )�شي 
بتوفر  برتيو�س  ديفيد  �إي��ه(  �آي 
�أ�شلحة للمعار�شة �ل�شورية، فقال 
بانيتا نوؤيدها وثنى دميب�شي بعد 

وزير �لدفاع قائال �أيدناها .
�أول  ه������ي  �ل���ت���ع���ل���ي���ق���ات  وه���������ذه 

�د�رة  هيئة  تقوله  ملا  وفقا  خا�شة 
�لكو�رث �لرتكية.

من  حكوميون  م�شوؤولون  وي�شكو 
�أن تركيا تلقت م�شاعد�ت �ن�شانية 
من  دولر  مليون   35 تتجاوز  ل 
مانحني �أجانب ن�شفها من �لمم 

�ملتحدة.
وحتر�س �حلكومة على �ل�شيطرة 
ب���������ش����ك����ل حم�����ك�����م ع�����ل�����ى ج����ه����ود 
وت��وج��ه معظمها من  �مل�����ش��اع��د�ت 
�لرتكية  �لهلية  �ملنظمات  خالل 
ل�شمان  ت�����ش��ف��ه مب��ح��اول��ة  ف��ي��م��ا 

تن�شيقها ب�شكل جيد.
�لدبلوما�شيني  ب��ع�����س  و�أ������ش�����ار 
�أن���ه ميكن ت��وف��ر �مل��زي��د من  �ىل 
منحت  �ذ�  �لج���ن���ب���ي  �ل���ت���م���وي���ل 
م���ث���ل �لمم  م���ن���ظ���م���ات دول�����ي�����ة 

�ملتحدة �ملزيد من �ل�شيطرة.
�لعليا  �ملفو�شية  قالت  �لثناء  يف 
�لتابعة لالمم  �لالجئني  ل�شوؤون 
 5000 ح��و�يل  �ن  �م�س  �ملتحدة 
������ش�����وري ي�����ف�����رون م�����ن ب����الده����م 
يوميا ويعربون �حلدود �ىل دول 
�دو�ردز  �أدري�������ان  وق����ال  جم�����اورة 
�فادة  �ملفو�شية يف  با�شم  �ملتحدث 
���ش��ح��ف��ي��ة يف ج��ن��ي��ف ه����ذه �أزم����ة 

كاملة.

�لبنتاغون  م���ن  ع��ل��ن��ي  �ع�����رت�ف 
ب��ت��اأي��ي��د ت�����ش��ل��ي��ح �مل��ع��ار���ش��ة منذ 
تاميز  نيويورك  �شحيفة  �أ���ش��ارت 
خطة  �إىل  ���ش��ب��اط  ف���رب�ي���ر   2 يف 
و�شعتها �ل�شيف �ملا�شي كلينتون 

وبرتيو�س لت�شليح �ملعار�شة.
ودميب�شي  ب��ان��ي��ت��ا  لإف�����ادة  ووف��ق��ا 
فاإن �خلطة و�جهت معار�شة من 
نيويورك  وقالت  �لأبي�س،  �لبيت 
تاميز �إن �لبيت �لأبي�س خ�شي �أن 
ت�شتدرج �خلطة �لوليات �ملتحدة 
�أن  �أو  ����ش���وري���ا،  يف  �ل�������ش���ر�ع  �إىل 
�ملطاف  نهاية  يف  �لأ�شلحة  ت��وؤول 

م���وؤمت���ر �شحفي  وق����ال جن����اد يف 
على هام�س قمة منظمة �لتعاون 
�أم�س  �ختتمت  �ل��ت��ي  �لإ���ش��الم��ي 
حتاول  ب��الده  �إن  بالقاهرة  �لأول 
�ل��ت��ق��ري��ب ب���ني ط����ريف �ل���ن���ز�ع يف 
���ش��وري��ا ع��رب ح���و�ر وط��ن��ي، وعرّب 
نظر  وجهات  لتقارب  تفاوؤله  عن 
هذه  ب�شاأن  و�إي���ر�ن  وم�شر  تركيا 

�لق�شية.
�لرئي�شان  �ت���ف���ق  ج��ان��ب��ه��م��ا  م���ن 
و�لرتكي  مر�شي  حممد  �مل�شري 
�ملبادرة  تفعيل  على  غل  �هلل  عبد 
�لدولتني  ت�شم  �ل��ت��ي  �ل��رب��اع��ي��ة 

منظمات  �أو  �لقاعدة  تنظيم  �إىل 
�إرهابية .

ويقود ماكني جبهة تاأييد ت�شليح 
للمعار�شة،  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
وقال يف �جلل�شة كم من �لآخرين 
نو�شي  �أن  قبل  مي��وت��و�  �أن  يجب 

بعمل ع�شكري؟ .
�لرئي�س  دع�����ا  �آخ������ر  ج���ان���ب  م����ن 
�لإي����ر�ين حم��م��ود �أح��م��دي جناد 
عرب  نز�عهم  ح��ل  �إىل  �ل�شوريني 
ب���ال���دع���و�ت �لتي  �حل������و�ر، ون����دد 
لإنهاء  �أج��ن��ب��ي  ب��ت��دخ��ل  ت��ط��ال��ب 

�ل�شر�ع يف �شوريا.

يف  �مل�شروعة  طموحاتهم  حتقيق 
�لتغير �لدميقر�طي .

من جانب �آخر قال �لناطق با�شم 
وز�رة �خلارجية �لرو�شية �ألك�شندر 
�إن مو�شكو ل ترى  لوكا�شيفيت�س 
�أي بديل عقالين عن �حلو�ر بني 

�ل�شلطة و�ملعار�شة يف �شوريا.
�ىل ذل��ك، قال وزي��ر مالية تركيا 
�أنفقت  �ن بالده  �شيم�شك  حممد 
دولر  م��ل��ي��ون   600 م���ن  �ك����رث 
�ل�شوريني  �لالجئني  �ي���و�ء  على 
خالل �ل�شر�ع �لذي بد�أ منذ نحو 

عامني يف �شوريا.

�لر�شمية  �شفحته  على  و�أ���ش��اف 
�حلكومة  �أن  ت��وي��رت  م��وق��ع  ع��ل��ى 
مليون  5ر610  �أنفقت  �ملركزية 
من  دولر  م��ل��ي��ون   344 ل����رة 
م��ي��ز�ن��ي��ت��ه��ا م��ن ه���ذ� �مل��ب��ل��غ حتى 
�شباط.  ف���رب�ي���ر  م���ن  �خل���ام�������س 
�ملحلية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �ن  و�أ�����ش����اف 

وفرت بقية �ملبلغ.
وت�����ش��ت�����ش��ي��ف ت���رك���ي���ا �ك�����رث من 
177 �لف لجيء يف 16 خميما 
�للف  ع�����ش��ر�ت  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
تركيا  �ىل  ع��ربو�  �ل�شوريني  م��ن 
ويقيمون مع �قارب �و يف م�شاكن 

�ل�شعودية  م���ن  ك���ل  ج���ان���ب  �إىل 
و�إي����ر�ن، وع��رب غ��ل ع��ن �أم��ل��ه باأن 
تنجح �ملبادرة يف وقف نزيف �لدم 
�لدماء  ه���ذه  �إن  وق���ال  �ل�����ش��وري، 
ت����ر�ق يف  �أن��ه��ا  ت����ر�ق ن�شعر  �ل��ت��ي 
ديارنا .  وجاءت هذه �لت�شريحات 
ق��م��ة منظمة  �خ��ت��ت��ام  �أع���ق���اب  يف 
�لتعاون �لإ�شالمي بالقاهرة �لتي 
دع���ت �إىل �إج����ر�ء ح���و�ر ج���اد بني 
�لتحالف �لوطني للثورة �ل�شورية 
وقوى �ملعار�شة وممثلي �حلكومة 
�نتقالية  لعملية  �مل��ج��ال  يف�شح 
من  �ل�شوري  �ل�شعب  �أبناء  متكن 

تركيا دعمت الالجئني ال�شوريني بـ600 مليون

وا�ضنطن تدعم فكرة ت�ضليح املعار�ضة ال�ضورية 

حماة  يف  الدفاع  معامل  قرب  بالتفجري  قتياًل   54
•• بريوت-ا ف ب:

ريف حمافظة حماة  �لدفاع يف  معامل  قرب  تفجر حافلة  قتلى  �شخ�شا عدد   54 �ىل  �رتفع 
يف و�شط �شوريا �لربعاء �ملا�شي، بح�شب ما �فاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان �م�س �جلمعة.
وقال �ملر�شد يف بريد �لكرتوين �رتفع �ىل 54 عدد �ل�شهد�ء �ملدنيني، بينهم 11 �مر�آة، وهم 
من عمال معامل �لدفاع �لذين ��شت�شهدو� �إثر �نفجار حافلة ع�شر لدى �نتهاء عملهم يف �ملعامل 
�لو�قعة يف قرية بر�ق بريف حماة �جلنوبي. و�و�شح �ملر�شد �ن غالبية �ل�شحايا هم من منطقة 
�ل�شلمية و�لقرى �ملجاورة لها يف حمافظتي حم�س وحماة �ملجاورتني، م�شر� �ىل �ن �لعدد ما 
ز�ل مر�شحا لالرتفاع ب�شبب وجود جرحى بحالة خطرة . وكان �ملر�شد �فاد عن �شقوط ع�شرين 
قتيال بينهم ع�شر ن�شاء يف �لتفجر �لذي وقع ع�شر �لأربعاء و�و�شح مدير �ملر�شد ر�مي عبد 
بالت�شنيع  لها  عالقة  ل  �ملعامل  ه��ذه  �ن  بر�س  فر�ن�س  وكالة  مع  هاتفي  �ت�شال  يف  �لرحمن 

�لع�شكري، بل تقوم ب�شناعة جتهيز�ت خمتلفة من �لغطية و�لبطاريات و�لحذية و�ملالب�س .
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ع�ضرة قتلى بانفجار يف باك�ضتان
•• بارات�ضينار-رويرتز:

قال م�شوؤولون حكوميون �ن �نفجار قنبلة �أ�شفر عن مقتل 
مبنطقة  �م�س  باك�شتان  يف   18 و��شابة  ��شخا�س  ع�شرة 
كانت �حلكومة قد �أعلنت �أنها �أخلتها من مقاتلي طالبان. 
باملنطقة  �كرب م�شوؤول حكومي  ��شالم وهو  وقال حممود 
و�مل�شابني عائدين من �شالة �جلمعة  �لقتلى  كان معظم 
عا�شمة  ك��الي��ا  يف  متجر  ق��رب  �لنفجار  ووق��ع  بامل�شجد. 

�لذي ميتد  �لعرقي  �لب�شتوين  باحلز�م  �ور�ك��ز�ي  منطقة 
�ل��ب��الد على �حلدود  �ل��و�ق��ع��ة ب�شمال غ��رب  ع��رب �جل��ب��ال 
�لفغانية. ومل تعلن �ي جماعة م�شوؤوليتها عن �لهجوم. 
و�شنت ق��و�ت �لم��ن عملية ك��ربى يف �ور�ك����ز�ي يف مار�س 
حملة  من  يفرون  �لذين  �ملت�شددين  لخ��ر�ج   2010 �ذ�ر 
على  �مل���ج���اورة  �جل��ن��وب��ي��ة  وزي��ر���ش��ت��ان  مبنطقة  ع�شكرية 
�حلدود �لفغانية. وكانت �ور�كز�ي تعترب فيما �شبق معقال 

لزعيم حركة طالبان �لباك�شتانية حكيم �هلل حم�شود.

متظاهرون بريطانيون يك�ضبون دعوى �ضد ال�ضرطة رئا�ضة تون�س تدعو اإىل حكومة وطنية
•• لندن-يو بي اأي:

ملنعها  بالدهم،  �شرطة  �شد  ق�شائية  دع��وى  �م�س  للحرب،  مناه�شون  بريطانيون  نا�شطون  ك�شب 
�حلافالت �لتي تقلهم، من �مل�شاركة يف م�شرة حا�شدة لالحتجاج على حرب �لعر�ق.

وقالت هيئة �لإذ�عة �لربيطانية )بي بي �شي(، �إن 159 نا�شطاً كانو� على منت �حلافالت حني �أوقفتها 
�ل�شرطة �لربيطانية ومنعتها من �لو�شول �إىل قاعدة فرفورد �جلوية مبقاطعة غلو�شرت�شاير يف 
�آذ�ر-مار�س 2003، وبعد يومني من قيام قو�ت �لتحالف ب�شن غار�ت على �لعر�ق �نطالقاً من هذه 
لقيامها  �ملتظاهرين،  حقوق  �نتهكت  �ل�شرطة  ب��اأن  ق�شت  بريطانية  حمكمة  �أن  و��شافت  �لقاعدة. 
�إىل  و�إع��ادت��ه��م  فيها  و�حتجازهم  �جل��وي��ة،  �ل��ق��اع��دة  م��ن  كيلومرت�ت  بعد  على  حافالتهم  بايقاف 

�لعا�شمة لندن حتت حر��شة م�شددة.
�نتهكت  �شرطة غلو�شرت�شاير  باأن  لندن ق�شت  و�شط  �ل�شلح  �أن حمكمة  �إىل  �شي(  بي  )بي  و�أ�شارت 

حقوق �ملتظاهرين يف حرية �لتعبر وحرية �لتجمع �ل�شلمي.

•• تون�س-يو بي اأي:

�أعلنت �لرئا�شة �لتون�شية �أنها تدعو �ىل ت�شكيل 
حكومة وفاق وطني، و�كدت �نها لي�شت على علم 
باإقرت�ح رئي�س �حلكومة �لتون�شية �ملوؤقتة �ملتعلق 
بت�شكيل حكومة كفاء�ت ُم�شغرة لإد�رة ما تبقى 
�لإن��ت��ق��ال��ي��ة. وق���ال ع��دن��ان من�شر  م��ن �ملرحلة 
�لناطق �لر�شمي باإ�شم �لرئا�شة �لتون�شية خالل 
�خلمي�س-�جلمعة،  ليلة  عقده  �شحايف  موؤمتر 
�ملرزوقي  من�شف  �ملوؤقت  �لتون�شي  �لرئي�س  �إن 
يوؤيد ت�شكيل حكومة وفاق وطني ت�شم كفاء�ت 

و�أ�شار  �لإج��ت��م��اع��ي��ة.  و�مل�����ش��ائ��ل  و�لإق���ت�������ش���اد 
�إىل  �لتون�شية  �لرئا�شة  باإ�شم  �لر�شمي  �لناطق 
رئي�س  �إ�شتقالة  يتلق  مل  �لتون�شي  �لرئي�س  �أن 
حول  تفا�شيل  ول  �جلبايل،  حمادي  �حلكومة 
�أعله  �ل��ذي  �مل�شغرة  �لكفاء�ت  حكومة  �إق���رت�ح 

�جلبايل �أول �أم�س .
و�أ�شاف �أن �لرئا�شة �لتون�شية توؤكد �أن �أي تغير 
يف �ل�شلطة يجب �أن يتم يف �إطار �ل�شرعية �لتي 
مي��ث��ل��ه��ا �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي �لذي 
�ل��ب��الد منذ  �لأ���ش��ل��ي��ة يف  �ل�شلطة  م�����ش��در  ه��و 

�إنتخابات 23 �أكتوبر 2011.

و�أ�شار   . و�لفنية  �لإقت�شادية  �ل���وز�ر�ت  تتوىل 
�إىل �أن �لرئي�س �ملرزوقي �شرع باإجر�ء م�شاور�ت 
مكثفة مع قادة �لأحز�ب و�ل�شخ�شيات �لوطنية 
حول �لأو�شاع �مل�شتجدة يف �لبالد على �لأ�شعدة 
جرمية  عقب  ط��ر�أت  �لتي  و�لأمنية  �ل�شيا�شية 
�ملن�شق  بلعيد  �شكري  �لي�شاري  �ملعار�س  �إغتيال 

�لعام حلزب �لوطنيني �لدميقر�طيني �ملوحد.
ل  �حل��ك��وم��ة،  ه��ذه  طبيعة  من�شر  يو�شح  ومل 
�شيما و�ن �لرئي�س �لتون�شي �شبق له �أن دعا قبل 
نحو 3 �أ�شهر �إىل ت�شكيل حكومة م�شغرة جتمع 
بالتنمية  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �ل������وز�ر�ت  يف  �ل��ك��ف��اء�ت 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

رئي�س  �جل����ب����ايل  ح����م����ادي  ب���اغ���ت 
�حل�����ك�����وم�����ة �مل������وؤق������ت������ة �جل���م���ي���ع 
ت�شكيل  �ل�����ش��خ�����ش��ي  مب���ق���رتح���ه 
حكومة كفاء�ت وطنية و�لذي جاء 
بعد  تون�س  �لو�شع يف  لتاأزم  نتاجا 
�ل�شيا�شي  �لعنف  موجات  ت�شاعد 
�ل���ت���ي ب��ل��غ��ت ح���د �لغ���ت���ي���ال ذهب 
�شحيتها �حد �برز رموز �ملعار�شة 

�شكري بلعيد.
�إن  خ���ط���اب���ه  يف  �جل����ب����ايل  وق�������ال 
من  �شتت�شكل  �جل��دي��دة  �حلكومة 
�أي  �إىل  تنتمي  ل  وطنية  ك��ف��اء�ت 
ح����زب، م���وؤك���د� �أن����ه مل ي�����ش��رت �أي 

طرف �شيا�شي يف قر�ره.
ولفت �إىل �أن مهمة �حلكومة �لتي 
�شتكون حمدودة يف �لزمن، تتمثل 
و�لبالد  �ل��دول��ة  ���ش��وؤون  ت�شير  يف 
�شريعة  �نتخابات  �إج��ر�ء  �إىل حني 
�شتكون  �حل��ك��وم��ة  �أن  و�أو�����ش����ح   .
ما  �أب����رز  م��ن  و�شتت�شكل  م�����ش��غ��رة 
لدينا من كفاء�ت، ويف كل �لوز�ر�ت 
�ل�����ش��ي��ادي��ة وغ����ره����ا، ت��ع��م��ل على 
�خلروج من هذه �لو�شعية ، م�شدد� 
�لنتخابات  تكون  �أن  �شرورة  على 
ونزيهة  و�شفافة  �شريعة  �لقادمة 

مبر�قبة دولية كثيفة . 
و�أكد �جلبايل �أن �حلكومة �شتلتزم 
باحليادية وتكون يف مناأى عن كل 
�ل�شيا�شية،  وجت��اذب��ات��ه��ا  �لأح����ز�ب 
�حلكومة  ه���ذه  �أع�����ش��اء  �إن  وق����ال 
لالنتخابات  ي��ت��ق��دم��و�  ل��ن  ���ش��وف 

�ملقبلة.
�ل�شدد:  ه����ذ�  يف  �جل���ب���ايل  وق����ال 
برئي�شها  �ل�����ك�����ف�����اء�ت  ح���ك���وم���ة 
ووزر�ءها وكتابها �شوف لن ترت�شح 
ل�شمان  �ل���ق���ادم���ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

حياديتها . 

فيتو حركة النه�شة
هذ� �ملوقف، رف�شته حركة �لنه�شة 
�لتي يتوىل �جلبايل من�شب �أمينها 
بالرتويكا  مت�شكها  معلنة  �ل��ع��ام 
و�ن �لقر�ر ل يعدو �ن يكون �شوى 
�حلكومة  لرئي�س  �شخ�شي  ت�شور 
�ل�شيا�شية  �لأزم�����ة  م���ن  ل��ل��خ��روج 
�لو�شع  و�ن  �ل��ب��الد  بها  مت��ر  �لتي 
�إىل معاجلة دقيقة  �حلايل يحتاج 
�إىل  �ل����ب����الد  ت�����ش��ل��ي��م  مي���ك���ن  ول 
مع  �لتعامل  حت�شن  ل  �شخ�شيات 

�لق�شايا �ل�شيا�شية �لر�هنة.
�جلال�شي  �حل���م���ي���د  ع���ب���د  وق������ال 
نائب رئي�س حركة �لنه�شة رئي�س 
�لنه�شة..  ر�أي  ي��اأخ��ذ  مل  �ل����وزر�ء 
حكومة  على  مو�فقني  غ��ر  نحن 

كفاء�ت م�شغرة. 
تون�س  �أن  ن��ع��ت��ق��د  ن��ح��ن  و�أ����ش���اف 
بحاجة �إىل حكومة �شيا�شية �لآن.. 
���ش��ن��و����ش��ل م��ن��اق�����ش��ات م���ع �أح����ز�ب 

•• نيوزيلندا-يو بي اأي:

درجات   7.1 ب��ق��وة  زل����ز�ل  ���ش��رب 
على مقيا�س ريخرت، �م�س جزيرة 
�شليمان  ج�����زر  يف  ك������روز  ����ش���ان���ت���ا 
�أعلنت  ف��ي��م��ا  �ل����ه����ادئ،  ب��امل��ح��ي��ط 
�حل��ك��وم��ة �مل��ح��ل��ي��ة ���ش��ان��ت��ا ك����روز، 
��شتمر�ر  م���ع  م��ن��ك��وب��ة،  م��ن��ط��ق��ة 
منذ  �ل�شديدة  �لإرت��د�دي��ة  �لهز�ت 
�ملنطقة  ����ش���رب  �ل������ذي  �ل�����زل�����ز�ل 
�لأربعاء بقوة 8 درجات وقتل فيه 

�أ�شخا�س.  10
�جليولوجي  �لر�شد  مركز  و�أف���اد 
بقوة  زل����������ز�ًل  ب�������اأن  �لأم������رك������ي، 
 9 ع��م��ق  ع��ل��ى  وق���ع  درج����ات   7.1
ك��ي��ل��وم��رت�ت يف �مل��ح��ي��ط ع��ل��ى بعد 
من  �ل�شرق  �إىل  كيلومرت   434
�شانتا كروز  ك��ر�، يف جزيرة  ك��ر� 
�لتي هي ج��زر من جمموعة جزر 

�شليمان.
وج����اء ه���ذ� �ل���زل���ز�ل �ل����ذي يعترب 
ه��زة �رت��د�دي��ة للزلز�ل �ل��ذي وقع 
كانت  بعد هز�ت م�شتمرة  �لأربعاء 
6.6 درجات  بقوة  و�ح���دة  �أ���ش��ّده��ا 
على مقيا�س ريخرت يف وقت �شابق 
كيلومرت�ت   10 عمق  على  �ل��ي��وم 
جنوب  ك��ي��ل��وم��رت�ً   36 بعد  وع��ل��ى 
� ج��ن��وب غ���رب ب��ل��دة لت���ا يف جزر 

برملان تركيا يقر
 متويل مكافحة االإرهاب 

••  ا�ضطنبول-رويرتز:

قال م�شوؤولون برملانيون �ن �لربملان 
�ل���رتك���ي و�ف����ق ع��ل��ى ق���ان���ون متويل 
قبل  �لره��اب  ملكافحة  �نتظاره  طال 
�أ�شبوعني من �نق�شاء �ملهلة �ملحددة 
لذلك. وتركيا مدرجة �شمن �لقائمة 
�لرمادية للبلد�ن �لتي و�شعها فريق 
36 ع�شو�  �ملوؤلف من  �مل��ايل  �لعمل 
وه���ي ه��ي��ئ��ة مل��ر�ق��ب��ة ع��م��ل��ي��ات غ�شل 
�لرهاب  متويل  ومكافحة  �لم���و�ل 
وذلك لعدم تنفيذها �لت�شريع �لذي 
ي��ج��ب �أن ي��ل��ت��زم ب��ه �أع�����ش��اوؤه��ا على 
�لرغم من مطالبة �أنقرة بذلك منذ 
�شنو�ت. وقال �مل�شوؤولون �لربملانيون 
�شي�شمح  �ل��ذي  �لقانون  �ن  لرويرتز 
دون  �لره��اب��ي��ني  ح�شابات  بتجميد 
على  ين�س  حمكمة  ح��ك��م  ����ش��رت�ط 
�لعقوبات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
منها �ل�شجن ملن يثبت حتري�شه على 
�لره��اب. ولو كانت تركيا ف�شلت يف 
تنتهي  �لتي  �ملهلة  �للتز�م مبو�عيد 
يف 22 من فرب�ير �شباط لكانت قد 
ت��ع��ر���ش��ت ل��ل��ط��رد م��ن ف��ري��ق �لعمل 
�ملايل وهي خطوة تنقلها �ىل قائمة 
�ل�شمالية  �ي��ر�ن وك��وري��ا  ���ش��ود�ء مع 
15 يوما  �ل��رتك��ي  �ل��رئ��ي�����س  و�م����ام 
�أعقاب  يف  �ل��ق��ان��ون  على  للت�شديق 

�جازته يف �لربملان.

حول م�شتقبل �حلكومة �ملقبلة. 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  و�ع���ت���رب 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي �ل�����ش��ادق ���ش��ورو وهو 
من �برز �شقور حركة �لنه�شة �إّن 
تكوين  بخ�شو�س  �جل��ب��ايل  ق���ر�ر 
ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��ر�ط ق���ر�ر خاطئ 
باعتبار �أّنه ل يفتح �لباب �أمام حّل 
�شوء  للبالد وهو  �مل�شكل �حلقيقي 
و�لجتماعي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل��و���ش��ع 

و�لقت�شادي �ملعقد.
وقال �شورو �أّن هذ� �حلّل نظري ول 
�إّل تعقيد� و ل ياأتي  يزيد �لأم��ور 
بل  تكنوقر�ط  حكومة  طريق  عن 
لها  �شيا�شيني  حكومة  طريق  ع��ن 
على  �لقدرة  ولها  �شعبية  متثيلية 
ت�شور �حللول للخروج من �لأزمة 

�لتي متر بها �لبالد.
هذ�  ���ش��اأن  م��ن  �أن  �لبع�س  وي���رى 
�لأكرب  �حل��زب  يق�شم  �أن  �لرف�س 
يف ت��ون�����س وي��دخ��ل��ه يف �أزم����ة حادة 
بد�أت  ق��د  ع��ظ��م  ك�شر  عملية  و�ن 
ل  وحمائمها  �لنه�شة  �شقور  بني 
�إمكانية  �ملحللني  بع�س  ي�شتبعد 
�أو  ��شتقالة �جلبايل  �إىل  ت��وؤدي  �أن 

تاأ�شي�شه حلزب جديد. 
�لعام  �لأم�������ني  ع����رب  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
حلزب �ملوؤمتر من �أجل �جلمهورية 
�لنه�شة يف  ���ش��ري��ك  ع��ب��و،  حم��م��د 
رئي�س  تر�جع  �أمله يف  �حلكم، عن 
باإعالن  م��ق��رتح��ه  ع���ن  �حل��ك��وم��ة 
ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��ر�ط م�����ش��ر� �إىل 
�ملوؤمتر  ي��و�ف��ق  �أن  �ملمكن  م��ن  �أن��ه 
بعد  �شيعلنها  �لتي  �لت�شكيلة  على 
مل�شلحة  خ��دم��ة  ع��ل��ي��ه��ا  �لإط������الع 

�لبالد.

املعار�شة: نعم.. لكن
�شق من  �ملوقف عرب  ه��ذ�  ومقابل 
�مل��ع��ار���ش��ة ع��ن ت��رح��اب ح��ذر بهذه 
�جلمهوري  رح�����َبّ  ف��ق��د  �مل����ب����ادرة. 
ت�شمن  �ل�������ذي  �لإع����������الن  ب����ه����ذ� 
�لتي  �ل���ت�������ش���ور�ت و�مل���ط���ال���ب  ك���ل 
لت�شكيل  �مل���ع���ار����ش���ة  �ق���رتح���ت���ه���ا 
ح��ك��وم��ة ك��ف��اءت وط��ن��ي��ة حمدودة 
�ملحا�ش�شة  ع����ن  ب���ع���ي���دة  �ل����ع����دد 
�حلزبية على حد ت�شريح �لقيادي 

باحلزب ع�شام �ل�شابي .
رئي�س  �ل�������ش���اب���ي  ع�������ش���ام  ودع��������ا 
�حل��ك��وم��ة ح���م���ادي �جل���ب���ايل �إىل 
�لنه�شة  ح���رك���ة  م���ن  �ل���ش��ت��ق��ال��ة 
و�ل���ت���خ���ل���ي ع�����ن م���وق���ع���ه ك���اأم���ني 
�شيرت�أ�س  ب��اع��ت��ب��اره  ل��ل��ح��زب  ع���ام 
�حلكومة �ملنتظرة حتى تكون على 

�شحب  على  �ليوم  ق��ادر  �لتاأ�شي�شي 
وذلك  �جلبايل  حمادي  من  �لثقة 
يف ح����ال ت���ق���دمي لئ���ح���ة ل����وم من 
ي��ق��ع �لت�شويت  �ل��ن��و�ب  ث��ل��ث  ق��ب��ل 
ع��ل��ي��ه��ا ب��الأغ��ل��ب��ي��ة �مل��ط��ل��ق��ة د�خل 
�أنها  عا�شور  بن  ويرى  �لتاأ�شي�شي. 
حركة  لن  ج��د�  �شعيفة  فر�شية 
�لنه�شة ل متثل �لأغلبية �ملطلقة 
كل  ت�شويت  ع��دم  فر�شية  �أن  كما 
�لكتلة �لنه�شوية على قر�ر �شحب 
�ل��ث��ق��ة م��ن ح��م��ادي �جل��ب��ايل و�رد 

جد�.

حكومة اإنقاذ
يت�شكل  ب��د�  عري�شا  تيار�  �أن  غر 
�جل����دل  ه�����ذ�  �إىل جت������اوز  ي���دع���و 
�ل����ق����ان����وين و�ل����ف����ن����ي �لإج�����ر�ئ�����ي 
�لوطني  �لو�شع  �أن  م��ن  �نطالقا 
قد بلغ درجة عالية من �خلطورة 
�ل�شيا�شي  �ل��ب��ع��د  تغليب  ي��ف��ر���س 
عما عد�ه من �لأبعاد وبالتايل �إىل 
من  وط��ن��ي  �إن��ق��اذ  حكومة  ت�شكيل 
تكون  حم��اي��دة،  م�شتقلة  ك��ف��اء�ت 
مهمتها و�شع خطة عاجلة ملجابهة 
و�لقت�شادية  �لأم��ن��ي��ة  �مل�����ش��اع��ب 
و�لجتماعية �لتي متر بها تون�س.

�لعامل  ف����ان  �لأح���������و�ل،  ك���ل  ويف 
�حل��ا���ش��م ل��ن��ج��اح م��ب��ادرة �جلبايل 
�لنه�شة  ح��رك��ة  ح��زب��ه  ب��ي��د  يبقى 
�جلبايل  يجعل  رف�شها  فا�شتمر�ر 
ح�شب �ملالحظني �أمام خيارين �إما 
�للتحاق باملجموعة �لدميقر�طية 
�حلياة  م��ن  نهائيا  �لن�����ش��ح��اب  �أو 

�ل�شيا�شية.
هذه  �أّن  �ل��ب��ع�����س  ي��ع��ت��ق��د  ل���ذل���ك 
تكن حم�شوبة ومبثابة  �ملبادرة مل 
�مل���غ���ام���رة رغ����م م�����ش��ان��دة �أح�����ز�ب 
توؤّمن  مل  لأن���ه���ا  ل��ه��ا  �مل���ع���ار����ش���ة 
بها  �لنه�شة  حركة  قبول  م�شبقا 
، ول��ك��ن ه��ن��اك م��ن يعترب �ن عدم 
م�شاندة �لنه�شة لأمينها �لعام قد 
�جلماعي  �لن��ت��ح��ار  مبثابة  ي��ك��ون 
،لأن���ه���ا ���ش��ت��ك��ون يف ظ��ل ه���ذ� �جلو 
�لأخرة  �لفر�س  �إح��دى  �مل�شحون 
�لفرقاء  بني  �لوفاق  ت�شمن  �لتي 

�لتون�شيني.
ويرى كثرون يف تون�س �ليوم، �أن 
�ملعركة باتت د�خل حركة �لنه�شة، 
�لنهاية  يف  ي���و�ج���ه  �جل���ب���ايل  و�ن 
�ل�شقور  ج���ن���اح  وحت���دي���د�  ح���زب���ه 
ر��شد  �حل����رك����ة  رئ���ي�������س  ب���زع���ام���ة 

�لغنو�شي.
ويف �لنتظار تبقى كل �لحتمالت 
�لتون�شيني  قلق  معه  ويبقى  و�ردة 
�لر�شا�س  دخ���ل  ب��ع��دم��ا  وخ��وف��ه��م 
و�ألقى  �ل�شيا�شي،  �ل�����ش��ر�ع  �شاحة 
�ل��ث��ق��ي��ل��ة على  ب���ظ���الل���ه  �ل���ع���ن���ف 
�مل����رح����ل����ة �لن����ت����ق����ال����ي����ة، وت����ز�ي����د 
�مل�شار  تعّطل  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ن  �لقلق 

و�نهياره!.

ه������وؤلء  ي������رى  و   . �جل����م����ه����وري����ة 
ب����ان رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة ق���د جتاوز 
لثغر�ت  رمب����ا  �ل���ق���ان���وين  �ل��ن�����س 
من  لل�شلطات  �ملنظم  �ل��ق��ان��ون  يف 
�لقطع  ب�����ش��رورة  �قتناعه  و  جهة 
�لذي  �لفا�شل  �ل�شيا�شي  �مل�شار  مع 
تعي�شه �لبالد . وبّينو� �أن �جلبايل 
نظر للم�شالة من منطلق �شيا�شي 
�ليجابي بني  للتفاعل  دعوة  فيها 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و لكنه  ك��ل �لط�����ر�ف 
و  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  ل��ل��م�����ش��األ��ة  ينتبه  مل 

�لد�شتورية.
يف حني يرى �آخرون ويف مقدمتهم 
�لقانون  �أ�شتاذ  عا�شور  بن  عيا�س 
�لكتل  �أن  ق���ال  �ل����ذي  �ل��د���ش��ت��وري 
�لنيابية د�خل �لتاأ�شي�شي و�لأحز�ب 
هي  �لعمومية  و�ل�شلط  �ل�شيا�شية 
�لوحيدة �لقادرة على و�شع خارطة 
طريق للمرحلة �لقادمة.. و�شبط 
�لنتقال  م�شار  ��شتكمال  روزنامة 

�لدميقر�طي.
�جلبايل  حمادي  ق��ر�ر  �أّن  و�عترب 
�لقا�شي  �ملوؤقتة  �حلكومة  رئي�س 
ل  وطنية  كفاء�ت  حكومة  بتكوين 
�حلكومة  �إ���ش��ق��اط  �إط���ار  يف  يتنزل 
يندرج  بل  جديدة  حكومة  وو�شع 
�شمن قر�ر �لتحوير �لوز�ري وهو 
�خ��ت�����ش��ا���س رئي�س  ي��ت��ن��زل ���ش��م��ن 
�ل�شالحيات  كامل  فله  �حلكومة 

يف حتوير حكومته. 
�أن قر�ر �جلبايل  ور�أى بن عا�شور 
ت��غ��ي��ر جميع  �����ش����رورة  ي��ع��ن��ي  ل 
�لوزر�ء.. فهو يحمل �أي�شا فر�شية 

�حلفاظ على �مل�شتقلني منهم.
�ل���وز�ري هو  �لتحوير  �أن  و�أو���ش��ح 
م���ن م��ه��ام رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة بعد 

�إ�شعار رئي�س �جلمهورية .
�أن هناك فرقا  ولحظ بن عا�شور 
قر�ر  �لد�شتورية بني  �لناحية  من 
�إ�شقاط  وق���ر�ر  �ل����وز�ري  �لتحوير 
�حل��ك��وم��ة و�إع�������ادة ت�����ش��ك��ي��ل��ه��ا من 
لرئي�س  ت��ك��ون  ف�����الأوىل  ج���دي���د.. 
�حل���ك���وم���ة م��ه��م��ة �لإع���������الن عن 
تزكية  دون  �ل��������وز�ري  �ل��ت��ح��وي��ر 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي، �أما يف �لو�شعية 
�جلمهورية  رئي�س  فيقوم  �لثانية 
ب���ع���د �����ش���ت���ق���ال���ة �حل����ك����وم����ة )ك���ل 
حكومة  رئي�س  بتعيني   ) �أع�شائها 
�لأغلبية  ذ�ت  �ل��ك��ت��ل��ة  م��ن  ج��دي��د 
يقوم  وعندها  �لتاأ�شي�شي  باملجل�س 
بتقدمي  �جلديد  �حلكومة  رئي�س 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �أم��ام  حكومته 
من �أجل تزكيتها. علما �أن �ملجل�س 

�أي  ي�������ش���در  ول���ك���ن مل  ���ش��ل��ي��م��ان. 
حتذير من ت�شونامي، كما مل تتم 
�إّل  �أو �شحايا،  �أ�شر�ر  �لإف��ادة عن 
�أن ��شتمر�ر �لهز�ت دفع �لنا�س �إىل 
خوفاً  مرتفعة  �أم��اك��ن  �إىل  �ل��ف��ر�ر 

من �رتفاع من�شوب مياه �ملحيط.
�إذ�ع������ة  �ل����وق����ت ذ�ت������ه ذك������رت  ويف 
ج���زر  �إىل  �لأق����������رب  ن���ي���وزي���ل���ن���د� 
�شليمان، �أن �حلكومة هناك �أعلنت 

تت�شكل  �ل��ت��ي  �شليمان  ج��زر  وت��ق��ع 
من حو�يل 900 جزيرة يف �حلز�م 
�ملحيط  �ل��ن��ار يف  �أو ط���وق  �ل��ن��اري 
�ل����ه����ادئ ح���ي���ث ت��ن�����ش��ط �ل����زل����ز�ل 
و�لرب�كني. وكان �آخر زلز�ل �شديد 
 2007 ���ش��رب �مل��ن��ط��ق��ة يف �ل��ع��ام 
وبلغت قوته 8 درجات �أي�شاً، و�أّدى 
يف  �لأق���ل  على  �شخ�شاً   52 ملقتل 

جزر �شليمان.

�شانتا  ج���زي���رة  يف  �ل���ك���ارث���ة  ح��ال��ة 
�أن  �ل�شلطات  �أعلنت  �أن  ك��روز، بعد 
20 قرية دّمرت باأمو�ج ت�شونامي 

�لتي �شببها زلز�ل �لأربعاء.
عدد  �رت����ف����ع  ن��ف�����ش��ه  �ل����وق����ت  ويف 
�شحايا �لزلز�ل �إىل 10 �أ�شخا�س 
طفل،  جثة  على  �م�س  �لعثور  بعد 
 3000 ح������و�يل  ي������ز�ل  ل  ف��ي��م��ا 

�شخ�س من دون ماأوى.

كما ل بد من حتديد فرتة �ملجل�س 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي و�لخ��ت�����ش��ار يف مدة 
�أع�شاء  و�أن يتمتع  �لد�شتور  �جناز 
و�حليادية  ب���ال���ك���ف���اءة  �حل���ك���وم���ة 
على  حت����ر�����س  و�أن  و�ل�����ن�����ز�ه�����ة 
�ل���وق���وف ع��ل��ى ن��ف�����س �مل�����ش��اف��ة من 
�مل�شار  وتدعم  �ل�شيا�شية  �لأح��ز�ب 

�لنتخابي.
م��ن ج��ه��ت��ه �أ����ش���ار حم�����ش��ن مرزوق 
ع��ن ح��رك��ة ن���د�ء ت��ون�����س �أن حزبه 
كان قد نادى بهذ� �ملقرتح منذ عام 
يف  �خل��ط��وة  ه��ذه  �أّن  �لآن  ويعترب 
�لجتاه �ليجابي لكنه طرح عديد 
�ملقرتح  ه����ذ�  ب�����ش��ان  �ل���ت�������ش���اوؤلت 
�شتتطابق  ك���ي���ف  م��ن��ه��ا  �جل����دي����د 
وكيف  �لأف������ع������ال؟  م����ع  �لأق����������و�ل 
�حلكومة؟  ه���ذه  ب��رن��ام��ج  �شيكون 
�شتكون هذه �حلكومة غر  وكيف 
م��ت��ح��زب��ة ورئ��ي�����ش��ه��ا م��ت��ح��زب؟ ما 
�لوطني  ب��امل��ج��ل�����س  ع��الق��ت��ه��ا  ه���ي 
�ن��ت��ه��ى دوره  �ل�����ذي  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�أن �شجل  ب��ع��د  م���دة  م��ن��ذ  ت��ق��ري��ب��ا 

ف�شال يف مهامه؟ .
و�أ����ش���اف �أع��ت��ق��د �ن���ه ع��ل��ى رئي�س 
�أكرث  تو�شيحا  يقدم  �أن  �حلكومة 
�لبع�س  �ن  خا�شة  مقرتحه  ح��ول 
من �أع�شاء �حلكومة �حلالية �شد 
�أنهم لن يتخلو�  �ملقرتح و�شّرحو� 

عن مكا�شبهم )�لغنيمة(.
��شتعد�د حركة  وع��رّب م��رزوق عن 
�ملقرتح  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  ت��ون�����س  ن�����د�ء 
�أ�شا�س مر�جعة  بجدية ولكن على 
 23 تامة لكل ما مت �عتماده منذ 

�كتوبر 2011 .

بعيدة  وطنية  حكومة  تعبره  حد 
عن كل �لتجذ�بات �ل�شيا�شية.

ومتنى �ل�شابي �أن ل يكون �ملقرتح 
�لذي دفع كان  �لثمن  متاأخر� لأن 
�ل�����ش��ه��ي��د �شكري  ب�����ش��ق��وط  ب��اه��ظ��ا 
ب��ل��ع��ي��د �ل�����ذي ك����ان ي���رف���ع مبعية 

�ملعار�شة هذ� �ملطلب عاليا.
يبا�شر رئي�س  �أن  �إىل  �ل�شابي  ودعا 
و�ملحادثات  �ل��ت��ف��او���س  �حل��ك��وم��ة 
�ل�شيا�شية حول  �لأح��ز�ب  مع قادة 
�لقادمة حتى ل  تركيبة �حلكومة 
�أو �إمالء دون  ي�شبح قر�ره �أحاديا 

ت�شاور.
جتتازها  �ل��ت��ي  �مل��رح��ل��ة  �إن  وق����ال 
�ل������ب������الد ����ش���ع���ب���ة و�أ������ش�����ب�����ح من 
�ل�������ش���روري ع��ق��د م���وؤمت���ر وطني 
ل���الإن���ق���اذ جت��ت��م��ع ف��ي��ه �لأح������ز�ب 
لتتجاوز  �أر�شية  لو�شع  �ل�شيا�شية 

هذه �لأزمة �خلطرة.
�جل���ب���ايل  ح�����م�����ادي  �أن  و�ع�����ت�����رب 
حكومة  كرئي�س  م�شوؤوليته  حتّمل 
�لرتويكا  �شغوطات  من  وتخّل�س 
وحركة �لنه�شة �لتي عطلت كثر� 

بروز �ملقرتح. 
ر�شا باحلاج �لقيادي يف ند�ء تون�س 
و��شح  م��وق��ف��ه��ا  ح��رك��ت��ه  �أن  �أف�����اد 
تدفع  �يجابية  دعم كل خطوة  هو 
وقال  �لأزم��ة  من  وتنت�شله  بالبلد 
»ندعم قر�ر ت�شكيل حكومة كفاء�ت 
�لأعمال  ت�����ش��ر  م�����ش��غ��رة  وط��ن��ي��ة 
وبحاجة  متاأخر�  جاء  �لقر�ر  لكن 
�إىل مزيد �لتو�شيح و�لتو�فق حول 
�أع�����ش��اء ه���ذه �حل��ك��وم��ة وحتديد 

�أولوياتها ومدة بقائها.

حكومة  �ىل  �ل����د�ع����ي  �حل���ك���وم���ة 
ت��ك��ن��وق��ر�ط ول��ك��ن يف �مل��ج��م��ل فان 
م��وق��ف رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة �قرب 
على  ي�شر  �نه  �لر�ف�شني مبا  �إىل 
مطعمة  �ل�شيا�شيني  م��ن  حكومة 

بالتكنوقر�ط.

ماأزق اإجرائي
تكنوقر�ط  حكومة  ت�شكيل  ق���ر�ر 
ل  و  م�شتقلني  وزر�ء  م��ن  ت��رتك��ب 
�أثار  �لقادمة  لالنتخابات  ترت�شح 
قانونية  م��دى  ح��ول  �شجال  �أي�شا 
ه���ذ� �ل���ق���ر�ر خ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
ب��اجل��ان��ب �لإج����ر�ئ����ي �ل��ت��ي ين�س 
لل�شلطات  �مل��وؤق��ت  �ل��ق��ان��ون  عليها 
وم������ا �ع�����ت�����ربه م��ت��خ�����ش�����ش��ون يف 
�ل��ق��ان��ون �ل��د���ش��ت��وري خ��رق��ا لهذ� 

�لقانون .
فقد �عترب بع�س �خلرب�ء �أن قر�ر 
�جلبايل  حمادي  �حلكومة  رئي�س 
ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ت���ك���ن���وق���ر�ط ل 
يتطابق مع قانون �لتنظيم �ملوؤقت 
رئي�س  �أن  �ع���ت���ربو�  و  ل��ل�����ش��ل��ط��ات 
�لتي  �ملر�حل  بخرق  قام  �حلكومة 
�ع��ت��م��اده��ا يف ح��ال��ة ت�شكيل  ي��ج��ب 

حكومة جديدة .
رئي�س  ع���ل���ى  ك�����ان  ب����اأن����ه  ق����ال����و�  و 
�حل���ك���وم���ة �إع��������الن ����ش��ت��ق��ال��ت��ه و 
وتقدميها  ح���ك���وم���ت���ه  �����ش���ت���ق���ال���ة 
ويقت�شي  �جل���م���ه���وري���ة  ل��رئ��ي�����س 
�لأمر �أن يقبلها رئي�س �جلمهورية 
�ل��ذي ميكن  �مل��خ��ول �لوحيد  وه��و 
�ل��ق��ان��ون �لإع����الن عن  ل��ه بح�شب 
رئي�س  هو  جديدة  حكومة  تكوين 

و�ع����ت����رب حم���م���د �حل�����ام�����دي عن 
�لدميقر�طي،  �لوطني  �لتحالف 
خطوة  �ل��ك��ف��اء�ت  حكومة  م��ق��رتح 
�أنه  وي���رى  �ل�شحيح  �ل��ط��ري��ق  يف 
���ش��ي��ج��د م�������ش���ان���دة م����ن ج�����زء من 
�لنخبة �ل�شيا�شية ومتنى �أن تكون 
�جلزء  ه��ذ�  �شمن  �لنه�شة  حركة 
�لبالد  مل�شلحة  �ملقرتح  �أن  وتفهم 

ولي�س على ح�شاب م�شاحلها.
م���ن جهتها،  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة 
حاولت �أن تبلور موقفا و�شطا على 
ما يبدو من قر�ر حمادي �جلبايل 
�لناطق  م��ن�����ش��ر  ع���دن���ان  و�أك������د   .
كلمة  يف  �لرئا�شة  با�شم  �لر�شمي 
متلفزة �نه يف حال ��شتقالة حمادي 
�جل��ب��ايل م��ن رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة و 
كفاء�ت  حكومة  ت�شكيل  مبا�شرته 
قانون  �إىل  �شتلجئ  �لرئا�شة  ف��ان 

�لتنظيم �ملوؤقت لل�شلط .
بهذ�  ت���وج���ه  �أّي  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�شالحيات  م���ن  ه���و  �خل�����ش��و���س 
�لذي  وح���ده  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
غره  دون  �مل����وؤه����ل  ه����و  ���ش��ي��ك��ون 
للنظر و تقرير �أي حكومة جديدة 
�أّي  �شتقبل  �ل��رئ��ا���ش��ة  �أن  م���وؤك���د� 
قر�ر ينبثق عن �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
�ملوقف  مع  يتطابق  �جلانب  وه��ذ� 

�ملعار�س ملبادرة رئي�س �حلكومة.
و�أعلن عدنان من�شر ، �إن �لرئي�س 
ت�شكيل  ي���وؤي���د  �مل���وؤق���ت  �ل��ت��ون�����ش��ي 
حكومة وفاق وطني ت�شم كفاء�ت 
�لقت�شادية  �ل�����������وز�ر�ت  ت���ت���وىل 
�لخر  �جل��ان��ب  ه��ذ�  ويف  و�لفنية 
رئي�س  مل���وق���ف  ج��زئ��ي��ة  ����ش��ت��ج��اب��ة 

هل يخ�شر حمادي اجلبايل الرهان

ماأزق �ضيا�ضي.. واآخر اإجرائي يعرت�س ت�ضكيل حكومة تكنوقراط يف تون�س

زلزال جديد ي�ضرب جزر �ضليمان

حمادي �جلباىل بني �ملطرقة و�ل�شند�ن
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وا�ضنطن توؤكد ا�ضتمرار حربها مع القاعدة 

مترد لقوات االأمن يف باماكو عا�ضمة مايل االأمم املتحدة توؤكد انخفا�س اأعداد املحتاجني 
للم�ضاعدات الغذائية يف ال�ضومال اإىل مليون �ضخ�س 

•• وا�ضنطن-يو بي اأي:

�أكد جون برينان م�شت�شار �لرئي�س 
�لأم��رك��ي ب��ار�ك �أوب��ام��ا ملكافحة 
�لإرهاب و�ملر�شحه لرئا�شة وكالة 
�ل�شتخبار�ت �ملركزية �لأمركية 
ز�لت  م��ا  �أمكركا  �ن  �إي  �آي  �شي 
يف حالة حرب مع تنظيم �لقاعدة 
وحلفائه. وذكر برينان يف كلمة له 
بال�شتخبار�ت  معنية  جلنة  �أم��ام 
يف جم��ل�����س �ل�����ش��ي��وخ �لأم���رك���ي 
ت�شليمه  م�����ش��األ��ة  يف  ت��ن��ظ��ر  �ل��ت��ي 
�لوليات  �ن  �إي  �آي  �ل�شي  رئا�شة 
�مل���ت���ح���دة م���ا ز�ل�����ت يف ح����رب مع 
لها  �حلليفة  و�ل��ق��و�ت  �لقاعجة 
�لقوة  ��شتخد�م  �ن  على  و���ش��دد   .

برينان  قال  �لعولقي،  �نور  �ملولد 
بعدة  م��رت��ب��ط��اً  ك����ان  �لأخ�����ر  �ن 
�إرهابية  �أعمال  لتنفيذ  حم��اولت 

�شد مو�طنني �أمركيني.
�إقامة  ���ش��ي��ب��ح��ث  ك����ان  �إن  و���ش��ئ��ل 
حمكمة �أمركية خا�شة تنظر يف 
�لأدلة قبل تنقيذ غار�ت بطائر�ت 
�أمركيني  ���ش��د  ط��ي��ار  دون  م���ن 
ي��ع��م��ل��ون ك��اإره��اب��ي��ني يف �خل����ارج، 
ي�شتحق  �أم������ر  ه�����ذ�  �ن  ف����اأج����اب 

�ملناق�شة .
وخ�شع برينان ل�شتجو�ب مكثف 
ورد�ً  �للجنة،  يف  �ل�شناتور�ت  من 
ق��ال �ن على  �لأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ى بع�س 
�لقاعدة  �إىل  ين�شم  �أم��رك��ي  �أي 
منظمة  �إىل  �ن�شم  �ن��ه  يعرف  �أن 

�لقاتلة �شد �لإرهابيني هو �مللجاأ 
�ن م��ث��ل هذه  �لأخ�����ر، م��و���ش��ح��اً 
�لإج��ر�ء�ت ل تتخذ �إل عندما ل 
للتخفيف  �شبيل  �أي  هناك  يكون 

من ذ�ك �خلطر.
�لأمركيني  �مل�شوؤولني  �ن  و�أك���د 
ي���ح���اول���ون ج��اه��دي��ن ل��ل��ح��د من 
باملدنيني  ت��ل��ح��ق  �ل��ت��ي  �لأخ���ط���ار 
�نه  وق��ال  �لعمليات  تنفيذ  خ��الل 
على  �لقب�س  ف��رث��ة  ت��ت��اح  عندما 
�إرهابي ، ل تلجاأ �لإد�رة �لأمركية 

�أبد�ً �إىل �لقوة �لقاتلة.
قتل  عمليات  تنفيذ  على  وتعليقاً 
م��وج��ه و����ش��ت��خ��د�م ط���ائ���ر�ت من 
�لقاعدة  م�شلحي  �شد  طيار  دون 
ومن بينهم رجل �لدين �لأمركي 

يف ح����ال����ة ح������رب م����ع �ل����ولي����ات 
عنرث  �أي  �ن  م�����ش��ي��ف��اً   ، �مل��ت��ح��دة 
من �لقاعدة  يف �أي مكان بالعامل 
يحظى بفر�شة �ل�شت�شالم. ولفت 
تتعر�س  �أم��رك��ا  �ن  �إىل  ب��ري��ن��ان 
تهدد  �إلكرتونية  لهجمات  يومياً 
�إىل �ن  �لأم����ن �ل��ق��وم��ي، م�����ش��ر�ً 
دور �ل�شي �آي �إي يكمن يف حتديد 
و�ملجموعات  �حل���ك���وم���ات  ن���و�ي���ا 
هذه  مثل  تطلق  �لتي  �خلارجية 

�لهجمات.
�أن  �إي  �آي  �ل�����ش��ي  ع��ل��ى  �ن  ور�أى 
لمتالك  ت�����ش��ع��ى  �ل���ت���ي  ن���ر�ق���ب 
�إىل  منه  �إ�شارة  يف  نووية،  �أ�شلحة 

�إير�ن وكوريا �ل�شمالية.
تقنية  ������ش����ت����خ����د�م  ع�����ن  و����ش���ئ���ل 

�لإغ���������������ر�ق خ��������الل ������ش����ت����ج����و�ب 
فاأ�شار   ، �إره����اب����ي����ني  م��ع��ت��ق��ل��ني 
لديه  �ن ل معلومات  �إىل  برينان 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا خ���الل عملية  ع���ن 
بن  �أ���ش��ام��ة  �ل��ق��اع��دة  تعقب زعيم 
�ل��ذي قتل يف عملية خا�شة  لدن 

بباك�شتان يف �لعام 2011. 

•• باماكو-رويرتز:

و�شهود  ع�شكرية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
وق��ع غربي  ن��ار كثيفا  �ط���الق  �ن 
�م�س  م������ايل  ع���ا����ش���م���ة  ب����ام����اك����و 
�حلكومية  �لقو�ت  تبادلت  حينما 
من  متمردة  عنا�شر  مع  �لنر�ن 

قو�ت �لمن.
�حلكومية  �ل������ق������و�ت  وط�����وق�����ت 
قو�ت  ب��ق��اع��دة  �ملحيطة  �ملنطقة 
تعزيز�ت  و���ش��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا  �لم�����ن 
جاء  �ل���ذي  �لتمرد  على  للق�شاء 
تاأديبية  �ج���ر�ء�ت  على  �حتجاجا 
ب���ح���ق ب���ع�������س �أف����������ر�د �ل����وح����دة. 
و���ش��وه��د �ل���دخ���ان ي��ت�����ش��اع��د من 
�نقالب  وق�����ع  وم���ن���ذ  �مل���ع�������ش���ك���ر. 
�لعام  �ذ�ر  م���ار����س  يف  ع�����ش��ك��ري 
�لفو�شى  م��ايل �ىل  دف��ع  �مل��ا���ش��ي 
�ل����ط����و�رق  ����ش���ي���ط���رة  �ىل  و�أدى 
هم�شت  �ل�شمال  على  و�ملتمردين 
�ىل حد كبر قو�ت �لمن �ملو�لية 
توماين  �أم����ادو  �ل�شابق  للرئي�س 
ت����وري و�ع��ت��ق��ل ب��ع�����س �أف���ر�ده���ا. 
�لدفاع  وز�رة  يف  م�����ش��وؤول  وق����ال 
ل���روي���رتز رئ��ي�����س �لرك�����ان �تخذ 
�جر�ء�ت عقابية �شد عنا�شر من 
ق��و�ت �لم��ن وبع�شهم مل ير�شه 
�لقر�ر لذ� ��شتيقظو� هذ� �ل�شباح 

وبد�أو� يف �طالق �لر�شا�س.
�لعا�شمة  �لنر�ن يف  وقع �طالق 
كانت  بينما  �جل��ن��وب  يف  ب��ام��اك��و 
تطارد  وت�����ش��ادي��ة  فرن�شية  ق���و�ت 

•• جنيف-وام:

�أكدت �ملتحدثة با�شم برنامج �لغذ�ء 
�أن  �ليوم  بري�س  �ليز�بيث  �لعاملي 
�ىل  �ملحتاجني  �ل�شوماليني  ع��دد 
م�شاعد�ت �ن�شانية �نخف�س لي�شل 
فقط  �شخ�س  مليون  ح���و�يل  �ىل 
وذلك مقارنة بحو�ىل 3.7 مليون 
و�أ�شارت   .2011 ع��ام  يف  �شخ�س 
�لنخفا�س  رغ��م  �أن��ه  �إىل  بري�س 
�إل �أن تقدمي �مل�شاعد�ت لل�شومال 
�أن �لتقدم  �أمر� حيويا حيث  يبقى 
�لذي ت�شهده حالة �لأمن �لغذ�ئي 
�لأف��ري��ق��ي ماز�لت  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  يف 
ه�شة. ويف حني نوهت �إىل �أن عدد 
�ل�����ش��وم��ال��ي��ني �ل���ذي���ن لي���ز�ل���ون 
ي���و�ج���ه���ون م�����ش��ك��ل��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة فى 
�منهم �لغذ�ئي قد �نخف�س �ي�شا 
�شخ�س  م��ل��ي��ون   1.3 ح���و�يل  �ىل 
فقط مقارنة بحو�يل 1.7 مليون 
�أنها  �إل  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  ���ش��وم��ايل 
�أ�شارت �ىل �أن غالبية هوؤلء توجد 
�ل�����ش��وم��ال ح��ي��ث �شبل  يف ج��ن��وب 
حمدودة  �ليهم  �مل�شاعد�ت  و�شول 
�مل��ت��ح��دث��ة با�شم  ل��ل��غ��اي��ة. و�أك�����دت 
�أ�ن �ملنظمة  �لعاملي  �لغذ�ء  برنامج 
�لدولية تعمل �لآن يف �إطار برنامج 
مل�شاعدة �ل�شوماليني �لكرث �شعفا 
ب�شبب �جلفاف و�لفي�شانات وذلك 

بعد  على  �ل�شالميني  �ملتمردين 
�ل�شمال  �ىل  �لكيلومرت�ت  مئات 
م���ن عملية  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  يف 
ع�����ش��ك��ري��ة ت���ق���وده���ا ف��رن�����ش��ا �شد 
بالقاعدة.  �شلة  على  متمردين 
�شمال  يف  ب���ل���دة  وه�����ي  ج�����او  ويف 
�لبالد ��شتعادت �حلكومة �ل�شيط 
رة عليها من قب�شة �ل�شالميني 
ق���ال �شابط  �لخ�����رة  �لون�����ة  يف 

�نتحاريا  م��ف��ج��ر�  �ن  �جل��ي�����س  يف 
ي��ق��ود در�ج����ة ن��اري��ة ف��ج��ر نف�شه 
��شابة جندي من  �أ�شفر عن  مما 

�لقو�ت �حلكومية. 
يبلغ  �نتحاري  تفجر  �أول  وه��ذ� 
�حلملة  �أخ����رج����ت  �أن  م��ن��ذ  ع��ن��ه 
فرن�شا  ب��د�أت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لع�شكرية 
�ل���ث���اين  ك����ان����ون  ي���ن���اي���ر   11 يف 
�مل����ت����م����ردي����ن �ل�����ش����الم����ي����ني من 

�ل�����ش��ح��ر�وي��ة يف جاو  م��ع��اق��ل��ه��م 
ومتبكتو وكيد�ل يف �شمال مايل.

ر�شالة  روي��رتز يف  �ل�شابط  و�أبلغ 
ن�شية على �لهاتف �ملحمول فجر 
م��ه��اج��م �ن���ت���ح���اري ي��ق��ود در�ج����ة 
تفتي�س  نقطة  عند  نف�شه  ن��اري��ة 
�شباحا   0630 �ل�شاعة  ب���ورمي 
0630 بتوقيت جرينت�س �أ�شيب 

جندي من جاو بجروح طفيفة.

بدل عما كانت تقوم به �ملنظمة يف 
�ل�شابق و�خلا�س بتقدمي مايعرف 
ولفتت  �ل�����ط�����و�رئ.  مب�������ش���اع���د�ت 
تهدف  �مل��ن��ظ��م��ة  �أن  �ىل  ب��ري�����س 
للو�شول مب�شاعد�تها �ىل مايقارب 
1.6 مليون �شوماىل خالل �لعام 
�أن عدد  2013 مو�شحة  �جلاري 
�لربنامج  م�����ش��اع��د�ت  ت��ل��ق��و�  م���ن 
2012 و���ش��ل �ىل  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 

1.1 مليون �شخ�س. على  ح��و�يل 
�أعلنت  ح���ني  ويف  م��ت�����ش��ل  ���ش��ع��ي��د 
�ألف   215 مايقارب  �أن  �ملتحدثة 
طفل �شومايل حتت �شن �خلام�شة 
جنوب  ف���ى  م��ن��ه��م  �مل���ائ���ة  يف   70
�ل��ب��الد م��از�ل��و� ي��ع��ان��ون م��ن �شوء 
�لعدد  ه��ذ�  �أن  �أك��دت  �لتغذية فقد 
ميثل ن�شف عدد من كانو� يعانون 
م����ن ه�����ذه �مل�����ش��ك��ل��ة م����ن �أط����ف����ال 

�لعمرية  �لفئة  �ل�شومال فى هذه 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي. وق��ال��ت �ن��ه وبرغم 
�لطفال  و�شع  �أن  �ل  �لنخفا�س 
�ل�������ش���وم���ال���ي���ني م��������از�ل م����ن بني 
�أن  و�شددت على  �لعامل  �لأ���ش��و�أ يف 
نق�س �لتمويل ماز�ل ميثل م�شكلة 
�ل�شتة  لل�شهور  و�شيبلغ  للربنامج 
مليون   57 م���اي���ق���ارب  �ل���ق���ادم���ة 

دولر.

•• عوا�ضم-وكاالت:

ف��ج��ر �ن���ت���ح���اري ن��ف�����ش��ه �م�������س يف 
غاو �شمال �شرق مايل قرب جنود 
م��ال��ي��ني ����ش��ي��ب �ح��ده��م بجروح 
ط��ف��ي��ف��ة، ع��ل��ى م��ا �ف����اد ع��ري��ف يف 
فر�ن�س  ل���وك���ال���ة  �مل�����ايل  �جل��ي�����س 

بر�س.
وق����ال �ل��ع��ري��ف م���ام���ادو ك��ي��ت��ا �ن 
على  م�شتو�نا  �ىل  و���ش��ل  �ل��رج��ل 
�لطو�رق،  وك��ان من  نارية  در�ج��ة 
حز�مه  فجر  منه  �قرتبنا  وح��ني 
�لنتحاري  �ن  م�شيفا  �ل��ن��ا���ش��ف 
ق��ت��ل ع��ل��ى �ل���ف���ور ول��دي��ن��ا جريح 

م�شاب ��شابة طفيفة .
�لعام  �لأم����ني  �أب����دى  ناحيته  م��ن 
لالأمم �ملتحدة بان ك����ي مون قلقه 

�مل��ت��م��ردي��ن يف  ع����ودة  �إم���ك���ان  �إز�ء 
مايل �إىل �لقتال، م�شيد� يف �لوقت 
�لع�شكري  �ل��ه��ج��وم  بنجاح  نف�شه 
بينما و�شل  ذلك  ياأتي  �لفرن�شي. 
�إىل  وت�����ش��ادي��ون  فرن�شيون  ج��ن��ود 

�أغيلهوك �شمال �شرق مايل.
�لع�شكرية  �لعمليات  �إن  بان  وقال 
�أظهرت حتى �لآن فعالية وجناحا 
�ملجموعات  �أن  �إىل  م�������ش���ر�   ،
�أنهم  يبدو  و�لإره��اب��ي��ني  �مل�شلحة 

هربو� .
ي��ك��م��ن يف  ق��ل��ق��ن��ا  �أن  �إل  و�أ����ش���اف 

�إمكانية عودتهم. 
ي��ردون يف بع�س  �إنهم  وكما ر�أيتم 
�مل���ن���اط���ق.. وه����ذ� ق���د ي���وؤث���ر على 

بلد�ن �ملنطقة .
ح�شول  �لفرن�شي  �جلي�س  و�أك���د 

 ، �نتحاريني  وجتنيد  قو�فل  على 
و�أ�شاف �أن �حلركة دعت �ملو�طنني 
�لطرقات  ع��ل��ى  �لتنقل  ع���دم  �إىل 
�ل��وط��ن��ي��ة لأن ه��ن��اك خ��ط��ر� من 

حقول �ألغام.
وق�����ال ���ش��اب��ط يف �ل������درك �مل���ايل 
�أربعة  �إن  )�شمال(  دونتز�  مبدينة 
قتلى �شقطو� يف �نفجار لغم زرعه 
جمرم��ون �إ�شالميون �لأربعاء بني 
دونتز� وغاو، موؤك���د� �أن �ل�شحاي����ا 
جانب���ه،  م��ن  �ملدنيني.  م��ن  ك��ان��و� 
�جلي�س  ب���ا����ش���م  �مل����ت����ح����دث  ق������ال 
بوركار  تيري  �لعقيد  �لفرن�شي 
�إن �لعمليات �لع�شكرية متو��شلة، 
منطقة  يف  ترتكز  �ل�شربات  و�إن 
تي�شاليت  ومنطقة  كيد�ل  �شمال 

عند �حلدود مع �جلز�ئر.

وك���ان �جلرن�ل  و���ش��اح��ن��ات.  جيب 
حم��م��د �إدري���������س دي��ب��ي �إت���ن���و �بن 
ديبي  �إدري�����س  �ل��ت�����ش��ادي  �لرئي�س 
�لت�شادية.  �لقو�ت  رتل  ر�أ���س  على 
�لقو�ت  �إن مهمة  �إتنو  ديبي  وقال 
�ل��ت�����ش��ادي��ة ه��ي حم��ارب��ة �لإره����اب 

و�جتثاثه من �ملنطقة .
وعلى �ل�شعيد �مليد�ين �أي�شا قالت 
غرب  يف  و�جلهاد  �لتوحيد  حركة 
�أفريقيا �إنها فتحت جبهة جديدة 
مقتل  �إىل  �أدت  �أل���غ���ام  زرع  ع���رب 
من  �ن�شحابها  قبل  ماليني  �أربعة 

�شمال مايل.
�حلركة  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 
�أب���و �ل��ول��ي��د �ل�����ش��ح��ر�وي يف بيان 
منطقة  �إق����ام����ة  يف  جن��ح��ن��ا  ل��ق��د 
وت��ن��ظ��ي��م هجمات  ج���دي���دة  ن�����ز�ع 

مل  �ل��دول��ي��ة(  )للمنظمة  �ل��ع��ام��ة 
�ل�شدد،  ب��ه��ذ�  ق����ر�ر�  ب��ع��د  ت��ت��خ��ذ 
مناق�شة  �شنو��شل  �أننا  �إىل  لفتا 

�لو�شع وحتليله .
و�أو�شح �أن هذه �لعملية �شت�شتغرق 
�لفرن�شيني  لأن  ع����دة  �أ����ش���اب���ي���ع 
يحتاجون  �إنهم  يقولون  �أنف�شهم 
قبل  ميد�نيا  �لو�شع  تقييم  �إىل 
�آلية  �إىل  ب��الن��ت��ق��ال  ق���ر�ر  �ت��خ��اذ 
�أخرى. وقال ل �أعتقد باأن جمل�س 
�لأم���ن �شيتخذ ق���ر�ر� ف��وري��ا عرب 

�����ش���ت���ب���اك���ات ق������رب م���دي���ن���ة غ���او 
�ل��ث��الث��اء و�لأرب���ع���اء، وق��ت��ل �أربعة 
جنود ماليني يف �نفجار لغم لدى 
مرور �شيارتهم بني دوينتز� وغاو.
�لفرن�شي  �ل��ت��دخ��ل  �أن  ب��ان  ور�أى 
وج���ه ر���ش��ال��ة ح���زم ت�����ش��ر �إىل �أن 
�أبد�  يت�شامح  �ل��دويل لن  �ملجتمع 

مع مثل هوؤلء �لإرهابيني .
ويف �إ�شارة �إىل م�شروع �إر�شال بعثة 
حفظ �شالم تابعة لالأمم �ملتحدة 
�إىل مايل، �أ�شار بان �إىل �أن �لأمانة 

غ����ادرو� ك��ي��د�ل وي�����ش��رون حاليا 
دوريات يف �أغيلهوك .

ومت تاأكيد هذه �ملعلومة من جانب 
م�شدر يف حاكمية كيد�ل مو�شحا 
�أن �جلنود �لفرن�شيني و�لت�شاديني 
ب��ر�.. لقد  ب��اأع��د�د كبرة  توجهو� 
و�شلو� �إىل �أغيلهوك و�شيتوجهون 

بعدها �إىل تي�شاليت .
�لقو�ت  م���ن  �أل�����ف  ن��ح��و  وو����ش���ل 
�ل��ت�����ش��ادي��ة يف رت����ل ع�����ش��ك��ري من 
وعربات  م���درع���ة  م��رك��ب��ة  م���ائ���ة 

�إقر�ر قر�ر جديد.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى و���ش��ل جنود 
فرن�شيون وت�شاديون �إىل �أغيلهوك 
�لو�قعة على بعد 160 كلم �شمال 
كيد�ل يف �أق�شى �شمال �شرق مايل 
ق���رب �حل�����دود �جل���ز�ئ���ري���ة، �آخر 
�لإ�شالمية  �مل��ج��م��وع��ات  م��ع��اق��ل 

�مل�شلحة.
وق�����ال �ل��ن��ق��ي��ب �إل���ي���و ت���وري���ه من 
�ملايل  �جلي�س  يف  �لأرك����ان  رئا�شة 
�إن ع�شكريني فرن�شيني وت�شاديني 

مدد ع�شكري جديد من فرن�شا وت�شاد 

بان قلق من عودة املتمردين يف مايل 

حتذير بريطاين من تخفي�س اإ�ضايف مبيزانية الدفاعرئي�س جديد حلكومة كوريا اجلنوبية
•• لندن-يو بي اأي:

حّذر وزير �لدولة �لربيطاين �ل�شابق ل�شوؤون �لقو�ت �مل�شلحة 
�مل��زي��د من  �ل��ربي��ط��اين ل يتحمل  �أن �جلي�س  ن��ك ه��اريف م��ن 
�أر�دت بالده �حلفاظ على قدرتها على  �إذ� ما  �لإنفاق  خف�س 

��شتعر��س قوتها �لع�شكرية يف جميع �أنحاء �لعامل.
�لذي   ، ه��اريف  �إىل  �جلمعة  �م�س  �شتار  ديلي  �شحيفة  ون�شبت 
فقد وظيفته يف �لتعديل �ل��وز�ري �لذي �دخله رئي�س �لوزر�ء 
�لعام  �لئتالفية  حكومته  على  كامرون  ديفيد  �لربيطاين 
خطر  تو�جه  �لربيطانية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �إن  قوله  �ملا�شي، 
حتويلها �إىل ما يزيد قلياًل عن حر��س �ملنازل، يف حال جلاأت 

�حلكومة �إىل تقلي�س ميز�نية �لدفاع ب�شورة �أكرب.
من  قلياًل  ع���دد�ً  متتلك  �مللكية  �لبحرية  �أن  ه���اريف  و�أ���ش��اف 
�ل�شفن �حلربية لتنفيذ جميع �ملهام �ملوكلة �إليها.. ول ميكن 
�أن ي�شتمر تخفي�س ميز�نية �لدفاع حتى ل يبقى �شيء فيها، 
لأن ذلك �شُيفقد �لقو�ت �مل�شلحة �لقدرة على �لنت�شار يف �أعد�د 
جمدية يف �أي حالة �شر�ع، و�لقطع و�شل �إىل �لعظم ول �عتقد 

�أن مبقدور هذه �لقو�ت حتمل �ملزيد .
�ملتكرر  �لتخفي�س  ور�ء  م��ن  �ملطلوب  ك��ان  ح��ال  يف  �أن��ه  ور�أى 
قو�تنا  ننقل  �أن  فيمكن  �شو�طئنا،  عن  �لدفاع  �لدفاع  مليز�نية 
�مل�شلحة �إىل ما ي�شبه حر��س �ملنازل، ولكن �إن �أردنا �أن نو��شل 
تخدم  كونها  �لعاملية  �مل�شالح  ع��ن  للدفاع  �ل��دول��ي��ة  جهودنا 

ميكن  ل  حرجة  نقطة  فهناك  �أي�شاً،  �ملتحدة  �ململكة  م�شالح 
�أن نرت�جع عنها .

وقال �لوزير �لربيطاين �ل�شابق ل�شوؤون �لقو�ت �مل�شلحة فقدنا 
�مللكية  �أ�شياء مل نتمكن من حتمل خ�شارتها، جعلت �لبحرية 
و�جلنود  �خلدمة  يف  �حلربية  �ل�شفن  من  قلياًل  ع��دد�ً  متلك 

لتنفيذ �ملهام �ملوكلة �إليها .
�لربيطانية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يف  �ملعنوية  �ل���روح  �أن  و�أ���ش��اف 
ُتعاين بالفعل يف مو�جهة �لتخفي�شات يف ميز�نية �لدفاع على 
مدى �لعامني �ملا�شيني وموجات �لت�شريح، و�لتي جاءت �آخر 
بريطانياً يف  350 جندياً  �لإع��الن عن ن�شر  جولة منها يوم 

�فريقيا على خلفية �لعمليات يف مايل .

•• �ضيول-يو بي اأي:

�لنيابة  وكيل  هيه،  كون  بارك  �ملنتخبة،  �جلنوبية  �لكورية  �لرئي�شة  عينت 
�ل�شابق، ت�شانغ هونغ ون، رئي�شاً حلكومتها �ملقبلة.

ونقلت وكالة �أنباء يونهاب �لكورية �جلنوبية، �م�س، عن نائب رئي�س فريق 
�نتقال �ل�شلطة، ت�شني يونغ، قوله �إن بارك عّينت ت�شانغ �لذي عمل رئي�شا 

للجنة �لإنتخابات يف �حلزب �حلاكم، رئي�شاً حلكومتها �ملقبلة.
ومن �ملنتظر �أن يتوىل ت�شانغ �لذي يعمل حالياً حمامياً، رئا�شة �أول حكومة 
�ل�شلطة  �نتقال  ��شتبعاد كيم يونغ ج��ون، رئي�س فريق  بعد  ب��ارك،  يف عهد 
وهفو�ت  �لأر��شي  �شفقات يف م�شاربات  بعدة  تورطه  �ملز�عم حول  ب�شبب 

�أخالقية �أخرى خا�شة باأ�شرته.
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االغتياالت االأمريكية بطائرات بدون طيار

القوات الربيطانية �شترتك 40 % من معداتها 

ارتفاع تكلفة الف�ضاد يف اأفغان�ضتان اإىل 9 مليار دوالر

اآالف التون�شيني يف جنازة �شكري بلعيد وغابت حركة النه�شة والرتويكا عنها 

اإ�ضراب عام تنديدا باجلرمية.. وجنازات رمزية يف جميع املحافظات

�لنوع من �لأجهزة، �إذ يقول �إن هذ� �لطر�ز من �شاأنه متكني �إير�ن 
�إىل   20% م��ن  ت��ق��رب  بن�شبة  �ملخ�شب  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  م��ن حت��وي��ل 
ل  مبا  تقريبا،  �أ�شبوع  غ�شون  يف  ع��ال  مبعدل  خم�شب  يور�نيوم 
ميّكن مفت�شي �لوكالة من �كت�شافه قبل زيارتهم �لتالية للمو�قع 
�لنووية �لإير�نية. وت�شاءل عن �شر حتدي �إير�ن للمجتمع �لدويل 
ب�شكل جريء هذه �لأيام، وذلك بطريقة ل ترتك وقتا حتى لبحث 
�لقومي �لأمركي  �لأمن  �لنووية، وو�شط كون فريق  طموحاتها 
مير باأ�شعف حالته، وكذلك يف ظل ترك مهند�س �شيا�شة �أ�شلحة 
�لدمار �ل�شامل �لأمركي غاري �شامور لع�شويته يف فريق �أوباما 
�ملعني بالتفاو�س مع �إير�ن، وو�شط �ن�شغال �إد�رة �أوباما باأع�شائها 
�جلدد. و�أ�شاف بيك �أن وزير �خلارجية �لأمركي جون كري ل 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

�أ���ش��ار �ل��ك��ات��ب �لأم��رك��ي ن���و�ه بيك �إىل �أزم���ة �ل��ربن��ام��ج �لنووي 
�أوباما فر�شة  ب��ار�ك  �لأمركي  �لرئي�س  �إن لدى  �لإي��ر�ين، وقال 
�لأ�شلحة  على  �حل�����ش��ول  يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لطموحات  لكبح  �أخ���رة 
�ل��ن��ووي��ة، و�ل��ع��م��ل ب��ال��ت��ايل على منع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل م��ن �ت��خ��اذ خطة 
و�أو�شح  �لثالثة.  �لعاملية  �حل��رب  ب��دء  م��ن  �إي���ر�ن  ومنع  منفردة، 
�أن  �لأمركية  تاميز  و��شنطن  �شحيفة  ن�شرته  مقال  يف  �لكاتب 
عا�شفة  و�أن  �لنووية،  �لقنبلة  �شناعة  نحو  �خلطى  حتث  �إي���ر�ن 
�أن  م�شيفا  �ل��ن��ووي،  �ل�شالح  �متالك  نحو  �لبالد  حتفز  حقيقية 
��شتخد�م  على  �لآن  م�شممة  �أنها  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �أعلنت  طهر�ن 

�أكرث من ثالثة �آلف من �أجهزة �لطرد �ملركزي من طر�ز مطور. 
و�أ���ش��ار بيك �إىل �أن ه��ذ� �لعدد من ه��ذه �لأج��ه��زة وه��ي من طر�ز 
بزيادة قدرها  �ليور�نيوم  �إي��ر�ن من تخ�شيب  �آي.�آر.ت����و.�أم ميّكن 
�أ�شار  كما  فيها.  �حل��ايل  �لتخ�شيب  �شرعة  معدل  �أ�شعاف  �أرب��ع��ة 
�أمركان  �لأم��رك��ي��ة  �مل�شاريع  معهد  مدير  �إىل  يعود  و�شف  �إىل 
�لطر�ز  لهذ�  �إي��ر�ن  تركيب  �إن  قال  كاغان، حني  �إنرتبر�يز فريد 
�لفرت��شات  �أح��د  تقوي�س  �شاأنه  من  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  من 
بدورها  و�ملتمثلة  �ملتحدة،  للوليات  �حلالية  لل�شيا�شة  �لأ�شا�شية 
خطوة  �أي  ع��ن  �لك�شف  على  ق���ادرة  �لأم��رك��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت  �أن  يف 
�إير�نية لعبور عتبة �لأ�شلحة �لنووية. و�أ�شاف �لكاتب �أن تقرير� 
يعود �إىل �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يدعم تف�شر خطر هذ� 

�أوباما  ملر�شح  �ملرت�خي  �ملوقف  �إىل  �لأوىل، م�شر�  �أيامه  يز�ل يف 
وقت  يف  �لأخ���ر  �نتقاد  يف  و�ملتمثل  ه��اغ��ل  ت�شاك  �ل��دف��اع  ل���وز�رة 
�لإير�نية.  �لنووية  �ملن�شاآت  �شد  �لع�شكري  �خليار  ل�شيا�شة  �شابق 
�قت�شاد�ت  بتطور�ت  من�شغلة  �لعامل  دول  بقية  �إن  �لكاتب  وق��ال 
�آ�شيوية،  ب���دول  �ملتعلقة  �لق�شايا  م��ن  وب��غ��ره��ا  �ل��ي��ورو  منطقة 
يبدو  �أح��د  ل  و�إن��ه  �لعربية  و�لتطور�ت  باأحد�ث  �ملتعلقة  بتلك  �أو 
متفرغا لالهتمام مبو�جهة �إير�ن ووقف طموحها �لنووي.  و�أ�شار 
حال  يف  �ل�شغرة  �إ�شر�ئيل  دول��ة  �شتو�جهها  �لتي  �ل�شعوبات  �إىل 
�إقد�مها على �شرب من�شاآت نووية لدولة تزيد عن حجم �إ�شر�ئيل 
�ملقاتالت  �أمام  �لظروف �جلوية  وو�شط حتديات  �شعفا،  بثمانني 

�لإ�شر�ئيلية، حمذر� من ردة �لفعل �لإير�نية.

دعوة الأوباما لكبح نووي اإيران 

�ل���ق���ل���وي ع�����ش��و جمل�س  حم��م��د 
�ل�������ش���ورى ب��ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة، �إن 
لل�شغل  �لتون�شي  �ل��ع��ام  �لحت����اد 
�أق����دم ع��ل��ى م��غ��ام��رة ب��ع��د �إع���الن 

قر�ر �لإ�شر�ب.

�أّن �حل��رك��ة ترى  �ل��ق��ل��وي  و�أف����اد 
�ل���ت�������ش���اه���ل يف ق�������ر�ر�ت  ط��ب��ي��ع��ة 
�لإ�������ش������ر�ب م���ن���ح���ى خ���ط���ر ول 
يخدم ��شتقر�ر و�أمن �لبالد بقدر 

ما يدفع ملزيد �لإرباك و�لعنف.

فهذه  �لأم��������ن  �أع���������و�ن  وح�������ش���ب 
ل��ر�ب��ط��ة حماية  ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ي��ارة 
�لثورة �لقريبة من حركة �لنه�شة 
وح����زب �مل����وؤمت����ر، وذل����ك ب��ع��د �أن 

وجدو� د�خلها ختما للر�بطة.
�أم�س  عا�شت  تون�س  �أن  �إىل  ي�شار 
�شلميا  وط���ن���ي���ا  ع���ام���ا  �إ�����ش����ر�ب����ا 
ك���ان ق��د دع���ا �إل��ي��ه �لحت����اد �لعام 
�ملنظمات  �ك��رب  لل�شغل  �لتون�شي 
نظر�  ت���ون�������س  يف  �جل���م���اه���ري���ة 
ت�ه�ّدد  �أ�شبحت  �ل��ت��ي  للمخاطر 
حرب  �إىل  بدفعها  وتنذر  �ل�ب�الد 
على  �لن��ق�����ش��ا���س  و�إىل  �أه���ل���ي���ة 
كما  و�أم��ن��ه��م.  �لتون�شيني  ح��ري��ة 
�لتون�شيات  ك���اف���ة  �لحت������اد  دع����ا 
و�لتون�شيني �إىل مو��شلة �لتحّلي 

و�لتز�م  �لعالية  �لوطنية  بالروح 
�لحتجاج �حل�شاري و�ل�شلمي. 

وكانت حركة �لنه�شة قد �عتربت 
مغامرة  ع��ل��ى  �أق�����دم  �لحت�����اد  �أّن 
ب���اإع���الن �لإ����ش���ر�ب �ل���ع���ام. وقال 

•• الفجر- تون�س - خا�س

�أم�������س يف موكب  ت��ون�����س  ���ش��ّي��ع��ت 
مهيبة  وطنية  ج��ن��ازة  ويف  حا�شد 
���ّش��ب��ه��ا �جل��م��ي��ع مب���و�ك���ب جنازة 
وغرهما  وغ��ان��دي  �لنا�شر  عبد 
م�����ن ع����ظ����م����اء �ل�����ع�����امل وو�����ش����ط 
و ت�شفيق  ح�شور ع�شكري كثيف 
�ل��ذي��ن و�ك���ب���و� جنازة  و زغ���اري���د 
�لفقيد ،وو�شط ح�شور حقوقيني 
و �شيا�شيني و قياديي �لحتاد �لعام 
�لتون�شي لل�شغل و منا�شلي حزب 
�لوطد و عديد �لأحز�ب �لأخرى 
�لذين  �جل���م���اه���ر  م����ن  و�آلف 
مر��شم  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ت���و�ف���دو� 
دفن �جلنازة. كما نظمت جناز�ت 

حمافظات  كل  يف  حا�شدة  رمزية 
للحركة  كلي  �شلل  و�شّجل  �لبالد 
عديد  يف  و�لقت�شادية  �لتجارية 
مقر�ت  بع�س  ح��رق  ومت  �جلهات 

حركة �لنه�شة �لإ�شالمّية فيها.
وقالت �أرملة �لر�حل �شكري بلعيد 
يف ت�شريح �إذ�عي خالل مر�فقتها 
جلثمان �لفقيد �أن مر��شم جنازة 
�شكري بلعيد تليق بن�شالته و�ن 
�شكري مل ميت بل �شيظل حيا يف 
ق��ل��وب ك��ل م��ن ي��ن��ا���ش��ل م��ن �أجل 
بلعيد  �شكري  �أّن  م�شيفة  تون�س 

�أحيا ثورة جديدة.
بال�شعب  ف���خ���ره���ا  ع����ن  وع�������رّبت 
�لتون�شي لوقوفه �شفا و�حد� �شد 
�لعنف من �جل حريته ومن �جل 

ب��ع�����س �ل�����ش��ي��ار�ت وح����رق �أخ���رى 
ب��احل��ج��ارة على قو�ت  و�لع��ت��د�ء 

�لأمن يف حميط �ملقربة.
وقال �شهود عيان �أن �شيار�ت كانت 
�ل�شبابية  �ملجموعات  بهذه  تاأتي 
�لتي تولت �لقيام بهذه �لعمليات 
�ل�����ت�����ي مل حت����رتم  �ل����ه����م����ج����ّي����ة 
خ�شو�شيات �للحظة و�أ�شرت على 
يوحي  مب��ا  �مل��وت��ى  حرمة  �نتهاك 
ب���ان ج��ه��ات م���ا ك��ان��ت ت��ق��ف ور�ء 
��شتهدف  تخريب  م��ن  ح��دث  م��ا 

�شرب رمزّية �ملوكب. 
وع����رث �لأم������ن ع��ل��ى ���ش��ي��ارة على 
يف  ر�ب�شة   بي�شاء  �أ�شلحة  متنها 
����ش���ارع �حل��ب��ي��ب ب��ورق��ي��ب��ة و�شط 

�لعا�شمة . 

�لدميقر�طية.
يذكر �أن حركة �لنه�شة و�لرتويكا 
�حلاكمة مل ت�شارك يف �جلنازة �إذ 
ح�شورها  �ل��ر�ح��ل  عائلة  رف�شت 

وتقبل �لعز�ء منها. 
وق�����ال ع��ب��د �ل��ف��ت��اح م�����ورو نائب 
�أن  �أم�����س  �لنه�شة  ح��رك��ة  رئي�س 
قياد�ت حركة �لنه�شة مل يلتحقو� 
مبوكب دفن �ملن�شق �لعام �ل�شابق 
�لدميقر�طيني  �لوطنيني  حلزب 
رف�س  بعد  بلعيد  �شكري  �مل��وّح��د 

عائلة بلعيد �لتحاقهم ذلك.
ت�شييع  لإف���������ش����اد  حم����اول����ة  ويف 
�مل�شاركون  �ل��ت��زم  �ل��ت��ي  �جل���ن���ازة 
�لفو�شى  وب���ث  ب�شلميتها  ف��ي��ه��ا 
بنهب  جمموعات  قامت  و�لعنف 

�ملتحدة  �لأمم  مل��ك��ت��ب  �لإق��ل��ي��م��ي 
�إن  و�مل���خ���در�ت  �جل��رمي��ة  ملكافحة 
�ملو�طنون  دفعها  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��اوى 
�لأفغان عام 2012، تعادل �شعف 
لأفغان�شتان،  �مل��ح��ل��ي��ة  �لإي�������ر�د�ت 
تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ه��د�ت  رب���ع  �أو 

و�شع  �أهمية  على  م�شدد�ً  طوكيو، 
ملعاجلة  ���ش��ح��ي��ح��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ه���ذ� �ل��و���ش��ع. وق����در ع���دد د�فعي 
تلقي طلب خدمة  �لر�شى منقابل 
�ملوظفني  غ����ر  م����ن  �أف���������ر�د  م����ن 
من  ب�30%  �ل����ع����ام  �ل���ق���ط���اع  يف 

 50% مقابل  �لأفغان،  �ملو�طنني 
عموميني.  ملوظفني  ر���ش��ى  دف��ع��و� 
�إليها  خل�س  �لتي  للنتائج  ووف��ق��اً 
�مل�شح، فاإن �لقطاع �لعام هو �لأكرث 
ت�شرر�ً من �لر�شوة يف غرب �لبالد، 
حيث ي�شطر �أكرث من %70 من 
�ل��ر���ش��ى مقابل  ل��دف��ع  �مل��و�ط��ن��ني 
�لعامة،  �خل��دم��ات  على  �حل�شول 
ب�60%  �ل��ن�����ش��ب��ة  ه�����ذه  وت����ق����در 
�ل�شرقية  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 
و�جلنوبية. ي�شار �إىل �ن هذ� �مل�شح 
مو�طن   6700 م��ن  عينة  �شمل 
�ل�18  �أع��م��اره��م  تتجاوز  �أف��غ��اين، 
عاماً، يف خمتلف �أنحاء �أفغان�شتان، 
ممن   42% �ل��ن�����ش��اء  �شكلت  وق���د 
ذلك،  غ�شون  يف  �لعينة.  �شملتهم 
ك�شفت �شحيفة ديلي ميل �م�س �أن 
�لقو�ت �لربيطانية تخطط لرتك 
�لع�شكرية  معد�تها  م��ن   40%
من  �ن�شحابها  بعد  �فغان�شتان،  يف 

هناك �أو�خر �لعام �ملقبل.
�لدفاع  وز�رة  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
�لربيطانية �شت�شتغني عن 1200 
���ش��اح��ن��ة ون��اق��ل��ة ج��ن��د م���درع���ة، يف 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

تناولت �لعديد من �ل�شحف �لأمركية �م�س ��شتخد�م �لإد�رة �لأمركية 
 . �لإره���اب  ملكافحة  برناجمها  ت�شميه  مم��ا  كجزء  طيار  دون  �ل��ط��ائ��ر�ت 
�ل�شتماع  جل�شة  خلفية  على  للمو�شوع  �ل�شحف  ه��ذه  تغطية  وج���اءت 
مبجل�س �ل�شيوخ ب�شاأن تر�شيح جون برينان مدير� لوكالة �ل�شتخبار�ت 

�ملركزية �شي �آي �أي .
�إ�شر�ف  �أو  �أن تكون هناك مر�جعة  و�أجمعت هذه �ل�شحف على �شرورة 
ق�شائي على من ت�شتهدفهم هجمات �لطائر�ت دون طيار، �شو�ء كانو� من 
�ملدنيني �لأمركيني �أو �لأجانب، حتى �إذ� كانو� ينتمون �إىل منظمة تهدد 
�لأمن �لأمركي ، وذلك بدء� باإعد�د قو�ئم �مل�شتهدفني و�نتهاء باإعطاء 
�أو�مر �لقتل. ورحبت معظمها باإ�شارة �ل�شيناتور دياين فيني�شتاين ممثلة 
جديدة  حمكمة  لإن�شاء  باقرت�ح  �لهتمام  عزمها  �إىل  كاليفورنيا  ولية 

بعد  م��ن  �لغ��ت��ي��ال  �ل�شحف  بع�س  �أ�شمته  م��ا  ب��رن��ام��ج  على  ل��الإ���ش��ر�ف 
بو��شطة �لطائر�ت دون طيار، على غر�ر �ملحاكم �لتي تعطي �ملو�فقة على 

�لتن�شت �لإلكرتوين على بع�س �لأ�شخا�س.
بار�ك  �لرئي�س  �إد�رة  �أن  لها  تقرير  بو�شت يف  و��شنطن  وذك��رت �شحيفة 
�أوباما �عتمدت على هذه �لطائر�ت و�شرية عملياتها ب�شكل غر م�شبوق. 
وعلقت قائلة �إن ذلك مت عقب �لنتقاد�ت �لكثرة لأعمال �لتعذيب مثل 
�لإغر�ق يف �ملاء �لتي ُنفذت خالل فرتة رئا�شة �لرئي�س �لأمركي �لأ�شبق 
جورج دبليو بو�س. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل ممانعة �إد�رة �أوباما �لك�شف عن 
عدد �ملدنيني �لأبرياء �لذين �غتالتهم تلك �لطائر�ت. ونقلت �ل�شحف 
�أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ على برينان و��شتجو�به  �ل�شغوط �لتي مار�شها 
�لذي  �مل��اء  ب��الإغ��ر�ق يف  �لتعذيب  ول��و �شمنيا، على  �شبب مو�فقته،  عن 
�ملعتقلني بغو�نتانامو عندما كان نائبا للمدير  �أي �شد  �آي  مار�شته �شي 

�لتنفيذي للوكالة خالل فرتة بو�س. 

تنديد اأممي بقتل اأمريكا الأطفال اأفغان 
•• كابول-ا ف ب:

د�نت �لمم �ملتحدة يف تقرير �م�س مقتل مئات �لطفال �لفغان يف �لهجمات 
هذه  ويف  �لخ���رة.  �ل�شنو�ت  يف  �لم��رك��ي  �جلي�س  ن��ف��ذه  �ل���ذي  و�لق�شف 
�عربت جلنة حقوق  �شباط-فرب�ير،  �لول من  تبنيها يف  �لتي مت  �لوثيقة 
�ل��ت��ي حت��دث��ت ع��ن مقتل م��ئ��ات �لط��ف��ال يف  �لط��ف��ال ع��ن قلقها للتقارير 
هجمات وق�شف �لقو�ت �مل�شلحة �لمركية يف �فغان�شتان. وقالت جلنة حقوق 
 ،2010 ك��ان عليه يف  2011 مما  ز�د �شعفني يف  �لعدد  ه��ذ�  �ن  �لطفال 
�لكبر لهذ� �لم��ر. وبح�شب تقرير �لمم �ملتحدة �لذي  معربة عن قلقها 
ن�شر يف ني�شان-�بريل، قتل 110 �طفال و��شيب 68 بجروح يف 2011 يف 
ق�شف �جلي�س �لفغاين وقوة �ي�شاف �لتابعة حللف �شمال �لطل�شي. و�شن 
�لذي  �فغان�شتان  يف  �جلوية  �لغار�ت  من  �لك��رب  �لق�شم  �لمركي  �جلي�س 
ميلك �كرث من ثلثي عديد قو�ت �لتحالف ومن �لو�شائل �جلوية. ول ميلك 

�جلي�س �لفغاين �شوى عدد حمدود من �ملروحيات �لهجومية.

•• نيويورك-لندن-يو بي اأي:

�رت�����ف�����ع�����ت ت���ك���ل���ف���ة �ل����ف���������ش����اد يف 
ب�9 مليار  �إىل ما يقدر  �أفغان�شتان 
�مل��م��ت��دة بني  �ل��ف��رتة  دولر خ���الل 
و�أف�����اد  و2012   2009 ع���ام���ي 
م�شح �أج���ر�ه ج��ر�ه ك��ل م��ن مكتب 
يف  �لف�شاد  ملكافحة  �لعليا  �لرقابة 
�ملتحدة  �لأمم  ومكتب  �أفغان�شتان، 
مل��ك��اف��ح��ة �جل����رمي����ة و�مل�����خ�����در�ت، 
�لف�شاد  و�أمن�����اط  �جت���اه���ات  ح���ول 
حققت  �لبالد  ب��اأن  �أفغان�شتان،  يف 
تقدماً ملمو�شاً يف �حلد من �لف�شاد 
�لذي  �مل�شح  �لعام. لكن  �لقطاع  يف 
تر�جع  من  �لرغم  على  �ن��ه  �أظهر 
�أع���د�د د�ف��ع��ي �ل��ر���ش��ى، ف��اإن تكلفة 
مليار   3 �إىل  �رت��ف��ع��ت  ق��د  �لف�شاد 
يقدر  ما  �أو  دولر،  مليون  و900 
ب�%40 خالل �لفرتة �ملمتدة بني 

عامي 2009 و2012.
ووفقاً للم�شح، فاإن ن�شف �ملو�طنني 
�لأفغان قد جلاأو� �إىل دفع �لر�شى 
�لعامة  �خل��دم��ات  على  للح�شول 
وق����ال ج���ون ل���وك ل��وم��اي��و �ملمثل 

ق��ادة �جلي�س لإعادة  حني يخطط 
�مل����ع����د�ت  م�����ن  ح�����اوي�����ة   6500
�لع�شكرية من �خلطوط �لأمامية 
�ل���و�ق���ع���ة جنوب  ب���ولي���ة ه��ل��م��ن��د 
حاوية   4500 وت��رك  �فغان�شتان 

من �ملعد�ت �لع�شكرية هناك.
�مل����ع����د�ت  ب���ع�������س  �أن  و�������ش�����اف�����ت 
�جلي�س  لقو�ت  �شُتمنح  �لع�شكرية 
من  لتمكينها  �لأفغانية  و�ل�شرطة 
�حلفاظ على �لأمن عند �ن�شحاب 
�لقو�ت �لربيطانية من �فغان�شتان 
 ،2014 يف كانون �لأول-دي�شمرب 
معد�ت  ت���دم���ر  ���ش��ي��ت��م  ح����ني  يف 
�أخ�������رى ُت���ع���ت���رب ف���ائ�������ش���اً ح���ت���ى ل 
و��شارت  �مل�����ش��ل��ح��ني.  ب���اأي���دي  ت��ق��ع 
�ل�شحيفة �إىل �أن م�شوؤويل �لدفاع 
نوع  عن  يك�شفو�  مل  �لربيطانيني 
�لتي  �لع�شكرية  �مل��ع��د�ت  قيمة  �أو 
�إىل  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان  م��ن  �شيعيدونها 
�لتكلفة  �أن  علمت  لكنها  �ل��وط��ن، 
�لإجمالية للمعد�ت �لتي �شترتكها 
�فغان�شتان  يف  �لربيطانية  �لقو�ت 
مليار   2 �إىل  ت�شل  �أن  �ملتوقع  من 

جنيه ��شرتليني.

•• ا�ضالم اباد-ا ف ب:

�ل�شابق  �ل��وزر�ء  �لباك�شتانية رئي�س  �ملعار�شة  دعا زعيم 
تبا�شر  �ن  �لباك�شتانية �ىل  �م�س �حلكومة  �شريف  نو�ز 
فور� مفاو�شات مع مقاتلي طالبان بامل �حالل �ل�شالم 

يف بلد ي�شهد موجة من �لعتد�ء�ت.
و�وق����ع����ت ت��ل��ك �لع�����ت�����د�ء�ت �ل���ت���ي غ��ال��ب��ا م���ا ينفذها 
�نحاء  خمتلف  يف  قتيل   5500 م��ن  �ك��رث  �نتحاريون 
طالبان  حت��ري��ك  تا�شي�س  ت��اري��خ   2007 منذ  �ل��ب��الد 
ب��اك�����ش��ت��ان ح��رك��ة ط��ال��ب��ان �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة �ل��ت��ي كثفت 
�ل�شهر  و�لق��ل��ي��ات خ��الل  �لم��ن  ق��و�ت  هجماتها على 

�لخرة.
وق���د دع���ا ق��ائ��د ه���ذه �حل��رك��ة حكيم 
�لوليات  م��ن  �مل��ط��ل��وب  حم�شود  �هلل 
بخم�شة  م��ك��اف��اأة  متنح  �ل��ت��ي  �ملتحدة 
ماليني دولر ملن يوفر �ي معلومات 
كانون  يف  ع��ل��ي��ه،  �لقب�س  �ىل  ت����وؤدي 
مع  �ل��ت��ف��او���س  �ىل  دي�����ش��م��رب  �لول 

�ل�شلطات لكنه رف�س نزع �ل�شالح.
حركة  با�شم  �لناطق  دع��ا  جانبه  م��ن 
ط��ال��ب��ان �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة �ح�����ش��ان �هلل 
�ح�شان �لحد رجال �لدين و�ل�شيا�شة 
مبن فيهم زعيم �ملعار�شة نو�ز �شريف 
�ىل لعب دور �لو�شيط ل�شمان ح�شن 

�شر مباحثات مع �ل�شلطة.

ويف بيان وزعته و�شائل �لعالم �ملحلية و�كد م�شمونه 
على  �حلكومة  �لخ��ر  حث  �شريف  ن��و�ز  با�شم  �لناطق 
�لتفاو�س مع حركة طالبان �لباك�شتانية لكنه رف�س �ن 
يكون �شامن �لتفاو�س كما يطلب منه �ملتمردون. وقال 
�شريف يجب �خذ عر�س طالبان �لتفاو�س على حممل 
�جلد لن �ل�شعب �لباك�شتاين يريد �ل�شالم موؤكد� �دعو 
ت��اخ��ر يف مباحثات �شالم  ب���دون  �ل��ب��دء  �حل��ك��وم��ة �ىل 

فعالة مع طالبان .
�حلالية،  �حل��ك��وم��ة  مل�شد�قية  ن��ظ��ر�  ���ش��ري��ف  و����ش��اف 
لهذه  �شامنا  ي��ك��ون  �ن  ك��ان  لي  �ل�شعب  م��ن  �شيكون 
يحاولون  �ل��ذي��ن  �ملقاتلني  �ق���رت�ح  ر�ف�شا  �مل��ف��او���ش��ات 

�قحام طرف ثالث يف عملية �شالم حمتملة.

نواز �ضريف يدعو اإىل التفاو�س مع طالبان 

زوجة �لر�حل فى م�شرة يوم �غتيالة جنازة �شكري بلعيد
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العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3295و2012/3294  عم جز- م ع- ب -اأظ

�جلن�شية:  عبد�لرحيم  2-�شومون  مياه  حنيف  �ملاأمون  1-عبد�هلل  مدعيان/ 
�جلن�شية:�لمار�ت   �لن�شائية  للمعد�ت  يورب  عليه:  مدعى  بنغالدي�س 
للمعد�ت  يورب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�لن�شائية �جلن�شية:�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/12 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/2/5

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3641و2012/3642  عم جز- م ع- ب -اأظ

�لكالم  �بو  ح�شن  2-جاكر  مياه  �دري�س  حممد  ليت  �لقا�شم  مدعيان/1-�بو 
و�لديكور  �ل�شباغ  لعمال  زغرب  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية: 
�عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
زغرب لعمال �ل�شباغ و�لديكور �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء  �قام �لدعوى  �ن �ملدعي 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2013/2/19 موعد� لنظر 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/05

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3155  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/حممد �شر�ج ليت جاجر ح�شني �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعى عليه: 
مطعم رمز �ل�شالة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شالة  رمز  مطعم  �عالنه/  �ملطلوب 
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/2/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/31  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/حممد مو�شى كبر �حمد �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعى عليه: موؤ�ش�شة 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لديكور  لعمال  �ل�شرقية  �وتار 
�لديكور  �ل�شرقية لعمال  �وتار  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/2/19 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/2/4

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/49  جت جز- م ت- ب -اأظ

مدعي/خر�ت �مل�شتقبل للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م وميثلها حممد خر يا�شني 
�جلن�شية:  �ملتحركة:  للهو�تف  �لبد�ية  عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عالنه/  �ملطلوب  درهم   23.525 مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لمار�ت 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملتحركة:  للهو�تف  �لبد�ية 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2013/2/14 موعد� لنظر 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 

2013/2/05

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1335  جت جز- م ت- ب -اأظ

مدعي/جودة �خلليج �لهند�شية و�شيانة �ل�شيار�ت ميثلها/ عبد�هلل عبد�مللك 
نا�شر علي حممد  �لمار�ت مدعى عليه: عبد�هلل  حممد �خل�شر �جلن�شية: 
�لف   50.0000 بقيمة  مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
درهم �ملطلوب �عالنه/ عبد�هلل نا�شر علي حممد �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/3/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية   �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/6

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/968  جت كل- م ت- ب -اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�ملنارة  �شركة  عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لزعابي  عبد�هلل  �شعيد  �حمد  مدعي/�شعيد 
�لعالية للعقار�ت وميثلها ��شماعيل حممد حممد عبد�لعال فهد حممد �شامل �شليل �ملزروعي  
و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى:ف�شخ عقد + مطالبة مالية �ملطلوب �عالنهم/ 
1-�شركة �ملنارة �لعالية للعقار�ت وميثلها ��شماعيل حممد حممد عبد�لعال فهد حممد �شامل 
�شليل �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت 2-عبد�لرحمن ��شماعيل حممد عبد�لعال �جلن�شية: م�شر 
3-�شركة  زهرة �ل�شرق لد�رة �لعقار�ت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)بتعديل �لطلبات( 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/12 
�لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية   �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة 
لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/4

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1885  جت كل- م ت- ب -اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف  واملوؤ�س�سات املالية    
مدعى  �لمار�ت  �جلن�شية:  �خلارجية  و�لتجارة  لال�شتثمار  �لعربي  مدعي/�مل�شرف 
عليه: موؤ�ش�شة عبد�لرحمن �ل�شعدي للتجارة ل�شاحبها/عبد�لرحمن حممد �ل�شعدي 
درهم(   694.714.48( بقيمة  مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
ل�شاحبها/عبد�لرحمن  للتجارة  �ل�شعدي  عبد�لرحمن  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شعدي  حممد 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/12 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
قبل �جلل�شة  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/27
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/840  جت جز- م ت- ب -اأظ

يو�شف  عمر  �شعيد  ل�شاحبها/  �ل�شيار�ت  لتاجر  فا�شت  مدعي/موؤ�ش�شة 
�ملهري �جلن�شية: �لمار�ت مدعى عليه: موؤ�ش�شة �ملجموعة �لتجارية �لعامة 
درهم(   9.699( بقيمة  مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  �لتجارية  �ملجموعة  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان    �آل  مبع�شكر  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/188  مد جز- ب �س- ب -اأظ

مدعي/�حمد حممد عبد�ملوجود جوده �جلن�شية: م�شر  مدعى عليه: مريد 
�لدعوى:بيع  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  يو�شف  حممد  �شودري  عبا�س 
وت�شجيل �شيارة  �ملطلوب �عالنه/مريد عبا�س �شودري حممد يو�شف �جلن�شية: 
باك�شتان عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/2/11 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة بني يا�س 
�لبتد�ئية - �لكائنة  بني يا�س �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/04
قلم املحكمة التجارية                                                                            

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

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3481  عم جز- م ع- ب -اأظ

�آرت  �شمارت  عليه:  مدعى  �ملغرب  �جلن�شية:  �مل�شرتي  مدعي/-��شماعيل 
للديكور  و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للديكور   �آرت  �عالنه/�شمارت  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)�ملدعى عليها بعري�شة �لدعوى (  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/19 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/05

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/255  عم جز- م ع- ب -اأظ

�لعامل  �ز�بات �هلل حممد �شفيع �جلن�شية: بنغالدي�س   مدعى عليه:  مدعي/ حممد 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي  ماجد  عبد�هلل  ميثلها  �للكرتونية  لالجهزة  �لرقمي 
لالجهزة  �لرقمي  �لعامل  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�للكرتونية ميثلها عبد�هلل ماجد �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/13 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  موعد� لنظر 
�لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/5
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3372  عم جز- م ع- ب -اأظ

ر��شد  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  مياه  م�شلم  مياه  موتني  مدعي/ 
�لمار�ت     �جلن�شية:  و�ل�شباغ  و�لر�شيات  �لتك�شية  ملقاولت  �شايف  حممد 
�شايف  حممد  �عالنه/ر��شد  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات و�ل�شباغ �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/2/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/27

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2040  عم جز- م ع- ب -اأظ

عليه:  مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �هلل  عتيق  عبد�لكرمي  حممد  مدعي/ 
بد�ية �لنجاح لعمال �حلد�دة و�لنجارة �مل�شلحة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ بد�ية �لنجاح لعمال �حلد�دة 
و�لنجارة �مل�شلحة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/2/18 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/40  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ عابد علي حممد �نور �جلن�شية: باك�شتان  مدعى عليه: نو�ز ح�شني 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
�ملطلوب �عالنه/ نو�ز ح�شني للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2013/2/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/16
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3016ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �بو�لكالم �ز�د ليت �ق�شاد �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ �شده 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية  جيوتك  �شركة   :
�عالنه:�شركة جيوتك لاللكرتوميكانيكية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2012/2510 عم جز-م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني 
�مام  �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2013/2/11 موعد� لنظر طلب 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10711 بتاريخ 2013/2/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1343 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شنابل �يه جي   جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �ندري�س �ش�شولز وميثله: ر��شد �حمد ر��شد بن �شبيب قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )98010( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة 
�ىل مبلغ )981( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ 2013/2/9    
  اعــــــالن بالن�سر  

رقم �ملرجع :2013/189   
 ليكن معلوما للجميع بان  �ل�شيد /زعل �شلطان �حمد لوتاه- �مار�تي �جلن�شية  يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل كامل ح�شته �لبالغة )100%( يف )�لعديد لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة( 
درهم(   616665( برقم  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �مريكا  ميان،  �حمد  م�شتاق  �ل�شيد:  �ىل 
و�ل�شادرة من �ل�شارقة. 2- كما مت تغير �ل�شم �لتجاري من )�لعديد لتجارة �ل�شيار�ت 
�مل�شتعملة(.   �ل�شيار�ت  �لتجاري �جلديد ) جنوب �مريكا لتجارة  �مل�شتعملة( �ىل �ل�شم 
وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10711 بتاريخ 2013/2/9    
  اعــــــالن بالن�سر  

رقم �ملرجع :2013/187   
 ليكن معلوما للجميع بان  �ل�شيدة /نورة علي حممد- �مار�تية �جلن�شية وحتمل جو�ز 
�شفر رقم )A2636660( تر غب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف/

�نو�ر كرل لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�حلديدية برخ�شة رقم 605011 وذلك لل�شيد/ 
وذلك    )G8670775( رقم  ج��و�ز  ويحمل  �جلن�شية  هندي  كولما-  منر  ��شماعيل 
وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10711 بتاريخ 2013/2/9    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع 2013/99 ك.ع.غ
و�لت�شديقات-  �ل���ع���دل  �ل��ك��ات��ب  ب������اد�رة  �ل���ع���دل  �ل��ك��ات��ب  �ن����ا  �يل  ت��ق��دم   
�جلن�شية:  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  �شعيد  ب��ن  في�شل  عجمان:�ل�شيد/�ل�شيخ 
�لمار�ت وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل  يف �ل�شم �لتجاري 
)عني املدينة ل�شيانة املباين  ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
يف عجمان حتت رقم �مللف )62906( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
بعجمان �ىل  /�خرت بانو ف�شل كرمي �جلن�شية: �لمار�ت    ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

 مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10711 بتاريخ 2013/2/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ا�شماعيل يو�شف لتجارة مواد البناء  )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل رقم 10 ملك عبد�لو�حد بن �شبيب- ديرة- نايف   �ل�شكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    609045 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
�لتاأ�شر  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  1026485 مبوجب هذ� تعلن 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
�ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2012/9/20 و�مل��وث��ق 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2012/9/20
الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- 
بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10711 بتاريخ 2013/2/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي: الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
 04  3215355 هاتف:  دب��ي-   بر  م��ز�ي��ا-  1001 ملك مركز  �لعنو�ن: مكتب   
فاك�س/3215356 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
لتجارة  يو�شف  ا�شماعيل  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد 
مــواد البناء  )�ــــس.ذ.م.م(  وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
2012/9/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2012/9/20  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1094/ 2012عمايل- م ع-�س- اأظ  

�مل�شتاأنف : �حمد حممود حممد مرزوق �جلن�شية: م�شر �مل�شتاأنف عليه:�حمد 
عو�س حممد يافور �لهاملي �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �ل�شتئناف : تعديل 
�حلكم بال�شمان �لبنكي ور�شوم �لقامة �ملطلوب �عالنه:�حمد عو�س حممد 
يافور �لهاملي �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
2012/1094 عمايل - م ع- �س- �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/2/13
بو��شطة وكيل معتمد  �و  �لكائنة �شخ�شيا  �بوظبي  ��شتئناف  �لثانية حمكمة 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1542ت عام-م ر- ت-ع ن(
فل�شطني     �ليا�س عبد�لفتاح حممد حمد�ن �جلن�شية:  �لتنفيذ/ طارق  طالب 
�ملطلوب  فل�شطني  �جلن�شية:  �بوطفه  مو�شى  عبد  ممدوح   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه: ممدوح عبد مو�شى �بوطفه �جلن�شية: فل�شطني عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-ب-  م  جز-  مد   2012/1066
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ.  لنظر طلب  2013/3/6 موعد� 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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•• برلني-رويرتز:

�رتفع �لفائ�س �لتجاري �لملاين يف عام 2012 �ىل ثاين �أعلى م�شتوى له يف �أكرث من 
60 عاما مما ي�شر �ىل مرونة �أكرب �قت�شاد يف �أوروبا رغم �أن �لو�رد�ت و�ل�شادر�ت جاءت 

خميبة لالمال يف �ل�شهر �لخر من �لعام �ملا�شي.
نوفمرب  ب�شهر  مقارنة  �لول  كانون  دي�شمرب  يف  فقط  باملئة  3ر0  �ل�شادر�ت  و�رتفعت 
باملئة  3ر1  �ل��و�رد�ت  تر�جعت  بينما  باملئة  3ر1  بارتفاع  توقعات  مقابل  �لثاين  ت�شرين 

مقابل توقعات بزيادة 4ر1 باملئة.
و�أرجع حمللون �ل�شبب يف �شعف �ل�شادر�ت �ىل �شعف �لطلب يف منطقة �ليورو وخارجها 
بينما عزو� �شبب �نخفا�س �لو�رد�ت �ىل عدم رغبة �لملان يف �لنفاق غر �أنهم �أ�شارو� �ىل 

بو�در تعايف بينها �رتفاع بن�شبة 8ر0 باملئة يف �لطلبات �ل�شناعية يف دي�شمرب.

وهو   2012 ع��ام  من  �لخ��ر  �لربع  يف  باملئة  5ر0  بن�شبة  �لمل��اين  �لقت�شاد  و�نكم�س 
�أ�شعف �أد�ء ف�شلي منذ �لركود �لذي �أ�شاب �لبالد �أثناء �لزمة �ملالية �لعاملية يف �لفرتة 

.2009-2008
ويتوقع معظم خرب�ء �لقت�شاد منو �قت�شاد �أملانيا يف �لربع �لول من �لعام �جلاري و�ن 
كان معدل �لنمو �شعيفا ومن ثم ينجو من �لركود �لذي يعرف باأنه ف�شلني متعاقبني 
مقارنة  دي�شمرب  يف  ي��ورو  مليار  8ر16  �ىل  �لتجاري  �لفائ�س  و�رت��ف��ع  �لنكما�س.  من 
يف  �ملحللني  توقعات  ليفوق  نوفمرب  يف  ي��ورو  مليار  6ر15  �ىل  �لزيادة  �ملعدل  مب�شتو�ه 

��شتطالع لرويرتز بو�شول �لفائ�س �ىل 8ر14 مليار يورو.
وبلغ �لفائ�س �لتجاري لعام 2012 باأكمله 1ر188 مليار يورو وهو ثاين �أعلى م�شتوى 
�لو�رد�ت  ز�دت  بينما  باملئة  منذ بدء �لت�شجيل يف عام 1950. و�رتفعت �ل�شادر�ت 4ر3 

�ملا�شي. �لعام  يف  باملئة  7ر0 

ارتفاع الفائ�س التجاري االأملاين يف 2012 
املال والأعمال

نهيان بن مبارك ي�ضهد حفل �ضل اأبوظبي لتوزيع جوائز االإجناز والتاأثري ملواطني االإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

��شاد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لبرتول  �شركات  مع  بالتعاون  �شل  �شركة  تبذلها  �لتي  باجلهود   ، �لعلمي 
م��ن خالل  �لوطنية  �ل��ك��و�در  تنمية  �ج��ل  م��ن  �لم����ار�ت  دول���ة  �لوطنية يف 

تاهيلهم على ��شتخد�م �لتكنولوجيا يف جمال �لنفط و�لغاز.
جاء ذلك يف كلمة �لقاها معاليه خالل �حلفل �لذي �قامته �شركة �شل �بوظبي 
يف فندق جمر� �بر�ج �لحتاد بابو ظبي لتوزيع جو�ئز �لجناز و�لتاثر �لتي 

تقدمها �ل�شركة ملو�طني �لمار�ت �لعاملني يف قطاع �لطاقة.
وقال معاليه حتتفل �شركة �شل ، عمالق �ل�شناعة �لعاملية بنجاح م�شاريعها 
�ل�شرق �لأو�شط. و يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة،  �مل�شرتكة يف منطقة 
بيئتنا  ل�شالح  �لطبيعية  م��و�ردن��ا  مع  مب�شوؤولية  �لتعامل  ملتزمون  نحن 

و�لزدهار �لقت�شادي و�لثقايف ل�شعب �لمار�ت. 
و��شاف نحن نقدر �لدعم و�لهد�ف �لتي ت�شعى �ليها �شركة �شل و�شركائها 
�مل�شتوى  �د�ء عال  لزيادة �لحتياطيات و�لإنتاج بطريقة م�شتد�مة ل�شمان 
و�لغازية  �لنفطية  �مل���و�رد  ل�شتخال�س  حديثة  تكنولوجيا  وتطوير  و�م��ن 

و�لق�شاء على ممار�شات �لإ�شر�ف و�لتكاليف �ملرتفعة. 
من جانبه قال �لدكتور جون باري رئي�س �شركة �شل �بوظبي �أنني فخور باأن 
�أكون هنا مع �شركائنا يف �أبو ظبي حيث تو�جدت �شل لأكرث من �شبعني عاما، 

وكانت م�شاهما فعال يف تطوير �لإمارة .
و��شاف يف كلمة له خالل �حلفل �ن هذه �جلو�ئز متثل �عرت�فا منا بنجاح 
عملية �لتنمية يف �ملنطقة وبالتايل فاإننا ن�شعر بالفخر مل�شاركة �شركائنا يف 

هذ� �لنجاح �ليوم، و�لعمل معا لتحقيق روؤية �أبوظبي 2030 . 
يف  لل�شركة  �إجن���از�ت  على  �ل�شوء  �شلط  �ل��ذي  �جل��و�ئ��ز  توزيع  حفل  ح�شر 
من  كال  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  يف  و�ل��غ��از  �لنفط  جم��ال  يف  �مل�شرتكة  م�شاريعها 
و�شعادة  �لإم���ار�ت  دول��ة  ل��دى  �شفر مملكة هولند�  مي�شيل  ج��ر�رد  �شعادة 
، ف�شال عن  �لإم��ار�ت  �ملتحدة لدي دول��ة  �ململكة  دومينيك جر�مي �شفر 
كبار �مل�شوؤولني من �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية )�أدنوك( و �شركة �أبوظبي 
�لنفط  �شركات  م�شوؤويل  )�أدك��و( وغرهم من  �لربية  �لبرتولية  للعمليات 

�لوطنية .
وتهدف هذه �جلو�ئز �ىل تكرمي �ملتفوقني يف قطاع �لنفط و�لغاز يف �مل�شاريع 
�مل�شرتكة ل�شركة �شل يف دولة �لإمار�ت و�شلطنة عمان و�لعر�ق وم�شر، ف�شال 
عن �ل�شخا�س �لذين لهم م�شاهمات مبتكرة يف مناطق �لتنقيب عن �لنفط 

و�لإنتاج، مبا يف ذلك م�شاريع رفع �لطاقة �لنتاجية. 
كما مت �لحتفال �أي�شا با�شتكمال مو�طني دولة �لإم��ار�ت برنامج �لتدريب 

�لذي نظمته �شل و�ملعرتف به عامليا.
وتغطي جو�ئز �شل خم�س فئات خمتلفة هي:

جائزة فئة �لبتكار، و��شتد�مة �لنمو و�لتقييم �لتي ح�شل عليها فريق يف �أدكو 
لتنظيمه برناجما تدريبيا تركز على تطوير �ل�شباب �ملوهوبني �لإمار�تيني 
من �ملهند�شني وذلك با�شتخد�م دورتي �شل 1 و 2 و�للتان تعترب� من �أف�شل 
�ملهند�شني  من  �لأوىل  �لدفعة  �أكملت  وق��د  �ل��ع��امل.  يف  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج 

�لإمار�تيني �لدورة بنجاح.
نفط  حقل  يف  �لعمل  لفريق  �جل��ائ��زة  �أع��ط��ي��ت  �لج��ت��م��اع��ي،  �لأد�ء  فئة  يف 
و�شركة  ب��رتون��ا���س  و�شركة  �شل  �شركة  ب��ني  م�شرتك  م�شروع  وه��و  جمنون 

نفط �جلنوب يف �لعر�ق. مت �لعرت�ف بها لدورها يف خلق فر�س عمل من 
خالل تدريب �لعاطلني عن �لعمل من �ملناطق �ملجاورة، مما �أ�شفر عن توفر 

موظفا.  2500
من خالل �لرتكيز �مل�شتمر على �لبتكار، �عرتفت �شركة �شل �ي�شا بالجناز�ت 
�مل�شاريع  تنفيذ  يف  للتميز  عمان  نفط  تنمية  �شركة  من  فريق  حققها  �لتي 
ف�شال عن تطوير وتطبيق تكنولوجيا جديدة ل�شتخال�س �ملو�رد �ل�شعبة 
من �لبئر عن طريق ��شتخد�م تكنولوجيا �ل�شتخال�س �ملعزز للنفط رهدف 

زيادة �نتاج و�إطالة عمر �ملخزون.
كما فاز فريق �خر من �ل�شركة نف�شها بجائزة �شل لإثبات قدرته على تنفيذ 

عمليات �أدت �إىل حتقيق وفور�ت مبا�شرة �أو مكا�شب يف �ملو�رد و�لطاقة.
وفاز بجائزة �ي�شا فريق من �شل و�شريكها يف �مل�شروع �مل�شرتك بدر �لدين 
للبرتول يف م�شر لنجاحه يف حت�شني �لإنتاج يف �مل�شنع �لو�قع يف �ل�شحر�ء 
وهي  �أبات�شي  �شركة  قبل  من  �ي�شا  �لإجن���از  بهذ�  �لع���رت�ف  ومت  �لغربية. 
�ل��ع��امل وزب���ون رئي�شي  �مل�شتقلة يف  و�ل��غ��از  �لنفط  �ك��رب �شركات  و�ح���دة م��ن 

�شركة بدر �لدين.
وتعترب �شل �شريكا ن�شطا يف جمال �لنفط و�لغاز يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
لأك��رث م��ن ق��رن حيث ت�شارك يف ك��ل مرحلة م��ن م��ر�ح��ل �لتطوير يف هذ� 
�لقطاع من �كت�شاف و�إنتاج �لنفط و�لغاز �ىل لتوزيع وت�شويق وبيع �لنفط 
و�لغاز و �لبرتوكيماويات.  كما �ن �ل�شركة �شباقة يف م�شاهماتها يف جمتمعات 
�ل�شرق �لأو�شط، �لتي تعمل فيها، من خالل �لتعليم ومبادر�ت بناء �لقدر�ت 
�لتي توؤدي �ىل خلق فر�س �لعمل وكذلك من خالل �ل�شتثمار �لجتماعي 

و�لأن�شطة �لإمنائية .

•• ال�ضارقة-وام:

�لدويل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ط��ار  مبنى  يكت�شي 
حلة جديدة ويتوهج بالأنو�ر �ملتالألئة يف 
�لفرتة من 7 �إىل 15 فرب�ير �جلاري.. 
�لثالثة ملهرجان  �ل���دورة  �إط��ار  وذل��ك يف 
�نطلقت  �لذي   2013 �ل�شارقة  �أ�شو�ء 
برعاية  �لول  �أم�������س  م�����ش��اء  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
وح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 

�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة.
وق����ال ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ���ش��امل �مل��دف��ع مدير 
�ملبادر�ت  �إن  �ل�شارقة  م��ط��ار  هيئة  ع��ام 
�لتي تنظم يف �ل�شارقة تهدف �إىل تعزيز 
و�لثقافية  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �لإم������ارة  م��ك��ان��ة 
مهرجان  �أن  م��و���ش��ح��ا  و�لإق���ت�������ش���ادي���ة 
مكانته  تعزيز  يف  جنح  �ل�شارقة  �أ���ش��و�ء 
�ملطار  مبنى  �أن  ثقته يف  ع��ن  و�أع���رب   ..
�شيكون من �ملعامل �لبارزة �لتي �شت�شاء 
بالأنو�ر �إىل جانب �ملباين �لأخرى �لتي 

مدى  على  �شوئية  حلة  باأبهى  �شتتزين 
ت�شعة �أيام.

�ل�شارقة  م��ط��ار  م��ب��ن��ى  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ملميزة  �مل���ب���اين  م���ن  ���ش��ي��ك��ون  �ل������دويل 
وذلك  للمهرجان  �إ�شافية  قيمة  وميثل 
م�شتلهم  و�مل��م��ي��ز  �ل��ر�ئ��ع  ت�شميمه  لأن 
من �أفكار �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي عالوة على 
وق���وع���ه ع��ل��ى ����ش���ارع ح��ي��وي مم���ا يجعل 
���ش��ري��ح��ة و����ش��ع��ة م���ن �ل�����ش��ي��اح و�ل�����زو�ر 
يطلعون ب�شكل كبر على هذ� �ملهرجان 
من  وي��زي��د  �ملنطقة  يف  نوعه  م��ن  �لأول 
�ملبادر�ت  �ح��ت�����ش��ان  يف  �ل�����ش��ارق��ة  ت���األ���ق 
و�مل��ه��رج��ان��ات �مل��م��ي��زة. وع��رب �مل��دف��ع عن 
�شكره لهيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي 
ب��ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى �خ���ت���ي���ار م��ب��ن��ى مطار 
ح�شاريا  معلما  ليكون  �لدويل  �ل�شارقة 
�لتي  �لأرب��ع��ة ع�شر  �مل��ب��اين  ب���ارز� �شمن 
تنظيم  ف���رتة  خ���الل  ب���الأن���و�ر  �شت�شاء 

مهرجان �أ�شو�ء �ل�شارقة 2013.

اتفاق ياباين �ضعودي لتاأمني 
اإمدادات نفطية يف حاالت الطوارئ

•• طوكيو-وام: 

�ململكة  �أن  �م�����س  �ليابانية  و�ل�شناعة  و�ل��ت��ج��ارة  �لإق��ت�����ش��اد  وز�رة  �أعلنت 
�لعربية �ل�شعودية �شتو�فق على زيادة �إنتاج �لنفط �خلام �ذ� قدمت طوكيو 
طلب �إمد�د�ت طو�رئ يف �إجر�ء يهدف �إىل منع ح�شول �شدمة لالإقت�شاد 
�لياباين. وقال م�شوؤولون يف �لوز�رة �أن هذ� �لإتفاق يخدم م�شالح �لبلدين 
ل�شيما �ل��ي��اب��ان �ل��ت��ي ي����زد�د �ع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ����ش��ت��ر�د �مل��زي��د م��ن �لوقود 

�لبرتويل و�لغاز لتوليد �لطاقة. 

•• القاهرة-وام:

�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري حم��م��د م��ر���ش��ي �إن�����ش��اء غ��رف��ة جتارة 
م�شرتكة بني م�شر وتركيا يف �إطار تنمية �لعالقات �لقت�شادية 
و�لتجارية بني �لبلدين ليتم م�شاعفتها �يل 10 مليار�ت دولر 
للقاهرة  عبد�هلل جول  �لرتكي  �لرئي�س  زي��ارة  �أن  مر�شى  و�أك��د 
للتباحث  و�أنقرة  �لقاهرة  بني  �مل�شتمر  �لتو��شل  �إط��ار  يف  تاأتي 
بني  �لعالقات  تعزيز  و�شبل  �مل�شرتكة  و�لق�شايا  �ملو�شوعات  يف 
�خل�شو�س  وج��ه  على  تكت�شب  �ل��زي��ارة  و�أن  و�ل�شعبني  �لبلدين 
�أهمية كبرة لأنها تتز�من مع �نعقاد موؤمتر �لقمة �ل�شالمية 
�لذى �إنقعد فى �لقاهرة خالل �ليومني �ملا�شيني. جاء ذلك يف 
بق�شر  وج��ول  مر�شى  �لرئي�شني  بني  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر 
و�أو�شح  �أم�س �لول عقب جل�شة مباحثات بينهما.  �لقبة م�شاء 
�لعالقات  �لرئي�س �لرتكى حول جممل  تباحث مع  �أنه  مر�شي 

�لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  خ�شو�شية  م��دى  يعك�س  مب��ا  �لثنائية 
�لتفاق  مت  حيث  �لبناءة  و�ل�شر�كة  �لتعاون  من  ملزيد  ويوؤ�ش�س 
�ل�شتثمار�ت  من  �ملزيد  ج��ذب  �أج��ل  من  �جلهود  مو��شلة  على 
�لرتكية يف م�شر و�أنه يريد من �مل�شتثمرين �لأتر�ك �ل�شتفادة 
من �حلو�فز و�لفر�س �لتى توفرها �ل�شوق �مل�شرية و�إمكانيات 
باتفاقيات  م�شر  معها  ترتبط  �ل��ت��ى  �ل���ش��و�ق  �إىل  �لت�شدير 
�أن��ه مت �لت��ف��اق مع ج��ول على تفعيل  للتجارة �حل��رة. و�أو���ش��ح 
جميع  م��ع  وتكاملها  و�إي����ر�ن  �ل�شعودية  م��ع  �لرباعية  �مل��ب��ادرة 
�لدم  �إىل حل عاجل لوقف نزيف  �لأط��ر�ف يف �شوريا للو�شول 
�ل�شوري و�شرورة ��شطالع �ملجتمع �لدويل مب�شوؤولياته لوقف 
و�عمال  �ل�شتيطان  ووق��ف  �لفل�شطيني  �ل�شعب  على  �لع��ت��د�ء 
جهود  على  جول  �لرئي�س  �أطلع  �نه  �ىل  م�شر�  �لقد�س  تهويد 
�مل�شاحلة �لبينية �لفل�شطينية حيث �شت�شت�شيف �لقاهرة حما�س 
�لرئي�س  �أ�شاد  جانبه  ومن  بينهما.  �لتفاهمات  و�شرتعى  وفتح 

�لرتكي باجلهود �لتي بذلها �لرئي�س حممد مر�شي يف تقريب 
و�لقت�شادية  و�لتجارية  �ل�شيا�شية  �لعالقات  وتقوية  �مل�شافات 
بني م�شر وتركيا موؤكد� ثقته يف �أن م�شر �شتحقق جناحا كبر� 
يف م�شو�رها بعد �لثورة. و�أو�شح جول �أن حجم �لتبادل �لتجاري 
بني �لبلدين يبلغ حاليا 5 مليار�ت دولر معربا عن �مله يف �أن 
تنجح حكومتا �لبلدين يف زيادته �إىل 10مليار�ت دولر ..موؤكد� 
�أن رجال �لأعمال �لأتر�ك يتوقون �إىل �ل�شتثمار و�شخ �أمو�لهم 
يف �ل�شوق �مل�شرية و�أن حجم �مل�شاريع �لرتكية �ملوجودة يف م�شر 
وعرب  م�شري.  �أل��ف   60 نحو  بها  ويعمل  دولر  مليار�  قيمتها 
جول عن �أمله يف �أن تنجح �ملبادرة �لرباعية �لتي تقودها م�شر 
�لدم  ن��زي��ف  وق��ف  يف  و�ل�شعودية  و�إي����ر�ن  تركيا  �إليها  وتن�شم 
ت��ر�ق يف ديارنا  �أنها  ت��ر�ق ن�شعر  �لتي  �لدماء  �ل�شوري لأن هذه 
كما �أثنى جول على �جلهود �لتي تبذلها م�شر لتقريب وجهات 

�لنظر بني �لف�شائل �لفل�شطينية. 

م�ضر وتركيا تتفقان على م�ضاعفة التبادل التجاري
 اإىل 10 مليارات دوالر

مبنى مطار ال�ضارقة الدويل يكت�ضي حلة جديدة خالل مهرجان اأ�ضواء

اليابان تطلق قطارًا جديدًا فائق ال�ضرعة 
•• طوكيو-يو بي اأي:

�أطلقت �ليابان قطار�ً جديد�ً فائق �ل�شرعة �أكرث �أماناً، �إذ �نه يتميز بنظام مكابح مطّور يخوله �لتوقف ب�شرعة �أكرب 
يف حال ح�شول زلز�ل. و�أفادت هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �ليابانية NHK �ن م�شلحة �شكك �حلديد بو�شط �ليابان 
ر فيه نظام �ملكابح بحيث بات ميكن تخفي�س  �أطلقت �م�س قطارها �جلديد فائق �ل�شرعة �إن 700 �آي ، �لذي طوِّ

�شرعته �لق�شوى ليتوقف ب�شرعة �أكرب، ما يعني �ن خطر تعر�شه لكو�رث عند وقوع زلزل بات �أقل.
و�أو�شحت �ن �لنظام يتميز باأنه ل ي�شجل �أي تغير ب�شفائح �ملكابح �جلديدة نتيحة �لتعر�س ل�شغط قوي، م�شرة 

�إىل �ن تطوير نظام �ملكابح �جلديد ��شتغرق 6 �شنو�ت.
ي�شار �إىل �نه يف �لعام 2004 خرج قطار �شريع عن �شكته يوم �شرب زلز�ل بقوة 6.8 درجات مقاطعة نياغاتا، ما 
دفع �مل�شوؤولني �إىل �لبحث عن �شبل �إطالق قطار�ت �شريعة �أكرث �ماناً ويذكر �ن �لقطار�ت �ل�شريعة تعرف �أي�شاً 

.)Bullet trains( با�شم �لقطار�ت �لطلقة �أو �لر�شا�شة
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العدد  10711 بتاريخ 2013/2/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/964  عمايل كلي                   
�ىل �ملحكوم عليه  /1-  باكو لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م    جمهول حمل �لقامة  
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/12/27 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ عبد�لقادر حممد �شادق عبد�لر�زق �بو �شالح مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ) 79425 درهم( ت�شعة 
و�شبعني �لفا و�ربعمائة وخم�شة وع�شرين درهما، وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا 
بخدمة �شاحب عمل  �لتحق  قد  �لتنفيذ  وقد  يكن-  نقد� مامل  يقابلها  ما  �و 
�آخر، و�لفائدة   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمايل                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1680 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ حممد بابول با�شا مياه   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/1/28  قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله ل�شالح / ز�كر ح�شني رفيق باتو�و�ري بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 8.000 درهم  بان  �ملدعى عليه  بالز�م  �حل�شوريا: 
)ثمانية �لف درهم( قيمة �ل�شيك �مل�شحوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد بتاريخ 
2012/1/20م و�لز�مه كذلك بامل�شاريف. .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   2013/2/7 �ملو�فق 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين    
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1688 جتاري جزئي  

�لعنو�ن  �مل��ح��دودة   و�لن�����ش��اء�ت  للهند�شة  �شنجدو  �شركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/1/28  قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
�لعربية للتجارة ذ.م.م    بالرقم �عاله ل�شالح / �حل�شون  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �حل�شوريا:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل: 
للمدعية مبلغا وقدره  74.389 درهم) �ربعة و�شبعون �لفا وثالثمائة وت�شعة 
وثمانون درهم( و�لزمتها كذلك بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم �تعاب �ملحاماة، 
وبرف�س ماعد� ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   2013/2/6

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1638  جت جز- م ت- ب-  اأظ

مدعى  بنغالدي�س  �جلن�شية:  حممد  بابول  رحمن  مار�جور  مدعي/حممد 
عليه: حممد �شالح جوهر حممد �مد�د �حلق �جلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع 
جوهر  �شالح  �عالنه/حممد  �ملطلوب  درهم    7000 مالية  �لدعوى:مطالبة 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �حلق  �مد�د  حممد 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/2/19 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة   �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ  �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/2/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ 2013/2/9     
اعالن بيع عقار بالن�سر

  يف الدعوى  رقم )2011/54(   انابات جتارية     
�حمد  �ملنفذ �شده:  دب��ي   �م��ارة  عنو�نه:   - و�آخ���رون  �حمد �حل�شوين-  �شامل  �لتنفيذ: حميد  طالب 
عبد�لقادر ندمي قبالن   عنو�نه: �م��ارة دبي  �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/2/13 �ل�شاعة  6.00 
�دن��اه لدى  �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجري بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه  م�شاء ويف �لي��ام �لثالث 
يريد  ومن   )  www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  ل�شركة  �للكرتوين  �ملز�د 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س  �لثمن �ل�شا�شي قبل دخ��ول   تاأمني ليقل 20% من  �ي��د�ع  �ملز�يدة 
على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 

خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات: 
�لقيمة  م��رب��ع  ق��دم   18154 �مل�شاحة   166 �لر����س  رق��م  �لثالثة  �ل�شناعية  �لق�شي�س  �شكنية  �ر����س 
12707800 درهم �ر�س �شكنية �لق�شي�س �ل�شناعة �لثالثة رقم �لر�س 164 �مل�شاحة 18155 قدم مربع 

�لقيمة 12708500 درهم مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�ً.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد عابد 
حممد يعقوب -باك�شتاين 
�شفره  -  ج��و�ز  �جلن�شية  
      )1075301( رق�������م  
���ش��ادر م��ن ب��اك�����ش��ت��ان  من 
ي����ج����ده ع���ل���ي���ه �لت�������ش���ال 

بال�شفارة �لباك�شتانية.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ علي حممد 
�جلن�شية   -���ش��وري��ا  ع��ل��ي  
رق����م   �����ش����ف����ره  ج���������و�ز    -
     )0 0 3 2 4 0 4 6 7 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

.055/1180551

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ن���ور �ح��م��د ك������الو    -�لفلبني 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره رقم  )2033198(     
ي��ج��ده ع��ل��ي��ه �لت�شال  �ل��ف��ل��ب��ني م���ن  ����ش���ادر م 

بتليفون رقم 050/9753332.

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
���ش��ر ج����ول �����ش���الم حممد 
-بنغالدي�س  �ل���دي���ن  ن��ظ��م 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره رقم  
)1614497(      من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

.055/8233395

فقدان جواز ات �سفرت
�مل��دع��و/ ح�شن جمال  ف��ق��د  
ح�����ش��ن ع���������رب     -م�شري 
ج���������و�ز�ت     - �جل����ن���������ش����ي����ة  
)811248و  �رق���ام  �شفره 
A06304557( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     055/8233395.
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2673 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �شركةجمال �لنعيمي للمقاولت �لعامة ذ.م.م   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد    2013/1/27 �ملو�فق  بتاريخ  �ن��ه 
بالرقم �عاله ل�شالح / غنتوت لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م   بالتايل:  حكمت �ملحكمة 
مبثابة ح�شوريا للمدعى ومبثابة �حل�شوري للمدعى عليها: بالز�م �ملدعى عليها بان 
تاريخ  من   %4 بو�قع  �لتاخرية  و�لفائدة  دره��م   231.650 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ترد 
�ملحكوم  �ملبلغ  �لتام ومبا ل يجاوز  �ل�شد�د  �لق�شائية يف 2012/12/24 وحتى  �ملطالبة 
به و�لزمتها كذلك بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� 
ذلك من طلبات.  .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/1/31 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/560  مد كل  - م ر- ب -اأظ

عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لزعابي  ح�شني  رحمة  ح�شني  مدعي/�حمد 
مو�شوع  فل�شطني  �جلن�شية:  و�خرون  �هلل  �ل�شهرب/�شرت  حلو�ين  توفيق  �حمد 
�لدعوى:مطالبة مالية 4.750.000 درهم �ملطلوب �عالنهم/ 1-�حمد توفيق حلو�ين 
�ل�شهرب /�شرت �هلل  2-توفيق �حمد حلو�ين   3-رمزي �حمد حلو�ين 4-ر�مز ر�شو�ن 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  فل�شطني   �جلن�شية:  ر�شتم 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/2/19 موعد�  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/89  ح نف�س-م ر- ب- ع ن

مدعي/ زينب غالم جا�شم مر�د وكيال عنها/خمي�س خليفة خمي�س �لنعيمي 
�جلن�شية: جزر �لقمر مدعى عليه: نا�شر غالم ر�شا �جلن�شية: �ير�ن مو�شوع 
ر�شا  نا�شر غالم  �عالنه/   �ملطلوب  �شهادة ميالد لالبنة  �لدعوى:��شتخر�ج 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �ير�ن    �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/2/17 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/2/07
الحوال ال�سخ�سية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1412  جت جز- م ت- ب-  اأظ

باك�شتاين  عبد�لو�حد  عبد�لنافع  بوكالة  و�لت�شوير  للطباعة  مدعي/�لبد�ع 
و�خرون  �شر  فلك  �شر  فلك  و�شيم  عليه:  مدعى  �لمار�ت  �جلن�شية:  �جلن�شية 
درهم   20000 وقدره  مببلغ  مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  باك�شتان   �جلن�شية: 
فلك  �شر  فلك  ندمي  2- حممد  �شر  فلك  �شر   فلك  1-و�شيم  �عالنهما/  �ملطلوب 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �جلن�شية:باك�شتان  �شر 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/2/19 موعد�  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2013/1/30

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2899ت عمل-م ع- ت- اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �ل�شالم  �شر�ج  �ل�شالم  �شهيد  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : بني �ل�شطور للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: 
�ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شطور  بني 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2012/2067
2013/2/13 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة وكيل  �و  �لعمالية �شخ�شيا  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1094ت جتر-م ر- ت-ع ن(
موؤ�ش�شة   : �شده  �ملنفذ  باك�شتان   �جلن�شية:  خادمي  ممريز  �لتنفيذ/  طالب 
�ملرج �لزرق للمقاولت و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: 
موؤ�ش�شة �ملرج �لزرق للمقاولت و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  جز-م  جت   2012/1328 رقم  �لدعوى 
�لربعاء �ملو�فق 2013/3/6 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلربي.
القلم التجاري                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  573/ 2010  

�لمار�ت  �جلن�شية:  �ملزروعي  حميد  �شعيد  تري�س  حممد   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه:�شعيد �حمد خادم �ملهري �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�ل�شتئناف : تعديل �حلكم    �ملطلوب �عالنه:�شعيد �حمد خادم �ملهري 
�جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر)مت ورود �لتقرير(  مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/2/17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة   �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا 

عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10711 بتاريخ   2013/2/9     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2012/1121م

�ىل �ملدعي عليه: �شركة دلتا �شيتي للمقاولت �لعامة  �لعنو�ن: بالن�شر- 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2012/11/19م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ ربيع �لنوبي ربيع �جلنيبي- 
�مار�ت  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بف�شخ �لتفاق �ملربم بني طريف 
�لتد�عى �ملوؤرخ 2012/2/13  و�لز�م �ملدعى عليها بان ترد للمدعى مبلغ 
15000 درهم خم�شة ع�شرة �لف درهم �مل�شاريف.  حكما قابال لال�شتئناف 
�شدر  �مل�شتند.  ه��ذ�  لت�شلمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خ��الل 

بتوقيعي وختم �ملحكمة 2012/11/20م.

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد 10711 بتاريخ 2013/2/9   

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

�خلر لعمال �لبال�شرت و�لبالط
رخ�شة رقم:CN 1175930 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شعيد �شامل عامر �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �حمد قا�شم حم�شن �جلحو�شي 

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

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

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/1/10 �ملودعة حتت رقم : 184939 
با�شم:�شلطان �حمد للنقليات و�ملقاولت �لعامة    

وعنو�ن:�بوظبي ، �مل�شفح غرب - 5 قطعة 50 ، �س.ب:36057 ، هاتف: 025508851 ، فاك�س:025508852   
 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�لنقليات �لعامة .
�لو�قعة بالفئة :39

و�شف �لعالمه:�لعالمة عبارة ثالث معينات �ملعني �لول د�خلة حرف A باللون �ل�شود و��شفله على �لي�شار 
�ل�شكال  وجميع  �ل�شود  باللون   T حرف  ود�خلة  معني  �ليمني  وعلى   S �ل�شود  باللون  حرف  د�خله  معني 
باللون �لرجو�ين و��شفل �ل�شكل ثالث معينات �شغره باللون �لزرق ومكتوب د�خلهم �لول من �لعلى حرف 
& باللون �ل�شود و��شفله على �لي�شار معني د�خله حرف T باللون �ل�شود وعلى ميني �ل�شكل معني ود�خله 

حرف C باللون �ل�شود و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.
�ل�شرت�طات:ل يوجد .

على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  فرباير 2013 العدد 10711 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

 مالك �لعالمة/�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 53938
با�ش��م:�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا 

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب: 6844 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )43307(  بتاريخ:2003/11/1

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/6/23  وحتى تاريخ :2023/6/22  

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  فرباير 2013 العدد 10711

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 مالك �لعالمة/�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا

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

�ملودعة بالرقم : 53937
با�ش��م:�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا 

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب: 6844 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )43306(  بتاريخ:2003/11/1

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/6/23  وحتى تاريخ :2023/6/22  

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  فرباير 2013 العدد 10711

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 مالك �لعالمة/�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا

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

�ملودعة بالرقم : 195
با�ش��م:�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا 

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب: 6844 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )211(  بتاريخ:1994/7/9

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/4/21  وحتى تاريخ :2023/4/20  

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  فرباير 2013 العدد 10711

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 مالك �لعالمة/�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا

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

�ملودعة بالرقم : 194
با�ش��م:�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا 

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب: 6844 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )210(  بتاريخ:1994/7/9

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/4/21  وحتى تاريخ :2023/4/20  

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  فرباير 2013 العدد 10711

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 مالك �لعالمة/�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا

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

�ملودعة بالرقم : 193
با�ش��م:�ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا 

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب: 6844 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )209(  بتاريخ:1994/7/9

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/4/21  وحتى تاريخ :2023/4/20  

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  فرباير 2013 العدد 10711

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / عيون �لرمي للتجارة �لعامة �س ذ م م
ALAIN BAKHOOR INCENSE : بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ :2012/4/11م �ملودعة حتت رقم : 171935 
تاريخ �يد�ع �لولوية: 2012/4/11م

با�شم:عيون �لرمي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م    
وعنو�ن:�ملرر ، ديرة ، دبي ، �س.ب: 121938 ، هاتف: 042550024 ، فاك�س: 042355302   

 وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :
�لبخور و�لعطور .
�لو�قعة بالفئة :3

و�شف �لعالمه:هي عبارة عن عالمة جتارية على �شكل م�شتطيل حتتوي على كلمات مكتوبة باللغة �لالتينية 
وهي ALAIN BAKHOOR INCENSE مدونة باللون �ل�شود على خلفية بنية �للون .

�ل�شرت�طات:ل يوجد .
على من لديه �عرت��س على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالربيد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  فرباير 2013 العدد 10711
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•• مو�ضكو-يو بي اأي:

�حلكومة  متلكها  �لتي  �لأ���ش��ول  قيمة  ق��درت 
�أي  دولر،  تريليونا   3.3 ب��ح��و�يل  �لرو�شية 
�ملحلي  �لنتاج  من   50% بحو�يل  �أعلى  �نها 

�لإجمايل بالبالد خالل �لعام 2012.
�ل��رو���ش��ي��ة نوفو�شتي  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  و�أف�����ادت 
�جتماعاً  عقدت  �لرو�شية  �حلكومة  �إن  �م�س، 
يهدف �إىل �لتو�شل �إىل مفهوم حمدد يف �إد�رة 

�ملمتلكات �لفدر�لية.

�أندري  �لإق��ت�����ش��ادي،  �لنمو  وزي��ر  ع��ن  ونقلت 
بح�شب  �نه  �لجتماع  خالل  قوله  بيلو�شوف، 
�لإ�شمية  �ل��ق��ي��م��ة  ف�����اإن  �لأول�����ي�����ة،  ب��ي��ان��ات��ن��ا 
للمن�شاآت �لتي متلكها �حلكومة تقدر بحو�يل 
 396.6 يعادل  ما  )�أي  روبل  تريليون   12

مليار دولر( .
�ل�����ش��وق تقدر  �مل��ن�����ش��اآت يف  و�����ش���اف �ن ق��ي��م��ة 
 3.3 ي���ع���ادل  م���ا  �أو  روب����ل  ت��ري��ل��ي��ون  ب�100 

تريليونات دولر.
�لر�شمية  �لإح�����ش��اء�ت  بح�شب  �ن��ه  �إىل  ي�شار 

فاإن �لناجت �ملحلي �لإجمايل �لرو�شي يف �لعام 
يعادل  م��ا  �أو  روب��ل  تريليون   62 بلغ  �ملا�شي 

دولر. تريليون   2.1
�ل�شنو�ت  ط���و�ل  ت��ق��ول  �ل�شلطات  �ن  وي��ذك��ر 
وجود  تخفي�س  �ل�����ش��روري  م��ن  �ن��ه  �ملا�شية 
�ل��دول��ة يف �لق��ت�����ش��اد، و�أوع����ز رئي�س �ل���وزر�ء 
�لرو�شي دميرتي ميدفيديف، يوم كان رئي�شاً 
يف  �حلكوميني  �مل�شوؤولني  كل  باإخر�ج  للبالد، 
جمال�س �إد�رة �شركات �لأ�شهم �مل�شرتكة خالل 

�لعام 2012. من  �بتد�ء  �شنو�ت   3

وحت������دث م��ي��دف��ي��دي��ف يف �لج���ت���م���اع د�ع���ي���اً 
بطريقة  �ملجال�س  ل��ه��ذه  �ملر�شحني  لخ��ت��ي��ار 

�أكرث �شفافية.
ي�شار �إىل �ن �لوكالة �لفدر�لية لإد�رة �أمالك 
يزيد  عما  حالياً  م�شوؤولة  �لرو�شية  �ل��دول��ة 
ت�شارك  م�شرتكة  �أ���ش��ه��م  �شركة   2300 ع��ن 
فيها �لدولة، و1800 �شركة فدر�لية و�أكرث 
�ألف   250 وحو�يل  موؤ�ش�ش�شة  �ألف  من 20 
�أر�س  ق��ط��ع��ة  �أل����ف  ح��ك��وم��ي��ة و238  م��ن�����ش��اأة 

م�شاحتها تقارب �ل�553 مليون هكتار. 

االأ�ضول احلكومية الرو�ضية بـ3.3 تريليونات دوالر 

املال والأعمال

•• باري�س-رويرتز:

�أرن��و مونتبورج  �لفرن�شي  �ل�شناعة  وزير  قال 
م�شريا  ع���ر����ش���ا  ت���دع���م  ب������الده  ح���ك���وم���ة  �ن 
كورون  بيتي  �لنفط  على م�شفاة  لال�شتحو�ذ 
�ملتعرثة يف نورماندي مما ينع�س �لمال يف �أن 
يف  لغالقها  نهائي  موعد  من  �ملحطة  تنجو 

منت�شف �أبريل ني�شان.
ومن �ملقرر �غالق م�شفاة لبتي كورون �لتابعة 
ل�شركة برتوبل�س �ل�شوي�شرية يوم 16 �أبريل 
�لعرو�س  �أن  �لق�شائيون  �حل��ر����س  ق���رر  �ذ� 
�لعر�س  �ملقدمة حتى �لن مبا فيها  �خلم�شة 
�مل�شري و�أخرى من �شركات �شوي�شرية وليبية 

وفرن�شية لي�شت �شاحلة.
�ل�شركة  لعر�س  �ل��دول��ة  ت��اأي��ي��د  ي��وؤث��ر  ورمب���ا 
�ل��ع��رب��ي��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت �مل�����ش��ري��ة ع��ل��ى قر�ر 
تقول  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  �لق�شائيني  �حل��ر����س 
�أقلية  ح�شة  ت�شرتي  ق��د  �ن��ه��ا  �حلكومة  فيه 
عملية  ل���دع���م  �لم������ر  ل�����زم  �ذ�  �مل�������ش���ف���اة  يف 

�ل�شتحو�ذ.
ت�شريح  جتنب  �ل�شرت�كية  �حلكومة  وت��ري��د 
عامال   470 ع��دده��م  �ل��ب��ال��غ  �مل�شفاة  ع��م��ال 
�أعلى  �ىل  �لبطالة  معدل  فيه  و�شل  وق��ت  يف 
م�شتوى له يف 14 عاما كما �أن م�شانع بع�شها 
مملوك ل�شركة جودير و�شركة بيجو ل�شناعة 

�ل�شيار�ت مهددة بالغالق.
وق������ال م���ون���ت���ربج ل���ق���ن���اة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ق����ررت 
عر�س  هناك  وك��ان   - عر�س  م�شاندة  �لدولة 
م����ن ج���ان���ب �شركة  ل���اله���ت���م���ام  م���ث���ر  �خ�����ر 
ل�شمان   - �ل�شوي�شرية  �نرتنا�شونال  ت��ر�ي 

�ل�شتحو�ذ على �مل�شفاة.
و�أ���ش��اف ك��ان م��ن دو�ع���ي ���ش��رورن��ا �أن نرحب 
ب��ع��ر���س غ��ر م��ت��وق��ع �ىل ح��د م��ا وي��ب��دو لنا 
مكانة  ذ�ت  م�شرية  جمموعة  قدمته  ج��ي��د� 

مرموقة.
وقال مي�شيل بيالر دو ل موت �لقائم باأعمال 
�لعربية لال�شتثمار�ت يف فرن�شا  �شركة  ممثل 
�ل�شركة توجه �ىل باري�س  لرويرتز �ن رئي�س 
�ملعنية  �جلهات  جميع  بني  حمادثات  لج��ر�ء 

مب�شر �مل�شفاة.
و�أ������ش�����اف ط��ل��ب��ن��ا م����ن �ل����دول����ة �مل�������ش���ارك���ة يف 
�شندوق  مع  �جتماع  �أول  و�شنعقد  �ل�شتحو�ذ 
ي���وم �جلمعة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
���ش��ي��ادي ي�شخ  ث����روة  �����ش���ارة �ىل ���ش��ن��دوق  يف 

��شتثمار�ت يف �شركات بفرن�شا.
من جهة �أخرى، قال م�شدر من وز�رة �ملالية 
�لفرن�شية �ن بالده ل تعتزم دعم �شركة �شناعة 
�ل�شيار�ت �ملتعرثة بيجو �شرتوين ب�شر�ء ح�شة 
فيها مبدد� بذلك تكهنات ب�شخ �لدولة نقود� 
�مل�شكالت  للم�شاعدة على تخفيف  �ل�شركة  يف 

بعد  �لت�شريحات  هذه  ج��اءت  تو�جهها.  �لتي 
ي���وم م���ن ق��ي��ام ���ش��رك��ة ب��ي��ج��و ���ش��رتوي��ن �لتي 
�ل�شيار�ت  �شوق  يف  �ملبيعات  تر�جع  من  تعاين 
�ل�شوء على حجم  بالقاء  �ل��ر�ك��دة  �لوروب��ي��ة 
م�شكالتها من خالل �شطب 1ر4 مليار يورو 

من قيمة �أ�شول لها. دولر  مليار  5ر5 
�أ�شهم  يف  �لدولة  ��شتثمار  �م�س  �مل�شدر  وق��ال 
�ملجموعة  ف��اأول��وي��ة  م��ط��روح��ا..  لي�س  بيجو 
وتعزيز  ل��ل��ت��ع��ايف  خ��ط��ت��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ت��م��ث��ل يف 
حتالفها م��ع ج��رن�ل م��وت��ورز و�ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
تنميتها.  وكان وزير �ملو�زنة �لفرن�شي جروم 
ك�����اوز�ك ق���ال يف وق���ت ���ش��اب��ق �ن ب����الده رمبا 
رفع  للم�شاعدة يف  بيجو  �ل�شتثمار يف  تدر�س 

�أ�شهمها. وقال �لوزير لقناة تلفزيون بي.�ف.
�أل تزول  �ل�شركة يجب  �م  هذ� ممكن.. هذه 
ول ميكن �أن تزول وينبغي علينا �أن نفعل كل 

ما يلزم لنقاذ هذه �ل�شركة. 
وقال متحدث با�شم �شندوق �لرثوة �ل�شيادي 
يف فرن�شا �ن �ل�شندوق ل يعمل على �أي خطة 
لال�شتثمار يف بيجو. ورف�شت �شركة �ل�شيار�ت 

�لتعليق.
ت�شرر�  �لك��رث  �ل�شركات  م��ن  و�ح���دة  وبيجو 
من �نخفا�س �ملبيعات �لذي ��شتمر طويال يف 
�ل�شركة ت�شريح ثمانية �لف  �أوروب��ا. وق��ررت 
عامل و�غالق م�شنع للحد من �خل�شائر �لتي 

قاربت 200 مليون يورو �شهريا.

نفت نيتها �شراء ح�شة يف بيجو 

•• طوكيو-رويرتز:فرن�ضا توؤيد اال�ضتحواذ على م�ضفاة بيتي كورون

�أ�شبوعني  �أدن��ى م�شتوى له يف  �ليورو �م�س من  �قرتب 
بعد �أن ملح رئي�س �لبنك �ملركزي �لوروبي ماريو در�جي 
�ىل خماوف ب�شاأن تاأثر �رتفاع قيمة �لعملة يف �لونة 
�لخرة على �لقت�شاد يف ت�شريحات قال حمللون �نها 

جتاوزت حد توقعاتهم.
و��شتقر�ر  للنمو  مهم  �ل�شرف  �شعر  �ن  در�ج���ي  وق���ال 
�لقيمة  �رتفاع  �ذ� كان  �أن يرى ما  و�ن��ه يريد  و�ل�شعار 

م�شتمر� و�شيغر تقييمنا للمخاطر.
من  ب��ال��ق��رب  دولر  3410ر1  �ىل  �ل���ي���ورو  و���ش��ج��ل 
�ل�شابقة  �جلل�شة  يف  �لمريكية  �لعملة  �أم���ام  م�شتو�ه 
9ر0 باملئة عندما �نخف�س لفرتة وجيزة �ىل  وتر�جع 
33705ر1 دولر وهو �أدنى م�شتوى له منذ 25 يناير 

كانون �لثاين.
وقال در�جي �ن �لن�شاط �لقت�شادي يف منطقة �ليورو 
�شيتعافى تدريجيا يف عام 2013 لكنه �أ�شاف �أنه يتوقع 

�شلبيات �أكرث من �ليجابيات.
وتر�جع �ليورو �ىل 16ر85 بن�س لي�شتقر عند 22ر85 
�لدولر  �أم��ام  �أي�شا  �ل�شرتليني  �جلنيه  و�رتفع  بن�س. 
�أدن��ى م�شتوى له يف  �ىل 5728ر1 دولر ليقرتب من 
�أ�شهر �لذي �شجله يف وقت �شابق �ل�شبوع �جلاري  �شتة 
باملئة  4ر0  �ل��دولر  و�نخف�س  دولر.  5630ر1  وهو 
�ملتعاملون  فيه  �أقبل  �ل��ذي  �لوقت  26ر93 ين يف  �ىل 
على جني �لرباح بعد عجز �لعملة �لمريكية عن جتاوز 
م�شتوى مقاومة رئي�شي عند 96ر93 ين وهو م�شتوى 
2ر38 باملئة ملوجة �لهبوط يف �لفرتة  ت�شحيح ن�شبته 

بني عامي 2007 و2011.

الذهب م�ضتقر وتوقعات بانخفا�س 
•• لندن-رويرتز:

تاأرجحت ��شعار �لذهب د�خل نطاق �شيق جد� �م�س لكن �لجتاه �لعام كان �شعيفا بالن�شبة للمعدن �لنفي�س و�ليورو 
بعد �أن �ألقى �لبنك �ملركزي �لوروبي �ل�شوء على خماطر �لرت�جع يف �قت�شاد �ملنطقة.

�ليوم كما  بتوقيت جرينت�س م�شتقر� خالل   1130 �ل�شاعة  24ر1670 دولر لالوقية يف  �لذهب  �شعر  و�شجل 
��شتقر �شعر �لذهب �لمريكي يف �لعقود �لجلة ت�شليم �بريل ني�شان عند 20ر1671 دولر لالوقية.

بعد  تر�جعهما  و�لبالديوم  �لبالتني  وو��شل  لالوقية  دولر  47ر31  و��شتقر كذلك �شعر �لف�شة عند م�شتوى 
�مل�شتثمرين  ب��دء  مع  �ل�شبوع  ه��ذ�  �شابق  وق��ت  يف  �لعام  ون�شف  ع��ام  من  �أك��رث  يف  م�شتو�يات  �أعلى  �ىل  �رتفاعهما 

�مل�شاربني يف جني �لرباح.

اليورو قرب اأدنى م�ضتوى يف اأ�ضبوعني 

•• بروك�ضل-ا ف ب:

ظ��ه��رت ب�����و�در ت�����ش��وي��ة ب���اك���ر� ���ش��ب��اح �م�����س بني 
�ملقبلة لالحتاد  �مليز�نية  �لقادة �لوروبيني حول 
�ملطالبني  ما بني   ،2020 �لعام  �لوروب��ي حتى 
�ل��ن��ف��ق��ات وع��ل��ى ر�أ�شهم  ب��اق��ت��ط��اع��ات ���ش��ارم��ة يف 
بريطانيا، و�لد�عني �ىل تبني خطة �كرث طموحا 

ويف مقدمهم فرن�شا و�يطاليا.
�ملناق�شات  م����ن  ����ش���اع���ة   15 م����ن  �ك�����رث  وب���ع���د 
و�مل����د�ولت على  �لثنائية  و�مل�����ش��اور�ت و�ل��ل��ق��اء�ت 
�نفر�د، مل يتو�شل روؤ�شاء �لدول و�حلكومات �ىل 
�تفاق لكن بع�س �ملوؤ�شر�ت �فادت بانهم يقرتبون 

من �لت�شوية.
�ل27  �ل����دول  ق���ادة  ق��م��ة  ��شتئناف  �مل��ق��رر  وم���ن 
�جلمعة. و�علن رئي�س �ملجل�س �لوروبي هرمان 
و�شيعر�س  �ت��ف��اق  على  يعمل  �ن��ه  روم��ب��وي  ف��ان 

�قرت�ح ت�شوية جديد�.
�عتماد�ت  �ن  ع��دي��دة  �وروب���ي���ة  م�����ش��ادر  وذك����رت 
�للتز�م �لتي متثل �شقف �لنفاق �مل�شموح به تبلغ 
�لدفع  �عتماد�ت  �ن  حني  يف  يورو  مليار   960
�ي �لنفقات �لفعلية لل�شنو�ت �ل�شبع �ملقبلة تبلغ 
ت�شرف قدره 12  هام�س  مع  يورو  مليار   908
ترت�شم  ت�شوية  �ن  فرن�شي  م�شدر  وق��ال  مليار. 

تدريجيا. وهي باتت ممكنة لكنها مل تتم بعد .
وب��ح�����ش��ب م�����ش��ادر �وروب����ي����ة ف����ان ه���رم���ان فان 
�ق����رت�ح �عتماد�ت  ����ش��ا���ش��ا  ي��ع��ت��زم  روم���ب���وي ك���ان 
�لتز�م مب�شتوى 960 مليار يورو و�عتماد�ت دفع 

مب�شتوى 913 مليار يورو.
ف���رن�������ش���و� هولند  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل���رئ���ي�������س  وك������ان 
على  �تفقا  م��رك��ل  �نغيال  �لمل��ان��ي��ة  و�مل�شت�شارة 
�لرب���ع���اء، بح�شب �حد  م�����ش��اء  �ل��رق��م��ني  ه��ذي��ن 

�مل��ف��او���ش��ني، غ���ر �ن م��رك��ل ورئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�ل���ربي���ط���اين دي���ف���ي���د ك����ام����رون حت���دث���ا لحقا 

�خلمي�س عن رقم �دنى بكثر لعتماد�ت �لدفع.
ورف�����س ه��ولن��د م��ع رئي�س �حل��ك��وم��ة �ليطايل 
ماريو مونتي �ن متلي بريطانيا �لتفاق �لنهائي 
و�ف��اد م�شدر �وروب��ي �ن مونتي ورئي�س �لربملان 
�لوروب��ي مارتن �شولتز ذكر� بان بقاء بريطانيا 
يف �لحت��اد �لوروب��ي غر م�شمون، بعدما �علن 
كامرون عن تنظيم ��شتفتاء حول هذ� �ملو�شوع 

بعد �لعام 2015.
و�بدى كامرون ت�شميما �شديد� فور و�شوله �ىل 
بروك�شل ظهر �م�س �لأول وقال �ن �لرق��ام �لتي 
فعال  كانت  �لثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  عر�شت 
من  خف�شها  ي��ج��ب  ينبغي.  مم��ا  �ك���رث  مرتفعة 

جديد. و�ذ� مل يتم ذلك فلن يكون هناك �تفاق .
وكان رومبوي عر�س يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 
�رقاما �دنى بكثر من طلبات �ملفو�شية �لوروبية، 
�لتق�شف  وب��خ��ط��ط  ب���الزم���ة  ل��الخ��ذ  م��ن��ه  �شعيا 
�ملفرو�شة يف �لعديد من �لدول �لع�شاء، فطرح 
و943  �لل��ت��ز�م  لعتماد�ت  ي��ورو  مليار   973

مليار يورو لعتماد�ت �لدفع.
�ل�شمالية  و�ل�����دول  و�مل��ان��ي��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  �ن  غ���ر 
حذر  جهته  م��ن  �لق���رت�ح  ه��ذ�  رف�شت  وهولند� 
ت�شوية  �ي  �شرف�س  �ن���ه  م��ن  ه��ولن��د  ف��رن�����ش��و� 
�بدى  ك��م��ا   . �ل��ن��م��و  وت��ت��ج��اه��ل  �ل���زر�ع���ة  تتنا�شى 
��شتعد�ده  نيكا�س  بيرت  �لت�شيكي  �ل���وزر�ء  رئي�س 
لفر�س �لفيتو على �قرت�ح غر مقبول للنمو يف 

بالده.

•• تون�س-ا ف ب:

�أل��غ��ي��ت �م�����س ك��ل �ل��رح��الت �جل��وي��ة م��ن و�إىل 
�ليه  دع��ا  �ل���ذي  �ل��ع��ام  �ل���ش��ر�ب  ب�شبب  تون�س 
�ملركزية  ل��ل�����ش��غ��ل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت������اد 
�شكري  �لبارز  �ملعار�س  ت�شييع  يوم  يف  �لنقابية 
�ملا�شي  بلعيد �لذي �غتيل بالر�شا�س �لربعاء 
وقال م�شوؤول  تون�س.  �لعا�شمة  �مام منزله يف 
تون�س-قرطاج  م��ط��ار  يف  �لع�����الم  مب�شلحة 
�لرحالت  كل  �لغاء  مت  بر�س  لفر�ن�س  �ل��دويل 
ي���وم �جلمعة  ت��ون�����س ك��ام��ل  �جل��وي��ة م��ن و�ىل 
�ي�شا  ي�شمل  �لل���غ���اء  �ن  �مل�����ش��وؤول  و�����ش���اف   .
حركة �لنقل �جلوي د�خل تون�س بني �ملطار�ت 
�لتون�شية. و�و�شح �نه ب�شبب �ل�شر�ب �لعام لن 
يكون بالمكان م�شاعدة �لطائر�ت على �لقالع 

�أو �لهبوط يف �ملطار�ت �لتون�شية.
�لنقل �جلوي  �ول مرة ت�شل فيها حركة  وهذه 
 14 بالكامل من و�ىل تون�س منذ �لطاحة يف 

�ملخلوع  بالرئي�س   2011 �لثاين يناير  كانون 
زين �لعابدين بن علي.

االإ�ضراب ي�ضل الرحالت اجلوية يف تون�ساتفاق اأوروبي و�ضيك حول ميزانية االحتاد

اليورو قرب اأدنى م�ضتوى يف اأ�ضبوعني 
•• طوكيو-رويرتز:

�قرتب �ليورو �م�س من �أدنى م�شتوى له يف �أ�شبوعني بعد �أن ملح رئي�س �لبنك �ملركزي �لوروبي ماريو در�جي �ىل خماوف ب�شاأن تاأثر �رتفاع قيمة �لعملة يف �لونة 
�لخرة على �لقت�شاد يف ت�شريحات قال حمللون �نها جتاوزت حد توقعاتهم. وقال در�جي �ن �شعر �ل�شرف مهم للنمو و��شتقر�ر و�ل�شعار و�نه يريد �أن يرى 
ما �ذ� كان �رتفاع �لقيمة م�شتمر� و�شيغر تقييمنا للمخاطر. و�شجل �ليورو �ىل 3410ر1 دولر بالقرب من م�شتو�ه �أمام �لعملة �لمريكية يف �جلل�شة �ل�شابقة 
وتر�جع 9ر0 باملئة عندما �نخف�س لفرتة وجيزة �ىل 33705ر1 دولر وهو �أدنى م�شتوى له منذ 25 يناير كانون �لثاين. وقال در�جي �ن �لن�شاط �لقت�شادي 
يف منطقة �ليورو �شيتعافى تدريجيا يف عام 2013 لكنه �أ�شاف �أنه يتوقع �شلبيات �أكرث من �ليجابيات. وتر�جع �ليورو �ىل 16ر85 بن�س لي�شتقر عند 22ر85 
بن�س. و�رتفع �جلنيه �ل�شرتليني �أي�شا �أمام �لدولر �ىل 5728ر1 دولر ليقرتب من �أدنى م�شتوى له يف �شتة �أ�شهر �لذي �شجله يف وقت �شابق �ل�شبوع �جلاري 
وهو 5630ر1 دولر. و�نخف�س �لدولر 4ر0 باملئة �ىل 26ر93 ين يف �لوقت �لذي �أقبل فيه �ملتعاملون على جني �لرباح بعد عجز �لعملة �لمريكية عن جتاوز 

م�شتوى مقاومة رئي�شي عند 96ر93 ين وهو م�شتوى ت�شحيح ن�شبته 2ر38 باملئة ملوجة �لهبوط يف �لفرتة بني عامي 2007 و2011.

تراجع اأرباح ني�ضان ب�ضبب �ضعف الطلب 
•• يوكوهاما-رويرتز:

�أ�شا�س �شنوي �ىل  35 باملئة على  �علنت ني�شان موتور تر�جع �رباحها �ل�شافية يف �لربع �لثالث من �ل�شنة �ملالية 
�أوروب��ا و�ل�شني و�لوليات �ملتحدة. ومع ذلك  580 مليون دولر م�شرة �ىل �شعف �لطلب يف  ين  مليار  1ر54 
جاءت �لنتائج �أعلى قليال من توقعات �ل�شوق باأن تبلغ 8ر51 مليار ين يف ��شتطالع �أجرته رويرتوز �شمل �شبعة 
حمللني. وباعت ني�شان 94ر4 مليون �شيارة يف عام 2012 على م�شتوى �لعامل بارتفاع 8ر5 باملئة عن 2011 
لكن �ملبيعات يف �ل�شني �أكرب ��شو�قها �نخف�شت بن�شبة 3ر31 باملئة يف �لفرتة �أكتوبر ت�شرين �لول غلى دي�شمرب 

كانون �لول عن �لفرتة �ملقابلة قبل عام مع �ندلع �حتجاجات مناه�شة لليابان يف �شبتمرب �أيلول.

الذهب م�ضتقر وتوقعات 
بانخفا�س 

•• لندن-رويرتز:

�لعام  �لجت��اه  لكن  �م�س  ج��د�  �شيق  نطاق  د�خ��ل  �لذهب  ��شعار  تاأرجحت 
كان �شعيفا بالن�شبة للمعدن �لنفي�س و�ليورو بعد �أن �ألقى �لبنك �ملركزي 

�لوروبي �ل�شوء على خماطر �لرت�جع يف �قت�شاد �ملنطقة.
و�شجل �شعر �لذهب 24ر1670 دولر لالوقية يف �ل�شاعة 1130 بتوقيت 
جرينت�س م�شتقر� خالل �ليوم كما ��شتقر �شعر �لذهب �لمريكي يف �لعقود 

�لجلة ت�شليم �بريل ني�شان عند 20ر1671 دولر لالوقية.
وو��شل  لالوقية  دولر  و��شتقر كذلك �شعر �لف�شة عند م�شتوى 47ر31 
يف  م�شتو�يات  �أعلى  �ىل  �رتفاعهما  بعد  تر�جعهما  و�ل��ب��الدي��وم  �لبالتني 
�أكرث من عام ون�شف �لعام يف وقت �شابق هذ� �ل�شبوع مع بدء �مل�شتثمرين 

�مل�شاربني يف جني �لرباح.
وهبط �لبالتني 5ر0 باملئة �ىل 49ر1707 دولر لالوقية بعد �رتفاعه 

�ىل 1740 دولر� لالوقية يف وقت �شابق هذ� �ل�شبوع.
وتر�جع �لبالديوم 5ر0 باملئة كذلك �ىل 97ر743 دولر لالوقية وكان 
�شبتمرب  منذ  م�شتوياته  �على  وه��و  لالوقية  دولر  50ر769  �شجل  قد 

�ملا�شي. �لربعاء  يوم  �أيلول 2011 
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�ىل  �ملتو�شطة  للم�شافات  �ل��ق��وى  لأل��ع��اب  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  بعثة  و���ش��ل��ت 
جوهان�شربج بجنوب �أفريقيا حيث تقيم مع�شكرها �خلارجي �لذي ي�شتمر حتى 
�خلام�س من �شهر مار�س �ملقبل ��شتعد�د� لبطولة دول جمل�س �لتعاون و�لتي 
�لبعثة  و�شمت  �ملقبل.  مار�س  �شهر  خالل  �لدوحة  �لقطرية  بالعا�شمة  تقام 
�شعود  و�لالعبني  كتو  �شريف  و�ملدلك  هومل�س  يل  ج��ري  �جلامايكي  �مل��درب 
�ملايل  �ملدير  ح�شن  حممد  �شالح  ونقل  �لعيدي.  ر��شد  وعبد�هلل  عبد�لكرمي 
�لالعبني  �ىل  �لقوى  �ألعاب  �حت��اد  �د�رة  جمل�س  حتيات  �حلكام  جلنة  رئي�س 
قبل مغادرتهم ..موؤكد� حر�س �لحتاد على توفر كل �شبل ومتطلبات �إجناح 
�لنتائج  �أف�شل  لتحقيق  وجه  �أح�شن  على  �لدولة  متثيل  يف  �لالعبني  مهمة 
�ملحافل  جميع  يف  خفاقا  �لدولة  وعلم  ��شم  ورف��ع  �لتتويج  من�شات  و�عتالء 
و�ل�شتفادة من  و�لن�شباط  �للتز�م  �لالعبني على  �لريا�شية. وحث �شالح 
�لفني  �جلهاز  �إليها  ي�شعى  �لتي  بال�شورة  �لإع��د�د  يكتمل  حتى  �ملع�شكر  هذ� 
جلنة  رئي�س  و�أع��رب  ثمارها.  �خلطة  توؤتي  حتى  �لوطنية  �ملنتخبات  وجلنة 
�حلكام عن �أطيب �أمنياته للبعثة بالتوفيق يف �أد�ء مهمتها ور�شالتها مبا يحقق 

�أهد�ف و��شرت�تيجية �لحتاد.

وغرميه  ج��اره  تركيز  يت�شتت  �ن  �للقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  ي��اأم��ل 
مان�ش�شرت يونايتد �ملت�شدر �لذي ي�شتعد ملو�جهة نارية يف �لدور �لثاين 
لدوري �بطال �وروبا مع ريال مدريد �ل�شباين، ليحاول جمدد� تقلي�س 

�لفارق معه يف �شد�رة �لدوري �لنكليزي لكرة �لقدم.
و�شعى �شيتي �ىل تقلي�س �لهوة مع يونايتد حامل �لرقم �لقيا�شي بعدد 
�شفر-�شفر  رينجرز  ب��ارك  كوينز  مع  تعادل  لكنه  �للقب،  �ح��ر�ز  م��ر�ت 
 9 �ىل  يونايتد  مع  �لفارق  لرتفع  مرحلتني،  �خ��ر  يف   2-2 وليفربول 
على  يونايتد  وي�شت�شيف  �مل��و���ش��م.  نهاية  على  مرحلة   13 قبل  نقاط 
�ل�شاد�شة  �ملرحلة  �لحد يف  �خلام�س غد�  �يفرتون  تر�فورد  �ولد  ملعبه 

و�ل��ع�����ش��ري��ن، ق��ب��ل ث��الث��ة �ي���ام م��ن م��و�ج��ه��ة ري���ال م��دري��د يف �لعا�شمة 
بعد  وذل��ك  �شاوثمبتون  على  �ل�شبت  غ��د�  �شيتي  يحل  فيما  �ل�شبانية، 
ليدز  مو�جهة  وبا�شتثناء  �لوىل.  �لقارية  �مل�شابقة  من  �مل��وؤمل  �ق�شائه 
يونايتد يف م�شابقة �لكاأ�س يف 17 �شباط فرب�ير �حلايل، ميكن لرجال 
�ملدرب �ليطايل روبرتو مان�شيني �لرتكيز فقط على م�شابقة �لدوري. 
�فريقيا،  كاأ�س �مم  �لعاج من ربع نهائي  �شاحل  ويف ظل خ��روج منتخب 
�شي�شتيعد �شيتيزنز خدمات لعب �لو�شط يحيى توريه و�شقيقه �ملد�فع 
�ل�شاحل �جلنوبي. وقال يحيى توريه �ف�شل  كولو توريه يف زيارته �ىل 
يف  �لتفكيرب  �ىل  بحاجة  لكننا  متاأخر،  موقع  يف  نحن  �فريقي:  لع��ب 

�ملا�شي و�ن كل �شيء ممكن. يونايتد ميلك ت�شكيلة قوية، وعلى  �ملو�شم 
�لورق م�شو�ره ��شهل، بيد �ن �ل�شباق على �للقب ل يز�ل طويال . ويحوم 
�مل�شاب  كومباين  فن�شان  �لبلجيكي  �ل��دف��اع  قلب  م�شاركة  ح��ول  �ل�شك 
ركبته. من جهته،  ريت�شاردز ل�شابة يف  ميكاه  يغيب  فيما  �شاقه،  بربلة 
��شتعادة  ع��ن  �حل��دي��ث  �ن  �حلمر  �ل�شياطني  مهاجم  روين  و�ي��ن  �عترب 
مان�ش�شرت  �ىل  �ن��ظ��رو�  �لن  �له��م  ه��ي  �لنتائج  مبكر�:  ي��ز�ل  ل  �للقب 
�لفوز، ح�شلو�  �ن يحققو�  ينبغي  كان  رينجرز.  بارك  كوينز  �شيتي �شد 
على عدة فر�س لكن �هدرو� نقطتني . وتابع روين �لذي �شيو�جه فريقه 
�ل�شابق: كان ميكن �ن يح�شل ذلك معنا بب�شاطة يف �ليوم �لتايل . و�عترب 

روين �لذي �شجل �ول هديف بالده يف مبار�ة �لرب�زيل �لودية 2-1 على 
ملعب وميبلي: ل منلك �ي لعب يف ت�شكيلتنا ل يريد �لعمل. ننظر �ىل 
�لح�شائيات بعد �ملبار�ة لرنى �مل�شافة �لتي قطعناها. ل ميكن �ن تختبئ 
يف ظل �لتكنولوجيا . وكان �يفرتون، �لذي مل يخ�شر يف 5 مباريات، قلب 
يف زيارته �لخرة �ىل ملعب �ولد تر�فورد تاأخره 2-4 �ىل تعادل ثمني 

4-4 يف ني�شان �بريل �ملا�شي، ما �شب يف م�شلحة �حر�ز �شيتي �للقب.
بتعادل  �ملا�شي  �ل�شبوع  هاما  حتول  �لثالث  �ملركز  على  �ل�شر�ع  و�شهد 
ت�شل�شي مع نيوكا�شل 2-2، ما �شمح لتوتنهام �لر�بع �ىل تقلي�س �لفارق 

�ىل نقطة و�حدة معه. 

قبل القمة النارية مع الريال

اختبـــار �ضعــــب ملان�ض�ضتـــــر يونايتــــــد يف الربميـــــــر ليـــــــغ

•• اأم القيوين ـ حممد بدير :

�شهد �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود �ملعال، ويل عهد �م 
�لقيوين ختام فعاليات دورة ر��شد بن �شعود �ملعال 
برعاية  �أقيمت  و�لتي  �لقيوين،  ب��اأم  �لقدم  لكرة 
كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد 
�ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين، يف 
ن�شختها �لعا�شرة، مبلعب �لنادي �لعربي، وح�شر 
�لفعاليات �ل�شيخ عبد�هلل بن �شعود �ملعال، رئي�س 
�للجنة �لعليا للدورة، وعدد من مديري �لدو�ئر 
�حل��ك��وم��ي��ة و�مل�����ش��ئ��ول��ني ب���الم���ارة.  وت��اب��ع �شمو 

و�لتي فاز  �لنهائية  �ملبار�ة  �لقيوين  �أم  ويل عهد 
�لبطولة على  �لعا�شمة، بلقب  بها فريق �شرطة 
ح�شاب فريق يونايتد بعدما �نتهت بالتعادل بني 
�لفريقني يف �لوقت �ل�شلي بهدفني لكال منهما، 
وقد قدما �لفريقني م�شتوى طيب ومبار�ة قوية 
�لتكتيكي،  وطابعها  فنياتها  على  �جلميع  �ثنى 
و�حتكمت �ملبار�ة ل�شربات �لرتجيح و�لتي كانت 
حاز  وبهذ�  �لعا�شمة،  �شرطة  فريق  ن�شيب  من 
ح�شل  بينما  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  على  يونايتد  فريق 

فريق �لتعليم �لعايل على �ملركز �لثالث.
ب�����د�أت ف��ع��ال��ي��ات ح��ف��ل �خل���ت���ام بال�شالم  ب��ع��ده��ا 

�مل�شلحة  �ل�����ق�����و�ت  ف����رق����ة  وق���دم���ت���ه  �ل���وط���ن���ي 
للمو�شيقى �لع�شكرية، بعدها كلمة عريف �حلفل 
ثم �آيات من �لقر�آن �لكرمي ، و�لقى كلمة �للجنة 
�ملنظمة ، حممد علي ر��شد، رئي�س �للجنة �لمنية 
بالدورة، و�لتي �أكد خاللها بالدور �لكبر �لذي 
�لريا�شة  ت��ط��ور  ب�شان  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  توليه 
و�لرتقاء بعن�شر �ل�شباب كما �أ�شار خالل كلمته 
�شو�ء  للدورة  �جلو�نب  جميع  يف  �لتطور  مبدى 
�لنجاح  مو��شلة  على  م��وؤك��د�  فنينا  �أو  تنظيميا 

دوما للدورة يف ن�شخها �لقادمة.
بعد ذلك �شهدت فعاليات �حلفل عر�س �شعار�ت 

�ل�شركات �لر�عية ، ثم عر�س تفاعل معه �جلميع 
مميز  عر�س  تبعه   ، �ملو�شيقى  مع  و�للهب  لليزر 

لالألعاب �لنارية �أ�شاءت �شماء �لمارة.
ويف ختام �حلفل قام �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود 
�لرعاة  ب��ت��ك��رمي  �ل��ق��ي��وي��ن،  �م  ع��ه��د  �مل��ع��ال، ويل 
تكرمي  وك��ذل��ك   ، �مل�شاركة  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر 
 ، �لغاوي  �ل�شابق علي ثاين جمعه  �ملنتخب  جنم 
وتكرمي حكام �ملبار�ة �لنهائية وتكرمي �لالعبني 
�للجنة  �أع�����ش��اء  وت���ك���رمي   ، ب���ال���دورة  �مل��م��ي��زي��ن 
�لثالث  �مل��رك��ز  فريقي  تكرمي  و�أخ���ر�   ، �ملنظمة 
و�مل���رك���ز �ل���ث���اين ، ب��ع��ده��ا ت��ك��رمي ف��ري��ق �شرطة 

كاأ�س  ع��ل��ى  �لول وح�����ش��ول��ه  ب��امل��رك��ز  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
ويل  �شمو  م��ع  تذكارية  ���ش��ورة  و�لتقاط  �ل���دورة 

عهد �أم �لقيوين.
�ل��دورة يح�شل خاللها  �أن جو�ئز  جدير بالذكر 
�شرطة  ف��ري��ق  �لول   ب��امل��رك��ز  �ل��ف��ائ��ز  �ل��ف��ري��ق 
�لدور بالإ�شافة للميد�لية  �لعا�شمة  على كاأ�س 
�ألف   100 �ل��ف��ري��ق وم��ب��ل��غ  �ل��ذه��ب��ي��ة لأع�����ش��اء 
 50 يونايتد  �لثاين  فريق  �ملركز  و منح  دره��م، 
�لثالث   �ملركز  �أما  �لف�شية  درهم،و�مليد�لية  �ألف 
فريق �لتعليم �لعايل فح�شل على 30 �ألف درهم 
و�مليد�لية �لربونزية، وح�شل �لفريق �ملثايل على 

10 �آلف درهم ومنحت جو�ئز لكل من، �أف�شل 
لعب و�أف�شل حار�س و�لهد�ف وقيمتها 5000 

درهم .
وق���د ����ش���ارك ب��ال��ن�����ش��خ��ة �ل��ع��ا���ش��رة ب���ال���دورة 16 
�لإمار�ت  يف  �لكرة  جن��وم  من  نخبة  ت�شم  فريق 
وعدد من �لدول �لعربية و�ل�شيوية ، وهي فرق 
 ، �خلو�نيج   ، �ل��ع��ايل  �لتعليم  �لعا�شمة،  �شرطة 
�ملطبخ  �ملن�شاآت،  ،حماية  �لفهود   ، �مل��دين  �لدفاع 
 ، دي���ادور�   ، ت�شويزد�جري�س   ، �لكر�مة  �ل�شعبي، 
�أمن �ملنافذ ، �شكاي د�يف دبي ،بالك �شتار، كمز�ر، 

فا�شرت�ملحدودة ، يونايتيد.   

�ل�شبت  �ل��ي��وم  �شباح  م��ن  �لعا�شرة  يف  تنطلق 
�لثانية  للن�شخة  �لوىل  �جل��ول��ة  م��و�ج��ه��ات 
ودوري  ���ش��ن��ة   14 حت���ت  �ل��ف��ت��ي��ات  دوري  م���ن 
�ملالعب  ع���ل���ى  ���ش��ن��ة   16 حت����ت  �ل���ن���ا����ش���ئ���ات 
حتت  وذل��ك   ، بدبي  �لهلي  بالنادي  �لفرعية 
لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة  جلنة  وتنظيم  ����ش��ر�ف 
وبالتن�شيق  �لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س  �لتابعة 
�لرتبية  وز�رة  وبالتعاون مع  �لكرة  �حتاد  مع 
. و�شتقام  �ملدر�شية  �لريا�شة  و�لتعليم و�حتاد 
�شباح �ليوم خم�س مو�جهات يف دوري �لفتيات 
ومبثلها يف دوري �لنا�شئات ، حيث �شيلتقي يف 
تدريب  مب��رك��ز  �له��ل��ي  �ل��ن��ادي  فتيات  �لول 
�ب���وظ���ب���ي مركز  م���رك���ز  وي���الق���ي   ، ع��ج��م��ان 
�ل�شارقة- تدريب  مركز  ويو�جه   ، دبي  فريق 
ويلتقي  �لريا�شي،  �بوظبي  فريق  �ل�شرقية 
تدريب  مركز  بفريق  �ل�شارقة  تدريب  مركز 
�جلولة  م��ب��اري��ات  تختتم  ح��ني  يف   ، �لفجرة 
ت���دري���ب ر�����س  ب��ل��ق��اء ف��ري��ق��ي م���رك���ز  �لوىل 
�خليمة ومركز تدريب �م �لقيوين . ويف دوري 

�لنا�شئات يو�جه فريق مركز تدريب �لفجرة 
م��رك��ز ت��دري��ب �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ، يف حني 
يلتقي فريق مركز تدريب �م �لقيوين بفريق 
ف��ري��ق مركز  ي��الع��ب  ، فيما  �ل��ن��ادي �له��ل��ي 
ت��دري��ب �ل�����ش��ارق��ة ف��ري��ق م��رك��ز ت��دري��ب دب��ي ، 
تدريب  تدريب عجمان مبركز  ويلتقي مركز 
بلقاء  �ملو�جهات  وتختتم  �ل�شارقة-�ل�شرقية 
فريق �بوظبي �لريا�شي وفريق مركز تدريب 
ر�أ�س �خليمة . وتقام مناف�شات دوري �لفتيات 
حتت 14 �شنة مب�شاركة 10 فرق هي ) مركز 
�بوظبي ، مركز دبي ، مركز �ل�شارقة ، مركز 
ن���ادي �لأه���ل���ي ، مركز   ، �ل�����ش��ارق��ة-�ل�����ش��رق��ي��ة 
عجمان ، مركز �لفجرة ، مركز ر��س �خليمة 
�لريا�شي  �بوظبي  نادي   ، �لقيوين  �م  ، مركز 
( وبعدد مماثل من �لفرق يف مناف�شات دوري 
�لنا�شئات حتت 16 �شنة، حيث متتد مناف�شات 

�لدوريني حتى 17- مايو �ملقبل.
و�لنا�شئات  للفتيات  �لكروية  �مل�شابقات  وتقام 
تقودها  �لتي  و�لتميز  �لتنمية  حم��اور  �شمن 

لدعم  خططها  يف  لل�شيد�ت  �لقدم  كرة  جلنة 
�ىل  و�ل�شعي  �لن�شائية  �ل��ق��دم  ك��رة  وت��ط��وي��ر 
�أف�����ش��ل �ل��رب�م��ج و�مل���ب���ادر�ت لل�شاحة  ت��ق��دمي 
�ملمار�شات  قاعدة  تو�شيع  �جل  من  �لريا�شية 
و�لنا�شئات  �لفتيات  �شفوف  يف  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 
�لثقافة  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  و�ل�������ش���ي���د�ت 
يف  �لأج��ي��ال  خمتلف  عند  �لن�شائية  �ل��ك��روي��ة 
منتخبات  لتكوين  �لكبر  و�حلر�س  �ملجتمع 
�نطالقا  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل  مبختلف  وطنية 
�لقدم  �لتي و�شعتها جلنة كرة  �لأه��د�ف  من 
�لعامة  �شيا�شتها و��شرت�تيجيتها  لل�شيد�ت يف 
لتحقيق �لنه�شة �لكروية على �مل�شتوى �ملحلي 
وت��ع��زي��ز جن���اح���ات �ل��ت��ج��رب��ة �مل��م��ي��زة للفرق 

و�ملنتخبات يف �ل�شتحقاقات �خلارجية. 
�أم���ني �ل�شر  ب��و���ش��الخ  �أم���ل  �أك���دت  م��ن جانبها 
�لعام يف جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت �أن �لهدف 
للفتيات  �ل���ك���روي���ة  �مل�����ش��اب��ق��ات  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن 
تو�شيع قاعدة  و�ل�شيد�ت يكمن يف  و�لنا�شئات 
�أن  م�شرة  �لفئات،  تلك  يف  للعبة  �ملمار�شات 

�لقدم  وك���رة  ع���ام،  ب��وج��ه  �لن�شائية  �لريا�شة 
كبر  باهتمام  حتظى  �خل�شو�س  وج��ه  على 
�إيل مر�كز  بها  و�لو�شول  �أج��ل تطويرها  من 
م��ت��ق��دم��ة خ�����ش��و���ش��ا ب��ع��د �ل���ن���ج���اح���ات �لتي 
�شجلتها يف �لفرتة �ملا�شية �شو�ء على �ل�شعيد 
ت�شكل  ���ش��وف  و�أو���ش��ح��ت  و�خل���ارج���ي.  �ملحلي 
تقام �شمن خطط جلنة  �لتي  �مل�شابقات  هذه 
تكوين  على  �لأث���ر  بالغ  لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة 
بالالعبات  �ملنتخبات  لرفد  �ملطلوبة  �لقاعدة 
لها  ���ش��ي��ك��ون  �خل���ط���وة  ت��ل��ك  و�أن  �مل��ت��م��ي��ز�ت، 
وتوؤتي  �ل��ع��اج��ل  �ل��ق��ري��ب  يف  ملمو�شة  ن��ت��ائ��ج 
و�شوف  و�لبعيد  �ملتو�شط  �مل��دى  على  ثمارها 
بهذ�  �ل��دول��ة  �لن�شائية يف  �ل��ق��دم  ك��رة  تتطور 
و�لتقدير  بال�شكر  متقدمة  �مل��ت��ق��دم،  �ل�شكل 
�لقدم  كرة  و�حت��اد  �لريا�شي  �أبوظبي  ملجل�س 
�لرتبية  ووز�رة  للتعليم  �ب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س 
ونادي  �ملدر�شية  �لريا�شة  و�حت���اد  و�لتعليم 
�لهلي لتعاونهم �لكبر ودعم م�شاعي �لبناء 

و�لتكوين مل�شرة كرة �لقدم لل�شيد�ت .

ويل عهد اأم القيوين ي�شهد ختام فعاليات دورة را�شد بن �شعود املعال لكرة القدم

�ضرطـــة العا�ضمــة بطــــل الــــدورة ويــــونـــايتـــد يف املركــــز الثانـــــــي

اليوم.. 10 مباريات يف انطالق الن�ضخة الثانية 
لدوري الفتيات والنا�ضئات الكروي 

بر�ضلونة يواجه خيتايف بفرتة الظهرية يف الليغابعثة األعاب القوى ت�ضل مع�ضكرها بجنوب اأفريقيا ا�ضتعدادًا لبطولة التعاون يف الدوحة
ب��ر���ش��ل��ون��ة ليلعب مبار�ة  ف��ري��ق  ع��ل��ى  �ل����دور  �أخ����ر� ج���اء 
�لظهرة غر �ملرغوب فيها يف م�شابقة �لدوري �لأ�شباين 

لكرة �لقدم.
ومتكن بر�شلونة من جتنب خو�س مبار�ة ظهر غد �لأحد 
�أن قدمت  �ملثرة للجدل مب�شابقة �لدوري �لأ�شباين منذ 
قبل عامني ، ولكن يبدو �أن حظ �لنادي �لكاتالوين قد نفد 
وهو �لآن ياأمل يف �أن متر هذه �ملبار�ة �لتي �شيلتقي خاللها 

مع فريق خيتايف على ملعب كامب نو ب�شالم.
وقال �شاندرو رو�شيل رئي�س بر�شلونة: �شيكون �شعور� غريبا 
�أن نلعب قبل موعد �لغد�ء . ولكنني و�ثق من �أن جمهورنا 

�شيح�شر �ملبار�ة ، لأنهم �أف�شل جمهور يف �لعامل .
وي�شتمر غياب مدرب بر�شلونة تيتو فيالنوفا عن �لفريق ، 
وذلك مع ��شتمر�ر تلقيه عالج �شرطان �حللق يف نيويورك. 
ف��ي��الن��وف��ا خوردي  �ل��ف��ري��ق م��ن ج��دي��د م�شاعد  و���ش��ي��ق��ود 

رور�.
كما يغيب عن �شفوف �لفريق لعب خط �لو�شط �ملخ�شرم 
ت�شايف ، �لذي ميتد �بتعاده عن �ملالعب لأ�شبوعني لإ�شابته 

باإلتو�ء يف �لفخذ.
�شبعة  ي�شم  بر�شلونة  فريق  م���از�ل   ، ت�شايف  غياب  ورغ��م 
لعبني �أ�شا�شيني من منتخب �أ�شبانيا �لذي فاز 3-1 على 
�أوروج����و�ي يف �ل��دوح��ة. وق��د يكون ت��اأث��ر �لإره���اق ماز�ل 
قائما على هوؤلء �لالعبني بعد رحلتي طر�ن �متدت كل 

منهما �إىل ثماين �شاعات.
ت�شع  بفارق  �لأ�شباين  �ل��دوري  ترتيب  بر�شلونة  ويت�شدر 
نقاط �أمام �أقرب مناف�شيه �أتلتيكو مدريد ، وماز�ل ما�شيا 
مدريد  ل��ري��ال  �لقيا�شي  �ل��رق��م  حتطيم  نحو  طريقه  يف 

عندما جمع مئة نقطة يف �ملو�شم �ملا�شي.
طريقه  يف  بر�شلونة  مهاجم  مي�شي  ليونيل  مي�شي  كما 
�ملو�شم  يف  ه��دف��ا   50 بت�شجيل  �لقيا�شي  رق��م��ه  لتحطيم 
بهذ�  هدفا   34 �لأرجنتيني  �لنجم  �شجل  حيث   ، �ملا�شي 

�ملو�شم حتى �لآن.
ب��اأن ي�شبح  �آخ��ر  �إجن��از قيا�شي  كما ي�شعى مي�شى لتحقيق 
 13 �أه����د�ف يف  �لأ���ش��ب��اين ي�شجل  �ل����دوري  �أول لع��ب يف 

مبار�ة متتالية بامل�شابقة.
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بنت  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �أك��دت حرم �شاحب 
حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شئون �لأ�شرة �إهتمام ورعاية 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة لأبنائه يف جميع مناطق �لإمارة وعمله 
�لدوؤوب لتوفر كل و�شائل �لر�حة لهم من وظائف ومر�كز وموؤ�ش�شات 
و�أمهات  �شيد�ت  �إىل  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  ونقلت  م�شاحلهم.  ترعى 
�لتفقدية  زيارتها  خ��الل  �لو�شطى  �ملنطقة  يف  �مل��د�م  مدينة  و�شابات 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  لفروع  �ل�شنوية 

�ل�شارقة لهم وتاأكيده على متابعة �لإطالع على م�شاكلهن ومطالبهن. 
وقالت �إن �أهايل �ملد�م �أ�شيلون ونحن نفخر باأ�شلهم وعلينا �أن نوفيهم 
حقهم ونوفر لهم ما يحتاجونه.. منوهة �إىل �أن �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�����ش��ارق��ة ل ي��األ��و ج��ه��د� يف ت��وف��ر و���ش��ائ��ل �ل��ر�ح��ة و�لأم����ان ل�شعبه. 
�أولده��ن ومعرفة مع من يتعاملون وما  �إىل مر�قبة  ودع��ت �لأمهات 
هي �ملو�قع �للكرتونية �لتي يدخلون عليها وذلك حلمايتهم من �أي 
�ل�شيخة  �شمو  كانت  وطنهم.  وم�شلحة  م�شلحتهم  �شد  يكون  عمل 
�أم�����س �لول تر�فقها  �مل���د�م  ل��ن��ادي �شيد�ت  ب��زي��ارة  ق��د قامت  ج��و�ه��ر 

ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  للمجل�س  �لتابعة  �ملوؤ�ش�شات  م��دي��ر�ت  م��ن  جمموعة 
�شيد�ت  نادي  مديرة  �لكتبي  بخيتة  �شموها  ��شتقبال  يف  وكان  �لأ�شرة 
بالنادي  �لتعليمية  �لف�شول  م�شئولة  ه��وي��دن  حممد  وودمي���ة  �مل���د�م 
�شمو  و�أعلنت  و�لطالبات.  و�لأم��ه��ات  �لرتبويات  �ملربيات  من  وح�شد 
�ل�شيخة جو�هر �لقا�شمي عن تاأ�شي�س جممع ريا�شي كبر يخدم �ملد�م 
قام  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �ن �شاحب  بها.. موؤكدة  �ملحيطة  و�ملناطق 
بتوفر �ملد�ر�س و�ملر�كز و�ملوؤ�ش�شات باملنطقة كي ل ي�شطر �أهلها �إىل 
قطع م�شافات طويلة للو�شول �إليها يف �ملناطق �لأخرى وكذلك وفر 

�لوظائف �لتي تغطي حاجة �ملو�طنني �نطالقا من حر�شه على بقاء 
�لإ�شكان  د�ئ��رة  �إن  �لأ�شرة قريبني من بع�شهم. وقالت �شموها  �أف��ر�د 
�مل�شاكن  �أو  �لوحد�ت  م�شروع  ��شم  عليه  �أطلقت  م�شروع  حاليا  لديها 
على  �ل��زو�ج  على  �ملقبلني  وت�شاعد  تدريجي  ب�شكل  بناوؤها  يتم  �ملرنة 
�لرتباط بامل�شكن �لذي يتم �إجنازه على �أن ت�شتكمل بقية �أجز�ء �ملنزل 
يف �ل�شنو�ت �لالحقة. ورحبت مديرة �لنادي بزيارة �شموها �إىل �لنادي 
وعرب �لأهايل عن �شعادتهم بلقاء �شموها متمنني لها ول�شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ �لدكتور �شلطان �لقا�شمي �ل�شحة و�لعافية. 

جواهر القا�ضمي تعلن تاأ�ضي�س جممع ريا�ضي يخدم املدام واملناطق املحيطة

�ل�شبت  �ليوم  �شباح  �لثامنة  �ل�شاعة  يف  تنطلق 
ب��ن��ادي ���ش��ب��اط ���ش��رط��ة دب���ي ن��ه��ائ��ي��ات �لن�شخة 
�ل��ث��ان��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة ب��ن��ك دب���ي �ل��ت��ج��اري لألعاب 
�ل���ق���وى ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني ، �ل��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ب��ن��ك دبي 
�لتجاري وجمل�س دبي �لريا�شي برعاية كرمية 
ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  م��ن 
دبي  رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل 
لألعاب  مدر�شية  بطولة  �أك��رب  وتعد  �لريا�شي، 
2012-2013 �شو�ء  �لقوى للنا�شئني ملو�شم 
من ناحية �أعد�د �لطالب و�لطالبات �مل�شاركني 
�ألف   500 تقارب  �لتي  �ملالية  �جلو�ئز  وحجم 

درهم.
وقال عامر حممد مكي رئي�س �للجنة �ملنظمة 
�إىل  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  ت��ت��ح��ول  �أن  ي��ت��وق��ع  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
�لريا�شية  و�مل��ن��اف�����ش��ات  ب��الأن�����ش��ط��ة  ي���وم ح��اف��ل 

من  وطالبة  طالب   350 م��ن  �أك��رث  مب�شاركة 
كانو�  دب�����ي،  وخ��ا���ش��ة  ح��ك��وم��ي��ة  م��در���ش��ة   52
�شهر  يف  �نطلقت  �لتي  �لت�شفيات  �ج��ت��ازو�  ق��د 
نوفمرب �ملا�شي مب�شاركة جتاوزت حاجز �لألف 
60 مدر�شة، كما  �أك��رث من  طالب وطالبة من 
متنوعة  ترفيهية  �أن�شطة  �لنهائيات  �شت�شم 
تكرمي  �إق��ام��ة  جانب  �إىل  �حلا�شرة  للجماهر 
منتخبنا  م��درب  علي  مهدي  للمهند�س  خا�س 
�ل���وط���ن���ي ل���ك���رة �ل����ق����دم ت���ق���دي���ر� لإجن�����از�ت�����ه 
�لكفاء�ت  مكانة  وتاأكيد  �ملتو��شلة  وجناحاته 

�لوطنية �لقادرة على ح�شد �لإجناز�ت .
�لنهائيات  برنامج  �ملنظمة عن  �للجنة  وك�شفت 
بو�شول  �شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  تنطلق  �لتي 
�أن  على  �لفني،  �لجتماع  �إق��ام��ة  ثم  �مل�شاركني 
�ملخ�ش�شة  �لفتيات  مناف�شات  ذل��ك  بعد  ت��ب��د�أ 

�شباقات  ب��اإق��ام��ة  �شنة  و15   12 حت��ت  لفئتي 
 4 و�لتتابع  م��رت  و800  و400  و100   60
مر�ت 50 مرت و4 مر�ت 100 مرت �إىل جانب 
م�شابقة �لوثب �لطويل ودفع �جللة على �أن تتم 
مر��شم �لتتويج يف ختام �لفعاليات، فيما تنطلق 
باإقامة  �لو�حدة ظهر�  �ل�شاعة  �مل�شائية  �لفرتة 
�أن  على  �مل�����ش��ارك��ني  ب��و���ش��ول  �لبنني  مناف�شات 
يقام �لجتماع �لفني �ل�شاعة �لثانية ظهر�، ثم 
و17  و15   12 حتت  لفئات  �ملناف�شات  تنطلق 
و200  و100   60 �شباقات:  ت�شم  �لتي  �شنة 
جانب  �إىل  م����رت،  و1500  و800  و400 
�لتتابع 4 مر�ت 50 مرت و4 مر�ت 100 مرت، 
بالإ�شافة لدفع �جللة و�لوثب �لطويل و�لوثب 
ذلك  بعد  �لفائزين  تتويج  يتم  �أن  على  �لعايل 

و�إقامة حفل �خلتام.

وق���د ر����ش���دت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ج���و�ئ���ز مالية 
ن�شف  ت��ق��ارب  و�لريا�شيني  للمد�ر�س  �شخمة 
�ملن�شاآت  ت��ط��وي��ر  يف  للم�شاهمة  دره���م  م��ل��ي��ون 
فريق  يح�شل  ح��ي��ث  �مل���د�ر����س،  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ملدر�شة �شاحب �ملركز �لأول يف كل م�شابقة على 
 24 �أل��ف دره��م و�مل��رك��ز �لثاين على   32 مبلغ 
�أل��ف درهم   16 �أل��ف دره��م و�ملركز �لثالث على 
�أل���ف دره����م، فيما مت   360 مب��ج��م��وع ي�����ش��اوي 
ر�شد جو�ئز مالية تبد�أ من 200 درهم و�شول 
�إىل 1000 درهم جو�ئز فردية يف كل م�شابقة 
يتم منحها للطالب على �شكل بطاقات ح�شاب 
كيفية  تعليمهم  بهدف  �لتجاري،  دب��ي  بنك  يف 
بتعزيز  ي�شاهم  مب��ا  �لبطاقات  ه��ذه  ��شتخد�م 
معارفهم �ملالية وقدر�تهم على حتديد �لإنفاق 

ب�شكل و�ع وم�شوؤول.

وت����ق����وم �ل���ب���ط���ول���ة ب���دع���م ح��م��ل��ة ت���ر����ش���ح دبي 
�نطالقا  وذل���ك   ،  2020 �ك�شبو  ل�شت�شافة 
�مل�شروع  هذ�  دعم  باأهمية  �لر��شخ  �لإمي��ان  من 
�لدولة  مكانة  تاأكيد  �شاأنه  من  �ل��ذي  �لوطني 
على �ل�شعيد �لدويل، علما باأن �لبطولة حتظى 
ب��رع��اي��ة �ل��ع��دي��د م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات، وه����ي: ليدر 
حديقة  �شبال�س،  و�لطفل،  �لأم  جملة  �شبورت، 
دولفيناريوم،  دب��ي  �ملائية،  لالألعاب  لن��د  درمي 
مرموم،   ،Arabian Expedition
بوكاري �شويت، �جلابر للب�شريات، جتربة قمة 

برج خليفة وبيبي �شوب.
للقطاع  �لكثر  قدمت  �لبطولة  ه��ذه  �أن  يذكر 
�لريا�شي ويف مقدمة ذلك تقدمي �شورة نا�شعة 
ومنوذج ناجح للتعاون بني �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية 
و�لقت�شادية و�ملالية لدعم فئة مهمة من فئات 

وكذلك منح   ، �مل��د�ر���س  فئة طلبة  �ملجتمع هي 
�ملد�ر�س �حلكومية  وبناتنا يف  لأبنائنا  �لفر�شة 
م��و�ه��ب��ه��م وممار�شة  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  و�خل��ا���ش��ة 
�ن�����ش��ط��ة ري��ا���ش��ي��ة ت��ع��زز �له��ت��م��ام ب��ال�����ش��ح��ة و 
قدمت  ك��م��ا   ، بينهم  فيما  �ل��ت��ق��ارب  م��ن  ت��زي��د 
�لبطولة �لفر�شة للمد�ر�س لالهتمام بالن�شاط 
�لريا�شي للطلبة و �لتناف�س مع �ملد�ر�س �لثانية 
لتعزيز  �ل��ف��وز  مكافاآت  م��ن  �ل�شتفادة  وك��ذل��ك 
وحدة �لريا�شة يف �ملدر�شة ، و�أخر� ولي�س �آخر� 
بتطوير  �ملعنية  للجهات  قدمت  �لبطولة  ف��اإن 
�ل��ري��ا���ش��ة وحت���دي���د� �حت����اد �لإم������ار�ت لألعاب 
�مل���و�ه���ب �لو�عدة  �ل��ف��ر���ش��ة لك��ت�����ش��اف  �ل��ق��وى 
و�ن��ت��ق��اءه��ا م��ن �أج���ل زج��ه��ا يف ب��ر�م��ج �لإع����د�د 
جديد  ج��ي��ل  وت��ك��وي��ن  ل��ل��م��وه��وب��ني  �ملخ�ش�شة 

لأبطال �مل�شتقبل.

�ملفتوحة  للرماية  فز�ع  بطولة  فعاليات  �نطلقت 
للجن�شني 2013 برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
رئي�س  دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  حممد 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب��دب��ي ر�ع����ي ب��ط��ولت فز�ع 
�لرت�ثية �لتي ت�شتمر �ربعة �يام. ح�شر فعاليات 
�لن��ط��الق �ل��ل��و�ء �أح��م��د ن��ا���ش��ر �ل��ري�����ش��ي رئي�س 
عابد  ب��ن  عبيد  حممد  و�لعميد  �ل��رم��اي��ة  �حت���اد 

رئي�س  �ل�شرطة  �أك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �مل��ه��ري 
بن  ح��م��د�ن  وع��ب��د�هلل  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
دملوك مدير بطولت فز�ع وخالد ر��شد �ل�شويدي 
وح�شد  ف���ز�ع  ب��ط��ولت  �د�رة  يف  �مل�شابقات  م��دي��ر 
كبر من �مل�شاركني و�مل�شاهدين. و�شارك يف �ليوم 
وذل����ك يف  ر�م   400 م��ن  �ك���رث  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �لول 
�مليد�ن �جلديد للرماية يف نادي �لرماية ل�شرطة 

دبي مبنطقة �لروية �لذي �قيم مبكرمة من �شمو 
�بناء �لدولة  50 نا�شئا من  ويل عهد دبي منهم 
�ل��ت��ع��اون �خلليجي  �ب��ن��اء دول جمل�س  وع��دد م��ن 
خا�شة �شلطنة عمان �ل�شقيقة �لتي ي�شارك منها 
�للو�ء  �ملتميزين. وحر�س  �لرماة  من  كبر  عدد 
على  �لرماية  �حت��اد  رئي�س  �لري�شي  نا�شر  �أحمد 
�ل��ه��دف �شوبها  �ل��ب��دء بطلقات يف  ����ش��ارة  �إع��ط��اء 

ن��ح��و �لآم�����ال �ل��ت��ي ي��ع��ق��ده��ا ع��ل��ى �مل���و�ه���ب �لتي 
ميكن �ل�شتفادة منها يف �مل�شتقبل �لقريب. ووجه 
�ل�شيخ  �ل�شكر و�لعرفان �ىل �شمو  �لري�شي  �للو�ء 
�آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  حمد�ن بن حممد بن 
دب���ي رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س جمل�س 
و�لريا�شيني  للريا�شة  دعمه  على  �لريا�شي  دبي 
عامة وللرماية ب�شكل خا�س مما �أ�شهم يف حتقيق 

�لتي  �ل��ر�ئ��ع��ة  �لإجن������از�ت  �ل��وط��ن��ي��ة  منتخباتنا 
�شهدتها ريا�شة ورماية �لإم��ار�ت. وقال �لري�شي 
�ننا مهما تقدمنا بال�شكر فاننا لن ن�شتطع �أن نرد 
وم�شتمرة  ع��دي��دة  مكارمه  لأن  ل�شموه  �جلميل 
�ل�شباب من �جلن�شني  �شريحة من  �أك��رب  وت�شمل 
�لري�شي  و�أ���ش��اد   . �شموه  على  بغريب  لي�س  وه��ذ� 
باجلهود �لتي تبذلها �للجنة �مل�شرفة ..منوها باأن 

جهود �للجنة �مل�شرفة على بطولت فز�ع و��شحة 
�أك���د ع��ب��د�هلل ح��م��د�ن بن  للعيان . وم���ن ج��ان��ب��ه 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �أن مكرمة �شمو  دملوك 
بن ر��شد �آل مكتوم برفع �جلو�ئز �ألقت بظاللها 
على �لبطولة فز�دت �أعد�د �مل�شاركني و�مل�شاركات 
�أ�شعافا عن �لعام �ملا�شي و��شبحت �أقوى بطولة 

على م�شتوى �لعامل و�أغلى بطولة يف �ملنطقة . 

�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��و����ش��ل 
ر�أ�������س �خليمة  م����ار�ث����ون  ل��ن�����ش��ف 
للخروج  �إ�شتعد�دتها  عامليا  �لأغلى 
�ل�شت  �ل�������ش���ن���و�ت  م��ث��ل  ب���احل���دث 
�ملار�ثون  �شينطلق  حيث  �ل�شابقة 
15 فرب�ير  �ل��ق��ادم  ي���وم �جل��م��ع��ه 
�شو�حل  وع���ل���ى  �خل���ي���م���ة  ب����ر�أ�����س 
�شت�شهد  �ل�شمالية و�لتي  �لإم��ار�ت 
م�شتوى  ع���ل���ى  ق���وي���ة  م��ن��اف�����ش��ات 

�لرجال و�ل�شيد�ت.
�للجنة  نا�شر مردد رئي�س  وتوجه 
بال�شكر  للمار�ثون  �ملنظمة  �لعليا 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن 

�خليمة  ر�أ����������س  ح����اك����م  �لأع������ل������ى 
�أخر  ملتابعة  �ل��د�ئ��م  ح��ر���ش��ه  ع��ل��ى 
باملار�ثون  �خل���ا����ش���ة  �ل���ت���ط���ور�ت 
�أف�����ش��ل تنظيم  ل��ل��خ��روج ب���ه ع��ل��ى 
باأهم  �مل�شاركة  بالوفود  و�لإهتمام 
ينظم  �لإم����ار�ت  يف  ريا�شي  ح��دث 

�شنويا يف ر�أ�س �خليمة.
و�أ�شاف �أن كل �أجهزة �لإمارة تعمل 
و�لذي  �ل�شباق  م�شار  تنظيم  على 
���ش��ي��ن��ط��ل��ق ي�����وم �جل���م���ع���ه �ل���ق���ادم 
 2500 �أك��رث من  تفوق  مب�شاركة 
�لعامل  دول  خمتلف  م��ن  مت�شابق 
�شباقات  �ل��ع��امل يف  �أب���ط���ال  م��ن��ه��م 
�أن���ه �شوف  و�أك���د  �مل���ار�ث���ون،  ن�شف 

م�شاحبة  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
للمهرجان ، كما توجه بال�شكر �إىل 
�لرئي�شي  و�لر�عي  �ملهرجان  رع��اة 
ر�أ���س �خليمة ممثلة  وه��ي حكومة 
�أخر  ج��ان��ب  وم��ن  �شقر.  ميناء  يف 
عام  من�شق  �ل��ه��رن��ك��ي  ع����ارف  ق���ال 
�شيحقق  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �أن  �مل���ار�ث���ون 
�أرقام �أف�شل من �لعام �ملا�شي حيث 
�ملا�شي  �لعام  �لقوية  �لرياح  وقفت 
عائق �أمام حتقيق �لأرقام �ملطلوبة 
�لقيا�شي  �ل����رق����م  ز�ل  ل  ول���ك���ن 
م�شجل  �ل�شيد�ت  �شباق  يف  �لعاملي 
ن�شف  يف  ك���ي���ت���اين  م������اري  ب���اإ����ش���م 
مار�ثون ر�أ�س �خليمة عام 2011 

وعلى   65:58 زم��ن  حتقق  حيث 
رق���م  ز�ل  ل  �ل�����رج�����ال  م�������ش���ت���وى 
�شجل  و�ل��������ذي  م����اك����او  ب����ات����ري����ك 
حيث  �لأف�������ش���ل  ه���و   2009 ع����ام 
و�أكد  دقيقة.   58:52 رقم  �شجل 
�لهرنكي �أن �ل�شباق ي�شهد م�شاركة 
م�شتوى  على  ع��د�ئ��ني   10 �أ���ش��رع 
�لعامل يف �شباقات �لن�شف مار�ثون 
�أب���ط���ال �ل�����ش��ب��اق��ات يف  �أن  وي���ذك���ر 
وجنر  �شامي  ه��م  �ل�شابقة  �لن�شخ 
وباتريك   2007 م��ار�ث��ون  بطل 
وجيفري   )09-2008( م��ك��او 
ديربا  وم���رج���ا   2010 م���وت���اي 
 2012 كوي�س  وديني�س   2011

 2010 �لن�شخة  ب��ط��ل  وي��ع��ت��رب   ،
�لعد�ئني  �أب��رز  جيفري موتاي هو 
�لعام  ه��ذ�  �ل�شباق  يف  �ملتو�جدين 
وقد حقق جناحا كبر� يف �ل�شنو�ت 
�لثالث �لأخرة ، وكان موتاي قد 
حمققا   2010 يف  ب��ال�����ش��ب��اق  ف���از 

وقتا قدره 59:43 دقيقة.
�لعام  ه��ذ�  �مل���ار�ث���ون  �شي�شهد  كما 
�لعد�ئيني  م���ن  ن��خ��ب��ه  م�����ش��ارك��ة 
�ل��ك��ي��ن��ني وع���دده���م 12 م��ن �أب���رز 
كيبيت  �شتيفني  ومنهم  �لعد�ئني 
و�ل�����ذي ح��ق��ق �مل��رت��ب��ه �ل��ث��ان��ي��ة يف 
بطولة �لعامل �لعام �ملا�شي حمققا 
زمن وقدره 58:54 دقيقة ، ومن 

�إيزقيال  ه��ن��اك  �أي�����ش��ا  �ل��ع��د�ئ��ي��ني 
ليل  مب��ار�ث��ون  �لفائز  وه��و  �شيبي 
�مل���ا����ش���ي بزمن  �ل���ع���ام  �ل��ف��رن�����ش��ي 
و�لفائز   ، دق��ي��ق��ة   59:05 ق���دره 
�ملا�شي  �أبريل  يف  برلني  مبار�ثون 
ب���ي���و����س ك���رب���و وق�����د ح���ق���ق زمن 

وقدره 59:25 دقيقة.
و�أعلن �لهرنكي �أي�شا عن جمموعة 
كبرة من �لعد�ئني �مل�شاركني من 
�لفائز  للي�شيه  فيا�س  وهم  �أثيوبيا 
جيتي   ،  2012 ع��ام  هيو�شنت  يف 
فيلكي و�لذي حقق �ملركز �لثاين يف 
�لكثر  مار�ثون روت��رد�م وغرهم 
و�أ�شار �لهرنكي �أن �للجنة �ملنظمة 

�أك����دت ع��ل��ى م��ث��ال��ي��ة �لظروف  ق��د 
يحظى  �لتي  و�لتنظيمية  �ملناخية 
�خليمة  ر�أ����س  م��ار�ث��ون  ن�شف  بها 
خا�شة مع مو�شم �لثلوج يف �أوروبا 
وه���و م��ا ي��ق��ف ع��ائ��ق �أم����ام تنظيم 
يعطي  ما  وهو  خارجيا  �لبطولت 
للتو��شل  للعد�ئني  فر�شة مثالية 

د�ئما يف �ل�شباقات.
�لن�شائية  �ملناف�شات  �شت�شهد  كما 
م�����ش��ارك��ة �ل���ع���د�ءة �ل��رتك��ي��ة �يفان 
�لر�حة  م��ن  ف��رتة  بعد  �بيلجي�س 
بال�شباقات عامي 2011 و2012 
و�شت�شعى للمناف�شة �أي�شا يف ن�شف 
وكانت  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  م����ار�ث����ون 

�لعد�ءه قد �شجلت زمن 67:07، 
عدد  ع��ن  �ملنظمة  �للجنة  و�أعلنت 
كبر م��ن �ل���ع���د�ء�ت �مل�����ش��ارك��ات يف 

ن�شف �ملار�ثون.
مار�ثون  ن�شف  �أن  �لهرنكي  وق��ال 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة و�ل������ذي ي��ب��ل��غ 21 
ك���م ي��ت��م��ت��ع مب���ي���ز�ت خ��ا���ش��ة عند 
�ل����ع����د�ئ����ني وه�����و م����ا ي��ج��ع��ل��ه��م ل 
باحلدث  �مل�������ش���ارك���ة  يف  ي�������رتددون 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  ك��م��ا  �ل��ع��امل��ي 
دولر  �أل����ف   250 م��ب��ل��غ  ر����ش���دت 
و�لذي  للمار�ثون  جو�ئز  جمموع 
 2500 ت��خ��ط��ى ع����دد م�����ش��ارك��ي��ه 

عد�ء من خمتلف دول �لعامل.

تقام حتت رعاية حمدان بن حممد

نهائيات بطولة بنك دبي التجاري الألعاب القوى للنا�ضئني تنطلق اليوم

انطــــالق بطولــــة فـــــزاع للرمايــــة املفتــوحـــــة للجن�ضـــــــني 

ا�شتعدادت متوا�شلة لالنطالق

جيفري موتاي ي�ضعى للقب ال�ضوبر بالفوز بن�ضف ماراثون راأ�س اخليمة 



18

الفجر الريا�ضي
اخلميس -    7   فبراير    2013 م    -    العـدد   10710
Thursday   7   February    2013  -  Issue No   10710

�شيكون �جلمهور �ليطايل على موعد مع مبار�تني ناريتني 
�لدوري،  من  و�لع�شرين  �لر�بعة  �ملرحلة  يف  �ل�شبت  �ليوم 
و�ملت�شدر  �للقب  حامل  يوفنتو�س  يتو�جه  عندما  وذل��ك 
�لثاين مع م�شيفه لت�شيو  ونابويل  فيورنتينا،  مع �شيفه 
يوفنتو�س  يفتتح   ، �ري��ن��ا  يوفنتو�س  ملعب  على  �ل��ث��ال��ث. 
ثالث  ب��ف��ارق  يتخلف  �ل���ذي  فيورنتينا  مب��و�ج��ه��ة  �مل��رح��ل��ة 
�وروبا  �ب��ط��ال  دوري  �ىل  �مل��وؤه��ل  �لثالث  �مل��رك��ز  ع��ن  نقاط 
يو��شل  �ن  �لعجوز  �ل�شيدة  ف��ري��ق  وي��اأم��ل  �ملقبل.  �ملو�شم 
�ل�����ش��اب��ق��ة تو�زنه  �مل��رح��ل��ة  ����ش��ت��ع��اد يف  ب��ع��د �ن  �ن��ت�����ش��ار�ت��ه 
من  �ل��ت��ا���ش��ع  م��ن��ذ  كييفو  معقل  يف  �لول  ف���وزه  بتحقيقه 
ت�شرين �لثاين/نوفمرب 2008 بالفوز عليه 2-1. ودخل 
مبعنويات  بنتيغودي  �نتونيو  م��ارك  ملعب  �ىل  يوفنتو�س 

مهزوزة متاما بعد �ن حقق ف��وز� و�ح��د� يف �ملر�حل �لربع 
وتعادل  �ر�شه  على   2-1 �شمبدوريا  �م��ام  )خ�شر  �ل�شابقة 
مع  وتعادل  4-�شفر  �ودينيزي  على  وف��از   1-1 بارما  مع 
جنوى 1-1 على �لتو�يل(، كما �نه خرج من �لدور ن�شف 
�لنهائي مل�شابقة �لكاأ�س بطريقة در�ماتيكة على يد م�شيفه 
لت�شيو بعد �ن خ�شر �مامه 1-2 يف �لياب )1-1 ذهابا(. 
وهو  �لفوز  مع  �ملوعد  بيانكونري متكن من جتديد  لكن 
حققها  �لتي  تلك  م��ن  �ف�شل  نتيجة  غ��د�  يحقق  �ن  ي��اأم��ل 
�لكتفاء  على  �ج��رب  فيول حني  مع  �لخ��رة  يف مو�جهته 
بالتعادل �ل�شلبي وذلك رغم �فتقاده ملدربه �نتونيو كونتي 
للمبار�ة �لثانية على �لتو�يل ب�شبب �لعقوبات �لتي فر�شها 
عليه �لحتاد �ليطايل بعد تهجمه على حكم مبار�ة �ملرحلة 

قبل �ل�شابقة �مام جنوى )1-1(. وقررت جلنة �لن�شباط 
يف �لحتاد �ليطايل فر�س عقوبات باجلملة على يوفنتو�س 
ب�شبب �لتهجم على �حلكم بعد �ن تغا�شى �لخر عن ركلة 
ج��ز�ء يف �ل��ث��و�ين �لخ��رة من م��ب��ار�ة جنوى، وق��د عوقب 
كونتي باليقاف ملبار�تني وتغرميه مببلغ 10 �لف يورو، 
50 �لف يورو  �لفريق ح�شته بعد �ن غرم مببلغ  كما نال 
لف�شله يف �ل�شيطرة على جمهوره �لذي ب�شق وتهجم على 
يوفنتو�س جو�شيبي  رئي�س  �ليوم. كما عوقب  حكام مبار�ة 
ماروتا بحرمانه من ممار�شة �ي من �شالحياته حتى 18 
�شباط-فرب�ير �ملقبل، و�وقف �ملد�فعان ليوناردو بونوت�شي 
�ن  �لتو�يل على  ملبار�تني ومبار�ة على  كييليني  وجورجيو 
يدفع �لول 10 �لف يورو و�لثاين 5 �لف. وكان �حلكم 

ماركو غيود� �ثار حفيظة كونتي وجميع لعبي يوفنتو�س 
�ل��ث��و�ين �لخ���رة من  رك��ل��ة ج���ز�ء يف  ع��ن  عندما تغا�شى 
�ملد�فع  �لكرة مل�شت ب�شكل و��شح يد  مبار�ة جنوى رغم �ن 
�ل�شويدي �ندريا�س غر�كفي�شت، ما ت�شبب بحرمان �ل�شيدة 
�لعجوز من نقطتني وهذ� �لمر مهد �لطريق �مام نابويل 

لكي ي�شبح على بعد ثالث نقاط من حامل �للقب.
�ندفاعا  يوفنتو�س  �لعقوبات منحت لعبي  �ن هذه  ويبدو 
�مللعب، �ذ متكنو� من تخطي  للرد على �لحت��اد يف �ر�شية 
مركو  �ملونتينغري  �ملهاجم  �ي�شا  ط��ال��ت  �ل��ت��ي  �لغيابات 
نيكال�س  و�لدمناركي  �لن��ذ�ر�ت  تر�كم  ب�شبب  فو�شينيت�س 
ب��ي��ب��ي ب�شبب �ل���ش��اب��ة، و�ل���ف���وز على  ب��ن��دت��رن و���ش��ي��م��وين 

كييفو.

ليوفنتو�س لنه  �لغد مهما جد�  مبار�ة  �لفوز يف  و�شيكون 
�شلتيك  م��و�ج��ه��ة  ق��ب��ل  �ل����الزم  �مل��ع��ن��وي  �ل��دف��ع  �شيمنحه 
�لدور  ذه��اب  يف  غال�شكو  يف  �ملقبل  �ل��ث��الث��اء  �ل�شكتلندي 
�لثاين من م�شابقة دوري �بطال �وروبا، وهو ميني �لنف�س 
نابويل  على  �لفوز  له لت�شيو خدمة من خالل  يقدم  بان 

لن ذلك �شيجعله يبتعد عن �لخر بفارق �شت نقاط.
تكون  لن  �وملبيكو  على  �لغد  لكن مهمة لت�شيو يف موقعة 
�شهلة يف مو�جهة �لفريق �جلنوبي لن �لخر مل يذق طعم 
�لقطب  �ن  حني  يف  �لخ���رة،  �ل�شت  مبارياته  يف  �لهزمية 
على  ���ش��وى  يح�شل  مل  روم���ا  للعا�شمة  و�لب��ي�����س  �لزرق 
نقطة من مبارياته �لثالث �لخرة، �ذ تعادل مع بالرمو 
)2-2( ثم �شقط �مام كييفو )�شفر-1( وجنوى )3-2(.

اإيطاليــــا علــــى موعـــــــد مع قمتيـــــــن ناريتــيــــــن اليـــــــــوم

خال  �ل�شيخ  �لإمار�تي  �ل�شائق  بذل 
للتغلب  ك��ب��ر�  جم��ه��ود�  �لقا�شمي 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ت��ي و�ج��ه��ت��ه يف 
 2013 مو�شم  يف  له  م�شاركة  �أول 
�ليوم،  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  ل��ب��ط��ول��ة 
جوية  ظروفا  �ل�شباق  �شهد  �أن  بعد 

�ل�شائقني  �أم��ام  عائقا  �شكلت  �شعبة 
�مل�شاركني يف ر�يل �ل�شويد. 

ي�شارك  و�ل��ذي  �لقا�شمي،  وتعر�س 
�لربيطاين  �مل��الح  رفقة  �ل���ر�يل  يف 
�شكوت مارتن �شمن فريق �بوظبي 
للر�ليات،  �لعاملي  ت��وت��ال  �شرتوين 

لعائق �شاهم يف تاخره �شبعة دقائق 
منحدر  يف  �شيارته  �نزلقت  �ن  بعد 
�جل��ول��ة �خلا�شة  وذل����ك يف  ث��ل��ج��ي 

�لأوىل من �ليوم �لأول. 
وعلق �لقا�شمي على �حلادث قائال: 
ك��ان��ت ب��د�ي��ة �شيئة وح���دث م��ا كنت 

�أخ�شى حدوثه، لكن �لظروف �شعبة 
من  للعديد  �مل�شاكل  وت�شبب  ج��د� 
حدث  ما  �أن�شى  �أن  علي  �ل�شائقني. 
وحم���اول���ة  ط���ري���ق���ي  �أو�������ش�����ل  و�أن 

�لتقدم وتعوي�س ما خ�شرت .
�أ�شبه  �لطرق  كانت  �أوىل  جولة  ويف 
ف��ي��ه��ا مب��ن��زل��ق ث��ل��ج��ي ل��ول��ب��ي، وقع 
�ل�شائقني  م����ن  وع������دد  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لآخ������ري������ن ����ش���ح���ي���ة �لن������زلق������ات 
�لثلجية مما �شاهم يف هبوط ترتيبه 

من �ملركز 19 �إىل �ملركز 39. 
ل���ك���ن ب���ط���ل �ل����ر�ل����ي����ات �لإم�����ار�ت�����ي 
�ل�شباق  لأج������و�ء  ع����اد  م���ا  ���ش��رع��ان 
�ربعة مر�كز يف  �لتقدم  ومتكن من 
�آخرين  ومركزين  �لتالية،  �جلولة 
يف �جلولة �خلا�شة �لر�بعة قبل �أن 

ي�شل لنقطة �ل�شيانة. 
ومن بني �ل�شائقني �لآخرين �لذين 
ت��ع��ر���ش��و� حل����و�دث م�����ش��اب��ه حلادث 
�ل�شائق  �ل�������ش���وي���د،  يف  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
و�لذي  ويل�شون،  ماثيو  �لربيطاين 
�إع��اق��ت��ه لفرتة  ���ش��اه��م �حل�����ادث يف 
زم���ن���ي���ة م�����ش��اب��ه��ة وذل������ك ب���ع���د �ن 
�ملنحدر  نف�س  عند  مركبته  �نزلقت 

�لثلجي. 
تعر�س  ق�شرة،  بفرتة  ذل��ك  وبعد 
�ل�����ش��ائ��ق �ل��ف��ن��ل��ن��دي �ل��ع��امل��ي ميكو 
ب��ل��ق��ب ر�يل  ه���رف���ي���ن���ان، �ل���ف���ائ���ز 
يعترب  و�ل��������ذي  م����رت����ني  �ل�������ش���وي���د 
�لر�ليات  يف  �ل�شائقني  �أف�شل  م��ن 
على  م�شابه  �آخ��ر  حل��ادث  �لثلجية، 
م����نت ����ش���ي���ارت���ه ����ش���رتوي���ن ت���وت���ال 
�أب���وظ���ب���ي �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ر�ل��ي��ات، مما 
دقيقة   22 ف����ق����د�ن����ه  يف  ت�����ش��ب��ب 

وتر�جع مركزه يف �ل�شباق. 
�ن��ه��ائ��ه �ملرحلة  م���ن ج��ه��ت��ه، وب��ع��د 
بطل  علق  �لثاين،  �ملركز  يف  �لأوىل 
لوب،  �شيب�شتيان  للر�ليات،  �لعامل 
�ل�شباق علىمنت  و�ل��ذي ي�شارك يف 
�أبوظبي  ت���وت���ال  ���ش��رتوي��ن  ���ش��ي��ارة 
�ل�شيقة  �ل��ط��رق��ات  ق��ائ��ال:  �أخ���رى 
ك���ان���ت ���ش��ع��ب��ة وخ����ط����رة. ك�����ان من 
�لأد�ء  نف�س  على  �حلفاظ  �ل�شعب 

ومن �ل�شهل �رتكاب �لخطاء .
�ملتما�شك  و�جل��ل��ي��د  �ل��ث��ل��ج  وي�شكل 
�لذي  �ل�����ش��وي��د،  ر�يل  م�����ش��ار  ع��ل��ى 
ج���ولت بطولة  ����ش��ع��ب  م��ن  يعترب 
�لختبار   ،13 ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل���ع���امل 

يعود  �ل�������ذي  ل���ل���ق���ا����ش���م���ي  �لأك���������رب 
بعد  �لعاملية  �لبطولة  يف  للم�شاركة 

غياب 16 �شهر�. 
�لعام  م��ع��ظ��م  �ل��ق��ا���ش��م��ي  وق�������ش���ى 
�ملا�شي يتعافى بعد �ن قام بجر�حة 
للركبة، وقد با�شر تدريجيا بالعودة 

توقيعه  ب��ع��د  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�بوظبي  �شركة  بني  جديدة  �شر�كة 

لل�شباقات و�شرتوين ري�شينغ. 
�لقا�شمي قاب  ��شبوعني، كان  وقبل 
�ل��ف��وز بلقب  �أدن����ى م��ن  �أو  ق��و���ش��ني 
�لأوىل  �ل��دويل، �جلولة  ر�يل قطر 

للر�ليات  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  لبطولة 
�لوقت  2013، وحظي ببع�س  فيا 
حماولة  يف  �ل�����ش��وي��د  يف  ل���ل���ت���درب 
�لقا�شية  �ل����ظ����روف  م���ع  ل��ل��ت��اق��ل��م 
جتربته  ع�����ن  مت����ام����ا  و�مل���خ���ت���ل���ف���ة 

�ل�شابقة يف �ل�شحر�ء �لقطرية. 

�لأول  �أم�������س  ���ش��ب��اح  يف  �ن��ط��ل��ق��ت 
لقفز  �ل����دول����ي����ة  �ل����ع����ني  ب���ط���ول���ة 
�حلو�جز �لتي ينظمها نادي �لعني 
و�جلولف  و�ل���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�ل�����ش��ي��خ حممد  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان ع�شو 
�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لعني  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
و�جلولف.  و�ل��رم��اي��ة  للفرو�شية 
مناف�شات  �أم�س  �لبطولة  و�شهدت 
و�شوف  �لتو�يل  على  �لثاين  �ليوم 
ب�شوط  �ل�������ش���ب���ت  �ل����ي����وم  ت��خ��ت��ت��م 
�جلائزة �لكربى �لذي من �ملنتظر 
ومثر�ً  ق���وي���اً  ت��ن��اف�����ش��اً  ي�����ش��ه��د  �أن 
�إىل  ف��ار���ش��ان  نهايته  يف  و�شيتاأهل 
لقفز  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  نهائي 
�شتقام يف  2013 و�لتي  �حلو�جز 

�ل�شويد يف �أبريل من هذ� �لعام. 
�لبطولة  هذه  تنظيم  على  ي�شرف 
�حتاد �لإمار�ت للفرو�شية وجمل�س 
�أب�����وظ�����ب�����ي �ل����ري����ا�����ش����ي �ل����د�ع����م 
فيها  وي�����ش��ارك  للحدث  �حلكومي 
وفار�شة  ف��ار���ش��اً   130 م��ن  �أك����رث 
13 دولة  25 دولة من بينها  من 
�أميز  م��ن  نخبة  ومي��ث��ل��ون  ع��رب��ي��ة 

و�أقوى فر�شان �لعامل.
�مل�شاركة  �ل������دول  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
حتت�شنه  �ل�����ذي  �حل�����دث  ه����ذ�  يف 
�لثالثة  ل��ل�����ش��ن��ة  �ل���ع���ني  م���دي���ن���ة 
على �ل��ت��و�يل ك��اًل م��ن : �لإم���ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة ،�جل������ز�ئ������ر ، 
 ، ، فل�شطني  �شوريا ، قطر ، م�شر 
�أملانيا   ، بريطانيا   ، ،�لأردن  �لعر�ق 
تركيا   ، �لبحرين  ،مملكة  �إي���ر�ن   ،
�ململكة   ، �أوك���ر�ن���ي���ا   ، �ل��ربت��غ��ال   ،
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة ، �ل��ك��وي��ت ، 
 ، �إي��رل��ن��د�   ، عمان  �شلطنة   ، لبنان 
�إيطاليا ، فرن�شا ، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية ، �ل�شويد و�إ�شبانيا.وتعد 
هذه �لبطولة �لدولية �إحدى �أكرب 
�لبالغ  �ل��ع��رب��ي  �ل������دوري  ج����ولت 
دولة  ج���ول���ة حت��ظ��ى   12 ع���دده���ا 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة منها 
باأربع جولت تبد�أ بدبي و�أبوظبي 
و�ل�شارقة وتختتم يف مدينة �لعني، 
�أكرث  �ملادية  جو�ئزها  قيمة  وتبلغ 
يخ�ش�س  دره��م��اً   650000 م��ن 
ل�شوط  دره��م��اً   230000 منها 

�جلائزة �لكربى �ملقرر�ليوم.
�لأول  يومها  يف  �ملناف�شات  �شهد   
على  �ملالية  �جل��و�ئ��ز  بتوزيع  وق��ام 

ر��شد  حممد  �لفائزين  �لفر�شان 
�لنا�شري �ملدير �لعام لنادي �لعني 
و�جلولف  و�ل���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�لأن�شطة  من�شق  �ملرزوقي  و�شالح 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة مب��ج��ل�����س �أب���وظ���ب���ي 
�خل��ويل ع�شو  �لريا�شي وجم��دي 
جمل�س �إد�رة نادي �لعني للفرو�شية 

و�لرماية و�جلولف �ملدير �ملايل.

اجلولة االأوىل �شعودية
ثالث  �لإفتتاحي  �ليوم  يف  �أقيمت 
�ملناف�شة  �لفر�شان  و��شتهل  جولت 
بجولة �لفئة �ل�شغرى �لتي �شارك 
و�ملكونة  وفار�شة  فار�شاً   80 فيها 
من مرحلتني وللفار�س �أن ي�شارك 

�للجنة  ر����ش���دت  وق����د  ب���ج���و�دي���ن، 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ج��و�ئ��ز مالية  �مل��ن��ظ��م��ة 
قيمتها  �جلولة  ه��ذه  يف  للفائزين 
�إرتفاع  بلغ  وقد  درهماً،   21600
و�أ�شفرت  120�شم(   ( ح��و�ج��زه��ا 
�لفار�س  فوز  عن  �لنهائية  �لنتائج 
�ل�شعودي بندر �شامي بن حمفوظ 
�لتمايز  ج���ول���ة  يف  ت���ف���وق  �ل������ذي 
زمنا  م�شجال  )ويل�شون(  باجلو�د 
و�أك���م���ل  ث���ان���ي���ة   )25.72( ب���ل���غ 
�ملرحلتني من �جلولة بدون �أخطاء 
قدرها خم�شة  على جائزة  وح�شل 
مو�طنه  ج����اء  ك��م��ا  دره������م.  �آلف 
مركز  يف  �ل�شويني  ه�شام  �لفار�س 
�لو�شيف على �شهوة �جلو�د )لكي 

 )26.60( ق����دره  ب��زم��ن  ل��ي��دي( 
ثانية ومل يرتكب �أي�شاً �أي �أخطاء 
درهماً  �آلف  �أرب��ع��ة  على  ليح�شل 
�ل���ف���ار����س �لإم�����ار�ت�����ي �شامل  وح����ل 
خمي�س �ل�شويدي يف �ملركز �لثالث 
�أخ��ط��اء ب��اجل��و�د )لبرل(  ب���دون 
حمققاً زمناً بلغ )27.01( ثانية 
�آلف درهماً تاله كل  لينال ثالثة 
من �ل�شعودي م�شعل �حلربي على 
لو�شيفر(  )ل��ي��دي  �جل���و�د  �شهوة 
بزمن )27.90( ثانية و�لقطري 
علي حمد �لعطية باجلو�د )ل�شت 
قدره  م�����ش��ج��اًل زم��ن��اً   )9 ج��ان�����س 
غازي  و�لكويتي  ثانية   )28.27(
�جل�������ر�وي ع��ل��ى ���ش��ه��وة �جل����و�د 

)بليميت 18( بزمن بلغ )28.52 
�ل�شباق  �أك��م��ل��و�  �أن  ب��ع��د  ث��ان��ي��ة   )
بدون �أخطاء ليح�شلو� على �ملركز 
�لر�بع و�خلام�س و�ل�شاد�س ونالو� 
و1400   2000 ب��ل��غ��ت  ج���و�ئ���ز 
�لتو�يل.  ع��ل��ى  دره���م���اً  و1100 
�ملر�كز  �أ�شحاب  �لفر�شان  وح�شل 
على  �لع�شرين  وحتى  �ل�شابع  من 
 200 بني  ت��ر�وح��ت  مالية  جو�ئز 
�أكمل  �أن  ب��ع��د  دره���م���اً   800 �إىل 
�أخطاء يف  �ملناف�شة بدون  جميعهم 

�ملرحلتني �لأوىل و�لثانية. 

جبوري تت�شدر الفئة الو�شطى 
�لأول  يومها  يف  �لبطولة  و�شهدت 

م��ن��اف�����ش��ات �ل��ف��ئ��ة �ل��و���ش��ط��ى �لتي 
و�لتي  �ل��ث��ان��ي��ة ظ���ه���ر�ً  �أق��ي��م��ت يف 
ر�شدت لها �للجنة �ملنظمة جو�ئز 
وجاءت  دره��م��اً   31800 ق��دره��ا 
���ش��د عقارب  م���ن ج���ول���ة و�ح������دة 
حو�جزها  �إرت���ف���اع  وب��ل��غ  �ل�����ش��اع��ة 
فيها  و�شارك  �شنتيمرت�ً،   )130(
يرتكب  مل  وف���ار����ش���ة  ف���ار����ش���اً   82
 . �أخ������ط������اء  �أي  م���ن���ه���م  ع���������ش����رون 
�لفار�شة  متكنت  مثر  �أد�ء  وب��ع��د 
�لفوز  م��ن  ج��ب��وري  ب��ر�ء  �ل�شورية 
�جلو�د  �شهوة  على  �لأول  باملركز 
)�شالم �شوريا( بعد �أن حققت زمناً 
لتح�شل  ثانية   )58.21( ق���دره 
درهم   7500 بلغت  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 

وت���اله���ا �ل��ف��ار���س �ل��ل��ب��ن��اين توين 
ع�����ش��اف ب���اجل���و�د )�أ����ش���ل���ي( �ل���ذي 
ثانية   )60.35( �ل�شباق يف  �أنهى 
�لفار�س  ثم  درهماً   6000 لينال 
�شهوة  على  م�شفر  ب��در  �ل�شعودي 
�جلو�د )فور فن( �لذي حقق زمناً 
وبلغت  ث��ان��ي��ة   )  61.09( ق����دره 

جائزته 4500 درهم.
 وج���اء �ل��ف��ار���س �لإم���ار�ت���ي ر��شد 
حممد �لرميثي باجلو�د )كي�شن( 
بزمن بلغ )61.83 ( ثانية ونال 
دره���م���اً   3000 ق����دره����ا  ج����ائ����زة 
ت������اله م����و�ط����ن����ه �ل����ف����ار�����س ع����ادل 
خ��م��ي�����س ع��ل��ي ���ش��ع��ي��د ع��ل��ى �شهوة 
بزمن   )124 )كابو�شينو  �جل��و�د 

و�لفار�شة  ث��ان��ي��ة   ) بلغ)63.07 
�لربيطانية يا�شمني بن�شن باجلو�د 
)زودياك 2( بزمن قدره)64.82 
يا�شر  �ل�����ش��وري  و�ل��ف��ار���س  ثانية   )
بزمن  )بالدرو(  باجلو�د  �ل�شريف 
ليح�شلو�  ثانية   )  64.67( بلغ 
و�ل�شاد�س  �خل��ام�����س  �مل���رك���ز  ع��ل��ى 
و�ل�شابع وينالو� 2100 و1650 
�لتو�يل.  ع��ل��ى  دره���م���اً  و1200 
وحتى  �ل�شابع  من  �لفر�شان  ون��ال 
تر�وحت  مالية  ج��و�ئ��ز  �لع�شرين 
�أن  بعد  دره��م��اً  200 و900  ب��ني 

�أكملو� �ل�شباق بدون �أي �أخطاء.

الفئة  جــائــزة  حت�شد  تركيا 
الكربى

�لأول  �ليوم  مناف�شات  ختام  وج��اء 
مبناف�شة  �لدولية  �لعني  لبطولة 
و�لتي  جولتني  من  �لكربى  �لفئة 
درهماً   45000 ج��و�ئ��زه��ا  بلغت 
بارتفاع  ح���و�ج���زه���ا  و���ش��م��م��ت   ،
فيها  و�شارك  �شنتيمرت�ً،   )140(
39 فار�شا وفار�شة . وتوج �لفار�س 
لهذه  بطاًل  كار�فيل  عمر  �لرتكي 
�جلولة على �شهوة �جلو�د )كوينتو 
ثانية   )30.14( ب��ل��غ  ب��زم��ن   )2

وح�شل على 11250 درهماً.
ويالحظ �أن �لفر�شان �لذين حققو� 
يرتكبو�  �لأوىل مل  �ل�شبعة  �ملر�كز 
�لثاين  �ملركز  �أخ��ط��اء، وح��ل يف  �أي 
�لفار�س �لفرن�شي مي�شيل هيكارت 
بزمن  ديفينر(  )بيمان  ب��اجل��و�د 
�ل���ذي  ث��ان��ي��ة   )  32.31( ق�����دره 
�لفار�س  وج��اء  درهماً   9000 نال 
مت�شين�شون  مي�شيل  �لإي��رل��ن��دي 
 )10 رو�  )ل��و  �جل���و�د  على �شهوة 
وزمن بلغ )32.36( ثانية وح�شل 
�لفار�شة  تلته  درهماً   6750 على 
ترمي  عبد�لعزيز  نادية  �لأمار�تية 
يف �ملركز �لر�بع على �شهوة �جلو�د 
�ل�شباق يف  �أكملت  �أن  بعد  )ك��الو( 
 4500 ونالت  ثانية   )  32.42(
خمي�س  �شامل  مو�طنها  ثم  درهماً 
�خلام�س  �ملركز  �شاحب  �ل�شويدي 
��س(  باجلو�د )فيلني  �لذي حققه 
بزمن بلغ )33.09( ثانية وبلغت 
تاله  دره�����م�����اً   3150 ج���ائ���زت���ه 
�لأمر �ل�شعودي عبد�هلل �آل �شعود 
)دونا  ب��اجل��و�د  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  يف 
�إيفيتا( وحقق زمناً بلغ )34.10 

( ثانية ونال 2475 درهماً.

القا�شمي يخو�س نزااًل قويًا مع عودته للم�شاركة يف بطولة العامل للرايات يف ال�شويد

ال�ضائق االإماراتي يتغلب على الظروف القا�ضية ويقدم اأداًء قويًا مع فريق اأبوظبي �ضرتوين توتال العاملي للراليات

قمة االإثارة الليلة يف �شوط اجلائزة الكربى

ال�ضراع يحتدم بني الفر�ضان يف اأوىل جوالت دولية العني لقفز احلواجز  
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مل ي��ت��ب��ق ���ش��وى �أي����ام م���ع���دودة ع��ل��ى �نطالق 
�لن�شخة �لثالثة من �لطو�ف �لعربي لالإبحار 
�ل�����ش��ر�ع��ي ل��ب��ن��ك �إي.�أف.ج��������ي. ف��ق��د و�شلت 
�شت�شهد  �لتي  �لبحرين  مملكة  �إىل  �ل��ق��و�رب 
�نطالق �لطو�ف، من �أمو�ج مارينا بالتحديد، 
�إذ �شيالحظ �ملارون بجانب �أمو�ج مارينا وجود 
ت�شعة ق��و�رب من نوع ف��ار30 يف �ملر�شى �لذي 
�أي�شاً.  �ملا�شية  �لن�شخة  يف  �لطو�ف  �حت�شن 
 25 ح��ت��ى   10 م��ن  �ل�����ش��ب��اق  ي�شتمر  و���ش��وف 
فرب�ير، ويتخلله �لكثر من �لإثارة و�لندية، 

قبل �أن تختتم فعالياته يف م�شقط. 
ت��ب��ذل ط��و�ق��م �ل��ف��رق ج��ه��د� ك��ب��ر� لتجهيز 
�أنف�شها  جتهيز  وك��ذل��ك  للمناف�شات  قو�ربها 
و�ل���ش��ت��ع��د�د خل��و���س �جل��ول��ة �ل��ت��ي �شتنطلق 
�لفرق  و�شتقطع  للدوحة،  و�شوًل  �ملنامة  من 
�لطو�ف  حم��ط��ات  خمتلف  خ��الل��ه  �مل�����ش��ارك��ة 
760 مياًل بحرياً، وقد تعرفت فرق �خلرب�ء يف 
�لأيام �لقليلة �ملا�شية على قو�رب فار30 �لتي 
و�شيعربون  متنها  على  جميعهم  �شيتناف�شون 
بها  �شيخو�شون  �أن��ه��م  كما  �خلليج،  مياه  بها 

�ل�شباقات �لق�شرة يف �أربعة مر��شي. 
وك����ان م��ن ب��ني �ل��ف��رق �ل��ت��ي و���ش��ل��ت موؤخر� 
�لن�شائي  �لرثيا بنك م�شقط  للبحرين فريق 
�لذي تقوده �لبحارة �لربيطاين �ملعروفة دي 
�لعامل مبفردها،  �أب��ح��رت ح��ول  �لتي  ك��اف��اري 
وح���ول م�����ش��ارك��ة ف��ري��ق �ل��رثي��ا ب��ن��ك م�شقط 
�أم�شينا  ل��ق��د  ك����اف����اري:  دي  �ل���رب���ان���ة  ت��ق��ول 
وكثيف،  م�شتمر  ت��دري��ب  يف  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ه��ر 
وقد حان �لوقت �لآن للفريق ليثبت جد�رته 
و�جلميع جاهز  ج��و�ن��ب��ه،  م��ن جميع  وي��ق��وى 

ونتدرب  ن�شتعد  �أن  علينا  ولكن  لالنطالقة، 
بالأ�شرعة  �لتحكم  وع��ل��ى  �لن��ط��الق��ات  على 
من  �جلوية  �لظروف  ز�دت  ما  و�إذ�  �لأمامية 
حتديها ف�شنحتاج مل�شاعفة �أد�ئنا على �لقارب 
للتمكن من جمار�ة �لقو�رب �لأخرى و�لتقدم 

عليها .
باجلولت  �ل���ري���اح  ���ش��رع��ة  ت��ك��ون  �أن  ي��ت��وق��ع 
قد  ع��ق��دة مم���ا   14 �إىل   11 ب���ني  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
�أف�شلية من حيث  مينح دي كافاري وفريقها 
�نخفا�س معدلت وزن �لفريق مقارنة بالفرق 
�مل�شاركة  �لفرق  و�شتجوب  �لأخ��رى.  �لثمانية 
�أربع دولة خليجية �شتتوقف خاللها يف ثمان 
�أبوظبي  �لإم��ار�ت��ي  �لفريق  وي�شارك  م��ر����س، 
لبنك  �ل�شر�عي  لالإبحار  �لعربي  �لطو�ف  يف 
عادل  �لإم���ار�ت���ي  �لبحار  بقيادة  �إي.�أف.ج�����ي 

�ختبار  �إىل  �لفريق  ويتطلع  م��رة،  خالد لأول 
مهار�تهم خا�شة على مياههم عندما ي�شلون 
�لربان  ي���ق���ول  �مل�����ش��ارك��ة  وح�����ول  �لإم���������ار�ت، 
�لإم����ار�ت����ي: د�ئ��م��ا م��ا ت��ك��ون �لأع�����ش��اب على 
�أ�شدها قبل بد�ية �ل�شباقات، وترغب �أن تكون 
ولديك  �لتحدي  خلو�س  �ل�شتعد�د  �أمت  على 
�إل��ي��ه، ونحظى بدعم ك��رمي من  كل ما حتتاج 
�ل�شر�عية و�ليخوت  �أبوظبي للريا�شات  نادي 
�أبوظبي، و�إن بحارة �لفريق هم من  وحكومة 
ب��ني �لأف�����ش��ل يف �ل��دول��ة، و�ل��ق��ارب ق��ادر على 
�أن  �لآن هو  �لفوز 100% وكل ما ميكننا فعله 

ننتظر �لنطالقة .
�لرئي�س  ي��ت��وق��ع  ل���ع���ام  ه����ذ�  ط�����و�ف  وح�����ول 
جر�هام:  ديفيد  ل��الإب��ح��ار  لعمان  �لتنفيذي 
�لأف�شل  �ملو�شم هو  يكون هذ�  �أن  �ملتوقع  من 

مب�شاركة نخبة من �لبحارة �لعامليني وبوجود 
م��الئ��م��ة مت���ام���ا يف �خلليج،  �إب���ح���ار  ظ�����روف 
وتعك�س �لن�شخة �حلالية من �لطو�ف �لعربي 
تتويجا  �إي.�أف.ج��ي  لبنك  �ل�شر�عي  لالإبحار 
لعمر ثالث �شنو�ت من تنظيم هذه �لبطولة 
�ل�شر�عي  �لإب��ح��ار  لريا�شة  بالرتويج  �ملعنية 
�ملحيطي يف �ملنطقة ، ويعود �لبحار �لفرن�شي 
�ملحرتف برتاند با�شيه للم�شاركة يف �لطو�ف 
�لعربي لالإبحار �ل�شر�عي على منت قارب �أيه.

�أي.�أ����س.�أم ممثاًل لإم��ارة دبي وحول م�شاركة 
ف��ري��ق��ه ي��ق��ول �ل��رب��ان �ل��ف��رن�����ش��ي: ل��ق��د جرت 
متجان�س،  وفريقنا  جيد  ب�شكل  ��شتعد�د�تنا 
ونرتقب �لبطولة بفارغ �ل�شرب �إذ �أن �جلميع 
يرغب يف �لإبحار و�ملناف�شة، و�إن م�شار �ل�شباق 
ر�ئع و�أنا على يقني باأننا �شننهي �ل�شباق على 
�ملن�شة، وقد بذلنا جهد� يف �لتح�شر وما علينا 

�لآن �شوى �ل�شتمتاع بال�شباقات .
وت��ن��ط��ل��ق �ل���ف���رق �مل�������ش���ارك���ة يف �ل��ع��ا���ش��ر من 
فرب�ير من مملكة �لبحرين متوجهة للعا�شة 
للعا�شمة  �شتغادر  وبعدها  �لدوحة،  �لقطرية 
�لإم���ار�ت���ي���ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ي ت��ع��د و�ح�����دة من 
�ل��ط��و�ف، وبعدها �شتغادر  �أط��ول �جل��ولت يف 
�لن�شخة  ه��ذه  �أ�شيفت يف  �ل��ت��ي  ل��دب��ي  �ل��ف��رق 
من �لطو�ف �لعربي لالإبحار �ل�شر�عي لبنك 
لر�أ�س  �ل��ف��رق  �شتغادر  وب��ع��ده��ا  �إي.�أف.ج������ي، 
ومنها  مب�شندم  لدبا  تتوجه  �أن  قبل  �خليمة 
�إىل �مل�شنعة قبل �ختتام �لطو�ف يف �لعا�شمة 
من  و�لع�شرين  �خلام�س  يف  م�شقط  �لعمانية 
�ل�����ش��ه��ر ن��ف�����ش��ه، و���ش��ت�����ش��ت��م��ل ب��ع�����س حمطات 

�لطو�ف على �شباقات ق�شرة يف �ملر��شي.

•• كارل�ضتاد-ال�ضويد: 

�أح�����رز ر�����ش���د �ل��ك��ت��ب��ي ���ش��ائ��ق فريق 
�شكاي د�يف دبي للر�ليات ومالحته 
�لأملانية كارينا هيربيل �ملركز �لثامن 
ب��ع��د م��رح��ل��ت��ني م��ن 22 م��رح��ل��ة يف 
من  �لثانية  �جل��ول��ة   � �ل�شويد  ر�يل 
بطولة �لعامل للر�ليات للفئة �لثانية 
)ف��ي��ا( ه��ذ� �مل��و���ش��م.  وي�شارك فريق 
�شكاي د�يف دبي للر�ليات يف بطولة 
برعاية   2013 ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل���ع���امل 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 

جمل�س دبي �لريا�شي. 
وب�����ع�����د �ن�����ط�����الق�����ة ن�����اج�����ح�����ة، حل 
�ملرحلة  يف  �ل�شابع  �مل��رك��ز  يف  �لكتبي 
�لق�شرة،  �خل��ا���ش��ة  �ل�شتعر��شية 
�ملرحلة  لج��ت��ي��از  م��ب��ا���ش��رة  وت���وج���ه 
زمناً  و���ش��ج��ل   ، لي�شجوفرز  �ل��ث��ان��ي��ة 
ثانية(  و16.9  دقيقة   11( ر�ئ��ع��اً 
�لفئة  يف  �ل���ث���ام���ن  �مل���رك���ز  يف  وح����ل 

�لثانية لبطولة �لعامل للر�ليات.

طويل  �ل������ر�يل  �إن  �ل��ك��ت��ب��ي:  وق�����ال 
�لعنان  �ط���الق  ميكن  ول  و�ح���رت�يف 
�إن  ل�����ش��رع��ت��ك وحت���م���ل �مل����خ����اط����ر. 
�لت�شاري�س �شعبة مقارنة بتلك �لتي 
�لأو�شط،  �ل�����ش��رق  يف  عليها  �ع��ت��دن��ا 
جتربة  �لثلجي  �ل���ر�يل  ه��ذ�  ويعترب 
�مل��زي��د من  �ك��ت�����ش��اب  ر�ئ��ع��ة تتيح يل 
�خل���ربة و�مل���ه���ارة ع��ل��ى �ل��ق��ي��ادة فوق 
ح�شد  �إن  بالثلوج.  �ملغطاة  �ل���دروب 
ول�شت  رئ��ي�����ش��ي��ة  �أول����وي����ة  �ل���ن���ق���اط 

م�شتعد�ً للمخاطرة قطعياً .
�ل��ب��ط��ل �لم����ار�ت����ي ر��شد  وي�����ش��ارك 
بطولة  من  �لثانية  �لفئة  يف  �لكتبي 
 )WRC2( ل���ل���ر�ل���ي���ات  �ل����ع����امل 
وي���و�ج���ه م��ن��اف�����ش��ة ق��وي��ة م��ن بع�س 
ويعترب  �لعامل.  يف  �ل�شائقني  �أف�شل 
�ل�شائق �لملاين �شيب ويجارد )�شكود� 
فابيا( من �أبرز مناف�شي �لكتبي، وكان 
�أك��رب ع��دد من �لنقاط يف  قد ح�شد 
فرن�شيا  يف  �لبطولة  ج��ولت  فاحتة 
ر�يل  دروب  وتنا�شب  �ملا�شي.  �ل�شهر 
�ل�شويدي  �ل�شائق  �لثلجية  �ل�شويد 

�أندرز  �لثلجية  بالر�ليات  �ملتخ�ش�س 
ومو�طنه  �شوبارو  ب�شيارة  جروند�ل 

فورد  ب�����ش��ي��ارة  برينيلد�شن  �ي��ف��ي��ن��د 
في�شتا �آر �آر �شي. 

�ختبار�ت  �أن���ه���ى  ق���د  �ل��ك��ت��ب��ي  وك����ان 
كارينا  �لأمل��ان��ي��ة  مالحته  م��ع  مهمة 

�شكود�  ���ش��ي��ارة  م���نت  ع��ل��ى  ه���ي���ربيل 
�ل�شبوع  منت�شف   2000 �أ�س  فابيا 

�مل��ا���ش��ي، ب��ه��دف �ل��ت��ع��ّود ع��ل��ى طق�س 
�حل���ر�رة  ودرج����ات  �لثلجي  �ل�����ش��وي��د 

�لتي ت�شل �إىل ما دون �ل�شفر. 
�ل�شعودي  �ل�شائق  �شجل  ناحيته  من 
�ل��ر�ج��ح��ي ع��ل��ى م���نت �شيارة  ي��زي��د 
زمن  �أ���ش��رع  ���ش��ي  �آر  �آر  في�شتا  ف���ورد 
للفئة  �لأوىل  �خل��ا���ش��ة  �مل��رح��ل��ة  يف 
للر�ليات  �لعامل  بطولة  من  �لثانية 
�لفئة  وت���������ش����در   ،)WRC2(
عن  ث��ان��ي��ة   13.7 ب���ف���ارق  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لذي  �لأملاين ويجاند  �أقرب مناف�س 
يوري  �لأوك��ر�ين  و�ل�شائق  ثانياً  حل 

بروتو�شوف ثالثاً.
للر�ليات  �ل���ع���امل  ب��ط��ل  ���ش��ج��ل  ك��م��ا 
�لفرن�شي  �ل����ل����ق����ب،  ع�����ن  �مل�����د�ف�����ع 
���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان ل����وب �أ�����ش����رع زم����ن يف 
�خلا�شة  �ل���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة  �مل���رح���ل���ة 
)دقيقة و34.5 ثانية( يف كارل�شتاد 
ف���ري���ق �شرتوين  ���ش��ي��ارة  م���نت  ع��ل��ى 
توتال �أبوظبي دي ��س 3 ورلد ر�يل 
جاري  �لفنلندي  �ل�شائق  ت��اله  ك���ار، 
0.5 ثانية قبل  ماتي لتفال بفارق 

�ل��ت��وج��ه لج��ت��ي��از �مل��ر�حل��ل �خلا�س 
بال�شرعة.

وت����ر�ج����ع ل����وب ل�����ش��ال��ح لت���ف���ال يف 
�ملرحلة  نحو  وتوجه  �لثانية  �ملرحلة 
�لثالثة يطارد �لفنلندي بفارق 0.8 
�شجل  �أوج��ي��ه  �لفرن�شي  لكن  ثانية، 
من  �أع�شار  �شئيل  بفارق  زمن  �أ�شرع 
�لر�يل  �شد�رة  زمام  لي�شتلم  �لثانية 
�لر�ليات  �أخ��رى فقد بطل  من جهة 
�لقا�شمي  خ��ال��د  �ل�����ش��ي��خ  �لم���ار�ت���ي 
�أك���رث م��ن 8 دق��ائ��ق يف ه��ذه �ملرحلة 
�لعام  �ل��رتت��ي��ب  �شلم  ع��ل��ى  وت���ر�ج���ع 

للر�يل.
وت���ق���ام م���ر�ح���ل �ل�����ش��ب��ت وع���دده���ا 8 
مر�حل خا�شة �ىل �ل�شرق من مركز 
�خلدمة و�ل�شيانة يف هاجفورز، بينما 
ت��ق��ام 6 م��ر�ح��ل �لأح����د ع��ل��ى حدود 
يف  �ملت�شابقون  و�شيخو�س  �ل��رنوي��ج. 
وبطولة  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
�ل�شويد  ر�يل  يف  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل���ف���ئ���ة 
تبلغ  بال�شرعة  خا�شة  مرحلة   22

م�شافتها �لإجمالية 339 كم.

ت�شهد �ملرحلة �حلادية و�لع�شرون من �لدوري 
�لملاين مو�جهة من �لعيار �لثقيل بني بايرن 
ميونيخ �ملت�شدر و�شيفه �شالكه �ليوم �ل�شبت 

على ملعب �ليانز �رينا .
�ملت�شدر  ب���اي���رن  ب���ني  �ل���ف���ارق  �ن  و���ش��ح��ي��ح 
و�شالكه �ل�شاد�س يبلغ 22 نقطة، و�ن م�شو�ر 
�لول نحو �للقب �ملرموق ��شبح �شهال، �ل �ن 
و�لندية  ب��الث��ارة  تت�شم  �لطرفني  مو�جهات 
�للقاب  على  بينهما  �لقوية  للمناف�شة  نظر� 

يف �لعقد �لخر.
و���ش��ي��غ��ي��ب �ل���ه���د�ف �ل��ه��ول��ن��دي ك��ال���س يان 
هونتيالر عن �شالكه لعدم �بالله من ��شابة 

هولند�  م��ب��ار�ة  يف  �مل�شاركة  حرمته  عينه  يف 
�لربعاء.  �م�����س  م��ن  �ول  �ل���ودي���ة  و�ي��ط��ال��ي��ا 
و�شيخ�شع هونتيالر )29 عاما( لفحو�شات 
طبية ��شافية قبل حتديد موعد عودته �ىل 
�مل��الع��ب. وع��ان��ى هونتيالر م��ن مت��زق وعاء 
بالده،  منتخب  مع  �لي�شرى  عينه  يف  دم��وي 
و��شتدعى �ملدرب لوي�س فان غال �جلناح �رين 

روبن بدل منه.
�ل�شباين  م��دري��د  ري���ال  �ن لع���ب  و���ش��ح��ي��ح 
5 �ه������د�ف هذ�  ����ش���وى  ي�����ش��ج��ل  �ل�����ش��اب��ق مل 
�ل���ث���اين- ت�����ش��ري��ن   27 �مل���و����ش���م، �خ���ره���ا يف 

��شايية  ركيزة  يعترب  �نه  �ل  �ملا�شي،  نوفمرب 

يف �لزرق �مللكي .
وي��غ��ي��ب ع��ن ���ش��ال��ك��ه �ي�����ش��ا �ل��ظ��ه��ر �لي�شر 
�لو�عد  �ل��و���ش��ط  ولع���ب  فوخ�س  كري�شتيان 
برد  نزلة  بعد معاناته من  در�ك�شلر  جوليان 

يف مبار�ة �ملانيا وفرن�شا.
ويعي�س بايرن مو�شما ر�ئعا، �ذ �هتزت �شباكه 
�لذي  �لوحيد  �لفريق  وه��و  ف��ق��ط،  م���ر�ت   7
�لبوند�شليغا،  ت��اري��خ  يف  �لجن���از  ه��ذ�  يحقق 

وحافظ على �شباكه نظيفة يف 14 منها.
و���ش��ت��ك��ون م���ب���ار�ة ب��اي��رن م��ع ���ش��ال��ك��ه مبثابة 
�لعد�د �لقوي لالعبي �ملدرب يوب هاينكي�س 
مل��و�ج��ه��ة ن���اري���ة م���ع �ر����ش���ن���ال �لن��ك��ل��ي��زي يف 

�لدور �لثاين من دوري �بطال �وروبا يف 19 
�حلايل، ثم ��شت�شافة بورو�شيا دورمتوند يف 

ربع نهائي كاأ�س �ملانيا يف 27 منه.
وي��ح��وم �ل�����ش��ك ح���ول م�����ش��ارك��ة لع���ب و�شط 
بايرن با�شتيان �شفاين�شتايغر �لذي غاب عن 
مبار�ة �ملانيا وفرن�شا �لودية )2-1( للتو�ء 
يف ك��اح��ل��ه ت��ع��ر���س ل���ه �ل����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي يف 
مبار�ة ماينت�س )3-�شفر(. وقال هاينكي�س: 

با�شتيان يو�جه م�شكلة قوية يف كاحله .
غو�شتافو  لويز  �ل��رب�زي��ل��ي  يحل  �ن  ويتوقع 
�ل��دف��اع��ي �ىل جانب  �ل��و���ش��ط  دور لع���ب  يف 
�ملهاجم  يبقى  و�ن  مارتينيز،  خايف  �ل�شباين 

�لدويل ماريو غوميز و�لهولندي روبن على 
مقاعد �لبدلء.

مباريات   3 يف  دق��ي��ق��ة   20 غ��وم��ي��ز  وخ��ا���س 
�ملهاجم  م��رك��ز  على  ويناف�شه   ،2013 ع��ام 
�ل�شا�شي �لكرو�تي ماريو ماندزوكيت�س �حد 

�برز جنوم �لفريق �لبافاري موؤخر�.
ويتقدم بايرن بفارق 12 نقطة عن بورو�شيا 
�ملو�شمني  يف  �ل���ل���ق���ب  ح����ام����ل  دورمت������ون������د 
م���ب���اري���ات على   4 و�ل���ف���ائ���ز يف  �لخ����ري����ن، 
ليفركوزن  باير  �ر���س  على  �خ��ره��ا  �ل��ت��و�يل، 

3-2 ليح�شم معركة �لو�شافة.
وي�شت�شيف �لفريق �ل�شفر هامبورغ �لعريق 

يف ظ��ل ����ش��اب��ة ع��دد م��ن لع��ب��ي��ه، على غر�ر 
ولعب  �شملت�شر  م��ار���ش��ي��ل  �ل����دويل  �مل��د�ف��ع 
�لو�شط كيفن غرو�شكرويت�س، كما يعاين من 
��شابات ماركو روي�س وماريو غوت�شه و�ملد�فع 

�لبولندي لوكا�س بيت�شيك.
خل�شارته  �ل����ث����اأر  ع����ن  دورمت�����ون�����د  وي���ب���ح���ث 
�ي���ل���ول- 2-3 يف  ه���ام���ب���ورغ  �م�����ام  �لخ�����رة 

�شبتمرب �ملا�شي.
عن  �ل�شابع  مون�شنغالدباخ  بورو�شيا  ويبحث 
�ر�شه  على  ليفركوزن  باير  على  له  فوز  �ول 
ي�شت�شيفه  ع��ن��دم��ا  �لمل��ان��ي��ت��ني  ت��وح��ي��د  م��ن��ذ 

�ليوم �ل�شبت.

بايـــرن ميونيـــــخ ي�ضت�ضيـــــف �ضالكـــــه يف البونـــــدي�ضليغـــــــــا 

انطالق رايل ال�شويد  برعاية حمدان بن حممد 

فريق �ضكاي دايف دبي يف املركز الثامن يف الفئة الثانية بعد مرحلتني
ال�شعودي يزيد الراجحي يت�شدر ترتيب الفئة الثانية لبطولة العامل للراليات

�شباق جرنني  بحرية جديدة من خالل  �ليوم ملحمة  �أبوظبي ظهر  �لعا�شمة  كورني�س  ي�شهد 
�ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  ينظمه  و�ل��ذي  قدما   60 فئة  �ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب 

و�ليخوت وهي �جلولة �لأوىل لتلك �لفئة يف �ملو�شم �جلديد.
من  بحارة   1500 من  �أك��رث  متنها  على  حممال   85 �ل�شباق  يف  �مل�شاركة  �ملحامل  ع��دد  ويبلغ 
�ملنتظر �أن ير�شمو� معا و�حدة من �أجمل �للوحات �لرت�ثية �لبحرية خالل �ل�شباق �لذي ينطلق 
يف �لثانية ظهر �ليوم وينتهي يف �لر�بعة م�شاء وجميع �ملت�شابقني �لذين �شجلو� للم�شاركة من 
مو�طني �إمار�ت �لدولة ومن بينهم ثالثة بحارة من �أ�شحاب �لإعاقات �ل�شمعية و�حلركية وهم 
�إعاقة  من  ويعاين  �ملهري  �شلطان  وماجد  �شمعية  �إعاقة  من  ويعاين  �حلمادي  علي  �إ�شماعيل 

حركية ور��شد عبد�هلل �لقبي�شي ويعاين من �إعاقة حركية هو �لآخر.
تبلغ  جرنني  �شباق  يف  للفائزين  جو�ئز  و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  ويقدم 
�ألف درهم   200 �ملركز �لأول على  �ألف درهم ويح�شل �شاحب  جملتها ثالثة ماليني و500 
فيما يح�شل �شاحب �ملركز �لثاين على 170 �ألف درهم و�لثالث على 150 �ألفا.. وتتنوع �جلو�ئز 

حتى �شاحب �ملركز �ل�شبعني لت�شجيع �لبحارة وحثهم على �مل�شاركة يف خمتلف �ل�شباقات.
للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرميثي  مر�شد  ث��اين  �أحمد  طالب  جانبه  من 
�ل�شالمة متمنيا لهم  باإجر�ء�ت  بالأخذ  �مل�شاركني كافة  و�لنوخذة  �لبحارة  و�ليخوت  �ل�شر�عية 
تقدمي �شورة ح�شارية تعك�س ما و�شلت �إليه �لريا�شات �لبحرية من تطور يف �لإمار�ت م�شتلهمة 

من تاريخها �لعريق و�ملجيد وم�شيفة �إليه �أحدث �آليات �لع�شر.
و�أ�شاف �إن �ل�شباق ياأتي كحلقة جديدة يف �شل�شلة �ل�شباقات �لتي ينظمها �لنادي و�لتي تنوعت 
�ل�شر�عية  �أيام كان �ملوعد مع �شباق �ل�شعديات للقو�رب  لتلبي كافة �لطموحات و�لأذو�ق فمنذ 
و�ل�شر�عية  �لبو�ني�س  �شباقات  �إىل  �إ�شافة  �لفئة  لتلك  �ملو�شم  �شباق ختام  كان  43 قدما وقبله 
�لأجيال  وتو��شل  و�لك�شف عن مو�هبها  �لريا�شات  �شالح تطور هذه  ت�شب يف  وكلها  �حلديثة 

فيها.
رئي�س  �لرميثي  ث��اين مر�شد  �أحمد  ق��ال  �لإع��اق��ة  مت�شابقني من متحدي  م�شاركة ثالثة  وع��ن 
جمل�س �إد�رة نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت نعترب هذه �خلطوة �إجناز� ي�شاف �إىل 
�شجالتنا و�شجالت موؤ�ش�شة ز�يد للرعاية �لإن�شانية ونادي �أبوظبي لذوي �لحتياجات �خلا�شة 
فقد باتت م�شاركة �أبنائنا من متحدي �لإعاقة د�ئمة من �أول مرة كانو� فيها معنا ومتثل م�شدر 
�نعكا�شاته  له  �ل�شر�ع  وبطولت  م�شاقبات  يف  �لغالية  �لفئة  هذه  �نخر�ط  لأن  جميعا  لنا  فخر 

عليهم وي�شاهم يف �نخر�طهم مع �أقر�نهم.
و�أكد �أن �لنادي وبالرغم من حد�ثة وجوده على �ل�شاحة �إل �أنه بات وجهة مثالية للبحارة وجاء 
ليلبي طموحات وتطلعات قطاع عري�س �آمال ل�شباق �ليوم �لنجاح و�أن ي�شاهم يف تعزيز �ل�شورة 

�لإيجابية �لتي ر�شمها �لبحارة و�لنوخذة على مد�ر �ل�شباقات �ملا�شية.
�لذي  60 قدما  فئة  �ل�شر�عية  للمحامل  �لأبي�س  �أب��و  ل�شباق  ت��وج بطال  قد  ب��ر�ق  �ملحمل  ك��ان 
�ملا�شي  �ل�شباقات  �أبوظبي يف ختام مو�شم  �لعا�شمة  �ملا�شي على كورني�س  �أقيم منت�شف مار�س 
لهذه �لفئة فيما �حتل �ملحمل �أطل�س لفرج بطي �ملحربي بقيادة �لنوخذة �أحمد ر��شد �ل�شويدي 
�ملركز �لثاين وذهب �ملركز �لثالث �إىل غازي ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة بقيادة �لنوخذة �أحمد �شعيد �شامل �لرميثي وكان �ملركز �لر�بع من ن�شيب 
دملا مارين خلادم ر��شد خادم �ملهري وبقيادته �أي�شا وذهب �ملركز �خلام�س ل� �أبو �لأبي�س بقيادة 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �لقفاي  �ل�شاد�س  �ملركز  و�حتل  �لقبي�شي  عتيق  طار�س  خالد  �لنوخذة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي بقيادة �لنوخذة عبيد �شعيد 

�لطاير.
وجاء �إعمار ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف �ملركز �ل�شابع بقيادة �لنوخذة 
�شامل علي �شامل �لعديدي وحل ثامنا مهاجر لأحمد خادم �ملهري وبقيادة �لنوخذة ماجد �أحمد 
خادم �ملهري فيما كان �ملركز �لتا�شع من ن�شيب �ملحمل �لعز بقياده �لنوخذة �شلطان �أحمد خادم 
�ملهري وذهب �ملركز �لعا�شر ل� �لو�شف  حلمد م�شبح حمد �لغ�شي�س �ملري وبقيادة حممد حمد 

م�شبح حمد �لغ�شي�س.

انطالق �ضباق جرنني للقوارب ال�ضراعية 
�شليمان املحلية فئة 60 قدما على كورني�س اأبوظبي خليفة  �لعني  بنادي  �لقدم  لكرة  �لريا�شي  �لقطاع  مدير  حر�س 

على زيارة لعب منتخبنا �لوطني للنا�شئني و�أكادميية كرة �لقدم �ملوهوب 
حم�شن عبد�هلل عمر، �ل�شقيق �لأ�شغر لالعب �لفريق �لأول �شامل عبد�هلل 

.. مب�شت�شفى �لعني يف �جليمي.
وكان حم�شن قد تعر�س �إىل �إ�شابة بالك�شر يف عظم �لفخذ �لأي�شر، خالل 
مبار�ة �لعني ودبي و�لتي جرت على ملعب �لأخر �شمن مباريات �جلولة 
�ل�16 من بطولة دوري �لنا�شئني و�لتي �نتهت بفوز مثر ل�شالح �ل�شيوف 
للعني يف  �لفوز  هدف  قبل خروجه م�شاباً  و�أح��رز حم�شن   ،3-2 بنتيجة 

�ملو�جهة.
ينتظرهم  �لذين  �ملميزين  �لالعبني  �إن حم�شن من  �شليمان  وقال خليفة 
م�شتقبل و��شع يف عامل �مل�شتديرة ، و�لتقارير �لطبية �أكدت جناح �لعلمية 
ونتمنى  �شليمان،  توفيق  �لدكتور  �لنادي  طبيب  ح�شرها  �لتي  �جلر�حية 
من  ننتظر  فنحن  للميادين،  �ل�شريعة  و�ل��ع��ودة  �لعاجل  �ل�شفاء  لالعب 

�لالعب �لكثر، خ�شو�شاً و�أنه من �ملتميزين فنياً، تربوياً و�أكادميياً .
�لعني  �شركة  �إد�رة  �إىل جمل�س  بالغ تقديره  �لالعب عن  ومن جهته عرب 
�لريا�شية لكرة �لقدم برئا�شة �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد �آل نهيان، 
�ملرحلة  خالل  �لر�حة  �أ�شباب  بتهيئة  وتوجيهاته  �ل�شحية،  حالته  لتفقد 
زمالئه  وجميع  �ل��ق��دم  ك��رة  ق��ط��اع  لإد�رة  بال�شكر  ت��وج��ه  كما  �لعالجية، 

وجماهر �لنادي حلر�شهم على تفقد �أحو�له قبل وبعد �لإ�شابة .

خليفة �ضليمان يعود املوهوب العيناوي حم�ضن عبداهلل يف امل�ضت�ضفى

ثالثة اأيام على انطالق الطواف العربي واال�شتعدادات تبلغ ذروتها

تــــوقعـــــات مبعــــدالت ريــــــاح جيــــــــدة



مطاردة �ضرطي ينتقم من �ضباط
م�شطت �ل�شرطة �لمريكية �جلبال �ملحيطة مبنطقة للتزلج يف كاليفورنيا 
بحثا عن �شرطي مف�شول من �خلدمة يف لو�س �جنلي�س متهم بقتل ثالثة 
بيان  يف  و�أ�شرهم  �لقانون  �نفاذ  �شباط  على  حربا  �أعلن  �أن  بعد  ��شخا�س 
ن�شبت لكري�شتوفر دورنر  �لتي  �لدماء  �ر�قة  ن�شره على �لنرتنت. وبد�أت 
33 عاما بقتل م�شوؤول عن �ل�شالمة باحدى �جلامعات وخطيبته مونيكا 
ب�شرطة  �بنة كابنت متقاعد  و�لقتيلة هي  �ل�شبوع.  28 عاما مطلع  كو�ن 
لو�س �جنلي�س مثل دورنر يف جمل�س تاأديب �أدى �ىل ف�شله من �خلدمة عام 
2008. وعرث على كو�ن وخطيبها مقتولني يف �يرفني على بعد نحو 64 
كيلومرت� جنوبي لو�س �جنلي�س. وز�د �لعنف حدة �م�س �لأول بقتل �شابط 

بال�شرطة يف ريفر�شايد رميا بالر�شا�س و��شابة �ثنني �خرين.
وعرثت �ل�شرطة على �شاحنة �شغرة مملوكة لدورنر يف وقت لحق وهي 
 129 بعد  على  �جلبلي  ليك  ب��ر  بيج  منتجع  ق��رب  �لثلوج  و�شط  حت��رتق 
كيلومرت� �شمال �شرقي لو�س �جنلي�س. وعرث حمققون يقومون بعمليات 
من  تنطلق  �ث��ار  على  و�ل��ك��الب  �جلوية  بالوحد�ت  بال�شتعانة  �لن  بحث 

�ل�شاحنة لكنها مل تقد �ىل �مل�شتبه به.

زيادة العيوب اخللقية بني التوائم
�ظهرت در��شة �أوروبية �ن عدد �لعيوب �خللقية بني �ملو�ليد �لتو�ئم �رتفع 

�ىل �ملثلني تقريبا يف عدة بلد�ن �أوروبية على مد�ر 24 عاما.
لطب  �ل��دول��ي��ة  �ل��دوري��ة  يف  نتائجهم  ن�شرت  �ل��ذي��ن  �لباحثون  و��شتخدم 
�لتوليد وعلم �مر��س �لن�شاء بيانات عن �كرث من 4ر5 مليون حالة ولدة 
من  �رتفعت  �خللقية  �لعيوب  �ن  ليجدو�  و2007   1984 عامي  بني  متت 

�شتة �ىل 11 بني كل ع�شرة �لف ولدة تو�ئم.
�لج��ن��ة و�لطفال  �ب��ح��اث  �لباحثني مب��رك��ز  ك��ب��رة  دول���ك  وق��ال��ت هيلني 
�لتاأكد  �أولهما  �هميتان  ه��ذ�  ملعرفة  �ل�شمالية  بايرلند�  �ول�شرت  بجامعة 
فهم  وثانيهما  و�لط��ف��ال  لالمهات  متاحة  منا�شبة  خدمات  لدينا  �أن  من 
دولة  �رب��ع ع�شرة  �ملو�ليد يف  وزم��الوؤه��ا �جتاهات  دول��ك  ودر�شت  �لعالقة. 
 50 بن�شبة  �رتفع  �لتو�ئم  ولد�ت  عدد  �ن  �لدر��شة  �ظهرت  حيث  �أوروب��ي��ة 

باملئة تقريبا خالل �ل�شنو�ت �لربع و�لع�شرين �لتي غطتها �لدر��شة.
ووجدت �لدر��شة �ن 4 باملئة تقريبا من حالت �لعيوب �خللفية �لرئي�شية 
وجمموعها 148359 حالة كانت يف تو�ئم. و��شارت �لد�ر�شة �ىل �أن ذروة 
2000 و2003  �لتو�ئم كانت بني عامي  �لعيوب بني  �لزيادة يف عدد هذه 

وو�شلت �ىل 12 حالة بني كل ع�شرة �لف ولدة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مزحة ت�ضتنفر ال�ضرطة
�أمريكيون  �دع�������اء  مم��ث��ل��و  وج�����ه 
�تهامني لفتى يبلغ من �لعمر 12 
بخدمات  هاتفيا  �ت�شل  ك��ان  عاما 
�ل��ط��و�رئ وق���دم ب��الغ��ا ك��اذب��ا �أدى 
منزل  �ىل  �ل�����ش��رط��ة  ت���وج���ه  �ىل 

�ملمثل �لمريكي ��شتون كوت�شر.
�لذي  �لفتى  ��شم  عن  يك�شف  ومل 
يف  �جنلي�س  لو�س  �شرطة  �عتقلته 
�شنه  ل�شغر  �لول  كانون  دي�شمرب 
للمثول  ي�شتدعى  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
لو�س  يف  ل��الح��د�ث  حمكمة  �أم����ام 

�جنلي�س .
ف���رق �ل�شلحة  ت��ت��وج��ه  وع����ادة م��ا 
�لماكن  �ىل  �خلا�شة  و�لتكتيكات 
�لتي يبلغ عنها يف مكاملات هاتفية 
من هذ� �لنوع. وتقول �ل�شلطات �ن 
مثل هذه �ملو�قف قد تكون خطرة 
ب�شبب �حتمال حدوث �شوء تفاهم 

بني �ل�شرطة و�ل�شكان يف �ملبنى.
�ل��ف��ت��ى هما  �ت���ه���ام���ان �ىل  ووج�����ه 
ك���اذب���ة بوجود  ت��وج��ي��ه حت���ذي���ر�ت 
ق��ن��ب��ل��ة و�لخ��������رت�ق �لل���ك���رتوين 
مبكاملة  يتعلق  ف��ي��م��ا  و�ق��ع��ت��ني  يف 
ط������و�رئ �أج����ر�ه����ا يف �ل���ث���ال���ث من 
دفعت  �لول  ت�������ش���ري���ن  �أك����ت����وب����ر 
منزل  �ىل  �ل��ت��وج��ه  �ىل  �ل�����ش��رط��ة 
ومكاملة  هيلز  هوليوود  يف  كوت�شر 
�أخرى يف �لعا�شر من �أكتوبر دفعت 
بنك  �ىل  �ل��ت��وج��ه  �ىل  �ل�����ش��رط��ة 
�ل�شلطات  و�تهمت  ف��ارج��و.   ويلز 
م�شلحني  ب��وج��ود  ب��الدع��اء  �لفتى 
منزل  يف  و�مل��ت��ف��ج��ر�ت  بامل�شد�شات 
كوت�شر و�طالق �لنار على �لعديد 
�لع�شر�ت  وتوجه  �ل�شخا�س.  من 
م��ن �أف�����ر�د ���ش��رط��ة �ل���ط���و�رئ �ىل 

�ملنزل.

�ضيدة تبتلع 31 األف دوالر
عاما   44 �لعمر  م��ن  تبلغ  م��ن غو�تيمال  �م���ر�أة  �أوق��ف��ت 
ويف  )بنما(  �ل���دويل  توكومن  م��ط��ار  يف  �ملا�شي  �لث��ن��ني 
�ألف دولر خمباأ يف حو�ىل �أربعني  معدتها �أكرث من 31 
كب�شولة وقد �عتقلت �ل�شرطة �لق�شائية �ملر�أة �لتي �أثار 

�شلوكها �ل�شبهات يف �ملطار و�أخ�شعتها لالأ�شعة �ل�شينية.
فتبني �أن يف معدتها ما ل يقل عن 39 كب�شولة خبئ فيها 
�أكرث من 31 �ألف بالبو� )عملة بنما �ملت�شاوية مع �لدولر 
�لمركي(، على ما �و�شحت �ل�شرطة يف �لبيان وينتظر 
�لكب�شولت  كامل  �خ��ر�ج  من  �مل���ر�أة  تنتهي  �أن  �ملحققون 
)من معدتها( يف �أحدى �مل�شت�شفيات يف بنما كي يحددو� 
كمية �لمو�ل �لتي نقلتها بطريقة غر �شرعية ، على ما 

جاء يف �لبيان.

امراأة تقيم مع 300 جرذ 
�إخالء  �لأمركية  وي�شكن�شون  ولية  يف  �ل�شلطات  قررت 
مع  تعي�س  �أن��ه��ا  تبني  بعدما  �لنقال  منزلها  م��ن  �م���ر�أة 
�أكرث من 300 جرذ. ونقلت �شحيفة وو�شو ديلي هر�لد 
فالتوف  در�ل���ني  �أن  �ملحلية  �ل�شرطة  يف  م�شوؤولني  ع��ن 
�كت�شف  �أن  بعد  �أي���ام   10 خ��الل  �ملتنقل  �مل��ن��زل  �شتغادر 
300 جرذ  باأكرث من  �أنها حتتفظ فيه  �ل�شحة  حمققو 
منذ نحو عام. وقال �مل�شوؤولون �إن �جلرذ�ن ت�شكل خطر�ً 
على �ل�شحة، و�أ�شارو� �ىل �أن �لمر�أة �بتاعت جرذين من 
جرذ�ن  م��ع  ت��ز�وج��ت  ولكنها  �لأليفة  للحيو�نات  متجر 
برية و�أ�شافو� �أنه مت �تخاذ قر�ر �لإخالء بعد �أن رف�شت 
�جلذر�ن  م��ن  بالتخل�س  �أو�م����ر  �إىل  �لن�شياع  �لم����ر�أة 

بحلول 17 كانون �لثاين يناير �حلايل.

االإجهاد النف�ضي ال يت�ضّبب بال�ضرطان 
وجدت در��شة جديدة �أن �لإجهاد �لنف�شي يف �لعمل ل يزيد 
من خطر �لإ�شابة بال�شرطان وذكر موقع ليف �شاين�س 
�لأمركي، �أن �لباحثني باملعهد �لفنلندي لل�شحة �ملهنية 
�شابقة  در����ش��ة   12 ل�  تعود  معلومات  حللو�  هل�شنكي،  يف 
�شملت ما يزيد عن 116 �ألف موظف يف فنلند� وفرن�شا 

وهولند� و�ل�شويد و�لدمنرك وبريطانيا.
17 و70  �أعمارهم بني  �مل�شاركون �لذين تر�وحت  و�أ�شار 

عاماً �إىل مطالب وظائفهم ومدى �ملر�قبة فيها.
�لوفيات  ووثائق  �لطبية  �ل�شجالت  يف  �لباحثون  ونظر 
�متدت  �لتي  �لدر��شة  ف��رتة  وخ��الل  بال�شرطان  �ملتعلقة 
�لقولون  ب�شرطان  �شخ�شاً   2765 �أ�شيب  ع��ام��اً،   12 ل��� 

و�مل�شتقيم و�لرئة و�لثدي و�لربو�شتات.
ومل يظهر �أي ر�بط بني �مل�شتويات �لعالية للتوّتر بالعمل 
�أي  يظهر  مل  كما  بال�شرطان،  لالإ�شابة  �لعام  و�خلطر 
�لأربعة  �ل�شرطانات  و�أن��و�ع  �لوظيفي  �لتوتر  بني  ر�ب��ط 
�ن  �لإعتبار عو�مل ميكن  �لعلماء بعني  و�أخ��ذ  �مل��ذك��ورة. 
توؤثر على �لر�بط بني �لإجهاد �لعقلي وخطر �ل�شرطان، 
و�لو�شع  �جل�شم  كتلة  وموؤ�شر  و�جلن�س  �لعمر  فيها  مبا 

�لإجتماعي-�لإقت�شادي و�لتدخني و�شرب �لكحول.

�ضَرَق حمفظة وات�ضل
 بال�ضحية لطلب رقم بطاقة االعتماد 

متّكنت �ل�شرطة �لإ�شبانية من �عتقال ل�ّس �شرق حمفظة رجل ثّم �ت�شل به ليطلب منه رقم بطاقة �عتماده. 
وذكر موقع )ثينك �شباني�س( �أم�س �لول �أن �لل�ّس �ّدعى �أنه من �شركة بطاقات �لعتماد، و�ت�شل بال�شحية مبا 

�أنه كان ميلك حمفظته �لتي حتتوي على بطاقة هويته وغرها من �لأمور �لتي تعّرف عليه.
رقم  �لل�س  و�أعطى  �لرجل  �ل�شركة..و�نغ�س  من  باأنه  �ل�شحية  ليقنع  �ملعلومات  ه�����ذه  �لل�س  ��ش������تخدم  وقد 
بطاقة �لعتماد، ولكن �ل�شارق مل يتمّكن من ��شتخد�مه لأنه كان قد حاول �شحب �ملال عدة مر�ت يف �ل�شابق 

وف�شل..
وبطاقتّي  ي��ورو   200 على  حتتوي  �لتي  �ملحفظة  فقد�نه  عن  دي�شمرب  �لأول  كانون  يف  �أبلغ  قد  �لرجل  وك��ان 

�عتماد..وقالت �ل�شرطة �إنها �عتقلت رجاًل عرف با�شم خو�ن كارلو�س �أم .�أم ي�شتبه باأنه �ل�شارق.
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ي�ضد ر�ضا�ضة ب�ضيفة 
�ألف   500 من  �ك��رث  �نتباه  و�شد  �ليوتيوب  على  فيديو  �نت�شر 
�لتي  �لكبرة  و�ملهارة  �لعقلية  �لقدر�ت  مدى  يعر�س  م�شاهد، 
ب�شد  ي��ق��وم  �ل���ذي  ما�شيي  �ي�����ش��و  �ل�����ش��ام��ور�ي  م��ق��ات��ل  ميلكها 
ر�شا�شة �شغرة جد�ً و�شريعة بو��شطة �شيفه ول يكتفي بذلك 

بل يقوم ب�شقها �إىل ن�شفني بطريقة مذهلة .

جتّمد حتى املوت 
يف بّراد املوتى!! 

�لأطباء خطاأ يف  �أن و�شعه  بعد  �مل��وت  رو�شي حتى  جتّمد رجل 
بّر�د �ملوتى.

ونقلت �شحيفة مو�شكو تاميز �أم�س �جلمعة، عن رئي�س مركز 
ميخائيل  �لق�شوى  �لأو����ش���اع  يف  و�لنف�شي  �ل��ق��ان��وين  �ل��دع��م 
فينوغر�دوف، �أن �لأطباء وجدو� رجاًل يف �ل�شابعة و�خلم�شني 
من �لعمر فاقد �لوعي يف �شقته يف منطقة ب�شكوف �شمال غرب 

رو�شيا �لإثنني �ملا�شي.
و�أ�شاف فينوغر�دوف �أن �لأطباء �أعلنو� �لرجل متوّفى، و�أر�شلوه 

فور�ً �إىل بّر�د �ملوتى يف �إحدى �مل�شت�شفيات �ملحلية.
�أن  �أن فح�س �لطبيب �ل�شرعي �لذي �أجري �لأربعاء بنّي  غر 

�لرجل كان على قيد �حلياة حني �أح�شر �إىل �لرّب�د.
وقال فينوغر�دوف �إن �لأطباء وموظفي �لرّب�د �نتهكو� �لقانون 
من  لفرتة  وف��ات��ه  تعلن  �شخ�س  �أي  و�شع  عليهم  يحّتم  �ل��ذي 

�لزمن يف درجة حر�رة �لغرفة.
وطلبت �ل�شلطات �ملحلية فتح حتقيق حول �ملدة �لتي يجب �أن 

يوقف �لأطباء �ملتوّرطني يف �لق�شية عن �لعمل.

القطط تت�ضبب 
باعتقال كرومويل 

�عتقل �ملمثل �لأمركي �ملر�ش�شح لالأو�شكار، جيم�س كرومويل، 
ب��ع��دم��ا �ق��ت��ح��م �ج��ت��م��اع��اً يف ج��ام��ع��ة وي�����ش��ك��ون�����ش��ن ل��ي��ع��رب عن 
�حتجاجه على قتل �لقطط يف �إطار �إجر�ء �لأبحاث و�لتجارب 

�لعلمية.
و�أفاد موقع تي �إم زي �لأمركي �ن كرومويل 73 �شنة ، �قتحم 
لوحة  ر�ف���ع���اً  ي�����ش��رخ  و�أخ����ذ  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة  ملجل�س  �ج��ت��م��اع��اً 
عليها، هّر، زرعت يف ر�أ�شه �شفيحة معدنية يف خمترب جامعة 

وي�شكون�شن � كادي�شون.
و�عتقل مع كرومويل �ملتحدثة با�شم جمعية �لرفق باحليو�نات 
�لإخالل  تهمة  �لث��ن��ني  �إىل  ووج��ه��ت  بيكلمان،  جرميي  بيتا 

بالأمن و�لت�شرف �ل�شائن.
وقال مدير مركز مو�رد �لأبحاث �حليو�نية يف �جلامعة �ن ما 
�لنتباه  للفت  نا�شطني  من  جديدة  حماولة  هو  �م�س  ح�شل 
�إىل ق�شية، وقد هاجمو� و�أعاقو� بحثاً يفيد �لكثر من �لنا�س 

�لأ�شماء .
بتنظيم  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  �أج��رت��ه  م�شتقاًل  حتقيقاً  �ن  و�أك���د 
�لأبحاث �حليو�نية يف �أمركا �أكد �ن ل �أ�شا�س لكل �ملز�عم �لتي 

تطلقها بيتا ، ب�شاأن �لإ�شاءة �إىل �حليو�نات.

كارين ويب ت�شر على �ل�شجادة �حلمر�ء حل�شور فيلم غر�ند ما�شرت خالل �فتتاح مهرجان برلني �ل�شينمائي. )يو بي �آي(

ماير يعرتف 
باأنه كان اأخرقًا 

�أق��ر �لنجم �لأم��رك��ي ج��ون ماير 
باأنه كان �أخرقاً، م�شر�ً �إىل �ن هذ� 
عالقاته  ب�شاأن  ل�شانه  زلت  �شبب 

�لفا�شلة مع �لعديد من �لن�شاء.
�أمركية عن  �إعالم  ونقلت و�شائل 
ماير قوله، يف مقابلة تعر�س على 
يوم  �لأمركية  �إ���س  بي  �شي  �شبكة 
�لأحد �ملقبل، �ن �لتف�شر �لأب�شط 
عن  �ل�شيء  وكالمه  ل�شانه  ل��زلت 
�لن�شاء �للو�تي �أقام عالقات معهن 

هو �نني كنت �أخرقاً .
ي�شار �إىل �ن ماير )35 �شنة(، على 
�لربيطانية كايتي  باملغنية  عالقة 
�أق��ام عالقات مع  ب��ري، و�شبق �ن 
�شيمب�شون،  جي�شيكا  م��ث��ل  جن���وم 
وتايلور �شويفت، وجنيفر �أني�شتون، 
وجنيفر لوف هويت، ومينكا كيلي، 
�لكالم عن بع�شهن  �أخطاأ يف  وقد 

يف عدة مقابالت.
لكن ماير )35 �شنة(، �لذي يتعافى 
�ل�شوتية،  حباله  يف  ج��ر�ح��ة  م��ن 
�ل�شفحة  ق��ل��ب  ي��ري��د  �ن���ه  �أو����ش���ح 
�لأوىل  للمرة  �مل�شرح  �إىل  و�ل��ع��ودة 

منذ �شنتني.

قارة �ضابعة 
مكونة من النفايات

�ك��ت�����ش��ف �ل��ع��ل��م��اء ق���ارة ���ش��اب��ع��ة ع��ل��ى ك��وك��ب �لأر������س لي�شت 
تتكون  بل  عليها  �ل�شر  ميكن  ول  �شحر�وية  ول  �شخرية 
�لتي  �لبال�شيتيكة  وحت��دي��د�ً  �لب�شرية  �لنفايات  بقايا  م��ن 
يحلو  كما  �ل�شابعة  �لقارة  تقع  م�شاحتها.  من   90% ت�شكل 
للبع�س ت�شميتها يف �شمال �شرق �ملحيط �لهادئ وعرث عليها 
�مل�شتك�شف ت�شارلز مور بال�شدفة عام 97. وتعادل م�شاحتها 
تعادل  �ن  �لبيئة  علماء  وي��ت��وق��ع  فرن�شا  م�شاحة  م���ر�ت   6
�إذ� مل تاخذ �لأ�شرة  �أوروب��ا يف �لعقود �ملقبلة  م�شاحتها قارة 
ت�شببه على حممل  �ل���ذي  �لإع��ت��ب��ار �خل��ط��ر  �ل��دول��ي��ة بعني 
�جلد. ويتمثل هذ� �خلطر باأنها عندما تتحلل ت�شكل غذ�ء�ً 
كائنات  بالأ�شا�س  هي  و�لتي  �ل�شغرة  �لكائنات  ت�شتخدمه 
ت�شكل غذ�ء�ً للرثو�ت �لبحرية وبذلك تنتقل لالإن�شان عرب 
�لناجمة  �لنفايات  �ن  �لباحثون  ويقول  �لغذ�ئية.  �ل�شل�شلة 
�لرياح  جترفها  و�ل��ت��ي  �لياب�شة  يف  �لب�شرية  �لأن�شطة  ع��ن 
و�لأنهار �ىل �لبحر �و يلقى بها عن ق�شد جترفها �لتيار�ت 
�لأماكن  بع�س  �ىل  معروفة  م�شالك  عرب  بدورها  �لبحرية 
�لتي تقع يف �ملحيطات وتتكد�س يف �أماكن تقل فيها �لتيار�ت 

�لبحرية وتكون مياهها هادئة عموماً طو�ل �لعام.

قرى  �إح���دى  م��ن  م�شرية  �شيدة  و�شعت 
حم��اف��ظ��ة �مل��ن��ي��ا، 5 ت��و�ئ��م خ���الل عملية 
ولدة طبيعية، من بني �لتو�ئم 3 ذكور و2 
�لدكتور  �لأه��ر�م عن  �إن��اث. ونقلت بو�بة 
ملوى  م�شت�شفى  مدير  متويل،  �إبر�هيم 
ع��ل��ى عملية ولدة  �أ����ش���رف  �ل����ذي  �ل���ع���ام، 
��شتقبل  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إن  ق���ول���ه،  �ل��ت��و�ئ��م 
من  �لبالغة  ح�شني،  �شعد  نتعة  �ل�شيدة 
وتقيم  م��ن��زل  رب��ة  وه��ي  �شنة،   37 �لعمر 
ح��ال��ة ولدة، ومتت  ق��ل��ت��ه يف  �أب����و  ب��ق��ري��ة 
دون  �لطبيعية  بالطريقة  �ل��ولدة  عملية 

�للجوء للتدخل �جلر�حي.
و�أ�شاف متويل �أن عملية �لولدة ��شتغرقت 
دم  بكي�شي  �ل�شيدة  تزويد  �شاعات، ومت   3
�جلنني  وزن  متو�شط  و�أن  �ل���ولدة،  �أثناء 
�ل��ك��ي��ل��وغ��ر�م، وق���د مت نقل  كيلو ون�����ش��ف 

�لتو�ئم �إىل ح�شانات �لعناية �ملركزة.
نادرة  �حل��ال��ة  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار متويل 

�حل���������دوث، ون�������ش���ب���ة ح���دوث���ه���ا و�ح������د يف 
�ملليون، و�أن �شبب �لولدة �ملتعددة حتدث 
�أدوي���ة من�شطة  �ل�شيدة  ت��ن��اول  ح��الت  يف 
للتبوي�س، ووجود تاريخ عائلي للتو�ئم �أو 
�أو  بوي�شة،  لأك��رث من  �ل�شناعي  �لتلقيح 
�أك��رث من  �حلقن �ملجهري يف حالة و�شع 
بوي�شة، و�أن هذ� �لنوع من �حلمل ميثل 
بالن�شبة  معاً  و�لتو�ئم  �لأم  على  خطورة 
لالأم يت�شبب يف ت�شمم �حلمل، و�لإجها�س 
بالن�شبة  �أما  �ل��ولدة،  و�لنزيف قبل وبعد 
للت�شوهات  ع��ر���ش��ة  ف��ي��ك��ون��ون  ل��ل��ت��و�ئ��م 
و�لتهاب يف �لرئة، خا�شة �شعوبة �لتنف�س. 
�لتو�ئم،  و�ل��د  م��رزوق ح�شن،  �شيد  وق��ال 
�لبالغ من �لعمر 40 عاماً، �إنه تزوج منذ 
8 �شنو�ت، و�إن زوجته �أجه�شت يف حملها 
�لأول ب��ع��د ع���ام م��ن �ل�����زو�ج، وم��ن��ذ ذلك 
�لوقت مل يحدث حمل، و�أنه يدعو �هلل �أن 

يكتب �حلياة جلميع �لتو�ئم �خلم�شة.

ت�ضع 5 توائم بعد 8 �ضنوات دون اإجناب

جني فوندا: اأحت�ضن املوت يوميًا
�إ�شابتها  بعد  يوميا  �مل��وت  يف  تفكر  �أنها  فوند�  جني  �ل�شهرة  �لأمركية  �ملمثلة  ذك��رت   

ب�شرطان �لثدي وقالت فوند� 75 عاما يف ت�شريحات ل�شحيفة بيلد �لأملانية على هام�س 
�أحت�شن   : �لأول  �أم�س  �فتتح م�شاء  �لذي  �لدويل برلينال  �ل�شينمائي  مهرجان برلني 

�ملوت كل يوم .
�شبعينيات  �إب��ان  �لبدنية  �للياقة  عر�س  على  تربعت  �لتي  �ملخ�شرمة  �لنجمة  و�أ�شافت 
�لقرن �ملا�شي: �إذ� عا�س �لإن�شان يف خوف م�شتمر من �ملوت، فاإنه ل ي�شبح حيا. عندما 
�أخف، فقد  2010 �شعرت باحلزن لكني مل  �إ�شابتي ب�شرطان �لثدي عام  مت ت�شخي�س 

�أنها م�شطرة، بحكم �شنها، لتقبل بع�س �لقيود يف  ع�شت حياة مر�شية . وذكرت فوند� 
حياتها. وقالت: ل �أ�شتطيع مثال ممار�شة مترينات �للياقة �لبدنية ب�شبب �إ�شابتي به�شا�شة يف 

�لعظام. لكني �أجلاأ �إىل �ليوغا �لآن .


