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هزاع وطحنون بن زايد يح�ضـران 
�ضباق الوثبة الليلي للقدرة 

عربي ودويل

اأكرث من األف و800 الجئ �ضوري ي�ضتقرون 
باملخيم االإماراتي االأردين اجلديد حتى االآن 

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

يهود العامل واإ�رسائيل 
يحيون طقو�ضهم يف تون�ص

�شيخ الأزهر ي�شل اإىل اأبوظبي لت�شلم جائزة ال�شيخ زايد للكتاب 
الطيب: اإ�سهامات الإمارات يف خدمة 

الأزهر وم�سر ل تعد ول حت�سى 
•• اأبوظبي-وام:

و�شل ف�شيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف 
ال�شيخ  زي��ارة للدولة يت�شلم خاللها جائزة  اأبوظبي م�شاء ام�س يف  اإىل 
زايد للكتاب لإختياره �شخ�شية العام الثقافية بدورتها هذا العام . وكان 
يف ا�شتقبال ف�شيلته باملطار الأمريي معايل الدكتور هادف بن جوعان 
م�شر  جمهورية  �شفري  من�شور  تامر  و�شعادة  ال��ع��دل  وزي��ر  الظاهري 
بال�شفارة  امل�شت�شار العالمي  الفتاح  و�شعيب عبد  الإم��ارات  العربية يف 
امل�شرية والعقيد حممود �شعد ملحق الدفاع يف ال�شفارة امل�شرية وعدد 
من كبار امل�شوؤولني. واأعرب ف�شيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب 
عن �شكره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظة 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي والفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة لدعوته لزيارة دولة الإمارات.       )التفا�شيل �س2(

اإن�ساء 26 ج�سرا للم�ساة واأ�سوار معدنية يف اإمارة 
اأبوظبي وانخفا�س حوادث الده�س 14 % يف 2012 

•• ابوظبي-وام:

انخف�شت وفيات حوادث الده�س يف اإمارة اأبوظبي بن�شبة 14 يف املئة خالل 
العام الفائت 2012 مقارنة مع 2011 نتيجة ملجهودات �شرطة اأبوظبي يف 
الت�شدي للحوادث. واأرجعت مديرية املرور والدوريات يف �شرطة اأبوظبي 
امل�شاة  عبور  لقواعد  املخالفني  ل�حمالت �شبط  نتيجة  النخفا�س  ذلك 

على الطرق الداخلية واخلارجية. )التفا�شيل �س2(

   

بح�شور نهيان بن مبارك 
عبيد املزروعي يوقع ديوانه الأول 
عقـــد اجلمــان يف املــدح والبيـــان

•• تغطية رم�ضان عطا:

مت  والبيان  باملدح  مفعمة  �شعرية  كلمات  ميلوؤها  بهيجة  ليلة  يف 
املزروعي رئي�س حترير  ال�شاعر الكبري عبيد حميد  توقيع كتاب 
وزير  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  بح�شور  الفجر  ج��ري��دة 
املثقفني  من  لفيف  وبح�شور  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
والدب��اء من بينهم ال�شيد عبداهلل النوي�س وكيل وزارة  العالم 
ال�شبق وال�شيد بالل البدور وكيل وزراة الثقافة وال�شباب وتنمية 

املجتمع ، وال�شيد احمد عبيد .
)التفا�شيل �س41(

مقتل خم�شة جنود يف هجوم باليمن 

اغتيال رئي�س املخابرات الع�سكرية بح�سرموت 
•• �ضنعاء-وكاالت:

ب��اأن��ه��م��ا من  ي�شتبه  اث��ن��ني  ان  اأم���ن���ي  م�����ش��وؤول  ق���ال 
امل��ت�����ش��ددي��ن ال���ش��الم��ي��ني ق��ت��ال ب��ال��ر���ش��ا���س رئي�س 
بجنوب  ح�شرموت  مبحافظة  الع�شكرية  املخابرات 
اليمن ام�س يف احدث هجوم �شمن عمليات الغتيال 

التي ت�شتهدف م�شوؤولني يف جنوب و�شرق البالد.
نارية  دراجة  ي�شتقالن  كانا  اللذان  امل�شلحان  واأطلق 
عبد  اأح��م��د  العقيد  مقتل  اىل  اأدى  مم��ا  الر�شا�س 
الرزاق رئي�س املخابرات يف املحافظة خارج منزله يف 

مدينة املكال.
من جهة اخرى قال م�شوؤول حملي ميني ان م�شلحني 
ي�شتبه بانتمائهم اىل القاعدة هاجموا نقطة للجي�س 
جنوب �شرق �شنعاء ال�شبت ما ا�شفر عن مقتل خم�شة 

من اجلنود.

ــون من  ــردون يــقــرب ــم ــت امل
ــان  ــردف ــــة ك عــا�ــســمــة ولي

•• اخلرطوم-رويرتز:

م��ت��م��ردي��ن من  ان  ���ش��ه��ود  ق����ال 
مدينة  هاجموا  دارف���ور  منطقة 
ال�شبت  ام�س  ال�����ش��ودان  و�شط  يف 
م�شافة  اىل  م��ع��رك��ت��ه��م  ون��ق��ل��وا 

اأقرب اىل العا�شمة.
وامل�شاواة  ال��ع��دل  ح��رك��ة  وق��ال��ت 
ي�شبق  مل  ه��ج��وم��ا  ���ش��ن��ت  ال���ت���ي 
عام  اخل��رط��وم يف  ل��ه مثيل على 
اخرين  وم��ق��ات��ل��ني  ان���ه���ا   2008
اأم روابة يف ولية �شمال  هاجموا 
تبعد نحو  التي  املجاورة  كردفان 
من  اجل��ن��وب  اىل  كيلومرت   500

العا�شمة.
ومل تذكر احلركة ان كانت تعتزم 

التقدم يف هجومها.

ــاورات  ــس ــ� ــا�ــس يـــبـــداأ م عــب
الــتــوافــق حــكــومــة  ت�سكيل 

•• رام اهلل-ا.ف.ب:

ال��رئ��ي�����س حم��م��ود عبا�س  اأع���ل���ن 
يبداأ م�شاوراته  ان  انه قرر  ام�س 
لت�شكيل حكومة التوافق الوطني 
التي يفرت�س ان تكون برئا�شته، 
وف�����ق م����ا ب���ث���ت���ه وك����ال����ة الن����ب����اء 

الفل�شطينية الر�شمية ) وفا(.
 ( القانونية  امل���دة  ام�����س  وانتهت 
ت��ق��دمي رئي�س  ا���ش��ب��وع��ني( ع��ل��ى 
الوزراء الفل�شطيني �شالم فيا�س 
ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه م���ن م��ن�����ش��ب��ه، والتي 
وافق عليها الرئي�س الفل�شطيني 
حممود عبا�س، المر الذي يحتم 

ت�شكيل حكومة جديدة.
عبا�س  ع�����ن  ال����وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
املوجود يف ايطاليا حاليا قوله ان 
وفقا  �شيكون  امل�شاورات  بدء هذه 
لإعالن الدوحة وتنفيذا للجدول 
الذي اأقرته القيادة الفل�شطينية 
وتطوير  ت��ف��ع��ي��ل  اج��ت��م��اع��ات  يف 

منظمة التحرير الفل�شطينية.

طالبان تعلن بدء هجوم الربيع
•• كابول-وكاالت:

الأفغانية  طالبان  حركة  توعدت 
وال�شلطات  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ق���وات 
من  بحملة  احلكومية  الأفغانية 
قواعدها  على  امل��وؤث��رة  الهجمات 
يف  الدبلوما�شية  املناطق  وكذلك 
اإط��ار هجوم الربيع اجلديد هذا 

العام وذلك اعتبارا من اليوم.

تفجري مركز لل�سرطة يف بنغازي 
•• طرابل�س-يو بي اأي:

مدينة  يف  اأم��ن��ي  مركز  انفجار  يف  ال�شبت،  ام�س  ليبي،  �شرطي  اأ�شيب 
بنغازي الليبية ما اأدى اإىل حتطمه ب�شكل كامل تقريباً.

يف  حتقيق  �شابط  عن  اخلا�شة،  الليبية  الت�شامن  اأنباء  وكالة  ونقلت 
مركز �شرطة منطقة الربكة، اإحدى �شواحي بنغازي، قوله اإن النفجار 
عنا�شر  اأح��د  اإ�شابة  عن  اأ�شفر  ما  �شباحاً،  ال�شاد�شة  ال�شاعة  عند  وق��ع 

املركز بجروح جراء حتطم الزجاج واإحلاق خ�شائر مادية يف املبنى.
الإنفجار ناجم عن و�شع حقيبة بداخلها عبوة  اأن  ال�شابط اىل  واأ�شار 
نا�شفة بجانب املركز. واأ�شاف اأن من يقوم مبثل هذه الأعمال ل يرغب 
�شرطة  اأن تفجري مركز  ال��ب��الد. ويذكر  وال�شرطة يف  الأم��ن  يف وج��ود 
العديد من  اإذ تعر�س  الأول من نوعه يف مدينة بنغازي،  الربكة لي�س 

املراكز يف وقت �شابق اإىل ا�شتهداف من قبل جمهولني.

خم�شة  ان  بر�س  لفران�س  ا�شمه  ذكر  راف�شا  وا�شاف 
جنود قتلوا وا�شيب اخ��رون بجروح يف الهجوم على 
م�شاء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اع��ل��ن��ت  ح��ي��ث  رادع  منطقة 
اجل��م��ع��ة ت��ع��زي��ز الج�����راءات الم��ن��ي��ة اث���ر معلومات 
ع��ن حت��رك��ات مل�شلحي ال��ق��اع��دة. وت��اب��ع ان ع��ددا من 

امل�شلحني لقوا م�شرعهم خالل الهجوم.
من جهتها، اكدت وزارة الدفاع يف موقعها اللكرتوين 

مقتل اثنني من امل�شلحني يف ال�شتباكات.
ويف حادث منف�شل، اعلن م�شوؤول يف الجهزة المنية 
القاعدة  م��ن  بانهم  ي�شتبه  جمهولني  م�شلحني  ان 
يف  اجلي�س  ا�شتخبارت  يف  �شابط  على  النار  اطلقوا 

مدينة املكال اجلنوبية فاردوه.
اطلقا  نارية  دراج��ة  ي�شتقالن  م�شلحني  ان  وا���ش��اف 
النار على العميد علي احمد عبد ال��رزاق بينما كان 

خارج منزله.

الفجر........    04:25            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:52   
املغرب.....    06:53  

الع�صاء......   08:23

املالكي يتحدث خالل افتتاح املوؤمتر ال�شالمي للحوار  )رويرتز(

احد عنا�شر الأمن ي�شري اىل ال�شرار التي تعر�س لها مركزا لل�شرطة يف بنغازي

•• بغداد-وكاالت:

حمافظة  ����ش���رط���ة  ق���ائ���د  اأم����ه����ل 
املعت�شمني،  ال��ع��راق��ي��ة  الأن����ب����ار 
ن��ي�����ش��ان، 24  اأب���ري���ل  ال�����ش��ب��ت 27 
َمن  املتظاهرين  لت�شليم  �شاعة، 
و�شفهم بقاتلي اجلنود اخلم�شة، 

قبل اأن ياأتي الرد حا�شماً.
ا�شتخبارات  من  عنا�شر   5 وُقتل 
عنا�شر  و5  ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����س 
ال�����ش��ح��وة يف هجمات  م��ن ق���وات 
ال�شبت،  ال�����ع�����راق،  يف  م��ت��ف��رق��ة 
اأمنية  م�شادر  اأف���ادت  م��ا  بح�شب 

وطبية.
وكان رئي�س الوزراء العراقي، ، قد 
بالت�شدي  الع�شائر  �شيوخ  طالب 
اأن  ال���ف���ت���ن���ة، م�������ش���ي���ف���اً  لإث����������ارة 
اجلي�س  �شحب  ترف�س  احلكومة 
توترات  ت�شهد  التي  املناطق  من 

اأمنية حتى عودة الأمن اإليها.
واأ�شار املالكي خالل افتتاح موؤمتر 
اأن  اإ�شالمي للحوار يف بغداد اإىل 
الطائفية عادت اإىل العراق لأنها 
ا�شتعلت يف منطقة اأخرى، مرجعاً 
ظهورها اإىل ما و�شفه باملخطط 

املوجه.
احلكيم،  عمار  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
رئي�س املجل�س الأعلى الإ�شالمي، 
بوجه  ال�������ش���الح  ي��ح��م��ل  م���ن  اإن 
الدولة واجلي�س يجب اأن ُيحا�شب 

ويعامل بحزم.

املالكي يربط فتنة العراق باأحداث �شوريا

اإمهال متظاهري الأنبار يومًا لت�سليم قتلة اجلنود

اجلي�ش احلر يبداأ معركة )بركان حوران( يف درعا

الثوار يقتحمون مطار كوير�س الع�سكري بريف حلب

رئي�س  ذل��ك، هدد  وبالتزامن مع 
احلردان،  و���ش��ام  ال��ع��راق،  �شحوة 
يف  امل�شلحني  املالكي،  من  املقرب 
حمافظة الأنبار بالعودة اإىل اأيام 
ي�شلموا  مل  اإذا   2006 عام  معارك 
خم�شة  ق���ت���ل  ع�����ن  امل���������ش����وؤول����ني 

عنا�شر من اجلي�س.
نقله  خ����رب  يف  احل���������ردان  وق������ال 
احلكومي  ال��ع��راق��ي��ة  ت��ل��ف��زي��ون 
�شتقوم  ال�������ش���ح���وة  ق��������وات  اإن 
وتفعل  امل��ط��ل��وب��ة  ب������الإج������راءات 
اإ�شارة  يف   ،2006 ع���ام  ف��ع��ل��ت��ه  م���ا 
واأ�شاف   . الطائفية  احل��رب  اإىل 
�شتمهل  ق����وات����ه  اأن  احل����������ردان 
املعت�شمني 24 �شاعة لت�شليم قتلة 
تقف  ل��ن  واإل  ال��ع��راق��ي،  اجلي�س 

مكتوفة الأيدي.
رئي�س  رب�����ط  ذل�����ك  غ�������ش���ون  يف 
املالكي  ن���وري  ال��ع��راق��ي  ال�����وزراء 
العائدة  الطائفية  الفتنة  ام�����س 
�شوريا،  يف  ب���ال���ن���زاع  ب�����الده  اىل 
يف وق���ت دخ���ل الك����راد ع��ل��ى خط 
عرب  امل�شتجدة  ال��دام��ي��ة  الزم����ة 
كركوك  ق�����وات يف حم��ي��ط  ن�����ش��ر 

املتنازع عليها.
ي�������وم م�����ن حت�������ذر المم  وب����ع����د 
املتحدة من ان العراق يتجه نحو 
امل��ال��ك��ي يف افتتاح  امل��ج��ه��ول، ق��ال 
موؤمتر ا�شالمي للحوار يف بغداد 
ان الطائفية �شر ورياح الطائفية 
ل حت��ت��اج لج���ازة ع��ب��ور م��ن هذا 

البلد اىل اخر.

الدخان يت�شاعد عقب الق�شف جلوي على مدينة حم�س  )رويرتز(

عبيد املزروعي يهدي ديوانه الأول لل�شيخ نهيان بن مبارك  )الفجر - خا�س(

•• عوا�ضم-وكاالت:

���ش��ي��ط��ر ال���ث���وار يف ���ش��وري��ا على 
ال��دف��اع اجل��وي يف مطار  �شرية 
من  واأ���ش��روا  الع�شكري  كوير�س 
عنيفة  م���واج���ه���ات  ب��ع��د  ف��ي��ه��ا، 
مت�شاعدة  م��ع��ارك  م��ع  تزامنت 
اأبرزها  م��ت��ف��رق��ة،  ج��ب��ه��ات  ع��ل��ى 
)بركان  معركة  با�شم  ع��رف  م��ا 
حوران( التي اأعلن اجلي�س احلر 

بدايتها ام�س ال�شبت يف درعا.
وقال مركز حلب الإعالمي، اإن 
ال��ث��وار ا���ش��رتدوا ث��الث��ة مدافع 
23 ومدفع 57 ور�شا�شات دو�شكا 
من قوات النظام بعد ال�شيطرة 
ع���ل���ى ����ش���ري���ة ال�����دف�����اع اجل����وي 
اأي�شا  وجنحوا  كوير�س،  مبطار 
املطار  عمليات  غرفة  تدمري  يف 
ال��ت��ي ف���رَّ ق��ائ��ده��ا م��ع ع���دد من 

جنوده.
�شام  �شبكة  حت��دث��ت  جهتها  م��ن 
عن معارك م�شتمرة بعد اقتحام 
اجل��ي�����س ال�����ش��وري احل���ر مطار 
حلب،  بريف  الع�شكري  كوير�س 

وال�شيطرة على اأجزاء منه.
وع����ل����ى ج���ب���ه���ة اأخ�����������رى، اأف�������اد 
نا�شطون بوقوع ا�شتباكات عنيفة 
امل�شلحة  امل��ع��ار���ش��ة  ك��ت��ائ��ب  ب��ني 

النعيمة  بلدة  يف  النظام  وق��وات 
درع�������ا. وحت������دث مركز  ب���ري���ف 
�شدى الإعالمي عن اأن اجلي�س 
كتيبة  بال�شواريخ  ق�شف  احل��ر 
النظام،  ل��ق��وات  التابعة  ال���رادار 
ا�شم  عليها  اأطلق  معركة  �شمن 

معركة بركان حوران.
وذكر امل�شدر اأن ا�شتباكات جرت 
كتيبة  حميط  يف  الطرفني  بني 
عتمان  ب���ل���دت���ي  ب����ني  اخل�������ش���ر 
وداعل، كما جددت قوات النظام 
�شيدا  وب�����ل�����دات  م�����دن  ق�����ش��ف 

واحلراك وداعل بريف درعا.

يف غ�����ش��ون ذل���ك وع��ل��ى جبهات 
اإن  ن����ا�����ش����ط����ون  ق�������ال  اأخ�����������رى، 
ان���ف���ج���ارات ع��ن��ي��ف��ة ه����زت بلدة 
ب���ري���ف دم�������ش���ق، و�شط  ال���ه���ام���ة 
ت����وق����ع����ات ب���������اأن الن�����ف�����ج�����ارات 
يقول  عنيف  ق�شف  ع��ن  جنمت 
مركز  ا�شتهدف  اإن��ه  النا�شطون 
جلان  وقالت  العلمية.  البحوث 
النظام  ق������وات  اإن  ال��ت��ن�����ش��ي��ق، 
ق�����ش��ف��ت ح��ي��ي ال���ق���اب���ون وب����رزة 
اإىل عدة  ب��الإ���ش��اف��ة  دم�����ش��ق،  يف 

مناطق يف ريف املدينة.
متفرقة  م��ن��اط��ق  ���ش��ه��دت  وق����د 

ا�شتباكات  ع��دة  وريفها  بدم�شق 
ب�����ني ع���ن���ا����ش���ر اجل���ي�������س احل���ر 
وق������وات ال���ن���ظ���ام، ح��ي��ث اأف�����ادت 
جلان التن�شيق املحلية اأن كتائب 
ا�شتهدفت  امل�����ش��ل��ح��ة  امل��ع��ار���ش��ة 
ب�����ال�����ق�����ذائ�����ف م������ق������ار الأم���������ن 
ال�شرقية  الغوطة  وال�شبيحة يف 
مبا�شرة.  اإ�����ش����اب����ات  وح���ق���ق���ت 
واأ�شاف امل�شدر اأن اجلي�س احلر 
دمر دبابة بي اإم بي تابعة لقوات 
ال��ن��ظ��ام واأع���ط���ب اأخ�����رى قرب 

كراج العبا�شيني يف العا�شمة.
ويف ح��م�����س، ق���ال ن��ا���ش��ط��ون اإن 
ق�شفها  ج����ددت  ال��ن��ظ��ام  ق����وات 
ال�������ش���اروخ���ي ع��ل��ى ب���ل���دة ال����دار 
ال����ك����ب����رية ب����ري����ف ح���م�������س. يف 
الوقت نف�شه، اندلعت ا�شتباكات 
وقوات  امل��ع��ار���ش��ة  م�شلحي  ب��ني 
وادي  حي  يف  وال�شبيحة  الأم��ن 
اإىل  اأدى  مم��ا  بحم�س،  ال�شايح 
خارج  اإىل  النظام  ق��وات  تراجع 

اأ�شوار احلي.
مع  ال�شتباكات  تلك  وت��زام��ن��ت 
ق�����ش��ف م��ك��ث��ف م���ن ق��ب��ل قوات 
ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى احل���ي وع��ل��ى حي 
دمار  اإىل  اأدى  مم���ا  امل��ي��م��ا���س، 
املن�شاآت  وبع�س  التحتية  البنى 

احلكومية.
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•• من�ضك-وام:

ا������ش�����ت�����ق�����ب�����ل م�������ع�������ايل م����ي����خ����ائ����ي����ل 
وزراء  رئ���ي�������س  م��ي��ا���ش��ن��ي��ك��وف��ي��ت�����س 
بيالرو�س يف العا�شمة من�شك معايل 
الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
الدولة لل�شوؤون اخلارجية الذي يزور 
الجتماع  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ب��ي��الرو���س 

الأول للجنة امل�شرتكة بني البلدين.
ون��ق��ل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور قرقا�س 
حتيات  ب��ي��الرو���س  وزراء  رئ��ي�����س  اإىل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
فخامة  اإىل  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
األك�شندر لوكا�شينكو رئي�س جمهورية 
ل���ه مبوفور  ب��ي��الرو���س ومت��ن��ي��ات��ه��م��ا 
من  املزيد  ولبالده  والعافية  ال�شحة 

التقدم والزدهار.
وزراء  رئ����ي���������س  ح����م����ل  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
م��ع��ال��ي��ه حت���ي���ات فخامة  ب���ي���الرو����س 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  بيالرو�س  رئي�س 

و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�����ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع���اه 
ول�شعب  ل�����ش��م��وه��م��ا  ومت��ن��ي��ات��ه  اهلل 
دول����ة الإم������ارات ب��امل��زي��د م��ن التقدم 

والزدهار.
العالقات  مناق�شة  اللقاء  خ��الل  ومت 
الثنائية بني البلدين و�شبل تعزيزها 
اإمكانات  وبحث  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
تدعيم اأوا�شر العالقات بني البلدين. 
قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  معايل  وثمن 
امل�شرتكة  اللجنة  اللقاء جهود  خالل 
لتطوير  و������ش�����ول  ال����ب����ل����دي����ن  ب�����ني 
الثنائية بينهما يف خمتلف  العالقات 
املجالت وخا�شة املجالت القت�شادية 
وت�شجيع  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  وزي�����ادة 
ال����ش���ت���ث���م���ار وال����ت����ع����اون يف جم����الت 
الربملان والطاقة وال�شحة واملجالت 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ري��ا���ش��ي��ة وك���ذل���ك يف 
والعمل  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ف��ن��ي��ة  امل����ج����الت 
والإع��الم��ي��ة مبا  الثقافية  وامل��ج��الت 
ي��ع��زز ج��وان��ب ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 
ال�شعبني  م�شالح  وي��ح��ق��ق  ال��ب��ل��دي��ن 
ال�����ش��دي��ق��ني. واأك�����د م��ع��ال��ي��ه حر�س 

الإم���ارات على تطوير عالقات  دول��ة 
ب��ي��الرو���س يف  ال��ت��ع��اون م��ع جمهورية 
بعالقات  ..م�شيدا  امل��ج��الت  خمتلف 
بني  تربط  التي  وال�شداقة  التعاون 
البلدين. وقال معاليه اإن تفعيل هذه 
توجيهات  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  ال��ع��الق��ات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
رئي�س  لوكا�شينكو  األك�شندر  وفخامة 

جمهورية بيالرو�س.
وقد اختتمت يف العا�شمة البيالرو�شية 
اأعمال الدورة الأوىل للجنة امل�شرتكة 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم������������ارات  ب����ني 
تراأ�س  والتي  وبيالرو�س  وجمهورية 
الدكتور  م��ع��ايل  فيها  ال��دول��ة  ج��ان��ب 
اأن�����ور حم��م��د ق��رق��ا���س وزي����ر الدولة 
وم�����ن جانب  اخل����ارج����ي����ة  ل���ل�������ش���وؤون 
ب��ي��الرو���س م��ع��ايل ف��الدمي��ري ماكاي 

وزير خارجية بيالرو�س.
اأن��ور قرقا�س  الدكتور  واأع��رب معايل 
اختتام  يف  األقاها  التي  الكلمة  خ��الل 
اأع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة ع���ن ���ش��ك��ره حل�شن 
ال�����ش��ي��اف��ة وال���ش��ت��ق��ب��ال ال���ذي حظى 
ب���ه وف���د ال���دول���ة يف ب��ي��الرو���س وعن 

ال��ذي مت يف م�شرية  للتطور  ارتياحه 
الجتماع  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
�شمل  وال���ذي  امل�شرتكة  للجنة  الأول 
التعاون بني البلدين يف كافة املجالت 
والتجارية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

وال�شتثمارية وغريها.
اللجنة  اج���ت���م���اع  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
بلدينا  اه���ت���م���ام  ي��ع��ك�����س  م��ن�����ش��ك  يف 
ع��ل��ى تطوير  ال�����ش��دي��د  وح��ر���ش��ه��م��ا 
بينهما  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  وت��ن��م��ي��ة 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت ومب���ا يلبي 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  طموحاتنا 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
األك�شندر  ال���رئ���ي�������س  وف���خ���ام���ة  اهلل 
جمهورية  رئ����ي���������س  ل���وك���ا����ش���ي���ن���ك���و 
توقيع  ان  معاليه  ..موؤكدا  بيالرو�س 
بني  امل�شرتكة  اللجنة  اإن�شاء  اتفاقية 
ال��ب��ل��دي��ن ي��ف��ت��ح جم���ال ال��ت��ع��اون بني 

البلدين ب�شكل اأكرب.
واأكد معاليه على اأهمية ال�شتمرار يف 
العالقات  وتقوية  لتطوير  اللقاءات 
�شرورة  وعلى  البلدين  بني  الثنائية 
اللجنة  ع��م��ل  وا���ش��ت��م��راري��ة  ت��ف��ع��ي��ل 

تو�شياتها  تنفيذ  ومتابعة  امل�شرتكة 
نتائج  ب��اأن  ثقته  عن  معاليه  ..معربا 
املن�شود  ب��ال��ن��ج��اح  �شتكلل  الج��ت��م��اع 
وتقدم  ال��ب��ل��دي��ن  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا 
ورخاء ال�شعبني. ونوه معاليه بالدور 
الإي���ج���اب���ي ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه خمتلف 
البلدين  يف  والإدارات  ال����������وزارات 
التوجيهات  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  اأج�����ل  م���ن 

وتفعيلها.
خارجية  وزي������ر  اأ������ش�����اد  ج���ان���ب���ه  م����ن 
املتميزة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��امل��ك��ان��ة  ب��ي��الرو���س 
لدولة الإمارات التي حققت اإجنازات 
نوعية يف خمتلف القطاعات وامليادين 
وفق ا�شرتاتيجية التحديث والتطوير 

والتطبيق التي انتهجتها.
وكانت اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات 
العربية املتحدة وجمهورية بيالرو�س 
ق���د ب��ح��ث��ت ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني اآف���اق 
التعاون بني البلدين و�شبل تطويرها 
والتجارية  القت�شادية  امل��ج��الت  يف 
وال�شتثمارية والثقافية والعديد من 

املجالت املختلفة الأخرى.
واأب�������دى ال���ط���رف���ان ارت��ي��اح��ه��م��ا اإىل 
ال�شيا�شي  ال���ت���ع���اون  اإل���ي���ه  و����ش���ل  م���ا 

عالقات  تعزيز  يف  �شاهم  مما  بينهما 
خمتلف  يف  بينهما  امل�شرتك  التعاون 
التجارية  املجالت  وخا�شة  املجالت 
والفنية  وال��ع��ل��م��ي��ة  والق���ت�������ش���ادي���ة 
واأكدا على اأهمية تبادل الزيارات بني 

البلدين على جميع امل�شتويات.
تطلعهما  ع���ل���ى  اجل���ان���ب���ان  واأع��������رب 
امل�شرتك نحو تعزيز الأطر القانونية 
ال����ت����ع����اون  ت�������ش���اه���م يف دع�������م  ال����ت����ي 
والعلمي  والق���ت�������ش���ادي  ال���ت���ج���اري 
وخمتلف  وال����ش���ت���ث���م���اري  وال���ف���ن���ي 
بينهما.  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  اأ���ش��ك��ال 

التوقيع  مت  اللجنة  اأع��م��ال  ختام  ويف 
للجنة  الأول  الإجتماع  حم�شر  على 
الأرا�شي  ت��ب��ادل  واتفاقية  امل�شرتكة 
مل��ق��رات ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة بني 
املتبادل  الإع��ف��اء  وات��ف��اق��ي��ة  البلدين 
من احل�شول على التاأ�شريات امل�شبقة 
حلاملي جوازات ال�شفر الدبلوما�شية 
وم���ذك���رة ت��ف��اه��م ح���ول اإن�����ش��اء جلنة 
البلدين  ح���ك���وم���ة  ب����ني  م�������ش���رتك���ة 
البلدين  تفاهم بني حكومة  ومذكرة 
حول التعاون يف جمال التعليم العايل 
بني  تفاهم  ومذكرة  العلمي  والبحث 

احت���اد غ���رف ال��ت��ج��ارة وال�����ش��ن��اع��ة يف 
ك���ال ال��ب��ل��دي��ن وم���ذك���رة ت��ف��اه��م بني 
احتاد غرف التجارة وال�شناعة بدولة 
للت�شويق  الوطني  وامل��رك��ز  الم����ارات 

ودرا�شة ال�شعار يف بيالرو�س.
�شعادة  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  يف  ���ش��ارك 
خ���ال���د غ����امن ال��غ��ي��ث م�����ش��اع��د وزي���ر 
القت�شادية  ل���ل�������ش���وؤون  اخل���ارج���ي���ة 
الدولة  �شفري  الغفلي  و�شعادة حممد 
امل�شئولني  كبار  من  وع��دد  من�شك  يف 
وممثلي الوزارات والهيئات احلكومية 

يف البلدين. 

•• اأبوظبي-وام:

للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  اأبرمت 
الح���ت���ي���اج���ات  وذوي  الإن�������ش���ان���ي���ة 
مركز  م��ع  خ��دم��ة  اتفاقية  اخل��ا���ش��ة 
التكامل لل�شلل الدماغي اآي �شي بي 
ومقره مدينة ميونيخ الأملانية ب�شاأن 
التي  ال�شت�شارية  اخل��دم��ات  متديد 
يقدمها املركز الأملاين لق�شم الرعاية 
للرعاية  اأب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  ال�شحية 
ال��ع��ني للخدمات  وال��ت��اأه��ي��ل وم��رك��ز 

الولية التابعني للموؤ�ش�شة.
�شعادة حممد حممد  التفاقية  وقع 
جمل�س  رئي�س  نائب  الهاملي  فا�شل 
زايد  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  الأم���ني  الدارة 
العليا و الدكتور هانز برييل الرئي�س 

التنفيذي للمركز الأملاين.
ي��اأت��ي ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��ع��ق��د اجلديد 
ع��م��ل��ي��ة تطوير  ا���ش��ت��م��رار  ل�����ش��م��ان 

خدمات العالج يف املركزين التابعني 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال����دويل 
ت�شمل  والتي  الدولية  املعايري  ووفق 
والعالج  الطبيعي  ال��ع��الج  خ��دم��ات 
امل��ع��اجل��ة باملاء  ال��وظ��ي��ف��ي وط��ري��ق��ة 
بتدريب ذوي العاقة غري القادرين 
احل�شية  التنمية  وط��رق  امل�شي  على 

وتوفري عالج ال�شنان.
املراكز  م���ن  الأمل�������اين  امل���رك���ز  وي���ع���د 
والرعاية  ال���ع���الج  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ل��الأط��ف��ال م��ا ب��ني ثالثة 
امل�شابني  اأع�������وام  ع�����ش��رة  وث��م��ان��ي��ة 
على  الرتكيز  مع  الدماغي  بال�شلل 

عملية التكامل والدمج يف املجتمع.
ويقوم خرباء املركز الملاين مبوجب 
الت����ف����اق����ي����ة ب����ت����دري����ب امل���ع���اجل���ني 
العاملني  والوظيفيني  الطبيعيني 
ال�����ش��ح��ي��ة مبركز  ال���رع���اي���ة  ب��ق�����ش��م 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ام��ل��ني مب��رك��ز العني 

اآدائهم  وتقييم  الول��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ف���ي���ه جناحات  وه�����و جم�����ال حت���ق���ق 
كبرية ويوفر خرباء املركز ال�شت�شارة 
املهنية والفنية لدعم البنية الدارية 
اخلا�شة  اجل����دي����دة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

مبجال عالج ذوي العاقة.
واأكد �شعادة حممد فا�شل الهاملي اأن 
الملاين  املركز  مع  التفاقية  جتديد 
ي���اأت���ي ن��ت��ي��ج��ة مل���ا حت��ق��ق م���ن نتائج 
جيدة وم�شجعة للم�شروع الذي �شهد 
لتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذا  ك��ب��ريا  ت��ط��ورا 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ا�شتقطاب  على  العمل  �شرورة  ب�شاأن 
وال�شتفادة  العاملية  اخل��ربات  اأف�شل 
من اجلهات الدولية املتميزة بالعمل 
ع��ل��ى اإب�����رام ���ش��راك��ات م��ع��ه��ا لتوفري 
اأف�شل واأرقي اخلدمات للفئات التي 

ترعاها من ذوي العاقة وذلك �شمن 
البيئة  تنا�شب  التي  والأ�ش�س  الأط��ر 
املحلية واىل حتديث اآلية العمل من 
خالل مواكبة التطور يف هذا املجال 
كما اأن هذا التعاون ي�شاهم يف اإعداد 
لتتكمن  الوطنية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب 

من تاأدية واجباتها على اأكمل وجه.
اأن ق���ي���ادة دول����ة الم�����ارات  واأ����ش���اف 
الر�شيدة تدعم هذا التوجه وهي من 
اهتماما  ت��ويل  التي  ال�شباقة  ال��دول 
العاقة من خالل  ذوي  بفئة  خا�شا 
اإق���ام���ة امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 
رعايتهم وتاأهيلهم با�شتخدام اأحدث 
الأ���ش��ال��ي��ب ال��رتب��وي��ة ل��ت��ت��وي��ج ذلك 
قانون  ظ��ل  يف  املجتمع  يف  بدجمهم 

يحميهم كفئة فاعلة.
واأكد الأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد العليا 
ق�شارى  ب���ذل  ت��وا���ش��ل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن 
العمل  م����ن  امل����زي����د  ن���ح���و  ج���ه���ده���ا 

التي تقدم لفئات  لتطوير اخلدمات 
تاأهيلهم  على  والعمل  الع��اق��ة  ذوى 
وت��دري��ب��ه��م وال�����ش��ع��ي ل��ت��وف��ري فر�س 
من  وال�شتفادة  لهم  املنا�شبة  العمل 
دجمهم  اأج��ل  من  وال�شعي  طاقاتهم 

يف املجتمع.
نحو  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ���ش��ع��ي  اإىل  واأ������ش�����ار 
ت���ط���وي���ر اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة عرب 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��رة  م���راك���زه���ا 
خلدمات  وا����ش���ت���ح���داث���ه���ا  اأب���وظ���ب���ي 
جديدة وذلك يف اإطار خطة متكاملة 
يف  املثمر  والتعاون  اخل��ربات  لتبادل 
جم���ال رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ت��ل��ك الفئات 
بالتعاون مع عدد من املراكز العاملية 

املتخ�ش�شة.
وذكر اأنه ت�شلم خالل اللقاء مع املدير 
التنفيذي للمركز الملاين الذي جرى 
مبقر المانة العام للموؤ�ش�شة تقريرا 
عن ما مت اجنازه يف جمال التطوير 

امل�شتمر خلدمة العالج لعام 2012 
العامني  خ��الل  ق��دم  املركز  اأن  حيث 
الخريين الدعم والتدريب وامل�شورة 
ادارة  يف جم��ال تطوير اخل��دم��ات يف 
اب��وظ��ب��ي وال��ع��ني و�شمل  ال��ع��الج يف 

والدرا�شات  التدريبية  ال��دورات  دعم 
العام  التطور  وحتليل  ال�شتق�شائية 
لوحدات  التنظيمية  ال��ب��ي��ئ��ة  داخ����ل 
املركز  و�شع  كما  املوؤ�ش�شة  يف  العالج 
على  لالإ�شراف  �شاملة  ا�شرتاتيجية 

خدمات  جم�����ال  يف  ت���ق���دم  حت��ق��ي��ق 
ال��ع��الج ل���ذوي الع���اق���ة وط���ور اأدلة 
ال��ع��م��ل وف����ق امل��ع��اي��ري والج�������راءات 
ال��ع��الج وتدريب  ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال 

املعاجلني . 

رئـــي�س وزراء بيــالرو�س ي�ستقـبــل قـــرقـــا�س

زايد العليا تربم اتفاقية مع مركز التكامل الأملاين لل�سلل الدماغي

•• اأبوظبي-وام:

و�����ش����ل ف�����ش��ي��ل��ة الإم����������ام الأك������رب 

�شيخ  ال���ط���ي���ب  اأح�����م�����د  ال����دك����ت����ور 
اأبوظبي  اإىل  ال�������ش���ري���ف  الأزه��������ر 
م�شاء ام�س يف زيارة للدولة يت�شلم 
للكتاب  زايد  ال�شيخ  جائزة  خاللها 
الثقافية  العام  �شخ�شية  لإختياره 
ب����دورت����ه����ا ه�����ذا ال����ع����ام . وك������ان يف 
الأمريي  باملطار  ف�شيلته  ا�شتقبال 
جوعان  ب��ن  ه��ادف  الدكتور  معايل 
الظاهري وزير العدل و�شعادة تامر 
م��ن�����ش��ور ���ش��ف��ري ج��م��ه��وري��ة م�شر 
عبد  و�شعيب  الإم���ارات  يف  العربية 
الفتاح امل�شت�شار العالمي بال�شفارة 
امل�����ش��ري��ة وال��ع��ق��ي��د حم��م��ود �شعد 
امل�شرية  ال�شفارة  يف  الدفاع  ملحق 

وعدد من كبار امل�شئولني.

واأع��������رب ف�����ش��ي��ل��ة الإم��������ام الأك�����رب 
اأح��م��د الطيب ع��ن �شكره  ال��دك��ت��ور 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظة 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اهلل و�شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  و  دب���ي 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلي  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
لزيارة  ل��دع��وت��ه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 

دولة الإمارات.
ت����ق����دي����ره لثقة  ع�����ن  اأع���������رب  ك���م���ا 
زايد  ال�شيخ  ج��ائ��زة  على  القائمني 
�شخ�شية  ج���ائ���زة  مب��ن��ح��ه  ل��ل��ك��ت��اب 
ال�����ع�����ام ال���ث���ق���اف���ي���ة م�����ن اجل����ائ����زة 
تكرمي  التكرمي  ه��ذا  اأن  ...معتربا 
والعامل  ال�����ش��ري��ف  والأزه������ر  مل�����ش��ر 

الإ�����ش����الم����ي. وق������ال ف�����ش��ي��ل��ت��ه اإن 
بل  م�شرية  موؤ�ش�شة  لي�س  الأزه���ر 
وعاملية  واإ�شالمية  عربية  موؤ�ش�شة 
اأكرث  عليه  م�شي  ت��اري��خ��ي  ودوره 
م�����ن ال������ف وخ���م�������ش���ني ع����ام����ا فهو 
واعتدال  ل��الأم��ة  الأم����ني  احل��ار���س 
كذلك  و�شيظل  الكرمي  الدين  هذا 
الإ�شالم  مل�شلحة  دائما  يعمل  لأن��ه 

وامل�شلمني.
بني  العالقات  اإن  ف�شيلته  واأ�شاف 
الأزه����ر والإم������ارات ع��الق��ات قوية 
الإمارات  م�شاريع  يف  وتتمثل  ج��دا 
يف الأزه����ر وم��ن بينها م��ا ت��ق��وم به 
اآل نهيان  موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
العربية  اللغة  لتعليم  زاي��د  ومركز 
يعد من  ال��ذي  بها  الناطقني  لغري 
لتعليم غري  ال��ع��امل��ي��ة  امل���راك���ز  اأه����م 

م�شريا  العربية..  بغري  الناطقني 
موؤ�ش�شة  اأقامته  املركز  هذا  اأن  ايل 
ال�شيخ زايد يف قلب جامعة الأزهر 
ويتعلم فيه اآلف الطالب الوافدين 
اأ�شيا  م��ن  ال��ع��امل  دول  ج��م��ي��ع  م��ن 
واأوروب������ا واأم��ري��ك��ا وال�����ش��ني اللغة 

العربية قبل اللتحاق بالكليات.
اعتزازه  الأزه��ر  �شيخ  واأك��د ف�شيلة 
ب��ت��ق��دي��ر دول����ة الإم������ارات ل��ه وقال 
ونحن  لأه��ل��ه  م��ع��روف  ه���ذا ف�شل 
يف الأزهر نثمن دور دولة الإمارات 
وم�شاندة  خ���دم���ة  يف  وق���ي���ادات���ه���ا 

الأزهر كجامعة عاملية.
وحول العالقة بني م�شر والإمارات 
ق�����ال ف�����ش��ي��ل��ت��ه اإن����ه����ا ع���الق���ة بني 
�شعبني حميمني ودولتني �شقيقتني 
.. م�شيدا بقيادة الدولة ودورها يف 

الوقوف بجانب الأزهر ودعمه.

واأ�شاف اإن اإ�شهامات دولة الإمارات 
يف خدمة الأزهر وم�شر ل تعد ول 
اخلا�س  ���ش��ك��ري  واأق����دم   .. حت�شى 
الإم����ارات  الأم���ر يف دول���ة  اإىل ولة 
اهلل  واأ�شال  اجلائزة  اأمناء  وجمل�س 

اأن اأكون عن ح�شن ظن اجلميع.
اأ���ش��ال اهلل ع��ز وجل  وق��ال ف�شيلته 
اأن اأكون عند ح�شن تقديرهم لأين 
لي�س  واعتربه  الختيار  بهذا  اأعتز 
ل�شخ�س �شيخ الأزهر بل هو تقدير 
للعامل  ال�شريف كمرجعية  لالأزهر 
الإ���ش��الم��ي ومل�����ش��ر اأي�����ش��ا ودوره����ا 
�شخ�س  يف  متمثال  التكرمي  وج��اء 

�شيخ الأزهر.
للكتاب  زاي���د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  ك��ان��ت 
اأع��ل��ن��ت اخ��ت��ي��ار ف�شيلة الإم���ام  ق��د 
الطيب  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  الأك������رب 
ك�شخ�شية  ال�شريف  الأزه����ر  �شيخ 

ل�شخ�شية  متنح  جائزة  وه��ي  العام 
ب�����ارزة على  اأو ط��ب��ي��ع��ي��ة  اع��ت��ب��اري��ة 
ال�����دويل ملا  اأو  ال��ع��رب��ي  امل�����ش��ت��وي��ني 
تتميز به من اإ�شهام وا�شح يف اإثراء 
اأو  اإبداعا  الثقافة العربية والعاملية 
فكرا على اأن تتج�شد يف اأعمالها اأو 
والت�شامح  الأ�شالة  قيم  ن�شاطاتها 

والتعاي�س ال�شلمي.
الأمم  منظمة  ح�شلت  اأن  و���ش��ب��ق 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
اليوني�شكو عام 2012 على اجلائزة 
كما ح�شل عليها امل�شت�شرق ال�شيني 
م���ن جمهورية  ك����ون  ج���ي  ت�����ش��وجن 
 2011 ع�����ام  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال�������ش���ني 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على 

اجلائزة عام 2010.

•• ابوظبي-وام:

 14 اأبوظبي بن�شبة  اإمارة  انخف�شت وفيات حوادث الده�س يف 
يف املئة خالل العام الفائت 2012 مقارنة مع 2011 نتيجة 
واأرجعت  ل��ل��ح��وادث.  الت�شدي  يف  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  مل��ج��ه��ودات 
النخفا�س  ذلك  اأبوظبي  �شرطة  والدوريات يف  املرور  مديرية 
على  امل�����ش��اة  ع��ب��ور  ل��ق��واع��د  املخالفني  �شبط  ل�حمالت  نتيجة 
ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة وت��وع��ي��ة الأف�����راد وح��ث��ه��م على 
قائدي  وال���ت���زام  امل�����ش��اة  ل��ع��ب��ور  املخ�ش�شة  الأم���اك���ن  ا���ش��ت��خ��دام 
للعبور  للم�شاة  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء  ال�شرعات  خف�س  امل��رك��ب��ات 
بن  م��ب��ارك  العقيد حمد  واأك���د   . املخ�ش�شة لهم  الأم��اك��ن  م��ن 
اإدارة مرور العا�شمة يف مديرية املرور  عثعيث العامري مدير 

والدوريات ب�شرطة اأبوظبي رئي�س جلنة خف�س حوادث الده�س 
بالإمارة تكثيف الرقابة ملخالفة ال�شائقني الذين يزيدون من 
نحو  على  امل�شاة  ع��ب��ور  اأم��اك��ن  م��ن  بالقرب  مركباتهم  �شرعة 
الآمن  العبور  يف  امل�شاة  ح��ق  م��وؤك��دا  الده�س  خلطر  يعر�شهم 
من الأماكن املخ�ش�شة لهم . وذكر اأن عدد املخالفات التي مت 
حتريرها العام املا�شي لعدم اإعطاء الأولوية للم�شاة يف الأماكن 
 983 3588 خمالفة مقابل  بلغت نحو  املخ�ش�شة لعبورهم 
خمالفة لإيقاف املركبة على ممر عبور امل�شاة. ونا�شد العامري 
اأف��راد املجتمع دعم جهود تخفي�س حوادث الده�س من خالل 
تعليمات  وتطبيقهم  ال��ت��وع��ي��ة  واإر�����ش����ادات  ن�شائح  ال��ت��زام��ه��م 
للم�شاة  املخ�ش�شة  الأم��اك��ن  من  العبور  ومنها  امل��رور  وقوانني 
لتفادي تعر�شهم حلوادث الده�س م�شريا اإىل اأن العام املا�شي 

�شهد حترير نحو 42806 خمالفات للعبور من الأماكن غري 
املخ�ش�شة. و�شدد على �شرورة التزام ال�شائقني اإعطاء الأولوية 
 500 اإىل  املالية  غرامتها  ت�شل  خمالفة  تعترب  التي  للم�شاة 
ال�شائق  بحق  م��روري��ة  نقاط   6 ت�شجيل  اإىل  بالإ�شافة  دره��م 
خمالفة  يعترب  امل�شاة  ع��ب��ور  مم��ر  على  املركبة  اإي��ق��اف  اأن  كما 
مع  بالتن�شيق  العامري  واأ���ش��اد   . دره��م   500 املالية  غرامتها 
وبلدية  النقل  ودائ��رة  اأبوظبي  بلدية  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
العني وبلدية املنطقة الغربية من خالل التخطيط على املدى 
الق�شري والطويل لتح�شني �شروط ال�شالمة املرورية خ�شو�شا 
اإع��داد درا�شة متكاملة  يف جمال الأعمال الهند�شية من خالل 
للج�شور ومعابر امل�شاة على م�شتوى اإمارة اأبوظبي ت�شمل تنفيذ 
ج�شرا   26 اإن�شاء  �شمنها  من  الهند�شية  امل�شروعات  من  ع��دد 

 20 املقبلة منها  اأبوظبي خالل الفرتة  باإمارة  جديدا للم�شاة 
يف مدينة اأبوظبي وج�شران يف مدينة العني و4 ج�شور باملنطقة 
�شيتم  التي  اأنه مت حتديد مواقع اجل�شور  اإىل  ولفت  الغربية. 
التي ت�شهد  الأماكن  بناء على درا�شات مرورية لأكرث  اإن�شاوؤها 
العمرية  الفئات  ملختلف  امل�شاة  عبور  يف  وكثافة  ده�س  ح��وادث 
م�شيدا بجهود تلك اجلهات يف احلد من حوادث املرور . واأفاد 
ت�شمل  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  اجل��اري��ة يف  الهند�شية  الأع���م���ال  ب���اأن 
حت�شني معابر امل�شاة من خالل اإن�شاء ممرات �شطحية حمكومة 
باإ�شارات �شوئية داخل مدينة اأبوظبي مت تنفيذ معربين منها 
الأول على �شارع دملا والثاين جار تنفيذه مقابل الطب الوقائي 
باأبوظبي ومتابعة اجلهود اجلارية لإغالق الفجوات يف الأ�شوار 
املختلفة  الطرق  على  اأ�شوار  وتركيب  امل�شاة  اأنفاق  جانبي  على 

منها تركيب الأ�شوار املعدنية يف اجلزر و�شط الطرق الرئي�شية 
يف �شارع زايد الأول مقابل الدانة بالزا و�شارع �شلطان بن زايد . 
ولفت اإىل جهود دائرة النقل التي تعتزم تركيب ج�شور معدنية 
ال��ع��ني يف منطقة  اأب��وظ��ب��ي  الو�شطى على ط��ري��ق  يف اجل��زي��رة 
اليحر مما ي�شكل م�شاهمة كبرية يف حت�شني ال�شالمة املرورية 
م�شريا اإىل جهود بلدية العني �شمن خطتها يف هذا ال�شاأن. ويف 
�شرائح  لت�شمل  امل��روري��ة  التوعية  املديرية  كثفت  ذل��ك  م���وازاة 
املجتمع كافة خ�شو�شا الطالب والعمال ومن �شمنها الربامج 
والتي  املا�شي  فرباير  �شهر  خالل  تنفيذها  مت  التي  التوعوية 
�شملت توعية 1200 من عمال الزراعة وت�شجيعهم على التزام 
العبور من الأماكن املخ�ش�شة والنتباه اإىل املركبات التي ت�شري 

يف الجتاهات املختلفة وتقدير �شرعاتها قبل عبور الطريق.

•• را�س اخليمة -وام:

نظمت هيئة حماية البيئة والتنمية ومبنا�شبة يوم البيئة القليمي 
حملة نظافة ل�شاطئ كورني�س راأ�س اخليمة حيث �شارك فيها كل 
العامة ل�شرطة  الأ���ش��غ��ال واخل��دم��ات العامة وال��ق��ي��ادة  دائ���رة  م��ن 
راأ������س اخل��ي��م��ة وم��ن��ط��ق��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ال��ط��ب��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة راأ����س 
اخليمة التعليمية ومركز تاأهيل املعاقني و�شرياميك راأ�س اخليمة 

وجمموعة من الدوائر املحلية والحتادية يف المارة.
م�شارك حيث مت جتميع خملفات   300 امل�شاركني  بلغ عدد  وقد 

مرتادي �شاطئ راأ�س اخليمة من بال�شتيك واأوراق وزجاج.
وقال الدكتور �شيف الغي�س املدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة 

مثل  تنظيم  خالل  من  تهدف  الهيئة  ان  اخليمة  برا�س  والتنمية 
هذه احلمالت اإىل ن�شر الوعي البيئي بني خمتلف فئات املجتمع 
ومنع  و�شيانتها  البحرية  البيئات  حلماية  و�شائل  ع��ن  والبحث 
مائية  م���وارد  م��ن  فيها  مب��ا  البحرية  البيئة  اأن  حيث  ا�شتنزافها 
خلل  واأي  ال��ت��وازن  حتفظ  التي  املكونات  من  كجزء  حية  وكائنات 
مكونات  على  فيه  يوؤثر  ال��ذي  ذات��ه  الوقت  يف  بالإن�شان  ي�شر  قد 
البيئة البحرية لذا فاإنه يتعني علينا اأن نحر�س على حماية بيئة 
اخلليج العربي واأن نحافظ على ثرواته من التلوث وال�شتنزاف 
واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  بها  ي�شاهم  اأن  يجب  جماعية  م�شوؤولية  وهي 
واملنظمات للحفاظ على املنجزات ومواجهة التحديات التي تطراأ 

على املنطقة بني احلني والآخر.

•• ابوظبي-وام:

اأعلنت مديرية املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي ت�شغيل 8 رادارات جديدة على �شارع 
الحتاد الدائري مبدينة العني اعتبارا من اليوم الأحد �شمن خطة �شاملة لل�شالمة 
املرورية جار تنفيذها لرتكيب 57 رادارا جديدا على الطرق الداخلية واخلارجية 
ب�141 كيلو م��رتا يف  ال���رادارات يف �شارع الحت��اد  بالعني ومت حتديد �شرعة �شبط 
ال�شاعة مبا ي�شهم فى احلد من جميع الأ�شباب التي توؤدي اإىل احلوادث املرورية وما 
ينتج عنها من وفيات واإ�شابات بليغة. واأو�شح العقيد خليفة حممد اخلييلي مدير 
اأبوظبي  ب�شرطة  والدوريات  امل��رور  الطرق يف مديرية  امل��رور و�شالمة  اإدارة هند�شة 
ال��رادارات اجلديدة مت حتديد مواقعها بناء على موؤ�شرات احل��وادث واملخالفات  اأن 
ت��وؤدي اىل وقوع  التي  والأ�شباب  العالية  ال�شرعات  ي�شهم يف احل��د من  امل��روري��ة مبا 

اجتماعية  واآث��ار  واقت�شادية  ب�شرية  خ�شائر  من  عنها  ينتج  وم��ا  امل��روري��ة  احل��وادث 
املقام  ال�شائقني يف  ال���رادارات اجلديدة �شالمة  الهدف من تركيب  اأن  واأك��د  �شلبية. 
الأول وتعزيز اللتزام بالقوانني مبا يوؤدي اإىل خف�س ال�شرعات التي ت�شكل خطورة 
بالغة لي�س فقط على �شائق املركبة واإمنا على م�شتخدمى الطريق الآخرين فى حال 
عدم متكنه من ال�شيطرة على مركبته لفتا اإىل اأن عدد احلوادث املرورية التي وقعت 
بالعني العام املا�شي 2012 ب�شبب ال�شرعة الزائدة بلغت نحو 15 حادثا مروريا اأدت 
بليغة. وحث اخلييلي قائدي  باإ�شابات  اآخرين  اثنني  واإ�شابة  14 �شخ�شا  اإىل وفاة 
النتباه واحلر�س  بالعني على �شرورة  الدائري  �شارع الحتاد  املركبات م�شتخدمي 
لي�س فقط لتجنب خمالفات الرادار واإمنا حفاظا على �شالمتهم و�شالمة م�شتخدمي 
الطرق الآخرين، موؤكدا �شرورة م�شاركة جميع �شرائح املجتمع يف اجلهود املبذولة 

لن�شر ثقافة القيادة الآمنة والتزام ال�شرعات املقررة للوقاية من احلوادث املرورية.

ت�سغيل 8 رادارات جديدة يف �سارع الحتاد بالعني اليوم بيئة راأ�س اخليمة تنظم حملة تنظيف كورني�س القوا�سم مبنا�سبة يوم البيئة القليمي

اإن�ساء 26 ج�سرا للم�ساة واأ�سوار معدنية يف اإمارة اأبوظبي وانخفا�س حوادث الده�س 14 % يف 2012 

�شيخ الأزهر ي�شل اإىل اأبوظبي لت�شلم جائزة ال�شيخ زايد للكتاب 

الطيب: اإ�سهامات الإمارات يف خدمة الأزهر وم�سر ل تعد ول حت�سى 

•• جنيف -وام:

الهالل  بها  تقوم  التي  باجلهود  جنيف  يف  للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  اأ���ش��ادت 
الح��م��ر الم��ارات��ي��ة مل�����ش��اع��دة ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني يف الردن. وق��ال��ت جيل 
الدعم  تقدمي  على  �شتعمل  انها  ال��دول��ي��ة  املنظمة  با�شم  املتحدثة  �شيفينري 
ادارة  يف  وذل��ك  الردن��ي��ة  واحلكومة  الماراتية  الحمر  الهالل  لهيئة  التقني 
خميم الالجئني اجلديد لال�شر ال�شورية يف الردن والذي افتتح قبل ا�شبوعني 
مبحافظة الزرقاء ويحمل ا�شم املخيم الماراتي الردين. وا�شافت ان اكرث من 
احلالية حواىل  �شعته  وتبلغ  الآن  املخيم حتى  اىل  و�شلوا  و800 لج��ئ  ال��ف 
خم�شة الف لجئ. وا�شارت املتحدثة الدولية اىل ان الالجئني ال�شوريني كانوا 
ي�شلون اىل احلدود ثم يتم نقلهم بوا�شطة حافالت تابعة ملنظمة الهجرة اىل 
ال�شتيعاب  على  القدرة  املخيم  هذا  لدى  تعد  ومل  لالجئني  الزعرتى  خميم 
190 الف لج��ئ. من جانبه قال  حيث ي�شل عدد الالجئني فيه اىل ح��واىل 
فوؤاد دياب من�شق ادارة املخيمات للمنظمة الدولية فى الردن ان املنظمة تعمل 
بالتعاون الوثيق مع الهالل الحمر الماراتية من اجل توفري ظروف معي�شية 
لئقة وان�شانية لالجئني ال�شوريني يف املخيم الماراتي الردين حيث �شيكون 
الالجئني  وتوجيه  ال�شتقبال  خدمات  تقدمي  هو  للمنظمة  الرئي�شي  ال��دور 
ال�����ش��وري��ني ال��ق��ادم��ني ا���ش��اف��ة اىل ت��وف��ري ك��ل ال��دع��م التقنى امل��ط��ل��وب لدارة 

املخيم.

املنظمة الدولية للهجرة ت�سيد بجهود 
الهالل الأحمر الماراتية مل�ساعدة 

الالجئني ال�سوريني يف الردن



البيانات املالية كما
يف 31 دي�شمرب 2012

بيان اليرادات ال�شاملة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني  اإىل ال�شادة اأع�شاء جمل�ش اإدارة  بنك الكويت الوطني
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••راأ�س اخليمة - الفجر 

اأقامت جمعية طالبات كلية الطب   
الإمارات  بجامعة  ال�شحية  والعلوم 
الدفعة  وخريجات  املتحدة  العربية 
ال���ع�������ش���ري���ن ال���ب���ال���غ ع����دده����ن 32 
اخلليج  ����ش���رك���ة  ب���رع���اي���ة  خ���ري���ج���ة 
لل�شناعات الدوائية – جلفار- حفال 
الكلية  ال��ت��خ��رج مب�����ش��رح  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اآو  تارت�شنج  الربوفي�شور  بح�شور 
�شليمان  وال���دك���ت���ور  ال��ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
لل�شوؤون  امل�شاعد  العميد  احل��م��ادي 
ازخماي  والربوفي�شور  الكلينكية 
الأكادميية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العميد 
واأولياء  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  واأع�����ش��اء 
اأم���ور ال��ط��الب وال���ذي ب��داأ بال�شالم 
الطالبات  ثم دخول موكب  الوطني 

املتوقع تخرجهن هذا الف�شل .
.وق��دم��ت احل��ف��ل ال��ط��ال��ب��ت��ان هدى 
املرزوقي م�شريات  و�شمية  الها�شمي 
اإىل اأن اجتماع اخلريجات اليوم جاء 
لي�شهد حلظة تتويج طال انتظارها 
�شنوات   6 م�شرية  نتاج  حلظة  وه��ي 
بخطوات   2007 ع�����ام  يف  ب�������داأت 

الطب  كلية  �شرح  اإىل  خريجة   32
احللم  وت�شاركن  ال�شحية  والعلوم 
ذات����ه و���ش��ع��ني يف ه����ذا ال������درب، كما 
حتملن عرثاته وا�شتمتعن بنجاحاته 
وقاعات  م���ع���ا،  ه��ن��ا  ال���ي���وم  ل��ي��ق��ف��ن 
امل�شت�شفيات  واأروق������ة  امل��ح��ا���ش��رات 
�شهود باأن معاين الطموح والجتهاد 
طبيباتنا  يف  يتج�شدن  والإخ��ال���س 
جعل  الع�شرين.  ال��دف��ع��ة  خ��ري��ج��ات 
ل�شل�شلة  ب���داي���ة  ال��ت��ت��وي��ج  ه���ذا  اهلل 

اأخرى من النجاحات

احلمادي  �شليمان  ال��دك��ت��ور  لوج���ه 
كلمة يف احلفل هناأ فيها اخلريجات 
اأم�����وره�����ن م��ت��م��ن��ي��ا لهن  واأول������ي������اء 
م�شتقبال زاهرا. وقدمت اخلريجات 
ال�شت  رح���ل���ة  ب��امل��ل��ت��م��ي��دي��ا  ع��ر���ش��ا 
�شنوات  ع���ن رح��ل��ة  ���ش��ن��وات حت����دث 
ال���درا����ش���ة ال�����ش��ت ث���م ع���ر����س فيلم 
ف���ي���دي���و م����وج����ه م�����ن اخل���ري���ج���ات 
ان��ه لكل جناح  لأ�شرهن حت��دث ع��ن 
اٌب  هنا  خريجة  كل  ووراء  مقومات 
واٌخ كان  كانت ح�شنا  واٌم  ق��دوة  كان 

واآخ���رون  بل�شماً  ك��ان��ت  واخ���ٌت  �شنداً 
ك���ٌل ك���ان ل��ه دوره ف��ا���ش��ت��ح��ق ه���وؤلء 
كلمات �شكر كتبتها خريجات الدفعة 
عرب  .ك��م��ا  ل��ه��م  اه��دي��ن��ه��ا  الع�شرين 
فرحتهم  عن  الكلية  واأطباء  اأ�شاتذة 
لطالب  والن�شيحة  ال�شكر  بتوجيه 
ال���دف���ع���ة ال��ع�����ش��ري��ن يف ف���ي���دي���و مت 
قامت  احلفل.بعدها  خ��الل  عر�شه 
الدفعة  ق���ائ���دة  ب��ت��ك��رمي  ال��ط��ال��ب��ات 
اخلريجة فاطمة ال�شحي بوجود كل 
عميد  اآو  تارت�شنج  الربوفي�شور  من 
احلمادي  �شليمان  والدكتور  الكلية 
الكلينكية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العميد 
ال��ع��م��ي��د وال��ع��م��ي��د امل�شاعد  ك���رم  ث��م 
اأمورهم  واأول���ي���اء  اخل��ري��ج��ات  بقية 
وال���رع���اة، ف��ق��د ك���ان احل��ف��ل برعاية 
الدوائية  لل�شناعات  اخلليج  �شركة 
ج��ل��ف��ار و���ش��وي��ت ل��ي��دي.ك��م��ا قامت 
تذكاري  درع  ب��ت��ق��دمي  اخل���ري���ج���ات 
باأداء  احلفل  الكلية.واختتم  لعميد 
املن�شة  اأدت��ه فوق  ال��ذي  ق�شم الطب 
لرتدده  اجل�شمي  فاطمة  ال��دك��ت��ورة 
ت�شفيق  و���ش��ط  خلفها  اخل��ري��ج��ات 
فعاليات  وت���وا����ش���ل���ت  احل���������ش����ور، 

اخل�شراء  ال�����ش��اح��ة  يف  الح���ت���ف���ال 
لإحدى  �شعبية  ع��رو���ش��ا  وت�شمنت 
اأقيم  ع�شاء  وحفل  الرتاثية  ال��ف��رق 
و�شمت  .اخل��ري��ج��ات  املنا�شبة  لهذه 
تخرجهن  املتوقع  الطالبات  الدفعة 
: م���رمي ع��ب��دال��ك��رمي ع��ب��داهلل نقي 
- اآم��ن��ة حممد امل��ط��وع ال��ظ��اه��ري - 
مارية حممد يو�شف املرزوقي- �شما 
ال�����ش��ام�����ش��ي- فاطمة  م��ط��ر  ع��و���س 
�شيخة  ال�شحي-  في�شل  بن  عبداهلل 
ال��ع��ي�����ش��ائ��ي- فاطمة  ���ش��ي��ف  اأح���م���د 
فاطمة  ال��ه��ا���ش��م��ي-  ال�شيد  ���ش��دي��ق 
�شحمي  �شلمى  �شعيد حارب جوهر- 
ج����اب����ر الأح�����ب�����اب�����ي- م�������وزة حممد 
ف��اط��م��ه عبداهلل  ال���ع���ام���ري-  ���ش��امل 
وليد احل��ربو���س- مي ع�شام  جمعه 
اأ�شماء  ال���ك���ت���ب���ي-  ي���ون�������س  م����اأم����ون 
عائ�شة  م���ر����ش���ودي-  را����ش���د  حم��م��د 

ع���ب���داهلل حم��م��د امل���زروع���ي - عبري 
اآمنة  امل�����رزوق�����ي-  اإ���ش��م��اع��ي��ل  ع��ل��ي 
�شيخة  ال����زع����اب����ي-  م����ب����ارك  ه�����الل 
فاطمة  ال���زح���م���ي-  ����ش���امل  حم���م���د 
علي ���ش��امل ال��ظ��اه��ري- خ��ل��ود �شامل 
جعفر  ف�شل  جن��الء  العمري-  عمر 
يو�شف  اأح����م����د  ن�����وف   - اجل����اب����ري 
احلامز  حم��م��د  م����رمي   - ال�����ش��ح��ي 
عبيد  م����ن����رية حم���م���د  ال�������ش���وي���دي 
حميد  عبداهلل  فاطمة   - املن�شوري 
�شيف  ع��ب��ي��د  ���ش��م��رية   - ال��ي��ح��ي��ائ��ي 
عي�شى - مي �شعيد اأحمد ال�شويدي 
- هند اأحمد خلفان بالهول - مرمي 
���ش��امل ع��ل��ي ب��ن ن��ا���ش��ر ال��ده��م��اين - 
عائ�شة   - ب��ور  ر�شا  قلي  ر�شا  �شاغر 
حنيفة   - ال����زي����ودي  ���ش��ع��ي��د  اأح���م���د 
مرمي  و  البلو�شي  اإ�شماعيل  مو�شى 

حمدان خلفان البدواوي.

•• عجمان-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
اأن  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  وىل  ال���ن���ع���ي���م���ى 
التعليم هو اأ�شا�س التح�شر والتقدم 
وان  وال�شعوب  الأمم  بني  والتفاخر 
دولة المارات العربيه املتحدةحققت 
ف���ى جم����ال الرتبية  ه��ائ��ل��ة  ق���ف���زات 
والتعليم فى خالل �شنوات قليلة اذا 
العامل  دول  م��ن  بالكثري  ق��ورن��ت  م��ا 
مما اهلها وبكل امانة و�شدق لتكون 
مثال للتفاخر و�شرب املثل بني كافة 
�شعوب العامل . وا�شاد �شمو وىل عهد 
بقيادتنا  ال�����ش��دد  ه���ذا  ف���ى  ع��ج��م��ان 
ال�شمو  ب�شاحب  املتمثلة  ال��ر���ش��ي��دة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبى رع��اه اهلل 
ال�شيوخ  ال�شمو  ا�شحاب  اخوانهما  و 
اع�شاء املجل�س العلى حكام المارات 
والنفي�س  بالغاىل  يبخلوا  مل  الذين 
فى �شبيل ان�شاء جيل اماراتى متعلم 
الأداء  مب�شتوى  الرتقاء  على  يعمل 
ال���وط���ن الذي  وال��ت��ف��اين يف خ��دم��ة 
اآمال  عليهم  ويعقد  باأبنائه  يفاخر 
واعترب  التنمية.  عري�شة يف م�شرية 
ث��م��رة م���ن ثمار  ي��ع��د  اأن م���ا حت��ق��ق 
لأبنائنا  الداعمة  احلكيمة  ال�شيا�شة 
ا�ش�شها  التى  العلم  وطالبات  ط��الب 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
طيب اهلل ثراه، فحق علينا اأن نرفع 
اإليهم اأجزل عبارات ال�شكر والتقدير 
والعرفان. وا�شاف �شموه اأن م�شتقبل 
ارتباطا  م��رت��ب��ط  ال����واع����د  دول���ت���ن���ا 
رئي�شيا مبدى تطور م�شتوى التعليم 
الأك������ادمي������ي وال���ت���ق���ن���ي وال���ت���دري���ب 
العملي لأن التعليم هو ا�شا�س احلياة 
وامل���ع���ني ال�����ذي ت�����ش��ت��ف��ي��د م��ن��ه كافة 

اأ�شاد  كما  املجتمع.  ومكونات  �شرائح 
بها  قام  زي��ارة ميدانية  �شموه خالل 
وزارة  بجهود  عجمان  فى  ملدر�شتني 
عجمان  ومنطقة  والتعليم  الرتبية 
يف  العملية  ومبادراتها  و  التعليمية 
الطلبة  مب�شتويات  النهو�س  �شبيل 
م�شريا  والتقنية  والعلمية  الفكرية 
الذكي  ال��ت��ع��ل��م  ا���ش��ل��وب  اىل  ���ش��م��وه 
واله���ت���م���ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين 
ال��ذي تعتمده ال��وزارة وال��ذى ا�شبح 
مدى  لقيا�س  الفقري  العمود  ي�شكل 
ت���ق���دم ال�����ش��ع��وب ف���ى ك���اف���ة جم���الت 
���ش��م��و وىل عهد  احل����ي����اة.  وا���ش��ت��ه��ل 
عجمان جولته املدر�شيه والتي رافقه 
خ��الل��ه��ا ال�����ش��ي��د ع��ل��ى ح�����ش��ن حممد 
التعليمية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر 
مدر�شة  بزيارة  امل�شئولني  من  وع��دد 
عائ�شه بنت عبداهلل للتعليم ال�شا�شى 
م�شريف  مبنطقة  االثانية  ./احللقة 
ال�����ش��ي��دة علياء  يف ع��ج��م��ان و رح��ب��ت 
حمد ثانى ال�شام�شى مديرة املدر�شة 
يف  التعليمية  املنطقة  وا�شم  با�شمها 
كافة  و  التدري�شية  والهيئة  عجمان 
عمار  ال�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة  الطالبات 
بن حميد النعيمى وىل عهد عجمان 

بالزيارة  و�شفتها  والتي  املدر�شة  اإىل 
املباركة التي حتمل بني طياتها ب�شائر 
اخلري والتفاوؤل للهيئة التدري�شية و 
امارة  يف  التعليم  وم�����ش��رية  للطلبة 
ا  املدر�شة  واعتربت مديرة   . عجمان 
اإزاء  لزيارة مبادرة كرمية من �شموه 
�شتكون  ان��ه��ا  واأك����دت  واأه��ل��ه  التعليم 
من  ملزيد  التدري�شية  للهيئة  ح��اف��زا 
الأف�شل  وت��ق��دمي  وال���وف���اء  ال��ع��ط��اء 
ويتفوقن  ي��ب��دع��ن  ك���ي  ل��ل��ت��ل��م��ي��ذات 
يبذلن  ك��ى  وللطالبات  درا�شتهن  يف 
�شبيل حتقيق  ف��ى  م��ن اجلهد  امل��زي��د 
حت�شيلهن  ف����ى  وال���ن���ج���اح  ال���ت���ق���دم 
ال��ع��ل��م��ى .  وب�����داأت ج��ول��ة ���ش��م��و ويل 
قاعات  و  اأروق����ة  داخ���ل  عجمان  عهد 
واملختربات  ال��درا���ش��ي��ة  وال��ف�����ش��ول 
وتفقد  املدر�شة  مبنى  التعليمية.فى 
الدرا�شية  ال���ف�������ش���ول  اح�����د  ����ش���م���وه 
وا�شتمع من مديرة املدر�شة اىل �شرح 
حول ا�شتخدام التقنيات اللكرتونية 
اليباد التي تتيح التفاعل بني املدر�شة 
وال���ط���ال���ب���ات مم���ا ي�����ش��اه��م يف اث����راء 
والتعليم  ال��ت��ع��ل��م  وت��ق��ن��ي��ات  م�����ش��ادر 
ويخفف  واملعلمني  للطلبة  بالن�شبة 
م��ن ع���بء ح��م��ل ال��ك��ت��ب ع��ل��ى ابنائنا 

عمار  ال�شيخ  �شمو  ق��ام  كما  الطلبة. 
حممية  بافتتاح  النعيمى  حميد  ب��ن 
التى  الطبيعية  عبداهلل  بنت  عائ�شة 
ان�����ش��ئ��ت ف���ى ف��ن��اء امل���در����ش���ة اخللفى 
ان�شئت  عديدة  اق�شام  على  وحتتوى 
امل���در����ش���ة و  ادارة  ق��ب��ل  م���ن  ب��ج��ه��ود 
�شروح  اىل  �شموه  وا�شتمع  طالباتها 
م��ف�����ش��ل��ة م���ن ب��ن��ات��ه ال��ط��ال��ب��ات عن 
وال��ت��ى حتتوى  املحمية  اق�����ش��ام  ك��اف��ة 
ع��ل��ى حم��ط��ة ار����ش���اد ج���وي���ة وق�شم 
والعديد  وال���زراع���ة  ال��رتب��ة  لفح�س 
م��ن الق�����ش��ام الخ���ري ا���ش��اد خاللها 
مل�شة  ال���ذى  ال��ع��اىل  بامل�شتوى  �شموه 
من الطالبات اللواتى قدمن ل�شموه 
تفا�شيل  ك���اف���ة  ع���ن  م�����ش��ال  ���ش��رح��ا 
امل��ح��م��ي��ة ب��ع��د ذل����ك ق����ام ���ش��م��و وىل 
معر�س  اىل  ب���زي���ارة  ع��ج��م��ان  ع��ه��د 
تراث المارات الذى اقامته املدر�شة 
طالبات  ب���ارت���ب���اط  اع��ج��اب��ه  واب�����دى 
املدر�شة برتاثهن ال�شيل وحر�شهت 
على تعلم تراث الباء والجداد وعدم 
الكتفاء بالتح�شيل العلمى .وحر�س 
�شمو وىل عهد عجمان خالل الزيارة 
للمدر�شة علي التحدث اإىل الطالبات 
متمنيا  التدري�شية  الهيئة  واأع�����ش��اء 

ل��ه��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق ع��ل��ى درب 
من  وال��ت��خ��رج  ال��درا���ش��ي  التح�شيل 
خلدمة  والتاأهل  واجلامعة  املدر�شة 
الزيارة  �شموه يف ختام  الوطن ووق��ع 
متمنيا  للمدر�شة  ال�����ش��رف  �شجل  يف 
للهيئة التدري�شية التوفيق وللطالب 
ال��ن��ج��اح ك��م��ا ق��ام��ت م��دي��رة املدر�شة 
بتقدمي هدية تذكارية ل�شموة تقديرا 
من ادارة املدر�شة وهيئتها التدري�شية 
امليمونه  ���ش��م��وه  ل���زي���ارة  وط��ال��ب��ات��ه��ا 
وزار �شموه بعد ذلك مدر�شة احل�شن 
بنني  ال���ش��ا���ش��ى  للتعليم  ال��ب�����ش��رى 
مديرة  والتقى  اجل���رف  منطفة  ف��ى 
املدر�شة ال�شيدة امنه ابراهيم املازمى 
رحبوا  ال��ذي��ن  التدري�شية  الهيئة  و 
مبقدم �شموه ومرافقيه معربني عن 
ال��ك��رمي��ة ما  ال��زي��ارة  ب��ه��ذه  تفاوؤلهم 
مب�شتقبل  وطالبها  للمدر�شة  ينبئ 
م�شرق باإذن اهلل وقدم طالب املدر�شة 
�شموه  ل��زي��ارة  حتية  ع�شكريا  عر�شا 
اخرون  طلبة  ق���دم  فيما  مل��در���ش��ت��ه��م 
اهازيج وانا�شيد ابتهاجا بزيارة �شموه 
ويل  �شمو  جت��ول  بعدذلك  ملدر�شتهم 
املدر�شة  ق��اع��ات  داخ���ل  ع��ه��دع��ج��م��ان 
وف�شولها م�شتمعا اإىل �شرح تف�شيلي 
م��ن م��دي��رة امل��در���ش��ة لأه���م مرافقها 
�شري  على  �شموه  واطلع  وجتهيزاتها 
اخلا�شة  وال�شفوف  ال��درو���س  بع�س 
ب��دم��ج وت���دري�������س ال��ط��ل��ب��ة م���ن ذوي 
الإح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة وا���ش��ت��م��ع من 
الطلبة  دم��ج  ب��رام��ج  على  القائمني 
اخلطوات  ع��ل��ى  الإع���اق���ات  ذوي  م��ن 
ذوي  دم���ج  يف  امل��در���ش��ة  تتبعها  ال��ت��ي 
الأ�شوياء  ن��ظ��رائ��ه��م  م���ع  الع����اق����ات 
بعد اجتيازهم للتدريب الالزم الذي 
العملية  يف  الن��خ��راط  م��ن  ميكنهم 
التعليمية بنجاح مع اإخوانهم الطلبة 
العاديني. كا ا�شتمع �شمو ال�شيخ عمار 
القاها  كلمة  اىل  النعيمى  حميد  بن 
الطالب عبداهلل على احمد احلو�شنى 

الذى يعانى من �شعف الب�شر او�شح 
تقدمها  ال���ت���ى  اخل����دم����ات  خ���الل���ه���ا 
تعليمية  اجهزة وو�شائل  املدر�شة من 
وطرق تدري�س ومتابعة من املعلمات 
 30 حتتوى  املدر�شة  ان  اىل  م�شريا 
النرتبية  �شفوف  بني  ما  دم��ج  حالة 
اخل��ا���ش��ة وال�����ش��ف��وف ال��ع��ادي��ة وهم 
العاقية  ح���الت���ه���م  ف���ى  خم��ت��ل��ف��ون 
احلو�شنى  عبداهلل  الطالب  .واو�شح 
الحتياجات  ذوي  الطلبة  جميع  ان 
الرعاية  و  احل���ب  ي��ج��دون  اخل��ا���ش��ة 
واله��ت��م��ام داخ���ل امل��در���ش��ة ���ش��واء من 
اخلا�شة  الرتبية  معلمات  او  ادارتها 
ال�شفوف  ف����ى  امل��������واد  م���ع���ل���م���ات  او 
وزمالئه  �شعادته  عن  معربا  العادية 
ب��زي��ارة ���ش��م��وه ال��ك��رمي��ة ب��ع��ده��ا قدم 
ط��ال��ب م��ن ط���الب ال��دم��ج ب��اق��ة ورد 
وه��دي��ة ت��ذك��اري��ة م��ن اع��م��ال طالب 
ال���دم���ج ف���ى امل��در���ش��ة ك��م��ا ق���ام �شمو 
�شينما  اىل  بزيارة  عجمان  عهد  وىل 
ان�شاتها  وال���ت���ى  ال��ب�����ش��رى  احل�����ش��ن 
امل���در����ش���ة ب��ج��ه��د خ���ا����س ك���ج���زء من 
املدر�شةا�شافة  فى  العلمية  العملية 
املدر�شة  داخ�����ل  الل����ع����اب  رك����ن  اىل 
الطلبة  ملكافاأة  مركزا  يعترب  وال��ذى 

اأبويا  �شموه حديثا  املتفوقني وتبادل 
م��ع ع��دد م��ن ط��الب امل��در���ش��ة الذين 
بزيارة  وف��رح��ت��ه��م  ���ش��ع��ادت��ه��م  اأب�����دوا 
�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمى 
لأبنائه  ���ش��م��وه  ومت���ن���ى  ل��ل��م��در���ش��ة 
الطلبة التوفيق والنجاح يف درا�شتهم 
والجتهاد  ب���اجل���د  اإي���اه���م  م��ط��ال��ب��ا 
ب��ال��ع��ل��م لأنه  ال��درا���ش��ة وال��ت�����ش��ل��ح  يف 
بالوطن.كما  ل���الرت���ق���اء  الأ����ش���ا����س 
ت���ب���ادل ���ش��م��وه احل���دي���ث م���ع بع�س 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة الذين  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����ش��اء 
نهاية  وف����ى  امل���در����ش���ة.  يف  ي��ع��م��ل��ون 
املدر�شه هدية  الزيارة قدمت مديرة 
ت�شريفه  مبنا�شبة  ل�شموه  ت��ذك��اري��ة 
ب��زي��ارة امل��در���ش��ة ب��ع��ده��ا غ���ادر �شموه 
والنا�شيد  اله��ازي��ج  و���ش��ط  امل��در���ش��ة 
مقدمني  املدر�شة  طلبة  القاها  التى 
زيارته  والعرفان على  ال�شكر  ل�شموه 
�شعادة  اأع��رب  و   . ملدر�شتهم  الكرمية 
ع��ل��ى ح�����ش��ن حم��م��د م���دي���ر منطقة 
ع���ج���م���ان ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع����ن اع����ت����زازه 
مببادرة  والطلبة  التعليمية  والأ�شرة 
�شمو وىل عهد عجمان والتي متثلت 
لعدد  ال�شباحية  امليدانية  ب��ال��زي��ارة 
م��ن م��دار���س اامل��ن��ط��ق��ة وال��ت��ي جاءت 

قيادتنا  م���ن ج��دي��د ح��ر���س  ل��ت��وؤك��د 
التعليم  اإجناح م�شرية  الر�شيدة على 
ودعم  وت�شجيع  احلبيبة  دول��ت��ن��ا  يف 
والأخذ  العلمية  خلياراتهم  الطلبة 
يف  والج��ت��ه��اد  اجل��د  ملوا�شلة  بيدهم 
الدرا�شة والتح�شيل العلمي من كافة 
�شعادته  وت��وج��ه  وم��ن��اه��ل��ه.  م��ن��اب��ع��ه 
ل�شاحب  وال���ولء  والعرفان  بال�شكر 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
ال��دول��ة حفظه اهلل و  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبى 
رعاه اهلل و اخوانهما ا�شحاب ال�شمو 
ال�شيوخ اع�شاء املجل�س العلى حكام 
الم��ارات على ما يولونه من اهتمام 
�شمو  واإىل  للتعليم يف بالدنا  ورعاية 
وىل عهد عجمان على متابعة �شموه 
اأبنائه  لأح����وال  املتوا�شلة  امل��ي��دان��ي��ة 
والطمئنان  وال���ط���ال���ب���ات  ال��ط��ل��ب��ة 
واأ�شباب  مقومات  جميع  توفري  على 
التعليمية  م�شريتهم  وت��ق��دم  جن���اح 
للو�شول بدولتهم اإىل م�شاف الدول 
الراقية واملتقدمة علميا وتكنولوجيا 

وح�شاريا على كل ال�شعد.

عمار النعيمى يقوم بزيارة ميدانية اىل مدر�ستني يف عجمان

•• ال�ضارقة-وام: 

الربية  العربية  احل��ي��وان��ات  واإك��ث��ار  حماية  م��رك��ز  �شهد 
ال��ت��اب��ع لهيئة  ال�����ش��ح��راء  ب��الن��ق��را���س يف منتزه  امل��ه��ددة 
من  اثنني  ولدة  ال�شارقة  يف  الطبيعة  واملحميات  البيئة 
الإناث  ب��ولدة  ع��ادة  يتكاثر  ال��ذي  ال��ن��ادر  العربي  الطهر 
ط��ه��را واح�����دا يف اوائ�����ل ال��رب��ي��ع ب��ع��د 170 ي��وم��ا من 

احلمل.
وبلغ وزن �شغري الطهر العربي الذكر عند ولدته 1.3 
النثى  العربي  الطهر  �شغرية  وزن  بلغ  بينما  كيلوجرام 

1.9 ك��ي��ل��وج��رام ع��ن��د ال����ولدة وب��ح��ي��ث و���ش��ل ع���دد هذا 
ال���ولدات اىل  الإك��ث��ار بعد تلك  النادر يف مركز  احليوان 

27 حيوانا.
العربية  احليوانات  واإك��ث��ار  حماية  مركز  ادارة  ومتكنت 
م�شنية  ج��ه��ود  نتيجة  ال��رق��م  ه���ذا  حتقيق  م��ن  ال��ربي��ة 
�شنوات  م��دار  على  واملخت�شني  اخل���رباء  قبل  م��ن  بذلت 
عدة يف �شبيل تنفيذ برنامج متكامل يعنى باإكثار الطهر 

العربي.
وي��ع��ت��رب ال��ط��ه��ر ال��ع��رب��ي اأح���د اأن����در ال��ث��دي��ي��ات الكبرية 
احلجم التي يقت�شر وجودها على �شبه اجلزيرة العربية 

عمان  �شلطنة  م��ن  اجلبلية  املناطق  يف  حم���دود  وب�شكل 
ودولة الإمارات العربية املتحدة.

باملاعز  �شبيه  حوافر  ذو  حيوان  العربي  الطهر  ان  يذكر 
بني  ك��ب��ري  اخ��ت��الف  وي��وج��د  امل��ت��و���ش��ط  بحجمه  ويتميز 
الذكر والأنثى ويتمتع كال اجلن�شني بقرنني م�شطحني 
ل��ك��ن ق����رون ال��ذك��ر تتميز ب��اأن��ه��ا اأك����رث ق���وة ومت��ي��ل اىل 
الن���اث. كما ميتلك  م��ن  اك��رب  ب�شكل ملحوظ  الن��ح��ن��اء 
الذكر �شعرا حممرا مائال اىل البني بالإ�شافة اىل خط 
داكن ميتد على طول الظهر ويالحظ عند الذكور وجود 
لبدة طويلة جدا متتد على كامل عنقها وت�شتمر بالنمو 

بتقدم احليوان بال�شن.
ك��م��ا مت��ت��ل��ك ال���ذك���ور ال��ط��اع��ن��ة يف ال�����ش��ن ل��ب��دات مثرية 
ميكنه  مطاط  نعل  بوجود  حوافرها  وتتميز  لالإعجاب 
من اجلري والت�شلق وميكنه من التوازن على املنحدرات 
كان ي�شنف �شمن  العالية وحتى وقت قريب  ال�شخرية 
انه  اك��دت  اجلينية  الدل��ة  ولكن  الهيماليا  طهر  جن�س 

ينتمي اىل جن�س الطهر العربي.
ويعر�س الطهر العربي يف مركز حيوانات �شبه اجلزيرة 
يف  ي�شهم  مم��ا  ال�شارقة  يف  ال�شحراء  منتزه  يف  العربية 

ا�شتقطاب اأعداد اإ�شافية من الزوار للمركز.

•• املنطقة الغربية-وام:

ت��وا���ش��ل ه��ط��ول الأم���ط���ار ع��ل��ى ج��زي��رة دمل���ا باملنطقة 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل ب���ني الغزيرة 
واملتو�شطة واخلفيفة .وما زالت ال�شماء ملبدة بالغيوم 
ال�شاعات  خالل  الأمطار  هطول  با�شتمرار  يب�شر  مما 

القادمة مب�شيئة اهلل. 

ا�ستمرار هطول ولدات جديدة من الطهر العربي يف مركز اإكثار وحماية حيوانات �سبه اجلزيرة العربية بال�سارقة
الأمطار على دملا

•• عجمان ـ حممد بدير 

امل�شتمر  الطبي  التعليم  جلنة  نظمت 
الولية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ادارة  يف 
باملنطقة  ال�����ش��ح��ي  امل���دي���ن���ة  مب���رك���ز 
الأوىل لطب  الندوة  بعجمان  الطبية 
الأ�شرة، والتي تناولت اكرث المرا�س 
�شيوعا والعوامل امل�شببة لها باملجتمع 
املطروحة  العمل  اأوراق  تناولت  كما 
ال�����ش��ح��ي��ة الول���ي���ة يف  ال���رع���اي���ة  دور 
عليها،  وال�شيطرة  المرا�س  مواجهة 
بقاعة ماج�شتيك بفندق رمادا  وذلك 

عجمان.
ال�شام�شي  ترمي  حمد  الندوة  وح�شر 
مدير منطقة عجمان الطبية واأحمد 
احلو�شني نائب مدير منطقة عجمان 

مركز  م��دي��ر  حمد  وع��ب��داهلل  الطبية 
�شناء  وال���دك���ت���ورة  ال�����ش��ح��ي  امل��دي��ن��ة 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  م���دي���رة  ح�����ش��ون 
مدير  نائب  اجلنيبي  و�شالح  الأولية 
زاي���د،  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  م�شت�شفى 
وخمي�س عبد اهلل رئي�س ق�شم العالم 
اأكرث من  الندوة  ال�شحي، كما ح�شر 
بالرعاية  وعامل  وفنيا  طبيبا   120

ال�شحية الولية.
واك����د ح��م��د ت���رمي ال�����ش��ام�����ش��ي مدير 
الطبية خالل كلمته  منطقة عجمان 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  اأن  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
الطبية  الرعاية  فقط  لي�شت  الولية 
للمر�شى  امل��ج��الت  ك��ل  يف  ال�شا�شية 
او�شع  م��ف��ه��وم��ه��ا  اإن  ب���ل  امل����رتددي����ن 
التكاملية  العناية  يعني  حيث  واأ�شمل 

واملتوا�شلة للمر�س واملتابعة الدقيقة 
للحالت املرتددة بل وتذهب لأبعد من 
ذلك حيث التق�شي والوقاية لالأفراد 
ال���ش��ح��اء وال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون عوامل 
بامل�شتقبل  لأم��را���س  �شبب  ت��ك��ون  ق��د 
ال�شتفادة  حتى  اأو  البعيد  اأو  القريب 
من ح�شور املرتددين املر�شى للمراكز 
لتثقيفهم عن اأبعاد �شحية توؤدي اىل 

تعزيز ال�شحة العامه.
اأك����رث  ت���ت���ن���اول  ال����ن����دوة  اأن  واأو������ش�����ح 
امل�����ش��ب��ب��ه لها  ال���ع���وام���ل  الم����را�����س و 
اأمرا�س  مثل  جمتمعاتنا  يف  �شيوعا 
وارتفاع  وال�شغط  وال�شرايني  القلب 
الدهون وال�شكري والربو والمرا�س 
ال�شحية  بالرعاية  ال�شائعة  اجللدية 
الن�شائية  ال��ع��وار���س  الول��ي��ة وك��ذل��ك 

جانباً  ال��ن��دوة  متهل  مل  كما  ال�شائعة 
وه���و  األ  ال������ش�����رة  م����ن ط����ب  م���ه���م���ا 
ممار�شة  ع��ل��ى  وامل���راج���ع���ة  ال��ت��دق��ي��ق 
الول���ي���ة خا�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
ملعرفة  ����ش���ي���وع���اً  الك������رث  الم�����را������س 
و�شع  ثم  ومن  عليها  ال�شيطرة  مدى 
لرفع  ال���الزم���ة  التح�شبية  اخل��ط��ط 

معدلت ال�شبط املتعارف عليها.
اأن نخرج  اتوقع  ق��ال  كلمته  ويف ختام 
ب��ت��و���ش��ي��ات وا���ش��ح��ة ل��و���ش��ع اأه����داف 
وزارة  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  م����ع  ت��ت��م��ا���ش��ى 
ال�شحة من حيث تدعيم هذا املفهوم 
وم�����ن ث����م و����ش���ع دلئ������ل وم���وؤ����ش���رات 
الم��را���س وكيفية  ه��ذه  للتق�شي عن 

و�شع خطط العالج المثل لها .
و�شهدت الندوة عدد من اوراق العمل 

اجلل�شة  تناولت  جل�شات  ثالث  خالل 
الوىل منها ورقة عمل بعنوان مفهوم 
للرعاية  اأهميته  وم��دى  ال���ش��رة  طب 
الدكتور  واأل��ق��اه��ا  الول���ي���ة  ال�شحية 
ال�شرة  طب  اإ�شت�شاري  �شليمان  نبيل 
وم��دي��ر ق�شم ط��ب الأ���ش��رة و املجتمع 
الدكتورة  وقدمت  ال�شارقة،  بجامعة 
طب  اإ�شت�شاري  دروي�س  اأحمد  اإبتهال 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ب��ق��ط��اع  ال����ش���رة 
ورقة  ب��دب��ي  ال�����ش��ح��ة  بهيئة  الول���ي���ة 
حت�شني  ط����رق  و  ال��ت��دق��ي��ق  ب���ع���ن���وان 

الرعاية الأولية.
ال��دك��ت��ورة ف��اي��زة العامري  ال��ق��ت  ث��م 
مب�شت�شفى  ال����ش���رة  ط��ب  اإ���ش��ت�����ش��اري 
اب��وظ��ب��ي حما�شرة  ال��ع�����ش��ك��ري  زاي����د 
امل�شببة  العوامل  وع��الج  تقييم  ح��ول 

والوعائي  القلبي  اجل��ه��از  لم��را���س 
القى  كما  الولية،  ال�شحية  بالرعاية 
الدكتور غ�شان اأحمد الدادة اإ�شت�شاري 
الفجرية  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال���ب���اط���ن���ي���ة 
ال�شعبي  ال���رب���و  ب���ع���ن���وان  حم���ا����ش���رة 
ال�شيطرة  م�شتوى  حت�شني  وكيفية 
علي املر�س، وجاءت املحا�شرة الثالثة 

عنوان  حت��ت  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��م��ل  بجل�شة 
بالرعاية  ال��وق��اي��ة  و  التق�شي  ط���رق 
الدكتورة  واألقتها  الأول��ي��ة  ال�شحية 
عهد �شاهني اإخت�شا�شي طب ال�شرة.

ال��ث��ال��ث��ة من  وحت���دث خ���الل اجلل�شة 
البغدادي  ه��ي��ث��م  ال���دك���ت���ور  ال����ن����دوة 
اإ�شت�شاري اأمرا�س اجللدية مب�شت�شفى 

عن  يتحدث  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
و�شرح  ال�شائعة،  اجللدية  الم��را���س 
اإ�شت�شاري  ع���دن���ان  و����ش���ن  ال���دك���ت���ور 
مب�شت�شفى  والتوليد  الن�شاء  اأمرا�س 
بعنوان  عمل  ورق���ة  بال�شارقة  ال��ذي��د 
العوار�س الن�شائية ال�شائعة بالرعاية 

ال�شحية الولية.

طبية عجمان تنظم الندوة الأوىل لطب الأ�شرة بح�شور اكرث من 120 طبيبًا وفنيًا

حمد ال�سام�سي: الندوة تتناول اأكرث الأمرا�س �سيوعا باملجتمع والعوامل امل�سببة لها 

برعاية جلفار الدوائية

كلية الطب والعلوم ال�سحية حتتفل بتخريج 32 طالبة 
•• دبي-وام:

وال��ذي مت  ال�شيدات  يوم  اإط��الق  ال�شيدات عن  لزوارها من  دبي  بلدية  اأعلنت 
جمريا.  و�شاطئ  امل��م��زر  �شاطئ  حديقتي  يف  اجل���اري  اأب��ري��ل   14 م��ن  تطبيقه 
جانب  اإىل  املمزر  �شاطئ  حلديقة  اأ�شبوع  كل  من  الثنني  ي��وم  تخ�شي�س  ومت 
تخ�شي�س يومي الأحد والأربعاء حلديقة �شاطئ جمريا من ال�شاعة الثامنة 
الر�شمية  الإج����ازات  اأي���ام  الت�شغيل  ي�شمل  ول  ال�شم�س  غ��روب  وحتى  �شباحا 
الدوام حيث ل ي�شمح للرجال بدخول احلديقة يف هذه الأوقات. واأعرب �شعادة 
جتاه  البلدية  ال��ت��زام  عن  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  لوتاه  نا�شر  ح�شني  املهند�س 
�شيوفها لتلبية رغباتهم ..مو�شحا ان الدرا�شة اأظهرت وجود طلب كبري على 
تخ�شي�س اأوقات لل�شيدات فقط منوها بقرار البلدية بتخ�شي�س يوم ال�شيدات 
اإىل و�شع خطة ت�شغيل خا�شة  ل��وت��اه  واأ���ش��ار   . اأب��ري��ل اجل���اري   21 ب��دءا م��ن 
احلديقة  ت�شغيل  يتم  جمريا  �شاطئ  حلديقة  فبالن�شبة  احلديقتني  من  لكال 
لل�شيدات يوم الأحد والأربعاء من كل اأ�شبوع. واأ�شاف اأن خطة ت�شغيل حديقة 
�شاطئ املمزر يف الأيام املخ�ش�شة لل�شيدات �شتكون بت�شغيل احلديقة لل�شيدات 
يوم الثنني من كل اأ�شبوع حيث يتم تخ�شي�س ال�شواطئ ح�شب التايل �شاطئ 
3 للمجموعات الطالبية مع  4 للعائالت مع وجود منقذة و�شاطئ رقم  رقم 
وجود منقذة اأمام �شاطئ رقم 1و2و5 لل�شواح واملجموعات ال�شياحة واأحوا�س 
ال�شباحة �شتكون مفتوحة لل�شيدات وال�شاليهات �شتكون مفتوحة اأمام ال�شيدات 
فقط وح�شب النظام املتبع للحجز. وقال مدير عام بلدية دبي اأن فكرة اإطالق 
الإمارات  دول��ة  وثقافة  ل��رتاث  م��راع��اة  درا�شتها  متت  قد  كانت  ال�شيدات  ي��وم 
ال�شيدات  م��ن  الكثريات  اأن  م��ن  ثقته  ع��ن  ..م��ع��ربا  و�شعبها  املتحدة  العربية 

�شريحنب بذلك. 

بلدية دبي تخ�س�س اأياما لل�سيدات يف 
حديقتي �ساطئ جمريا و �ساطئ املمزر
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•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
اخل��ي��م��ة وال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب��ن حممد 
اأم�س  ال��ق��ا���ش��م��ي م�����ش��اء  ب���ن ���ش��ق��ر 
اأقامه  ال����ذي  ال��ع�����ش��اء  ح��ف��ل  الول 
ال�شيد را�شد م�شبح ماجد امل�شافري 
احدى  ك��رمي��ة  اإىل  زف��اف��ه  مبنا�شبة 
ال�شر.  كما ح�شر احلفل الذي اأقيم 
يف �شالة الدانة لالأفراح يف منطقة 
ب��راأ���س اخليمة ع��دد من  ال��دق��داق��ة 
ولفيف  ال��ق��ب��ائ��ل  واأب���ن���اء  امل�شئولني 
من اأهل واأ�شدقاء العري�س. وقدمت 
وفنونها  اأهازيجها  احلربية  الفرق 
و����ش���الت���ه���ا ال����رتاث����ي����ة الإم����ارات����ي����ة 

ابتهاجا بهذه املنا�شبة ال�شعيدة. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

تنطلق اليوم فعاليات معر�س امل�شاريع 
الطالبية املبتكرة الثاين 2013 الذي 
لالإبداع  اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  تنظمه 
والتميز التعليمي مب�شرح غرفة جتارة 
و�شناعة راأ�س اخليمة لطلبة وطالبات 

راأ�س اخليمة .
وقال الدكتور حممد اإبراهيم املن�شور 
رع���اي���ة �شمو  ان  ع����ام اجل���ائ���زة  اأم�����ني 
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ف��ي�����ش��ل  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم����ن����اء ج���ائ���زة راأ�����س 
التعليمي،  والتميز  ل��الإب��داع  اخليمة 
على  الر�شيدة  القيادة  حر�س  تعك�س 
تفعيل برامج حتفيز وت�شجيع النا�شئة 
م���ن ط��ل��ب��ة وط���ال���ب���ات امل����دار�����س نحو 
خالل  من  يرت�شخ  الب��داع��ي  التفكري 
املبتكرة  الطالبية  امل�����ش��اري��ع  معر�س 
راأ�س  منطقة  م��دار���س  لطلبة  ال��ث��اين 
للمرة  يقام  وال��ذي  التعليمية  اخليمة 
الثانية على التوايل م�شريا اىل حر�س 
جم��ل�����س ام���ن���اء ج���ائ���زة راأ������س اخليمة 
التعليمي على اقامة  لالإبداع والتميز 
ح��م��ل��ة ثقافة  ���ش��م��ن  امل���ع���ر����س  ه�����ذا 
الإب��داع التي تتبناها اجلائزة، خلدمة 
فئات  ث���الث  ا���ش��ت��ه��داف  ع��رب  املجتمع 
اأولها الطلبة وثانيها امليدان الرتبوي 
املجتمع، مبجموعة  وثالثها موؤ�ش�شات 
م���ن امل����ب����ادرات ال���ه���ادف���ة وال���ت���ي يقوم 
عليها جمموعة خمت�شة من اخلرباء 
يف امليدان الرتبوي، م�شيفاً اأن احلملة 
ب������داأت اأع���م���ال���ه���ا ع���رب جم��م��وع��ة من 
الفئات،  ل��ه��ذه  اأطلقت  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 
لبع�س  كثمرة  الطلبة  معر�س  وياأتي 
اأثبتت جدواها يف  التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
ال��ث��ق��اف��ة والإب�����داع يف املجتمع  خ��دم��ة 

ب�شهادة اجلميع.
�شيف مطر  م��وزة  ذك��رت  وم��ن جهتها 
ع�����ش��و جم��ل�����س اأم���ن���اء ج��ائ��زة الإب����داع 
وال���ت���م���ي���ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي رئ��ي�����ش��ة احت����اد 
اجلمعية  رئي�س  ال��ع��رب  الكيميائيني 
املعر�س  اأن  الإم���ارات���ي���ة،  الكيميائية 
امل�شاريع  لع�شرات  ع��ر���ش��اً  �شيت�شمن 
والتي مت   ، املقدمة  املبتكرة  التعليمية 

الأف�شل  واختيار  وحتكيمها  درا�شتها 
وعر�س  اجل����ائ����زة  يف  ل��ت��ب��ن��ي��ه��ا  م��ن��ه��ا 
م�شيفة  ال��رتب��وي،  للميدان  نتائجها 
اأك����رث من  اأن ه���ذه امل�����ش��اري��ع ت��ن��اق�����س 
ج����ان����ب ع���ل���م���ي خ���ا����ش���ة يف جم�����الت 
الطاقة البديلة، م�شرية اىل ان الطلبة 
الفائزين من املدار�س امل�شاركة والذين 
الأ�شتاذة  و���ش��ك��رت   . تكرميهم  �شيتم 
موزة مطر ادارة غرفة جتارة و�شناعة 
الغرفة  ا�شت�شافة  على  اخليمة  را���س 
امل�شوؤولية  روح  يعك�س  م��ا  للمعر�س 
الجتماعية الوطنية واحلر�س الكبري 
والتفكري  الب������داع  روح  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى 

املبدع يف نفو�س الجيال .
الطالبية  امل�����ش��اري��ع  م��ع��ر���س  وي���اأت���ي   
تاألقها  توا�شل  رائ��دة  تربوية  كمبادرة 

�شمن  ال��ت��وايل  على  الثانية  ال�شنة  يف 
لالإبداع  اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  ب��رام��ج 
موؤ�ش�شة  وه����ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  وال��ت��م��ي��ز 
بالتعليم  تعنى  ربحية  غ��ري  حكومية 
يف اإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة، وذل�����ك من 
واملتميزين  امل��ب��دع��ني  رع���اي���ة  خ����الل 
والهيئات  واخل��ري��ج��ني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن 
الإدارية والتعليمية والفنية، والهيئات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ت��ي لها 
�شعياً  ال���رتب���وي  اإ���ش��ه��ام��ات يف احل��ق��ل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق من���و م����ت����وازن ب���ني امل������وارد. 
وت���رك���ز روؤي������ة اجل����ائ����زة ع��ل��ى حتفيز 
للمتميزين، رعاية للمبدعني، نتاجات 
اجلائزة  ور���ش��ال��ة  واع�����دة.،  جمتمعية 
املتفوقني  ت�����ش��ج��ي��ع  ن��ح��و  ���ش��ع��ي��ه��ا  يف 
من  وتنميتهم  وحتفيزهم  واملبدعني 
التميز واجل��ودة يف  اأج��ل تعميق قيمة 
العاملة  ال��ق��وى  ك��ف��اءة  ال��ع��م��ل ورف����ع 
من  وذل���ك  املجتمع،  اأه����داف  لتحقيق 
اجلائزة  بني  الفاعلة  ال�شراكة  خ��الل 
هذا  ياأتي  وانه  املجتمعية.  واملوؤ�ش�شات 
امل��ع��ر���س ���ش��م��ن اه����داف ج��ائ��زة را�س 
يف  التعليمي  والتميز  لالبداع  اخليمة 
واملتميزين  املتفوقني  الطلبة  رع��اي��ة 
اأف�شل  ا���ش��ت��ث��م��ار  ل�����ش��م��ان  وامل��ب��دع��ني 
امل��واط��ن��ة وحت��ف��ي��ز وتنمية  ل��ل��ك��ف��اءات 
الطلبة والأ�شاتذة واخلرجني من اجل 

تعميق قيمة التميز واجلودة يف العمل. 
يف  اجل��ائ��زة  م�شاهمات  ب��رام��ج  و�شمن 
الب�شرية  ل��ل��م��وارد  ال��ن��وع��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
امل�شتدامة  مبا يلبي متطلبات التنمية 
املتفوقني  ت�����ش��ج��ي��ع  ب��رن��ام��ج  و���ش��م��ن 
الطلبة  م���ن  وامل���ب���دع���ني  وامل��ت��م��ي��زي��ن 
والأ�شاتذة واخلرجني يف ظل احلر�س 
وفاعلة  حقيقية  �شراكة  حتقيق  على 
املجتمعية.  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ائ��زة  ب��ني 
وح�شب النظام الأ�شا�شي، متنح جائزة 
راأ�س اخليمة لالإبداع والتميز التعليمي 
والفنية  والتعليمية  الإداري��ة  للهيئات 
ال��ع��ام��ل��ني يف منطقة  امل��واط��ن��ني  م���ن 
راأ�س اخليمة التعليمية، وذلك بالنظر 
والتزامهم  متيزهم  اأو  اأقدميتهم  اإىل 
الإدارية  وللهيئات  املهنة،  باأخالقيات 
يف  العاملني  م��ن  والفنية  والتعليمية 
منطقة راأ�س اخليمة التعليمية الذين 
تخدم  متميزة  تربوية  بحوثاً  ق��دم��وا 
التعليمية، كما متنح اجلائزة  العملية 
للطلبة املواطنني املتفوقني واملبدعني 
التعليمية،  اخليمة  راأ���س  منطقة  من 
الكليات  م��ن  امل��ت��ف��وق��ني  واخل��ري��ج��ني 
واجلامعات، كما متنح اجلائزة لهيئات 
اأو موؤ�ش�شات اأو �شخ�شيات لها اإ�شهامات 
متنح  وم�شتقباًل  ال��رتب��وي،  احلقل  يف 
اجلائزة حلملة املاج�شتري والدكتوراه.

•• املنطقة الغربية - الفجر:

ت�����ش��ع��ى جن�����الء احل�����م�����ادي اإح�����دى 
ال��ع��ار���ش��ات يف ال�����ش��وق ال�����ش��ع��ب��ي يف 
مهرجان الغربية للريا�شيات املائية 
جيني�س  مو�شوعة  يف  ال��دخ��ول  اإىل 
عمل  طريق  عن  القيا�شية  ل��الأرق��ام 
ق�شة  يحكي  ل��الإم��ارات  علم  اأط���ول 
القيادة  الحت���اد واجن���ازات���ه يف ظ��ل 
ال��ر���ش��ي��دة وي�شم ن��ب��ذة ع��ن اإم���ارات 
الإم����ارات  وت��اري��خ  املختلفة  ال��دول��ة 
ك��م��ا ي��ت�����ش��م��ن ال��ع��ل��م امل�����ش��ن��وع من 
ال�����ش��ات��ان ����ش���وراً حل���ك���ام الإم������ارات 
الغربية  املنطقة  عن  نبذة  و  ال�شبع 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  اأ���ش��ب��ح  اأن  م��ن��ذ 
زايد ممثاًل للحاكم يف هذه املنطقة 
و ما�شهدتها من اإجنازات و تطور يف 

عهد �شموه. 
وتروي جنالء احلمادي ،كيف بداأت 
بحياكة اأول علم للدولة ُن�شج يدوياً 
بال�شوف وكان يحمل ا�شم مهرجان 
الذي  و  املائية  للريا�شات  الغربية 
اأهدته ل�شمو ال�شيخ حمدا ن بن زايد 

حيث كان طول العلم 4 اأمتار . 
بعر�س  فتميزت  احلالية  ال�شنة  ويف 
علم الإمارات بطريقة خمتلفة حيث 
�شنعت علم من قما�س الطباعة على 
 5 وبعر�س  50 مرت ط��ول  م�شاحة 
و  للحكام  ���ش��وراً  يت�شمن  و  ام��ت��ار 
ت�شرد حقبة  العهود و �شوراً  اأاولياء 
مهمة م��ن ت��اري��خ الإم����ارات و لكنها 
داخ��ل موقع  م��ن عر�شه  تتمكن  مل 
اكتفت  و  امل�شاحة  ل�شيق  امل��ه��رج��ان 
بعر�شه يف اليوم الرتاثي الذي اأقيم 

املرفاأ  الأف�����راح يف م��دي��ن��ة  يف ���ش��ال��ة 
بالقرب من موقع املهرجان، كما اأنها 
�شاركت به يف العديد من الفعاليات 
الوطنية و منها : الإحتفال الر�شمي 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل���دول���ة الإم������ارات 
ن��ادي الظفرة  اأق��ي��م يف ملعب  ال��ذي 
و  الغربية  باملنطقة  زاي��د  مدينة  يف 
ال��دي��وان على  قبل  تكرميها من  مت 
م�شاركتها املميزة كما اأنها �شاركت به 
يف حملة عملي يعلي علمي الوطنية 
ال�شيخ  دب����ي  ح���اك���م  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 

حممد بن را�شد رعاه اهلل .
بهذا  �شعيدة  اأن��ه��ا  تو�شح جن��الء  و   
يتم  اأن  ت��ت��م��ن��ى  و  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل 
جيني�س  م���و����ش���وع���ة  يف  ت�����ش��ج��ي��ل��ه 
للعامل  لتوؤكد   ، القيا�شية  ل��الأرق��ام 
مدى ع�شق �شعب الإمارات لوطنهم 
الغايل و اأن كل فرد يف املجتمع ي�شعى 
ل��و ح���رف يف  ب��ك��ل ط��اق��ت��ه ليكتب و 
ق�شيدة ع�شق وطٍن غاٍل على قلوب 
لتحقيق  الكل  فيه  يتفانى  اجلميع 
هدٍف واحد م�شرتك األ و هو رفعة 
هذا الوطن حتت راية القائد ال�شيخ 
حفظه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
اأكرب هدية  اأن  وتوؤكد احلمادي  اهلل 
ال�شيخ  ���ش��م��و  زي�����ارة  ك���ان���ت  ت��ل��ق��ت��ه��ا 
ح���م���دان ب���ن زاي����د ال ن��ه��ي��ان ممثل 
ملنزلها  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م 
لها  عالية  ومكانة  كبري  �شرف  وه��و 
التي لن  الزيارة  بها جدا تلك  تعتز 
ت��ن�����ش��اه��ا م��ا ح��ي��ي��ت وت���وؤك���د اأن كرم 
وت��وا���ش��ع وت��الح��م ح��ك��ام الإم�����ارات 
مع اأبناء ال�شعب �شمة يفتخر بها كل 

مواطن على ار�س هذه الدولة .

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد ال�شيد �شاميون بارتلي رئي�س منظمة مهارات العامل 
ملهارات  اخلام�شة  ب��ال��دورة  اآي   . اإ���س   . دبليو  انرتنا�شنال 
اأبوظبي  مركز  املن�شرم  الأ�شبوع  نظمها  التي  الم���ارات 
 425 فيها  و���ش��ارك  واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
الدولة  اأنحاء  خمتلف  من  املواطنني  من  وطالبة  طالبا 
وال�شحة  والتكنولوجيا  العلوم  19 مهارة جتمع بني  يف 
اأنباء  لوكالة  خا�س  حديث  يف  واأع���رب  املحلي.  وال���رتاث 
الإمارات وام عن اعجابه ال�شديد بهذه الدورة جلهة زيادة 
املا�شية  ال��دورة  املتناف�شني فيها عما كان عليه يف  اع��داد 

وات�شاعا  ق���وة  ت����زداد  ان��ه��ا  وق����ال  امل��ائ��ة  300يف  مب��ع��دل 
ا�شبحت  انها  كما  العاملية  املعايري  وفق  ي�شري  والتناف�س 
من اهم الحداث يف المارات وكان رئي�س مهارات العامل 
و�شف  الم���ارات  اخلام�شةملهارات  ال���دورة  يف  كلمة  القى 
املتناف�شني فيها بانهم فريق مهارات ممتاز �شوبر وانهم 
النجوم ال�شاعدة لي�س على م�شتوى المارات وامنا على 
م�شتوى العامل وقال لهم ان ختام امل�شابقة هو بداية جلهد 
اكرب من اجل املناف�شة العاملية للح�شول على اعلى املراتب 
ولرفعة ا�شم بلدهم. وا�شاف ان لديهم الفر�شة ليربهنوا 
للعامل انهم ي�شتطيعون ا�شت�شافة نحو 75 دولة ع�شوا 
اذا  2017م  ال��ع��امل  م��ه��ارات  يف  للم�شاركة  املنظمة  يف 

مامت اختيار المارات لهذا احلدث الكبري. وقال انه زار 
امكاناتها  على  ل��الط��الع  �شهرين  ح���واىل  قبل  الم���ارت 
وا�شتعدادتها ل�شت�شافة مهارات العامل 2017م م�شريا 
وتتح�شن  عام  اثر  تتطور عاما  الم��ارات  ان مهارات  اىل 
�شقال وجودة وانهاخالل ال�شنوات الربع القادمة �شتكون 
اكرث ا�شتعدادا لهذا احلدث الدويل. وي�شعى امل�شئولون يف 
العامل2017م  ا�شت�شافة مهارات  الم��ارات اىل  مهارات 
وقدموا لذلك ملف الرت�شح امام مناف�شني لدول اخرى 
يتم  ان  املنتظر  وم��ن  ال��ع��امل  م��ه��ارات  اع�شاء يف منظمة 
مهارات  مناف�شات  اث��ن��اء  امل�شيفة  ال��دول��ة  ع��ن  الع���الن 
مطلع  الملانية  لي��ب��زج  مدينة  ت�شت�شيفها  التي  ال��ع��امل 

يوليو القادم. وردا على �شوؤال حول ادخال مهارة الرتاث 
املحلي يف امل�شابقة ا�شتح�شن ال�شيد بارتلي الفكرة م�شريا 
اىل انها تربط الجيال بتاريخهم وهويتهم م�شيفا ان كل 
املهارات م�شروعة لنها مهمة بالن�شبة للعمل والتوظيف 
باملهارات  امل�شاركة  عامليا  لميكن  ان��ه  غ��ري  ال���دول  ك��ل  يف 
اقليم  اخ��رى وم��ن  الرتاثية لنها تختلف من دول��ة اىل 
املناف�شة فيها.  تتم  واح��د كي  راب��ط  اخر وليربطها  اىل 
رئي�س  ق��ال  لي��ب��زج  يف  القادمة  الدولية  املناف�شة  وح��ول 
ال�شائحني  ل�شتقبال  متاما  م�شتعدة  املدينة  ان  املنظمة 
57 دولة مايعني  الذين ميثلون  املناف�شة  وامل�شاركني يف 
ومنها  ال��دول مبكرا  لهاهذه  ا�شتعدت  التي  املناف�شة  قوة 

املهارات.  يف  طويل  بتاريخ  منها  كثري  يتمتع  ك��ربى  دول 
وا�شار بارتلي يف حديثه لوام اىل ان عدد اع�شاء املنظمة 
يبلغ حاليا 66 دولة وان العدد رمبا ي�شل اىل 75دولة 

يف العام 2017م.
ت��ت��ف��اع��ل مع  ا���ش��ب��ح��ت  اأن م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج  اإىل  واأ����ش���ار 
امل�����ش��اب��ق��ات ال��ع��امل��ي��ةح��ي��ث ت��اأ���ش�����ش��ت اأي�����ش��ا م���ه���ارات دول 
بتقدم  يب�شر  العربية مما  التعاون لدول اخلليج  جمل�س 
العربية  امل���ه���ارات  ودع���ا  اف�����ش��ل  واق��ت�����ش��ادي  تكنولوجي 
عموما اىل تكثيف م�شاركاتها يف امل�شابقات التي تنظمها 
ا�شبانيا  ب��داأت يف  ان  بعد  م��رة كل عامني  العامل  مهارات 

قبل اكرث من �شتني عاما.

رئي�س منظمة مهارات العامل انرنا�سنال ي�سيد بالدورة اخلام�سة ملهارات الإمارات

•• راأ�س اخليمة - الفجر

بقاعة  ن���دوة  اأم�����س  الطبية  اخليمة  راأ����س  منطقة  نظمت 
العاملي  ال����ش���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  م�����ش��ت��ه��ل  ف���ن���دق احل���م���را يف 
�شركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمه  ي��ج��ري  ال���ذي  للتطعيمات 

�شنويف و�شي�شتمرحتي 30 ابريل اجلاري.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ي��ا���ش��ر ع��ي�����ش��ى ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر منطقة 
با�شبوع  الح��ت��ف��ال  م��ن  ال��ه��دف  ان  الطبية  اخليمة  راأ����س 
اىل  املنا�شبة  ه���ذه  يف  ال��ع��امل  م��ن  ال��ت��وا���ش��ل  التطعيمات 
جانب تزويد الكادر الطبي مبزيد من املعلومات يف جمال 

التطعيمات.
القائها  يف  ���ش��ارك  حما�شرات   4 على  الربنامج  وا�شتمل 
الذي  الأط��ف��ال  ا�شت�شاري  ال��دي��ن  جمال  الدكتور  م��ن  ك��ل 
وحتدثت  وقائيا  واأهميتها  التطعيم  جم��الت  ع��ن  ت��ن��اول 
للطب  امل��رك��زي��ة  الدارة  م��ن  ال��ع��و���ش��ي  فهيمه  ال��دك��ت��وره 
التطعيم  اأث��ن��اء  ال��وق��ائ��ي ع��ن كيفية منع وق���وع الأخ��ط��اء 
�شنويف  �شركه  م��ن  يو�شف  اب��و  عمر  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ي  بينما 
اأهمية لقاح احلمي ال�شوكية و�شرح الدكتور  حما�شرةعن 
اخليمة  براأ�س  الوقائي  الطب  ادارة  عبداملجيد من  �شياء 

ا�شتئ�شال مر�س �شلل الطفال.
ويف بدايه اجلل�شه العلمية رحب عبداجلليل �شالح م�شوؤول 
العو�شي  فهيمة  بالدكتورة  الطبية  باملنطقة  التطعيمات 
من ادارة الت�شريعات ال�شحية ا�شت�شاري ال�شيدلة و رئي�شة 
الوقائي وحتدث  املركزية للطب  ب��الدارة  التح�شني  ق�شم 
اأهمية ال�شبوع العاملي للتطعيمات الذي يحمل �شعار  عن 
منطقة  حر�س  مو�شحا   ) الن  احل�شبة  على  )لنق�شي 
التقدم  اإن  وق��ال  به  الحتفال  على  الطبية  اخليمة  راأ���س 
اأ�شبح  حفظه  وحت�����ش��ني  ال��ل��ق��اح  ت��ط��وي��ر  يف  التكنولوجي 
على  الق�شاء  يف  الأك��ي��د  دوره  وي���وؤدي  الفعالية  م�شمون 
كثري من الأمرا�س املعدية ول ينطوي على كلفة تذكر اإذا 

ما قورن بتكاليف املعاجلة عند وقوع املر�س .
مر�س  با�شتئ�شال  حتقق  ال��ذي  الباهر  النجاح  اإن  وت��اب��ع 
واإعالن  املا�شي  القرن  ال�شبعينات من  اأواخ��ر  اجُل��دري يف 
ال��ع��امل خ��اٍل م��ن ه��ذا امل��ر���س بعد اجتثاث ف��ريو���ش��ه. كان 
ا�شرتاتيجية  تطبيق  يف  ق��دم��اً  للم�شي  ال��ق��وي  احل��اف��ز 
مر�س  من  ب��دءاً  املعدية  الطفولة  اأم��را���س  على  للق�شاء 
ب��ذل��ك ث��اين م��ر���ٍس ف��ريو���ش��ي يتم  �شلل الأط��ف��ال ليكون 

ا�شتئ�شاله من العامل.

•• اأبوظبي-وام:

عقدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة 
التنمية والتعاون الدويل جل�شة مباحثات مو�شعة مع 
بيل ومليندا  ل� موؤ�ش�شة  امل�شارك  الرئي�س  بيل غيت�س 
خالل  ع��م��ل  اط���ر  ل�شياغة  ه��دف��ت  اخل��ريي��ة  غيت�س 
امل�شرتك بني  التعاون  باآفاق  املقبلة لالرتقاء  املرحلة 
دولة الإمارات واملوؤ�ش�شة يف جمالت العمل الإن�شاين 

واخلريي يف دول العامل النامية والدول الفقرية.
دولة  نهج  ان  القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  معايل  وقالت 
العامل  دول  ك��اف��ة  يف  والإن�����ش��اين  التنموي  الإم����ارات 
اآث����ار الأزم�����ات الإن�����ش��ان��ي��ة يف  ي��ه��دف للتخفيف م��ن 
احلكيمة  القيادة  توجيهات  واأن  ال��ع��امل  يف  بقعة  اأي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  ممثلة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل تعزز دوما طروحات 
التالحم الإن�شاين العاملي ومبا يت�شح جليا يف مبادرة 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
بتخ�شي�س مبلغ 120 مليون دولر لإجناح اجلهود 
العام  بحلول  الأطفال  �شلل  مر�س  لجتثاث  العاملية 
الإن�شاين  العمل  تاريخ  �شي�شجلها  كمبادرة   2018
الداعم  الإم����ارات  دول���ة  دور  ليوؤكد  العقود  م��ر  على 

للعمل الإن�شاين العاملي.
وذكرت الوزارة يف بيان �شحفي عن املباحثات ان معايل 
لبنى بنت خالد القا�شمي نوهت بتقدير دولة الإمارات 

لل�شراكة مع موؤ�ش�شة بيل ومليندا غيت�س والتي تعد 
منوذجا رياديا وم�شرفا للم�شوؤولية املجتمعية لكيانات 
اخلربات  بكم  م�شيدة   .. العامل  يف  الكربى  الأع��م��ال 
الأع����وام  امل��وؤ���ش�����ش��ة طيلة  ال��ت��ي حققتها  وال��ن��ج��اح��ات 

املا�شية يف جمالت العمل الإن�شاين واخلريي.
واأكد غيت�س اأن مبادرة الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
املعقودة  والآم���ال  التوقعات  فاقت  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
احلجم  نتوقع  نكن  مل  ..قائال  العاملية  اجلهود  على 
الهائل من الدعم الذي قدمه �شموه والذي �شي�شمن 
املر�س  ذل��ك  على  الق�شاء  لآل��ي��ات  وت�شريعا  ت�شويبا 
التنموية  املحافل  كافة  يف  الإم���ارات  جهود  مثمنا   ..
والإن�����ش��ان��ي��ة ول���ش��ي��م��ا يف اإغ��اث��ة ال��الج��ئ��ني وتقدمي 
امل�شاعدات الغذائية للدول املتاأثرة من اجلفاف ف�شال 

على امل�شاعدات النوعية الأخرى.
م�شئولني  �شمت  التي   - اجلل�شة  اأعمال  وا�شتعر�شت 
امل�����ش��رتك��ة و�شياغة  ك���ال اجل��ان��ب��ني - اجل���ه���ود  م���ن 
الراهنة  والأو���ش��اع  العاملي  الإن�شاين  العمل  خارطة 
والق�شايا ذات الأولوية امللحة وتن�شيق وجهات النظر 
واحللول  الأزم���ات  انت�شار  وتقييم  الفاعل  والتدخل 
واللقاحات  الدعم  و�شول  اإ�شكاليات  وتذليل  املقدمة 
والأدوية ل�شيما يف القطاع ال�شحي يف الدول الفقرية 
الثقة  وبناء  التقنية  وا�شتخدامات  املعلومات  وتبادل 
قنوات  تطوير  على  ف�شال  امل�شتهدفة  املجتمعات  مع 
الت�شال والتن�شيق واملتابعة خالل الفرتة املقبلة بني 

كال اجلانبني. 

اللقاحات م�شمونة النتائج 

طبية راأ�س اخليمة تنظم ا�سبوع التطعيمات

لبني القا�سمي تعقد جل�سة مباحثات 
مع بيل غيت�س 

ويل عهد راأ�س اخليمة يح�سر زفاف مواطن

برعاية في�شل بن �شقر 

انطالق معر�س امل�ساريع الطالبية براأ�س اخليمة اليوم

جنالء احلمادي ت�سعى للدخول يف مو�سوعة جين�س لالأرقام القيا�سية 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

تنويه
متديد م�سروع تقدمي تنفيذ اأعمال نظام 

متابعة ال�سول الثابتة واجلرد اللكرتوين 
رقم 2013/25

اأ���ش��ع��ار ت��ق��دمي تنفيذ  �شيتم مت��دي��د م��وع��د ت��ق��دمي ع��رو���س 
اللكرتوين  واجل���رد  الثابتة  ال���ش��ول  متابعة  ن��ظ��ام  اأع��م��ال 
رقم 2013/25 ملدة اأ�شبوع ، على اأن يكون اآخر موعد لتقدمي 
 2013/5/5 املوافق  الأح��د  يوم  الثانية من  ال�شاعة  العرو�س 
وموعد فتح املظاريف ال�شاعة العا�شرة �شباحاً من يوم الثنني 

املوافق 2013/5/6 ودون تغيري يف باقي البيانات الأخرى.
مدير عام بلدية مدينة العني 
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العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 482 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

عبداحلي  عبداهلل  املدير  ميثلها  �س.ذ.م.م-  �شيف  درايف  مدعي/�شركة 
ذ.م.م  البناء  ملقاولت  الطوا�س  �شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 46.276.50 درهم فائدة 
قانونية 9% املطلوب اعالنه/�شركة الطوا�س ملقاولت البناء ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/26 ت   عام- م ر- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد ح�شن ثاين ح�شن احلمادي اجلن�شية: المارات   املنفذ 
�شده : حممد وليد �شامل الرميثي اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه:   حممد 
وليد �شامل الرميثي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/441 مد كل- م 
لنظر  موعدا   2013/5/9 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ر- 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-ابوظبي 
ال�شند اعاله،  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  الكائنة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2278 ت   عام- م ر- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ ر�شا علي عزت ابراهيم اجلن�شية: م�شر املنفذ �شده : �شحر 
�شربي ابراهيم عبدالعزيز اجلن�شية: م�شر املطلوب اعالنه: �شحر �شربي 
ابراهيم عبدالعزيز اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/232 مد كل- 
م ر- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر 
التنفيذ- بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/118 ت   عام- م ر- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد �شاكر معتوق املرزوقي اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
: عمر حممد احمد حماد اجلن�شية: فل�شطني   املطلوب اعالنه: عمر حممد 
احمد حماد اجلن�شية: فل�شطني  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
م  ين-  مد   2012/68 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب 
ر- �س- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/12 موعدا لنظر 
التنفيذ- بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 

لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 
ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

  قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  اخطار يف الق�سية التنفيذية - رقم 2011/492 تنفيذ عام

اىل املحكوم عليه /عبدالعظيم امني ال�شحنة عنوانه : بالن�شر قد �شدر 
املدعي)حممد  ل�شالح  كلي   م��دين   )2010/1046  ( رق��م  حكم  �شدك 
نــور الب�شار (م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة ومب���ا ان امل��ح��ك��وم ل��ه ق��د ت��ق��دم بطلب 
القيام  املحدد لذلك، لذا عليك  ر�شوم  الذكر ودفع  �شالف  تنفيذ احلكم 
العالن.  ن�شر هذا  تاريخ  يوما من  بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شرة 
كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/5/13 حل�شورك بادارة التنفيذ 
ال�شاعة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور 
ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/4/22
 القا�سي/ ه�سام حممود ابو عو ف     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية- ادارة التنفيذ

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: عرب �شمال افريقيا للتجارة العامة )�ش.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 
الرقة    لال�شتثمار-ديرة-  العربي  امل�شرف  ملك   103 رقم  مكتب  عنوانها:   596446
التجاري: 1011362  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/67580(  بتاريخ )2013/4/14( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 633385 الرخ�شة  رق��م  ـــش.ذ.م.م(-  �( للتجارة  كاتي  �شركة  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
ال�شكل  نايف  دي��رة-  و�شلطان خليفه-  �شلطان  2 ملك حممد  رقم  عنوانها: مكتب 
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1053013 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/65975(  
بتاريخ )2013/4/10( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
 103 رقم  مكتب  وعنوانها:  العامة)�ش.ذ.م.م(  للتجارة  افريقيا  �شمال  عرب 
ملك امل�����ش��رف ال��ع��رب��ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار-دي��رة- ال��رق��ة وذل���ك مب��وج��ب ال��ق��رار ال�شادر 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/67580(. بتاريخ )2013/4/14( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية    
�شركة كاتي للتجارة)�ش.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم 2 ملك حممد �شلطان 
و�شلطان خليفه- ديرة- نايف   وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/65975( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من   )2013/4/10(
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ماركو�ش دي بايفا كافيه  )�ش.ذ.م.م(.
العنوان: حمل 5 ملك �شركة عو�س قرقا�س للعقارات- مر�شي دبي ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    631329 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1050815 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/3/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/21 
 ، هوروث ماك  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
العنوان: مكتب رقم )2103- 2104- 2105- 2016( ملك �شركة امورك�س هولدينجز 
- منطقة برج خليفة   هاتف: 4473951 04 فاك�س/4473961 04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ادرينالني كافيه )�ش.ذ.م.م(.
العنوان: حمل 6 ملك �شركة عو�س قرقا�س للعقارات- مر�شي دبي ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    640612 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1060809 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/3/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/21 
 ، هوروث ماك  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
العنوان: مكتب رقم )2103- 2104- 2105- 2016( ملك �شركة امورك�س هولدينجز 
- منطقة برج خليفة   هاتف: 4473951 04 فاك�س/4473961 04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: هوروث ماك 
العنوان: مكتب رقم )2103- 2104- 2105- 2016( ملك �شركة امورك�س هولدينجز 
ف��اك�����س/4473961 04  مبوجب هذا  ب��رج خليفة   هاتف: 4473951 04  - منطقة 
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعاله لت�شفية ماركو�ش دي بايفا كافيه  )�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2013/3/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/3/21
معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: هوروث ماك 
العنوان: مكتب رقم )2103- 2104- 2105- 2016( ملك �شركة امورك�س هولدينجز 
ف��اك�����س/4473961 04  مبوجب هذا  ب��رج خليفة   هاتف: 4473951 04  - منطقة 
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعاله لت�شفية ادرينالني كافيه   )�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم 
دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/3/21 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/3/21
معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/33 جتاري كلي                                          
اىل املدعي عليه/1  - ام اك�س ان ميدل اي�شت- �س.ذ.م.م- منطقة حرة جمهول 
املدير-  ����س.ذ.م.م- وميثلها  اب��ا لاللكرتونيات   / املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
ا�شماعيل احمد ال عبا�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )430000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام كون 
الدين جتاري و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وحددت لها جل�شة يوم 
لذا فانت   ch2E.22 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/5/7  الثالثاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/99 مدين كلي                                          
التميمي  جمهول حمل القامة  �شلطان عبداهلل  املدعي عليه/1  - حامت  اىل 
املدعي / جالل حممد علوى وميثله: عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد     ان  مبا 
بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
رقم  ال��دع��وى  دره��م( و�شم ملف  وق��دره )174000  للمدعي مبلغ  ب��ان يدفعوا 
بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  كلي  2011/882 مدين 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. .وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/5/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا املدنية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/154  ا�ستئناف عقاري

ليمتد   �شاندوفال  جلف  بافاريا  -�شركة   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /اوج��ني جامز فارغا  قد 
بالدعوى رقم 2011/839 عقاري  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/3/3 بتاريخ  كلي 
وعليه   ch1C.11 بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/5/9
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 413 /2012 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ماوينتادي �شريور حممد كونهي ابوبكر اجلن�شية: الهند مدعي عليه: 
الدعوى: م�شتحقات  الطائرات اجلن�شية: المارات مو�شوع  مل�شاندة  بر�شتيج 
المارات  اجلن�شية:  الطائرات  مل�شاندة  اعالنه/بر�شتيج  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر)لعالن املدعى عليها بالتجديد من ال�شطب( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد 
مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/3/06
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     
    اعـــالن بالن�سر 

ام��ام جلنة  املنظورة    )2013/100( رقم  ال�شتئناف  يف  تقرر  لقد 
ف�س املنازعات اليجارية واملرفوعة على امل�شتاأنف �شدها/ بركلي 
لدارة العقارات اعالنها ن�شرا وقد حتدد لنظر ال�شتئناف جلل�شة 
يوم الثنني املوافق 2013/5/6 يف متام ال�شاعة 1.00 ظهرا مبقر 
/ نفقةامل�شتاأنفة  على  وذل��ك  نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة 

ماريا كوروزون اورجونيبو 
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1821  جتاري كلي
اىل املدعى عليهم/ 1- مد�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- حممد ابراهيم نوح بي�شه بان 3- حممد 
ر�شا حممد ابراهيم بي�شه بان جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي  / بنك ملي ايران- الفرع 
الرئي�شي  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/4 
بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم 
ا�شبوع تكون  الطرفان على ت�شمية خالل  ال��دور باجلدول مامل يتفق  امل�شريف �شاحب  اخلبري 
مهمته الطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم فيها والنتقال 
اىل مقر البنك املدعي ان لزم المر تو�شال اىل بيان قيمة الت�شهيالت الئتمانية 2- قيمة املبالغ 
التي قامت املدعى عليها الوىل من الت�شهيالت، وحددت امانة خربة قدرها خم�شة ع�شر الف 
درهم كاتعاب اخلبري والزمت املدعي ب�شدادها. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق 

   ch2.E.21  2013/6/10 ال�شاعة  9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2012/4318 كلي جتاري ال�سارقة  

افيا فيجن  ان املدعي: �شركة  ابو حيدر  حيث  اىل املدعى عليه: /و�شام فوؤاد 
اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اأقام  املحدودة.  جلوبال 
الفا  ع�شر  وخم�شة  مائتان  فقط  درهم(   215.911( مببلغ  فيها  ويطالبكم 
وت�شعمائة واحدى ع�شر درهما فقط، وكذلك بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.    لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام 
الدعوى  على  وذلك لالجابة   2013/5/26 يوم  والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  316/ 2012 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

امل�شتاأنف : �شركة �شو�شيتيه دانرتيريز اي دوجي�شتيون المارات املقاولت ذ.م.م 
اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:حممود كنج اليوبي اجلن�شية: لبنان   مو�شوع 
ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف مطالبة مالية مببلغ 60610+ت�شليم جواز �شفر  
املطلوب اعالنه/حممود كنج اليوبي اجلن�شية: لبنان العنوان: بالن�شر )بورود 
التقرير(  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/93 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/1 لذا  عم كل- م ع- ب- 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف 
مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة-  ابوظبي 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
اعالن حكم ن�سرا

فى الدعوى رقم 2013/4 مدين- جزئي    
�شد  العمري  ظافر  بن  مناع  بن  عبدالرحمن  املدعي/  من  املرفوعة 
ذ.م.م  واخلزائن  املطابخ  وتركيبات  اثاث  ل�شناعة  �شما  عليه/  املحكوم 
نعلمك بانه قد �شدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها احلكم املبني ادناه: 
مبلغ  للمدعى  توؤدي  بان  عليا  املدعى  بالزام  ح�شوريا:  املحكمة  حكمت 
وقدره 39.500 درهم ) ت�شعة وثالثون الف وخم�شمائة درهم( والزمتها 
قابال  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  امل�شروفات 

لال�شتئناف خالل املدة القانونية.

قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
  اإعــــــــالن    

 تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شيكالت اأ�س ايه -فرع �شركة اجنبية مقيدة 
ال�شركات  �شجل  يف  التجاري  ال�شم  لتعديل  بطلب  تقدموا   )2080( رق��م  حتت 

الأجنبية بالوزارة اىل ال�شادة / تراكتيل �شيكالت ا�س ايه. 
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
وتعديالته وحكم املادة رقم )13(  من القرار الوزاري رقم 69 ل�شنة 1989 ب�شاأن 

�شروط اجراءات الرتخي�س لل�شركات الجنبية مبزاولة ن�شاطها يف الدولة.
اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  الع��رتا���س  يف  احل��ق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
الع���الن وذل��ك على  ه��ذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوع  ال����وزارة يف ميعاد ل يتجاوز 

العنوان التايل: 
دولة المارات العربية املتحدة- وزارة القت�شاد 
 ق�شم ال�شركات الجنبية- �ش ب : 3625 - دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     

يف الدعوى رقم  2012/405 مدين كلي      
ال�شيد/ خالد �شعيد عبدالهادي املتحرم،،، 

يف  اخلربة  اجتماع  حل�شور  زادة-  باقي  معن  الهند�شي/  اخلبري  يدعوكم 
الدعوى رقم 405 ل�شنة 2012 مدين كلي ابوظبي واملقامة �شدكم من جهة 
املدعي/ حممد خمي�س عبيد بوهارون ال�شام�شي- وذلك يوم الربعاء املوافق 
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••  دبي-وام:

الإم���ارات بجائزة  ف��ازت موا�شالت 
اأف�شل م�شروع بيئي �شمن م�شابقة 
اأفكار عربية التي نظمتها جمموعة 
العربي  امل�شتوى  على  للجودة  دبي 
موؤمترها  خ���الل  وذل����ك  وال��ع��امل��ي 
عربية  اأف�����ك�����ار  ال���ث���ام���ن  ال���ع���امل���ي 
الب���ت���ك���ار.. ����ش���ع���ار  حت����ت   2013
تكرمي  وت�شمن  ال�شتدامة  مفتاح 
وت�شلم  بامل�شابقة.  الفائزة  اجلهات 
الهرمودي  ع��ل��ي  ع��ام��ر  امل��ه��ن��د���س 
اخلدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير 
درع  الإم�����ارات  مب��وا���ش��الت  الفنية 
�شهيل  ال�شيخ  م��ن  باجلائزة  ال��ف��وز 
نظمته  ال��ذي  احلفل  يف  مكتوم  اآل 
جم��م��وع��ة دب����ي ل���ل���ج���ودة م���وؤخ���را 
بح�شور  ح���ي���اة  ج���ران���د  ف���ن���دق  يف 
يو�شف الأكرف رئي�س جمل�س اإدارة 
مديرة  التميمي  وبدرية  املجموعة 
ت��وك��ل مديرة  امل��ج��م��وع��ة وف���ري���ال 
اجلائزة و�شعادة حنان حممد �شقر 
اخلدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير 
امل�������ش���ان���دة مب���وا����ش���الت الإم�������ارات 
الرفاعي  ال�شيد  م��اه��ر  وامل��ه��ن��د���س 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��دي��ر 
ال��ت��م��ي��م��ي رئي�س  ال��ف��ن��ي��ة وحم��م��د 
ق�����ش��م ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي. واأع����رب 

اجلائزة  ت�شلمه  ل���دى  ال��ه��رم��ودي 
ع��ن اع���ت���زازه ب��ه��ذا الإجن�����از الذي 
الرائدة  اجلهود  من  جانبا  يعك�س 
التي تبذلها موا�شالت الإمارات يف 
وتطبيق  البيئية  ال�شتدامة  جمال 
وتقدمي  امل�����ش��ت��دام  النقل  م��ب��ادرات 
اخلدمات ال�شديقة للبيئة ..منوها 
باأن ذلك يعزز من التزامها الدائم 
م�شوؤوليتها  م����ي����ث����اق  مب�����ب�����ادئ 
وال�شالمة  البيئة  جت��اه  املجتمعية 
موا�شالت  اأن  واأو���ش��ح  وامل��ج��ت��م��ع. 
الإم��ارات ت�شارك لأول مرة يف هذه 
امل�شابقة املتميزة وقد حر�شنا على 
امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا ت��ق��دي��را م��ن��ا لدور 
جمموعة دبي للجودة يف احت�شان 
الأفكار املبتكرة وت�شجيع الإبداعات 
املوظفون  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة 
واملوؤ�ش�شات على ال�شواء مبا ي�شاهم 
اأداء املوؤ�ش�شات والرتقاء  يف تطوير 
تقدمها.  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ب���ج���ودة 
فازت  املوؤ�ش�شة  اإن  الهرمودي  وقال 
املتمثل  ال��ب��ي��ئ��ي  م�����ش��روع��ه��ا  ع���رب 
مب�شروع الغ�شيل اجلاف للمركبات 
امل��ي��اه ح��ي��ث تعترب  ا���ش��ت��خ��دام  دون 
املمار�شات  اإح����دى  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه 
العاملية املطبقة يف جمال ال�شتدامة 
مواد  ا�شتخدام  خ��الل  من  البيئية 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة تعتمد  ���ش��دي��ق��ة  خ�����ش��راء 

اأعمال  على تكنولوجيا متطورة يف 
الغ�شيل اخلارجي والتلميع جلميع 
�شاأنه  م���ن  وه�����ذا  امل���رك���ب���ات  اأن������واع 
باعتبارها  امل���ي���اه  ����ش���رف  ت��ر���ش��ي��د 
م��وردا طبيعيا مهما وث��روة وطنية 
وامل�شتقبلية.  احل��ا���ش��رة  ل��الأج��ي��ال 
ا���ش��ت��ح��داث مركز  اأن����ه مت  وك�����ش��ف 
للغ�شيل  م��ت��خ�����ش�����س  ا���ش��ت��ث��م��اري 
لتطبيق  اأبوظبي  اجلاف يف مدينة 
ف��ك��رة امل�����ش��روع و���ش��اه��م يف حتقيق 

ع���وائ���د م��ال��ي��ة ج���ي���دة م���ن خالل 
املوؤ�ش�شات  ملركبات  اخلدمة  تقدمي 
ناحيتها  من  والأف���راد.  وال�شركات 
املدير  �شقر  حممد  حنان  توجهت 
امل�شاندة  ل���ل���خ���دم���ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بال�شكر  الإم����������ارات  مب���وا����ش���الت 
الإم����ارات نظري  م��وا���ش��الت  لإدارة 
امل�شروع مثمنة اجلهد  دعمها لهذا 
العمل  فريق  بذله  ال��ذي  امللمو�س 
امل�����ش��رف ع��ل��ى امل�����ش��روع مم��ا �شاهم 

يف حت��ق��ي��ق ال���ف���وز ب��امل�����ش��اب��ق��ة رغم 
فيها.  املناف�شني  امل�����ش��ارك��ني  ك���رثة 
تنظم  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  �شقر  وذك����رت 
لت�شجيع  ع��دي��دة  حتفيزية  اأنظمة 
امل���وظ���ف���ني ع���ل���ى ط�����رح امل�����ب�����ادرات 
املبدعة وم��ن �شمن ذلك  والأف��ك��ار 
ال��داخ��ل��ي وملتقى  اأف���ك���ار  ب��رن��ام��ج 
للموظفني  ال���������ش����ن����وي  ال���ت���م���ي���ز 
وغري  التحفيزي  ���ش��ك��را  وب��رن��ام��ج 

ذلك من الربامج.

•• دبي -وام:

اأك������دت ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة بنت 
م��ك��ت��وم ع�شو  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���ش�����ش��ة الإم�������ارات 
لرابطة  الفخرية  الرئي�شة  ل����الآداب 
خريجات جامعة زايد اأنه يتجلى من 
خالل اإطالق الربنامج الوطني لبناء 
تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  امل��واه��ب حجم 
حكومة دبي لتعزيز اإمكانات ومهارات 
وتعميق  الإم�����ارات�����ي�����ات  اخل���ري���ج���ات 
التجربة  اإث���راء  خ��الل  م��ن  معارفهن 
ي�شتفدن  ال��ت��ي  امل��و���ش��ع��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
منها يف موؤ�ش�شات تعليمية واأكادميية 

مرموقة مثل جامعة زايد.
جاء ذلك يف ت�شريحات ل�شموها على 
التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  حفل  هام�س 
حلكومة  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  ب��ني 
مبادرة  لتطبيق  زاي���د  وج��ام��ع��ة  دب���ي 
.. عطاء واعد  زاي��د  خريجات جامعة 
كل  بح�شور  دب��ي  حكومة  نطاق  على 
م��ن ���ش��ع��ادة اأم���ل ب��ن ع��دي م��دي��ر عام 
دبي  حلكومة  الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة 
���ش��ل��ي��م��ان اجلا�شم  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
مبوجب  ولتتوىل  زاي��د  جامعة  مدير 
الب�شرية  امل����وارد  دائ����رة  امل��ذك��رة  ه���ذه 
حلكومة دبي ت�شميم وتنفيذ املبادرة.

تعترب  املبادرة  هذه  اإن  �شموها  وقالت 
ال�شباقة عن الروؤية احلكيمة لقيادتنا 
الر�شيدة التي تتطلع من خالل متكني 
التاأ�شي�س  اإىل  امل��واط��ن��ات  اخل��ري��ج��ات 

الأعمال  رائ������دات  م���ن  ج��دي��د  جل��ي��ل 
اللواتي ي�شاهمن بدور اإيجابي وفعال 
يف حفز م�شرية النمو والزده��ار التي 

ت�شهدها الدولة .
اأن�����ه ع���رب تزويد  ���ش��م��وه��ا  واأ����ش���اف���ت 
اخل����ري����ج����ات مب���ن�������ش���ات من���وذج���ي���ة 
م��ه��ن��ي��ة ناجحة  ل��الن��ط��الق يف ح��ي��اة 
ومثمرة يكن فيها جزءا ل يتجزا من 
القوى العاملة الوطنية تلعب املبادرة 
دورا جوهريا يف حتقيق روؤية الإمارات 
2021 التي تهدف لأن ت�شبح الدولة 

يف م�شاف اأف�شل الدول يف العامل .
لطيفة  ال�شيخة  �شمو  م��ب��ادرة  ومتثل 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب���ن���ت 
خريجات  لرابطة  الفخرية  الرئي�شة 
جامعة زايد خريجات جامعة زايد .. 
عطاء واعد نقلة نوعية بارزة يف جمال 
والتي  املواطنة  القدرات  بناء ومتكني 
اجلامعة  خ��ري��ج��ات  ل��ت��اأه��ي��ل  ت��ه��دف 
وتهيئتهن لولوج �شوق العمل واإف�شاح 
املجال اأمامهن وا�شعا لالإ�شهام الفاعل 
يف م�شرية البناء والتنمية وذلك عرب 
تعزيز اخل�شائ�س ال�شلوكية وال�شمات 
ال�شخ�شية للخريجات بامل�شتوى الذي 
ي�����ش��اع��ده��ن ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع بيئات 
لهن  ت�شمن  وب�شورة  املختلفة  العمل 
اأكرب  وق��درة  را�شخة  مهنية  اإنطالقة 
ع��ل��ى الإن���ت���ق���ال ال�����ش��ل�����س م���ن مقاعد 

الدرا�شة اإىل مواقع العمل.
فقد  الرائدة  املبادرة  لهذه  واإ�شتجابة 
الب�شرية حلكومة  امل��وارد  دائ��رة  تبنت 

دبي رعايتها من خالل توقيع مذكرة 
مل�شاعدة  زاي������د  ج���ام���ع���ة  م����ع  ت���ف���اه���م 
ال��ع��ب��ور م���ن بوابات  ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى 

الدرا�شة الأكادميية اإىل �شوق العمل.
الدكتورة  معايل  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
م��ي��ث��اء ب��ن��ت ���ش��امل ال�����ش��ام�����ش��ي وزي���رة 
دولة رئي�س جامعة زايد عن تقديرها 
مل���ب���ادرة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ه ل��ط��ي��ف��ة بنت 
حممد بن را�شد اآل مكتوم التى ت�شمل 
وخريجات  لطالبات  الفر�شة  اإت��اح��ة 
باملوؤ�ش�شات  ل���ل���ت���دري���ب  اجل����ام����ع����ة 
تنمية  على  حر�شا  املتنوعه  والهيئات 
امل��ه��ارات وال��ق��درات لبدء حياة عملية 
ريادية ناجحة وهي من بني املقومات 
يف  التعليمية  امل��خ��رج��ات  مت��ي��ز  ال��ت��ى 

جامعة زايد.
وق���ال���ت م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة م��ي��ث��اء اأن 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ت���اأت���ي ان��ط��الق��ا من 
والتكامل  ال��ت��ع��اون  وث��ق��اف��ة  م��ب��ادىء 
على  املجتمع  فعاليات  ب��ني  امل�شرتك 
اخ���ت���الف جم���الت���ه���ا وج���ام���ع���ة زاي���د 
امل�شاهمة  اإىل  اجل��ان��ب��ان  ي�شعى  حيث 
يف طرح املبادرات الرامية اإيل تطوير 
التعليم وتعزيز خمرجاته من خالل 
دعم الن�شاطات التعليمية والتدريبية 
الت�شهيالت  وت�����ق�����دمي  امل�������ش���رتك���ة 
وفق  م�شتمرة  اأ���ش�����س  وع��ل��ى  ال��الزم��ة 
م��ن��ه��ج ال����ت����ع����اون امل�������ش���رتك وت���ب���ادل 
اخلربات حيث حتر�س اجلامعة على 
اإطار  يف  وعملية  علمية  ب��رام��ج  ط��رح 
اإ�شرتاتيجية اجلامعة وفل�شفة عملها 

الربامج  اأح���دث  ت��وف��ري  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
التقنية والتعليمية من خالل كلياتها 
املتخ�ش�شة  ال��ع��ل��م��ي��ة  وم����راك����زه����ا 
وتتوافق  امل�����ش��ت��ج��دات  ت��واك��ب  وال��ت��ي 
م��ع ح��اج��ات ق��ط��اع��ات الأع���م���ال على 

اختالف جمالتها.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأ����ش���ادت ���ش��ع��ادة اأم����ل بن 
عدي مدير عام دائرة املوارد الب�شرية 
حلكومة دبي مببادرة ال�شيخة لطيفة 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب���ن���ت 
.. عطاء واعد  زاي��د  خريجات جامعة 
وعيا  يعك�س  ذك��ي��ا  اخ��ت��ي��ارا  بو�شفها 
ك��ب��ريا ب��اأه��م��ي��ة ال���ش��ت��ث��م��ار يف امل���وارد 
ال��ب�����ش��ري��ة وامل�����وازن�����ة ال���دق���ي���ق���ة بني 
طموحات اخلريجات ومتطلبات �شوق 

العمل.
امل��ب��ادرة تكمن  اأهمية  اأن  اإىل  وا���ش��ارت 
منهجية  اإ���ش��ت��ج��اب��ة  مت��ث��ل  ك��ون��ه��ا  يف 
العبور  امل��ت��م��ث��ل يف  ال��ك��ب��ري  ل��ل��ت��ح��دي 
امل��واط��ن��ات م��ن مرحلة  ب��اخل��ري��ج��ات 
العملية  احلياة  ب��واب��ات  اإىل  الدرا�شة 
ح��ي��ث ت�����ش��دد ال��ت��وج��ه��ات احل��دي��ث��ة يف 
اإدارة وتطوير راأ�س املال الب�شري على 
والتهيئة  للتاأهيل  الفائقة  الأه��م��ي��ة 
اللتحاق  ع��ل��ى  ل��ل��م��ق��ب��ل��ني  امل�����ش��ب��ق��ة 
اخلريجني  فر�س  حت�شني  يف  بالعمل 
اجل�����دد يف الل���ت���ح���اق مب���واق���ع عمل 
املهني  ت����ط����وره����م  ت����دع����م  م���الئ���م���ة 

وخياراتهم امل�شتقبلية.
امل����وارد  دائ�����رة  ت��ب��ن��ي  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
املبادرة  لهذه  دب��ي  حلكومة  الب�شرية 

ياأتي ات�شاقا مع اإ�شرتاتيجيات الدائرة 
القدرات  لبناء  ال��رام��ي��ة  وتوجهاتها 
املواطنني  م�شاركة  وتعزيز  امل��واط��ن��ة 
الذي  الأم��ر  العمل  قطاعات  كافة  يف 
يدفع املعنيني يف دائرة املوارد الب�شرية 
املبادرة  ه����ذه  لإي�����الء  دب����ي  حل��ك��وم��ة 

الرائدة كل الهتمام والرعاية.
العام  الإط��������ار  ����ش���ع���ادت���ه���ا  وخل�������ش���ت 
خريجات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف  ل���ل���م���ب���ادرة 
تدريبي  برنامج  �شمن  زاي���د  جامعة 
نظريا  ت���دري���ب���ا  ي��ت�����ش��م��ن  م��ت��ك��ام��ل 
وتوجيه  اإر����ش���اد  وح��ل��ق��ات  وتطبيقيا 
بتقييم  م��ت��ب��وع��ا  ل��ل��خ��ري��ج��ات  م��ه��ن��ي 
ل����ق����درات اخل���ري���ج���ات امل�������ش���ارك���ات .. 
ت�شتهدف  امل����ب����ادرة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة 
اخلريجات  ت��ع��ري��ف  ج��وه��ري  ب�شكل 
العمل  واأن���ظ���م���ة  ب��ث��ق��اف��ة  امل�����ش��ارك��ات 
العمل  يف  ل����الإن����خ����راط  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ن 
ال�شلوكية  اجل�����وان�����ب  ت���ع���زي���ز  ع����رب 
لتتكامل مع الر�شيد املعريف واملهاري 
امل��ك��ت�����ش��ب م���ن ال���درا����ش���ة ح��ي��ث تتيح 
باملبادرة  اخلا�شة  التدريبية  الربامج 
وال���روؤى  التنظيمية  الثقافة  ت��ق��دمي 
الإ�شرتاتيجية  والأهداف  والتوجهات 
وال�شيا�شات والقيم امل�شرتكة واأ�شاليب 
احلكومي  القطاع  يف  العمل  وتقاليد 
باإمارة دبي وفقا ملنهجية واآلية تدريب 

نظامية.
عوامل  اأه��م  اأن  اإىل  �شعادتها  ون��وه��ت 
جن�����اح امل�����ب�����ادرة ت���ك���م���ن يف امل����واءم����ة 
اخلريجات  ت���وق���ع���ات  ب���ني  ال��دق��ي��ق��ة 

م�شتويات  وتعزيز  العمل  ومتطلبات 
القبول الجتماعي للخريجات �شمن 
يف  م�شرية   .. املختلفة  العمل  بيئات 
املوارد  دائ��رة  اإىل اهتمام  ذات��ه  ال�شياق 
العائد  بقيا�س  دبي  الب�شرية حلكومة 
على ال�شتثمار يف برامج هذه املبادرة 
م�شبقا  قيا�شا  الربامج  تت�شمن  حيث 
للعمليات  لح��ق��ا  وق��ي��ا���ش��ا  ل��ل��ق��درات 
التدريبية لتقييم احل�شيلة التدريبية 

للم�شاركات.
وت��وج��ه��ت م���دي���ر ع����ام دائ������رة امل�����وارد 
ل�شمو  بال�شكر  دبي  حلكومة  الب�شرية 
ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد 
خريجات  راب��ط��ة  رئ��ي�����ش��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
جامعة زايد على ما توليه من اهتمام 
 .. اجلامعة  كبري مب�شتقبل خريجات 
م�شرية اإىل اأن اأوىل ثمار هذه املبادرة 
جت�شد يف تعزيز روح ال�شراكة والتعاون 
حلكومة  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  ب��ني 

دبي وموؤ�ش�شات التعليم العايل ممثلة 
يف جامعة زايد.

الدكتور  �شعادة  اأكد  اأخرى  من ناحية 
زايد  جامعة  مدير  اجلا�شم  �شليمان 
املجتمعية  ال�������ش���راك���ة  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
والتي متثل عن�شرا رئي�شيا يف ر�شالة 
امل�شتويات  اأعلى  تنتهج  التي  اجلامعة 
امل��ن��اه��ج والربامج  ك��اف��ة  وامل��ع��اي��ري يف 
وتقدمي اخلدمات العلمية للموؤ�ش�شات 
يف  اجلامعة  ل��دور  جت�شيدا  والهيئات 

خدمة املجتمع.
لطيفة  ال�شيخة  �شمو  مببادرة  واأ���ش��اد 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب���ن���ت 
رئي�س راب��ط��ة خ��ري��ج��ات اجل��ام��ع��ة يف 
�شت�شاهم  التي  التعاون  اتفاقية  دع��م 
اجلامعة  خريجات  م��ه��ارات  تنمية  يف 

امل�شاركات يف الربنامج التدريبي.
امل����وارد الب�شرية  وث��م��ن ج��ه��ود دائ���رة 
املختلفة يف  واإدارات���ه���ا  دب���ي  حل��ك��وم��ة 

طرح الربامج التدريبية الهادفه لدفع 
م�شتوى الأداء املهني للكوادر الب�شرية 
ال�شابه  والأج��ي��ال  طالبنا  يف  املتمثلة 
التفاقية  اأه����داف  اأن  اىل  م�����ش��ريا   ..
تنظيم  يف  ال���ت���ع���اون  ت��ت�����ش��م��ن  ال���ت���ى 
املجالت  يف  والفعاليات  العمل  ور���س 
تبادل  وكذلك  امل�شرتك  الهتمام  ذات 
للجانبني  الفر�س  واإت��اح��ة  اخل���ربات 
يف الإطالع على امل�شتجدات يف ال�شاأن 

التعليمي.
ولفت اإىل اأن اهتمام اجلامعة بربامج 
التدريب العملي لطالبها يف املوؤ�ش�شات 
العنا�شر  اأح��د  يعترب  حيث  والهيئات 
متطلبات  ل����ش���ت���ك���م���ال  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
الدائرة  ب��ح��ر���س  م�����ش��ي��دا   . ال��ت��خ��رج 
لطلبة  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  تنظيم  على 
لتوفري  و�شعيها  اجل��ام��ع��ة  وخ��ري��ج��ي 
للمتميزين  اي�����ش��ا  ال��ت��وظ��ي��ف  ف��ر���س 

من اخلريجني.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  ت��دف��ق  ا���ش��ت��م��ر 
اىل املخيم الإماراتي الردين اجلديد 
خالل الفرتة املا�شية حيث بلغ عددهم 
حتى الآن الف و871 لجئا منذ بدء 

ا�شتقبالهم يف العا�شر من ابريل.
�شليمان  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  م���اج���د  وق�����ال 
قائد فريق الغ��اث��ة الم��ارات��ي مدير 
و700  ال�����ف  م����ن  اك�����رث  ان  امل���خ���ي���م 
ا�شبوع  يف  امل��خ��ي��م  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه��م  لج����ئ 
واحد .. م�شريا اىل ان املخيم خ�ش�س 
ل��ل��ع��ائ��الت وك��ب��ار ال�����ش��ن وم���ن ه��م يف 
ال��رع��اي��ة اخلا�شة  ام�����س احل��اج��ة اىل 
و�شائل  ب��ج��م��ي��ع  جت���ه���ي���زه  مت  ح���ي���ث 

الراحة والعناية الطبية الفائقة.
وذكر اأن من بني الالجئني املتواجدين 
و560  رج��ال   460 حاليا  املخيم  يف 

من  و206  ط���ف���ال  و645  ام��������راأة 
الطفال الر�شع.

واو�شح ال�شيد ماجد �شلطان ان املخيم 
الفهود  مريجيب  منطقة  يف  ال��واق��ع 
والذي يبعد 25 كيلومرتا عن مدينة 
الزرقاء الردنية قادر من خالل تواجد 
الهالل  وم��ت��ط��وع��ي  الغ���اث���ة  ف���ري���ق 
الحمر الماراتي على ا�شتيعاب العدد 
�شعته  يبلغ  والذي  للمخيم  املخ�ش�س 
من خم�شة اآلف اىل �شتة اآلف لجئ 
التي ت�شل  ال�شر  وذل��ك ح�شب حجم 
حجم  على  ت�شنف  وال��ت��ي  املخيم  اىل 
جميع  وان  لهم  املخ�ش�شة  الكرفانات 
املخيم  اىل  و����ش���ل���ت  ال���ت���ي  احل�������الت 
جميعها يف حالة جيدة با�شتثناء بع�س 
طبيا  تدخال  ا�شتدعت  التي  احل��الت 
ومت عالجها من خالل املركز الطبي 
على  عمله  يبا�شر  وال����ذي  امل��خ��ي��م  يف 

مدار الربع والع�شرين �شاعة خلدمة 
الالجئني واملهياأ جلميع احلالت.

ان���ه نظرا  امل��خ��ي��م اىل  وا����ش���ار م��دي��ر 
لمكانية املخيم الفائقة وجودة توفر 
ا���ش��ت��ح��داث نظام  ف��ي��ه مت  اخل���دم���ات 
مل ���ش��م��ل وه����و خم�����ش�����س ل��ل��م �شمل 
ال���ع���ائ���الت داخ�����ل امل��خ��ي��م الم���ارات���ي 
وت�����ش��ت��ت عن  ت��ف��رق��ت  وال��ت��ي  الردين 
املخيمات  خمتلف  يف  البع�س  بع�شها 
ل��ق��ي��ت ه����ذه اخلطوة  ب��������الأردن وق����د 
الدولية  املنظمات  جميع  ا�شتح�شان 
العاملة واثنت عليها وكان لها �شدى 
طيبا وب��ه��ج��ة داخ���ل امل��خ��ي��م م��ن قبل 

الالجئني.
�شيتم خالل  ان��ه  �شلطان  وذك��ر ماجد 
ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة اف��ت��ت��اح امل���دار����س يف 
الف  ارب��ع��ة  ت�شتوعب  وال��ت��ي  امل��خ��ي��م 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ب��ع��د ا���ش��ت��ك��م��ال كادر 

منظمة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  امل���در����ش���ني 
ب��ا���ش��رت عملها  وال���ت���ي  ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف 
جميع  ل���ش��ت��ك��م��ال  امل��خ��ي��م  ادارة  م���ع 
املناهج  ولتخ�شي�س  النق�س  جوانب 

الدرا�شية.
الهالل  هيئة  �شريت  اخ��ر  جانب  م��ن 
م�شاعدات  قافلة  يومني  قبل  الحمر 
مل�����ش��ان��دة الالجئني  اإن�����ش��ان��ي��ة ج��دي��دة 
لتوفري  الأردن  يف  ال�����������ش�����وري�����ني 
لالجئني  ال�����ش��روري��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
ح��ي��ث حت��م��ل ال��ق��اف��ل��ة ك��م��ي��ات كبرية 
واملالب�س  املتنوعة  الغذائية  املواد  من 
وم�شتلزمات  والبطانيات  والأغ��ط��ي��ة 
الأطفال والعنا�شر الغذائية الأ�شا�شية 
مثل الطحني والأرز والألبان والتمور 
وحليب الأطفال والب�شكويت واملعلبات 
املهريي  ن��ع��ي��م��ة  واأك�������دت  ال���غ���ذائ���ي���ة. 
و  الإغاثة  ل�شوؤون  العام  الأم��ني  نائب 

بالإنابة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  يف  امل�شاريع 
ام���ت���دادا  ت���ات���ي  امل�������ش���اع���دات  اأن ه����ذه 
تنفذه  ال�����ذي  الإن�������ش���اين  ل��ل��ربن��ام��ج 
الهيئة لدعم اأو�شاع ال�شوريني يف دول 
اجلوار وحت�شني ظروفه الإن�شانية .. 
م�شرية اىل ان برامج الهيئة الإن�شانية 
ولبنان  الأردن  يف  ال�شوريني  لالأ�شقاء 
بف�شل  وذل����ك  ت��وق��ف  دون  م�����ش��ت��م��رة 
فريق  يبذلها  التي  امليدانية  اجلهود 
الهالل  الإماراتي ومتطوعي  الإغاثة 
ال�شاحة  ع��ل��ى  ي���ن  امل���وج���ود  الح���م���ر 
الأردنية الذين ي�شطلعون بدور كبري 
يف تخفيف معاناة الالجئني و توفري 

احتياجاتهم الإن�شانية.
الأح���م���ر  ال����ه����الل  ه��ي��ئ��ة  اإن  وق����ال����ت 
الإن�شانية  الأو����ش���اع  ت��ط��ورات  ت��ت��اب��ع 
�شوريا  يف  الأح�����داث  م��ن  للمتاأثرين 
وت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ح���رك���ة ال����ن����زوح و 

اللجوء التي تتفاقم يوميا.
تواكب  الهيئة  خطط  اأن  اإىل  واأ�شارت 
جميع  على  وتعمل  امل�شتجدات  تلك 
املحاور التي ت�شاهم يف تعزيز اجلهود 

�شبل  لتح�شني  الإقليمية  و  ال��دول��ي��ة 
احل��ي��اة داخ���ل خميمات ال��الج��ئ��ني .. 
لفتة يف هذا ال�شدد اإىل برامج الهيئة 
يف امل����ج����الت ال�����ش��ح��ي��ة والإي���وائ���ي���ة 

وال���غ���ذائ���ي���ة واخل���دم���ي���ة وال���ت���ي جتد 
الالجئني  م���ن  وال���ع���رف���ان  ال��ت��ق��دي��ر 
اأنف�شهم واجلهات و املنظمات العاملة 

و�شطهم .

املوارد الب�سرية حلكومة دبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لتطبيق مبادرة لطيفة بنت حممد

اأكرث من األف و800 لجئ �سوري ي�ستقرون باملخيم الإماراتي الأردين اجلديد حتى الآن

•• ال�ضارقة -وام:

امل�شاركني يف  كلباء بتخريج  بال�شارقة يف فرعها مبدينة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  احتفلت 
الربنامج التدريبي القادة والقيادة الذي ي�شم مدراء الإدارات وروؤ�شاء الق�شام و�شاغلي 
الوظائف القيادية العاملني يف خمتلف فروع دوائر وهيئات وموؤ�ش�شات حكومة ال�شارقة 

باملنطقة ال�شرقية.
واأكد �شعادة طارق �شلطان بن خادم ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة املوارد الب�شرية 
القيادية  الربامج  تنظيم  موا�شلة  على  الدائرة  حر�س  التخريج  حفل  خالل  كلمته  يف 

وال�شخ�شية  والتخ�ش�شية  الفنية  امل��ه��ارات  واإك�شابهم  املتميزة  القيادات  اإع���داد  بهدف 
الالزمة ليكونوا قادرين على حتمل امل�شوؤولية والنهو�س بالعمل املوؤ�ش�شي احلكومي.

وتركزت حماور الربنامج حول تعريف القيادة والقائد واأهمية القيادة ومتطلبات القيادة 
ال�شبعة  وعنا�شرها والفرق بني القيادة والإدارة والروؤية والر�شالة وم�شتويات التمكني 

والتمييز يف القيادة الإدارية ومفاتيح القيادة.
القرار  وات��خ��اذ  والتوجيه  واأمناطها  القيادة  نظريات  يف  حم��اور  الربنامج  ت�شمن  كما 
التطبيقات  من  العديد  اىل  ا�شافة  القيادة  يف  ال�شنغافوري  والنموذج  القيادة  وفنون 

العملية وور�س العمل .

•• دبي-وام:

فندق  يف  احتفالية  فعالية  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  نظمت 
ف��ي��ال روت���ان���ا ب��دب��ي ب��ح�����ش��ور ق��راب��ة 20 ط��ف��ال ب�شحبة 
ع��ائ��الت��ه��م مم���ن حت��ق��ق��ت اأم��ان��ي��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن خالل 
العاملي  الأمنية  بيوم  احتفالتها  اإط��ار  يف  وذل��ك  املوؤ�ش�شة 

الذي ي�شادف 29 ابريل من كل عام.
واأو�شح هاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة حتقيق 

العاملي  الأم��ن��ي��ة  بيوم  ع��ام  ك��ل  حتتفل  املوؤ�ش�شة  اأن  اأمنية 
.. معربا عن متنياته لالطفال  اأحبائها من الطفال  مع 
الغراوي  كنان  عرب  جانبه  من  العافية.  ال�شحة  مبوفور 
مدير عام فيال رحاب ورمال روتانا عن �شعادته مب�شاركتنا 

باإ�شفاء البهجة اىل قلوب عائالت واأطفال حتقيق اأمنية.
وقام الطفال باللعب واأخذ ال�شور التذكارية مع �شخ�شية 
الثلج �شنووايت والقزام الذين ح�شروا للم�شاركة  بيا�س 

مع الأطفال واأ�شافوا جوا من املرح للحدث . 

املوارد الب�سرية بال�سارقة حتتفل بتخريج امل�ساركني 
يف برنامج القادة والقيادة

موؤ�س�سة حتقيق اأمنية تبداأ احتفالت 
يوم الأمنية العاملي

•• دبي -وام:

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على الرتقاء بوحدة اإدارة 
املتعاملني  عالقات  لإدارة  التابعة  الرئي�شية  احل�شابات 
وذلك من منطلق حر�شها على تعزيز متيزها يف خدمة 
ال���دوؤوب لرفع  اإط��ار �شعيها  املتعاملني. وي��اأت��ي ذل��ك يف 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  عرب  املتعاملني  ر�شا  م�شتوى 
جلميع  املقدمة  اخل��دم��ات  بجودة  الإرت��ق��اء  تكفل  التي 

متعامليها وحتقيق قيمها املوؤ�ش�شية الرا�شخة.
اإدارة  باعتماد  قامت  هيئة حكومية  اأول  الهيئة  وتعترب 
اأطلقت هذه الإدارة يف عام  احل�شابات الرئي�شية عندما 
التجارية  ال��ع��الق��ات  تاأ�شي�س  ب��غ��ر���س  وذل���ك   2009
الأم��د مع كبار متعامليها واملحافظة على هذه  طويلة 
العالقات وتعزيزها. وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير 
ع�شو جمل�س الدارة املنتدب والرئي�س التنفيذي للهيئة 
اأن تكون  اأ�شا�س  ا�شرتاتيجيتها على  الهيئة ترجمت  اأن 
موؤ�ش�شة م�شتدامة على م�شتوى عاملي تقدم خدمات ذات 
كفاءة واعتمادية متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة 
املنطقة  الرائدة يف  دبي  تر�شيخ مكانة  اإىل  التي تهدف 
وتعزيز دورها كقطب عاملي للمال والأعمال وال�شياحة.

تقدمي  على  الهيئة  وانطالقا من حر�س  اأن��ه  واأ���ش��اف 
باطالق هذه  قامت  ملتعامليها  عاملية اجلودة  اخلدمات 
وحدة  وت�شطلع  عملها  اإط��ار  �شمن  واإدماجها  الوحدة 
امل�شوؤوليات  م��ن  بالعديد  الرئي�شية  احل�����ش��اب��ات  اإدارة 
املتنوعة التي يتج�شد اأهمها يف فهم وا�شتقراء احتياجات 

وتطلعات كبار متعاملينا.
اإدارة احل�شابات الرئي�شية  واأو�شح اأن م�شوؤوليات وحدة 
تت�شمن متابعة كافة طلبات كبار متعاملي الهيئة باأ�شرع 
دائم  ب�شكل  املتعاملني  ح�شابات  وحت��دي��ث  ممكن  وق��ت 
املقدمة  اخلدمات  حول  اآرائهم  على  احل�شول  و�شمان 

والت�شحيحية  ال�شتباقية  الإجراءات  ودرا�شتها لتخاذ 
وفقها وحتديد م�شتوى ر�شى املتعاملني تبعا للمعايري 

املعتمدة من قبل الهيئة والرتقاء بها.
توقعات  الأه�����داف وجت����اوز  ه���ذه  لتحقيق  اأن����ه  واأ����ش���ار 
امل���ت���ع���ام���ل���ني مت ت���ك���ل���ي���ف ف����ري����ق م�����ن الح����رتاف����ي����ني 
املتخ�ش�شني لتقدمي اخلدمات الراقية عاملية امل�شتوى 
يقوم  حيث  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  متعاملي  لكبار 
والتعرف  املتعاملني  كبار  ب��زي��ارة  العمل  فريق  اأع�شاء 
ق���ال عبداهلل  ب�����دوره  وت��وق��ع��ات��ه��م.  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  اإىل 
خدمات  لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب  الهاجري 
املتعاملني يف الهيئة اأن وحدة اإدارة احل�شابات الرئي�شية 
للقطاعني  اإ�شافة  ال�شخ�شيات  لكبار  خدماتها  تقدم 
احلكومي و�شبه احلكومي والقطاع اخلا�س " ال�شناعي 
وال��ت��ج��اري " وخم��ت��ل��ف امل��ع��ن��ي��ني ب��ه��ا م��ن خ���الل دعم 
للجهود  وا�شتكمال  اأنه  واأ�شاف  لها.  التابعة  الفعاليات 
الهيئة  حتر�س  ال�شياق  ه��ذا  يف  تبذلها  التي  ال��دوؤوب��ة 
وذلك  الرئي�شية  احل�شابات  اإدارة  لوحدة  الرتويج  على 
بغية تقدمي اخلدمات املمتازة لكبار املتعاملني و�شمان 
املعايري  لأف�����ش��ل  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ة  م�شتوى  م�����ش��اه��اة 
توجيهات  ان�شجاما مع  الهيئة  اعتمدتها  التي  الدولية 
احلكومة بالرتقاء اإىل اأعلى م�شتويات اجلودة والتميز 
يف الأداء. واأ�شار اىل اأن وحدة اإدارة احل�شابات الرئي�شية 
اأف�شل  ال��رائ��دة ح��ول  الدرا�شات  العديد من  اأج��رت  قد 
املمار�شات بالتعاون مع قادة القطاع وذلك عرب البحث 
لالرتقاء  ���ش��ع��ي��ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ك��ب��ار  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  يف 
اأعلى  اإىل  لهم  دبي"  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  "هيئة  ب��خ��دم��ات 
بتلبية  التزامها  اإب����راز  على  منها  وح��ر���ش��ا  امل�شتويات 
احتياجات متعامليها تعتزم "هيئة كهرباء ومياه دبي" 
الرئي�شية لتعزيز  اإدارة احل�شابات  ال�شتفادة من وحدة 

م�شتوى ر�شى املتعاملني. 

كهرباء ومياه دبي تركز على الرتقاء 
بدور وحدة اإدارة احل�سابات الرئي�سية 

موا�ســـالت الإمـــارات تفـــوز بجائـــزة اأف�ســــل م�ســـروع بيئي 
يف م�سابقــــة اأفكـــار عربيـــة



تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 448

با�شم : بريت�س اأمرييكان توباكو )براند�س( اإنك
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات  املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 19 اأكتوبر 1994 امل�شجلة حتت رقم : 360  
الفئة : 34

والكربيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�شرتاطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/09 

وحتى تاريخ : 2023/06/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 495

با�شم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( انك.
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات  املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 18 دي�شمرب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 559  
الفئة : 34

والكربيت  ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�شرتاطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171092         بتاريخ :     26    /   03 /  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: فينغني لوو 
وعنوانه: �س  ب: 103795 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ك��ه��رب��ائ��ي��ة،اأج��ه��زة ح��ا���ش��وب،اأق��را���س مدجمة  ه��وائ��ي��ات،ك��ب��الت  ال�����ش��وت،  ن�شخ  اأو  ار���ش��ال  اأو  ت�شجيل  اأج��ه��زة 
اإ�شاءة،ميكروفونات،اأجهزة  كهربائية،بطاريات  لالأبواب،موا�شرياأ�شالك  كهربائية  اجرا�س  )�شمعية-ب�شرية( 
راديو،اأجهزة ت�شغيل اأ�شطوانات،�شترييوهات �شخ�شية، م�شجالت �شريطية، �شماعات هواتف،اأجهزة تلفزيون. 
ب��ي��ان��ات ���ش��غ��رية، ���ش��م��اع��ات ه��وات��ف، ه��وات��ف حم��م��ول��ة، ���ش��واري ل��ل��ه��وائ��ي��ات الال�شلكية، ا�شالك  م��ع��اجل��ات 

هواتف،ميكرفونات هواتف، ميكروفونات،اأجهزة املودم. يف الفئة .9
الواق�عة بالفئة: 09

و�شف العالمة:"MID" تظهر العالمة التجارية مكتوبة باحلروف الجنليزية باللون ال�شود مع خلفية 
 ’i حتتها  وتوجد   M‘ ’شكل� حرفا  مكتوبة  وفيها  الفريوزية  اللون  بخلفية  فوقها  ال�شعار  توجد  و  بي�شاء 

‘وتوجد حتتها D’ ‘مقلوبا هذه الثالثة احلروف كلها باللون ال�اأبي�س.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 153000         بتاريخ :     10   /02 /  2011 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: فيجاى كومار �شاندوانى   
وعنوانه: �س  ب: 52315 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س وم�شتح�شرات  ت�شتخدم يف غ�شيل  التي  املواد  الأقم�شة وغريها من  بتبيي�س  امل�شتح�شرات اخلا�شة 
التزيني  وم���واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل���واد  ال�شابون  والك�شط،  الأو���ش��اخ  واإزال���ة  وال�شقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�شعر ومعاجني الأ�شنان وم�شتح�شرات التجميل والعطور والبخور  يف الفئة 3 .
الواق�عة بالفئة: 3

اللون  من  مربع  داخ��ل  البي�س  باللون  �شجر  لورقة  ر�شم  عن  عبارة  هى  التجارية  العالمة:العالمة  و�شف 
ال�شود ويجاورها حرفني F.R  باللون ال�شود بخط كبري وتظهر كلمة PROFESSIONAL  مكتوبة 
باللون    MAKE UP كلمة  ا�شفله  يظهر  خط  ا�شفلها  عن  بف�شلها  الكبري  باخلط  الجنليزية  باللغة 

ال�شود وخلفيها البي�شاء ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 482

با�شم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( انك.
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 19 فرباير 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1407  
الفئة : 34

والكربيت  ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�شرتاطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / �شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 156876  بتاريخ : 5/5/ 2011م
با�ش��م: �شركة/ اأجوا بينديتا اأ�س. اأيه. اأ�س.

العنوان:  كرا. 63دي ان اأو 42بي – 26، اأوف. 205 ميديلني، انتيوكويا – كولومبيا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.
الواق�عة بالفئة: 25

تاج  ر�شم  يعلوهما  خا�س  فني  ب�شكل  لتينية  " بحروف   agua bendita " و�شف العالمة:  الكلمتان
ويعلو التاج ر�شم دائري مزدوج وفوقها دائرة �شغرية كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 481
با�شم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( انك.

وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 23 نوفمرب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 474  

الفئة : 34
والكربيت  ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 

)الثقاب(.
ال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171093         بتاريخ :     26    /   03 /  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: جيه ايه ا�س لتجارة قطع غيار ال�شيارات)�س.ذ.م.م( 
وعنوانه: �س  ب: 80426 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات،  ، لقم مكابح  املركبات،  املركبات، بطانات مكابح  دواليب  �شيارات، مرتكزات حم��اور، حماور  اإط��ارات 
الربية،  للمركبات  مكائن  املركبات،  ملقاعد  اأغطية   ، الربية،  ،للمركبات  قاب�شات  لل�شيارات،  واقيات �شدمات 
عجالت مطلقة للمركبات الربية، �شناديق م�شننات للمركبات الربية، اأغطية ملكئن املركبات، اأبواق للمركبات، 
حمركات كهربائية للمركبات الربية، واقيات وحل، اأبواب خلفيةالية)اأجزاء من املركبات الربية(، م�شحات 
نواب�س  لل�شيارات،  ال�شدمات  خممدات  املركبات،  مكابح  قطع  للمركبات،  مقاعد  للمركبات،  )ل��وازم  هوائية 

خممدة لل�شدمات للمركبات، عجالت توجيه املركبات، م�شابك الق�شبان ال�شعاعية للعجالت الفقة 12
الواق�عة بالفئة: 12

و�شف العالمة:JMKR’ ‘ تظهر العالمة التجارية مكتوبة باحلروف الجنليزية باللون الأحمر مع خلفية 
بي�شاء وتتم دمج هذه احلروف الأربعة يف منوذج خمتلف.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 496
با�شم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( انك.

وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 18 دي�شمرب 1994 امل�شجلة حتت رقم :560  

الفئة : 34
والكربيت  ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 

)الثقاب(.
ال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171970         بتاريخ :     12    /   04 /  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: عبا�س طيب ر�شول  
وعنوانه: �س  ب: 114945 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب، الأدوات الريا�شية غري الواردة يف فئات اأخري، ورق لعب )�شده(، رقع �شطرجن، العاب. 

يف الفئة 28
الواق�عة بالفئة: 28

و�شف العالمة:"ROYAL " هي عبارة مكتوبة باللغة الجنليزية باللون الأبي�س مع خلفية حمراء .
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 494

با�شم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( انك.
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات  املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 18 دي�شمرب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 558  
الفئة : 34

والكربيت  ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�شرتاطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :169163         بتاريخ :     13    /   02 /  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: جلوبال توباكو �س م ح 
وعنوانه: �س  ب: 17331 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ امل�شنع او غري امل�شنع ال�شجائر ا�شياء املدخنني و الكربيت يف الفئة 34

الواق�عة بالفئة: 34
و�شف العالمة:هي عبارة عن �شكل م�شطيل باللون الأبي�س مكتوب بداخله احلرفني MK بطريقة مبتكرة 
الأمين  اجلانب  واإىل  الأ���ش��ود  باللون   K واحل��رف  اخلمري  باللون   M احل��رف  اأن  حيث  الالتينية  وباللغة 
للحرفني يوجد �شكل اإمراأة باللون الرمادي وحتتها مكتوب عبارة MARLEY KING مكتوبة باللغة 

الالتينية وباللون الأ�شود وفوقها �شكل قو�س باللون الرمادي.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 484

با�شم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( انك.
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الوليات  املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 23 نوفمرب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 475  
الفئة : 34

والكربيت  ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�شرتاطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 170493         بتاريخ :     12    /   03 /  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شوق للتجارة ) �س.ذ.م.م( 
وعنوانه: �س  ب: 61963 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
لأزالة الروائح الكريهة، عطور، و م�شتح�شرات التجميل  الواقعة �شمن الفئة 03.

الواق�عة بالفئة: 03
الأ�شود  وباللون  الجنليزية  باللغة  YACHT MANمكتوبة  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  العالمة:  و�شف 

وبخلفية الأبي�س 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

EAT 9902

EAT 9922

EAT 9927 EAT 9935

EAT 9906 EAT 12840 EAT 12844

العدد 10778 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  اخلزنة  ال�ش�����ادة/ج�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1177357 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*2 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ج�شر اخلزنة للمقاولت العامة

   AL KHAZNA BRIDGE GENERAL CONTRACTING
اىل/ج�شر اخلزنة لل�شيانة العامة 

   AL KHAZNA BRIDGE GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ابوظبي املنطقة الغربية ليوا �شناعية 
مي�شم بناية دائرة ال�شوؤون البلدية قطعة 28 حمل 6 اىل املنطقة الغربية 

ليوا جفن ار�س رقم 33 حمل رقم 5
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية   :        

                           
بتاريخ :2013/1/6 املودعة حتت رقم :184709 

با�شم  : مدر�شة اليوبيل الدولية اخلا�شة   
وعنوان: �شارع الفالح �س.ب:8152 هاتف:0505411658 المارات العربية املتحدة 

 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :
التعليم البتدائي ريا�س الطفال التعليم العدادي )املتو�شط(.

والواقعة يف الفئة: 41
و�شف العالمه: الكلمة : العالمة عبارة عن كلمة اليوبيل بخط مميز )اخلط الكويف(   

ال�شرتاطات: 
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

   
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/9/30م  املودعة حتت رقم : 179975 
Xtreme: با�شم

وعنوانه: المارات دبي �س ب : 96710 هاتف: 0502110108- الفاك�س: 04263192
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

وقود  ذلك   يف  )مبا  وقود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مركبات   ، مزلقات  �شناعية،   و�شحوم  زيوت 
املحركات ( والزيوت املعدنية وزيوت الفرامل، ومواد ا�شاءة، �شموع وفتائل لال�شاءة.

 الواقعة بالفئة: 4
و�ش���ف العالمة : هو �شكل ومظهر العبوة الفريدة ) ناعمة امللم�س يوجد لها يد جانبية )مقب�س( لها فرزة 
داخلية من ا�شفل العبوة من جهة المامية فقط ، عنق العبوة، مميز ظاهر من المام ويوجد ثالث فرزات 
اولها كبري فا�شغر وا�شغر ويوجد ثمانية فرزات مت�شاوية مميزة من اجلانب المامي للعبوة مفرغة وتوجد 
العبوة  العبوة( لتميزها،  Xtreme على يد )مقب�س  العبوة وحمفور كلمة  ثالث فرزات مفرغة على يد 
اربع  عري�شة  بخطوط  المام  من  ال�شعار  يوجد  كبرية،  لعبوة  البعاء  ثنائي  �شكل  ال�شكل،  ثالثية  م�شلعة 
خطوط مائلة بينها فرغات يف اعلى العبوة اىل اجلهة اليمنى لت�شكل زاوية مائلة كامواج البحر وتوجد كلمة 
Xtreme  بخط عري�س من العلى ومييزها احلرف x ثالثي البعاد مفرغ   من المام والكلمة يتو�شطها 
�شهم مت�شل من بداية الكلمة حتى نهاية الكلمة بخط عري�س مفرغ من الداخل ، الكلمة مائلة ب�شكل زاوية 
باللغة  الكلمة  �شاملة جميع اللوان،  الكلمة لتكون  او  ال�شعار  او  للعبوة  العبوة، اللوان غري حمدد  اعلى  يف 

الجنليزية .
ال�شرتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  28  ابريل 2013 العدد 10778

العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/142 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- غالب ح�شني مزمل  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك 
ال�شادر  التميمي نعلنكم باحلكم  الفا�شلي  للتمويل �س م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي 
يف الدعوى رقم 2012/659 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2012/12/20 يوم من تاريخ ن�شر 
هذا العالن. 2- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )974725.24 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. 2- بف�شخ التفاقية املربمة بني 
والغاء  دب��ي  مر�شى  �شالفا-  ب��رج  من   2002 رق��م  ال�شكنية  الوحدة  ب�شاأن  عليه  واملدعى  املدعية 
امللكية ل�شالح املدعى عليه  ال��واردة يف �شهادة  املنتهية بالتملك-  العقاري، الج��ارة  القيد  ا�شارة 
التي مفادها: تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتمليك طبقا لعقد اليجار 
امل��ودع لدى دائ��رة الرا�شي والم��الك.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  املنتهي بالتملك وملحقا 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/122 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شده/1- حميد ا�شد اهلل خان جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك 
ال�شادر  التميمي نعلنكم باحلكم  الفا�شلي  للتمويل �س م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي 
يف الدعوى رقم 2012/117 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2012/12/17 واملعدل بال�شتئناف  
بالتملك  املنتهية  الي��ج��ارة  اتفاقية  بف�شخ   -1  : وذل���ك  تنفيذيا  �شندا  ب��اع��ت��ب��اره   2012/488
ومالحقها املربمة بني املدعية واملدعى عليه للوحدة العقارية )رقم 1424( بربج اف مب�شروع 
�شكاي كورت�س(  و�شطب عبارة تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد الجارة املنتهية بالتملك  وملحقاته املودع لدى الدائرة الواردة ب�شهادة امللكية ال�شادرة من 
دائرة الرا�شي والمالك وخماطبة الدائرة بذلك.  2- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )524204( 
درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.       
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10778 بتاريخ 2013/4/28    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/144 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شده/1- ناجي الكا�شي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك للتمويل 
�س م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى 
 : وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2012/11/18 بتاريخ  الح��د  يوم  كلي  عقاري   2011/501 رقم 
القيد  واملدعى عليه مع �شطب  املدعية  املربم بني  التمويلي ومالحقة  التاجري  بف�شخ عقد   -1
العقاري الوارد بال�شجل العقاري  �شند الدعوى والذي ين�س على ) تخ�شع  ملكية العقار اىل 
ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�شهادة ملكية العقار- 
ال�شادر عن دائ��رة الرا�شي والم��الك.  2- بالزامكم ب�شداد مبلغ وق��دره )588890.95( درهم 
العالن.       ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

انطلقت اأم�س الول مب�شاركة املئات من املتطوعني والأفراد فعاليات احلملة 
التطوعية البيئية التي دعا اإليها ونظمها برنامج تكاتف للتطوع الجماعي 
التابع ملوؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب وذلك مبنا�شبة اليوم العاملي خلدمة 

ال�شباب والذي ي�شادف 26 اأبريل من كل عام.
وعجمان  وال�شارقة  ودب��ي  اأبوظبي  يف  تنظيمها  مت  التي  احلملة  وت�شمنت 
قاع  تنظيف  �شملت  متنوعة  واأن�شطة  فعاليات  وال��ف��ج��رية  اخليمة  وراأ�����س 
البحر من املخلفات ال�شارة التي من املمكن اأن توؤثر على البيئة والرثوات 
ال�شواطئ  اإىل حملة لتنظيف  ال�شمكية وتنظيف احلدائق العامة بالإ�شافة 
التنفيذي  الرئي�س  احلب�شي  ميثاء  وقالت  جماليتها.  على  للحفاظ  العامة 

للربامج يف موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب يف ت�شريح لها بهذه املنا�شبة اإن 
تنفيذ هذه احلملة يندرج يف �شياق اجلهود احلكومية الرامية اإىل احلفاظ 
على نظافة البيئة والكائنات البحرية و�شحة الإن�شان من خماطر النفايات 
خمتلف  �شملت  التي  احلملة  بهذه  القيام  اأن  احلب�شي  واأو�شحت  البحرية. 
الإماراتية  البيئة  على  باحلفاظ  الربنامج  اإلتزام  عن  يعرب  الدولة  اإم��ارات 
الفريدة وحمايتها من التلوث .. لفتة اإىل دور الربنامج يف تلبية احتياجات 
�شاطئ  اإج��راء احلملة يف منطقة  ق�شاياه. ومت  الإم��ارات��ي وخدمة  املجتمع 
امل�شرف يف  ال�شليمي يف العني وحديقة  اأبوظبي وحديقة  العربي يف  اخلليج 
املارينا  ريا�شات  ن��ادي  القرم  ومنطقة  ال�شارقة  يف  الكورني�س  ومنطقة  دبي 
تنفيذ  ومت  الفجرية.  يف  الكورني�س  منطقة  اإىل  بالإ�شافة  اخليمة  راأ���س  يف 
متطوعي  م��ن  ومتطوعة  متطوعا   130 على  يزيد  م��ا  مب�شاركة  احلملة 

برنامج تكاتف للتطوع الجتماعي بالإ�شافة اإىل مئات الأفراد من خمتلف 
البيئة  امل�شوؤولية الجتماعية جتاه  بادرة عربت عن روح  املجتمع يف  �شرائح 
الفريدة يف دولة الإم��ارات حيث متكن املتطوعون امل�شاركون يف احلملة من 
و�شارك  املجتمع.  �شاعة عمل تطوعي يف خدمة   230 يزيد على  ما  اإجن��از 
يف احلملة حوايل 30 متطوعا من املتطوعني املحرتفني يف جمال الغو�س 
�شارع  املطلة على  املناطق  اإح��دى  البحر يف  قاع  تنظيف  والذين عملوا على 
توؤثر  اأن  املمكن  من  التي  ال�شارة  املخلفات  من  اأبوظبي  يف  العربي  اخلليج 
احلملة  وتهدف  املنطقة.  يف  ال�شمكية  وال���رثوة  البحرية  البيئة  نظافة  يف 
البيئة  على  احلفاظ  باأهمية  العامة  التوعية  رف��ع  اإىل  البيئية  التطوعية 
التي  ال�شارة  املخلفات  من  وحمايتها  البحرية  البيئة  وخا�شة  ع��ام  ب�شكل 
من املمكن اأن توؤثر يف نظافة املكان اأو ت�شكل خطرا يهدد الرثوات ال�شمكية 

املوجودة. كما هدفت احلملة اإىل تعزيز روح الولء والنتماء لدى املتطوعني 
ال�شباب وتوفري فر�س تطوعية منا�شبة لهم يف املجال البيئي ت�شهم يف تعزيز 
جتاربهم وخرباتهم وتطوير قدراتهم و�شقل مهارتهم العملية وال�شخ�شية 

وخا�شة يف جمالت الت�شال والعمل اجلماعي.
يف  للم�شاركة  �شعادتهم  عن  تكاتف  برنامج  يف  املتطوعون  اأع��رب  جهته  من 
هذه احلملة .. م�شريين اىل اأن هذه احلملة مثلت لهم فر�شة لرد اجلميل 
والعمل  التعليم  جم���الت  يف  الكثري  لهم  ق��دم  ال���ذي  الإم���ارات���ي  للمجتمع 
والتوظيف ولرتجمة روؤية القيادة الر�شيدة الداعية اإىل التطوع الجتماعي 
وخدمة املجتمع. يذكر اأن برنامج "تكاتف" للتطوع الإجتماعي تاأ�ش�س عام 
ال�شباب  اإىل تر�شيخ ثقافة التطوع ومتكني  2007 ويهدف برنامج تكاتف 

وال�شتفادة من جهودهم وطاقاتهم يف تلبية احتياجات املجتمع.

تكاتف ينظم حملة بيئية وا�سعة النطاق �سملت خمتلف اإمارات الدولة  

•• ابوظبي- الفجر

ذك��رت ق��ي��ادات امل��دار���س اخلا�شة يف 
ل��وائ��ح جمل�س  اأن  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
ب�شاأن  اجل��دي��دة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
الوقت  يف  ج��اءت  اخلا�شة  امل��دار���س 
بال�شفافية  ت��ت�����ش��م  وه����ي  امل��ن��ا���ش��ب 
وت�شب يف م�شلحة الطلبة واملدار�س 
واأول����ي����اء الأم�������ور.  ج���اء ذل���ك على 
هام�س ور�س العمل التعريفية التي 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  نظمها 
اخلا�شة  امل����دار�����س  ل���وائ���ح  ب�������ش���اأن 
وت�شتهدف  اأب����وظ����ب����ي،  اإم��������ارة  يف 
قيادات  ك��اف��ة  ت��دري��ب  ال��ور���س  تلك 
بينهم  وم�����ن  اخل���ا����ش���ة،  امل�����دار������س 
مديرو املوؤ�ش�شات امل�شغلة للمدار�س 
يف  وم�شاعديهم  امل��دار���س  وم��دي��رو 
اأجل  م��ن  الإم������ارة،  اأن��ح��اء  خمتلف 
متطلبات  تلبية  ع��ل��ى  م�شاعدتهم 

اللوائح اجلديدة. 
والتخطيط  ال�شيا�شات  اإدارة  وتقوم 
املدار�س  ل��ق��ط��اع  ال��ت��اب��ع��ة  والأداء 
اخلا�شة و�شمان اجلودة يف املجل�س 
ب���ت���ق���دمي ال����ت����دري����ب ع���ل���ى ث���الث 

م����راح����ل، وذل�����ك ب���ن���اًء ع��ل��ى مدى 
تطبيق  يف  الإ�����ش����راع  اإىل  احل���اج���ة 
و�شهولة  ال��ل��وائ��ح  اأق�����ش��ام  خم��ت��ل��ف 
تقدمي  ح��ال��ي��اً  وي��ج��ري  تطبيقها. 
والتي  التدريب  الأوىل من  املرحلة 
تركز على مو�شوعات هامة كالقيم 
ترخي�س  وم��ت��ط��ل��ب��ات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
املتعلقة  وال����ش���رتاط���ات  امل����دار�����س 

بالبيئة وال�شحة وال�شالمة.  
وق�����د ����ش���رح امل���ه���ن���د����س ح���م���د علي 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري 
اجلودة  و�شمان  اخلا�شة  امل��دار���س 
ب��امل��ج��ل�����س اأن������ه يف ����ش���وء الأع�������داد 
امل�شجلني  ال��ط��ل��ب��ة  م����ن  ال���ك���ب���رية 
ف����اإن����ه من  امل�����دار������س اخل���ا����ش���ة  يف 
تطوير  م����وا�����ش����ل����ة  ال�����������ش�����روري 
م��ن��ظ��وم��ة امل����دار�����س اخل���ا����ش���ة من 
اأه���داف  امل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  اأج���ل 
روؤية اأبوظبي القت�شادية 2030، 
املجل�س  املنطلق يحر�س  ه��ذا  وم��ن 
على تنظيم هذه الور�س لالأطراف 
خا�شة  ب�شورة  الرتكيز  مع  املعنية 
وم�شاعديهم  املدار�س  مديري  على 
ن��ظ��راً ل��دوره��م احل��ي��وي يف تطبيق 

ه������ذه ال����ل����وائ����ح وال�������ش���ي���ا����ش���ات يف 
عقد  ي��ت��م  وتف�شيال  م��دار���ش��ه��م.   
ور�س العمل ملجموعات من القيادات 
املدر�شية ي�شم كل منها عدد يرتاوح 
يتم  بحيث  ق��ي��ادي��اً،  و70   65 ب��ني 
قيادات  ك��اف��ة  ت���دري���ب  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
امل��دار���س اخلا�شة يف الإم���ارة، ومن 
ت�شتغرق  ال��ت��ي  العمل  ور����س  خ��الل 
تقدمي  يتم  واح����داً  ي��وم��اً  منها  ك��ل 
ال����الزم����ة ح����ول قطاع  امل���ع���ل���وم���ات 
اجلودة  و�شمان  اخلا�شة  امل��دار���س 
على  امل�شاركني  وت��دري��ب  باملجل�س، 
باللوائح  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�����ش��ائ��ل  ك���اف���ة 
باإمارة  اجلديدة للمدار�س اخلا�شة 
املجل�س  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي  اأب���وظ���ب���ي 
بتاريخ  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي 

12 فرباير 2013.  
جل�شات  ال��ع��م��ل  ور������س  وت��ت�����ش��م��ن 
اجلديدة  ال�شيا�شات  ب�شاأن  ت�شاورية 
ال��ن��ق��ا���س حولها  ب����اب  ب���ه���دف ف��ت��ح 
وال����ت����ع����رف ع���ل���ى اأف�����ك�����ار م���دي���ري 
ال�شاأن،  بهذا  وم�شاعديهم  املدار�س 
وم���ن ث��م مي��ك��ن دم���ج ت��ل��ك الأفكار 
ال�شيا�شات  تعديل  اأو  ال�شيا�شات  يف 

لت�شمل الأفكار اجليدة. 
الظاهري يف ختام اجلل�شة  واأ�شاف 
اإدارة  ف��ري��ق  ي��ت�����ش��اور  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة، 
والإدارة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ب�شاأن  امل���در����ش���ي���ة  ال����ق����ي����ادات  م����ع 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات امل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
دليل املدار�س اخلا�شة، وعلى مدار 
ال�����ش��ن��وات ال��ث��الث ال��ق��ادم��ة �شوف 
اخلا�شة  امل���دار����س  م��دي��رو  يح�شل 
اللوائح  ب�����ش��اأن  �شامل  ت��دري��ب  على 
املجل�س  اأن  يف  ���ش��ك  ول  اجل���دي���دة، 
يحر�س على ال�شتماع لأفكار وروؤى 
املديرين وال�شتفادة منها طاملا اأنها 

ت�شب يف م�شلحة الطالب. 
فعالية  ع���ل���ى  ال����ظ����اه����ري  واأك���������د 
ال��ت��دري��ب وحت��ق��ي��ق��ه مل�����ش��ال��ح كافة 
املجل�س  وه�����ي  امل��ع��ن��ي��ة  الأط���������راف 
الأمور،  واأولياء  والطلبة  واملدار�س 
ومن ذلك اأنه ي�شجع على ال�شفافية 
وزي����ادة ال��ث��ق��ة امل��ت��ب��ادل��ة م��ن خالل 
معاً  التعاون  على  اجلميع  ت�شجيع 
لآلية  اأج���ل دع��م الطلبة وف��ق��اً  م��ن 

ر�شمية و�شفافة ووا�شحة. 
ال�����ش��ي��د دانيل  اأ����ش���اد  وم����ن ج��ان��ب��ه 

الظفرة  م��دار���س  مدير  بوكليمان، 
م���دي���ن���ة حم���م���د بن  اخل����ا�����ش����ة يف 
 1120 ت�����ش��ت��وع��ب  وال����ت����ي  زاي������د 
ال�شف  وح��ت��ى  ال��رو���ش��ة  م��ن  طالباً 
ال�شيا�شات  اإدارة  ب��اأداء  ع�شر،  الثاين 
والتخطيط والأداء باملجل�س خالل 
ع��ر���س ال��ل��وائ��ح، وه��و م��ا ي��ع��زز ثقة 
اللوائح  امل��دار���س اخل��ا���ش��ة يف ه��ذه 
امل�شتمر  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  وي��ق��وي 
من  ذلك جلياً  املجل�س، ويظهر  مع 
اإ�شراك  على  املجل�س  حر�س  خ��الل 
اجلهود،  املدر�شية يف هذه  القيادات 
وهو اأمر جيد اإذ يعود بالفائدة على 
م��ن خالل  اأي�����ش��اً  اجل��م��ي��ع، ويظهر 
يف  املجل�س  م�شوؤويل  رغبة  الور�شة 
التعرف على اآراء وخربات م�شوؤويل 
التفاعل اجلاد  خ��الل  امل��دار���س من 

معهم.   
وقالت اآمي �شيمونز، مديرة مدر�شة 
اأن بع�س  للبنات،  الوطنية  النه�شة 
ت�شاعد  اجل���دي���دة  ال��ل��وائ��ح  اأق�����ش��ام 
املدار�س  مب�����ش��ت��وى  الرت���ق���اء  ع��ل��ى 
ما  اأننا  من  الرغم  وعلى  اخلا�شة، 
زلنا يف مرحلة مبكرة للتعرف على 

اأنه من اجليد  اإل  اللوائح بالكامل، 
لها  ي���ك���ون  ����ش���وف  م��در���ش��ة  ك���ل  اأن 
قيادة وجمل�س لالإدارة ي�شم اأولياء 
املحلي  واأف��راد من املجتمع  لالأمور 
املدر�شة  اأ���ش��ح��اب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وال��ق��ي��ادات امل��در���ش��ي��ة، وه���ي تعترب 
تو�شيع  على  ت�شاعد  رائ��ع��ة  م��ب��ادرة 
م�شاركة اأولياء الأمور وغريهم من 

املعنيني يف العملية التعليمية.      
واأ���ش��اف��ت م��دي��رة امل��در���ش��ة اأن���ه من 
تطبيق  ي��ت��م  ���ش��وف  ف�����ش��اع��داً  الآن 
املدار�س  الرخ�س ملديري  ملنح  نظام 
اخلا�شة،  امل��دار���س  بكافة  واملعلمني 
وع��ل��ى ع��ك�����س ال��و���ش��ع ال�����ش��اب��ق، مل 
املدار�س  م��دي��ري  م��ن  مطلوباً  يعد 

يف  رخ�شة  على  احل�شول  واملعلمني 
من  للعمل  فيها  ينتقلون  م��رة  ك��ل 
مدر�شة اإىل اأخرى، مما يرفع الكثري 

عن كاهل املديرين واملعلمني. 
وذك�������������رت ال�����������ش�����ي�����دة �����ش����ارم����اي����ن 
الهالل  راغورامان، مديرة مدر�شة 
ال��دول��ي��ة اخل��ا���ش��ة مب��دي��ن��ة خليفة 
طالباً   314 ت�شتوعب  وال��ت��ي  )اأ( 
ال�شاد�س،  ال�شف  وحتى  بالرو�شة 
اأن احل�شول على التدريب اخلا�س 
ب��ال��ل��وائ��ح اجل���دي���دة ي��ع��ت��رب خطوة 
اأن��ه من  ال��ن��ج��اح، حيث  على طريق 
واأولياء  امل��ج��ل�����س  ح��ر���س  ال��وا���ش��ح 
التعامل  ع��ل��ى  وامل����دار�����س  الأم�������ور 
النهاية  ب�شفافية، وهو ما ي�شب يف 

يف م�شلحة الطالب باعتباره حموراً 
للعملية التعليمية.   

ت�شعر  اأنها  املدر�شة  مديرة  واأك���دت 
ب����اأن ال��ل��وائ��ح اجل���دي���دة مت��ث��ل اأداة 
متكنها من العمل ب�شورة �شحيحة 
ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب��خ��ت��ل��ف ج���وان���ب 
الطلبة  من  ب��دءاً  املدر�شية،  الإدارة 
ومروراً بتوظيف العاملني باملدر�شة 
املجل�س  م��ع  التعامل  اإىل  وو���ش��وًل 
وال��ق��وان��ني الحت��ادي��ة وغ��ريه��ا من 
الأم������ور، وم���ن ث��م ف��ق��د اأ���ش��ب��ح كل 
�شيء وا�شحاً للغاية، وهو ما ي�شهل 
�شرح  عند  اخلا�شة  امل��دار���س  مهمة 
الأمور  لأولياء  وال�شيا�شات  اللوائح 

من خالل وثائق ر�شمية معتمدة.  

•• املنطقة الغربية - الفجر:

القليمي  ال���غ���رب���ي���ة  م��ك��ت��ب  ن���ظ���م 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ح���ف���ل ل���ت���ك���رمي ع�����دد من 
ال���ط���ل���ب���ة وال����ط����ال����ب����ات امل���واط���ن���ني 
املتفوقني  ع�����ش��ر  ال���ث���اين  ب��ال�����ش��ف 
للعام  ال��ث��اين  ال��درا���ش��ي  الف�شل  يف 
– 2014 وذلك   2013 الدرا�شي 
حتت رعاية �شركة ابوظبي للعمليات 
ال��ب��رتول��ي��ة ال��ربي��ة)ادك��و- حقل – 

باب(.
وطالبة  طالبا   20 التكرمي  و�شمل 
ال����ث����اين ع�����ش��ر منهم  ال�������ش���ف  م����ن 
10 ط����الب ه���م اخل��م�����ش��ة الوائ�����ل 
ب��ال��ق�����ش��م��ني ال��ع��ل��م��ي والأدب��������ي من 
الأ�شا�شي  للتعليم  الغربية  مدر�شة 
اخلم�شة  ه��م  طالبات  و10  للبنني 
والأدبي  العلمي  بالق�شمني  الوائ��ل 
ال��ن��دي للتعليم  م��ن م��در���ش��ة ق��ط��ر 

مبدينة  للبنات  والثانوي  ال�شا�شي 
زايد . وح�شر احلفل التكرمي الذي 
اأق��ي��م يف ك��ل م��ن امل��در���ش��ت��ني م�شلم 
ال���ع���ام���ري امل���دي���ر الإق��ل��ي��م��ي ملكتب 
خلفان  وحم��م��د  للتعليم  ال��غ��رب��ي��ة 
اخلدمات  اإدارة  م���دي���ر  امل����زروع����ي 
���ش��رح��ان العامري  امل�����ش��ان��دة و���ش��امل 
وعلي  اخل���ام  ال��زي��ت  م��دي��ر عمليات 
���ش��اري امل���زروع���ي م��ن ق�����ش��م الدعم 
ادك������و( حل��ق��ل باب  وال��ت��خ��ط��ي��ط ) 
امل�شئولني واأولياء الأمور  وعدد من 
والأمهات بح�شور عبداهلل احلمادي 
مدير الغربية وموزه �شيف املن�شوري 

مديرة مدر�شة قطر الندى. 
بهذه  كلمة  ال��ع��ام��ري  م�شلم  واأل��ق��ى 
اإىل  بال�شكر  فيها  توجهه  املنا�شبة 
���ش��رك��ة ادك���و ب���اب مل��ب��ادرت��ه��ا لرعاية 
املتفوقني  والطالبات  الطلبة  ودعم 
املبادرة متثل حر�س  اإن  اإىل  م�شريا 

امل�شئولني يف �شركة ادكو يف التوا�شل 
الطالب  �شريحة  وم��ع  املجتمع  م��ع 
باعتبارهم  اخل�����ش��و���س  وج���ه  ع��ل��ى 
التحفيز  وان  امل�����ش��رق  ال��غ��د  رج����ال 
قوية  على  احل�شول  على  ي�شجعهم 

ومعدلت اقوى واف�شل.
وقال نحن �شعداء بهذا اجلمع الكبري 
الذي ح�شر هذه املنا�شبة لكي ن�شاهد 
جميعا نخبة من ابناءنا املتفوقني يف 
الدرا�شي  العلمي والتح�شيل  املجال 
والذين بذلوا جهدا كبريا للح�شول 
على التفوق ب�شرب ومثابرة ونتمنى 
التميز  يف  ق�����دوه  ي���ك���ون���وا  ان  ل��ه��م 
وان ي���ح���ذوا زم��الئ��ه��م ح���ذوه���م يف 
املجالني  يف  ال���درا����ش���ي  ال��ت��ح�����ش��ي��ل 
املتفوقني  وح���ث  وامل��ه��ن��ي.  ال��ع��ل��م��ي 
لبذل املزيد من املثابرة حتى يكونوا 
الثانوية  يف  الأوائ������ل  ال��ع�����ش��رة  م���ن 
لنيل  الدرا�شي احلايل  للعام  العامة 

الوطني  امل�شرح  التكرمي على  �شرف 
ال��ر���ش��ي��دة حفظها  ال���ق���ي���ادة  وام�����ام 
التعليم  فر�س  ان  اىل  ومنوها  اهلل 
اجلامعي متاحة اأمامهم �شواء داخل 

او خارجها.
والقى حممد خلفان املزروعي مدير 
باب  ادك��و حلقل  امل�شاندة  اخل��دم��ات 
بن  علي  حممد  ع��ن  ب��الن��اب��ة  كلمة 
حلقل  العمليات  رئي�س  نائب  بريك 
اىل  ال�شكر  فيها  وج���ه  )ادك����و(  ب���اب 
لإتاحة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��غ��رب��ي��ة  م��ك��ت��ب 
لرعاية  ادك������و  ل�����ش��رك��ة  ال���ف���ر����ش���ة 
وت��ك��رمي ع���دد م��ن ال��ط��ل��ب��ة الوائ���ل 
بالف�شل الثاين ع�شر يف مبدينة زايد 

من اجل حتفيزهم على التفوق. 
واكد ان ادكو �شتوا�شل حتفيز الطلبة 
املتميزين يف جميع مدار�س املنطقة 
الدرا�شية  الع����وام  خ���الل  ال��ع��رب��ي��ة 
طلبة  تكرمي  ان  اىل  لفتا  القادمة 

تعترب خطوة  زاي��د  وطالبات مدينة 
اوىل و�شيكون بعدها خطوات قادمة 
ل�شتكمال م�شرية التكرمي من اجل 
وحتفيز  التعليمية  العملية  خدمة 

الطالب على التعليم واملثابرة.
الطلبة  م�����ن  ع�������دد  ك�����ل  واأع������������رب 
وال��ط��ل��ب��ات امل��ك��رم��ني وذوي���ه���م عن 
ملبادرة  وتقديرهم  �شكرهم  خال�س 
�شركة )ادكو( باب لرعايتها الكرمية 
انهم  وقالوا  واملتفوقات  للمتفوقني 
عاهدوا اهلل وقادة الوطن ان يكونوا 
القيادة  جند الوطن ويف ح�شن ظن 
ي���ب���ذل���وا اجل���ه���د يف  ال���ر����ش���ي���دة وان 
م�شلحني  ال��دءوب  والعمل  التدريب 
الوطن  راي��ة  حلمل  واملعرفة  بالعلم 
واملحافل  امل���ي���ادي���ن  ك���ل  يف  خ��ف��اق��ة 

الدولية.
ال����ط����الب  ت�����ك�����رمي  مت  خ�����ت�����ام  ويف 
وت�شليم  التقدير  ���ش��ه��ادات  وت��وزي��ع 

ج���وائ���ز ع��ي��ن��ي��ة ق��ي��م��ة ل��ل��م��ك��رم��ني و 
املكتب القليمي للتعليم  قدم مدير 
�شامل  ت�شلمه  تقدير  و���ش��ه��ادة  درع���ا 
���ش��رح��ان ال��ع��ام��ري ن��ي��اب��ة ع��ن نائب 

رئ��ي�����س ال��ع��م��ل��ي��ات ب��ح��ق��ل ب���اب ادكو 
ادكو  �شركة  تعاون  اىل  نظرا  وذل��ك 
م���ع جم��ل�����س اب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
حتفيز الطالب ورعايتها لكثري من 

كما  بالغربية  املدر�شية  الفعاليات 
ق��دم��ت ادك����و درع����ا مم��اث��ال ملجل�س 
م�شلم  ت�����ش��ل��م��ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اب���وظ���ب���ي 

العامري. 

قيادات املدار�ش اخلا�شة ي�شيدون بور�ش العمل التعريفية 

جمل�س اأبوظبي للتعليم ينظم ور�س العمل للمدار�س اخلا�سة للتعريف باللوائح

تعليمية الغربية تكرم الأوائل يف ال�سف الثاين ع�سر

م�ست�سفى الكويت بال�سارقة ينظم ملتقى علميا حول اجلديد يف اأمرا�س القلب  احراق مركبة مواطن 
مبنطقة تالل رملية يف 

العني دون اإ�سابات
احرتقت بعد ظهر اجلمعة مركبة 
مبنطقة  ع�شريني  مواطن  يقودها 
دون  ال����ع����ني،  م���دي���ن���ة  يف  ال����ن����ب����اق 
اأو�شح  وتف�شياًل  ب�شرية  اإ���ش��اب��ات 
الدرمكي،  ع��ني  را���ش��د حمر  امل��ق��دم 
مدير اإدارة الدفاع املدين يف مدينة 
الإدارة يف  اإىل  ورد  اأن بالغاً  العني، 
وخم�شني  وخم�س  الرابعة  ال�شاعة 
دق��ي��ق��ة، يفيد ب��ان��دلع ال��ن��ريان يف 
املواطنني،  اأح�����د  ي��ق��وده��ا  م��رك��ب��ة 
املدين  ال��دف��اع  من  فرقة  فتحركت 

على وجه ال�شرعة للو�شول اإىل مكان احلادث.
من  عالية  منطقة  يف  تقف  كانت  التي  املركبة،  اأن  اإىل  الدرمكي  واأ�شار 
املكان  هذا  يف  وقوفها  اأن  اإىل  لفتاً  بالكامل،  احرتقت  الرملية  التالل 
اإىل مكان  اآليات الدفاع املدين الكبرية  اإىل �شعوبة و�شول  اأدى  املرتفع 
ال�شيارات  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  امل���دين  ال��دف��اع  عنا�شر  ا���ش��ط��ر  م��ا  احل����ادث، 
عليه  وال�شيطرة  احلريق  لإطفاء  اليدوية  الإطفاء  ومعدات  ال�شغرية، 
الدرمكي  وق��ال  احل���ادث.  مكان  اإىل  و�شولهم  م��ن  فقط  �شاعة  رب��ع  يف 
ونا�شد  احلريق،  ح��ادث  مالب�شات  ملعرفة  جارية  لت��زال  التحقيقات  اإن 
اإىل  وال�شعود  ال��رح��الت،  اأوق��ات  باأخذ احليطة واحل��ذر خ��الل  ال�شباب 
املناطق املرتفعة، والتاأكد من �شالحية ال�شيارة والإطارات، اإ�شافة اإىل 
اللتزام بعدم عمل اأي اإ�شافات اأو زوائد غري م�شروعة لل�شيارة حفاظاً 

على اأرواحهم و�شالمة الآخرين.

•• ال�ضارقة-وام:

اأكد ال�شيخ حممد بن �شقر القا�شمى 
مدير  امل�شاعد  ال�شحة  وزارة  وكيل 
اهمية  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة  م��ن��ط��ق��ة 
احدث  متابعة  العلمية فى  اللقاءات 
امل�شتجدات العلمية وتوثيق التعاون 
بني كافة املوؤ�ش�شات ال�شحية بالدولة 
وت���ب���ادل اخل�����ربات وال��ت��وا���ش��ل بني 
امل�شتمر  التطوير  ملواكبة  املخت�شني 

فى خمتلف املجالت الطبية.
علمي  ملتقى  اف��ت��ت��اح  يف  ذل���ك  ج���اء 
وعالج  ت�شخي�س  يف  اجل��دي��د  ح��ول 
امرا�س القلب الذي نظمه م�شت�شفى 
ب��ف��ن��دق هيلتون  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال��ك��وي��ت 
 150 نحو  بح�شور  ام�س  ال�شارقة 
اق�شام  يف  العاملني  م��ن  طبيا  ك���ادرا 
امل�شت�شفيات  يف  ال��ق��ل��ب  ووح�������دات 

العامة واخلا�شة يف الدولة.
وق����ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ���ش��ق��ر ان 
تنمية  ي��ه��دف اىل  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى 
امل��ه��ارات وامل��ع��ارف الطبية يف جمال 
القلب  ام���را����س  وع����الج  ت�شخي�س 
املقدمة  ال�شحية  باخلدمات  للرقي 
وياأتي تنظيمه �شمن برامج التعليم 
موقعا  متثل  ال��ت��ي  امل�شتمر  الطبى 
املهنية  التنمية  خريطة  على  هاما 
الطبية  ال�شارقة  مبنطقة  للعاملني 
وذلك تبعا لأهمية دور هذه الربامج 
فى التطوير املهنى وكيفية التعامل 
اخلا�شة  امل�شتقبلية  امل��ت��غ��ريات  م��ع 

بتطور علوم الطب.
واأو�شح ان امرا�س القلب من اكرث 
م�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��ي��وع��ا  الم����را�����س 
ب�شفة  العربية  املنطفة  وفى  العامل 
منها  ع��دي��دة  ل�شباب  وذل��ك  خا�شة 

تنظيم  يف  ال����ك����وي����ت  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
يف  والعلمية  التدريبية  الفعاليات 
احدث  على  الط���الع  متابعة  �شبيل 
امل�شتجدات الطبية ملواكبة التطورات 
املراجعني  رغبات  وحتقيق  احلديثة 
ال�شحية.  اخلدمات  اف�شل  وتفدمي 
خالل  املحا�شرات  القاء  يف  و���ش��ارك 
ال�شت�شاريني  م���ن  ن��خ��ب��ة  امل��ل��ت��ق��ى 
ابراهيم  الدكتور حممد  القى  حيث 
ال��ق��ل��ب ورئ���ي�������س ق�شم  ا���ش��ت�����ش��ارى 
الباطنية والقلب مب�شت�شفى الكويت 
بعنوان  حما�شرة  الفاعلية  ومن�شق 
ع�شلة  على  وتاثريها  الرئة  جلطة 
الرئة  جلطة  ان  فيها  او�شح  القلب 
الرئة  ����ش���ري���ان  ف����ى  دائ����م����ا  ت���ت���ك���ون 
وتنتقل من احد اوردة اجل�شم ومتر 
القلب  م���ن  ع���رب اجل���ان���ب المي�����ن 
كثري  فى  الرئة  �شريان  فى  لت�شتقر 

من الحيان.
ونوه اىل �شعوبة ت�شخي�س جلطات 
اأع��را���ش��ه��ا مع  تت�شابه  ح��ي��ث  ال��رئ��ة 
كثري من اعرا�س المرا�س القلبية 
فى  واآلم  ال��ت��ن��ف�����س  ���ش��ع��وب��ة  م��ث��ل 
ت�شخي�س  ع��دم  ان  ..م��وؤك��دا  ال�شدر 
العالج  ت��ق��دمي  ال��رئ��ة وع���دم  جلطة 
ل��ل��م��ري�����س يف ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب عن 
يوؤدى  ق��د  م��ذي��ب��ات اجللطة  ط��ري��ق 

اىل هبوط حاد بالقلب والوفاة.
وا�شتعر�س الدكتور حممد ابراهيم 
متكن  اىل  ال���ط���ب���ي���ة  ال�����ش����ال����ي����ب 
ال�شابة  ف��ى  ال�شتباه  م��ن  الط��ب��اء 
الطوارئ  غ��رف��ة  يف  ال��رئ��ة  بجلطة 
وال��ف��ح��و���ش��ات الول���ي���ة ال��ت��ى يجب 
اج�����راوؤه�����ا وك��ي��ف��ي��ة ت���درج���ه���ا حتى 
املقطعية  ال���ش��ع��ة  اج���راء  اىل  ت�شل 
ت�شخي�س  يف  بال�شبغة  احل���ل���زوين 

والعادات  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  ع���دم 
وال�شمنة  ال�شحية  غ��ري  ال��غ��ذائ��ي��ة 
والتدخني. وا�شاف ان وزارة ال�شحة 
اهتماما كبريا  القلب  امرا�س  اولت 
الول��وي��ات فى  راآ���س  وو�شعتها على 
اخل��ط��ة ال���ش��رتاجت��ي��ة م��ن التاحية 
تركز  بحيث  وال��ع��الج��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
الوقاية  ع��ل��ى  ال�����وزارة  ا���ش��رتاجت��ي��ة 
طرق  على  فيه  تركز  ال��ذى  بالقدر 
دور  لهمية  وذلك  العالج  وا�شاليب 
ال�شحية  ال��ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  ال��وق��اي��ة 
وت����ع����زي����ز ال�����وع�����ى امل���ج���ت���م���ع���ى فى 
امل�شببة  اخل���ط���ورة  ع���وام���ل  جت��ن��ب 
التحدي  ان  واأك��د  القلب.  لم��را���س 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تواجهه  ال���ذي 
عام  ب�شكل  ال�شحي  بالنظام  ي��دف��ع 
ان  اىل  خ��ا���س  ب�شكل  وامل�شت�شفيات 
تكون اكرث كفاءة وفعالية وا�شتجابة 
وال�شعى  امل���ج���ت���م���ع  لح����ت����ي����اج����ات 
بتقدمي  امل���ر����ش���ى  ح���ي���اة  ل��ت��ح�����ش��ني 
اف�شل رعاية ممكنة. وقال الدكتور 
م�شت�شفى  م��دي��ر  ال�����ش��رك��ال  ي��و���ش��ف 
األقاها نيابه  الكويت يف الكلمة التي 
نائب  املعلمى  عي�شى  ال��دك��ت��ور  عنه 
مب�شت�شفى  اجل���راح���ة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
امللتقى  تنظيم  ان  بال�شارقة  الكويت 
امل�شت�شفى  ح���ر����س  ي���وؤك���د  ال��ع��ل��م��ي 
والتعليم  املهنى  التطوير  دع��م  على 
الكادر  وت�����ش��ج��ي��ع  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ط��ب��ى 
الطبى والفنى لالطالع على احدث 
ال��ط��ب��ي��ة وذل�����ك طبقا  امل�����ش��ت��ج��دات 
ل�شرتاجتية وزارة ال�شحة فى دعم 
امل��ه��ن��ى وال��ت��ع��ل��ي��م الطبى  ال��ت��ط��وي��ر 
الدور  اأه��م��ي��ة  اىل  واأ����ش���ار  امل�شتمر. 
التطوير  وح����دة  ف��ي��ه  ت��ط��ل��ع  ال����ذي 
امل�شتمر  ال��ط��ب��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ه��ن��ي 

التدخل  ان  ..م���وؤك���دا  ال��رئ��ة  جلطة 
ال�شريع جدير بانقاذ حياة كثري من 
فى  احلديثة  الطرق  باإتباع  املر�شى 

عالج واذابة جلطة الرئة.
جلطات  م��ن  الوقاية  ان  اىل  واأ���ش��ار 
اخلطورة  ع��وام��ل  وجتنب  ال�شاقني 
م��ن اه���م ال���ش��ب��اب ال��ت��ى حت��م��ى من 
ان  ال���رئ���ة واىل  ب��ج��ل��ط��ة  ال����ش���اب���ة 
ه��ن��اك ف��ل��رت م��ر���ش��ح مي��ك��ن تركيبه 
ال��ق�����ش��ط��رة ف���ى الوريد  ع���ن ط��ري��ق 
جلطات  انتقال  ملنع  ال�شفلى  البابى 

ال�شائقني اىل ال�شريان الرئوى.
عبدالعزبز  حممد  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 
ا�شت�شارى جراحة القلب مب�شت�شفى 
بال�شارقة  وال����ك����وي����ت  ال���ق���ا����ش���م���ى 
اجلراحى  العالج  بعنوان  حما�شرة 
تلتها  الورط������ى  ال�����ش��ري��ان  ل��ت��م��زق 
حم��ا���ش��رة ال��دك��ت��ور حم��م��د غنامي 
ورئي�س  القلب  ام��را���س  ا�شت�شارى 
ق�����ش��م ال����ط����وارى مب�����ش��ت�����ش��ف��ى دبى 
نظرة   - القلب  جلطة  اذاب��ة  بعناون 

م�شتقبلية .
ك��م��ا األ���ق���ى ال��دك��ت��ور غ����ازى رداي����دة 
ا�شت�شارى امرا�س الفلب مب�شت�شفى 
الوقاية  بدبي حما�شرة حول  را�شد 
الرجتاف  ملر�شى  امل��خ  جلطات  م��ن 
الرجفان  ان  اىل  فيها  ا�شار  الذينى 
نظم  ا�شطرابات  اك��رث  الذي��ن��ي من 
ن�شبة  وت��������رتاوح  ان���ت�������ش���ارا  ال���ق���ل���ب 
املئة  2 يف  1 اىل  ال���ش��اب��ة فيه م��ن 
املر�شى  ن�شبة  وت����زداد  ال�شكان  م��ن 
بالرجفان الذينى كلما تقدم العمر 

وزادت عوامل اخلطورة.
ي�شكل  الذينى  الرجفان  ان  واأو�شح 
املرب�س  ك���اه���ل  ع���ل���ى  ك���ب���ريا  ع��ب��ئ��ا 
واملجتمع معا من حيث زيادة امرا�س 

القلب والأوعية الدموية وبالخ�س 
املتعلقة بالدماغ منوها اىل ان خطر 
احتمال  يتمثل يف  الذيني  الرجفان 
ت��ك��ون خ���رثات دم��وي��ة داخ���ل الذين 
رجفان  بحالة  ي��ك��ون  ال���ذى  الي�شر 
ب�شكل  الن���ق���ب���ا����س  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ف���ال 
اخلرثات  هذه  تتحرك  وقد  طبيعى 
اىل  الدموية  ال���دورة  عرب  الدموية 
باجل�شم  م���ا  م��ك��ان  ف���ى  ���ش��ري��ان  اى 
وت�شده وبالخ�س الدماغ مما ي�شبب 

ال�شكتة الدماغية.
الذيني  ال���رج���ف���ان  ان  اىل  واأ�����ش����ار 
ال�شكتة  ن�����ش��ب��ة  زي������ادة  يف  ي��ت�����ش��ب��ب 
الدماغية لت�شل اىل خم�شة ا�شعاف 
او اكرث خا�شة وان ال�شكتة الدماغية 
هى  الذي��ن��ى  الرجفان  م��ن  الناجتة 

وخطورة  ���ش��ع��وب��ة  ال�����ش��ك��ت��ات  اك����رث 
م�����ش��ددا ع��ل��ى ام��ك��ان��ي��ة ال��وق��اي��ة من 

ال�شكتة الدماغية.
رم�شان  ع��ل��ي��اء  ال���دك���ت���ورة  واأل���ق���ت 
الباطنية  الم�����را������س  ا����ش���ت�������ش���ارى 
مب�شت�شفى القا�شمى حما�شرة حول 
ال��غ��ري م�شيطر  ال���دم  م��ر���س �شغط 
عليه تلتها حما�شرة للدكتور �شالح 
القلب  امرا�س  ا�شت�شارى  العبيدى 
اجلديد  ع��ن  القوين  ام  مي�شت�شفى 

فى النعا�س القلبى.
ب�����ن �شقر  ال�������ش���ي���خ حم���م���د  وق��������ام 
العلمي  امللتقى  خ��ت��ام  يف  القا�شمي 
واملنظمني  امل���ح���ا����ش���ري���ن  ب���ت���ك���رمي 
مثل  اق��ام��ة  موا�شلة  على  ت�شجيعا 

هذه الن�شاطات العلمية.

العدد 10778 بتاريخ 2013/4/27   
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بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمبري  2012

بيان الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمبري  2012

بيان الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمبري  2012

بيان التغريات يف حقوق امللكة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمبري  2012

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمبري  2012

اي�شاحات )ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية(
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تباينت الآراء يف اليمن ب�شاأن خروج منطقتْي ردفان ويافع مبحافظة 
الذي  اجلنوبي،  احل���راك  بيد  و�شقوطها  ال��دول��ة  �شيطرة  ع��ن  حل��ج 
يعترب اأن هاتني املنطقتني من اأهم واأبرز اأماكن وجوده يف املحافظات 
اللتني  املنطقتني  اأن  اجلنوبي  احل���راك  يف  ق���ادة  وي���رى  اجلنوبية. 
ت�شمان ثماين مديريات اأ�شحتا خارج �شيطرة الدولة منذ �شنوات، 
واأن وجود الدولة فيهما اأ�شبح �شكليا فقط، يف حني يرى م�شوؤولون 
حمليون اأن املنطقتني مل تخرجا عن �شلطة الدولة، واأن ال�شلطات 
املحلية فيهما متار�س عملها باإ�شراف من ال�شلطة املحلية باملحافظة. 
اإن  اخلبجي  نا�شر  حل��ج  مبحافظة  احل���راك  جمل�س  رئي�س  وق���ال 
احلراك ي�شيطر على منطقتْي ردفان ويافع وهو من يديرهما بعد 
خروجهما عن �شيطرة الدولة التي هي اأ�شال غري موجودة حتى يف 
�شنعاء ، م�شريا اإىل وجود بع�س اأجهزة الدولة اإل اأنها غري فاعلة، 

و�شررها �شار اأكرث من نفعها .
اجلنوب،  مناطق  كل  لإ�شقاط  توجها  هناك  اأن  اإىل  اخلبجي  واأ�شار 
ل�شيما اأن احلراك قد اأ�شقط اأغلب املناطق �شيا�شيا وتبقى له اجلانب 
واخلدمات،  التنمية  م�شاريع  اإدارة  فيها  مبا  املناطق  لتلك  الإداري 
التي حتتاج لتمويالت كبرية ل ميتلكها احلراك، موؤكدا اأن احلراك 
يعمل على حل كل امل�شكالت والنزاعات بني الأهايل الذين وثقوا فيه 

اأكرث من املحاكم التي تديرها الدولة .

يوا�شل انريكو ليتا املكلف ت�شكيل احلكومة اجلديدة ام�س م�شاعيه 
معها  العمل  على  واليمني  الي�شار  حلمل  �شحرية  �شيغة  عن  بحثا 
واقناع احلر�س القدمي باف�شاح املجال قليال امام ال�شبان من ا�شحاب 
الكفاءات. ول يوفر امل�شوؤول ال�شاب )46 عاما( املنتمي اىل احلزب 
مبدئيا  اجلديد  احلكومي  الفريق  لت�شكيل  جهد  اي  الدميقراطي 
وقت  حتى  ا�شتمرت  م�شاورات  فبعد  ال�شبوع.  ه��ذا  نهاية  عطلة  يف 
متاأخر من ليل اجلمعة ال�شبت حتادث يف ال�شباح مع بيري لويجي 
بر�شاين. ثم بداأ لقاء حا�شما مع وفد كبري من حزب �شعب احلرية 
)مييني( ي�شم رئي�س احلكومة ال�شابقة �شيلفيو برلو�شكوين ورئي�س 
حزب حرية ال�شعب اجنيلينو الفانو وامل�شت�شار اخلا�س لكافاليريي 
التو�شل  وه��و  كبري  والهدف  املكلف.  الرئي�س  عم  ليتا  جياين  وه��و 
ظل  يف  ���ش��ن��وات  م��ن��ذ  ك��راه��ي��ة  بينهما  تف�شل  ف��ري��ق��ني  تعاي�س  اىل 
من  ال��ي��ورو  منطقة  يف  اقت�شاد  ث��ال��ث  اخ���راج  بغية  واح���دة  حكومة 
ازمة م�شتمرة منذ ا�شهر. فبعد ا�شتقالة ماريو مونتي اواخر العام 
املا�شي  الت�شريعية يف �شباط-فرباير  2012 مل تف�س النتخابات 
اىل بروز غالبية وا�شحة مع ثالث كتل مت�شاوية تقريبا يف جمل�س 
ال�شيوخ: احلزب الدميقراطي وحزب حرية ال�شعب وحركة اخلم�س 
جنوم بزعامة بيبي غريلو. و�شعى احلزب الدميقراطي الذي احتل 
الطليعة، بدون جناح، اىل التحالف مع املعار�شني الذين يتزعمهم 
الكوميدي اليطايل ال�شابق، لكنه ا�شطر حتت �شغط الرئي�س الذي 

اعيد انتخابه جورجيو نابوليتانو اىل التحالف مع اليمني.
 

�شخر امل�شوؤولون الرو�س الذين ت�شتبه الوليات املتحدة يف انهم ا�شطلعوا 
ادراج  م��ن  ال�����ش��ج��ن،  مانييت�شكي يف  ���ش��ريغ��ي  ال��ق��ا���ش��ي  وف���اة  ب���دور يف 
دعم  رو���س  وزراء  لهم  واك��د  ال�شوداء،  المريكية  الالئحة  ا�شمائهم يف 
مو�شكو الثابت. وقد ن�شرت الوليات املتحدة هذا ال�شهر لئحة با�شماء 
مانييت�شكي  بوفاة  مبا�شرة  �شلة  على  انهم  العتقاد  ي�شود  رو�شيا   16
ار�شدة ه��وؤلء ال�شخا�س  2009. ومبوجب هذه الالئحة، جتمد  يف 
جتارية  بعالقات  يقوم  امريكي  موطن  وكل  المريكية  الرا�شي  على 
امل�شتهدفون  ال�شخا�س  ومينع  جزائية.  لعقوبات  نف�شه  يعر�س  معهم 
ا�شماوؤهم يف  ادرج��ت  املتحدة. وحت��دث موظفون  ال��ولي��ات  من دخ��ول 
لئحة مانييت�شكي علنا للمرة الوىل خالل اجتماع متلفز مع وزيرى 
كونوفالوف.  الك�شندر  وال��ع��دل  كولوكولت�شيف  ف��الدمي��ري  الداخلية 
وقال اوليغ �شيلت�شنكو املحقق يف وزارة الداخلية، كما ذكرت وكالة ريا 
نوفو�شتي، هذا لن يوؤثر مبا�شرة علي لين ل املك ل جواز �شفر دوليا 

ول ار�شدة يف الوليات املتحدة او يف �شواها خارج وطننا .

عوا�ضم

�ضنعاء

مو�ضكو

روما

مزيد من معتقلي غوانتانامو 
ي�سربون عن الطعام 

•• وا�ضنطن-ا ف ب:

ال�شجناء  عدد  ي��زداد  حيث  غوانتانامو  معتقل  يف  ال�شراب  حركة  ات�شعت 
الذين تتم تغذيتهم بالقوة يف اجراء تعتربه منظمات عديدة خمالفا حلقوق 
هاو�س  كولونيل �شموئيل  اللفتنانت  املعتقل  با�شم  الناطق  وقال  الن�شان. 
لوكالة فران�س بر�س �شنوا�شل العمل ملنعهم من املوت جوعا . وافادت ارقام 
تن�شر يوميا وت�شهد ارتفاعا م�شتمرا ان ال�شراب ا�شبح ي�شمل 97 معتقال 
من ا�شل 166 �شخ�شا يف هذا ال�شجن. ومن بني املعتقلني ال97 امل�شربني 
انابيب  بوا�شطة  اطعامهم  يتم  19 معتقال  يبلغ  قيا�شي  الطعام عدد  عن 
اللفتنانت كولونيل  باملعدة عن طريق حاجز النف، وفق  مت�شلة مبا�شرة 
هاو�س. ومن بني هوؤلء املعتقلني ال19، نقل خم�شة اىل امل�شت�شفى لكنهم 
مل يكونوا معر�شني خلطر املوت على حد قوله. وهذه احل�شيلة يف ارتفاع 
م�شتمر منذ انطلق التحرك الحتجاجي يف ال�شاد�س من �شباط-فرباير، 
ومنذ البيانات الوىل التي قدمتها ال�شلطات الع�شكرية وحتدثت فيها عن 
9 م�شربني عن الطعام يف 11 اذار-مار�س. وا�شاف الناطق الع�شكري انه 
يحق لهوؤلء املعتقلني الحتجاج. لكن مهمتنا هي ان نوؤمن لهم بيئة �شليمة 
وان�شانية واآمنة ولن نرتك �شجناءنا ميوتون جوعا . وياأتي ذلك بينما تثري 
لل�شليب  الدولية  اللجنة  اكدت  فقد  جدل.  عنوة  ال�شجناء  تغذية  م�شاألة 
الحمر التي ار�شلت موؤخرا فريقا اىل غوانتانامو انه مو�شوع خالف مع 
الوليات املتحدة . ومتنع اللجنة الدولية لل�شليب الحمر ومنظمات اخرى 
للمعايري  خمالفة  انها  معتربة  الو�شيلة  هذه  الن�شان  حقوق  عن  للدفاع 

الخالقية املهنية والطبية املحددة على امل�شتوى الدويل.

الحتالل يقتحم جنني وي�شتهدف �شيادي غزة 

اإ�سرائيل ترف�س وقف اجلدار العن�سري بال�سفة

اعتقال 12 من �سبان البالك بلوك مب�سر 
ا�شهر  خم�شة  منذ  م�شر  وت�شهد 
عن  ا�شفرت  ح��ادة  �شيا�شية  ازم��ة 
نتيجة  ق��ت��ل��ى وج���رح���ى  ���ش��ق��وط 
ان�شار  ب���ني  ال���ش��ت��ب��اك��ات  جت����دد 
بني  ومعار�شيه  مر�شي  الرئي�س 
الفرتة والخ��رى. و�شهد حميط 
احداث  ب��ال��ذات  ق�شر الحت��ادي��ة 
عنف اكرث من مرة كانت ا�شدها 
حني  دي�����ش��م��رب  الول  ك���ان���ون  يف 
ا�شتباكات  يف  قتلى  ع�شرة  �شقط 
امل�شري  ال��رئ��ي�����س  ان�������ش���ار  ب���ني 

ومعار�شيه.

•• القاهرة-ا ف ب:

 12 امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��رط��ة  اعتقلت 
�شابا ملثما من �شباب جمموعات 
ال��ب��الك ب��ل��وك ب��ع��د ت��ورط��ه��م يف 
ه���ج���وم ع���ل���ى ق�����ش��ر الحت����ادي����ة 
�شرطة،  �شيارة  واح��راق  الرئا�شي 
ال�شرق  انباء  ح�شبما نقلت وكالة 

الو�شط عن م�شدر امني.
وقال امل�شدر المني لوكالة انباء 
ال�������ش���رق الو�����ش����ط ال��ر���ش��م��ي��ة يف 
القت  المنية  الجهزة  ان  م�شر 
من  �شخ�شا   12 ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
الحداث  خ��الل  ال�شغب  مثريي 
ق�شر  حم���ي���ط  ����ش���ه���ده���ا  ال����ت����ي 

الحتادية اجلمعة .
�شيجرى  ان����ه  امل�������ش���در  واو�����ش����ح 
�شد  القانونية  الج��راءات  اتخاذ 
املقبو�س عليهم ذلك بعدما القوا 
داخل  النارية  واللعاب  احلجارة 
ق�شر الحتادية بال�شافة لحراق 
م�شاء  املنطقة  يف  �شرطة  �شيارة 
جمموعات  وت���ب���ادل���ت  اجل��م��ع��ة. 
ال�شرطة  وجمندو  بلوك  البالك 

الر�شق باحلجارة .
لوكالة  ع���ي���ان  ���ش��������ه��ود  وق�����������������ال 
فران�س بر�س ان ال�شرطة اطلقت 
لتفريق  للدموع  امل�شيلة  القنابل 

امللثمني .
واظ���ه���رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و بثتها 
امل�شتقلة احرتاق  اون تي يف  قناة 

بيونغيانغ حتاكم اأمريكي 
متهم مبحاولة انقالب

•• �ضيول-ا ف ب:

ذكرت وكالة النباء الكورية ال�شمالية الر�شمية ام�س ان مواطنا امريكيا 
�شيحاكم يف املحكمة العليا لكوريا ال�شمالية بعدة تهم بينها حماولة قلب 
بالتهامات  اع��رتف  ج��ون-ه��و  ب��اي  ان  الوكالة  وقالت  ال�شيوعي.  النظام 
املوجهة اليه و�شيحكم عليه يف موعد قريب. واوقف باي يف ت�شرين الثاين-
نوفمرب املا�شي عند دخوله اىل مدينة را�شون ال�شاحلية �شمال �شرق البالد، 
التي تقع داخل منطقة اقت�شادية خا�شة قرب احلدود الكورية ال�شمالية 
مع رو�شيا وال�شني. وياأتي ذلك بينما ت�شهد �شبه اجلزيرة الكورية توترا 
ت�شاعد منذ التجربة النووية الخرية التي قامت بها بيونغ يانغ يف �شباط-

فرباير املا�شي ودفعت جمل�س المن النووي اىل فر�س عقوبات عليها.
انتهت  الولية  التحقيقات  ان  ال�شمالية  الكورية  النباء  وكالة  واو�شحت 
انتهت بالن�شبة لباي جون-هو الذي اوقف بعد دخوله را�شون يف الثالث من 

ت�شرين الثاين-نوفمرب بتاأ�شرية �شياحية.
على  التحري�س  بجرائم  ال�شتماع  جل�شات  خ��الل  اق��ر  ب��اي  ان  وا���ش��اف��ت 
جمهورية كوريا ال�شعبية الدميوقراطية وحماولة الطاحة بها ، موؤكدة ان 
كل التهامات املوجهة اليه موثقة بادلة . لكن الوكالة مل تو�شح ما ت�شتند 

اليه هذه التهامات.
املعتقل  ان  الول-دي�شمرب  كانون  يف  قالت  جنوبية  كورية  �شحيفة  وكانت 

امريكي كوري يف الرابعة والربعني من العمر ويعمل دليال �شياحيا.
بعد  واوق��ف  �شياح  برفقة خم�شة  ك��ان  ان��ه  ايلبو  كوكمني  وذك��رت �شحيفة 
العثور على قر�س �شلب لكمبيوتر بني اغر�س املجموعة. واوقف عدد من 

المريكيني يف كوريا ال�شمالية يف ال�شنوات الخرية.
وكان وفد امريكي بقيادة روبرت كينغ املبعوث المريكي اخلا�س حلقوق 
الن�شان والق�شايا الن�شانية متكن من التو�شل اىل الفراج عن ايدي جون 
واوق��ف يف كوريا  ع��ادة يف كاليفورنيا  ال��ذي يقيم  يونغ-�شو رج��ل العمال 
ال�شبق  الرئي�س  جنح  كما  تب�شريية.  ن�شاطات  ممار�شة  بتهمة  ال�شمالية 
جيمي كارتر يف 2010 يف و�شاطة لالفراج عن المريكي ايجالون مايل 
غومي�س الذي حكم عليه بال�شجن ثماين �شنوات مع ال�شغال ال�شاقة بتهمة 

دخول كوريا ال�شمالية بطريقة غري م�شروعة.

الق�شر  حميط  يف  �شرطة  �شيارة 
الرئا�شي.

�شباح  امل�شري  التلفزيون  وق��ال 
ال�شبت ان ع�شرين م�شابا �شقطوا 
حدثت  التي  ال�شتباكات  نتيجة 
بني ال�شرطة والبالك بلوك امام 

ق�شر الرئا�شة.
لوكالة  اخ��ر  ام��ن��ي  وق���ال م�شدر 
فران�س بر�س ان ثالثة من رجال 
المن بينهم �شابطني ا�شيبوا يف 

ال�شتباكات.
وتن�شط جمموعات البالك بلوك 

يرتدون  م��ل��ث��م��ون  م��ت��ظ��اه��رون 
م��الب�����س ���ش��وداء ك��ام��ل��ة يف م�شر 
منذ كانون الثاين يناير املا�شي. 
مبادىء  املجموعات  تلك  وتتبنى 
ال���ع���ن���ف وال����ش���ت���ب���اك م����ع ق����وات 
المن وممتلكات جماعة الخوان 
اليها  ي��ن��ت��م��ي  ال���ت���ي  امل�����ش��ل��م��ني 

الرئي�س امل�شري حممد مر�شي.
امل�شري  ال����ع����ام  ال���ن���ائ���ب  وق������رر 
طلعت عبد اهلل قبل ثالثة �شهور 
مالحقة اع�شاء جمموعة بالك 

بلوك باعتبارها ارهابية.

رئي�س ت�ساد يتهم ليبيا بتدريب معار�سيه 
جتميع الت�شاديني يف هذه املواقع. اأعرف من يوجه ويدير هوؤلء املرتزقة 
ال�شرورية  الإج���راءات  باتخاذ كل  الليبية  ال�شلطات  اإن��ه يطالب  وق��ال   .
، واأ�شاف ل  حتى ل تقع ت�شاد �شحية مغامرات جديدة م�شدرها ليبيا 
اأود اأن اأن�شى اأي�شا اأن اأكرث من مليون لغم زرعتها ليبيا يف �شمايل ت�شاد 
والتاريخ  تقتلهم،  زال��ت  وما  الت�شاديني  العديد من  قتلت  الألغام  وه��ذه 
ال�شرر  عن  بالتعوي�س  الت�شاديون  فيه  �شيطالب  ال��ذي  باليوم  �شياأتي 

الذي اأ�شابهم جراء الأعمال التي قام بها نظام القذايف .
وقال ديبي اإن الأمم املتحدة وحكومة مايل طلبتا اإبقاء جزء من القوات 
املوجودة يف مايل حاليا ملدة عامني. واأ�شاف اأن هدف بقاء هذه القوات 
هو حفظ الأمن يف مايل. وذلك يف حديثه عن احلرب التي ت�شارك فيها 

بالده اإىل جانب فرن�شا يف �شمايل مايل.

•• ت�ضاد-وكاالت:

ال�شلطات  تلفزيونية  مقابلة  يف  ديبي  اإدري�����س  الت�شادي  الرئي�س  اتهم 
الت�شاديني  املعار�شني  وتدريب  لإي��واء  بفتح مع�شكرات  الليبية اجلديدة 
الإجراءات  باتخاذ  الليبية  ال�شلطات  وطالب  املرتزقة.  �شماهم  الذين 

ال�شرورية لوقف هذا الن�شاط.
وقال ديبي اإن نظام العقيد الراحل معمر القذايف زرع اأكرث من مليون لغم 
اأرا�شي �شمايل ت�شاد، واإنه �شياأتي اليوم الذي يطالب فيه الت�شاديون  يف 

ليبيا بالتعوي�س عن ما حلق بهم من اأ�شرار.
ي��ت��ج��ول��ون يف ليبيا. وق���د فتحت لهم  امل��رت��زق��ة  ك��ث��ري م��ن  وق���ال دي��ب��ي 
مع�شكرات يف بنغازي . ويف اإ�شارة اإىل ال�شلطات الليبية اأ�شاف وبدوؤوا يف 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

طلبا  الإ�شرائيلي  الق�شاء  رف�س 
حقوقية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ه  ت��ق��دم��ت 
ت��ط��ال��ب مب��ن��ع بناء  ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
اجلدار العازل، يف وادي الكرميزان 
ب��ي��ت حل��م بال�شفة  ال��واق��ع ق���رب 
�شبع  بعد  وذل��ك  املحتلة،  الغربية 

�شنوات من املرافعات.
وقالت موؤ�ش�شة �شانت اإيف )املركز 
اإن  الإن�شان(  حلقوق  الكاثوليكي 
جلنة العرتا�شات اخلا�شة، وهي 
هيئة ا�شتئناف ق�شائية اإ�شرائيلية 
م�����������ش�����ادرات  يف  م���ت���خ�������ش�������ش���ة 
الأرا�����ش����ي، اأق�����رت م�����ش��ار اجل���دار 
املعدل املزمع اأن مير على اأرا�شي 
راهبات ال�شلزيان ويحيط بالدير 

واملدر�شة.
واأو���ش��ح��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ب��ي��ان اأنه 
م�شار  ت��غ��ي��ري  يف  جن���اح���ه���ا  رغ�����م 
يبقي  م�����ش��ار  اإىل  الأويل  اجل����دار 
واملدر�شة يف اجلهة  الراهبات  دير 
ترى  اجل�����دار،  م��ن  الفل�شطينية 
ق���رار  اأن  اإي�����ف  ���ش��ان��ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اللجنة جمحف ومناف لالأعراف 
ال���دول���ي���ة ب���ح���ق دي�����ر ال���راه���ب���ات 
واأ����ش���ح���اب الأرا������ش�����ي والأه������ايل 

اأجمعني .
عن  ي���ن���م  ال����ق����رار  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
العبادة واحلق  اعتداء على حرية 
ال�شرر  اإىل  بالإ�شافة  التعليم  يف 
القت�شادي الذي �شينتج عن �شم 
الأرا����ش���ي وم���ا ���ش��وف ي����وؤدي اإليه 
الأقلية  اآث��ار على ن�شيج  ذل��ك من 
ويق�شي  ج���ال  ب��ي��ت  يف  امل�شيحية 

وبيت  ج���ال  ب��ي��ت  تنف�شل  ب��ح��ي��ث 
حل��م وال��ق��رى امل��ج��اورة لهما عن 
التي  ال��زراع��ي��ة  الأرا���ش��ي  غالبية 
الإ�شرائيلي  اجل��ان��ب  يف  �شت�شبح 
من اجلدار، وهي مبعظمها اأرا�س 
عائدة اإىل فل�شطينيني م�شيحيني 

يف بيت جال.
الدبلوما�شي  عن  روي��رتز  ونقلت 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  يف 
اإن  اأب���������و ع����ي����د ق�����ول�����ه  خ����اف����ي����ري 
ي�شر  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  الح����ت����الل 
على  وامل�������ش���ل���م���ني  ب��امل�����ش��ي��ح��ي��ني 
ت��اأث��ريا على  اأك���رث  ال�����ش��واء، لكنه 
متثل  لأن��ه��ا  امل�شيحية  ال��ط��ائ��ف��ة 
واعترب  ال�شكان.  اأ�شغر من  ن�شبة 

اأرا�س  على ما تبقى من خم��زون 
لعتبارات  واأه��ال��ي��ه��ا،  ل��ل��م��دي��ن��ة 
يف  املح�س  ال�شتيطاين  التو�شع 
اأنه  امل��وؤ���ش�����ش��ة  امل��ن��ط��ق��ة . واأك�����دت 
�شيتم ال�شتئناف على قرار اللجنة 
اأم��ام املحكمة العليا حيث لن يتم 
التي  اأي من املطالب  التنازل عن 

مت التقدم بها.
وم�����ن�����ذ اأك����������رث م������ن م�����ائ�����ة ع����ام 
ب���ي���ت جال  ب����ل����دة  وف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��و 
وادي  ي������زرع������ون  امل�������ش���ي���ح���ي���ون 

الكرميزان بكروم العنب.
ول���ك���ن اجل�������دار ال���ف���ا����ش���ل ال����ذي 
اإ����ش���رائ���ي���ل ����ش���ي���وؤدي اإىل  ت��ب��ن��ي��ه 
ق�شمني،  اإىل  ال��������وادي  ت��ق�����ش��ي��م 

الق�شائي  اأن هذا احلكم  اأب��و عيد 
بالن�شبة لأبناء  بقاء  ميثل م�شاألة 
واح������دة من  ه����ذه  ال��ط��ائ��ف��ة لأن 
اآخر قطع الأرا�شي التي ما زالت 

متلكها.
اإ�شرائيل  الفل�شطينيون  وي��ت��ه��م 
ب��اأن��ه��ا ت��ت��ع��م��د ع���رب اجل�����دار �شم 
املناطق املحاذية لبيت حلم بهدف 
املحتلة، علما  القد�س  ف�شلها عن 
تتجاوز  ل  ب��ي��ن��ه��م��ا  امل�����ش��اف��ة  ب����اأن 

خم�شة كيلومرتات.
م�شوؤولون  ي���ق���ول  امل���ق���اب���ل،  ويف 
اإ�شرائيليون اإن بناء جدار الف�شل 
الذي بداأ عام 2002، �شببه دواع 
اأمنية وال�شعي ملنع ت�شلل مقاتلني 

من  اإ���ش��رائ��ي��ل.  اإىل  فل�شطينيني 
ج���ه���ة اخ��������رى، اق���ت���ح���م���ت ق����وات 
ام�س  �شباح  الإ�شرائيلي  اجلي�س 
بن�شب  وق����ام����ت  ج���ن���ني  م���دي���ن���ة 
العديد  واإي���ق���اف  ع�����ش��ري  ح��اج��ز 
م����ن امل����رك����ب����ات وت��ف��ت��ي�����ش��ه��ا ، يف 
ا���ش��ت��ه��دف اجلي�س  ال����ذي  ال��وق��ت 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف ع��ر���س بحر غزة 

قوارب ال�شيادين الفل�شطينني .
قوات  اإن  حملية   م�شادر  وق��ال��ت 
مفاجًئا  ح��اج��ًزا  ن�شبت  اجل��ي�����س 
على طريق يعبد قرب م�شتوطنة 
حركة  وع����رق����ل����ت  دوت��������ان  م����اب����و 
هوياتهم  يف  ودق���ق���ت  امل���واط���ن���ني 
، وق���ام���ت ب���اإي���ق���اف ال���ع���دي���د من 
ل�شل  اأدى  ال���ذي  الأم����ر  ال��رك��ب��ات 

احلركة يف املنطقة .
ال��زوارق احلربية  ويف غزة فتحت 
اأ�شلحتها  ن����ريان  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 
ال�شيادين  قوارب  على  الر�شا�شة، 
ال�شمالية  املناطق  �شواحل  قبالة 
وقبالة  غ�����زة،  ل��ق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة 
�شواحل خميم الن�شريات ومنطقة 
الزوايدة وهو ما نتج عنة تراجع 
اإ���ش��اب��ة بع�س  ب��ع��د   ، ال�����ش��ي��ادي��ن 

مراكبهم باأ�شرار واإتالف.
اجلي�س  ق��������وات  اأن  اأن  ي����ذك����ر 
الإ�شرائيلي باتت ت�شتهدف ب�شكل 
ال�شيادين  م���راك���ب  ي��وم��ي  ���ش��ب��ه 
ق��ب��ال��ة ����ش���واح���ل ق���ط���اع غ�����زة، يف 
جتاوز وا�شح لتفاق وقف اطالق 
الف�شائل  وق���ع���ت���ة  ال������ذي  ال����ن����ار 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م���ع ا����ش���رائ���ي���ل يف 
القاهرة يف ت�شرين الثاين املا�شي 

عقب احلرب الأخرية على غزة.

مو�سكو: نرف�س التذرع 
بالكيمياوي للتدخل يف �سوريا 

•• بريوت-ا ف ب:

الرو�شي  ال���رئ���ا����ش���ي  امل���وف���د  اك����د 
بريوت  م��ن  ب��وغ��دان��وف  ميخائيل 
ب����الده ل���ش��ت��خ��دام م�شالة  رف�����س 
�شوريا  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال���ش��ل��ح��ة 
ذريعة للتدخل الع�شكري ، مطالبا 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ج������دي وع���ل���ن���ي ي���وؤك���د 

ا�شتخدام مثل هذه ال�شلحة.
تلفزيونية  لقناة  بوغدانوف  وقال 
على  جدية  دلئ��ل  هناك  كانت  اذا 
يف  الكيميائي  ال�����ش��الح  ا���ش��ت��خ��دام 
اظ��ه��اره��ا على نحو  ���ش��وري��ا، يجب 

فوري ل اخفاوؤها .
وبح�شب  ب���ال���رو����ش���ي���ة،  وا������ش�����اف 
ال��رتج��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ق��ن��اة، يجب 
ال��ت��اأك��د م���ن ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات وفق 
املعايري الدولية وعلى نحو عاجل 
اه����داف  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����ش��ت��خ��دم  ان  ل 
اخرى. يجب ال ميثل ذلك ذريعة 

للتدخل الع�شكري .
اأخ����رى،  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ويف م��ق��اب��ل��ة 
ق���ال ن��ائ��ب وزي���ر خ��ارج��ي��ة رو�شيا 
الداعمة للنظام ال�شوري، ردا على 
علينا  نف�شه،  املو�شوع  حول  �شوؤال 
على  ونح�شل  احلقيقة  نعرف  ان 
دل��ي��ل ل ع��ل��ى ك���الم اع��الم��ي غري 

مبني على احلقائق والوقائع .
وا����ش���اف ب��ال��ع��رب��ي��ة ل��دي��ن��ا جتربة 
ت���اري���خ���ي���ة ل���ل���ت���دخ���ل ب���ال���ع���ن���ف يف 
ال�شوؤون العراقية بحجة ان هناك 
املطاف  نهاية  ويف  نووية..  ا�شلحة 

تبني انه مل يكن هناك اي �شيء .
وك����ان ب��وغ��دان��وف ل��ب��ى دع����وة اىل 
ال��غ��داء اق��ام��ه��ا ع��ل��ى ���ش��رف��ه حزب 
لقاء  تخللها  دم�����ش��ق،  حليف  اهلل، 
م����ع رئ���ي�������س ال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة يف 
احل��زب حممد رع��د. وق��ال املوفد 
الرو�شي ان اللقاء كان مفيدا جدا 
. والتقى بوغدانوف خالل زيارته 
ب���دات اخلمي�س  ال��ت��ي  ب���ريوت  اىل 
اللبنانيني،  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ع���ددا 
وا�شار اىل ان حمور الزيارة الو�شع 
ال�����ش��وري وت���اأث���ريات���ه ع��ل��ى الدول 

املجاورة وبينها لبنان.

اعتقال مئات الالجئني ال�سوماليني يف كينيا 
•• عوا�ضم-وكاالت:

امل�شتبه فيهم، وذلك خالل حملة  اأو  اأنها اعتقلت هذا الأ�شبوع مئات املطلوبني  اأعلنت ال�شرطة الكينية 
اأمنية نفذتها يف مدينة غاري�شا ب�شرقي البالد، حيث تقع اأعمال عنف متكررة تعزى غالبا اإىل اجلالية 
ال�شومالية الكبرية املقيمة بهذه املدينة القريبة من ال�شومال. وجاءت هذه احلملة الأمنية يف �شفوف 
الالجئني ال�شوماليني بعد �شل�شلة هجمات �شنها م�شلحون، وبلغت ذروتها يف 18 اأبريل-ني�شان اجلاري 
حني قتل ع�شرة اأ�شخا�س يف هجوم ا�شتهدف مطعما يف تلك املدينة. وقال املتحدث با�شم ال�شرطة م�شعود 
موينيي اإنهم اعتقلوا حتى ال�شاعة 572 �شخ�شا بينهم 111 وجهت اإليهم تهم ق�شائية والباقون اأخلي 
�شبيلهم . واأ�شاف اأن غالبية املوقوفني هم، اإما دخلوا البالد خل�شة اأو دخلوها ب�شفتهم لجئني ولكنهم 
املنطقة حواىل ن�شف مليون  بالبقاء فيها. ويقيم يف هذه  اأنهم ملزمون  اللجوء رغم  غ��ادروا خميمات 
لجئ �شومايل وتكرث فيها الأ�شلحة. وت�شهد كينيا هجمات متكررة، ول �شيما بعدما اأر�شلت اإىل ال�شومال 

يف نهاية 2011 قوة لقتال م�شلحي حركة ال�شباب ال�شومالية.

اأ�ستون تلتقي وزير اخلارجية ال�سيني 
•• بكني-رويرتز:

ا�شتون  كاثرين  الوروب��ي  بالحتاد  اخلارجية  ال�شيا�شة  م�شوؤولة  التقت 
العالقات  لتعزيز  ام�����س  ب��ك��ني  يف  ي��ي  وان���غ  ال�شيني  اخل��ارج��ي��ة  ب��وزي��ر 
املوقع  بيان ر�شمي ن�شر على  العامل وج��اء يف  اقت�شاد يف  اك��رب  ث��اين  مع 
اللكرتوين لالحتاد الوروبي ان زيارة وا�شنطن ت�شتهدف تعزيز عالقة 

الحتاد الوروبي مع القيادة ال�شينية اجلديدة.
وا�شاف البيان ان ا�شتون تعتزم مناق�شة التحديات ال�شرتاتيجية املتعلقة 

بايران و�شوريا وكوريا ال�شمالية وافغان�شتان مع القادة ال�شينيني.
مع  النووي�������ة  املحادثتات  ال�ش�������هر  هذا  �ش�����ابق  وقت  يف  ا�ش���تون  وق�����ادت 
وفرن�شا  وبريطانيا  ورو�شيا  وال�شني  املتحدة  الوليات  عن  نيابة  اي�ران 
اىل  الأح����د  ال��ي��وم  ال�����ش��ني  ا���ش��ت��ون  تغ�����ادر  ان  املتوق�����ع  وم���ن  وامل��ان��ي��ا. 

منغوليا.



مقتل خم�شة جنود مينيني يف هجوم 

تظاهرات يف عدن وع�سيان بجنوب اليمن
•• �ضنعاء-وكاالت:

اح��ت�����ش��د يف م��دي��ن��ة ع���دن بجنوب 
مليون  نحو  ال�شبت  ام�س  اليمن 
ال19  ال�����ذك�����رى  يف  م���ت���ظ���اه���ر 
البالد  جنوب  يف  الأهلية  للحرب 
���ش��ه��دت مدن  ف��ي��م��ا   1994 ع���ام 
اأخ�����رى ع�����ش��ي��ان��ا مدنيا  ج��ن��وب��ي��ة 

تنديدا باحلرب .
ليونايتد  حم��ل��ي  م�����ش��در  وق�����ال 
مئات  تدفق  انرتنا�شونال   بر�س 
اجلنوبيني  املحتجني  من  اللف 
كانت  )ال����ع����رو�����س(  ����ش���اح���ة  اىل 
الع�شكرية  ال��ع��رو���س  عليها  ت��ق��ام 
قبل  ع���دن  يف  اجل��ن��وب��ي  للجي�س 
اكرب  لأح���ي���اء   ، اليمنية  ال���وح���دة 
فعاليات  ان��ط��الق  م��ن��ذ  ت��ظ��اه��رة 
)احل���راك اجل��ن��وب��ي(ال��ذي بنادي 
با�شتعادة دولة اجلنوب التي كانت 

م�شتقلة قبل 1990 .

مقتل ثالثة م�سلحني 
با�ستباك يف داغ�ستان 

•• مو�ضكو-يو بي اأي:

ق��ت��ل 3 م�����ش��ل��ح��ني ب��ا���ش��ت��ب��اك مع 
داغ�شتان  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال�����ش��رط��ة 
ونقلت  ال��رو���ش��ي  ال��ق��وق��از  ب�شمال 
الرو�شية  نوفو�شتي  اأن��ب��اء  وك��ال��ة 
داغ�شتان،  يف  الداخلية  وزارة  ع��ن 
مقيمني  م�����ش��ل��ح��ني   3 اأن  ام�������س، 
اأن  ب��ع��د  ق��ت��ل��وا،  كو�شتيل  ق��ري��ة  يف 
فتحوا النار على عنا�شر لل�شرطة، 
كانوا اأوقفوا �شيارتهم خالل الليل 

لإجراء عملية تفتي�س.
عنا�شر  اأن  ال��������وزارة  واأو����ش���ح���ت 
ال�شرطة ردوا على م�شادر النريان، 

ما اأدى اإىل مقتل 3 م�شلحني.
وق���ال���ت جل��ن��ة م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب 
التعرف  مت  اإنه  الرو�شية  الوطنية 
الذي  امل�شلحني  اأح���د  ه��وي��ة  ع��ل��ى 

كان زعيم ع�شابة يف القرية.
�شفوف  يف  اإ���ش��اب��ات  اأي  ت��ق��ع  ومل 
متكنوا  ال��ذي��ن  ال�����ش��رط��ة  عنا�شر 
الأ�شلحة  م��ن  ع���دد  م�����ش��ادرة  م��ن 

والذخائر يف موقع احلادثة.

اثر معلومات عن حتركات مل�شلحي 
القاعدة.

وت���اب���ع ان ال���ش��ت��ب��اك��ات ك��ان��ت ما 
تزال مت�شمرة بعد الظهر م�شريا 
اىل مقتل عدد من امل�شلحني ومن 

ال���دف���اع يف  وزارة  اك����دت  ج��ه��ت��ه��ا، 
اثنني  مقتل  اللكرتوين  موقعها 
ال�شتباكات  يف  امل�����ش��ل��ح��ني  م����ن 
ويذكر ان القاعدة اغتنمت �شعف 
اليمن  يف  امل���رك���زي���ة  ال�����ش��ل��ط��ات 

الرئي�س  ����ش���د  والح����ت����ج����اج����ات 
�شالح  اهلل  ع���ب���د  ع���ل���ي  ال�������ش���اب���ق 
يف  ن��ف��وذه��ا  ل��ت��ع��زي��ز   ،2011 يف 
مناطق عدة من البالد وخ�شو�شا 

يف اجلنوب وال�شرق.

املالية حممد عمايه والعديد من 
القيادات الع�شكرية واملدنية .

اليمن  �شمال  بني  حرب  واندلعت 
 ،1994 ع���ام  �شيف  يف  وج��ن��وب��ه 
اإثر وحدة �شلمية وقعها عن �شمال 
عبد  علي  ال�شابق  الرئي�س  اليمن 
اجل���ن���وب علي  وع����ن  ���ش��ال��ح  اهلل 
ب�شيطرة  ،ان��ت��ه��ت  ال��ب��ي�����س  ���ش��امل 

قوات ال�شمال .
ه�����ذا وق�������ال م���������ش����وؤول مي���ن���ي ان 
اىل  بانتمائهم  ي�شتبه  م�شلحني 
للجي�س  مركزا  هاجموا  القاعدة 
جنوب �شرق �شنعاء ام�س ما ا�شفر 

عن مقتل خم�شة من اجلنود.
ا�شمه  ذك�������ر  راف���������ش����ا  وا�������ش������اف 
جنود  خم�شة  ان  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 
يف  بجروح  اخ��رون  وا�شيب  قتلوا 
حيث  رادع  منطقة  على  ال��ه��ج��وم 
م�شاء  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اع��ل��ن��ت 
اجلمعة تعزيز الجراءات المنية 

تطالب  هتافات  املتظاهرون  وردد 
مدن  م��ن  اليمني  املحتل  ب��اإخ��راج 
الرئي�س  وحم���اك���م���ة  اجل�����ن�����وب  
�شن  من  باعتباره  �شالح  ال�شابق 
، وطالبوا  ع��ل��ى اجل��ن��وب  احل���رب 
ب�����ال�����وق�����وف ب�����وج�����ه ال���ت���ح���ال���ف 
الع�شكري القبلي الديني املتخلف 

.
كما �شهدت مدن اجلنوب ع�شياناً 
واغلقت  احل����رك����ة  ����ش���ل  م���دن���ي���ا 
جميع املحالت التجارية واملرافق 
واخل��ا���ش��ة يف معظم  احل��ك��وم��ي��ة 
واملهرة  ح�شرموت،و�شبوة  م��دن 
ا���ش��ت��ج��اب��ة لدعوات  واب����ني وحل���ج 
لتنفيذ   ، اجل����ن����وب����ي  احل���������راك 
ع�����ش��ي��ان م���دين ت��ن��دي��دا باحلرب 

على اجلنوب.
الثالثة  الأي�������ام  يف  لف���ت���اً  وك�����ان 
من  املتتالية  ال���دع���وات  ال�شابقة 
اجلنوبية  ال���ق���ي���ادات  اأغ���ل���ب  ق��ب��ل 

جلماهري  واخل�������ارج  ال����داخ����ل  يف 
مليونية  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  اجل��ن��وب 
ا�شموه  وم��ا  اإب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان   27

الزحف اىل عدن .
منظمة  ط����ال����ب����ت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
حقوقية مينية احلكومة بالك�شف 
اختفوا  �شخ�شاً   90 م�شري  ع��ن 
م��ن��ذ احل���رب الأه��ل��ي��ة ب��ني �شمال 
العام  �شيف  يف  وج��ن��وب��ه��ا  ال��ب��الد 

.  1994
)الفي�شل  منظمة  رئي�شة  وقالت 
والتعذيب  لالعتقال  (املناه�شة 
والإخفاء الق�شري، علياء ال�شعيبي 
انرتنا�شونال  ب���ر����س  ل��ي��ون��اي��ت��د 
مب���رور اأك���رث م��ن 19 ع��ام��اً على 
ال���ع�������ش���رات بل  ي������زال  احل������رب ل 
اأب��ن��اء جنوب اليمن ل  امل��ئ��ات م��ن 
يعرف م�شريهم حتى الآن بينهم 
العميد  ال�����ش��اب��ق  ع����دن  حم���اف���ظ 
ن���ا����ش���ر ال�������ش���ي���ل���ي، ون����ائ����ب وزي����ر 

التعاون الإ�سالمي تدعو لإطالق املطرانني يف �سوريا 
•• جدة-ا ف ب:

دعت منظمة التعاون ال�شالمي ام�س اىل اطالق �شراح 
املطرانني املخطوفني يف �شوريا من دون اي �شروط .

الدين  اك��م��ل  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام ملنظمة  الم����ني  واع����رب 
ال�شديد لتوا�شل احتجاز  ا�شتيائه  بيان، عن  اوغلى يف 
املطرانني يوحنا ابراهيم وبول�س يازجي، اللذين جرى 
اختطافهما من قبل م�شلحني يف �شمال �شوريا الثنني 

املا�شي.
واكد �شرورة الفراج الفوري عنهما، واطالق �شراحهما 
مع  يتنافى  الت�شرف  ه��ذا  مثل  لن  ���ش��روط،  اي  دون 

امل�شيحي  الدين  لرجال  يوليها  التي  املكانة  و  ال�شالم 
الذين عا�شوا معززين مكرمني يف ربوع بالد ال�شالم .

ل��ل��روم الرث��وذك�����س بول�س  وق��د تعر�س م��ط��ران حلب 
يوحنا  الرث��وذك�����س  لل�شريان  حلب  وم��ط��ران  ي��ازج��ي 

ابراهيم للخطف يف قرية كفر داعل يف ريف حلب.
وا�شعا  دول��ي��ا  تنديدا  املطرانني  خطف  عملية  ولقيت 
البابا  �شيما من  ال��ف��وري عنهما، ل  ل��الف��راج  ودع���وات 

فرن�شي�س.
املطران  ان  ح��ل��ب  يف  امل��ط��ران��ي��ت��ني  م�������ش���ادر  وت����وؤك����د 
امل�شرق  و�شائر  انطاكيا  بطريرك  �شقيق  وه��و  يازجي، 
ابراهيم  واملطران  يازجي،  العا�شر  يوحنا  لالرثوذك�س 

ل يزال قيد الحتجاز منذ خطفهما الثنني بينما كانا 
الكني�شتني  يف  م�شادر  وكانت  ان�شانية.  مهمة  ي��وؤدي��ان 
اكد  املطرانني،  برفقة  كان  �شخ�شا  ان  الثالثاء  اف��ادت 

ان اخلاطفني هم من ال�شي�شان .
لكن املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان اعلن ان املنطقة 
ن�شاطات  ت�شهد  اخل��ط��ف  عملية  فيها  ح�شلت  ال��ت��ي 

ملقاتلني من داغ�شتان.
الرثوذك�س خم�شة  امل�شيحيون وغالبيتهم من  وي�شكل 
ن�شمة،  23 مليون  البالغ  �شوريا  �شكان  باملئة من عدد 
وب��ق��وا يف �شكل ع��ام يف م��ن��اأى ع��ن ال��ن��زاع امل�شتمر منذ 

منت�شف اآذار-مار�س 2011.

المريكية  ال�شتخبارات  حتاليل 
باري�س ولندن وتل  وال�شادرة عن 
اب��ي��ب. وب���رر م�����ش��وؤول ام��ريك��ي يف 
ال��دف��اع ه���ذا امل��وق��ف ب��ق��ول��ه نعلم 
ترتكز  ع��ن��دم��ا  امل���ع���زوف���ة  ا����ش���ال 
ا�شا�س  ع���ل���ى  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ق��������رارات 
يتبني  ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
انها خاطئة ، يف تلميح اىل املزاعم 
بوجود ا�شلحة دمار �شامل عراقية 
لغزو  ح���ج���ة  ا����ش���ت���خ���دم���ت  ال���ت���ي 

العراق يف العام 2003.
م����ن معهد  ت���اب���ل���ر  ان��������درو  ل���ك���ن 
وا�شنطن ل�شيا�شة ال�شرق الو�شط 
ق����ال ل���وك���ال���ة ف���ران�������س ب���ر����س ان 
هي  املتحدة  ال��ولي��ات  م�شداقية 
كان  ان  املحك  على  �شتكون  التي 
ا�شلحة  ي�����ش��ت��خ��دم  ال����ش���د  ب�����ش��ار 
املعار�شة  ل����رتوي����ع  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
و اخ���ت���ب���ار خ���ط���وط���ن���ا احل����م����ر . 
مف�شلية  حل����ظ����ة  ان����ه����ا  وراى 
الزمة  مفاعيل  واح���ت���واء  لدارة 

ال�شورية.
واعتربت زعيمة الدميوقراطيني 
يف جمل�س النواب نان�شي بيلو�شي 
ان جم���رد ت��ق��دمي م�����ش��اع��دة غري 
امل�شلحني  امل��ع��ار���ش��ني  اىل  ق��ات��ل��ة 
ل ي���ك���ف���ي، م����وؤك����دة ع���ل���ى وج����وب 

النتقال اىل املرحلة التالية .

•• ا�ضطنبول-ا ف ب:

ال����ث����اين يف حزب  امل���������ش����وؤول  اك�����د 
العمال الكرد�شتاين مراد كرايالن 
يف حديث ن�شرته �شحيفة راديكال 
املتمردين  ان�������ش���ح���اب  ان  ام�������س 
الك������راد م���ن ت��رك��ي��ا ���ش��ي��ن��ت��ه��ي يف 

اخلريف املقبل على ابعد تقدير.
من  ال�شحيفة  ا�شئلة  ع��ل��ى  وردا 

فعال اكرث بكثري . ومنذ العالن 
ع��ن حم��ادث��ات ال�����ش��الم يف اواخر 
املا�شي  دي�����ش��م��رب  الول  ك���ان���ون 
جت�����ري ات�������ش���الت ب����ني اوج�����الن 
ر�شائل  ب���وا����ش���ط���ة  وامل���ت���م���ردي���ن 
ال�شالم  ح���زب  م��ن  ن����واب  ينقلها 
بلقاء  لهم  ي�شمح  كردي  والتنمية 
العمال  حل��زب  التاريخي  الزعيم 

الكرد�شتاين يف ال�شجن.
واحدى هذه الر�شائل التي تدعو 
ال��ك��رد���ش��ت��اين اىل وق����ف اط���الق 
ال���ن���ار والن�������ش���ح���اب، ق��رئ��ت امام 
الك���راد يف  م��ن مئات الف  ح�شد 
21 اذار مار�س يف دياربكر كربى 
امل���دن ال��ك��ردي��ىة يف ج��ن��وب �شرق 
تقدم  اول  ���ش��ج��ل  م��ا  الن���ا����ش���ول، 

ملمو�س يف عملية ال�شالم.
وقد ا�شفر النزاع الكردي يف تركيا 
ع���ن ���ش��ق��وط اك���رث م���ن 45 الف 
الرتكي  اجل��ي�����س  ب��ح�����ش��ب  ق��ت��ي��ل 
العمال  ح�����زب  مت�����رد  ب�����دء  م���ن���ذ 

الكرد�شتاين يف 1984.

العراق حيث  ب�شمال  قنديل  جبل 
مقر القيادة العامة حلزب العمال 
الكرد�شتاين، قال كرايالن بح�شب 
املعلومات التي هي بني بيدي فان 
الن�شحاب ل يتوقع ان ينتهي ال 

نحو اخلريف .
واو�شح القائد الع�شكري ان زعيم 
عبداهلل  امل�����ش��ج��ون  ال��ك��رد���ش��ت��اين 
اوج�������الن ال������ذي ي���ت���ف���او����س منذ 

من  الرتكية  ال�شلطات  مع  ا�شهر 
اج��ل ح��ل ال��ن��زاع ال��ك��ردي، يرغب 
اخلريف  قبل  �شريع  ان�شحاب  يف 
قدرة  يف  �شكوكه  ع��ن  ع��رب  لكنه   ،

حزبه على احرتام مهلة كهذه.
وك���������ان م���������راد ك������راي������الن اع���ل���ن 
العمال  ح��زب  ق���وات  ان  اخلمي�س 
الكرد�شتاين �شتن�شحب من تركيا 
اع��ت��ب��ارا م��ن 8 اي��ار-م��اي��و املقبل 
ب�شمال  ق��واع��ده��ا  يف  و�شتتجمع 
العراق وفقا لتعليمات �شادرة عن 

اوجالن.
ال�شبت  ن�شر  ال���ذي  احل��دي��ث  ويف 
دعا ال�شلطات الرتكية اىل ال�شماح 
بالتوجه  الكرد�شتاين  م��ن  ل��وف��د 
ال�شجن  امي�������رايل  ج����زي����رة  اىل 
لالجتماع  ت��رك��ي��ا  غ����رب  ب�����ش��م��ال 

مبا�شرة باوجالن.
رادي��ك��ال لقناع كل  وق��ال بح�شب 
رف��اق��ي ول��ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات فعال 
فان ال�شماح له بالتحدث مبا�شرة 
امام جمموعة من رفاقنا �شيكون 

الكرد�ستاين ينهي ان�سحابه من تركيا يف اخلريف 

حتقيق اأممي من 
اخلارج بكيميائي �سوريا 

•• نيويورك-وكاالت:

فريقها  اأن  املتحدة  الأمم  اأعلنت 
ا�شتخدام  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ك��ل��ف 
اأ�شلحة كيميائية ب�شوريا بداأ العمل 
من اخلارج جمع معلومات وبيانات 
تفيد حتقيقاته. ويف ال�شياق، وعد 
اأوباما  ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
احتمال  يف  ق���وي  حتقيق  ب���اإج���راء 
لالأ�شلحة  دم�������ش���ق  ا�����ش����ت����خ����دام 
من  حت��ذي��ره  جم��ددا  الكيميائية، 

ا�شتخدام تلك الأ�شلحة.
واأو����ش���ح���ت امل��ن��ظ��م��ة الأمم���ي���ة اأن 
حمققيها بدوؤوا العمل من اخلارج 
رف�س  يف  دم�شق  ا���ش��ت��م��رار  ب�شبب 

ال�شماح لهم بدخول اأرا�شيهم.
وقال املتحدث با�شم الأمم املتحدة 
العام  الأم��ني  اإن  ني�شريكي  مارتن 
ب�����ان ك����ي م�����ون ب���ع���ث ر����ش���ال���ة اإىل 
يوم  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س 
بال�شماح  فيها  يطالبه  اخلمي�س 
ل��ف��ري��ق امل��ح��ق��ق��ني ب��ال��دخ��ول اإىل 
ودون  بحرية  فيها  والعمل  �شوريا 

عوائق .
العام  الأم��ني  اأن  املتحدث  واأ�شاف 
احلكومة  م�����ن  ب�����اإحل�����اح  ي���ط���ل���ب 
�شريع  ج�����واب  اإع����ط����اء  ال�������ش���وري���ة 
العمل  للبعثة  يتيح  مب��ا  واإي��ج��اب��ي 

يف �شوريا .
العامل  اأن  ن��ي�����ش��ريك��ي  واأو������ش�����ح 
الذي  �شيل�شرتوم  اأك���ي  ال�شويدي 
عينه الأمني العام الأممي يف نهاية 
مار�س-اآذار املا�شي على راأ�س جلنة 
التحقيق �شي�شل الثنني اإىل مقر 
الأمم املتحدة يف نيويورك لإجراء 
م�شاورات مع م�شوؤولني يف املنظمة 

الدولية.

الأ�شلحة الفتاكة وغري التقليدية 
يف احلروب القادمة ب�شكل عام.

ما  اإىل  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  واأ��������ش�������ارت 
الإيجابية  النتائج  بع�س  اأ�شمتها 
ممثلة  الأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ح��رب 
اتفق  ال��ذي  ب��روت��وك��ول جنيف  يف 
من خالله ق��ادة العامل على عدم 
اأو  الكيمياوية  الأ�شلحة  ا�شتخدام 
وذلك  احل����روب،  يف  البيولوجية 
ب��ه ه���ذه الأ���ش��ل��ح��ة من  مل��ا تت�شب 
اآلم وويالت، م�شيفة اأنه يتوجب 
يف  التدخل  ال��دويل  املجتمع  على 
التجاوز،  لهذا  حد  لو�شع  �شوريا 
وذل���ك ب��اع��ت��ب��اره جت����اوزا يختلف 
عن انتهاكات نظام الأ�شد ال�شابقة 
وحماولته  امل��ج��از  مثل  الأخ����رى 
يف  ال�شلمية  الحتجاجات  اإخ��م��اد 
البالد عن طريق فوهات املدافع.

كما دعت ال�شحيفة اأوباما اإىل اأن 
يتذكر وهو يوازن �شيا�شاته ب�شاأن 
املجازر  املتفاقمة  ال�شورية  الأزمة 
تعر�شت  التي  اجلماعية  والإب��ادة 
 ،1994 لها جمهورية روان��دا يف 
عن  بنف�شه  ال���ع���امل  ن����اأى  ع��ن��دم��ا 
واأو�شحت  اإي��ق��اف��ه��ا.  يف  ال��ت��دخ��ل 
للكاتبة  ن�شرته  مقال  خ��الل  م��ن 
الإب������ادة يف  اأن  ���ش��ل��وت��ر  م����اري  اآن 
حوايل  مقتل  يف  ت�شببت  روان����دا 
األ���������ف يف غ���������ش����ون ع����دة  م�����ائ�����ة 

اأ�شابيع.
ودعت ال�شحفية اأوباما اإىل اأن ل 
�شمتت  كما  �شوريا  ب�شاأن  ي�شمت 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال���ع���امل على 
رواندا،  لها  تعر�شت  التي  الإب��ادة 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

ت������ن������اول������ت م����ع����ظ����م ال�������ش���ح���ف 
والتحليل  ب��ال��ن��ق��د  الأم���ريك���ي���ة 
ل�شتخدام  املحتملة  ال��ت��داع��ي��ات 
اأ�شلحة كيمياوية  ال�شوري  النظام 
البالد،  يف  ال����دائ����ر  ال�������ش���راع  يف 
اإح���داه���ا ع���ن خطورة  وت�����ش��اءل��ت 
ا�شتخدام هذا ال�شالح يف احلروب، 
ودعت اأخرى اإىل �شرورة التدخل 
الدويل يف �شوريا باأ�شرع ما يكون 

من اأجل حماية املدنيني.
بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  وقالت 
اإنه اإذا كان نظام الرئي�س ال�شوري 
الأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دم  الأ���ش��د  ب�����ش��ار 
الكيمياوية، فاإنه يكون قد جتاوز 
و�شعه  ال�������ذي  الأح�����م�����ر  اخل������ط 
اأوباما  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
ب�������ش���اأن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف احل���رب 
بالبالد،  ت��ع�����ش��ف  ال��ت��ي  الأه��ل��ي��ة 
ال�شورية  الأزم��������ة  اأن  م�����ش��ي��ف��ة 
املتفاقمة التي بداأت منذ اأكرث من 
اأك���رث من  اأرواح  ع��ام��ني ح�����ش��دت 
ال�شوري  النظام  واأن  األفا،  �شبعني 
كبرية  اأع�����داد  بقتل  متهما  ���ش��ار 
ال�شحيفة  واأ�شافت  املدنيني.  من 
للكاتب  ن�شرته  م��ق��ال  خ��الل  م��ن 
هذه  ا���ش��ت��خ��دام  اأن  في�شر  ماك�س 
الأ���ش��ل��ح��ة ي��ع��د اأم����را خ��ط��ريا مع 
اأن��ه رمبا ل يوجد فرق كبري بني 
بغاز  اأو  ب��ال��ق��ذائ��ف  ال��ن��ا���س  ق��ت��ل 
يف  يكمن  ال��ف��رق  ولكن  ال�شارين، 
جت����اوز ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري للخط 
الإدارة  و���ش��ع��ت��ه  ال�����ذي  الأح���م���ر 
ال�شكوت  اأن  مو�شحة  الأمريكية، 
ع���ل���ى ا����ش���ت���خ���دام ن����ظ����ام الأ�����ش����د 
الأ���ش��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة ح��ت��ى اإن 
كانت بكميات قليلة اأو على نطاق 
�شابقة  ي�شكل  اأن  �شاأنه  من  �شيق 
خ���ط���رية ب�������ش���اأن ا����ش���ت���خ���دام هذه 

الأدلة  م��ن  ن��وع  اأي  ع��ن  مت�شائلة 
تريدها  التي  الأخ���رى  الإ�شافية 
ا����ش���ت���خ���دام نظام  ب�������ش���اأن  اإدارت��������ه 
الكيمياوية  ل��الأ���ش��ل��ح��ة  الأ�����ش����د 
الفتاكة بجانب كل الأدلة التي مت 
املتمثلة  الآن،  حتى  عنها  الك�شف 
وغريه  ال�شارين  غاز  با�شتخدامه 

من غازات الأع�شاب الأخرى؟
�شحيفة  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
اإن  مونيتور  �شاين�س  كري�شتيان 
لالأ�شلحة  الأ���ش��د  نظام  ا�شتخدام 
يف  الأهلية  احل��رب  يف  الكيمياوية 
قادة  اأن يجرب  ���ش��اأن��ه  م��ن  ���ش��وري��ا 
والتدخل  ال��ت��ح��رك  ع��ل��ى  ال��ع��امل 

اجلهاديني  مع  واندجموا  العراق 
من  ال�شحيفة  وقالت  �شوريا.  يف 
باك  للكاتب  ن�شرته  مقال  خ��الل 
�شابق  ���ش��اب��ط  وه����و  ���ش��ي��ك�����ش��ت��ون 
املركزية  امل����خ����اب����رات  وك����ال����ة  يف 
اإن  اأي(  اآي  )����ش���ي  الأم����ريك����ي����ة 
احلرب الأهلية الراهنة يف �شوريا 
اأ�شفرت حتى الآن عن مقتل اأكرث 
األفا، واإنها حرب �شد  من �شبعني 
نظام الأ�شد على وجه اخل�شو�س، 
واإنه يلتقي فيها يف الكراهية �شد 
الأ����ش���د ���ش��رائ��ح وا���ش��ع��ة ت��ب��داأ من 
املوؤيدين  العلمانيني  امل��ت��م��ردي��ن 
املت�شددين  اإىل  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 

اأن  فيها باأ�شرع ما يكون، م�شيفة 
ي�شتند  اأن  الدويل ميكنه  املجتمع 
احلرمة  م���ب���داأ  ع��ل��ى  ت��دخ��ل��ه  يف 
الدولية ل�شتخدام هذه الأ�شلحة 
حماية  اأج������ل  وم�����ن  اخل�����ط�����رية، 
امل��دن��ي��ني الأب����ري����اء م���ن خماطر 
ه�����ذه الأ����ش���ل���ح���ة ال���ف���ت���اك���ة. ويف 
ال�شياق، حذرت �شحيفة وا�شنطن 
اأ�شمته احلرب الأهلية  تاميز مما 
ال��ث��ان��ي��ة يف ���ش��وري��ا، م��و���ش��ح��ة اأن 
ي�شتعد  �شوريا  يف  القاعدة  تنظيم 
التي  ال��ل��ح��ظ��ة  يف  ل��الن��ق�����ش��ا���س 
ي�شقط فيها نظام الأ�شد، واأ�شافت 
من  انطلقوا  القاعدة  مقاتلي  اأن 

ينهزم  عندما  ولكن  الإ�شالميني، 
الأهلية  احل���رب  ف���اإن   ، ال��ط��اغ��ي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة يف ���ش��وري��ا ���ش��ت��ك��ون من 

جانب اجلهاديني و�شد اجلميع.
تنظيم  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
ال�����ع�����راق و����ش���وري���ا  ال����ق����اع����دة يف 
���ش��ي�����ش��ع��ى ل���ت���ق���وي���ة ح�������ش���ون���ه يف 
البلدين  ب���ني  ح���دودي���ة  م��ن��اط��ق 
العراق،  ك�شحراء اجلزيرة غربي 
م�شيفة اأنه عندما ت�شعر القاعدة 
بزيادة �شعبيتها يف املنطقة، فاإنها 
اإ�شالمية  دول���ة  تعلن  م��ا  �شرعان 
حم��ت��م��ل��ة م����ن م��ن��ط��ق��ة الأن����ب����ار 
و�شمايل  ���ش��رق��ي  اإىل  ال���ع���راق  يف 
�شوريا، داعية اجلهاديني من �شتى 
اأنحاء العامل للمجيء والن�شمام 

اإىل الدولة اجلديدة.
ع��دد من  يعترب  ذل��ك،  يف غ�شون 
املحتمل  ال���ش��ت��خ��دام  ان  اخل���رباء 
نظام  قبل  من  كيميائية  ل�شلحة 
ب�����ش��ار ال�شد  ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����س 
املتحدة  ال������ولي������ات  ي����رغ����م  ق�����د 
ع��ل��ى ال���ت���ح���رك، ل��ك��ن اخل���ي���ارات 
الع�شكرية املطروحة امام الرئي�س 
ب��اراك اوباما حم��دودة وحمفوفة 
هاج�س  وان  ل���ش��ي��م��ا  ب��امل��خ��اط��ر 
ماثال  زال  ما  العراقية  التجربة 
يف الذهان. ويبدو احتمال خو�س 
هذه  يف  بعيدا  ع�شكرية  م��غ��ام��رة 
املرحلة، وقد جتنب البيت البي�س 
ال�شوري  النظام  ان  على  التاأكيد 
جت��اوز اخل��ط الحمر ال��ذي �شدد 
المم  ودع��ا  اوباما  الرئي�س  عليه 
املتحدة اىل اجراء حتقيق لتاأكيد 

خرباء: اخليارات الع�شكرية حمدودة لوا�شنطن

حتذيرات من الكيمياوي وحرب اأهلية ثانية يف �سوريا 

اإنذار بقنبلة خالل مهرجان يف ليبيا
•• طرابل�س-ا ف ب:

يف  قنبلة  بوجود  ان��ذار  بعد  العر�س  �شالة  اخ��الء  ومت  �شينمائي  مهرجان  علق 
طرابل�س كما ذكر لوكالة فران�س بر�س م�شدر يف الحتاد الوروبي الذي ينظم 
ان��ذارا بوجود  ال��ذي طلب عدم ك�شف هويته تلقينا  املهرجان وق��ال هذا امل�شدر 
قنبلة وطبقنا املعايري المنية عرب اخالء املكان . وا�شاف هذا امل�شدر ان موظفي 
ال�شالة.  غ��ادروا  اي�شا  الغربيني احلا�شرين  والدبلوما�شيني  الوروب��ي  الحت��اد 
وينظم الحتاد الوروبي املهرجان الذي ي�شتمر ثالثة ايام بالتعاون مع املعهد 
الثقايف اليطايل ومنظمة غري حكومية ليبية. وتعر�س افالم هذا اللقاء الثقايف 
الذي بداأ اخلمي�س يف �شالة العر�س يف فندق رادي�شون بلو يف طرابل�س. وا�شتمر 
املهرجان حتى ام�س ال�شبت. وذكر املوقع الخباري ليبيا هريالد ان حواىل 300 
نحو  ب�شرعة  غ��ادره��ا  عندما  ال�شالة  يف  ك��ان��وا  الليبيني  م��ن  معظمهم  �شخ�س 

ع�شرين دبلوما�شيا اوروبيا ابلغوا بالنذار من قبل اجهزتهم المنية.

مقتل 10 عنا�سر اأمن يف هجمات بالعراق 
•• بغداد-ا ف ب:

قتل خم�شة عنا�شر من ا�شتخبارات اجلي�س العراقي وخم�شة عنا�شر من 
افادت  م��ا  بح�شب   ، ام�����س  ال��ع��راق  يف  متفرقة  هجمات  يف  ال�شحوة  ق���وات 
م�شادر امنية وطبية وكالة فران�س بر�س. وقال املقدم يف �شرطة الرمادي 
ا�شتخبارات  من  خم�شة  ان  ا�شماعيل  غني  علي  ب��غ��داد(  غ��رب  كلم   100(
بني  ا�شتباك  يف  واح���د،  م�شلح  ا�شيب  كما  اث��ن��ان،  وا�شيب  قتلوا  اجلي�س 
لرئي�س  املناه�س  العت�شام  مكان  ق��رب  وم�شلحني  ال�شتخبارات  عنا�شر 
الوزراء. واو�شح ان ال�شتباكات بني اجلانبني وقعت بعدما اوقف م�شلحون 
عنا�شر ال�شتخبارات الذين كانوا ي�شتقلون �شيارتني ويجولون قرب مكان 

العت�شام، قبل ان يوقفهم امل�شلحون ويطلبون تفتي�شهم.
ويف حادث اخر، قتل خم�شة من عنا�شر قوات ال�شحوة قرب ناحية عوينات 
الواقعة على بعد 20 كلم جنوب مدينة تكريت )160 كلم �شمال بغداد( 
بعدما هاجم م�شلحون نقطة تفتي�س تابعة لهم، بح�شب مقدم يف ال�شرطة 

وطبيب يف م�شت�شفى تكريت اكد تلقي جثث القتلى.
ال�شرطة  اثنان من عنا�شر  الأول قتل  ام�س  �شاعة متاخرة من م�شاء  ويف 
الحتادية وم�شلح خالل ا�شتباكات يف غرب الفلوجة )60 كلم غرب بغداد(، 
وفقا للنقيب يف ال�شرطة ان�س العيفان. وتاتي هذه الهجمات يف اطار موجة 
اقتحام  عقب  اندلعت  والتي  المنية  ال��ق��وات  �شد  الخ��رية  العنف  اعمال 
كركوك(  غ��رب  كلم   55( احلويجة  يف  ال���وزراء  لرئي�س  مناه�س  اعت�شام 

الثالثاء قتل فيه 50 �شخ�شا.
200 �شخ�س يف  وقتل يف العراق منذ حادثة احلويجة الدامية اكرث من 

هجمات متفرقة يف انحاء البالد.

ما هو �سالح ال�سارين الكيمياوي؟ 
•• وا�ضنطن-رويرتز:

الكيمياوي �شد مواطنيها  لل�شالح  �شوريا  ا�شتعمال  املتداولة عن  املعلومات  اأث��ارت 
ت�شاوؤلت عن طبيعة ال�شالح الكيمياوي، خا�شة ال�شارين الذي يعتقد اأنه امل�شتعمل 
يف حالة �شوريا؟ فما هو هذا الغاز وكيف يقتل واإىل اأي مدى ت�شتطيع الأدلة اإثبات 

ا�شتخدامه يف �شوريا؟
 ما هو ال�شارين ..  غاز ال�شارين هو اأحد غازات الأع�شاب ال�شناعية، وقد ا�شتعمل 
هذا الغاز منذ 1938 يف اأملانيا لقتل احل�شرات. وهو م�شابه ملجموعة من م�شادات 

احل�شرات املعروفة بالع�شوية الفو�شفاتية.
جي  ب�شل�شلة  املعروفة  الكيمياوية  احل��رب  عوامل  اأح��د  بي  جي  اأو  ال�شارين  وغ��از 
للعوامل الع�شبية التي طورت اأثناء احلرب العاملية الثانية، واكت�شب ا�شمه من ا�شم 
تابون و�شومان و�شيكلو�شارين.  املجموعة  الذي ط��وره. ومن نف�س  الأمل��اين  العامل 
درجة حرارة  �شائل يف  اإىل  تتحول  التي  الطيارة  الغازات  املجموعة من  وتعد هذه 
يكون  عندما  ال�شايف  وال�شارين  اأخفها.  هو  ال�شارين  غاز  اأن  غري  طبيعية،  غرفة 
�شائال يكون عدمي اللون والطعم والرائحة. وهو خليط من اأربعة عنا�شر كيمياوية 
والكحول  �شوديوم  وفلوريد  تركلوريد  وفو�شفورو�س  مثيلفو�شفات  دميثيل  ه��ي 

ويكون تاأثريه عادة عند مالم�شة ال�شائل للجلد اأو عندما يطلق على �شكل بخار.
اأثناء  احل��رب  يف  ا�شتخدمت  عموما  الأع�شاب  غ��ازات  اأن  يعتقد  ا�شتخدم؟  اأين   
ال�شارين خا�شة طائفة  ا�شتعملت  الثمانينيات، وقد  اإي��ران والعراق يف  احلرب بني 
اأوم �شرنكيو اليابانية يف هجومني، اأولهما عام 1994 وقتل فيه ثمانية اأ�شخا�س 

وقتل 12 يف الثاين عام 1995.
كيف يقتل .. يوؤثر ال�شارين يف البداية عندما يتداخل مع املحول الع�شبي الذي 
ي�شكل و�شلة الربط بني الغدد والع�شالت، اإذ يعطل هذا املحول فت�شبح الع�شالت 
له  يتعر�س  ال��ذي  ال��غ��از  مل��ق��دار  الت�شمم  ن�شبة  وتخ�شع  ال��ع��ادة.  ف��وق  تنبيه  حت��ت 

ال�شخ�س وملدة تعر�شه له.
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رجل دين تون�سي يطالب بالف�سل
 بني البنت ووالدها و�سقيقها يف البيت!

•• الفجر - تون�س - خا�س:

ي�شهد املجتمع التون�شي منذ اأ�شهر موجة اغت�شاب طالت الكبار وال�شغار 
�شرح  املو�شوع،  هذا  على  وتعليقا  امل�شنات  الن�شاء  وحتى  والن��اث  والذكور 
تون�س  يف  باملعروف  والأم��ر  املنكر  عن  النهي  جمعية  رئي�س  العلمي  ع��ادل 
لإحدى ال�شحف التون�شية اأم�س اأن الإعالم يعترب ال�شبب الأول يف تف�شي 
هذه الظاهرة وذلك جراء الإ�شهار اأو الربامج التلفزية اأو الأفالم الإباحية 

م�شددا على انه ميكن ل�شورة يف حائط اأن تت�شبب يف جرمية.
اأما ال�شبب الثاين ح�شب راأي ال�شيخ لتف�شي ظاهرة الغت�شاب وكما اوردته 
ال�شحيفة هو لبا�س البنات وطريقة م�شيتهن حيث اأن هناك بع�س الفتيات 
م�شيتهن  طريقة  من  وذل��ك  اغت�شابهن  اإىل  علنا  ال�شباب  يدعون  كاأنهن 
ولبا�شهن العاري وطريقة حديثهن ويف املقابل هناك وحو�س اأدمية تتعاطى 
املخدرات. وفيما يتعلق باحللول للحد من ظاهرة الغت�شاب اقرتح العلمي 
ف�شل الإناث عن الذكور يف خمتلف املحالت وخا�شة يف البيت. ودعا العلمي 
اإىل �شرورة ف�شل البنة عن والدها والبنت عن �شقيقها وخا�شة عند النوم 

ال����غ����رف����ة واحل������ّد  ن���ف�������س  يف 
عالقات  يف  الخ���ت���الط  م���ن 
ال�شداقة بني البنات والذكور 
ك����ذل����ك حم����ارب����ة الإدم��������ان 
للمخدرات  بالن�شبة  وخا�شة 
فهي الآفة الكربى يف تف�شي 

عملية الغت�شاب.
على  بالتاأكيد  العلمي  وختم 
على  للق�شاء  الأك����رب  احل���ل 
اآف���ة الغ��ت�����ش��اب ه��ي ت�شريع 
تون�س  يف  ال����زوج����ات  ت���ع���دد 
تعدد  دواوؤه���ا  فهناك ح��الت 
اأن يكون ذلك  الن�شاء ويجب 
حت���ت غ��ط��اء ���ش��رع��ي ح�شب 

بلجيكا باعت مروحيات مل�سبوهني بتجارة الأ�سلحة الهند تتوقع حل النزاع احلدودي مع ال�سني
•• بروك�ضل-ا ف ب:

باع اجلي�س البلجيكي بني 2009 و2012 مروحيات وطائرتني اىل �شخ�س ت�شبته اجهزة ال�شتخبارات 
البلجيكية باأنه يقوم بتبيي�س الموال وجتارة ال�شلحة، كما افاد حتقيق ن�شرته ام�س �شحيفتا ل ليرب 
بلجيك ودي مورغن اليوميتان. ومتت هذه ال�شفقات يف اطار جتديد عتاد اجلي�س البلجيكي ومن اجل 
�شراء مروحيات وطائرات، يتعني على الراغبني حتقيق معايري �شارمة. لذلك تقول ل ليرب بلجيك 
ان وزارة الدفاع مل حتقق ب�شورة منهجية يف ما اذا كان ال�شارون معروفني من ال�شرطة او من اجهزة 
ال�شتخبارات. وهكذا ا�شرتت �شركة يف بروك�شل 32 مروحية الويت 2 يف 2009، و�شعت اربع منها 
يف وقت لحق يف ت�شرف جي�س مدغ�شقر من قبل الرئي�س اندريه راجولينا الذي ت�شلم ال�شلطة نتيجة 
تفعل،  ان  يفرت�س  كان  كما  املروحيات،  هذه  لت�شدير  الذن  البلجيكية  ال�شركة  تطلب  ومل  انقالب. 
وهذا مل مينع اجلي�س من ال�شتمرار يف التعامل معها بعد ذلك، كما افاد حتقيق ل ليرب بلجيك. اما 
مدير ال�شركة فهو معروف من اجهزة ال�شرطة وال�شتخبارات مبا يف ذلك اجهزة وا�شتخبارات الدفاع 

وخ�شو�شا ب�شبب خمالفات مت�شلة باجلرمية املنظمة وجتارة ال�شلحة وتبيي�س الموال.

•• نيودلهي-ا ف ب:

�شينغ  مامنوهان  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  �شرح 
عن  معلومات  بعد  ال��ن��زاع  ان  يعتقد  ان��ه  ام�س 
عليها  متنازع  منطقة  يف  �شينيني  جنود  توغل 

بني البلدين ميكن ان يحل.
انباء  وكالة  نقلتها  ت�شريحات  يف  �شينغ  وق��ال 
م�شكلة مو�شعية  انها  انديا  اوف  ترا�شت  بر�س 
افادت  بعد معلومات   ، انه ميكن حلها  ونعتقد 
لداخ  منطقة  يف  ت��وغ��ل��وا  �شينيني  ج��ن��ودا  ان 
احلدودية خالل ال�شهر اجلاري وت�شمم امل�شاكل 

اىل  ادت��ا  عاملية  كقوة  اجلديد  وو�شعها  ال�شني 
احلرب  ب��ه��ذه  املرتبطة  الهند  خم���اوف  تعزيز 
اخلاطفة. ومنذ ربع قرن، �شكلت م�شاألة احلدود 

حمور 14 جولة مفاو�شات بال جدوى.
وزير  ق���دم  ب��ع��دم��ا  �شينغ  ت�����ش��ري��ح��ات  وج����اءت 
الدفاع الهندي �شا�شي كانت �شارما تقريرا حول 

احلادث اجلديد اىل جلنة برملانية اجلمعة.
الوزراء  رئي�س  بها  ي��ديل  ت�شريحات  اول  وه��ي 

الهندي منذ بداية اخلالف اجلديد.
يتفاقم  ان  ن��ري��د  ول  خطة  لدينا  �شينغ  وق���ال 

الو�شع ، بدون ان ي�شيف اي تفا�شيل.

احلدودية منذ �شنوات العالقات بني البلدين.
ففي ت�شرين الول-اكتوبر 1962، هزم اجلي�س 
التجهيزات،  اىل  ي��ف��ت��ق��ر  ك���ان  ال����ذي  ال��ه��ن��دي 
طول  على  ا�شابيع  اربعة  ا�شتمرت  معارك  بعد 
امام  لالنكفاء  وا�شطر  الهيماليا  يف  احل��دود 

تقدم القوات ال�شينية حتى �شهول ا�شام.
وان�شحبت ال�شني بعد ذلك اىل احلدود احلالية 
ولية  م��ن  كبري  بجزء  تطالب  زال��ت  م��ا  لكنها 

اورنا�شال برادي�شي الهندية.
الع�شرين  ال�شنوات  يف  وال�شني  الهند  و�شهدت 
يف  ال��ق��وي  النمو  لكن  �شريعة.  تنمية  املا�شية 

وتعطي  ج�����دا  م���ه���م���ة  ال���ك���ب���رية 
ر�شالة لليهود يف العامل ان تون�س 

حتميكم وتوؤمن هذه الزيارة .
وقال اليهود يف كل العامل �شريون 
تاأمني  يف  احل��ك��وم��ة  ه����ذه  ج��ه��د 
و�شيعودون  رائع  ب�شكل  احتفالهم 
بالآلف يف العام املقبل ولن يبالوا 

باأي تهديد .
زين  ال�شابق  بالرئي�س  الإط��اح��ة 
ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي ق��ب��ل عامني 
2011 قبل  الح��ت��ف��ال يف  ال��غ��ي 
العام  حم�����دود  ب�����ش��ك��ل  ي���ع���ود  اأن 
املا�شي يف ح�شور ع�شرات اليهود 
اع��ت��داءات من جانب  حت�شبا لآي 
املت�شددين الذي زاد نفوذهم ودعا 

لاللتقاء  ف���ر����ش���ة  ان�����ه  وق����ال����وا 
باأ�شدقاء يهود جاوؤوا من اأوروبا.

ا�شمها  ت��ون�����ش��ي��ة  ام�������راأة  وق���ال���ت 
زه������رية ل��ك��ح��ل وع���م���ره���ا )60 
راأ�س  ارت��دت غطاء  اأن  بعد  عاما( 
للكني�س   دخ��ول��ه��ا  اأث���ن���اء  ي��ه��ودي��ا 
ن��ح��ن ه��ن��ا ل��رن���ش��ل ر���ش��ال��ة �شلم 
واأ�شافت  اجل��م��ي��ع  ب��ني  وت�����ش��ام��ح 
لكحل التي تعي�س يف تون�س نريد 
امل�شلمني  ���ش��ورة  ن��غ��رّي  اأن  اأي�����ش��ا 
والإرهاب  بالعنف  ارتبطت  التي 
هم اأ�شدقاوؤنا منذ �شنوات ونحن 
هنا لنقول لهم مرحبا ولن�شتعيد 
�شحكات بعيدة عن التوتر الديني 

وال�شيا�شي.

قتل  اإىل  م��ظ��اه��رات  يف  بع�شهم 
اليهود  مئات  ع��ودة  لكن  اليهود. 
لإق���ام���ة الح��ت��ف��ال يف ه���دوء من 
ت�شويق  اأف�����ش��ل  ي��ك��ون  اأن  ���ش��اأن��ه 
تتطلع  التي  التون�شية  لل�شياحة 
للتعايف من اأثار الأزمة التي هزت 
ال��ث��ورة م��ع اقرتاب  ال��ق��ط��اع بعد 

مو�شم الذروة ال�شيفي.
احلكومة  ان��ف��ت��اح  اإىل  اإ���ش��ارة  ويف 
النه�شة  ح���رك���ة  ت���ق���وده���ا  ال���ت���ي 
�شيزور  ت��ون�����س  يف  الإ����ش���الم���ي���ة 
الغريبة  التون�شي  ال�شياحة  وزير 

لختتام الحتفال اليهودي.
اأي�شا  امل�شلمني  ع�شرات  وح�شر 
العام  ه����ذا  ال���ي���ه���ودي  الح���ت���ف���ال 

•• تون�س - الفجر - وكاالت:

ب�شبب  ع���ام���ني  دام  ت���وق���ف  ب��ع��د 
الأو�شاع الأمنية يف تون�س وو�شط 
توافد  م�������ش���ددة  اأم���ن���ي���ة  ح���را����ش���ة 
مئات اليهود من اأوروبا واإ�شرائيل 
جمددا على مزار يهودي مبنتجع 
لإقامة  ال�شياحي  ج��رب��ة  ج��زي��رة 
احتفال ديني نادر احلدوث يف بلد 
عربي حمّملني مب�شاعر واأمنيات 
ت���ون�������س وال�������ش���رق  ب���ال�������ش���الم يف 

الأو�شط.
اإجراءات  روي��رتز  مرا�شل  ور�شد 
ال�شلطات  اتخذتها  اأمنية م�شددة 
ال�شرطة  �شددت  حيث  باجلزيرة 
ا�شتثنائي  ب�شكل  املراقبة  عمليات 

م��ن احلواجز  ال��ع��دي��د  وو���ش��ع��ت 
واأغلقت عدة ممرات خ�شية وقوع 
اإ�شالميني  م���ن  اع�����ت�����داءات  اأي 
القادمني  اليهود  على  مت�شددين 
ال�شرطة  ع�������ززت  ك���م���ا  ل���ل���ب���الد 
والنزل  ال��ف��ن��ادق  اأم���ام  ح�شورها 
ال��ي��ه��ود الذين  ب��ه��ا  ي��ق��ي��م  ال���ت���ي 
اأوروب��ا واإ�شرائيل هذا  قدموا من 

العام.
فر�شة  الح���ت���ف���ال  ه����ذا  ومي���ث���ل 
التون�شي  الأم����ن  ق����درة  لخ��ت��ب��ار 
اليهود  ال���زائ���ري���ن  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 
من  حم��ت��م��ل��ة  ه��ج��م��ات  اأي  م���ن 
يرف�شون  اإ�شالميني  مت�شددين 
فيها  وي��������رون  ال������زي������ارات  ه������ذه 

ا�شتفزازا مل�شاعر امل�شلمني.

احل����روب  ت��ن��ت��ه��ي  وان  الأو�����ش����ط 
يعي�س  وان  وال����ع����راق  ���ش��وري��ا  يف 
يف  والفل�شطينيون  الإ�شرائيليون 

�شالم.
وانتهز �شامويل فر�شة الحتفال 
عائلته  من  اأف��راد  لزيارة  الديني 
ال�شاي مع  يحت�شي  وان  يف جربة 
يف  ال�شوق  يف  امل�شلمني  اأ�شدقائه 

جربة.
اليهود  زي�����ارة  م��را���ش��م  وت��ت��م��ث��ل 
اإ������ش�����اءة  يف  ج����رب����ة  يف  ل��ل��م��ع��ب��د 
ال�����ش��م��وع داخ�����ل امل��ع��ب��د واإق���ام���ة 
على  واحل�����ش��ول  واأدع��ي��ة  �شلوات 
ب��رك��ات احل��اخ��ام��ني ب��امل��ع��ب��د كما 
علنية  م���������زادات  ال���������زوار  ي��ن��ظ��م 
اإىل  ريعها  ي��ذه��ب  املعبد  ب�شاحة 

كني�س  اأق����دم  وه���ي  ال��غ��ري��ب��ة  ويف 
اإف��ري��ق��ي��ا غ��ّن��ى مئات  ي���ه���ودي يف 
ال��ي��ه��ود ورق�������ش���وا يف ح���ني كتب 
اآخرون اأمانيهم بالزواج والإجناب 
يف  وو�شعوه  بي�س  على  وال�شالم 

قبو.
وق��������ال ����ش���ام���وي���ل زب����ف����ني وه���و 
ب��ئ��ر ال�شبع  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ج���اء م��ن 
من  ان���ت���ه���ى  اأن  ب���ع���د  ل�����روي�����رتز 
�شلواته اأملي اأن يعود الأمن اإىل 
تون�س وان يعي�س اجلميع هنا من 
هدوء  يف  وعلمانيني  اإ���ش��الم��ي��ني 

ودون عنف .
عاما(   66( ���ش��ام��وي��ل  واأ����ش���اف 
اأ���ش��ل تون�شي ان��ه يريد  وه��و م��ن 
ال�شرق  ي�����ش��ود  ال�����ش��الم  ي���رى  اأن 

عددهم  يفوق  الذين  جربة  يهود 
الألف. وبينما كان اليهود يقيمون 
للجي�س  ط��ائ��رة  كانت  احتفالهم 
الحتفال  حلماية  امل��ك��ان  ت��راق��ب 
ويبلغ  اأي���ام  ث��الث��ة  ي�شتمر  ال���ذي 

ذروته اليوم الأحد.
وت��ع��ر���س م���زار ال��غ��ري��ب��ة لهجوم 
حني  اأع���وام  �شبعة  منذ  انتحاري 
�شيارة �شهريج  اقتحم مهاجم يف 
حمملة بغاز الطهي مقر املعبد يف 
�شخ�شا   21 ليقتل   2002 ع��ام 

غالبيتهم من ال�شياح الأملان.
رئي�س  الطرابل�شي  ب��ريي��ز  وق���ال 
جربة  يف  ال���ي���ه���ودي���ة  ال���ط���ائ���ف���ة 
الأمنية  ال���ت���ع���زي���زات  ل����روي����رتز  

يهود العامل واإ�سرائيل يحيون طقو�سهم يف تون�س

تون�ش: ما قاله رئي�ش احلكومة يف ق�شية اغتيال �شكري بلعيد

 الرئي�س املرزوقي مل يعلمني باأّن بلعيد كان م�ستهدفًا
حمتجون يف تون�س ي�سرمون النار يف اأج�سادهم

ويقطعون �سرايينهم لل�سغط على احلكومة!
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من  النتحار  �شابقني  �شيا�شيني  م�شاجني  اأربعة  ح��اول 
ج�شديهما  على  حارقة  �شوائل  �شكبا  معت�شمان  بينهم 
حم��اول��ني الن��ت��ح��ار ح��رق��ا بينما ع��م��د اث��ن��ان اآخ����ران 
حالة  يف  وهم  اليد  م�شتوى  على  �شريانيهما  قطع  اإىل 
خطرة، وذلك ام�س ال�شبت خالل فعاليات يوم الغ�شب 
مّر على  اأن  بعد  تنظيمه  ال�شمود  قّرر معت�شمو  الذي 
بالعا�شمة  الق�شبة  �شاحة  يف  يوما   101 اعت�شامهم 

تون�س.
م�شاجني  بهم  التحق  ال��ذي��ن  املعت�شمون  جت��ّم��ع  وق��د 
البالد،  م��ن  خمتلفة  ج��ه��ات  م��ن  ���ش��اب��ق��ون  �شيا�شيون 
جتمعوا اأمام الباب الرئي�شّي ملقر رئا�شة احلكومة، بينما 
مت اإ�شعاف من حاول النتحار يف امل�شت�شفى القريب من 

مكان احلادثة.

تنظيم  جلنة  وع�شو  ال�شابق  ال�شيا�شي  ال�شجني  وق��ال 
اأ�شهر   3 اإّن  الطرودي،  ال�شمود، عبد احلميد  اعت�شام 
اأجل تفعيل  اأي��ام مرت على اعت�شام ال�شمود من  و10 
مر�شوم العفو الت�شريعي العام لكن مل نلحظ اأّي حتّرك 
جدّي من قبل الطرف احلكومّي ، معتربا اأّن هذا امللف 
خ�شع اإىل التجاذبات ال�شيا�شية وكان �شحيته امل�شاجني 
ثّم  ال�شابق  ال��ن��ظ��ام  �شحية  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�شيا�شيني 

�شحية هذه التجاذبات.
يهّم  ل  ال��ع��ام  الت�شريعي  العفو  تفعيل  اأّن  على  و���ش��ّدد 
ف��ق��ط امل�����ش��اج��ني ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني الإ����ش���الم���ي���ني ب���ل هو 
توجهاتهم  مبختلف  ال�شيا�شيني  امل�����ش��اج��ني  ك���ّل  ي��ه��ّم 

الإيديولوجية.
تف�شل  التي  الأمتار  بع�س  اأّن��ه رغم  الطرودي  واأ�شاف 
اع��ت�����ش��ام ال�����ش��م��ود ع��ل��ى م��ق��ر رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة اإّل اأّن 
امل�شاجني مل يلم�شوا اأّي تعاطي جدّي 
يتمثل  التي  املعت�شمني  مطالب  مع 
اأهمها يف رد العتبار وتفعيل مر�شوم 

العفو الت�شريعي العام.
اعت�شام  تنظيم  جلنة  ع�شو  واأو���ش��ح 
ال�شمود اأّن كافة اأنواع الت�شعيد واردة 
اعت�شام  م��ط��ال��ب  حت��ق��ي��ق  �شبيل  يف 
التي  اخلطوات  اأّن  معتربا  ال�شمود، 
ات����خ����ذت م����ن ق���ب���ل احل���ك���وم���ة جتاه 
جمرد  تكون  اأن  تتعد  مل  املعت�شمني 

م�شكنات ل غري. 
اإرادة  فعال  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  مطالبا 
�شيا�شية وا�شحة لتفعيل مر�شوم                                                    

العفو الت�شريعي العام.
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يف  التون�شية  ال�شروق  جريدة  ن�شرت 
ع��دده��ا ال�����ش��ادر اأم�����س، اأق����وال رئي�س 
قا�شي  اأم��ام  العري�س  علي  احلكومة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف م��ل��ف اغ���ت���ي���ال الأم����ني 
الوطنيني  حل������زب  ال�������ش���اب���ق  ال����ع����ام 
بلعيد.  �شكري  املوحد  الدميقراطيني 
، فاإن علي  وح�شب ما جاء يف التقرير 
يف  اإليه  ال�شتماع  اأثناء  نفى  العري�س 
رئي�س  بت�شريح  ل��ه  علم  اأي  الق�شية، 
املرزوقي  املن�شف  امل��وؤق��ت  اجلمهورية 
يف  م��ه��دد  ب��اأن��ه  بلعيد  ���ش��ك��ري  لل�شهيد 
ح��ي��ات��ه ب��ال��ت�����ش��ف��ي��ة اجل�����ش��دي��ة، وق���ال 
العري�س انه مل ي�شبق له اأن مت اإعالمه 
اجلمهورية ومل تبلغه اأي معلومة من طرف رئي�س 

العديد من  باأن  واأ�شاف  الرئا�شي،  الأم��ن  ول من طرف 
ال�شخ�شيات تت�شل به هاتفيا ليتم اإعالمه بتجاوزات اأمنية 
ويطلبون منه التدّخل، وقال اإن نائب الأمني العام حلزب 
مّرات  ع��ّدة  به  ات�شل  امل��وّح��د  الدميقراطيني  الوطنيني 
ليعلمه مبحاولت منع اجتماعات حزبه.  وافاد العري�س 
به  ات�شل  ج��م��ور،  للحزب حممد  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب  اأن 
�شكري  ت�شفية  اأ�شخا�س جمهولني حاولوا   3 اأن  واأبلغه 
ذلك  على  وبناء   ،2012 دي�شمرب  �شهر  يف  وذل��ك  بلعيد 
طلب منه مده بهويتهم لكن جمور اأعلمه اأنه ل يعرفهم. 
الداخلية  وزي��ر  احلكومة  رئي�س  اأّن  ال�شحيفة  يف  وج��اء 
ال�شابق قال اإن حمّمد جمور مل يتناول معه مطلقا وبكل 
دقة مو�شوع اغتيال �شكري بلعيد، واأ�شاف باأنه مل يبلغ 
الدميقراطيني  الوطنيني  بحزب  م�شوؤول  اأّي  م��ن  اإل��ي��ه 
بالت�شفية  مهددا  كان  بلعيد  �شكري  ال�شهيد  ب��اأن  املوّحد 

اإليه معلومات  اإنه كلما بلغت  اجل�شدية والغتيال، وقال 
البالد  �شيا�شية يف  �شخ�شية  اأي  ا�شتهداف  اإمكانية  ب�شاأن 
ملحاولة العتداء بالعنف فانه يتخذ الإج��راءات الأمنية 
حلمايتها.  واعرتف رئي�س احلكومة املوؤقتة باأن ال�شهيد 
بلعيد ات�شل به ليبلغه باأن البولي�س ال�شيا�شي الذي كان 
يراقبه ويتعقبه قبل الرابع ع�شر من جانفي مازال يقوم 
بنف�س املمار�شات واأنه مازال ُمتابعا من طرف عنا�شر من 
البولي�س ال�شيا�شي، وقال بلعيد للعري�س اإّن هذا اجلهاز 
مل يتم حّله بعد.  وبخ�شو�س جهاز الأم��ن امل��وازي نفى 
علي العري�س وجوده وقال اإّن كّل ما قيل عار من ال�شّحة، 
ة ا�شتغل  وان حمرز الزواري املدير العام للم�شالح املخت�شّ
بتلك امل�شلحة منذ حوايل الع�شرين �شنة، وقال العري�س 
املوؤ�ش�شة الأمنية والأمنيني امل�شرفني عليها يتميزون  اإن 
بان�شباط حمكم ل ميكن معه اأن ي�شدر عنهم اأي تفكري 
�شيا�شي  م�شوؤول  اأي  اغتيال  على  حتري�س  اأو  تقرير  اأو  عادل العلمياملعت�شمون فى �شاحة احلكومة بالق�شبة 

كني�س الغربيةبرييز الطرابل�شي رئي�س كني�س الغربية بجربةاحتفالية احلج فى كني�س الغربية التون�شي

طقو�س يهودية فى تون�س

من ال�شعائر فى هذه املنا�شبة



الريا�شي  دب���ي  ملجل�س  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  رف���ع 
برقية �شكر وعرفان اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
تنظيم  ودعمه  لرعايته  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
جمل�س  نظمه  ال��ذي  والريا�شة  ال�شالم  ملتقى 
ال�شالم  م��ع منظمة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
والريا�شة يومي 23 و24 ابريل اجلاري حتت 
�شعار معا بالريا�شة نبني ال�شالم امل�شتدام وهو 
يعقد يف منطقة  ال��ذي  نوعه  الأول من  امللتقى 

ال�شرق الأو�شط.
واأ�شاد �شعادة مطر الطاير نائب رئي�س جمل�س 
بنجاح  التنفيذي  املكتب  رئي�س  الريا�شي  دب��ي 
امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي ���ش��ه��د ح�����ش��ور اأك����رث م���ن 600 
وم�شاركة  وج��ل�����ش��ات��ه  اف��ت��ت��اح��ه  حل��ف��ل  �شخ�س 
والرتبية  وال�����ش��ب��اب  ال��ري��ا���ش��ة  وزراء  م��ن  ع���دد 
م��ن دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال���دول 
العربية وال�شديقة ، وكذلك م�شاركة نخبة من 
ي�شخرون جهودهم  الذين  الأبطال  الريا�شيني 
و���ش��ه��رت��ه��م ل��دع��م ج��ه��ود حتقيق ال�����ش��الم عرب 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر  تقدم  كما   ، الريا�شة 
حممد بن �شعود القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
ال�شيخ  �شمو  واإىل  الفتتاح  حفل  ح�شوره  على 
م��اج��د ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم رئي�س 
 ، هيئة الثقافة والفنون بدبي لفتتاحه امللتقى 
وكذلك تقدم بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ نهيان بن 

مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
امللتقى  افتتاح  كلمة  والقاءه  حل�شوره  املجتمع 
رفيع  وديبلوما�شي  ر�شمي  الذي حظى بح�شور 
اأهميته  م��ع  تن�شجم  وا�شعة  اإع��الم��ي��ة  ومتابعة 
والتنمية  ال�شالم  ق�شية  لدعم  خم�ش�س  كونه 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ال��ري��ا���ش��ة خ�����ش��و���ش��ا يف  ع���رب 
الأو�شط التي تعاين من ال�شطرابات يف مناطق 

متعددة منها.
العمل  الطاير على موا�شلة  �شعادة مطر  واأك��د 
عنها  ا�شفر  التي  الثمان  التو�شيات  تنفيذ  على 
امللتقى ومت اعالنها يف اليوم اخلتامي للملتقى 
، وك��ذل��ك م��وا���ش��ل��ة اجل��ه��ود يف جم���ال ال�شالم 

والريا�شة يف املنطقة والعامل.
والثالثون  اخلام�س  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الذي  الريا�شي  دبي  ملجل�س  التنفيذي  للمكتب 
عقد يوم اأم�س ال�شبت 27 ابريل برئا�شة �شعادة 
م��ط��ر ال��ط��اي��ر ، ومت ف��ي��ه الط����الع ع��ل��ى نتائج 
 ، ب��دب��ي  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��الم  ملتقى  ا�شت�شافة 
وعدد من املوا�شيع املدرجة على جدول الأعمال 
اأداء اخلطة  ويف مقدمتها الط��الع على تقرير 
�شرحا  ت�شمن  وال��ذي  للمجل�س  ال�شرتاتيجية 
والربامج  املبادرات  ملا مت حتقيقه من  تف�شيليا 
والأن�شطة املدرجة للعام 2012 �شمن اخلطة 
التقرير  ك�شف  حيث  للمجل�س  ال�شرتاتيجية 
 ، للعام  امل�شتهدف  الأداء  م��ن   92.6% اجن��از 

وقد ا�شاد �شعادة رئي�س املكتب التنفيذي بجهود 
ببذل  وطالبهم  الأداء  ه��ذا  لتحقيق  العاملني 
املزيد من اجلهد خالل املرحلة املقبلة لتحقيق 
اأي�شا  ، ومت يف الجتماع  امل��زي��د م��ن الجن���ازات 
الطالع على نتائج عمل اللجنة العليا املنظمة 
�شعيد  برئا�شة  الهوائية  للدراجات  دبي  لطواف 
والتي  للمجل�س  التنفيذي  املكتب  ع�شو  ح��ارب 
الفرتة  خ��الل  الجتماعات  من  العديد  عقدت 
الدويل  للتهيئة والإع��داد لهذا احلدث  املا�شية 
املنطقة  يف  الوىل  ل��ل��م��رة  ���ش��ي��ق��ام  ال����ذي  امل��ه��م 
الدراجات  �شباقات  يف  ت�شنيفا  الأعلى  و�شيكون 

الهوائية يف قارة اآ�شيا .
التنفيذي على تقرير عمل جلنة  واطلع املكتب 
تتابع  التي  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  يف  امل�شاريع 
والتهيئة  احل��ال��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  تنفيذ  يف  ال��ع��م��ل 
اللجنة  ت��ع��ق��د  ح��ي��ث   ، امل�شتقبلية  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
ت��خ��ط��ي��ط وتنفيذ  مل��ت��اب��ع��ة  ا���ش��ب��وع��ي��ا  اج��ت��م��اع��ا 

امل�شاريع التي يتم اعتمادها.
و مت يف الج��ت��م��اع الط����الع ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
املوا�شيع التي تتعلق بالعمل الداخلي للمجل�س 
الريا�شية  اجل��ه��ات  م��ع  الر�شمية  وامل��خ��اط��ب��ات 
 ، ب�شاأنها  املنا�شبة  ال���ق���رارات  وات��خ��اذ  الأخ����رى 
وك���ذل���ك مت الط�����الع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ح���ول واقع 
و�شبل  الأندية  يف  اجلماعية  الريا�شية  الألعاب 

دعمها وتطويرها.

فريق  ال����داخ����ل����ي����ة  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ال���زم���ال���ك ع���ل���ى م��ل��ع��ب ال���دف���اع 
التجمع  ب���������ش����اح����ي����ة  اجل����������وي 
اخلام�س فى القاهرة اجلديدة يف 
الثانية ع�شرة من  املرحلة  افتتاح 
الدوري امل�شري لكرة القدم اليوم 
املجموعة  الحد �شمن مناف�شات 

الثانية.
بحثا  امل��ب��اراة  الزمالك  ويخو�س 
ع����ن م���وا����ش���ل���ة الن����ت���������ش����ارات و 
املجموعة  ���ش��دارة  ال���ش��ت��م��رار يف 
العالمة  ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا  ال��ث��ان��ي��ة 
الأن،  ح��ت��ى  امل�شابقة  يف  ال��ك��ام��ل��ة 
ال�شدارة  ال��ف��ري��ق  ي��ح��ت��ل  ح��ي��ث 
27 نقطة بعد فوزه فى  بر�شيد 
ت�شع مباريات متتالية، كان اخرها 
على ال�شرطة يف املرحلة احلادية 
اإبراهيم،  حم��م��د  ب��ه��دف  ع�����ش��رة 
ول���ه م��ب��اراة م��وؤج��ل��ة م��ع الحتاد 
العا�شرة،  املرحلة  من  ال�شكندري 
املركز  ال���داخ���ل���ي���ة  ي��ح��ت��ل  ف��ي��م��ا 

ال�شاد�س بر�شيد 11 نقطة.
املدير  ف��ي��ريا  ال��ربت��غ��ايل  وي�شعى 
ال�شتقرار  اىل  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي 
على اخلطة ا�شتعدادا ملباراة �شان 
جورج الأثيوبي يف اياب دور ال16 

لدوري ابطال اأفريقيا .
ا�شتعداداته  ال���زم���ال���ك  واأن����ه����ى 
ف��ى مع�شكر  ب��ال��دخ��ول  ل��ل��م��ب��اراة 
مغلق وا�شتقر فيريا على الت�شكيل 
ال�����ذي ���ش��ي��ب��داأ ب���ه امل����ب����اراة حيث 
�شيعتمد على عبد الواحد ال�شيد 
الدفاع  ويف  امل���رم���ى،  ح��را���ش��ة  يف 

�شمري وحمادة طلبة نظرا  اأحمد 
ل���ش��ت��ب��ع��اد ال��ث��ن��ائ��ي حم��م��ود فتح 
اهلل و�شالح �شليمان لال�شابة ما 
و�شع فيريا يف ورطة، ويف الناحية 
والي�شرى  ج���اب���ر  ع��م��ر  ال��ي��م��ن��ى 

حممد عبد ال�شايف.
الثالثي  هناك  امللعب  و�شط  ويف 
ن��������ور ال���������ش����ي����د وال�����ك�����ام�����ريوين 
و�شربي  م���ون���دوم���و  ال��ك�����ش��ي�����س 
ح�شن  اأحمد  الهجوم  ويف  رحيل، 
�شي�شيه  ع��ب��داهلل  وال��ب��ورك��ي��ن��اب��ي 

وحممد اإبراهيم.
مديره  بقيادة  الداخلية  ويحاول 
ال��ف��ن��ي ع���الء ع��ب��د ال��ع��ال حتقيق 
ي�شعى  ح���ي���ث  اإي���ج���اب���ي���ة  ن��ت��ي��ج��ة 
ال����ف����ري����ق ل��ت��ج��ن��ب ال�����دخ�����ول يف 
دوامة الهبوط حيث يحتل املركز 
ال�شاد�س يف املجموعة الثانية ويف 
ح��ال��ة اخل�����ش��ارة ���ش��ي��ت��اأزم موقفه. 
الفريقني  الذهاب  مباراة  وكانت 
ق���د ان��ت��ه��ت ب��ف��وز ال��زم��ال��ك على 

ح�شاب الدخلية 1-�شفر.
ي�شت�شيف  ث��ان��ي��ة  م����ب����اراة  وف����ى 
باملك�س  ملعبه  يف  احل���دود  حر�س 
ت��ل��ي��ف��ون��ات ب��ن��ي ���ش��وي��ف ام����ال يف 
واملناف�شة  ل��الن��ت�����ش��ارات  ال���ع���ودة 
يحتل  حيث  املجموعة  قمة  على 
نقطة   16 بر�شيد  الرابع  املركز 
املركز  ف��ى  التليفونات  ويالحقه 
نقطة.   11 ب��ر���ش��ي��د  اخل��ام�����س 
وك����ان����ت م�����ب�����اراة ال���ف���ري���ق���ني يف 
ل�شالح  ان��ت��ه��ت  ق��د  الول  ال����دور 
ال��ت��ل��ي��ف��ون��ات ع��ل��ى ح�����ش��اب حر�س 

احلدود 1-�شفر.
الهلي  امل��ق��ب��ل  ال��ث��الث��اء  ويلتقي 
مع �شموحة يف لقاء ث��اأري لالول 
نظيف،  بهدف  ذهابا  خ�شر  ال��ذي 
وه���و ي��ت�����ش��در امل��ج��م��وع��ة الوىل 
الثاين  انبي  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق 
ال����ذي ل��ع��ب م���ب���اراة اك����رث، فيما 
الثالث  امل���رك���ز  ���ش��م��وح��ة  ي��ح��ت��ل 

بفارق 5 نقاط عن الهلي.

وجه برقية �شكر وعرفان اإىل حمدان بن حممد لرعاية ودعم ملتقى ال�شالم والريا�شة

املكتب التنفيذي ملجل�س دبي الريا�سي يطّلع على تقرير الأداء و واقع الألعاب اجلماعية
% من املبادرات والربامج والأن�شطة امل�شتهدفة خالل العام 2012  اإجناز 92.6 

الداخلية واحلر�س يواجهان الزمالك 
والتليفونات بدوري م�سر

ق���ام خ��ل��ي��ف��ة ع��ب��د اهلل ب���ن ه���وي���دن رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
ابطال  م��ن  ال��ري��ا���ش��ي بتكرمي32  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د  ن���ادي 
ختام  م��ع  ت��واك��ب��ت  ريا�شية  اأم�شية  يف  ال��ف��ردي��ة  الل��ع��اب 
الثقايف  الذيد  بنادي  الفردية  لالألعاب  الريا�شي  املو�شم 
بالنجاحات  ات�شمت  التي  النادي  م�شرية  الريا�شي،وثمن 

والأن�شطة الريا�شية.
واقيمت الحتفالية على م�شرح النادي واثنى ابن هويدن 

واملتابعة  لالهتمام  والالعبني،  والإداري���ني  املدربني  على 
ل��ل��ن��ادي يف املو�شم  اأاإجن�����ازات وجن��اح��ات  وم��ا حققوه م��ن 
احل����ايل وا����ش���اد ب��اه��م��ي��ة ال���رتب���ي���ةوالخ���الق ال��ت��ي تتوج 

الريا�شة والتي يراعيها املدربني .
ول��ق��د ق��ام اب��ن ه��وي��دن ي��راف��ق��ه ال���ش��ت��اذ حميد عبد اهلل 
بتكرمي  الفائزين  بتتويج  اإدارة  جمل�س  ع�شو  اخلاطري 
الالعبني وتوزيع اجلوائز عليهم و�شط جو من الت�شجيع 

وج��م��ي��ع ال���ف���رق، ك��م��ا ���ش��م��ل ال��ت��ك��رمي امل���درب���ني ك���ال من 
امل��درب��ني ح�شني ال�����ش��راج م���درب ال��ع��اب ال��ق��وى وخ�شري 
اإداري  هويدن  خليفة  وحممد  الكاراتيه  م��درب  خفياين 
طاولة  تن�س  ك��رة  م��درب  النق�شبندي  ون��دمي   ، الكاراتيه 
وخالد املر�شدي مدرب ال�شباحة وان ما يعد حافزاً معنوياً 
كبرياً لأبنائه الالعبني يف فرق الألعاب الفردية ملوا�شلة 

طموحاتهم واإجنازاتهم.

نــــــادي الــــذيــــد يكـــــرم 32 لعبـــــًا مــــن 
فرقــــــه لالألــعــــــاب الفرديـــــــة 

اأقرت اللجنة العليا ل�شباق الندية 
اجتماعها  والفنون خالل  للثقافة 
الثامن من اأعمالها للدورة الثانية 
ال�شارقة  ن���ادي  ع��ق��دت��ه يف  وال����ذي 
ع��ل��ى طلبات  امل��واف��ق��ة  ال��ري��ا���ش��ي 
ا�شت�شافة  يف  ال���راغ���ب���ة  الن���دي���ة 
مبقراتها  الن��دي��ة  �شباق  فعاليات 
التوا�شل  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي 
مع الندية امل�شاركة والأندية التي 
فعاليات  م���ن  ع����دد  �شت�شت�شيف 

ال�شباق .

تنظيم  ع���ل���ى  امل���واف���ق���ة  و���ش��م��ل��ت 
فعاليات م�شابقة املعلومات العامة 
ونادي  للمعاقني  ال��ث��ق��ة  ن���ادي  يف 
ي�شت�شيف  بينم  الريا�شي  مليحه 
فعالية  ال�������ش���ارق���ة  ���ش��ب��اب  م���رك���ز 

م�شابقة الت�شوير .
ح�������ش���ر الج����ت����م����اع م����ن اأع�������ش���اء 
ك���ال م���ن �شلطان  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
الثقافية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال�شحي 
نادي ال�شارقة و حممد حمدان بن 
جر�س و حممد على حممد ماجد 

ال��رح��م��ن عبداهلل  ع��ب��د  وال�����ش��ي��خ 
ال��ت��ف��اق و عبداهلل  امل��ع��ال وح�����ش��ن 
املحا�شي  حممد  جا�شر  و  �شبيعان 

مقرر اللجنة .
تنظيم  اآليات  يف  اللجنة  وتباحثت 
خم���ت���ل���ف م�������ش���اب���ق���ت���ه���ا واأع����������داد 
امل�شاركني بها والتي ت�شمل القراآن 
الكرمي والعر�س امل�شرحي والر�شم 
والق�شة  والأف��������الم  وال��ت�����ش��وي��ر 
وال�شعر واملعلومات بعد اأن تقدمت 
عدد من الندية واملراكز للم�شاركة 

الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ن�����ادي  وه����ي 
ومركز  الجتماعية  الرتبية  ودار 
ال�شطرجن  ون���ادي  ال�شارقة  �شباب 
ونادي الذيد ونادي مليحه ونادي 
التمكني  وم��وؤ���ش�����ش��ة  دب���ا احل�����ش��ن 
الجتماعي ونادي الثقة للمعاقني 
ونادي احتاد كلباء ونادي احلمرية 
نا�شئة  وم����رك����ز  اخل���ل���ي���ج  ون�������ادي 
وا�شط ومركز نا�شئة الذيد ومركز 
نا�شئة  وم����رك����ز  م��ل��ي��ح��ه  ن��ا���ش��ئ��ة 
ومركز  كلباء  نا�شئة  ومركز  امل��دام 

نا�شئة خورفكان ومركز نا�شئة دبا 
خمتلف  اللجنة  ودع��ت   . احل�شن 
التح�شري  اإىل  امل�����ش��ارك��ة  اجل��ه��ات 
اجليد للفعاليات والتقيد مبختلف 
تن�س  التي  وال���ش��رتاط��ات  البنود 
على  والعمل  ال�شباق  لوائح  عليها 
تنمية قدرات منت�شبيها يف خمتلف 
حما�شن  الندية  لتكون  املجالت 
الريا�شة  جتمع  متكاملة  �شبابية 
خمتلف  يف  ال����ث����ق����اف����ة  ب����ج����ان����ب 

املجالت . 

خالل اجتماعها الثامن من اأعمالها للدورة الثانية

اللجنة العليا ل�سباق الأندية تقر ا�ست�سافة اأندية الثقة للمعاقني 

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     

يف الق�سية  رقم  2013/581 جتاري كلي ابوظبي      
املقامة من : �شركة بريزما للنوافذ والبواب �شد: �شركة تينية المارات 
ندعوكم جلل�شة خربة للم�شروع املتنازع عليه الذي حتدد له يف ال�شاعة 
التايل:  العنوان  الربعاء 2013/5/1 على  يوم  الثانية ع�شر ظهرا من 
ابوظبي- �شارع ال�شيخ حمدان- بناية �شيف بن دروي�س  �س- �شقة رقم 
103-مكتب ع�شمت ابراهيم للمحاماة وال�شت�شارات القانونية. وذلك 

ل�شماع دفاعكم وتقدمي م�شتنداتكم يف الدعوى املذكور اعاله- 
اخلبري املنتدب/ ح�سن عبداللطيف ندى
050-4486148 

اعــالن اجتماع خربة
العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     

يف الق�سية  رقم  2012/537 جتاري كلي        
املرفوعة من  : نيكول�س عرموين �شد: الفا لل�شحن �س.ذ.م.م

عودة على احلكم ال�شادر من حمكمة دبي البتداية يف الدعوى املذكوة اعاله وما ورد 
فيه وكذلك التكليف الوارد للخبري وفق منطوق احلكم التمهيدي - 

نفيدكم علما: بتاأكيد اخلبري الهند�شي على عقد اجتماع معكم لالطالع على املذكرات 
يخ�س  ما  وكل  والقوال  والآراء  و�شماع  املحكمة  امام  املقدمة  وامل�شتندات  والوراق 
النزاع القائم يف الدعوى املذكور اعاله وذلك يوم الربعاء القادم املوافق 2013/5/1 
ال�شاعة 11.30 �شباحا مبكتب اخلبري الهند�شي )جي�شيكو لال�شت�شارات الهند�شية( 
امارة دبي. لذا نوؤكد على املوعد املحدد مع ح�شور املخت�شني فنها ملناق�شتهم - كما 

عليكم ا�شعارنا باحل�شور او عدم احل�شور بالتوقيع على هذه الر�شالة.
املحكم واخلبري الهند�سي/ املهند�ض عبداهلل العامري 

اعــالن اجتماع خربة
العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/915 ت   عمل- م ر- ت  -ع ن)

طالب التنفيذ/ حافظ اهلل امني زاهد اهلل اجلن�شية: افغان�شتان املنفذ �شده : 
�شركة النجاح للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  �شركة 
النجاح للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/738 
 2013/5/12 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10778 بتاريخ   2013/4/28     
                اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 64 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�شركة  عليه:  مدعي  افغان�شتان   اجلن�شية:  جان  زاري  خان  مدعي/حا�شرت 
المارات    اجلن�شية:  غامن  عجاج  جورج  وميثلها/  العامة  للمقاولت  النجاح 
النجاح  اعالنه/�شركة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للمقاولت العامة وميثلها/ جورج عجاج غامن اجلن�شية: المارات   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/5 املوافق  الحد 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املركز الداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

فقدان جواز �سفرت
اني�س  امل��دع��و/ منري  ف��ق��د  
لبنان   - اجل���������وه���������رى    
اجل��ن�����ش��ي��ة  -  ج���واز �شفره  
رقم     )457750( �شادر 
من لبنان   من يجده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

 050/7425352

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ حم��م��د �شعيد 
باك�شتاين   - ح�������ش���ن  غ�����الم 
رقم      �شفره  ج���واز  اجلن�شية   
�����ش����ادر    )5979972(
يجده  م�����ن  ب���اك�������ش���ت���ان  م�����ن 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 050/3334369

الفجر الريا�ضي

16

األحد -  28   أبريل    2013 م    -    العـدد   10778
Sunday   28    April     2013  -  Issue No   10778



    
   

     
.-  –  ..  

  :  )  ( :  
  

  
  

         )     

(    –         

. –   ..  

  

         –      - 

                

                

            .   

  

       

              

    .           

               

               

    .  

  

     

                 

             

                

    .  

              

                

              .  

              
               

            .     

            

               .  

  

                

 .  

  

   

               

                 

         .  

  

                 

     ) (  ) (     ) (  

  .              

                 

      .          

                

  ) (  ) (   ) (      

             .  

  

          

-     

      
   ..  
.-    ..  

     
      

       
    //  

  

//  
        

             
           
         

      -      
   )(        

         
        

        
        

         
          

             
         

        
       

         
           
          

         
        

         
           

          
        

            
            

  )(        
     -  
              

               
 .                

     
               

بيـان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�شمرب 2012
جميع الأرقام مو�شحة بالألف بالدرهم الإماراتي

بيان الدخل املوحد لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012
جميع الأرقام مو�شحة بالألف بالدرهم الإماراتي

البيان املوحد للتغيريات يف اأموال امل�شاهمني لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012
جميع الأرقام مو�شحة بالألف بالدرهم الإماراتي

بيان التدفقات النقدية املوحد كما بتاريخ 31 دي�شمرب 2012
جميع الأرقام مو�شحة بالألف بالدرهم الإماراتي

ال�شيا�شات املحا�شبيه وامللحوظات التف�شريية لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012
جميع الأرقام مو�شحة بالألف بالدرهم الإماراتي

   ..  
.-    ..  

    
       

       
  
    //  

  
//  

        
          

       )(  )(  
          

        
    )(        

          
        

        
          

          
       )-(      

         
             

        
      )(  )(  

           )(  )(  
            

        
        

      -  -  
       -  -  

        
             

  
               //   

              

   ..  
.-    ..  

  
       

  
       

  
       

  
        

  
   

        
   //        

        
     -  -    

        
   -  -  -  

        
   //        

        
     -  -    

        
   -  -  )(  

        
   //        

  

   ..  
.-    ..  
     
      

       
  

        
-     :        

               
        
           

              
) (      

   
  )(  )(  

)/ (      
  

  )(    

)(        )(  )(  
) (      )(  )(  

           
 ) /(            )(  
) /(       )(    
        

           
      )(  )(  

         )(  )(  
        

              
        

-             
       )(  )(  

             
            

        
            

        
-             

    )(  -  
           )++(        

        
     //        
     //        

   ..  
.-       

  

     
  

   :    
       

  

 -   

              :  

 (      

 (    

 (       

 (       

 (       

 (        

  

              

          .   

  

 -        

 (    
  

  ") ("           

 )   (      .    

          ) (  

  .  

         -/, , .  
  

-       

           

              

   .  

        /        .. .  

                .. .  

  

 -     

      ..       

  .   

               .. .  

  

 -     

      ..      

  .  

       – .. .  

  

 -     

      ..       

             .. .  

  

 -     

      ..       

   .  

           .. .  

  

 -     

        .  

  

-    

   -            

           )   

  (              

  /    /   /      .  
   -     

              

 .              

 )IFRS(          )IFRIS . ( 

     )IFRS (   )IAS (  

  )SIC . (  
  

-    

             )IFRS ( 

             

     /  //  .     

            

          .  
  

            )IFRS( 

            

            

   .             

             .  
  

 -     

             

            

       )        ( 

           .  

  

-    

               

           .   

             

       .  

            .  

               .  

  

-       

              

              .  

               

              

   :  

                )%  (  

                ) %  (  

               ,) %  (  

                ,) %  (  

  

      

 ) (    

             .  

        ) (      

) (       ) (      .  

  

             

  "  "            

         .      

                

              

       .          .  

  

)(-     

             

           .  
                

                

    .  
  

-     

             

             

 .  

        "    "  

         .  

  

-       

                 

               .  

          .  

               

            

          .    

         .  

  

               

       .       

     .  

                

                

    .  

          .  

  

-     

              

            .   
              

               

 .  
  

              

              .  
  

-   

                

               

        .  
  

                 

        .       

        "         "

"    ""   . "  
  

                

              .  

              

      .  

             .  

  

-      

                

              /  

         /   .  

  

-    

                %  

       .      %   

                

  .  

-   

              

               

 .  
  

-         
        

          
     :        
     )  )((        

         
       

  

:          )   ( 
       .      

         .  
-      
       

           
         -  

            
         

        
  

-     
        

          
        

     
  )(  )(  

          )(  -  
        )(  )(  

       )(  )(  
        

       

:        
-    :        
        

          
       

           
         

       
-     :        
        

        
         

        
        
        

          
          

        
-           
        

         
          

        
               ) 

   (            
                

  .            .  
  
-  :        
   (            
      
        

            
      )(  -  

           -  )(  
          

            
        

        
      
        

            
      )(  -  

      )(  -  
          

            
        

  
  
  
  

      

   (           
        

            
      -    
   /    -  )(  

            
        

-          ):   (  
      /        

 .  
  

-     
        
-    - .. –     

         
       

    
  

  
  

) :-/ (        
   -   )(    )(  )(  

  
  

      

-   -          
) :-/ (        

   -   )(    )(  )(  
  
  

      

-   -      -    
) :-/ (        

   -   )(    -  )(  
  
  

  -    

-   -       -    
) :-/ (        

   -   )(    -  )(  
    -    
        

 -   -        -    
) :-/ (        

   -   )(    -  )(  
    

  
-    

-   -           
) :-/ (        

   -   )(    -    
  
  

  -    

        
-     -         
)  : -/ (  
  

      

   -   )(    -  )(  
  
  

      

-   -           
)  : -/( 
 

      

  -)(   -  )(  
 
 

      

-    –         
)  : -/( 
 

      

  -)(   -  )(  
 
 

      

-   –            
) :-/ (        

   -   )(        
        

      
)+++++++++(  

    
  

  
 

    –      )(  -  
        

  

  
-            

         ) ( 
)(  

    
-            

             
)  /(   -     )(  )(  

             
  

-    
        

          
          

        
  
  

      

-                    
    ) (        

         
       

       
  

-     
        

     
  

    
          

             
         

        
        
  

-     
        

            
        

   
      

        
  

      
 )(        

    )(        
         

          
  )(        

        
  

               
         

         
            

          
         

  
  

      

     
               

         -  
            
        

        
  

     
          

          
            

            
              
              

        
           )(  )(  

        
  

-    

        ) %-  (%      

              

      .         

    .          

     .

                -   

)-   (         

                

    .

  

                  

          .      

                  

     .  

  

-      

  

            
        

        
  

     
          

          
            

            
              
              

        
           )(  )(  

        
  

-    

        ) %-  (%      

              

      .         

    .          

     .

                -   

)-   (         

                

    .

  

                  

          .      

                  

     .  

  

-      

                 

 "   "        .    

            .      

    /            .

      :  

  
        
        

            
    )(        

   )(        
  

 :   /           

        )       

.(  

-      

           .  
  

               

             

            

  .  
  

              

    .  
  

                  

     .  
  

               

                

 )   (" "  .        

       .  

  
-     

-     
  

                

   .  
  

               

              

 .               

          .    

             

            . 

                 

  .  

                  . 

              

                 

 .              

                 

                

 .  
  

               

       .       

               .

                  

           .    

                 

     .  
             :  
  

  //          

      
   

  
 

  
   

            
            -  

        -  
         -  

       -   -  
          -  
          

  

  

  

  //          

      
   

  
 

  
   

            
            -  

        -  
         -  

       -   -  
  -        
          -  
          

  

-    

                

     .          

              

              

        .  
  

-    
               

               

 .               

             .  
  

             

         .     

                

  .  
                   

  
           

  
    
   

    
  

      
  

              
              

            -  -  -  -  
             -  -  

       -  -  -  -  -  -  
   )(           -  
   )(      -      -  

   )(    -  -  -  -    
         -  -  -  

             
              

                
            -  

        -    -  -  
           -  -  -  -  

         -  -  -  
     -  -  -  -    

             
              

    
  

-  )( )(      )( 

  

  

  
                        

         
  

              
            -  

             -  -  -  -  
           -  -  -  

       -  -  -  -  -  -  
   )(            -  
   )(      -  -    -  

   )(    -  -  -  -    
         -  -  -  

              
              

                
             -  

        -    -  -  
     

)(  
    -  -  -  -  

         -  -  -  
     -  -  -  -    

              
              

    
  

-  )( )(      )( 

  

  

  

  

-     

         
  

              
            -  

             -  -  -  -  
           -  -  -  

       -  -  -  -  -  -  
   )(            -  
   )(      -  -    -  

   )(    -  -  -  -    
         -  -  -  

              
              

                
             -  

        -    -  -  
     

)(  
    -  -  -  -  

         -  -  -  
     -  -  -  -    

              
              

    
  

-  )( )(      )( 

  

  

  

  

-     

                  .    

                     

  .              .  

  

    )  (                  

 .                       

     .  

  

                      

  .  

  

               )    

  . (   

  

                  

    .  

  

  

  

  

        
 %  

   
  

   
    

   
   

    
  

  
  

  

  
                

      
  

-    -  -  -      

     %      -  -      
    

   
%  -  -  -  -  -  -  

   )(  %             
   )(  %      -    -    

   
)(  

%  -  -  -  -      

   %      -  -  -    
               

                
                  

   %             
    %    -    -      

    
 )(  

%    -  -  -  -    

   %  -  -  -  -      
   %  -  -  -  -      

   %  -  -  -  -      
               

     
)   (  

    
)(  

  
  

  
  

  
  

  
)(  

  

    
  

  )( )(     -    

  
  

        
 %  

   
  

   
    

   
   

    
  

  
  

  

  

                
      

  
-  -  -  -  -      

     %      -  -      
    

   
%  -  -  -  -  -  -  

   )(  %              
   )(  %    -  -    -    

   
 )(  

%  -  -  -  -      

   %  -  -  -  -      
                

                
                  

   %              
    %    -    -      

    
 )(  

%    -  -  -  -    

   %  -  -  -  -      
   %  -  -  -  -      

   %  -  -  -  -      
                

     
)   (  

    
)(  

  
)(  

  
  

  
  

  
)(  

  

    
  

  )( )( )(   -    

  
        

 %  
   

  
   

    
   

   
    

  
  
  

  

  

                
      

  
-  -  -  -  -      

     %      -  -      
    

   
%  -  -  -  -  -  -  

   )(  %              
   )(  %    -  -    -    

   
 )(  

%  -  -  -  -      

   %  -  -  -  -      
                

                
                  

   %              
    %    -    -      

    
 )(  

%    -  -  -  -    

   %  -  -  -  -      
   %  -  -  -  -      

   %  -  -  -  -      
                

     
)   (  

    
)(  

  
)(  

  
  

  
  

  
)(  

  

    
  

  )( )( )(   -    

                  .    

                     

  .              .  

  

    )  (                  

 .                       

     .  

  

                      

  .  

  

               )    

  . (   

  

                  

    .  

  

  

  

  

        
 %  

   
  

   
    

   
   

    
  

  
  

  

  

-      
  

               

                

   .         

   .  
  

              

     .  
  

             

      .  
  

              .  

                .

                   

  .  
  

                 

                 

     .         

     .  
  

                

 :  
        

   )(      

         

         

  )(    )(  

   -    -  

         

         

         

        )(  

       )(  
  

:           )        

 (   )     (   .  
  

-     

                  

            

                

   .       )    %      

   (             

              

 .  
  

              

      .           

               

     .  
  

       " " )    (  %  

 //   :  
  

          

           

    )(    

  :        

           

             

    )  (        

      )(    

     ""      /  %  

      
          

           

    )(    

  :        

           

             

    )  (        

      )(    

        

     ""      /  %  

  

-     

                  

              

.  

-    

                

                

  

-    

                   

)Finacle (            

 ""           .     

               

               

    .  

  

  

  

 -  ..  

. –   ..  

   :    

  

-      

       
  

     
  

 
  

      

            
               

            
  -  )(  )(  )(  )(  

               
            

            
               
             
   /  -  )(  )(  -  )(  

               
            

              
                

  

  

  

  

  

  

  

  

  :    

     
  

       
  

     

  

 

  

      

            

               

            

  -  )(  )(  )(  )(  

               

            

               

             

  /  -  )(  )(  )(  )(  

               

            

              

                
  

 :             

          .  

  

-      /             

.  
  

:                   

         .  



اليوم الأول لبطولة الدولة لألعاب القوى لل�سباب والأ�سبال يك�سف عن مواهب واعدة
ك�شف اليوم الأول من بطولة الدولة لألعاب القوى لل�شباب والأ�شبال عن 
مواهب عديدة واعدة �شت�شكل رافدا قويا ملنتخبات المارات الوطنية لألعاب 
القوى يف امل�شتقبل القريب . واأظهرت املناف�شات ظهور �شباب اأندية الن�شر 
والأهلي والو�شل بحالة جيدة على �شعيد امل�شتوى الأول . واأ�شاد امل�شت�شار 
رئي�س  القوى  لأل��ع��اب  ال��دويل  الإحت���اد  ادارة  جمل�س  ع�شو  الكمايل  اأحمد 
احتاد الإمارات لألعاب القوى بامل�شتوى املتميز لالعبينا يف مرحلتي ال�شباب 

وال�شبال.
اأفرزت لنا خامات جيدة  وقال لقد �شعدنا باليوم الأول من البطولة لأنها 
تدعونا اىل التفاوؤل وبينها على �شبيل املثال ل احل�شر فريق التتابع بنادي 
�شليم  بن  وحممد  ع��دو  مرت   400 لع��ب  �شعيد  ابراهيم  وخليفة  الن�شر 
ح�شن  حممد  وحمد  ابراهيم  ح�شن  ها�شم  الو�شل  وم��ن   .. ب��الل  واأح��م��د 

وح�شن عي�شى جعفر ومن الأهلي اأحمد عادل وخالد مال اهلل وعبيد احمد 
وغريهم.

�شاركوا  وال��ذي��ن  الن�شر  ب��ن��ادي  النا�شئني  مبحموعة  نفخر  نحن  واأ���ش��اف 
مطالبا  الوطنية  ملنتخباتنا  قويا  راف��دا  و�شي�شكلون  ال�شباب  مرحلة  �شمن 
الأندية بالهتمام بالالعبني من مواليد 1999 و2000 لكي تتم عملية 

دعم ورفد منتخباتنا والإحالل ب�شكل جيد.
واأ�شفرت نتائج اليوم الأول عن فوز لعب الن�شر وليد جا�شم باملركز الأول 
مل�شابقة 100 مرت عدو لفئة ال�شباب للم�شتوى الأول وتاله يف املركز الثاين 

لعب الأهلي عبيد اأحمد �شمالك ثم زميله طالل العلمي ثالثا.
ابراهيم  ح�شن  ها�شم  الو�شل  لع��ب  ف��از  حواجز  مرت   110 م�شابقة  ويف 
باملركز الأول وتاله يف املركز الثاين لعب الأهلي خالد مال اهلل ثم لعب 

الو�شل عادل مو�شى ثالثا.
ويف �شباق 1500 مرت جري فاز لعب الو�شل حمد حممد ح�شن باملركز 
الأول وتاله زميله ح�شن عي�شى جعفر ثانيا ثم لعب العني حمدان حممد 

علي ثالثا.
ويف م�شابقة 5000 مرت م�شي فاز لعب دبا احل�شن ال�شعايل ح�شن جا�شم 
ثم  عبود  مبارك  عماد  الهلي  لع��ب  الثاين  املركز  يف  وت��اله  الأول  باملركز 

لعب الأهلي ا�شماعيل �شالح.
باملرز  �شليمان  اأحمد  ع��ادل  الن�شر  لعب  فاز  املطرقة  اطاحة  م�شابقة  ويف 
وتاله يف املركز الثاين زميله حمد عبد اهلل امل�شفري ثم لعب الو�شل عبد 
اهلل يو�شف ويف م�شابقة دفع اجلله حقق لعب الهلي حمد ح�شني حممد 
املركز الأول مرتا وتاله لعب الن�شر حممد بن �شليم ثم لعب دبا احل�شن 

عبد الله�شعيد �شليمان ثالثا.
ويف م�شابقة الوثب العايل فاز لعب الأهلي اأحمد عادل اأحمد باملركز الأول 

وتاله لعب الن�شر اأحمد بالل وحل زميله حممد بالل ثالثا.
اأما على �شعيد امل�شتوى الثاين ملرحلة ال�شباب ويف م�شابقة 110 مرت حواجز 
جاء يف املركز الأول را�شد ح�شن من وتاله يف املركز الثاين ماهر خليل لعب 
حتا وحل ثالثا لعب بني يا�س من�شور املر وفاز لعب الرم�س �شهيل �شعيد 
باملركز الأول يف م�شابقة 5000 مرت وتاله زميله را�شد حممد وحل عمار 
ن��ادي اخلليج ثالثا وف��از لعب حتا عبد اهلل �شامل باملركز الأول  �شامل من 
يف دفع اجلله وتاله لعب الإم��ارات �شالح �شامل ثم لعب بني يا�س اأحمد 
ا�شجاق ثالثا ويف الوثب العايل حل علي عبد اهلل يف املركز الأول وتاله لعب 

بني يا�س وا�شل جابر ثانيا ثم لعب الرم�س اأحمد عبد اهلل ثالثا. 

الوهاب  املهند�س امين عبد  الحد  اليوم  يتوجه �شباح 
متوجها  ال��دوىل  اخلا�س  لالوملبياد  القليمي  الرئي�س 
املكتب  اعمال  حل�شور  وا�شنطن  المريكية  للعا�شمه 
الجتماعات مو�شوعات هامه  ت�شهد  ، حيث  التنفيذى 
اللعاب  يف  امل�شاركة  ال��دول  ح�ش�س  حت��دد  راأ�شها  على 
العاملية ال�شيفية التي ت�شت�شفيها وليه لو�س اجنلو�س 

المريكية عام 2015 ، واخر الرتتيبات اخلا�شة باقامه 
اأول كاأ�س عامل يف كرة القدم ريو 2014 والتى يقميها 
الفيفا ، وا�شتعرا�س الدورات والكوؤو�س القليمية التي 
العامل  كاأ�س  ت�شفيات  بينها  من  املنطقة  ب��دول  اقيمت 
لكرة القدم والتي ت�شت�شيفها دبي والقاهر الوىل لدول 

ال�شرق الأو�شط والثانية دول �شمال اأفريقيا .

حتت رعاية ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان 
مبدينة  تتوا�شل   ، وال�شطرجن  للثقافة  العني  ن��ادي  رئي�س 
العني ، فعاليات الن�شخة الأوىل من مهرجان الولء للقيادة 
ينظمه  ال��ذي  لل�شطرجن  متوحد  البيت  مهرجان  الر�شيدة 
النادي حتى الثاين من �شهر مايو املقبل يت�شمن املهرجان 
خم�س فعاليات اأ�شا�شية واأن�شطة م�شاحبة تت�شمن الفعاليات 
الرئي�شية ثالث بطولت لل�شطرجن اخلاطف والديناميكي 
�شوزان  العامل  لبطلة  اإ�شتعرا�شية  مباراة  ثم  والكال�شيكي 
اأما   ، بوجلار وهي مع�شوبة العينني وحما�شرة �شطرجنية 
وتدوين  كربى  �شعرية  مبارزة  فت�شمل  امل�شاحبة  الأن�شطة 
اأول من  اأقيمت م�شاء  ال��ولء للقيادة الر�شيدة  وقد  ر�شائل 
اأم�س مناف�شات بطولة ال�شطرجن ال�شريع مب�شاركة اأكرث من 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  دول��ة هي   15 مائة لعب من 
وجورجيا و�شلوفينيا واأوكرانيا واأوزبك�شتان وم�شر واليمن 
واإيران والفلبني والأردن وليبيا وال�شودان و�شوريا والإمارات 
والبحرين.  وقام املهند�س طارق الطاهر رئي�س اجلهاز الفني 
ومدير املهرجان بتتويج الفائزين ببطولة ال�شطرجن ال�شريع 
 . لل�شطرجن  الليبي  الحت��اد  رئي�س  النعمي  خالد  بح�شور 
�شريجي  الأوزبك�شتاين  الكبري  الدويل  الأ�شتاذ  باللقب  توج 
ق��ي��م��وف ب��ر���ش��ي��د 7 ن��ق��اط ب��ي��ن��م��ا ت�����ش��اوى ث��الث��ة لعبني 
ن��ق��اط وهم   6 ال��راب��ع بر�شيد  ال��ث��اين حتى  امل��راك��ز م��ن  يف 
الدويل امل�شري اأحمد �شعيد بندق والدولية اجلورجية ماكا 
وجاء   ، �شكر  �شامي  امل�شري  ال���دويل  والأ���ش��ت��اذ  بورت�شالدز 
والدويل  اجللده  خالد  ال�شوري  ال��دويل  اخلام�س  املركز  يف 

الفلبيني جوليو�س رامو�س بر�شيد خم�س نقاط لكل منهما 
الطاهر  ط��ارق  �شلمان  اإم��ارات��ي  اأف�شل لع��ب  بجائزة  وف��از 
مدار�س  برونزية  على  احلا�شلة  وتوجت  نقاط   5 بر�شيد 
اأ�شيا الإماراتية وافية دروي�س املعمري بجائزة اأف�شل لعبة 
اإماراتية بر�شيد 4 نقاط .ح�شل كل لعب على زمن تفكري 

20 دقيقة لكل لعب مع اإ�شافة خم�س ثواين لكل نقلة 
اليوم مبقر نادي العني للثقافة  اأخرى تتوا�شل  من ناحية 
الكال�شيكي حيث  ال�شطرجن  ، مناف�شات بطولة  وال�شطرجن 
يح�شل كل لعب على زمن تفكري قدره 90دقيقة للمباراة 
ثانية لكل نقلة ح�شب نظام في�شر وتختتم   30 اإ�شافة  مع 
فعاليات  ختام  مع  الكال�شيكي  ال�شطرجن  بطولة  مناف�شات 

املهرجان يوم اخلمي�س املقبل. 

�شهد �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  الوطني  الأم���ن 
زايد  بن  ال�شيخ طحنون  و�شمو  اأبوظبي  لالإمارة 
رئي�س  الوطني  الأم���ن  م�شت�شار  نائب  نهيان  اآل 
هيئة طريان الرئا�شة �شباق الوثبة الليلي للقدرة 
الول  اأم�����س  اأق��ي��م م�شاء  ال��ذي  ك��م   120 مل�شافة 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ورعاية  بتوجيهات 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شئون 
الرئا�شة رئي�س نادي ابوظبي للفرو�شية ونظمته 
قرية الإمارات العاملية للقدرة بالتعاون مع احتاد 
العاملية  الإم���ارات  قرية  ميادين  على  الفرو�شية 

للقدرة بالوثبة.
وت���وج ال��ف��ار���س خ��ال��د ع��ب��د اهلل ال��ه��رم��ودي على 
من  بولري�س  �شباركلينج  ا�شراف  اجل��واد  �شهوة 
اإ���ش��ط��ب��الت ف����زاع ل��ل��ق��درة ب��ط��ال ل��ل�����ش��ب��اق الذي 
166 ف��ار���ش��ا وف���ار����ش���ة م���ن جميع  ف��ي��ه  ����ش���ارك 
اإجمايل  وبلغ  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الإ�شطبالت 
450 األف درهم مت توزيعها على  جوائزه املالية 
اأكملوا ال�شباق مبراحله  جميع املت�شابقني الذين 
الأربع و�شيارة ني�شان برتول للفائز باملركز الأول 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  قدم  كما 
اآل نهيان العاملي للخيول العربية دعوة للفائزين 
الثالثة الأوائ��ل حل�شور فعاليات املوؤمتر العاملي 
العامل  بطولة  و�شباق  العربية  اخليول  ل�شباقات 
لل�شيدات  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ل�شمو 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  وك��اأ���س  ايفهار 
بفرن�شا  ت��ول��وز  مدينة  يف  عقدهم  �شيتم  ال��ذي��ن 

خالل الفرتة من 4 اإىل 10 يونيه القادم.
مديرة  ال�شويدي  ن���ورة  �شعادة  ال�شباق  ح�شرت 
الإحتاد الن�شائي العام ولولوه العو�شي امل�شت�شارة 
ودودة  وال��دك��ت��ورة  البحريني  ال�����ش��ورى  مبجل�س 
بدران م�شت�شارة املنظمة العربية للمراأة وجمهور 
وع�شاق  امل�شاركني  الفر�شان  ع��ائ��الت  م��ن  غفري 

ريا�شة القدرة.
مدير  �شلطان  ع��دن��ان  ق��ام  ال�شباق  خ��ت��ام  وع��ق��ب 
لفرو�شية ولرا �شوايا مديرة  اأبوظبي  نادي  عام 
م���ه���رج���ان ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي�����د اآل 
رئي�شة  العربية  اخليول  ل�شباقات  العاملي  نهيان 
ل�شباقات  ال���دويل  ب��الإحت��اد  الن�شائية  ال�شباقات 
اخليول العربية بتتويج الفائزين الثالثة الأوائل 
وتوجيه  ال�شيارة  مفتاح  الأول  وت�شليم  بالكوؤو�س 
الدعوة املقدمة من مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور 
ر�شميا  لهم  العربية  للخيول  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حل�شور موؤمتر اخليول و�شباقي ال�شيخة فاطمة 

وال�شيخ زايد بتولوز لفرن�شا.
وك����ان ل��الأ���ش��ل��وب ال����ذي ان��ت��ه��ج��ه ال��ف��ار���س خالد 
الهرمودي على �شهوة اجلواد ا�شراف �شباركلينج 
ب��ولري�����س م���ن اإ���ش��ط��ب��الت ف����زاع ل��ل��ق��درة الأث���ر 
الأول  ب��امل��رك��ز  ال���ف���وز  الإي���ج���اب���ي يف جن���اح���ه يف 
ل�����ش��رع��ة ج�����واده على  م���ن خ���الل تقنينه  وذل����ك 

م��دى امل��راح��ل الأرب���ع ليتقدم م��ن امل��رك��ز ال��� 17 
كم   40 م�شافتها  بلغت  التي  الأوىل  املرحلة  يف 
ليتوج  الأول  املركز  اإىل  الأ�شفر  اللون  واأعطيت 
بطال لل�شباق بجدارة وكان خالد قد قطع م�شافة 
23 ر1.25 �شاعة  املرحلة الأوىل يف زمن قدره 
مبعدل �شرعة 10 ر28 كم يف ال�شاعة وتقدم يف 
املرحلة الثانية التي اأعطيت اللون الأ�شفر اأي�شا 
وم�شافتها 40 كم اأي�شا اإىل املركز العا�شر بزمن 
كم  ر27   79 �شرعة  �شاعة مبعدل  ر1.27   18
يف ال�شاعة ووا�شل تقدمه يف املرحلة الثالثة التي 
24 كم ليحتل  اأعطيت اللون الأحمر وم�شافتها 
ومبعدل  دقيقة  ر48   41 ب��زم��ن  الثالث  امل��رك��ز 
تقدمه  ويوا�شل  ال�شاعة  ر28 كم يف   18 �شرعة 
بلغت  ال��ت��ي  والأخ������رية  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  لينهي 
م�شافتها 16 كم واأعطيت اللون الأبي�س حمتال 
�شاعة   4.10.36 اإج��م��ايل  ب��زم��ن  الأول  امل��رك��ز 
ال�شاعة  يف  كم  ر28   72 اإجمايل  �شرعة  مبعدل 

ليتوج بطال لل�شباق.
وبالن�شبة للفار�شة دانا حممد �شريف املطوع التي 
احتلت املركز الثاين على �شهوة اجلواد �شيفر بان 
فكان  للقدرة  ال�شلم  �شيح  اإ�شطبالت  من  كوزمو 
بزمن  ع�شرة  احلادية  الأوىل  املرحلة  يف  ترتيبها 
الثانية  املرحلة  يف  وتقدمت  �شاعة  ر1.24   08
�شاعة  ر1  ر25   02 ب��زم��ن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اإىل 
الرابع  للمركز  الثالثة  املرحلة  تاأخرت يف  ولكنها 

بزمن 52.47 دقيقة وعادت للتقدم مرة اأخرى 
للمركز الثاين يف املرحلة الرابعة والأخرية لتحل 
و�شيفة للبطل بزمن اإجمايل 4.10.39 �شاعة 

مبعدل �شرعة اإجمايل 72 ر28 كم يف ال�شاعة.
الذي  اجلنيبي  حميد  حمود  را�شد  الفار�س  واأم��ا 
�شاراه  اجل���واد  �شهوة  على  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  اح��ت��ل 
يف  ترتيبه  فكان  الريف  اإ�شطبالت  من  تي  جونز 
للمركز  الثانية  يف  وتقدم  �شابعا  الأوىل  املرحلة 
ال�شاد�س ويف املرحلة الثالثة وا�شل تقدمه ليحل 
راب��ع��ا وي��ن��ج��ح يف امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة والأخ�����رية يف 
اإنهاء ال�شباق حمتال املركز الثالث بزمن اإجمايل 
4.12.52 �شاعة مبعدل �شرعة 28.47 كم يف 
ال�شاعة. واأكد عدنان �شلطان النعيمي مدير نادي 
ابوظبي للفرو�شية باأن ت�شريف �شمو ال�شيخ هزاع 
بن زايد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد 
اآل نهيان لل�شباق اأعطي ال�شباق قيمة كبرية وكان 
من  للفر�شان  وال��داف��ع  احلافز  �شموهما  لوجود 
اأجل الفوز واأعطي ال�شباق قوة واإثارة ..كما ا�شاد 
بتوجيهات ودعم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
قادا  الرعاية  وتلك  الدعم  ذلك  اأن  نهيان موؤكدا 

اإىل النجاح املتحقق يف �شباقات الفرو�شية عامة.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل�����ش��ب��اق ال��وث��ب��ة ال��ل��ي��ل��ي ل��ل��ق��درة اأكد 
م�شاركة  خ���الل  م��ن  ال�����ش��ب��اق  جن���اح  اأن  النعيمي 
ال�شباقات  ذك��رى  اأحيا  فيه  وفار�شة  فار�س   166
الليلية التي كانت تقام يف ال�شابق ..م�شيدا بالتزام 

الفر�شان بالتعليمات مما �شاعد ذلك على اإخراج 
ال�شباق ب�شورته الرائعة.

ال�شيخ  �شمو  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  ���ش��واي��ا  لرا  واأك�����دت 
ال�شباق  ه��ذا  باإقامة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
الليلي للقدرة كانت بادرة ناجحة اأحييت ذكريات 
ميادين  على  تقام  كانت  التي  الليلية  ال�شباقات 
قرية الإمارات بالوثبة بالفعل جاء ال�شباق ناجحا 
بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  ت�شريف  جناحه  م��ن  وزاد 
اآل  اآل نهيان و�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد  زايد 
نهيان حيث كان حل�شور �شموهما احلافز القوي 
�شعيا  القوية  للمناف�شة  ال�شباق  يف  للم�شاركني 
ال�شويدي مديرة  نورة  كان حل�شور  ..كما  للفوز 
الإحتاد الن�شائي العام ولولوه العو�شي امل�شت�شارة 
ودودة  وال��دك��ت��ورة  البحريني  ال�����ش��ورى  مبجل�س 
بدران م�شت�شارة املنظمة العاملية للمراأة دافع قوي 

للفار�شات امل�شاركات يف ال�شابق.
�شيتم  ال�شباق  ذل��ك  بعد جن��اح  ان��ه  وقالت �شوايا 
يف  ليلي  لل�شيدات  �شباق  ب��اإق��ام��ة  ج��دي��ا  التفكري 
القدرة  �شباقات  مو�شم  خ��ت��ام  يف  ال��ق��ادم  امل��و���ش��م 
الن�شائية بقرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة 
واخ��ت��ت��م��ت ���ش��واي��ا م���وؤك���دة ب���ان م��ه��رج��ان �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي ل�شباقات 
هذا  بنجاح  منه  ع��رف��ان��ا  ي��اأت��ي  العربية  اخل��ي��ول 
ال�شباق الليلي فقد وجه الدعوة للفائزين الثالثة 
الأوائل بح�شور املوؤمتر الدويل ل�شباقات اخليول 

التي �شتقام يف تولوز  الرابعة  العربية يف ن�شخته 
بفرن�شا خالل الفرتة من 4 اإىل 19 يونيه القادم 
واأي�شا ح�شور �شباق بطولة العامل ل�شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك لل�شيدات ايفهار و�شباق كا�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان اللذين �شيقامان 

بالتزامن مع املوؤمتر.
بطل  ال��ه��رم��ودي  اهلل  عبد  البطل خالد  واأه���دى 
الليلي للقدرة الإجناز الذي حققه  الوثبة  �شباق 
مكتوم  اآل  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
ويل ع��ه��د دب���ي ع��رف��ان��ا و���ش��ك��را ع��ل��ى م��ا يقدمه 
يف  وامل�شاركني  للفر�شان  ودع��م  رعاية  من  �شموه 
الكبري يف  ك��ان لذلك الث��ر  ال��ق��درة مما  �شباقات 
بلقب  ال��ف��وز  حتقيق  يف  وجن��اح��ه  مهمته  ت�شهيل 
هذا ال�شباق الليلي الذي يقام لأول مرة كاأول فوز 

باملركز الأول يحققه هو �شخ�شيا.
فكرة  اأن���ه  ال��ه��رم��ودي  اأك���د  الليلي  ال�شباق  وع��ن 
رائعة متنى تكرارها م�شريا اان الطق�س كان رائعا 
واأ�شار اىل  واملناف�شة كانت قوية والتحدي كبريا 
اإن��ه ورغ��م �شقوطه عن ج��واده يف املرحلة الثانية 
نتيجة تعرث اجلواد اإل اأنه عاد ووا�شل م�شاركته 
تغيري  على  ارتكزت  مقننة  اإ�شرتاتيجية  منتهجا 
يف  �شاعده  ما  الثالثة  املراحل  يف  ال�شرعة  معدل 
احلفاظ على جواده واإنهائه ال�شباق حمتال املركز 
الأول واجلدير بالذكر اأن الفار�س خالد يبلغ من 

العمر 22 �شنة ويدر�س يف جامعة الإمارات .

هـــزاع وطحنــــون بـــن زايـــد يح�ســـران �سبـــاق الوثبــــة الليلــــي للقــــــدرة 

مهرجان البيت متوحد لل�شطرجن بالعني

الأوزبك�ستاين قيموف يتوج بلقب ال�سطرجن ال�سريع 
اليوم عبد الوهاب اإىل وا�سنطن حل�سور 
املكتب التنفيذي لالأوملبياد اخلا�س الدويل

الفجر الريا�ضي
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نهيان بن مبارك يطلق كتابًا عن منو اإدارة الريا�سة يف ال�سرق الأو�سط 
اأط���ل���ق م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن مبارك 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
املجتمع يف اأبوظبي كتابا عن النمو املزدهر 
الأو�شط �شاهم  ال�شرق  الريا�شة يف  لإدارة 
للراليات  الم���ارات  ن�شره كل من جنم  يف 
الإداري  املدير  �شليم  بن  حممد  الدكتور 
وال�شياحة  ل��ل�����ش��ي��ارات  الإم�������ارات  ل���ن���ادي 
بالإ�شافة  ك���ون���ور  او  ����ش���ون  وال���دك���ت���ور 
كبار  اأح�����د  ح�����ش��ان  دي��ف��ي��د  ال���دك���ت���ور  اإىل 

الأكادمييني يف اململكة املتحدة.

اأهمية  ذات  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ���ش��دور  وي��ع��ت��رب 
التعليمية  الإحتياجات  معاجلة  يف  كبرية 
ال�شرق  يف  ال���ري���ا����ش���ة  مل���ج���ال  وامل���ه���ن���ي���ة 

الأو�شط.
امل�شاهم  �شليم  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الرئي�شي يف الكتاب ان �شدور هذا الكتاب 
هو جزء من م�شاهمة الإحتادات الريا�شية 
جت���اه امل��ج��ت��م��ع ..م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه يف ان 
القادمة  العربية  الأج��ي��ال  الكتاب  يحفز 
يف  املنطقة  مكانة  �شمانة  على  ويحثهم 

طليعة التفوق الريا�شي ومعاجلة الأمور 
الريا�شية بالطرق الأكادميية املالئمة.

الإمارات  العاملية يف  الأح���داث  وق��د �شعت 
ل��ل��خ��ي��ول وجراند  ال���ع���امل���ي  دب����ي  ك���ك���اأ����س 
ب���ري الإحت�����اد ل��ل��ط��ريان ال��ف��ورم��ول وان 
الرئي�شية  الأح����������داث  م����ن  وجم���م���وع���ة 
بالإ�شافة  امل�����ش��رب  وك����رة  ال��غ��ل��ف  ل��ل��ع��ب��ة 
كرة  يف  العامل  لكاأ�س  قطر  ا�شت�شافة  اإىل 
الطليعة  يف  املنطقة   2022 لعام  ال��ق��دم 
كما  وال�شياحة  الريا�شة  جم��ال  يف  عامليا 

اأمنت الرعايات الريا�شية العاملية لكل من 
الحتاد للطريان وطريان الإمارات موقع 

ال�شرق الأو�شط كمركز للريا�شة العاملي.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ك��ت��اب ال���ذي ن�شر م��ن قبل 
واحدة من اأبرز �شركات الن�شر روتلدج بعد 
�شهر من اإن�شاء �شراكة بني كليات التقنية 
امل��م��ل��ك��ة املتحدة  ال�����ش��رت  ال��ع��ل��ي��ا وج��ام��ع��ة 
التي  التطبيقية  الريا�شة  اإدارة  ل�شهادة 
العليا  للتقنية  اأب��وظ��ب��ي  كلية  يف  �شتقدم 

للطالب يف �شبتمرب القادم.

�شمن فعاليات مهرجان الغربية

التــــواق يح�ســــــد املركــــــــز الأول يف �سبــــــــاق املحـــــامـــــل ال�سراعيــــــــة 22 قدمـــــــــًا

•• ابوظبي :

اأحمد حممد احلمريي، الأم��ني العام  اأ�شاد معايل   
لوزارة �شوؤون الرئا�شة، رئي�س جمل�س اإدارة مدار�س 
الإمارات الوطنية، مببادرة �شركة بوريالي�س ، والتي 
يف  الدولية  البرتولية  ال�شتثمارات  �شركة  متتلك 
والرائدة  واملتخ�ش�شة  اأ�شهمها  %64 من  اأبوظبي 
يف توفري احللول املبتكرة يف جمال البويل اأوليفينات 
يف  مبادرتها  على  والأ�شمدة  القاعدية  والكيماويات 
تقدميها مليوين درهم للم�شاهمة يف تعزيز العملية 
ومليوين  الوطنية،  الإم��ارات  مدار�س  يف  التعليمية 
دره����م اأخ�����رى لحت����اد الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
لريا�شة املعاقني لزيادة الوعي حول احتياجات فئة 

املعاقني. 
مثمناً معايل اأحمد حممد احلمريي، الأمني العام 
لوزارة �شوؤون الرئا�شة الدور الذي تلعبه بوريالي�س 
معاليه  اأ���ش��ار  كما  التعليم،  دع��م منظومة  اأج��ل  من 
املجتمعي  ال��دور  اأهمية  تعك�س  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل 
ال����دول����ة وال������ذي ي�شب  ال��ع��ام��ل��ة يف  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
يف ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ب�����ش��ك��ل عام، 
التعليم  ك��ون  خ��ا���س،  ب�شكل  التعليمية  واخل��دم��ات 
والتنمية  املجتمعات  لتطور  اأ�شا�شية  ركيزة  ي�شكل 

الب�شرية امل�شتدامة على حد �شواء.
رئي�س  القبي�شي،  خ���ادم  ���ش��ع��ادة  اأو���ش��ح  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
بوريالي�س  �شركة  يف  الرقابية  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
البرتولية  ال�شتثمارات  ل�شركة  املنتدب  والع�شو 
امل�����ش��ت��دام��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأن  اأب���وظ���ب���ي  ال���دول���ي���ة يف 
���ش��ح��ي��ة وجمتمع  ب��ي��ئ��ة  اإل يف  ت��ت��وف��ر  ل  الأع���م���ال 
يف  امل�شاهمة  على  ال�شركة  حر�س  م��وؤك��داً  م�شتقر، 
ال�شركة  بها  تعمل  التي  املجتمعات  رفاهية  تعزيز 
�شعلة  اإذك��اء  يف  �شت�شهم  ال�شركة  مبادرة  اأن  واأ�شاف 

احل��م��ا���ش��ة ب���ني ���ش��ف��وف ط��ل��ب��ة م���دار����س الإم������ارات 
كافة  نحو  املبكرة  العمرية  مراحلهم  يف  الوطنية 
اأ�شكال العلوم، يف حني �شي�شهم الدعم املقدم لحتاد 
الإمارات العربية املتحدة لريا�شة املعاقني يف زيادة 
املعاقني  وعي اجلمهور بالحتياجات اخلا�شة لفئة 
حممد  ���ش��ع��ادة  وث��َم��ن  املجتمع.  يف  دوره���م  وتفعيل 
حممد فا�شل الهاملي نائب رئي�س جمل�س الإدارة، 
الأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية 
ورئي�س جمل�س اإدارة اإحتاد الإمارات العربية املتحدة 
م�شرياً  بوريالي�س  �شركة  مبادرة  املعاقني،  لريا�شة 
العربية  الإم�����ارات  اإحت����اد  اأه����داف  ب��ني  م��ن  اأن  اإىل 
املتحدة لريا�شة املعاقني تي�شري ال�شبل اأمام اأ�شحاب 
اإن  وق���ال  ح��ي��ات��ه��م.  ال��ن��ج��اح يف  الإع���اق���ات لتحقيق 
ال�شركة قد اأر�شت تقليداً اإجتماعياً جمياًل يف دعمها 
للعمل التعليمي والجتماعي يف املجتمع الإماراتي. 
ب�����دوره ق����دم ال���دك���ت���ور ك��ي��ن��ي��ث ف���ي���درا، م���دي���ر عام 
الوطنية، �شكره وتقديره ل�شركة  الإم��ارات  مدار�س 
ملدار�س  الرتبوية  لالأن�شطة  دعمها  على  بوريالي�س 
التي  النبيلة  الر�شالة  اإن  وق��ال  الوطنية  الإم���ارات 
تعمل من خاللها مدار�س الإمارات الوطنية تكمن 
يف حتفيز الرغبة لدى الطلبة على اكت�شاب املعرفة 
وحتقيق التميز والتفوق حيث �شت�شهم هذه املبادرة 
يف  التعليمية  امل��دار���س  ب��رام��ج  تطوير  موا�شلة  يف 

جمال العلوم والهند�شة.
ال�شندوق  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ب��ال��غ  ه���ذه  ت�شليم  و�شيتم 
الج��ت��م��اع��ي ل��ل�����ش��رك��ة ال����ذي ت��اأ���ش�����س ع���ام 2008 
لي�شاهم يف دعم امل�شاريع الجتماعية يف الدول التي 

تعمل بها ال�شركة. 
واأك����د م���ارك غ���اري���ت، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة 
كافة  م��ع  للعمل  ال�شركة  ح��ر���س  على  بوريالي�س، 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��وط��ن��ي��ة يف الإم������ارات ب��ه��دف حت�شني 

احلياة وت�شجيع الأجيال ال�شابة على اكت�شاب العلم 
اإىل تفعيل  دائماً  ت�شعى  ال�شركة  اأن  واملعرفة موؤكداً 
املجتمعات  يف  عملي  ب�شكل  املجتمعية  م�شوؤوليتها 
اأو  اأوروب��ا  التي تتواجد فيها حول العامل، �شواًءا يف 

ال�شرق الأو�شط. 
يذكر اأن ال�شركة قدمت ع�شرة ماليني درهم للعديد 
يف  والتعليمية  والإن�شانية  اخلريية  املوؤ�ش�شات  من 
دولة الإمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك موؤ�ش�شة 
الأحمر،  ال��ه��الل  هيئة   ، ال�شباب  لتنمية  الإم����ارات 

موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية وهيئات خريية اأخرى.

�شركة رائدة
وت���ع���د ب��وري��ال��ي�����س اإح������دى ال�����ش��رك��ات ال����رائ����دة يف 
اأوليفينات  البويل  املبتكرة يف جمال  توفري احللول 
وال��ك��ي��م��اوي��ات ال��ق��اع��دي��ة والأ����ش���م���دة. وي��ق��ع املقر 
بالنم�شا  ف��ي��ي��ن��ا  يف  ب��وري��ال��ي�����س  ل�����ش��رك��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
120 دول��ة كما يعمل  اأك��رث م��ن  اأع��م��ال يف  ولديها 
ال���ع���امل، وقد  5،300 م��وظ��ف ح���ول  ن��ح��و  ل��دي��ه��ا 
بلغت اإيرادات ال�شركة من مبيعاتها يف عام 2012 
7.5 مليار يورو. ومتتلك �شركة ال�شتثمارات  نحو 
اأ�شهم  م��ن   64% اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��دول��ي��ة  البرتولية 
يف  اإم  اأو  �شركة  متتلك  ح��ني  يف  بوريالي�س،  �شركة 
جمموعة �شركات الطاقة الرائدة يف نطاق التنمية 
الأوروبي %36 الباقية من اأ�شهم ال�شركة. وتوفر 
اإىل العمالء  �شركة بوريالي�س خدماتها ومنتجاتها 
حول العامل بالتعاون مع �شركة بروج التي تاأ�ش�شت 
برتول  و�شركة  بوريالي�س  ب��ني  م�شرتك  كم�شروع 

اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(.
و   Borstar® ت��ق��ن��ي��ت��ي��ه��م��ا  ع���ل���ى  واع�����ت�����م�����اداً 
Borlink™ الفريدتني وخربتهما التي جتاوزت 
اأوليفينات،  ال���ب���ويل  اإن����ت����اج  جم����ال  يف  ع���ام���اً   50

من  العديد  بدعم  وب��روج  بوريالي�س  �شركتي  تقوم 
ح��ل��ول لتطبيقات  ب��ت��وف��ري  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
املطور.  والتغليف  ال�شيارات  وقطع  التحتية  البنية 
اأبوظبي  يف  التو�شعي   3 ب���روج  م�����ش��روع  و�شي�شاهم 
بروج  ل�شركة  الإجمالية  الإنتاجية  الطاقة  بزيادة 
ت�شغيله  ب��ع��د  وذل���ك  ���ش��ن��وي��اً  م��ل��ي��ون ط��ن   4.5 اإىل 
ب�شكل كامل يف منت�شف عام 2014. وبذلك ي�شبح 
اإجمايل الطاقة الإنتاجية ل�شركتي بوريالي�س وبروج 

نحو 8 مليون طن �شنوياً من البويل اأوليفينات.
املواد  من  وا�شعة  جمموعة  بوريالي�س  �شركة  توفر 

الكيماوية القاعدية مبا يف ذلك امليالمني، الفينول، 
التي ت�شتخدم يف  الإيثيلني والربوبيلني  الأ�شيتون، 
العديد من ال�شناعات كما �شتقوم �شركتي بوريالي�س 
وبروج معاً باإنتاج نحو 6 مليون طن �شنوياً من املواد 

الكيماوية القاعدية بحلول عام 2014.
تقدم �شركة بوريالي�س مزايا كثرية للقطاع الزراعي 
من خالل ما توفره من اأنواع خمتلفة من الأ�شمدة، 
فال�شركة تقوم حالياً بت�شدير نحو 2.1 مليون طن 

�شنوياً. 
بوريالي�س  ل�����ش��رك��ت��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  الأه�������داف  وم����ن 

الدور  خ��الل  من  للمجتمع  الفائدة  تقدمي  وب��روج 
املجتمعية  التحديات  مواجهة  يف  به  تقومان  ال��ذي 
ف��ع��ال��ة. فكال  م��ن ح��ل��ول  ت��وف��ران��ه  وم���ا  احلقيقية 
امل�شوؤولة  ال��رع��اي��ة  مب��ب��ادئ  ملتزمتني  ال�شركتني 
ال�شركات  اأداء  حت�����ش��ني  ت��ه��دف  م���ب���ادرة  ت��ع��د  ال��ت��ي 
ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع ال��ك��ي��م��اوي��ات م��ن ن��اح��ي��ة الأمن 
والأمان، بالإ�شافة اإىل م�شاهمتهما يف اإيجاد حلول 
ومرافق  امل��ي��اه  بتوفري  املتعلقة  العاملية  للتحديات 
املنتجات  اإبتكار  خالل  من  وذل��ك  ال�شحي  ال�شرف 

املنا�شبة وعرب برناجمهما مياه من اأجل العامل . 

•• املنطقة الغربية - الفجر:

�شهد �شباق املحامل ال�شراعية املحلية فئة 22 قدم 
الغربية  مهرجان  فعاليات  �شمن  ام�س  اقيم  الذي 
وخا�شة  قوية  مناف�شة   2013 املائية  للريا�شات 
على املركزين الأول والثاين حيث ان النتائج كانت 
متقاربه جداً ح�شد املركز الأول القارب التواق ملالكه 
القبي�شي  طار�س  علي  ونوخذته  ال�شويدي  حممد 
اما املركز الثاين فكان من ن�شيب القارب ق�شقو�س 

ملالكه ونوخذته �شعيد ال�شويدي هذا وحل يف املركز 
القبي�شي  ملالكه خالد طار�س  البارز  القارب  الثالث 

ونوخذته من�شور عتيق القبي�شي.

الكايت �شريف 
ا�شعر�شات  مب�����ش��اه��دة  اجل���م���ه���ور  ا���ش��ت��م��ت��ع  ك��م��ا 
مناف�شات الكايت �شريف فري �شتايل حيث ح�شدت 
املركز الأول البولنديه كاتا جنا ويف املركز الثاين 
الثالث  امل��رك��ز  يف  ام��ا  �شو�شيل  كر�شتال  الفرن�شية 

فجاءت الجنليزية ويندي كو�س. اما يف فئة ال�شباب 
الإماراتيني فح�شد املركز الأول را�شد املهريي تاله 
الثالث  املركز  اما  الفال�شي  را�شد  الثاين  املركز  يف 
اجلدير  م��ن  ال�شام�شي  �شعيد  ن�شيب  م��ن  ف��ك��ان 
بالذكر ان م�شتوى الداء كان ملفتاً للغاية حيث قام 
جميع الالعبني يتقدمي ا�شعرا�شات مبهره امتعت 
واخرياً  ال�شاطئ.  على  املتواجد  الغفري  اجلمهور 
احرز الإيطايل لوكا املركز الأول لفئة الرجال اما 
ثم  فابيو  الإيطايل  الثاين فكان من ن�شيب  املركز 

جاء باملركز الثالث الأردين ا�شامه �شهاب.

كرة القدم ال�شاطئية 
لبطولة  النهائية  امل��ب��ارة  اقيمت  اخ��ر  �شعيدا  على 
امل��ب��ارة غ��اي��ة يف  ك��ان��ت  ال��ق��دم ال�شاطئية حيث  ك��رة 
الإث�������اره و���ش��ي��ط��ر ف��ري��ق ال����زل����زال ع��ل��ى جمريات 
باغته  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ف��ري��ق  ان  ال  امل���ب���اره 
وبذلك  املبارة  من  الخ��ريه  بالدقائق  غايل  بهدف 
للن�شخة اخلام�شة من بطولة مهرجان  بطاًل  توج 

الكووؤ�س  وزع   2013 املائية  للريا�شات  الغربية 
الفائزين كاًل من احمد ثان الرميثي، رئي�س  على 
ال�شراعية  للريا�شات  ابوظبي  ن��ادي  ادارة  جمل�س 
الغربية  املزروعي مدير مهرجان  واليخوت وعبيد 

للريا�شات .

الطبخ ال�شعبي
كما مت الإعالن عن نتائج مناف�شات م�شابقة الطبخ 
ب��ف��ئ��ات��ه��ا ال��ث��الث��ة ح��ي��ث ف����ازت ع��ن ف��ئ��ة الع�شيده 

�شمية عبداهلل يف املرتبة الوىل ومرمي ابراهيم يف 
املرتبة الثانيه اما يف املرتبه الثالثة جاءت حمجوبه 
الفعال. اما بفئة اجلري�س ففازت يف املرتبة الوىل 
جابر  م��وزه  الثانية  املرتبة  يف  تالها  حممد  �شقره 
علي.  م��رمي  ن�شيب  فكانت من  الثالثة  املرتبة  ام��ا 
املركز الول  ال�شمك ففازت يف  فئة حممر  واخ��رياً 
م��ه��ا ع��ب��د ال��ك��رمي ويف ال��ث��ات��ي م���رمي ه���الل ام���ا يف 
امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ج��ائ��ت ك���ل م���ن ط��م��ا���ش��ه ب�شري 

وطريفه املحريبي.

ت�شمنت 4 ماليني درهم لحتاد ريا�شة املعاقني ومدر�شة الإمارات

اأمني عام وزارة الرئا�سة ي�سيد مببادرات امل�سوؤولية الجتماعية لبوريالي�س

فينغر ير�سح كاريك لأف�سل 
لعب يف الربميرليغ

ر�شح الفرن�شي ار�شني فينغر مدرب ار�شنال النكليزي لعب و�شط مان�ش�شرت يونايتد مايكل كاريك جلائزة 
اف�شل لعب هذا املو�شم بعد تاألقه خالل رحلة فريقه يف احراز اللقب الع�شرين يف تاريخه يف الدوري.

وقال فينغر الذي يلتقي فريقه مع يونايتد اليوم الحد يف املرحلة اخلام�شة والثالثني من الربميري ليغ: 
�شا�شوت لكاريك كي ينال لقب لعب العام. بامكانه اللعب مع بر�شلونة )ال�شباين( و�شيتاأقلم ب�شرعة مع 

طريقة لعبهم. ميلك روؤية جيدة وهو لعب ذكي .
وتابع فينغر: عادة يتم تكرمي املهاجمني لكن كاريك ي�شتحق اجلائزة ويحمل كاريك )31 عاما( الوان 

يونايتد منذ 2006 بعد قدومه من توتنهام.



باينز حتلق ن�سف �سعرها 
اأماندا  املمثلة الأمريكية،  ان�شمت 
التي  اجل��دي��دة  املو�شة  اإىل  باينز، 
ي��ب��دو اأن���ه���ا اأ���ش��ب��ح��ت رائ���ج���ة بني 
ن�شف  وحلقت  ه��ول��ي��وود،  جن��م��ات 
باينز، �شورة  ون�شرت  راأ�شها.  �شعر 
ل��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع )ت���وي���رت( تظهر 
ت�����ش��ف��ي��ف��ة ���ش��ع��ره��ا اجل���دي���دة مع 
هذه  �شعري..  ن�شف  حلقت  عبارة 
. وكانت عدة جنمات  اأنا اجلديدة 
اجلريئة  الت�شفيفة  هذه  اعتمدن 
وافريل  ���ش��اي��ر���س،  م��اي��ل��ي  م���ث���ل، 

لفني، وليدي غاغا.

 اإميا �ستون يف )كاباريه( 
جت����ري امل��م��ث��ل��ة الم���ريك���ي���ة اإمي���ا 
�شتون حمادثات لأداء دور البطولة 
م�شرحية  م��ن  ج��دي��دة  ن�شخة  يف 
ك���اب���اري���ه ت��ع��ر���س ع��ل��ى م�����ش��رح يف 
ب����رودواي. وذك���ر م��وق��ع ذا راب اإن 
دور  لأداء  حمادثات  جت��ري  �شتون 
امل�شرحية  يف  بولز  �شايل  الراق�شة 
وهو الدور عينه الذي �شبق واأدته 
ونتا�شا  مينيلي  ليزا  مثل  جنمات 

ريت�شارد�شون وجودي دن�س.

مقا�ساة تايلر بريي 
بتهمة �سرقة 

رف����ع رج����ل اأم����ريك����ي دع�����وى على 
تايلر  ال�����ش��ه��ري،  وامل��م��ث��ل  امل���خ���رج 
ن�شه  ب�شرقة  فيها  يتهمه  ب���ريي، 
كونفي�شينز   : تامبتي�شن  لفيلم 
الذي   ، كاون�شلر  م��اري��دج  اآي  اأف 
مليون   50 بقيمة  ع��ائ��دات  ح��ق��ق 
املا�شي  ال�شهر  عر�شه  منذ  دولر 

يف �شالت ال�شينما.
ونقل موقع اإي اأونالين الربيطاين 
ع��ن ال��دع��وى ال��ت��ي رف��ع��ه��ا ويليام 
الفدرالية  امل��ح��ك��م��ة  يف  ج��ي��م�����س 
على  املوقع  والتي ح�شل  باإنديانا، 
اإنه  ق��ال  جيم�س  اأن  منها،  ن�شخة 
ك��ت��ب ن�����ش��اً ب��ع��ن��وان ل���وف���رز كيل، 
ح��ول زوجني،  ت���دور ق�شته  ال���ذي 
الغرامية  ال��زوج��ة  ع��الق��ة  وح���ول 

التي اأدت اإىل دمار زواجهما.
اأع��ط��ى ن�شخة  اأن��ه  وادع���ى جيم�س 
الربامج  مقدمة  م�شاعدي  لأح��د 
الذي  وينفري،  اأوب���را  الأم��ريك��ي��ة، 
طلباً  لبريي  �شتعطيه  باأنها  اأبلغه 

لراأيه.

اكت�ساف قطعة طائرة من هجمات �سبتمرب 
اللتني  الطائرتني  اإح��دى  من  ج��زء  على  العثور  نيويورك  �شرطة  اأعلنت 
�شبتمرب-  11 اأثناء هجمات  املدينة  العاملي يف  التجارة  برج مركز  �شدمتا 

قائد  با�شم  املتحدث  ع��ن  اأم��ريك��ي��ة  اإع���الم  و�شائل  ونقلت    .2001 اأي��ل��ول 
�شرطة نيويورك بول براون اأن جزءا من منظومة الهبوط العائدة على ما 
يبدو لإحدى الطائرات التي دمرت يف 11 �شبتمرب-اأيلول 2001 قد عرث 
عليه عالقا بني اجلهتني اخللفيتني ملبنيني يف مانهاتن قرب مركز التجارة 
العاملي. واأ�شاف براون اأن القطعة تعود لبوينغ دون اأن يحدد حجمها، لكن 
�شبكة التلفزيون الأمريكية اأن بي �شي املحلية حتدثت عن اأنها بطول 1.5 
مرتا. واأو�شحت ال�شبكة اأن امل�شافة بني البنايتني �شيقة جدا، وهو ما ميكن 
اأن يف�شر ملاذا مل ينتبه املحققون طوال 12 عاما لهذه القطعة. وعرث على 
بالي�س،  ب��ارك   51 مبنى  خلف  تفتي�س  اأثناء  ال�شدفة  طريق  عن  القطعة 
املنطقة  اأمنيا حول  ال�شرطة حزاما  وقد �شربت  بناء على طلب �شاحبه. 
�شخ�شا   2753 اأن  ويذكر  �شور  بالتقاط  وقامت  اإليها  الو�شول  ومنعت 
التي  املتحدة  الوليات  على   2001 �شبتمرب-اأيلول   11 هجمات  يف  ق�شوا 

اأنحت بالالئمة فيها على تنظيم القاعدة.

تنامي �سيد الأفيال يف اأفريقيا الو�سطى 
افريقيا  جمهورية  يف  الفو�شى  ح��ال��ة  ا�شتغلوا  �شيادين  ان  ن�شطاء  ق��ال 
الو�شطى ل�شطياد الفيال يف مناطق املحميات الطبيعية وبيع حلومها يف 
اأ�شواق القرى. وذكرت ثماين منظمات ان قتل احليوانات جزء من عمليات 
�شيد اأو�شع نطاقا غذاها الطلب املتزايد على العاج يف ا�شيا ما يهدد افيال 
املنطقة. وت�شود ال�شطرابات جمهورية افريقيا الو�شطى منذ مار�س اذار 

حني دخل املتمردون العا�شمة واطاحوا بالرئي�س فران�شوا بوزيز.
يف  ينت�شرون  املتمردين  من  ومقاتلني  ع�شابات  ان  اغاثة  جماعة  وتقول 
م�شاحات �شا�شعة باملناطق نائية. واأفاد ال�شندوق العاملي للحياة الربية ان 
مكاتبه يف منطقة دزاجنا- �شانغا التي تخ�شع للحماية نهبت ثالث مرات 
املدير  با�س هويجربيجت�س  وقال  �شحب موظفيه.  وانه  املا�شي  ال�شهر  يف 
اخلطورة.  �شديد  الو�شع  باملنطقة  ال�شيا�شات  عن  وامل�����ش��وؤول  بال�شندوق 
املتحدة  المم  منظمة  ت�شفها  ال��ت��ي  -�شانغا  دزاجن���ا  منطقة  يف  وي��وج��د 
للرتبية والعلم والثقافة يون�شكو بانها موقع اثري عاملي 3400 من افيال 
الغابات وهي ا�شغر حجما من تلك املوجودة يف مناطق ال�شافانا يف افريقيا 
ثمة  ان  اخ��رون  ون�شطاء  ال�شندوق  وذك��ر  وارف��ع.  ا�شتقامة  اك��رث  وانيابها 
املبدئية  التقارير  وان  الو�شطي  افريقيا  يف  افيال  ذبح  عن  مفزعة  تقارير 

تفيد انها رمبا تكون عمليات مكثقة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يع�س �سرطيًا حاول تغرميه 
يف حادثة غريبة من نوعها، اأقدم رجل رو�شي على ع�س 
�شرطي قرر اأن يّغرمه ب�شبب لون نوافذ �شيارته الداكن.

ان��ب��اء )ن��وف��و���ش��ت��ي( ال��رو���ش��ي��ة ع��ن تقرير  ونقلت وك��ال��ة 
من  �شيارة  على  وق��ع  �شري  �شرطي  اأن  املحلية  لل�شرطة 
طراز تويوتا ذات نوافذ داكنة اللون، فطلب منها التوقف 
يف مدينة �شرييبانوفا باإقليم نوفو�شيبريي�شك الرو�شي.

يرجع  وب��داأ  الإ�شارة  �شائقها جتاهل  اأن  التقرير  واأو�شح 
�شيارته اإىل اخللف حتى و�شل اإىل م�شتودع قريب. غري 
اأن عن�شرين من ال�شرطة تبعاه واقرتبا من �شيارته، فبداأ 
يكيل لهما ال�شتائم وحاول الفرار، بعد اأن ع�س اأحدهما 

الذي كان يحاول منعه من حتقيق مراده.
ال��ذي هدد  ال��رج��ل  اإخ�����ش��اع  ومتكن العن�شر الآخ���ر م��ن 
 26( الرجل  اعتقل  وقد  منزليهما.  باإحراق  العن�شرين 
الذي  الوقت  ا�شمه، يف  الك�شف عن  ال��ذي مل يتم  عاماً(، 
يفكر فيه ال�شرطيان بتوجيه تهم اإليه. يذكر اأن غرامة 
قيادة �شيارة داكنة النوافذ تبلغ 16 دولراُ فقط يف رو�شيا، 
حتى  لوحاتهما  على  احلجز  يتم  قد  ال�شيارات  اأن  غري 

ت�شويب و�شعها .

ازياء م�سفحة حلماية التالميذ من العنف
طرحت يف الأ�شواق املك�شيكية حقائب ومعاطف م�شفحة 
حلماية اأرواح الطلبة بعد تف�شي موجة العنف يف البالد 
، والتي ت�شببت خالل الأعوام املا�شية يف مقتل اأكرث من 
الكولومبي  الأع��م��ال  رج��ل  و�شيتوىل  �شخ�س.  األ��ف   70
املالب�س  اأرم����اين  بكونه  ي�شتهر  ال���ذي  ك��اب��اي��رو،  ميجل 
تباع  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  امل��الب�����س  اإن���ت���اج  م��ه��م��ة   ، امل�شفحة 
وت�شاهم  ك��ن��دا  يف  وق��ري��ب��اً  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  بالفعل يف 
ترتاوح  الذين  التالميذ  اأرواح  حماية  يف  املالب�س  تلك 
اإنتاجها  خط  ب��داأ  وقد  عاماً،  و15  ثمانية  بني  اأعمارهم 
اأولياء  بناء على طلب جمموعة من  املا�شي  دي�شمرب  يف 

الأمور الأمريكيني عقب مذبحة مدر�شة نيوتاون.

يخفى جثة والده لأجل املعا�س
وال��ده يف  �شنتني جثة  م��دى  »اأربعيني« على  اأخفى رج��ل 
اأجل  خمباأ يف اأحد ج��دران منزله الواقع قرب روما من 
ذكرت  م��ا  على  ال��ت��ق��اع��دي  معا�شه  قب�س  يف  ال���ش��ت��م��رار 
و�شائل الإعالم الإيطالية. وعرث على جثة الوالد الذي 
اأنه تويف يف اآب-اأغ�شط�س 2011  تفيد املعلومات الأولية 
83 ع���ام���اً، م��ن ق��ب��ل ال�����ش��رط��ة يف م��ن��زل يف مدينة  ع��ن 
من  كيلومرتاً   40 بعد  على  الواقعة  ال�شغرية  �شوبياكو 

العا�شمة الإيطالية. 
وو�شع الرجل البالغ 44 عاماً جثة والده يف كوة م�شنوعة 
واأقفل  الراحل  من ال�شمنت وحجر الج��ر داخ��ل غرفة 
عن  ع��اط��ل  والب���ن  بال�شيليكون.  وختمه  مبفتاح  بابها 
وكان  الق�شاء  مع  �شوابق  ول��ه  خم��درات  ومدمن  العمل 
معا�س  وه��و  �شهرياً  ي��ورو   1400 �شنتني  منذ  يتقا�شى 
الفاتيكان.  يعمل يف مطابع  كان  ال��ذي  التقاعدي  وال��ده 
وبانتظار حتاليل الطبيب ال�شرعي، مل ت�شتبعد ال�شرطة 
باإخفاء  وال��ده ومل يكتف فقط  اأق��دم على قتل  اأن يكون 

جثته. واأوقف البن الآن بتهمة اإخفاء جثة.

عط�ستك مفتاح �سخ�سيتك
العطا�س ظاهرة عفوية وغري اإرادية يقوم بها اجل�شم كو�شيلة دفاعية لتنظيف جمرى التنف�س من اجلراثيم 
والعوامل املوؤذية الأخرى. على الرغم من عفويتها اإل اأنه ميكن التحكم ب�شدتها اأو الطريقة التي تظهر بها 
اإىل حد ما، مما يجعلها يف كثري من احليان مفتاح لل�شخ�شية. وخل�شت باتي وود، خبرية لغة اجل�شد يف اأتالنتا 
يف لقاء لها مع تامبا بي تامي ، بعد درا�شة اأجرتها على 500 �شخ�س ملعرفة عالقة منط العطا�س مع طبيعة 
ميزات  على  منه  ن�شتدل  اأن  ميكن  وم��ا  العطا�س  من  اأمن��اط  اأربعة  هناك  اأن  اإىل  �شخ�شيته،  ومن��ط  ال�شخ�س 
ال�شخ�س الذي يعط�س.  واأول تلك الأمناط: يتمتع من يعط�س ب�شوت عال وتكون عط�شاته طويلة ومتعددة 
بكاريزما وجاذبية كبرية ويكون قيادياً و�شاحب قرار ول يهتم بالتفا�شيل وعفوياً ويقدر عالقاته ال�شخ�شية 
بالآخرين. ثانياً: ت�شري العط�شة اخلجولة واملنخف�شة ال�شوت اإىل �شخ�س خجول وودود ودمث، وكثريا ما يهتم 
براأي الآخرين به، بالإ�شافة لكونه م�شتمعاً جيداً ويحب م�شاعدة الآخرين قدر امل�شتطاع وميكن العتماد عليه. 
ثالثاً: الأ�شخا�س الذين يحاولوا اإخفاء عط�شتهم ولكنها تاأتي عالية وقوية و�شريعة عندما يف�شلوا عن حب�شها، 
الرابع  النمط  اأم��ا  الآخ��رون حذوهم.  اأن يحذو  ويف�شلوا  بعملهم ومنظمني  وكفوئني  ق��رار  فيكونوا �شاحبي 
فيتميز به ال�شخ�شيات التي تغطي الفم اأثناء العطا�س مما ي�شري ل�شخ�شية من�شبطة ومنظمة وحذرة ويكون 

ال�شخ�س عميقاً بتفكريه ويزن كلماته قبل قولها وغالبا ما يف�شل البقاء لوحدة ويكره الظلم.
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ر�سيع للبيع على الفي�سبوك
نقلت قناة ان دي تي يف الهندية عن ال�شرطة ان عملية بيع 
األف روبية )14750 دولرا( عرب   800 ر�شيع هندي مقابل 
لتهريب  �شبكة  عن  للك�شف  ال�شرطة  ق��ادت  فاي�شبوك  موقع 
باأن  ابنته  اأخ���رب  الطفل  ج��د  ب���اأن  ال�شبكة  واأف����ادت  الأط��ف��ال 

ال�شغري ولد ميتا وباعه ملمر�شة مقابل 45 األف روبية.
روبية  األ���ف   300 مقابل  الر�شيع  ببيع  املمر�شة  ق��ام��ت  ث��م 
لعامل يف امل�شت�شفى فقام الأخري بعر�س الر�شيع للبيع على 
الفاي�شبوك، واذا برجل اأعمال من نيودلهي قرر اأن ي�شرتيه 

مقابل 800 األف روبية بعد اأن راأى �شوره.
وقد داهمت ال�شرطة منزل رجل الأعمال وا�شتعادت الطفل، 
واعتقلت 5 اأ�شخا�س، بينهم اجلد و�شخ�س اآخر متهم بت�شهيل 

عمليات البيع.

ببغاء يت�سبب بطالق زوجني
رمبا يعتقد البع�س اأن احلديث اإىل حيواناتهم الأليفة مريح 
وي�شمن ال�شرية واخل�شو�شية، اإل اأن هذه القاعدة ل تنطبق 

اإن كان حيوانك الأليف ببغاء.
ففي حادثة غريبة من نوعها، ت�شبب ببغاء يف ال�شني بطالق 
زوجني عندما عادت املراأة اإىل البيت لت�شمع الببغاء ي�شرخ يف 
قف�شه مردداً كلمتني باللغة ال�شينية: طالق وكوين �شبورة 
ل�شان  الكلمات وردت على  اأن هذه  الفور  امل��راأة على  ، لتدرك 
زوجها خالل حديثه على الهاتف مع امراأة اأخرى واأنه يطلب 

منها ال�شرب ويعدها باأن يطلق زوجته قريباً.
بخيانته  واجهته  اأن  بعد  الطالق  بطلب  هي  �شبقته  اأنها  اإل 
الببغاء لزوجته، فاإن كان  التي و�شى بها  واعرتف باحلقيقة 

لديكم ببغاء يف البيت تاأكدوا من اإخفاء اأ�شراركم عنه!.

روبوت يك�سف اآثارًا
تبني من خالل ا�شتك�شاف روبوت لنفق حتت معبد يف مدينة 
ث���الث غرف  وج����ود  ق���رب مك�شيكو،  الأث�����ري  ت��ي��وت��ي��ه��واك��ان 
اجلنائزية  الطقو�س  عن  الأ�شرار  بع�س  تك�شف  قد  جنائزية 

يف تلك الفرتة، ح�شبما اأعلنت ال�شلطات.
وقال املعهد الوطني لالنرتوبولوجيا والتاريخ يف بيان له، اإن 
الواقع حتت  النفق  الأخ��ري من  الق�شم  اىل  الروبوت  و�شول 
تيوتيهواكان ك�شف وج��ود ما ل يقل  الأفعى بري�س يف  معبد 

عن ثالث غرف جنائزية.
كانوا  الذين  الآث���ار  علماء  توقعات  يتجاوز  الكت�شاف  وه��ذا 
يراهنون على وجود غرفة واحدة يف هذا النفق الذي يرجع 

اإىل األف �شنة.
وقال مدير احلفريات �شريخيو غوميث: يف حال تاأكد وجود 
قبور يف هذه الأمكنة تعود اإىل بداية ع�شرنا فاإنها قد تك�شف 
جوانب كثرية من احلياة يف تيوتيهواكان ، مو�شحا اأنها عائدة 
على الأرجح اىل م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف تلك احل�شارة 

التي ل يعرف الكثري عنها.
املمثلة بيال ثورن لدى ح�شورها العر�س الأول لفيلم اخليال العلمي الرجل احلديدي 3 يف م�شرح كابيتان بهوليوود. )يو بي اآي(

زيرينغ ي�ستقبل طفلته الثانية 
وزوجته  زيرينغ،  اإي���ان   ، هيلز  بيفريل  جن��م  ا�شتقبل 
على  بال�شبط  عامني  بعد  الثانية،  طفلتهما  اإي��ري��ن 

ولدة ابنتهما البكر.
ونقل موقع بيبول الأمريكي عن زيرينغ )49 �شنة(، 
بيفريل  مب�شل�شل  �شاندرز  �شتيفي  بدور  ا�شتهر  الذي 
يف  بابنتة  رزق��ا  اأنهما  اإيرين  وزوجته   ،  90210 هيلز 

لو�س اأجنل�س، واأطلقا عليها ا�شم بينا ماي زيرينغ.
واأو����ش���ح���ا اأن ال��ط��ف��ل��ة ك���ان���ت ت����زن ع��ن��د ال������ولدة 3 
ولدت  اأنها  اإىل  م�شريين  غراماً،  و129  كيلوغرامات 
بعد عامني بال�شبط عن ولدة �شقيقتها البكر، ميال 

ورين.
واأّكدا اأنهما مل يخططا لذلك ، م�شريين اإىل اأن ميا 
ول���دت قبل م��وع��د ولدت��ه��ا ب��اأ���ش��ب��وع، يف ح��ني اأن بينا 

ولدت قبل اأ�شبوع عن هذا املوعد .
للقاء �شقيقتها  اإن ميا كانت تتحرق �شوقاً  اإيان  وقال 
�شقيقتي  روؤي��ت��ه��ا  ع��ن��د  ���ش��رخ��ت  اأن���ه���ا  اإىل  م�����ش��رياً   ،

ال�شغرى .
املا�شي،  الأول-اأكتوبر  ت�شرين  يف  اأعلن  زيرينغ  وكان 

اأنه ينتظر وزوجته مولودهما الثاين.

املتخ�ش�س  ديجيتال  ثينغ  اأول  موقع  ك�شف 
باأ�شعار  لل�شراء  ملوقع  قرا�شنة  مهاجمة  عن 
اأم���ازون.  الأم��ريك��ي  امل���وزع  برعاية  خمف�شة 
اخ��رتاق ح�شابات خم�شني  ك��وم، حيث ج��رى 

مليونا من امل�شرتكني.
وت���واري���خ ولدة  اأ���ش��م��اء  اأن  امل���وق���ع  واأو����ش���ح 
وكلمات مرور م�شفرة �شرقت خالل الهجوم 
اإل   . ليفينغ�شو�شال  م��وق��ع  ا�شتهدف  ال���ذي 
اأول ثينغ ديجيتال قال -نقال عن ر�شالة  اأن 
وجهها مدير ليفينغ�شو�شال اإىل موظفيه اإنه 
مل ت�شرق اأي معلومات مالية اأو معلومات عن 

بطاقات ائتمان خالل الهجوم.
تتمركز  �شركة  ليفينغ�شو�شال  اأن  اإىل  ي�شار 
حلوايل  جتارية  خدمات  وتقدم  وا�شنطن  يف 
وخ�شو�شا  العامل  يف  �شخ�س  مليون  �شبعني 
واأمريكا  واأوروب���ا  واآ�شيا  املتحدة  الوليات  يف 

الالتينية. وكانت درا�شة �شابقة ملنظمة بي 2 
كا�شرب�شكي  �شركة  مع  بالتعاون  الدولية  بي 
3300 متخ�ش�س  اأكرث من  لب �شارك فيها 
توقعت  ق��د  ب��ل��ًدا،   22 يف  املعلومات  تقنية  يف 
الإلكرتونية  ال��ت��ه��دي��دات  ت�شبح  اأن  م��وؤخ��را 
الأعمال  ل��ق��ط��اع  بالن�شبة  الأول  ال��ت��ه��دي��د 
خالل العامني القادمني، واأنها تاأتي يف املركز 
الثاين من حيث اخلطورة على قطاع الأعمال 
بعد عامل عدم ال�شتقرار يف جمال القت�شاد 

مع تقل�س الفارق بينهما با�شتمرار.
الرغم  اأن��ه، وعلى  اإىل  الدرا�شة  تلك  واأ�شارت 
م��ن اأن م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ه��دي��دات ظ��ه��رت قبل 
فرتة طويلة من ظهور الربجميات اخلبيثة، 
والتج�ش�س  والح��ت��ي��ال  البيانات  �شرقة  ف��اإن 
بالهجمات  الآن  م���رت���ب���ط���ة  ال�������ش���ن���اع���ي 

الإلكرتونية.

اخراق 50 مليون ح�ساب
 مبوقع يرعاه اأمازون 

�سركة عطور تقا�سي غوميز 
لها،  بتعدها  بالنكث  فيها  اتهمتها  غوميز،  �شيلينا  النجمة  على  دع��وى  للعطور  اأمريكية  �شركة  رفعت 

)اأدرينالينا  �شركة  ع��ن  الأم��ريك��ي  زي(  اإم  )ت��ي  موقع  ونقل  ال����دولرات.  ماليني  تهدر  جعلها  م��ا 
اإنتاج عطر با�شم النجمة، م�شرية اإىل انها اأنتجت  اأنها اتفقت مع غوميز على  اإينكوربوري�شن( 

الكثري من العطور، واأنفقت مليوين دولر فقط على ت�شويقها.
باأ�شباب تافهة لإنهاء التعاون مع ال�شركة،  اأعمالها تذرعا  اأن غوميز ومدير  وادعت ال�شركة 

م�شرية اإىل اأن غوميز رف�شت ح�شور اجلل�شات الدعائية وكانت تعبث مع ال�شركة.
واأو�شحت اأنها تقا�شي غوميز للح�شول على بدل عطل و�شرر، كما تطالب املحكمة مبنعها من 

التمل�س من عقدها مع ال�شركة.
ومن جهته، قال حمامي �شيلينا، مايكل واين�شتان، اإن الدعوى ل قيمة لها، م�شرياً اإىل اأن اأي 
واأّكد  اأدرينالينا  اإن �شيلينا مل تِف بتعهدها �شخيفة، ومت تلفيقها بعد حل �شركة  مزاعم تقول 

اأدرينالينا  دعوى على  الدعوى، كما �شرتفع قريباً  نف�شها يف هذه  بقوة عن  �شتدافع  �شيلينا  اأن 
تطالبها بعطل و�شرر مباليني الدولرات .


