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اليـــوم.. انطـــالق م�سابقـــة كـــرة الطائــــرة 
ال�ساطئيــــة علــــى كورنيــــ�ص اأبوظبــــــي

عربي ودويل

اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر االقليمي الرابع ع�رش 
للتدقيق الداخلي يف املنطقة 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

وا�سنطن تهدد بتعزيز
 وجودها الع�سكري ب�رشق ا�سيا

 •• اأبوظبي -وام: 
ملكافحة  بايل  نظام  �إىل  �ن�ضمامها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أعلنت 
�لإجتار بالب�ضر و�جلر�ئم ذ�ت �لعالقة وذلك خالل م�ضاركتها يف �لجتماع 
�إ�ضرت�تيجية  خالله  ��ضتعر�ضت  و�ل���ذي  باأندوني�ضيا  �خلام�س  �ل����وز�ري 
�لتعاون  تاأ�ضيل  �إىل  و�ضعيها  بالب�ضر  �لإجت���ار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
�ضعادة  �لجتماع  هذ�  يف  �لدولة  ومثل  �ملجال.  هذ�  يف  و�ل��دويل  �لإقليمي 
�لدكتور عبد �لرحيم �لعو�ضي م�ضاعد وزير �خلارجية لل�ضوؤون �لقانونية 
�ملجل�س  ل�ضوؤون  �مل�ضاعد  �لوكيل  �لغفلي  حممد  �ضعيد  �لدكتور  و�ضعادة 
�لوطني يف وز�رة �لدولة ل�ضوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي وع�ضو ومقرر 
عبد  �لدكتور  �ضعادة  و�أل��ق��ى  بالب�ضر.   �لإجت���ار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
�لرحيم �لعو�ضي كلمة بهذه �ملنا�ضبة قدم فيها �ل�ضكر لكل من �أندوني�ضيا 
و�أ�ضرت�ليا على دعوتهما دولة �لإمار�ت لالن�ضمام �إىل نظام بايل كما �ضكر 
�لدول �لأع�ضاء لرتحيبها بان�ضمام �لدولة �إىل هذ� �لنظام . و�أ�ضار �إىل �أن 
دولة �لإمار�ت حتر�س على تاأ�ضيل �لتعاون �لإقليمى و�لدويل من خالل 

�ضمن  يندرج  و�ل��ذي  �لتوجه  لهذ�  �لد�عمة  �لآل��ي��ات  لع�ضوية  �لن�ضمام 
�جلهود �ملكثفة للجنة �لوطنية ملكافحة �لإجتار بالب�ضر. و�أكد �لعو�ضي �أن 
�أحد هذه �لآليات �لفاعلة لدعم �لتعاون وتبادل �خلرب�ت  نظام بايل يعد 
على م�ضتوى �لدول و�ملنظمات �لدولية �ملن�ضمة له .. م�ضدد� على �أن دولة 
�لإمار�ت تعمل من خالل �أجهزتها على مكافحة جرمية �لإجتار بالب�ضر من 
خالل �إ�ضرت�تيجية وطنية تقوم على خم�س حماور رئي�ضية وهي �لوقاية 
وبني  �ل��دويل.  �لتعاون  و�أخ��ر�  و�لعقاب  �لق�ضائية  و�ملالحقة  و�حلماية 
�لعو�ضي �أن �لإمار�ت متكنت من حتقيق �إجناز�ت كبرة يف جمال مكافحة 
�لإجتار  �ضحايا  ورعاية  بحماية  يتعلق  فيما  وخ�ضو�ضا  بالب�ضر  �لإجت��ار 
�أرب��ع��ة مالجئ  توفر  �لإم���ار�ت عملت على  دول��ة  �ن  �ىل  �ضعادته  ولفت   .
ل�ضحايا �لإجتار بالب�ضر لتوفر �لرعاية و�إعادة تاأهيل �ل�ضحايا و�لتاأكد 
من �إعادتهم �إىل دولهم يف �إطار �لتن�ضيق مع �لأجهزة �ملعنية يف دول �مل�ضدر 
و�لآليات  �ل��دويل  �لتعاون  �أهمية  و�أك��د  �لالئق.  بال�ضكل  عودتهم  ل�ضمان 
�جلرمية  ه��ذه  ب��اأن  منوها   .. بالب�ضر  �لإجت���ار  جرمية  ملكافحة  �لإقليمية 
تتميز باأنها جرمية عرب �إقليمية حيث �أنها من �ملمكن �أن ترتكب يف دولة 

�لتعاون  �ل��دويل  �أخ��رى مما يوجب على �ملجتمع  �آثارها يف دول��ة  وترتتب 
و�لتن�ضيق �مل�ضتمر يف هذ� �ل�ضاأن. و�أو�ضح �لعو�ضي �أن �لإمار�ت تدعم �لعمل 
من خالل �لآليات �لدولية يف هذ� �ل�ضان وترحب د�ئما بالتعاون و�لتن�ضيق 
�لإجتار  جل��ر�ئ��م  فاعلة  مو�جهه  ل�ضمان  �لدولية  و�ملنظمات  �ل���دول  م��ع 
و�ملطلة  �لآ�ضيوية  للدول  �ختياري  �ن نظام بايل هو نظام  . وذكر  بالب�ضر 
و�أ�ضرت�ليا  لأندوني�ضيا  م�ضرتكة  رئا�ضة  حتت  �لبا�ضيفيكي  �ملحيط  على 
�لأع�ضاء يف  �ل��دول  بني  �لناجحة  و�لتجارب  �خل��رب�ت  تبادل  �إىل  ويهدف 
�لعابرة  و�جل��ر�ئ��م  �لأ�ضخا�س  وتهريب  بالب�ضر  �لإجت��ار  مكافحة  م�ضائل 
�لدول  ه��ذه  و�آل��ي��ات بني  �إىل و�ضع نظم  �لتجمع  ه��ذ�  للحدود كما يهدف 
�لدول  فى  �جلر�ئم  لهذه  �لفاعلة  �ملو�جهه  من  �لتاأكد  �ضاأنها  من  و�لتي 
�ملتحدة  �لوليات  �ن�ضمام كل من  �ل��وز�ري  �لأع�ضاء. وقد �ضهد �لجتماع 
�لأمريكية ومكتب �لأمم �ملتحدة للجرمية �ملنظمة و�ملخدر�ت لنظام بايل 
كما �ضهد مد�خالت �لعديد من �لدول و�ملنظمات �لدولية �لأع�ضاء و�لتي 
�ضي�ضكل  و�ل���ذي  �لإم����ار�ت  دول��ة  بان�ضمام  وترحيبها  �ضعادتها  ع��ن  ع��ربت 

�إ�ضافة �إيجابية لهذ� �لنظام.                        )�لتفا�ضيل �س6(

   

حممد بن را�سد ي�أمر ب�إطالق ا�سم
 �س�رع الإم�رات على طريق دبي الع�بر

•• دبي-وام: 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �أم���ر 
�ضارع  ��ضم  باإطالق  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل  �لدولة رئي�س جمل�س 
ك�ضريان  �لطريق  �أهمية  على  تاأكيد�  �لعابر  دبي  على طريق  �لإم��ار�ت 
ح��ي��وي وحم���ور م���روري ف��ع��ال ي��رب��ط �إم����ار�ت �ل��دول��ة بع�ضها �لبع�س 
بينها.  فيما  �لنقل  وت�ضهيل حركة  �مل��روري  �لتدفق  تي�ضر  وي�ضاهم يف 
�ملخطط  �ل�ضرت�تيجية �ضمن  �ملحاور  �أه��م  �أح��د  �لإم���ار�ت  �ضارع  ويعد 
منظومة  يف  �أ���ض��ا���ض��ي  م��ك��ون  وه���و  �ل��دول��ة  يف  �ل��ط��رق  ل�ضبكة  �لهيكلي 
�لطرق �لحتادية حيث يوفر طريقا بديال ل�ضارعي �ل�ضيخ ز�يد و�ل�ضيخ 
ر�أ���س �خليمة  �إم���ار�ت  �لقادمني من  �ل�ضائقني  ز�ي��د ومينح  بن  حممد 
و�أم �لقيوين وعجمان و�ل�ضارقة �ملتوجهني �إىل �إمارة �أبوظبي و�لعك�س 
يف  ي�ضاهم  ما  دبي  مدينة  بو�ضط  للمرور  �حلاجة  دون  خارجيا  طريقا 
عمليا  بديال  ويوجد  �لد�خلية  �لطرق  على  �مل��روري  �ل�ضغط  تخفيف 
ومن  �ل��دول��ة.  رب��وع  و�لتنقل بني خمتلف  �لنقل  �ضهولة  يكفل  مالئما 
�ملتوقع �أن تتز�يد �أهمية هذ� �ل�ضريان �ملروري �حليوي يف �ملرحلة �ملقبلة 
يف �ضوء �لطفرة �لعمر�نية �لتي ت�ضهدها �ملنطقة �لو�قعة على جانبيه 
�إم��ارة دبي.                   72 كيلومرت� �ضمن  120 كيلومرت� منها  وبامتد�د يبلغ 

�لتفا�ض�ضيل)�س2(

م�سرية على الكورني�ش للتوعية ب�سرط�ن القولون وامل�ستقيم
 •• ابوظبي – فوؤاد علي 

ب�ضرطان  �لوعي  لزيادة  تهدف  �بوظبي  كورني�س  �نطلقت م�ضرة على 
�لقولون و�مل�ضتقيم و �جر�ء �لفح�س �ملبكر و�ضبل �لعالج و�لوقاية منها 
ع�ضر يوم �جلمعة �ملا�ضي و�ضارك يف �مل�ضرة ح�ضد كبر من �جلمهور .

و�مل�ضتقيم  �لقولون  �ضرطان  �أن   2011 عام  يف  �لإح�ضائيات  و�ظهرت 
%8 من  ي�ضكل  �بوظبي حيث  يف  �ضيوعاً  �ل�ضرطانات  �أن��و�ع  �أك��ر  يعد 
حالت �ل�ضرطان و �أكر �نت�ضار�ً بني �لذكور بن�ضبة %11 و ي�ضكل ر�بع 
�أنو�ع �ل�ضرطانات �نت�ضار�ً بني �لإناث بن�ضبة %6 يف حني مت ت�ضخي�س 

جت�ضيدا ال�ضرتاتيجيتها الوطنية القائمة على الوقاية واحلماية واملالحقة الق�ضائية والعقاب والتعاون الدويل

الإم�رات تن�سم اإىل نظ�م ب�يل ملك�فحة التهريب والجت�ر ب�لب�سر واجلرائم ذات العالقة

•• قندهار-ا.ف.ب:

�فغان�ضتان مقتل  �لطل�ضي يف  �ضمال  قوة حلف  �علنت 
للتحالف  يعمالن  ومدنيني  �حللف  جنود  من  ثالثة 
جنوب  يف  مفخخة  ���ض��ي��ارة  ب��ان��ف��ج��ار  �ل�ضبت  �ل����دويل، 
وحتدثو�  �لهجوم  طالبان  متمردو  �فغان�ضتان..وتبنى 
ع��ن هجوم  ���ض��وت �جل��ه��اد  �لل��ك��رتوين  على موقعهم 
يدنو  �ملحلي  �حلاكم  ك��ان  فيما  تنفيذه  مت  ��ضت�ضهادي 
زي��ارة م�ضت�ضفى  من جتمع للمحتلني �لجانب بهدف 

مت بناوؤه حديثا.
ما  على  �فغانا  �ي�ضا �ضحايا مدنيني  �لنفجار  وخلف 
�فغان�ضتان  يف  �لم���ن  لر���ض��اء  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��وة  ��ضافت 

)�ي�ضاف( �لتي مل حتدد جن�ضية �جلنود �لقتلى.
و�فاد م�ضوؤول حملي طالبا عدم ك�ضف ��ضمه �ن �ضيارة 
مفخخة �نفجرت �ضباح �ل�ضبت يف منطقة قلعة )ولية 
ز�بل( لدى مرور قافلة للحلف �لطل�ضي فاوقعت عدد� 
جنود�  ف��ان  �ي�ضاف  موقع  �ل�ضحايا..ووفق  من  كبر� 

رومانيني و�مركيني ينت�ضرون يف ز�بل.
�نفجار  بعيد  وقع  �نتحاريا  �عتد�ء  �ن  �مل�ضدر  و��ضاف 

�ل�ضيارة �ملفخخة.
ز�بل لفر�ن�س بر�س كنا يف  ��ضرف نا�ضري حاكم  وقال 
�نفجار  دوى  ح��ني  �مل��ق��رر  �ل��ربن��ام��ج  حل�ضور  طريقنا 
قرب  �جانب  وجنود  �ليات  هناك  كانت  موكبنا.  ق��رب 

مكان �لنفجار.

الفجر........    04:46            
الظهر.......    12:25  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:44  
الع�صاء......   08:14

مظاهر�ت م�ضرية عارمة �ضد �أخونة �حلياة �مل�ضرية

�لأجهزة �لأمنية �لعر�قية تعاين موقع �لتفجر �لنتحاري 

جريح ملقى على �لأر�س بعد �نفجار قنبلة يف حي كفر�ضو�ضة بدم�ضق)رويرتز(

هيتو بداأ م�ضاورات ت�ضكيل احلكومة املوؤقتة 

احلر ي�سقط ط�ئرة يف حم�ه والنظ�م يق�سف دم�سق وحلب 

•• القاهرة- ا.ف.ب:

�ف����اد م�����ض��در ق�����ض��ائ��ي �ل�����ض��ب��ت �ن 
�ل�ضبت  �م��ر  �مل�ضري  �لعام  �لنائب 
�ت���ه���ام���ات �ضد  ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف 
�ل�ضالمي حممد مر�ضي  �لرئي�س 
ت�ضريحات  �ل��ي��ه  ن�����ض��ب��ت  �ن  ب��ع��د 
تفيد باأن �ملخابر�ت �مل�ضرية �ن�ضاأت 

تنظيما من �لبلطجية.
و�ضبق ونفى مكتب �لرئي�س �مل�ضري 
�ملنتمي جلماعة �لخو�ن �مل�ضلمني 
بت�ضريحات  �دىل  مر�ضي  يكون  �ن 

من هذ� �لنوع.
وجاءت �لت�ضريحات حمور �لبالغ 
ما�ضي  �ل����ع����ال  �ب�����و  ل�������ض���ان  ع���ل���ى 
�ملرجعية  ذي  �لو�ضط  حزب  رئي�س 
�ضمعت  �أن���ا  ق��ال  �ل���ذي  �ل�ضالمية 
�خر  �ضخ�ضيا يف  �لرئي�س  هذ� من 
تنظيما  هناك  �ن  ق��ال   )...( لقاء 
عدة  من  �لعامة  �ملخابر�ت  �ن�ضاأته 
بلطجي  �ل���ف   300 م���ن  ���ض��ن��و�ت 
�ل��ق��اه��رة فقط  �ل��ف��ا يف   80 منهم 
و�ضلمته �ىل �ملباحث �جلنائية �لتي 
�ضلمته �ىل �من �لدولة م�ضيفا �نا 
�نقل �لرقام هذه عن ل�ضان رئي�س 

�جلمهورية.
وورد كالم ما�ضي يف مقطع فيديو 

•• بعقوبة-ا.ف.ب:

�لق����ل  ع���ل���ى  ���ض��خ�����ض��ا   25 ق���ت���ل 
و��ضيب نحو 60 �خرين يف هجوم 
�نتحاري ��ضتهدف جتمعا �نتخابيا 
�نتخابات  �ىل  �مل��ر���ض��ح��ني  لح����د 
مدينة  و�ضط  �ملحافظات  جمال�س 
�ضرق  ���ض��م��ال  ك��ل��م   60( ب��ع��ق��وب��ة 

بغد�د(.
�ن  دي���اىل  ���ض��رط��ة  و�ف����اد عقيد يف 
�لنتحاري  �لتفجر  �ضحايا  ع��دد 
بلغ 25 قتيال و60 جريحا بعدما 
�كدت م�ضادر �منية و�خرى طبية 
 25 و��ضابة  ��ضخا�س   10 مقتل 

بالتفجر.
�ل�ضرطة �علن�������ت يف وق������ت  وكانت 
حز�ما  يرتدي  �نتحاريا  �ن  �ضابق 
ن��ا���ض��ف��ا ف��ج��ر ن��ف�����ض��ه و���ض��ط حملة 
للرتويج للمر�ضح مثنى �حمد عبد 

�لو�حد و�ضط مدينة بعقوبة.

ل��ل��ن��ظ��ام �حل���اك���م، وذل���ك يف بد�ية 
ف���ع���ال���ي���ات ي������وم �ل���غ�������ض���ب �ل�����ذي 
بالتز�من  �حل���رك���ة  ع��ن��ه  �أع���ل���ن���ت 
لتاأ�ضي�ضها  �خلام�ضة  �ل��ذك��رى  مع 
وك���ب���د�ي���ة ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات ���ض��د حكم 
�لرئي�س حممد مر�ضي وللمطالبة 
�ملحتجون  �لنظام..ورفع  باإ�ضقاط 
�أع������الم �حلركة  �ل���ب���ور����ض���ة  �أم������ام 
جلماعة  م��ن��اوئ��ة  ه��ت��اف��ات  ورددو� 
�لإخ��و�ن مثل ي�ضقط ي�ضقط حكم 
�أبو�بها  �لبور�ضة  و�أغلقت  �ملر�ضد 

�لرئي�ضية حت�ضًبا لأعمال عنف.
�أع�ضاء  ي�����ض��ارك  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�ضيا�ضيني  ون�������ط�������اء  �حل�������رك�������ة 
م�ضر�ت  يف  �آخ��ري��ن  ومتظاهرين 
�إىل ق�ضر �لحتادية للتظاهر �ضد 

�ضيا�ضات حممد مر�ضي.
وبد�أ �لع�ضر�ت من �أع�ضاء �حلركة 
�لتجمع  يف  �لعماليني  و�لن�ضطاء 
مدينة  �إىل  ل��ل��ت��وج��ه  �����ض���ت���ع���د�د� 
�ملحلة، يف �لذكر �خلام�ضة لإ�ضر�ب 
�نطلقت  �ل���ذي  �ل�ضهر  6�أبريل 
ب���ع���ده �حل����رك����ة..ج����اء ذل����ك فيما 
�مل�����ض��ري��ة من  كثفت ق���و�ت �لأم����ن 
�إج��ر�ء�ت��ه��ا �لأم��ن��ي��ة �أم�����س �ل�ضبت 
ومن�ضاآت  ح��ك��وم��ي��ة  م���ب���اٍن  ح����ول 

ق�ضائية بو�ضط �لقاهرة.

•• عوا�صم-وكاالت:

�إن �جل��ي�����س �حلر  ن��ا���ض��ط��ون  ق���ال 
�أ����ض���ق���ط ط����ائ����رة ح���رب���ي���ة يف حي 
يف  �م�س  حماة  يف  �لأربعني  م�ضاع 
حني ��ضتهدفت �لقو�ت �لنظامية 
�ل�����ض��وري��ة ب�����ض��و�ري��خ �أر����س �أر�س 
لالجئني  �ْضبيِنة  خميم  م��ن  ك��ال 
ريف  يف  وب���ل���د�ت  �لفل�ضطينيني 
دم�ضق ، وجددت ق�ضفها بر�جمات 
�أح���ي���اء دم�ضق  ع��ل��ى  �ل�������ض���و�ري���خ 
و�ل��ق��اب��ون مما  وج��وب��ر  �جلنوبية 
من  ع��دد  و�إ�ضابة  مقتل  �إىل  �أدى 

�لأ�ضخا�س.
وقال �ملركز �لإعالمي �ل�ضوري �إن 
نتيجة   25 و�أ�ضيب  قتل  �ضخ�ضا 
�إط��الق �ضاروخ غ��ر�د �أر���س �أر�س 
لالجئني  ���ض��ب��ي��ن��ة  خم���ي���م  ع���ل���ى 

�لفل�ضطينيني يف ريف دم�ضق.
للثورة  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
�ل�ضورية �إن �أ�ضخا�ضاً قتلو� وجرح 
�ضاروخي  ق�����ض��ف  ج����ر�ء  �آخ�����رون 
على بلد�ت يف ريف دم�ضق و�أحياء 

�أخرى يف �لعا�ضمة.
ثالثة  �أن  ����ض���ام  ���ض��ب��ك��ة  وذك�������رت 
����ض���و�ري���خ م���ن ن����وع �أر������س �أر�����س 
��ضتهدفت بلدة �لعبادة يف �لغوطة 
�أ�ضفر  �ل�ضرقية بريف دم�ضق مما 
عن وقوع عدد كبر من �جلرحى 

وتدمر يف �ملباين.
و�أفادت �ضبكة �ضام باأن قو�ت �لنظام 
من  �ل�ضو�ريخ  بر�جمات  ق�ضفت 

�ي�ضا بلدة يربود )90 كلم �ضمال 
و�ضط  �لق�ضر  ومدينة  دم�ضق( 
ف��ي��م��ا �طلقت  حم��اف��ظ��ة ح��م�����س 
نر�نها  �ل�ضوري  �جلي�س  دب��اب��ات 
م�ضلحي  ت����و�ج����د  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى 

�ملعار�ضة يف مدينة حم�س.
ويف دم�ضق �طلقت قذ�ئف �لهاون 
على حي �لرب�مكة و�ضط �ملدينة. 
�لوطني  �لئ��ت��الف  ق��ال  �ضيا�ضيا 
�ل�ضورية  و�ملعار�ضة  �لثورة  لقوى 
�م�س �إن رئي�س �حلكومة �ل�ضورية 
بد�أ  غ�����ض��ان هيتو  �مل��ك��ل��ف  �مل��وؤق��ت��ة 
بت�ضكيلة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  م�������ض���اور�ت���ه 
�حل���ك���وم���ة �ل���ت���ي ���ض��ت��ع��ر���س على 
�لئتالف خالل �لأ�ضابيع �ملقبلة.

وذك�������ر �لئ�����ت�����الف يف ب����ي����ان �أن����ه 
�ن�ضجاماً مع قيم �لثورة �ل�ضورية 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ���ا����ض���ًة  �ل��ن��ب��ي��ل��ة، 
بتطبيق معاير و�آليات ��ضتقطاب 
�ملهار�ت و�لكفاء�ت �لالزمة لإد�رة 
رئي�س  ب������د�أ  �ل����ق����ادم����ة،  �مل���رح���ل���ة 
�ملكلف  �ملوؤقتة  �ل�ضورية  �حلكومة 
م�ضاور�ته  هيتو  غ�ضان  �لأ���ض��ت��اذ 
�لتي  حكومته  بت�ضكيلة  �ملتعلقة 
�لوطني  �لئتالف  على  �ضتعر�س 
�ل�ضورية  و�ملعار�ضة  �لثورة  لقوى 

خالل �لأ�ضابيع �ملقبلة.
من  جم����م����وع����ة  �أن  و���������ض�������اف 
ل�ضتقطاب  عملها  ب���د�أت  �للجان 
و�لخت�ضا�س  �خل����ربة  �أ���ض��ح��اب 
�ضوريا  د�خ����ل  �ل�����ض��وري��ني يف  م��ن 

وخارجها.

ل���ه �ث���ن���اء ل���ق���اء ث���ق���ايف ل��ل��ح��زب يف 
نهاية �ذ�ر مار�س �ملا�ضي.

و�تهم ما�ضي هذ� �لتنظيم �ملزعوم 
�لعنف  �ح�����د�ث  ع���ن  ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة 

�لخرة يف م�ضر.
�لنائب  �ن  �لق�ضائي  �مل�ضدر  وق��ال 
�لعام �مل�ضت�ضار طلعت عبد �هلل �مر 

بالتحقيق يف �لبالغ.
�مل�������ض���ت���ق���ل عبد  �مل����ح����ام����ي  وق�������دم 
�ل��رح��م��ن �لق�����ض��ري �ل��ب��الغ �ضد 
�لرئي�س  ف���ي���ه  و�ت����ه����م  م����ر�����ض����ي، 
�ملخابر�ت  �ضورة  بت�ضويه  وما�ضي 
و�لنيل  ل�ضمعتها  و�ل�ضاءة  �لعامة 

�لو�حد  ع��ب��د  �ن  �مل�����ض��ادر  و�ك����دت 
ق��ائ��م��ة حملية  ي��ن��ت��م��ي �ىل  �ل����ذي 
ت�����ض��م��ى ع���ازم���ون ع��ل��ى �ل��ب��ن��اء، مل 

ي�ضب باذى.
 12 �لن���ت���خ���اب���ات يف  و����ض���ت���ج���ري 
حم��اف��ظ��ة ع���ر�ق���ي���ة م���ن ب���ني 18 
بعدم�������ا ق������ررت �حلكوم����ة تاجي����ل 

اكرب نق�بة تون�سية تتهم ال�سلطة 
ب�لتغطية على ميلي�سي� موالية لالإ�سالميني 

•• تون�س- ا ف ب:

تقودها حركة  �لتي  �ل�ضبت �حلكومة  لل�ضغل  �لتون�ضي  �لعام  �لحت��اد  �تهم 
�لنه�ضة �ل�ضالمية، بحماية ميلي�ضيا �رتكبت �عمال عنف وذلك برف�ضها 
مالحقتها �ثر هجوم �ضنه عنا�ضرها يف كانون �لول دي�ضمرب على �ملركزية 
�لنقابية..وقال ح�ضني عبا�س �مني عام �لنقابة "لي�ضت هناك �ر�دة �ضيا�ضية 
تعرتف بان �لحتاد �لعام �لتون�ضي لل�ضغل تعر�س �ىل �عتد�ء�ت من �لر�بطة 
تون�س من  ��ضتغاثة لنقاذ  ن��د�ء  نوجه  �ننا   )...( �لثورة  �لوطنية حلماية 
�لذي  لل�ضغل  �لتون�ضي  �لعام  �لحت��اد  وع�ضاباتها..ووجه  �مليلي�ضيات  تلك 
�لنه�ضة، هذه �لتهامات بعد ف�ضل جلنة  توترت عالقته ب�ضدة مع حركة 
حتقيق م�ضرتكة يف �عد�د تقرير حول �عمال عنف ح�ضلت بني نا�ضطي تلك 

�لر�بطة ونقابيني يف كانون �لول دي�ضمرب.

منها، بح�ضب �مل�ضدر �لق�ضائي.
وف��ت��ح �ل��ن��ائ��ب �ل���ع���ام �ل����ذي عينه 
مر�ضي  �ل������ض�����الم�����ي  �ل����رئ����ي���������س 
�ضد  ب��الغ��ات  يف  �خ���ر�  �لتحقيق 
�خرهم  ك����ان  مل��ر���ض��ي  م��ع��ار���ض��ني 
جم�����م�����وع�����ة م��������ن �ل����ن����ا�����ض����ط����ني 
�ل���������ض����ي����ا�����ض����ي����ني و�لع�����الم�����ي�����ني 

�ملعار�ضني.
�ل�ضعبي  �حل�������ر�ك  ���ض��ع��ي��د  ع���ل���ى 
�أع�����ض��اء حركة  م��ن  �مل��ئ��ات  تظاهر 
6 �إبريل �أم�س �أمام مقر �لبور�ضة 
�لنقد  ����ض���ن���دوق  ق���ر����س  ل��رف�����س 
�لقت�ضادية  و�ل�ضيا�ضات  �ل���دويل 

ونينوى  �لن���ب���ار  يف  �لن���ت���خ���اب���ات 
�ضمول  وع������دم  �م���ن���ي���ة،  ل����ض���ب���اب 
حمافظات �قليم كرد�ضتان �لثالث 

بهذه �لنتخابات.
وعلى �لرغم من �لهجمات �ملتكررة 
�ل�ضلطات  �ن  �ل  دي��اىل  مدينة  يف 
بتاجيل  ت�����ض��م��ل��ه��ا  مل  �ل���ع���ر�ق���ي���ة 

ات����ف�����ق ب����ني اخل���رط���وم 
ب�لدوحة  وامل�س�واة  والعدل 

•• الدوحة-وكاالت:

�م�س  �ل�ضود�نية  �حلكومة  وقعت 
�ل�ضبت يف �لدوحة �تفاق �ضالم مع 
حركة �لعدل و�مل�ضاو�ة �لتي تقاتل 

�حلكومة يف �إقليم د�رفور.
وي�����اأت�����ي �ل���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى �ت���ف���اق 
�لدوحة تتويجا ملفاو�ضات طويلة 
جرت برعاية نائب رئي�س جمل�س 
�لدولة  �ل��ق��ط��ري وزي���ر  �ل�����وزر�ء 
ل�ضوؤون جمل�س �لوزر�ء �أحمد بن 

عبد �هلل �آل حممود.

مطار �ملزة �لع�ضكري مدينة د�ريا 
بريف دم�ضق.

وقالت �ضبكة �ضام �إن �جلي�س �حلر 
�جلوية  �ملخابر�ت  ف��رع  ��ضتهدف 
دم�ضق  ب��ري��ف  حر�ضتا  م��دي��ن��ة  يف 
وحقق  �لثقيلة،  �ل��ه��اون  بقذ�ئف 
�إ�ضابات مبا�ضرة يف �ضفوف قو�ت 

�لنظام د�خله.
��ضتباكات  �أن  �ل�����ض��ب��ك��ة  وذك������رت 
عنيفة تدور على �لطريق �ل�ضريع 
�أم  درعا دم�ضق �ل��دويل قرب بلدة 

�مل��ي��اذن ب��درع��ا ب��ني �جلي�س �حلر 
وقو�ت �لنظام  ..كما �علن �ملر�ضد 
�ل�ضبت  �لن�ضان  حلقوق  �ل�ضوري 
�لقل  ع��ل��ى  ����ض��خ��ا���س  خم�ضة  �ن 
طائر�ت  ن��ف��ذت��ه  ق�ضف  يف  ق��ت��ل��و� 
�ل�ضيخ  ح��ي  على  ���ض��وري��ة  حربية 
مق�ضود �لذي ت�ضكنه غالبية من 

�لكر�د يف مدينة حلب )�ضمال(.
�ي��ام من  وياأتي هذ� �لق�ضف بعد 
مقاتلني  ب���ني  �ل��ع��ن��ي��ف��ة  �مل���ع���ارك 
للرئي�س  م��و�ل��ي��ة  وق�����و�ت  �ك�����ر�د 

ب�����ض��ار �ل���ض��د وو���ض��ول م�ضلحني 
من �ملعار�ضة �ل�ضورية �ىل �حلي.

��ضتهدفت  �خ������رى  �م����اك����ن  ويف 
منطقتي  �حل���رب���ي���ة  �ل���ط���ائ���ر�ت 
�حل��ج��ر �ل���ض��ود )ج��ن��وب دم�ضق( 
دم�ضق(  غ����رب  )ج���ن���وب  و�ل���ق���دم 
�مل��ر���ض��د وم���ق���ره لندن.  ب��ح�����ض��ب 
ويعتمد �ملر�ضد على �ضبكة و��ضعة 
من �لطباء و�ملحامني و�لن�ضطاء 

للح�ضول على معلوماته.
�حلربية  �ل����ط����ائ����ر�ت  وق�����ض��ف��ت 

النائب العام امل�ضري يفتح حتقيقا �ضد مر�ضي  

حركة 6 اإبريل توا�سل يوم الغ�سب ب�حتج�ج�ت �سعبية ع�رمة

ع�سرات القتلى واجلرحى يف تفجريبتجمع انتخ�بي ب�لعراق

مقتل 3 جنود ومدنيني من احللف الأطل�سي ب�سي�رة مفخخة ب�أفغ�ن�ست�ن   
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بحكومة  يتعهد  ���س��الم  مت���م 
لبن�ن  يف  وط��ن��ي��ة  م�سلحة 

•• بريوت-يو بي اأي:

�للبنانية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �أع��ل��ن 
�ملكلف متام �ضالم �نه �ضي�ضعى �ىل 

ت�ضكيل حكومة م�ضلحة وطنية.
وقال �ضالم لل�ضحافيني بعد ظهر 
�لرئي�س  �ىل  �جتماعه  �ث��ر  �م�����س 
�لظروف  ه��ذه  يف  �ضليمان  مي�ضال 
.. قبلت  �ل���وط���ن  ب��ه��ا  �ل���ت���ي مي���ر 

�لتكليف بت�ضكيل �حلكومة.
م�ضاور�ته  ���ض��ي��ب��د�أ  �ن����ه  و�أ�����ض����اف 
ل��ت�����ض��ك��ي��ل �حل����ك����وم����ة �جل����دي����دة 
�لأ�ضبوع �ملقبل،قائال �نه �ضيتعاون 
�ضي�ضعى  �ن���ه  �جل��م��ي��ع..وق��ال  م��ع 
م�ضلحة  ح���ك���وم���ة  ت����األ����ي����ف  �ىل 
ي����درك  �ن�����ه  وط���ن���ي���ة،م�������ض���ر� �ىل 
�ل��ت��ي مير  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  ح�ضا�ضية 
�ل�ضتحقاقات  وحر�جة  لبنان  بها 
�ىل  ..ودع����ا  �لنيابية  �لن��ت��خ��اب��ات 
����ض���رورة �إخ�����ر�ج ل��ب��ن��ان م��ن حالة 
�ل�ضيا�ضي،  و�ل��ت�����ض��رذم  �لن��ق�����ض��ام 
�ملرتّتبة  �ملخاطر  درء  �إىل  دعا  كما 
�ملجاورة  �مل��اأ���ض��اوي��ة  �لأو����ض���اع  ع��ن 
و�لأج��و�ء �لإقليمية �ملتوترة ومنع 
�إ���ض��ارة منه  �لن��زلق باجتاهها، يف 
�إىل �لأحد�ث يف �ضوريا و�نعكا�ضاتها 
�ضالم  تكليف  ل��ب��ن��ان..وج��اء  ع��ل��ى 
برئا�ضة �حلكومة �جلديدة بعد �ن 
�مللزمة  �لنيابية  �ل�ضت�ضار�ت  �أدت 

�ىل ت�ضميته من قبل 124 نائبا.

جن������ة حم����ف���ظ ع���دن 
م���ن حم����ول���ة اغ��ت��ي���ل
 •• �صنعاء-وام - يو بي اأي : 
علي  وحيد  ع��دن  جنا حمافظ 
�غتيال  حم����اول����ة  م����ن  ر����ض���ي���د 
م�ضلحون  عليه  �أط��ل��ق  ع��ن��دم��ا 
جمهولون �لنار �لليلة �ملا�ضية. 
وقال م�ضدر �أمني يف �ملحافظة 
�أن �ضيارة وحيد ر�ضيد تعر�ضت 
ك��ث��ي��ف يف طريق  ن���ار  لإط�����الق 
�إ�ضابة  ع���ن  �أ���ض��ف��ر  م���ا  �مل���ط���ار 

�ل�ضائق �ل�ضخ�ضي للمحافظ .
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دار زايد للرع�ية ال�سرية تنظم احتف�لية يوم اليتيم ب� حديقة الإم�رات 
مبا�ضرة يف تن�ضئة �أفر�د �أ�ضوياء قادرين على �مل�ضاركة يف م�ضرة �لتنمية 
يف �لدولة .. مقدما �ضور� ومناذج من �لرب�مج و�خلدمات �لتي تقدمها 
ت�ضطلع  �لتي  و�لأدو�ر  �لأيتام  فئة  لرعاية  �لأ�ضرية  للرعاية  ز�ي��د  د�ر 
بها لدجمهم يف �ملجتمع . ومن جانبه �كد حممد �بوبكر مدير ت�ضويق 
�أبوظبي روؤية حديقة  حديقة �لمار�ت للحيو�نات مبنطقة �لباهية يف 
�لمار�ت للحيو�نات باحت�ضان جميع �لفعاليات ذ�ت �لعالقة بالن�ضاط 
�لذي  �مل�ضروع  �ضاحب  لروؤية  حتقيقا  �حلديقة  تتبناه  �ل��ذي  �لن�ضاين 
�خذ على عاتقه مبادرة �ن�ضاء حديقة �لم��ار�ت للحيو�نات لتكون نو�ة 
�لجيال  وتوعية  تثقيف  يف  �ملهني  دوره  ياأخذ  م�ضوؤول  جمتمعي  عمل 
تاأتي  �لتظاهرة  �ن هذه  و�لتعاي�س.. مو�ضحا  �لرحمة  �لقادمة مببادئ 
لتوؤكد مكانة �ليتيم وحر�س �ملجتمع على رعايته و�لهتمام به دوما ل 

يوما. 

و�هد�فهم  م�ضاركاتهم  �لق�����ض��ام  م�����ض��وؤول��و  ��ضتعر�س  فيما  �حل��دي��ق��ة 
ك��م��ا �ط��ل��ع ر�ع����ي �حل��ف��ل و���ض��ي��وف��ه ع��ل��ى معر�س  �لنبيلة  �لإن�����ض��ان��ي��ة 
�ل��ذي نظم يف هذ� �حل��دث. ومت عر�س �هم  �لر�ضومات و�لق�ضم �لفني 
ز�ي��د للرعاية �ل�ضرية و�جن��از�ت منت�ضبيها من �لطفال  د�ر  �جن��از�ت 
�لتعليمية  ل��ل��ح��ي��و�ن��ات  �لإم������ار�ت  ب��ر�م��ج ح��دي��ق��ة  �إىل ج��ان��ب  �لي���ت���ام 
بر�مج  ط��ري��ق  ع��ن  زو�ره����ا  معرفة  �ث���ر�ء  يف  ت�ضهم  �ل��ت��ي  و�لرتفيهية 
�لتثقيفي  �لهدف  حتقيق  ل�ضمان  �لرتفيهي  با�ضلوبها  متتاز  تعليمية 
منها  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لح��ت��ف��ال  فعاليات  وت�ضمنت  للجمهور. 
عرو�س لل�ضخ�ضيات �ل�ضامتة وعرو�س للمهرجني وم�ضابقات ريا�ضية 
��ضتح�ضان  لق���ت  ت�ضويقية  وع���رو����س  وم�����ض��رح��ي��ات  غ��ن��ائ��ي��ة  وف���ق���ر�ت 
�حل�ضور. و�أ�ضار �لنعيمي �إىل حر�س دولة �لإمار�ت و�هتمامها �لكبر 
�لت�ضريعات و�لقو�نني ومن خالل  �لعديد من  بالطفولة و�ضعيها عرب 

�لرعاية  �إىل توفر  �ملوؤ�ض�ضات و�لهيئات �لحتادية و�ملحلية  �لكثر من 
�ملتكاملة لالأطفال خا�ضة �لأيتام منهم وتقدمي �لدعم �ملادي و�لهتمام 
ورعايتهم بطريقة علمية  بالأطفال  �لهتمام  باأن  �إدر�ك��ا منها  �ملعنوي 
�ضحيحة هي �لطريق �ل�ضليمة ل�ضناعة م�ضتقبل �أف�ضل للدولة. وقال 
�إن �لأيتام يف �أي جمتمع بحاجة �إىل �لرعاية و�لهتمام و�ن �مل�ضاركة يف 
�أهمية  �إىل  لفتا  بهم  �لهتمام  �أ�ضكال  �أح��د  تعد  �ليتيم  بيوم  �لحتفال 
يف  وم�ضاركتهم  �إل��ي��ه��م  و�لإح�����ض��ان  ب��الي��ت��ام  �له��ت��م��ام  ث��ق��اف��ة  تكري�س 
�أفر�حهم جت�ضيد� لقيم ومبادئ �لدين �حلنيف �لذي حث على �لهتمام 
بهم ورعايتهم . من جانبه وجه حممد حممد فا�ضل �لهاملي �ل�ضكر 
و�لتقدير �إىل �لفريق �ضمو �ل�ضيخ �ضيف بن ز�يد �آل نهيان لرعاية �ضموه 
�إن  وق��ال  �لأي��ت��ام.  بفئة  �لقيادة  �هتمام  �لتي تعرب عن مدى  �لفعاليات 
�أ�ضهم ب�ضورة  �مل�ضتمر لهم  �لدعم  �لأيتام وتقدمي  بفئة  �لدولة  �هتمام 

•• اأبوظبي -وام: 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ضيف  �ل�ضيخ  �ضمو  �لفريق  رعاية  حتت 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية نظمت د�ر ز�يد للرعاية �لأ�ضرية �لتابعة 
�خلا�ضة  �لحتياجات  وذوي  �لإن�ضانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ض�ضة 
�لإم����ار�ت  حديقة  يف  وذل���ك   2013 �ل��ع��رب��ي  �ليتيم  ي��وم  ب���  �حتفالية 

للحيو�نات مبنطقة �لباهية يف �أبوظبي.
ملكتب  �لعام  �لأم��ني  �لنعيمي  خلريباين  نا�ضر  �ل��ل��و�ء  �لفعالية  و�ضهد 
�ضمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية بح�ضور حممد حممد 
ز�يد  ملوؤ�ض�ضة  �لعام  �لأمني  �لإد�رة  رئي�س جمل�س  نائب  �لهاملي  فا�ضل 
�لد�ر  �أبناء  من  و�لأيتام  �لفنانني  من  وع��دد  �لإن�ضانية  للرعاية  �لعليا 
�رجاء  و�ملقيمني. وقام �حل�ضور بجولة يف  �ملو�طنني  وجمع غفر من 

حممد بن را�سد ي�أمر ب�إطالق ا�سم �س�رع الإم�رات على طريق دبي الع�بر

دبي العط�ء توؤكد اأهمية تطوير برامج ال�سحة والتغذية املدر�سية لزي�دة معدل التح�ق الأطف�ل ب�لتعليم الأ�س��سي هيف زمزم .. مث�ل لطموح الفت�ة الإم�راتية اجلديدة 

الهالل الأحمر يبداأ املرحلة الث�نية من توزيع امل�س�عدات الغ�ثية على الأ�سر الفقرية يف اليمن

•• اأبوظبي-وام: 

 �أ�ضافت هيف زمزم �لتي تعمل بوظيفة حملل مايل كبر يف �ضركة �أبوظبي 
تتحدى  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  للفتاة  ج��دي��دة  ���ض��ورة  م�ضدر  �مل�ضتقبل  لطاقة 

�لغربة وتخت�ضر �لزمن بحثا عن �لعلم �لنافع �ملفيد لوطنها ولها.
عقدت  بل   2008 ع��ام  بها  �لتحقت  �لتي  �لوظيفة  بهذه  هيف  تكتف  مل 
�لعزم على �لذهاب �إىل فرن�ضا بغر�س �حل�ضول يف ع�ضرة �أ�ضهر فقط بدل 

من عامني على درجة �ملاج�ضتر يف تخ�ض�س �د�رة �لعمال �م بي �يه .
�إن�ضياد  �إد�رة �لعمال �لدولية  ففي �ضبتمرب �ملا�ضي حطت رحالها يف كلية 
�لكلية  ت��در���س يف ه��ذه  �ل��ت��ي  ب��ذل��ك �لم��ار�ت��ي��ة �لوىل و�ل��وح��ي��دة  لتكون 
55كم  بعد  على  تقع  و�لتي  �مللكي  بق�ضرها  �ل�ضهرة  فونتينبلو  مبدينة 

تقريبا جنوب �ضرقي باري�س.
وتقول هيف �إنها تدر�س يف فونتينبلو عدد� من �مل�ضاقات و�مل�ضاريع �لبحثية 
در��ضة  �إىل  �إ�ضافة  �مل�ضاريع  و�ع��د�د  �خلا�ضة  �ل�ضهم  و�ضناديق  كالتمويل 
�لقت�ضاد �لرب�زيلي كتخ�ض�س �ختياري يف �خر ثالثة �ضهور قبل �لتخرج.

�لعودة  يف  رغبة  فرن�ضا  �إن�ضياد  يف  �ملكثفة  �لدر��ضة  �خ��ت��ارت  �أنها  وت�ضيف 
مبكر� �إىل �أر�س �لوطن ملو��ضلة �لعطاء ورد �جلميل �ليه .. م�ضرة �ىل �أن 
�لفرن�ضية كلغة ثالثة مطلوبة وق�ضاء  �للغة  مدة در��ضتها تت�ضمن در��ضة 
�لرب�زيلي  �لقت�ضاد  در��ضة  �ختيارها  �ضبب  وح��ول  �ضنغافورة.  يف  �ضهرين 
عن  �لبحث  ه��و  م�ضدر  يف  �ل�ضتثمار  بق�ضم  عملها  �أن  زم��زم  هيف  �أك���دت 
�لرب�زيل  لن  ون��ظ��ر�  فيها  لال�ضتثمار  �ل��ع��امل  �ن��ح��اء  خمتلف  يف  �ضركات 
ذلك  فان  كثرة  �ضركات  وبها  �ملتنامي  �لقت�ضاد  ذ�ت  �ل��دول  ��ضبحت من 

ميثل فر�ضة ذهبية بالن�ضبة لعملها.
مائة  نحو  م��ع   2012 يونيو  يف  ج��ان��رو  دي  ري��و  �ىل  ذهبت  �نها  وتتابع 
فكانت  ريو20  �جتماع  حل�ضور  �إم��ار�ت��ي��ة  �ضركات  م��ن  وموظفة  موظف 

�ملخاطر  ون�ضب  �ل�ضتثمار  �مكانات  ملعرفة  متهيدية  جتربة  تلك  رحلتها 
و�لتحديات هناك.

كانت هيف زمزم قد ح�ضلت على �ضهادة �لبكالوريو�س يف تخ�ض�س �لتمويل 
و�لقت�ضاد من �جلامعة �لمريكية يف �ل�ضارقة وعملت يف جمال تخ�ض�ضها 

منذ �أن �لتحقت بوظيفتها يف م�ضدر.
�أن ح�ضلت على دعم من موؤ�ض�ضتها  بعد  در��ضتها يف فرن�ضا  �كمال  و�حبت 
بهذه  ودع��ت  �لبخو�س  �ب��و  توتال  �ضركة  من  در��ضية  منحة  وعلى  م�ضدر 
�لدر��ضة يف �خلارج كلما توفرت  �كمال  �إىل  �ملنا�ضبة زميالتها �لمار�تيات 
ظل  يف  �ل��وط��ن  خلدمة  وم��وؤه��الت  بالعلم  مت�ضلحات  يعدن  ك��ي  �لفر�ضة 
�لقيادة �لر�ضيدة. وتقول �إنها �ملرة �لوىل �لتي ت�ضافر فيها ملدة �ضنة كاملة 
تقريبا �إذ �نها �ضتتخرج يف يوليو �لقادم .. موؤكدة �نها �لمار�تية �لوحيدة 
يف �ن�ضياد فرن�ضا غر �أن هناك �إمار�تيات �خريات يدر�ضن �لتخ�ض�س نف�ضه 

ولكن يف جامعات فرن�ضية �خرى.
بتجربة  �أنها متر فعال  تو�ضح هيف  �لتجربة �جلديدة عليها  وحول هذه 
جميلة جد� يف و�ضط در��ضي متميز ومدينة تاريخية ثقافية .. م�ضرة �إىل 
يدر�ضون  جن�ضية   80 من  وطالبات  طلبة  ثقافات  على  �أي�ضا  تعرفت  �أنها 
وتر�ثها  وت��اري��خ��ه��ا  ب���الم���ار�ت  لتعريفهم  ل��ه��ا  ف��ر���ض��ة  ذل���ك  وك���ان  معها 
و�نفتاحها على �لعامل. ولفتت �إىل �أن كلية �ن�ضياد عقدت موؤخر� يف �أبوظبي 
�ن�ضياد  �ضبعني من طلبة  نحو  �لذي ح�ضره  للتوظيف  �ل�ضنوي  موؤمترها 
يف فرن�ضا و�ضنغافورة و�بوظبي وذلك ل�ضتك�ضاف فر�س �لعمل يف �لمار�ت 

و�ملنطقة من خالل مقابلة ممثلي �ل�ضركات �لذين ح�ضرو� �ملوؤمتر.
ونوهت �إىل �أن �ملوؤمتر�لذي ح�ضر جزء� من فعالياته معايل �ل�ضيخ نهيان 
�أي�ضا  ك��ان  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�ضباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
فر�ضة عملية كبرة لتعريف هوؤلء �لطلبة بالمار�ت من خالل �جلولت 

�ل�ضياحية �لتي نظمتها لهم �ن�ضياد.

••  دبي-وام: 

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  �أمر �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
�لإمار�ت  �ضارع  ��ضم  ب��اإط��الق  رع��اه �هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
على طريق دبي �لعابر تاأكيد� على �أهمية �لطريق ك�ضريان حيوي وحمور 
تي�ضر  يف  وي�ضاهم  �لبع�س  بع�ضها  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  يربط  فعال  م���روري 

�لتدفق �ملروري وت�ضهيل حركة �لنقل فيما بينها.
�ملخطط  �مل��ح��اور �ل�ضرت�تيجية �ضمن  �أه���م  �أح���د  �لإم����ار�ت  ���ض��ارع  وي��ع��د   
�لطرق  �أ�ضا�ضي يف منظومة  �لدولة وهو مكون  �لطرق يف  ل�ضبكة  �لهيكلي 
و�ل�ضيخ حممد  ز�ي��د  �ل�ضيخ  ل�ضارعي  بديال  يوفر طريقا  �لحتادية حيث 
بن ز�يد ومينح �ل�ضائقني �لقادمني من �إمار�ت ر�أ�س �خليمة و�أم �لقيوين 
�أبوظبي و�لعك�س طريقا خارجيا  �إمارة  �إىل  �ملتوجهني  وعجمان و�ل�ضارقة 
�ل�ضغط  تخفيف  يف  ي�ضاهم  م��ا  دب��ي  مدينة  بو�ضط  للمرور  �حل��اج��ة  دون 

هذه �ل�ضعة بني ثالثة �إىل �أربعة م�ضار�ت يف �جلزء �ملار بالإمار�ت �لأخرى 
يف  كيلومرت�   120 �لطريق  على  �مل��ح��ددة  �لق�ضوى  �ل�ضرعة  تبلغ  بينما 
�ل�ضاعة  140 كيلومرت� يف  لل�ضارع فهي  �لت�ضميمية  �ل�ضرعة  �أما  �ل�ضاعة 
. ونظر� لأهمية �ضارع �لإم��ار�ت قامت حكومة دبي ممثلة يف هيئة �لطرق 
درهم  مليون  و150  �ملليار  قر�بة  با�ضتثمار   2007 �لعام  و�ملو��ضالت يف 
كل  يف  م�ضار�ت  �ضتة  �إىل  �جت��اه  كل  يف  م�ضارين  من  وتو�ضعته  تطويره  يف 
�جتاه وي�ضمل �ل�ضارع 15 تقاطعا منها ثالثة تقاطعات جم�ضرة و12 نفقا 
ت�ضتخدم للتفاف �ملركبات. ول�ضخامة �مل�ضروع وحر�ضا من هيئة �لطرق 
و�ملو��ضالت على �إجنازه يف �أ�ضرع وقت ممكن مت تق�ضيمه �إىل �أربعة مر�حل 
ليتم يف �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية تو�ضعة �ضارع �لإم��ار�ت من مدخل دبي 
مع �ل�ضارقة عند تقاطع �ل�ضجعة - �خلو�نيج �إىل طريق دبي - �لعني عند 
23 كيلومرت�. كما �ضملت �لأعمال تو�ضعة �لطريق  تقاطع �لروية بطول 
�لقائم من م�ضارين يف كل �جتاه �إىل �ضتة م�ضار�ت يف كل �جتاه �إىل جانب 

�لد�خلية ويوجد بديال عمليا مالئما يكفل �ضهولة  �لطرق  �مل��روري على 
�لنقل و�لتنقل بني خمتلف ربوع �لدولة. ومن �ملتوقع �أن تتز�يد �أهمية هذ� 
�ل�ضريان �ملروري �حليوي يف �ملرحلة �ملقبلة يف �ضوء �لطفرة �لعمر�نية �لتي 
ت�ضهدها �ملنطقة �لو�قعة على جانبيه وبامتد�د يبلغ 120 كيلومرت� منها 
�إمارة  �لإم���ار�ت من مدخل  �ضارع  دب��ي. ويبد�أ  �إم��ارة  72 كيلومرت� �ضمن 
لل�ضاحنات  �لفاية  طريق  مع  �لتقاطع  عند  جنوبا  دبي  �إم��ارة  مع  �أبوظبي 
�أم �لقيوين حيث  �إم��ارة  مرور� باإمارة �ل�ضارقة و�إم��ارة عجمان و�ضول �إىل 
يرتبط مع �ضارع �ل�ضيخ حممد بن ز�يد و �ضارع �لحتاد ليخدم �إمارة ر�أ�س 

�خليمة. 
ويتميز �ضارع �لإمار�ت بوجود �لعديد من �لتقاطعات �ملج�ضرة على �متد�ده 
و�ملعاير  �لهند�ضية  �ملو��ضفات  لأعلى  وفقا  وتنفيذها  ت�ضميمها  مت  وقد 
�ضعة  وتبلغ  �لجت��اه��ات  ك��ل  ح��رة يف  م��روري��ة  توفر حركة  بهدف  �لعاملية 
�ل�ضارع �ضتة م�ضار�ت يف كل �جتاه يف �جلزء �ملار يف �إمارة دبي يف حني ترت�وح 

تطوير �لتقاطع مع طريق �لعوير من دو�ر �إىل تقاطع جم�ضر بينما �متدت 
�إىل  �لثالثة للم�ضروع من طريق دبي - �لعني عند تقاطع �لروية  �ملرحلة 
طريق جبل علي - �لهباب بطول 24 كيلومرت� حيث ت�ضمنت هذه �ملرحلة 
�إن�ضاء طريق �ضريع ب�ضعة �ضتة م�ضار�ت يف كل �جتاه وتطوير تقاطع �لروية 
�ملج�ضر و�إن�ضاء ج�ضر �لقدرة وكذلك �إن�ضاء �أربعة �أنفاق �لتفاف للمركبات. 
�أما �ملرحلة �لر�بعة و�لأخرة فتمتد من طريق جبل علي �لهباب عند �لدو�ر 
�لتقاطع مع طريق  �أبوظبي عند  �إم��ارة  دبي مع  �إم��ارة  �إىل مدخل  �لقائم 
�لفاية لل�ضاحنات بطول 25 كيلومرت� و�ضمل �مل�ضروع �إن�ضاء طريق �ضريع 
ب�ضعة �ضتة م�ضار�ت يف كل �جتاه وثالثة �أنفاق �لتفاف للمركبات. وتت�ضمن 
�خلطط �مل�ضتقبلية لهيئة �لطرق و�ملو��ضالت �إن�ضاء عدد من �ملحاور باجتاه 
�ضرق/غرب لتقوية �لربط ما بني �ضارع �لإم��ار�ت من جهة وكل من �ضارع 
�ل�ضيخ ز�يد و �ضارع حممد بن ز�يد من جهة �أخرى حيث ت�ضمل هذه �ملحاور 

�ضارع �مليد�ن و �ضارع لطيفة بنت حمد�ن و �ضارع �ملر�بع .

••  دبي-وام:

من  �لعديد  وتنفيذ  تطوير  على  تعمل  �أنها  للعطاء  دب��ى  موؤ�ض�ضة  �أك��دت 
�ملياه و�ملر�فق �ل�ضحية  بر�مج �ل�ضحة و�لتغذية �ملدر�ضية وبر�مج توفر 
�لأ�ضا�ضي  بالتعليم  �لأط��ف��ال  �لتحاق  معدل  لزيادة  �مل��د�ر���س  يف  و�لنظافة 

و��ضتمر�رهم فيه.
و�أو�ضحت �ملوؤ�ض�ضة يف بيان مبنا�ضبة يوم �ل�ضحة �لعاملي �لذي ي�ضادف غد� 
�أن 66 مليون طفل يف �ضن �لتعليم �لأ�ضا�ضي يف �لبلد�ن �لنامية يذهبون 
�إىل �ملدر�ضة جائعني وي�ضيع على �لأطفال ما يزيد على 443 مليون يوم 
يلعب  �لتعليم  �أن  �إىل  .. م�ضرة  �مللوثة  �ملياه  ل�ضرب  نتيجة  �ضنويا  در��ضي 
�ل�ضحة  �عتالل  �أن  و�لفكرية للطفل غر  �لبدنية  �لتنمية  دور� مهما يف 
ول�ضيما  �لعامل  ح��ول  �لأط��ف��ال  ح�ضول  دون  حت��ول  كبرة  م�ضكلة  ميثل 

�لبلد�ن �لنامية على �لتعليم �لأ�ضا�ضي و�ل�ضتفادة منه.
وعدم  �لتغذية  نق�س  ع��ن  �ل��ن��اجت  �ل�ضحة  �ع��ت��الل  �أن  �إىل  �لبيان  ول��ف��ت 
�أو غياب ممار�ضات �ل�ضحة و�لنظافة �ل�ضخ�ضية  توفر مياه �ضرب نظيفة 
�ل�ضليمة يوؤثر على ن�ضبة ح�ضور �لأطفال باملدر�ضة وقدرتهم على �لتعلم 
23 مليون طفل من  �أفريقيا وحدها ت�ضم  �أن  �إىل  .. منوها  و�لتح�ضيل 
�لذين  �لنامية  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �لأ���ض��ا���ض��ي  �لتعليم  �ضن  يف  طفل  مليون   66

يذهبون �إىل �ملدر�ضة جائعني.
بهذه  ت�ضريح  يف  �ل��ع��ط��اء  ل��دب��ي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ق��رق  ط���ارق  وق���ال 
�ل�ضرف  م��ر�ف��ق  ت��وف��ر  وع���دم  و�جل���وع  �مل��زم��ن  �لتغذية  ���ض��وء  �ن  �ملنا�ضبة 
�ل�ضحي �ملنا�ضبة يف �لبلد�ن �لنامية يت�ضبب يف �إ�ضعاف �لأطفال �مللتحقني 

باملد�ر�س رغم �أنهم يبذلون ق�ضارى جهدهم للح�ضول على تعليم جيد.
و�أ�ضار �لقرق �إىل �أن دبي �لعطاء بالتعاون مع �ضركائها ومن خالل �لرب�مج 
حمددة �لأهد�ف تبذل �أق�ضى جهدها لزيادة معدلت �للتحاق باملد�ر�س 
و�حلد من معدلت تغيب �لطالب وتعزيز �ل�ضحة �لعامة لالأطفال عرب 
جمموعة من �لأن�ضطة �ملختلفة �لتي تركز على �لتغذية �ملدر�ضية و�لتوعية 
مبمار�ضات �لنظافة و�ل�ضحة �ل�ضخ�ضية وتوفر �لرعاية �ل�ضحية �ملوجهة 

ومكافحة �لديد�ن �ملعوية .

لتح�ضني  ب��ر�م��ج  ع��دة  وتنفيذ  بتطوير  قامت  �لعطاء  دب��ي  �أن  �إىل  ولفت 
�لديد�ن  على مكافحة  �لرتكيز  �ملد�ر�س مع  لالأطفال يف  �لعامة  �ل�ضحة 
مياه  �حل�����ض��ول على  ف��ر���س  وج��ب��ات مدر�ضية وحت�ضني  وت��ق��دمي  �مل��ع��وي��ة 
نظيفة ومر�فق �ضحية تر�عي �لفو�رق بني �جلن�ضني .. م�ضر� �إىل �ن دبي 
�لعطاء تدعم بر�مج �ل�ضحة و�لتغذية �ملدر�ضية يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية 
1.1 مليون دولر  4 ماليني درهم  ب�  �لتي تقدر  �ملحتلة وتوفر �لرب�مج 
و�لتي تنفذ بال�ضر�كة مع غلوبال نتورك�س وبرنامج �لغذ�ء �لعاملي وحبوب 
مكافحة �لديد�ن �ملعوية ومكمالت �حلديد ل� 329 �لفا و235 طفال يف 
مد�ر�س وكالة �لأمم �ملتحدة لإغاثة وت�ضغيل �لالجئني �لفل�ضطينيني يف 
�ل�ضرق �لأدنى �لأونرو� يف قطاع غزة و�ل�ضفة �لغربية وتوفر �لب�ضكويت 
يف  طفل  �ل��ف   92 ل���  �ل�ضنع  حملي  و�لفيتامينات  بالربوتينات  �ملدعمة 

غزة.
ونوه �إىل �أن دبي �لعطاء متول يف غانا برنامج �ل�ضحة و�لتغذية �ملدر�ضية 
�ملتكامل مببلغ 9.9 مليون درهم 2.7 مليون دولر �أمريكي حيث يخدم 
�لفا  و82  �لأ�ضا�ضي  �لتعليم  �ضن  يف  طفال  و320  �ل��ف   800 �لربنامج 

و78 ��ضرة ريفية.
ويف �أجنول �أبرمت دبي �لعطاء �ضر�كة مع �ضندوق ذي �إند لتنفيذ برنامج 
من  بالتخل�س  و�ملعني  �مل��د�ر���س  م�ضتوى  على  �ملعوية  �ل��دي��د�ن  مكافحة 
�لأمر��س �ل�ضتو�ئية �ملهملة لدى �لأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن 14 

عاما بالتز�م قدره 67 ر3 مليون درهم 1 مليون دولر �أمريكي .
و�ملر�فق  �ملياه  توفر  برنامج  �لعطاء  دب��ي  �أطلقت  و�ضر�ليون  م��ايل  ويف 
�ل�ضحية و�لنظافة يف �ملد�ر�س وخ�ض�ضت �أكر من 66 مليون درهم 18 
مليون دولر �أمريكي لزيادة معدلت �للتحاق بالتعليم وحت�ضني جودته 
مبا يخدم �أكر من 7 ر1 مليون طفل ب�ضكل مبا�ضر. ويف �إطار �ضر�كة دبي 
�لعطاء مع �لتحالف �لعاملي لتح�ضني �لتغذية مت تد�ضني برنامج جتريبي 
للتغذية �ملدر�ضية بدعم من حكومة بنجالدي�س لتح�ضني م�ضتوى تعليم 
�لأ�ضر  من  عاما  و11   5 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  �لأط��ف��ال  وتغذية 
�لربنامج  لهذ�  �لعطاء  دب��ي  وخ�ض�ضت  مدر�ضة   45 ح��و�يل  يف  �ملحتاجة 

مبلغ 2 ر9 مليون درهم 2.5 مليون دولر �أمريكي .

•• �صنعاء -وام: 

�لهالل  ه��ي��ئ��ة  م����ن  ف���ري���ق  ب������د�أ   
�ملرحلة  �ملا�ضي  �خلمي�س  �لحمر 
�لثانية من برنامج �لهالل لغاثة 
�مل��ت�����ض��رري��ن م��ن �زم����ة �ل���غ���ذ�ء يف 
�ل��ه��ي��ئ��ة مبلغ  . ور����ض���دت  �ل��ي��م��ن 
لتنفيذ  دره������م  م���الي���ني  خ��م�����ض��ة 
ه�������ذه �مل����رح����ل����ة م�����ن �ل����ربن����ام����ج 
عقب  �مل��ا���ض��ي  �ل��ع��ام  منذ  �مل�ضتمر 
ت���ف���اق���م �أزم��������ة �ل�����غ�����ذ�ء ه����ن����اك . 
توفر  ع��م��ل��ي��ة  ح���ال���ي���ا  وجت�������ري 
�ملو�د  يف  �ملتمثلة  �لإغ��اث��ي��ة  �مل����و�د 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�مل�����ض��ت��ل��زم��ات �لأخ���رى 
�لأ���ض��و�ق �ليمنية عرب  م��ن د�خ���ل 
مكتب �لهيئة يف �لعا�ضمة �ليمنية 
�ملت�ضررين  على  لتوزيعها  توطئة 
�لعا�ضمة  �أم����ان����ة  حم���اف���ظ���ات  يف 
و�مل����ح����وي����ت  ح����ج����ة  و  و�����ض����ن����ع����اء 
وع����م����ر�ن وذل�����ك ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق مع 
�ليمنية  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  جمعية 
تقدمي  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  ت�ضتهدف   .
�ضخ�س  �ل����ف   150 �ىل  �ل���ع���ون 
وفقرة  نائية  مناطق  يعي�ضون يف 

لربنامج  �ل�ضابقة  �مل��ر�ح��ل  تكلفة 
�ل��ي��م��ن �لعام  �ل��ه��الل �لأح���م���ر يف 
�ملا�ضي 13 مليون درهم ��ضتفادت 
م��ن��ه��ا ح����و�يل 60 �أل����ف �أ����ض���رة يف 
�أزمة  تاأثر� من  �لأكر  �ملحافظات 
تد�عيات  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  �ل���غ���ذ�ء 
�إن�ضانية تاأثرت بها قطاعات و��ضعة 
�أفر�د �ل�ضعب �ليمني �ل�ضقيق  من 
�لأطنان  �آلف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ووف����رت   .
�ل�ضرورية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل�����و�د  م���ن 
و�لح����ت����ي����اج����ات �لإن�������ض���ان���ي���ة من 
تلقتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ي��ن��ي��ة  �ل��ت��ربع��ات 
م���ن �خل���ري���ن و�مل��ح�����ض��ن��ني عرب 
�أطلقتها  �ل���ت���ي  ���ض��ن��ده��م  ح��م��ل��ة 
لتخفيف معاناة �لأ�ضقاء �ليمنيني 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  وت�ضطلع   .
�ل�ضاحة  على  كبر  �إن�ضاين  ب��دور 
�ليمنية �لتي تتفاقم معاناة �أهلها 
على  �أث���ر  م��ا  �ل��غ��ذ�ء  ل�ضح  نتيجة 
حياتهم وتعر�س مئات �لآلف من 
�ضوء  باأمر��س  لالإ�ضابة  �لأطفال 
�لوفيات  ن�ضبة  و�رت��ف��اع  �لتغذية 
ح�����ض��ب �لإح�������ض���ائ���ي���ات �لأخ������رة 
م����ن خالل  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت���ت���ح���رك   .

�ملحافظات  يف  �ضنعاء  يف  مكتبها 
�لغذ�ئية  ب��ال��ف��ج��وة  ت��اأث��ر�  �لأ���ض��د 
وتنفذ عملياتها �لإغاثية بناء على 
�ل����ذي يجريه  �مل���ي���د�ين  �ل��ت��ق��ي��ي��م 
فريق �ملكتب للوقوف على طبيعة 
وجه  على  وتوفرها  �لحتياجات 
حتى  �لهيئة  ومت��ك��ن��ت   . �ل�����ض��رع��ة 
�لآن من توزيع كميات كبرة من 
و  �لأرز  �ملتمثلة يف  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
وم�ضتلزمات  �ل��زي��وت  و  �لطحني 
�لأ�ضر  ع��ل��ى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �لأط���ف���ال 
�لهالل  هيئة  و�أك���دت   . �ملت�ضررة 

مرحلة  على  مقبلة  �أن��ه��ا  �لأح��م��ر 
�لبذل و�لعطاء للحد  جديدة من 
�لإن�ضانية  �لأو���ض��اع  تد�عيات  من 
و�أو�ضحت   . �ليمنية  �ل�ضاحة  على 
�أن���ه���ا ت��ت��اب��ع ت����ط����ور�ت �لأو�����ض����اع 
�ليمنية  �ل�ضاحة  على  �لإن�ضانية 
وت��د�ع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى �ل��ب�����ض��ط��اء من 
و�ضددت   .. �ليمني  �ل�ضعب  �أب��ن��اء 
ع���ل���ى �أن����ه����ا ل����ن ت���دخ���ر و����ض���ع���ا يف 
ت��ل��ب��ي��ة ند�ء  م�����ض��ان��دة �مل��ت��اأث��ري��ن 
�لو�جب �لإن�ضاين جتاه �لأخوة يف 
�ليمن ..لذلك تعمل على خمتلف 

�إن�ضانية  خدمات  لتقدمي  �مل��ح��اور 
�ل����ظ����روف  ت�������ض���اه���م يف حت�������ض���ني 
�ل�ضائدة هناك . وقالت �إن جهودها 
�لإن�ضانية �ضتتو��ضل �نطالقا من 
�لتز�مها �لإن�ضاين جتاه �ملتاأثرين 
وت��ع��زي��ز� ل��وج��وده��ا �ل���ق���وي على 
�ل�����ض��اح��ة �ل��ي��م��ن��ي��ة ..م����وؤك����دة �أن 
ي���و�ج���ه حتديات  ه���ن���اك  �ل���و����ض���ع 
ك��ب��رة تتطلب ت��ق��دمي �مل��زي��د من 
�لدعم و�مل�ضاندة وت�ضافر �جلهود 
�خلرة للحد من وطاأة �ملعاناة عن 

كاهل �لأ�ضقاء يف �ليمن. 

�و  �ي������ة م�������ض���اع���د�ت  ت�����ض��ل��ه��ا  مل 
منظمات �غاثة حملية �و دولية . 
وقد بد� فريق �لهالل هذه �ملرحلة 
�لعائالت  على  م�ضاعد�ت  بتوزيع 
بركدمة  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���ف���ق���رة 
مبحافظة حلج وهي منطقة نائية 
�ملنظمات  دع��م  ع��ن  متاما  وبعيدة 
ويعي�س  �لن�����ض��ان��ي��ة  و�جل��م��ع��ي��ات 

�ه���ل���ه���ا يف ف���ق���ر م����دق����ع وي���ع���اين 
معظمهم من �لعمى . ومت تقدمي 
����ض��رة يف   500 �مل�����ض��اع��د�ت لنحو 
ب���د�ي���ة ه���ذه �مل��رح��ل��ة ح��ي��ث رحب 
�مل�ضاعد�ت  ه��ذه  م��ن  �مل�ضتفيدون 
ب���ال���دع���م �لم�����ار�ت�����ي ل���ه���م حيث 
منظمة  �أي  زي������ارة  ي��ت��وق��ع��و�  مل 
كانت  �ذ  م�ضاعدتهم  �أو  ملناطقهم 

ماء  ك��وب  مبثابة  �مل�ضاعد�ت  ه��ذه 
بارد �أعاد رمق �حلياة �ىل �لأهايل 
. وقال فريق �لهالل �نه مت �ختيار 
لتكون  فائقة  بعناية  �ملنطقة  هذه 
و�لتي  �مل�����ض��ت��ف��ي��دة  �مل��ن��اط��ق  �أوىل 
�أي�ضا  �أخرى هي  �ضتتلوها مناطق 
م��ت��م��ي��زة م���ن ح��ي��ث ك��ون��ه��ا نائية 
وبلغت   . �مل��دن  وبعيدة عن مر�كز 
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى �ملفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�ضيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى تو�م                         7677444
م�ضت�ضفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى ر��ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى �لرب�حة                   2710000
م�ضت�ضفى �ملكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى �لمل                      3444010
م�ضت�ضفى �لو�ضل                    2193000

ال�ضارقة 
م�ضت�ضفى �لقا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ضت�ضفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى �لفجرة                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ضت�ضفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى �لنور                       6139111
�مل�ضت�ضفى �لمار�تى �لفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكر                      2829900
�مل�ضت�ضفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ضت�ضفى �لدولية  �خلا�ضة 2212484

ال�ضارقة 
م�ضت�ضفى �لزهر�ء �خلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
�مل�ضت�ضفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ضت�ضفى �مللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى �لو�حة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�ضيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�ضيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية د�ر �ل�ضفاء                 6411299
�ضيدلية �بن �ضينا -  �لد�نا بالز�  6669240

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

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

�ضيدلية �بن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جر�ند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية �لعني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية �ل�ضالم �جلديدة       7543887

ال�ضارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية �لر�زى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية �بن  �ضينا �لكورني�س  5726885 
�ضيدلية �ل�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية �حلرم                       7660292
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الهالل الأحمر ينظم عددا من الدورات التدريبية املتخ�س�سة بتطوير طرق �سي��س�ت العمل واأ�س�ليبه
و�أ�ضاليبه.  �لعمل  و�لإج��ر�ء�ت وطرق  و�ل�ضيا�ضات  �لربط بني �خلطط 
كما �ضاركت �إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة بالهيئة يف �لدورة �لتدريبية 
نظمها  �لتي  �لإعالمي  للمحتوى  �لإ�ضرت�تيجي  بالتخطيط  �خلا�ضة 
�مل�ضاركني  �مل�ضاعد�ت �خلارجية و�لتي تهدف �ىل متكني  مكتب تن�ضيق 
فيها من �لتعبر عن �أهد�ف �لت�ضال �لإعالمي وو�ضع ت�ضور للر�ضائل 
وت�ضمن  لها.  �ملالئمة  �لت�ضال  و�ختيار طرق  بهم  �خلا�ضة  �لرئي�ضية 
برنامج �لدورة كيفية تطوير �إ�ضرت�تيجية �ملحتوى �لإعالمي وحتديد 
وحتديد  للتو��ضل  فعالية  �لو�ضائل  �أكر  و�ختبار  �لإعالمية  �لو�ضائل 
�آثار �خلطط  وقيا�س  للجمهور  �إي�ضالها  ير�د  �لتي  �لرئي�ضية  �لر�ضائل 

�لإعالمية.

�لفهيم نائب �لأمني �لعام للخدمات �مل�ضاندة بهيئة �لهالل �لأحمر �أن 
�لهيئة نظمت موؤخر� حزمة من �لدور�ت �لتدريبية ملنت�ضبيها �لعاملني 
باملقر �لرئي�ضي وبقية فروع ومكاتب �لهيئة منها دورة �لإد�رة �لفاعلة 
�إيل فهم وتقدير  �لتي تهدف  �ملتز�يدة  �ل�ضغوط  و�لتغلب على  للوقت 
�أهمية �لوقت و�كت�ضاب �ملهار�ت �لعملية وح�ضن ��ضتغالل �لوقت و�إد�رته 
يف  �لرئي�ضية  �لأه���د�ف  حتديد  يف  �مل�ضاركني  ومتكني  وفعالية  بكفاءة 
حل  جم��ال  ويف  حياتيا.  منهجا  �ل��وق��ت  �إد�رة  جلعل  بالإ�ضافة  �لعمل 
�خلا�ضة  �لتدريبية  �ل��دورة  �لهيئة  نظمت  �ل��ق��ر�ر�ت  و�تخاذ  �مل�ضكالت 
علي  �لتعرف  �إيل  تهدف  و�ل��ت��ي  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �لإب��د�ع��ي��ة  بالأ�ضاليب 
�ملدخل �ل�ضمويل يف حتليل �مل�ضكالت وحلها و�أنو�عها وتطبيق �ملهار�ت 

�لأ�ضاليب  علي  و�ل��ت��ع��رف  �لعمل  م�ضاكل  لتحليل  �ل��الزم��ة  و�مل��ع��ارف 
�لإبد�عية يف حل �مل�ضكالت وكيفية توظيفها يف جمال �لعمل و��ضتخد�م 
خطة عمل ل�ضتخد�م �حللول �لإبد�عية يف �لو�قع �لوظيفي كما نظمت 
و�لتي  �لهيئة  متطوعي  ببيانات  �خلا�س  �لتدريبي  �لربنامج  �لهيئة 
ت�ضهم يف تعريف �ملتطوعني بكيفية �إدخال �لبيانات ملفات �ملتطوعني يف 
برنامج �ملر��ضالت �جلديد . و�أ�ضاف �لفهيم باأن �لهيئة نظمت �لدورة 
�لإجر�ء�ت  وتب�ضيط  �لعمل  تطوير  با�ضرت�تيجيات  �خلا�ضة  �لتدريبية 
مبفهوم  �لهيئة  موظفي  من  فيها  �مل�ضاركني  تعريف  �إيل  تهدف  �لتي 
تنفيذ  من  ومتكينهم  �ملوؤ�ض�ضي  �لتطوير  مد�خل  من  كمدخل  �لتغير 
علي  مهار�تهم  وتنمية  �لإد�ري����ة  �لعمليات  هند�ضة  بناء  �إع���ادة  عملية 

••  ابوظبي -وام: 

من  ع���دد�  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لرئي�ضي  باملقر  �لح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  نظمت 
منت�ضبي  خ��رب�ت  لتطوير  تهدف  �لتي  �ملتخ�ض�ضة  �لتدريبية  �ل��دور�ت 
�ل�ضيا�ضات  مع  لتتنا�ضب  �لعملية  مهار�تهم  وتنمية  وتاأهيلهم  �لهالل 
ولتمكني  و�أ���ض��ال��ي��ب��ه  �ل��ع��م��ل  ط���رق  وت��ط��وي��ر  للهيئة  �لإ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملوظفني من �إيجاد �حللول �ملنا�ضبة للم�ضكالت �لتي ت�ضادفهم خالل 
�أد�ء �أعملهم �ليومية . و�ضارك يف ح�ضور هذه �لدور�ت موظفو �لهيئة 
باملقر �لرئي�ضي و�آخ��رون من �ملوظفني �لعاملني ب�ضبكة فروع ومكاتب 
�لهالل �لأحمر يف خمتلف �إمار�ت �لدولة . وقال �ضعادة حممد يو�ضف 

مب�ضاركة نخبة من االأكادمييني وممثلي و�ضائل االإعالم 

اخلرب يف زمن الطفرة الرقمية ومذبحة ال�س�د: الإعالم �سريكً� جل�س�ت رئي�سية �سمن فع�لي�ت منتدى الإعالم العربي
ملنتدى  �لتنظيمية  �للجنة  ك�ضفت 
تفا�ضيل  ع���ن  �ل���ع���رب���ي  �لإع�������الم 
�ضتعقد�ن  رئ��ي�����ض��ي��ت��ني  ج��ل�����ض��ت��ني 
�لثانية  �ل������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن 
�لعربي،  �لإع�����الم  مل��ن��ت��دى  ع�����ض��رة 
حتت رعاية �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي، ي��وم��ي 14 

و15 من مايو 2013.
وي���خ�������ض�������س م����ن����ت����دى �لإع���������الم 
�لعربي هذه �جلل�ضات ملناق�ضة �أهم 
�لق�ضايا �ملتعلقة باأبرز �مل�ضتجد�ت 
�لعربية،  �ل�ضاحة  على  �لإعالمية 
لتو�كب �أحدث �لظو�هر �لتي توؤثر 
ع��ل��ى ق��ط��اع �ل�����ض��ح��اف��ة و�لإع����الم 
�أي�ضاً  وت���ط���رح  م��ق��وم��ات��ه،  ب��ك��اف��ة 
جم��م��وع��ة م���ن �ل���ت�������ض���اوؤلت حول 
�لتطور�ت  ظ��ل  يف  �ل��ع��م��ل  كيفية 
�ل��رق��م��ي��ة �حل��ال��ي��ة، وك��ي��ف ميكن 
�جلديدة  �لأج���ي���ال  ت�����ض��ت��وع��ب  �أن 
مفاهيم وتقاليد �لعمل �لإعالمي 

مب�ضد�قية ومو�ضوعية.
�ضتعقد  �ل��ت��ي  �جل��ل�����ض��ة  وت��ن��اق�����س 
حتت عنو�ن �خلرب يف زمن �لطفرة 
�لتي  �لتحديات  جممل  �لرقمية 
تو�جهها �ضناعة �لأخبار، وحتاول 
م�ضتقبلها  م��الم��ح  ت�ضت�ضرف  �أن 
من وجهة نظر �خلرب�ء و�لقائمني 
تعّر�س  مدى  تك�ضف  حيث  عليها، 
�ضعبة  لتحديات  �لأخ��ب��ار  �ضناعة 
ت���اري���خ مهنة  م�����ض��ب��وق��ة يف  وغ����ر 
�لنت�ضار  ب�ضبب  وذل��ك  �ل�ضحافة 
�جلديد  �لإع��الم  ل�ضبكات  �لو��ضع 
ومن�ضاتها  و�أدو�ت���ه���ا  بتطبيقاتها 
�ملتعددة، حيث باتت هذه �ل�ضناعة 
��ضتقرت  عما  مغاير�ً  �ضكاًل  تاأخذ 

عليه يف �ضابق عهدها.
�جلل�ضة  ه�����ذه  �أي�������ض���اً  وت���ن���اق�������س 
�لعملية  يف  �ملتلّقي  �إ���ض��ه��ام  كيفية 
�خلرب  ���ض��ن��اع��ة  ويف  �لإع���الم���ي���ة 
�ضار  حيث  �ل��ف��ع��ل،  ردود  وت��وج��ي��ه 
�لف�ضاء �لرقمي مفتوحاً بالإ�ضافة 
�مل�ضادر  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��وف��ر  �إىل 

للقائمني  ف��ق��ط  لي�س  و�ل��ب��د�ئ��ل، 
�أي�ضا  و�إمن���ا  �لإع���الم  و�ضائل  على 
�لتطور  ه��ذ�  غ��ّر  �ل��ذي  للمتلّقي 

�أمناط ��ضتهالكه.
ومن �ملتوقع �أن تثر هذه �جلل�ضة 
ت�����ض��اوؤلت ح���ول م��ا ي��ت��ع��ّر���س �إليه 
�متحانات  م���ن  �مل���ي���د�ن  م��ر����ض��ل��ي 
تغطيتهم  خ����الل  ���ض��ع��ب��ة  م��ه��ن��ي��ة 
وتد�عيات  و�لثور�ت  لالنتفا�ضات 
�ل���ن���ز�ع���ات �مل�����ض��ّل��ح��ة، ����ض���و�ء من 
�أو دقة  و�ل����ت����و�زن  ن��اح��ي��ة �حل���ي���اد 
�لفرقاء  و�أن  ب��خ��ا���ض��ة  �مل��ع��ل��وم��ة، 
فربكة  �إىل  ي��ع��م��دون  �مل��ت��ن��اح��ري��ن 
لتمرير  م���ي���د�ن���ي���ني  م���ر�����ض���ل���ني 
تدخل  ملّفقة  ومعلومات  ر���ض��ائ��ل 
�إع���الم �حل���رب و�لدعاية  �إط���ار  يف 

�ضاهني، �ملدير �لعام لقطاع �لن�ضر 
رئي�س  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�ض�ضة  يف 
�ملجد،  �أب��و  ون��ادي��ة  �لبيان،  حترير 
ونارت  �لدولية،  �جلزيرة  مر��ضلة 
�ضكاي  لقناة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ب����ور�ن، 

نيوز عربية. 
�أما جل�ضة مذبحة �ل�ضاد: �لإعالم 
�ل�ضوء على  ت�ضلط  ف�ضوف  �ضريكاً 
باللغة،  �لنهو�س  يف  �لإع���الم  دور 
ت���������ض����اوؤلت ح������ول كيف  وت����ط����رح 
�ل��ن��ه��و���س بلغات  ����ض��ت��ط��اع غ��رن��ا 
�أن تندثر لت�ضبح لغات علم  ك��ادت 
�أن يعزز  ل��الإع��الم  وب��ح��ث، وك��ي��ف 
و�أنها  بخا�ضة  باأهميتها،  �ل��وع��ي 
ب��ات��ت حت��ت��ل �مل��رت��ب��ة �ل�����ض��اب��ع��ة يف 
�ل��رق��م��ي يف بيئة  �ل��ل��غ��ات  ت��رت��ي��ب 

ذ�تها،  بحد  لغة  باأنها  و�ضفت  ب��اأن 
 . ب��الأرب��ي��زي  �ليوم  مثل ما يعرف 
�ضتثر هذه �جلل�ضة جمموعة من 
�لت�ضاوؤلت حول �ملبادر�ت و�مل�ضاريع 
�لتي نظمتها بع�س �جلهات �ملهتمة 
�للغة  ح��م��اي��ة  �إىل  ت�����ض��ع��ى  �ل���ت���ي 
�لعربية من �أزمة تدهور و�ل�ضياع، 
حيث ت�ضر �أ�ضابع �لتهام �إىل دور 
باعتباره  لالآمال  �ملخيب  �لإع��الم 
�ضريكاً يف حتمل م�ضوؤولية �حلفاظ 
�أو  �ل�ضتخد�م  جلهة  �لهوية  على 
جلهة �لتوعية باأهميتها؛ وكالهما 
هذه  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر  غ��ائ��ب، 
�ل��ت��ي ي��ف��رد فيها  �مل���رة �لأوىل  ه��ي 
�ل��ع��رب��ي جل�ضة  م��ن��ت��دى �لإع�����الم 

خا�ضة ملناق�ضة هذه �لق�ضية. 

�لإعالم  تعزيز  ومع  �ل�ضيا�ضيتني. 
�ملو�طن  �ضحافة  لظاهرة  �لرقمي 
�مليد�ين  �مل���ر�����ض���ل  م��ه��م��ة  ب���ات���ت   ،
�خلرب  �إىل  للو�ضول  تعقيد�ً  �أك��ر 
مع وج��ود مناف�ضني عدة يقومون 
و�ل�ضورة  بال�ضوت  �ملعلومة  بنقل 
كاملر��ضلني  مت���ام���اً  �مل����ي����د�ن،  م���ن 
�ل�ضحافيني، ورمبا تفوقو� عليهم 

يف �ضرعة نقل �حلدث.
�لإعالمية  �جل��ل�����ض��ة  ه����ذه  ي���دي���ر 
مالك جعفر، من قناة بي بي �ضي 
�ل��ع��رب��ي��ة، وي�����ض��ارك ف��ي��ه��ا ك��ل من 
رميا مكتبي، مر��ضلة قناة �لعربية، 
و���ض��ام��ي��ة ن��خ��ول، حم���ررة منطقة 
�أفريقيا  و�ضمال  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق 
وت��رك��ي��ا، وك��ال��ة روي����رتز، وظاعن 

�لنرتنت، لكنه ح�ضور يف غالبيته 
وتناق�س  �مل���ح���ل���ي���ة.  ب���ال���ل���ه���ج���ات 
�لتي  �ل�ضعبة  �لتحديات  �جلل�ضة 
خمتلف  يف  �لعربية  �للغة  ت��و�ج��ه 
�ملجالت و�ل�ضتخد�مات، حيث مل 
�ملا�ضية  �لعقود  يف  �لعرب  يحافظ 
ع��ل��ى م��ك��ان��ة �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، وهو 
وثقافات  ل��غ��ات  بطغيان  �ضمح  م��ا 
�أخرى ت�ضون  �أمم  �أخرى، وبعك�س 
بالهوية  لرت��ب��اط��ه��ا  ن��ظ��ر�ً  لغتها 
و�ل��ث��ق��اف��ة �ل��وط��ن��ي��ة، ف����اإن هناك 
��ضتعد�د�ً يف �لوطن �لعربي لقبول 
لي�س  و�ع���ت���م���اده���ا  �أخ�������رى  ل���غ���ات 
�ل��ع��م��ل، ولكن  ف��ق��ط يف جم����الت 
�ليومي،  و�لتو��ضل  �لتخاطب  يف 
�حلد  و�ضل  لتربز ظاهرة جديدة 

يدير �جلل�ضة �لإعالمية �لدكتورة 
دبي  موؤ�ض�ضة  م��ن  حبيب،  ب��روي��ن 
ل���الإع���الم وي��ت��ح��دث فيها ك��ل من 
�لكاتب  �ل��دري�����س،  زي����اد  �ل��دك��ت��ور 
رئي�س  ون��ائ��ب  �حل��ي��اة  �ضحيفة  يف 
مبنظمة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل���ج���ل�������س 
�ليون�ضكو، و�ضمر عطا�هلل، كاتب، 
وفاروق  �لأو�ضط،  �ل�ضرق  �ضحيفة 
���ض��و���ض��ة، �أم����ني ع���ام جم��م��ع �للغة 
�لدكتور  و  �ل��ق��اه��رة،  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
كر�ضي  �أ����ض���ت���اذ  ���ض��ل��ي��م��ان،  ي���ا����ض���ر 
�ضاحب �جلاللة �ل�ضلطان قابو�س 
�ملعا�ضرة،  �لعربية  للغة  �ضعيد  بن 
ج���ام���ع���ة ك�����ام�����ربدج، و�ل����دك����ت����ورة 
فاطمة �لربيكي، رئي�س ق�ضم �للغة 
�لعربية و�آد�بها، جامعة �لإمار�ت. 

ظاعن �ضاهني

يا�ضر �ضليمان

�ضامية نخول

نادية ابو املجد

رميا مكتبي

فاطمة الربيكي

�ضمري عطا اهلل

نارت بوران

زياد الدري�س

مالك جعفر

بروين حبيب

فاروق �ضو�ضة

م�سرية على الكورني�ش للتوعية ب�سرط�ن القولون وامل�ستقيم
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

كورني�س  ع��ل��ى  م�����ض��رة  �ن��ط��ل��ق��ت 
�لوعي  ل����زي����ادة  ت���ه���دف  �ب���وظ���ب���ي 
ب�����ض��رط��ان �ل��ق��ول��ون و�مل�����ض��ت��ق��ي��م و 
�جر�ء �لفح�س �ملبكر و�ضبل �لعالج 
�جلمعة  ي��وم  ع�ضر  منها  و�لوقاية 
�مل��ا���ض��ي و���ض��ارك يف �مل�����ض��رة ح�ضد 

كبر من �جلمهور .
عام  يف  �لإح�������ض���ائ���ي���ات  و�ظ����ه����رت 
�لقولون  ����ض���رط���ان  �أن   2011
و�مل�������ض���ت���ق���ي���م ي����ع����د �أك���������ر �أن���������و�ع 
�بوظبي  يف  ���ض��ي��وع��اً  �ل�����ض��رط��ان��ات 
م�����ن ح�����الت   8% ي�������ض���ك���ل  ح���ي���ث 
�ل�����ض��رط��ان و �أك�����ر �ن���ت�������ض���ار�ً بني 
ي�ضكل  و   11% ب��ن�����ض��ب��ة  �ل���ذك���ور 
�نت�ضار�ً  �ل�����ض��رط��ان��ات  �أن�����و�ع  ر�ب����ع 
بني �لإناث بن�ضبة %6 يف حني مت 
�أبوظبي  يف  حالة   101 ت�ضخي�س 
 40% %60 منها بني �لذكور و 
 85% �أن  علماً  �لإن���اث  ب��ني  منها 
م��ن �حل����الت ي����رت�وح ع��م��ره��ا بني 

40 �ضنة فما فوق .
عو�س  ������ض�����امل  �ل�����دك�����ت�����ور  وق���������ال 
�����ض���ت�������ض���اري �جل����ه����از �ل��ه�����ض��م��ي ) 
ت�ضعى  �مل�����ض��رة  ه���ذه  �أن  ل��ل��ف��ج��ر( 
لتوعية �لنا�س حول مر�س �ضرطان 
ميكن  وك��ي��ف  و�مل�ضتقيم  �ل��ق��ول��ون 
�ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا م���ن خ����الل �لأك����ل 
�ل�ضليم و �لريا�ضة و�ضرورة �لعمل 

فحو�ضات دورية بعد عمر �لأربعني 
ح��ي��ث ي���ب���د�أ ع��م��ر �ل�����ض��رط��ان بني 
�أنه  م�ضيفاً  �ضنة   60 و  �ضنة   50
بعمل  �لفح�س  خ���الل  م��ن  ين�ضح 
 10 منظار و حتليل �ل��رب�ز و قبل 
�ضنو�ت من وجود �ل�ضرطان يحدث 
�إز�لتها  �لقولون وميكن  يف  نتوء�ت 
�إذ� كان �ضرطان مبكر  �أثناء �ملنظار 
بدون عملية جر�حية وتعترب ثاين 

�ضرطان على م�ضتوى �لدولة .
فيا�س  م���ك���ي  �ل���دك���ت���ور  ط���ال���ب  و 
خالل  �له�ضمي  ج��ه��از  ����ض��ت�����ض��اري 
توعوية �جلمهور �مل�ضارك بامل�ضرة 
�مل�ضتمرة  و�لريا�ضة  �ل�ضليم  بالأكل 
و �لإكثار من �أكل �خل�ضار و�لفو�كه 
و �لإمتناع عن �أكل �للحوم �حلمر�ء 
و�لأك�������الت �ل�����ض��ري��ع��ة م�����ض��ي��ف��اً �أن 
�لقولون  �ضرطان  مكافحة  برنامج 
�لرب�مج  �أف�����ض��ل  م���ن  و�مل�����ض��ت��ق��ي��م 
�ل�ضرق  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��وق��ائ��ي��ة 
�لقولون  ���ض��رط��ان  �أن  و  �لأو����ض���ط 
ممكن �لوقاية منه و ممكن عالجه 
مما  �لت�ضخي�س  خ��الل  م��ن  مبكر�ً 
�لن�ضبة  وتكون  �ضفاءه  على  ي�ضاعد 

عالية جد�ً .
�أو����ض���ح���ت �ل���دك���ت���ورة ه����دى قطاع 
����ض��ت�����ض��اري��ة �جل���ه���از �ل��ه�����ض��م��ي �أن 
ه���ن���اك �أع�����ر�������س ي���ج���ب �لإن���ت���ب���اه 
�ل�����ض��رج��ي و من  �ل��ن��زف  ل��ه��ا منها 
�ل�ضرجي  �ل���ن���زف  �ع��ت��ب��ار  �خل���ط���اأ 

���ض��ب��ب��ه �ل���ب���و�����ض���ر ف��ق��ط ب���ل لبد 
�أخ�ضائي  خ��الل  م��ن  �لفح�س  م��ن 
ع�����اد�ت  يف  ت��غ��ي��ر  �أي  و  خم��ت�����س 
�ل����ت����غ����وط ح���ي���ث ك������ان ط���ب���ي���ع���ي و 
�أ���ض��ب��ح ل��دي��ه �م�����ض��اك ل��ف��رتة على 
��ضهال  و �ضار عنده  ��ضبوعني  �أق��ل 
و�أمل بطني �أو نق�س بالوزن �أو فقر 
ت�ضتدعي  �لعو�مل  هذه  فكل  بالدم 
مبر�جعة  �ل�������ض���خ�������س  ي����ق����وم  �أن 
فحو�ضات  عمل  �ملخت�س  �لطبيب 
باإلتهابات  ب��الإ���ض��اف��ة  ل��ه��ا  م��ب��ك��رة 
خالد  �لدكتور  وق��ال   . �لقولون  يف 
�لأمر��س  �إد�رة  م��دي��ر  �جل���اب���ري 
غر �ل�ضارية �أن �ل�ضخ�س لبد من 

�لأ�ضرية  �لتنمية  منها  �لرعاة  من 
�لعامة  �لقيادة  و  �لأحمر  و�لهالل 

لل�ضرطة وم�ضت�ضفى �لنور .
رك��زت يف  �أن هذه �حلملة  و�أ�ضافت 
�لثدي  �ضرطان  على  �أك��ت��وب��ر  �ضهر 
عنق  �ضرطان  على  يناير  �ضهر  ويف 
�لقولون  �ضرطان  �أخ���ر�ً  و  �ل��رح��م 
و ه���ذه �مل�����ض��رة ت��ع��رب ع���ن خامتة 
و  �أ�ضهر   6 ل�  �متدت  �لتي  فعاليات 
�ضهر  �آخ��ر  �ل��رع��اة يف  تكرمي  �ضيتم 

�أبريل �حلايل .
وك�����ض��ف��ت �ل���دك���ت���ورة �ج����الء طاهر 
ثاين  يعترب  �ل��ق��ول��ون  ���ض��رط��ان  �أن 
����ض���رط���ان ع���ل���ى م�����ض��ت��وى �ل���دول���ة 

فح�س  وهناك  للرب�ز  حتليل  عمل 
�ملرئي  �ل��غ��ر  �ل���دم  يكت�ضف  يعمل 
ياأخذون  ح��ي��ث  �ل�����رب�ز  ف��ح�����س  يف 
فح�ضها  يتم  و  �ملخترب  على  عينة 
على جهاز معني و يكت�ضفون وجود 
�لدم و هذ� ي�ضتدعى عمل فحو�س 

�لك�ضف �ملبكر للقولون .
وقالت �لدكتورة جالء �أ�ضعد طاهر 
و مكافحة  �ل��وق��اي��ة  ق�����ض��م  رئ��ي�����ض��ة 
�ضرطان  ح���م���ل���ة  �أن  �ل���������ض����رط����ان 
من  من  ب��د�أت  و�مل�ضتقيم  �لقولون 
رعاية  �مل��ا���ض��ي حت��ت  �أك��ت��وب��ر  �ضهر 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�ضيخة  �ضمو 
 100 و  �هلل  حفظها  �لإم�����ار�ت  �أم 

�أك��������ر من  �ل������رج������ال ه�����م  ف���ئ���ة  و 
�لقولون  �ضرطان  مبر�س  ي�ضيبو� 
يعترب  �لن�ضاء  فئة  �أما  و  و�مل�ضتقيم 
ي�����ض��ي��ب��ه��ن و عدد  ����ض���رط���ان  ر�ب�����ع 
�حلالت �مل�ضابة ب�ضرطان �لقولون 
و�مل�����ض��ت��ق��ي��م ع��ل��ى م�����ض��ت��وى �إم�����ارة 
و�أك����دت   . م�����ض��اب   101 �أب��وظ��ب��ي 
على دور ت�ضافر �جلهود من خالل 
�ملبكر عن  �لك�ضف  باأهمية  �لتوعية 
�ملحا�ضر�ت  ط��ري��ق  ع��ن  �ل�ضرطان 
خالل  م��ن  �ملجتمعية  و�لفعاليات 
�ل���ت���و�ج���د يف �مل���ر�ك���ز �ل��ت��ج��اري��ة و 
�أن هذه  �لإع��الم وغرها مو�ضحًة 
�حل���م���الت �ل��ت��وع��وي��ة ���ض��اه��م��ت يف 
زيادة �لوعي باأهمية �لفج�س �ملبكر 
�ضرطان  يف  �ضابقاً  ر�أي��ن��اه  م��ا  وه��ذ� 
��ضتجابة  م�����دى  ن�����رى  و  �ل����ث����دي 
�لتوعوية  ل���ل���ح���م���الت  �مل���ج���ت���م���ع 
�لتو��ضل عرب  �ل�ضحية من خالل 
�لهاتف �ملجاين �لربيد �لإلكرتوين 

للموقع �لإلكرتوين .
�ضرطان  �ن  �إىل  �لإ������ض�����ارة  جت����در 
خبيث  ورم  هو  و�مل�ضتقيم  �لقولون 
ين�ضاأ يف بطانة �لقولون �أو �مل�ضتقيم 
لبع�س  �لبطئ  �لتحول  يبد�أ من  و 
�لأور�م �حلميدة �أي �للحميات و�لتي 
للقولون  �لد�خلي  ج��د�ر  يف  تتكون 
�أو �مل�ضتقيم �إىل ورم �ضرطاين وذلك 
من خالل 10-15 �ضنة كما ميكن 
�أن ين�ضاأ �ل�ضرطان �أي�ضاً من خاليا 

بطانة  يف  تقرحات  و  طبيعية  غر 
�لنوع  وه���ذ�  �مل�ضتقيم  �أو  �ل��ق��ول��ون 
�مل�ضتقيم  و  �ل��ق��ول��ون  ���ض��رط��ان  م��ن 
باأمر��س  �مل�ضابني  يف  �ضيوعاً  �أكر 
�لقولون  �ل��ت��ه��اب  م��ث��ل  �ل���ق���ول���ون 

�لتقرحي �أو د�ء كرون .
�أو  �مل�ضتقيم  نزيف  �أعر��ضها  وم��ن 
�ل���رب�ز منها م��ا يكون  وج��ود دم يف 
غامق  �أو  �أ�����ض����ود  �أو  ق����اين  �أح���م���ر 
ماألوفة  غر  تقلبات  وكذلك  ج��د�ً 
يف �لأم�����ع�����اء م����ا ب����ني �لإ�����ض����ه����ال و 
�لإم�ضاك و �لآم ناجتة عن تقل�ضات 
يف  �ل�ضفلية  �ملنطقة  يف  وت�ضنجات 
�لآم غازية متكررة  �لبطن وكذلك 
و�����ض���ط���ر�ب و رغ��ب��ة يف �ل���ت���ربز يف 
فقد�ن  و  ل���ذل���ك  ح���اج���ة  ل  ح����ني 

�لوزن من دون �تباع حمية .
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ويل عهد دبي يوجه ب�إن�س�ء مركز حمدان بن حممد لإحي�ء الرتاث 
�لعامة. و�ضيقوم �ملركز بتنظيم منتديات وملتقيات للرت�ث مب�ضاركة 
تناق�س  �لتي  �ملنا�ضبات  �ضل�ضلة من  و�خل��رب�ء يف  �لباحثني  ع��دد من 
ع����دد� م��ن �ل��ق�����ض��اي��ا و�مل��و����ض��ي��ع م��ث��ل و�ل�����رت�ث و�ل��ه��وي��ة �لوطنية 
�ل�ضعبية وغرها من  و�لألعاب  �لعمر�ين  �ملحلية و�لرت�ث  و�للهجة 
�ملو��ضيع. و�ضيقوم �ملركز �أي�ضا بتنظيم �ضل�ضلة من �حلمالت �لتوعية 
يف �مل��د�ر���س ل��ع��دد م��ن �لقيم و�ل���ع���اد�ت �ل��رت�ث��ي��ة و�ل��وط��ن��ي��ة بهدف 
تر�ضيخ ثقافة �لرت�ث يف �جليل �جلديد وتعزيز معرفتهم بالعاد�ت 

و�لتقاليد �لإمار�تية ..
و�ضينظم �ملركز �ضل�ضلة من �ملعار�س لل�ضور �لفوتوغر�فية و�للوحات 
عدد  �إىل  بالإ�ضافة  �إمار�تيني  لفنانني  �لرت�ثي  �لطابع  ذ�ت  �لفنية 
يدوية  وحرفا  جم�ضمات  ت�ضم  �لتي  �ملتنقلة  و�ملتاحف  �ملعار�س  من 

وم�ضغولت يدوية وغرها.

و�ملوروث  �ل��رت�ث  �ملحافظة على  �أهمية  �ضموه  و�أك��د  �ملجتمع.  �أف��ر�د 
�حل�ضاري كونه يرتبط �رتباطا قويا بهوية �ملجتمع ويجعله يتميز 
عن غره من �ملجتمعات حيث قال �ضموه: �إن �إحياء �لرت�ث �ضرورة 
وو�جب وطني يجب �أن يتعاون فيه �جلميع وتت�ضافر من �أجله كافة 
وميثل  قوتنا  م�ضدر  تر�ثنا  لأن  وذل��ك  و�لأهلية  �حلكومية  �جلهود 
�لتي  �ملنطقة  تاريخ  و�أ�ضالة  �ملا�ضي  عر�قة  ت��ربز  تاريخية  �ضو�هد 
خلدها �لأجد�د وتعك�س �لطابع �لثقايف و�لجتماعي �ل�ضائد لبيئتنا 
دملوك  بن  حمد�ن  عبد�هلل  بتعيني  �ضموه  وج��ه  كما   . قدميا  �ملحلية 
�ل��رت�ث و�ل��ذي ي�ضغل حاليا  مدير� ملركز حمد�ن بن حممد لإحياء 
من�ضب مدير بطولت فز�ع يف مكتب �ضمو ويل عهد دبي. و�ضيجمع 
�ملركز حتت مظلته جميع مبادر�ت و�أن�ضطة �ضموه �لرت�ثية �حلالية 
كبطولت فز�ع �لرت�ثية مبختلف فئاتها مبا يف ذلك �ل�ضيد بال�ضقور 

و�لرماية و�ل�ضيد بال�ضلق وبطولت �لغو�س ف�ضال عن بطولت فز�ع 
و�لأبحاث  �لدر��ضات  باإجر�ء  �ملركز  �ضيقوم  كما  فئاتها  بكافة  لليولة 
�ملتخ�ض�ضة للتعريف بتاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ضعبها 

وتر�ثها لكافة �أطياف �ملجتمع بالإ�ضافة �إىل �ملهتمني و�لباحثني.
 و�ضيتم بناء قاعدة للمعلومات تعمل على �أر�ضفة كل ما يتم �لتو�ضل 
له من معلومات تاريخية عن �لدولة وتر�ثها �حل�ضاري يف خمتلف 
�ملجالت بالإ�ضافة �إىل �لعديد من �ملعلومات و�حلقائق و�لإح�ضائيات 
�لأخرى عن �لدولة يف جمال �لرت�ث �ل�ضعبي. وت�ضم قائمة �ملبادر�ت 
�لأخ��رى �لتي �ضيعنى بها �ملركز جمموعة من �لفعاليات و�لأن�ضطة 
�لغني  �حل�����ض��اري  �ل����رت�ث  ع��ل��ى  �ل�����ض��وء  ت�ضليط  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
لالإمار�ت من خالل تنظيم ور�س عمل وجل�ضات نقا�س وحما�ضر�ت 
و�لأماكن  و�مل��ر�ك��ز  �مل��د�ر���س  يف  ومعار�س  وم�ضابقات  فنية  و�أن�ضطة 

••  دبي -وام: 

وجه �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن حممد بن ر��ضد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي باإن�ضاء مركز حمد�ن بن حممد 
لإحياء �لرت�ث و�لذي يهدف �إىل �إحياء �لرت�ث يف �لدولة و�ملحافظة 
على �ملوروث �لرت�ثي و�لثقايف �ملحلي وتعميق �نت�ضاره وتعزيز �لوعي 
به بني خمتلف فئات و�ضر�ئح �ملجتمع. و�ضيكون �ملركز مبثابة من�ضة 
جلميع مبادر�ت و�أن�ضطة �ضموه �ملعنية بالرت�ث و�لتي ت�ضعى مبجملها 
�إىل تر�ضيخ �لثقافة �لرت�ثية يف �جليل �جلديد وتعزيز �لهوية �لوطنية 
و�لقيم و�لعاد�ت �لرت�ثية �لأ�ضيلة كما �ضيعمل �ملركز على رفد هذ� 
�لثقايف  �ل��رت�ث  جم��ال  يف  �ملتخ�ض�ضة  و�لأب��ح��اث  بالدر��ضات  �ملجال 
وكافة  و�ملهتمني  للباحثني  وت��وف��ره��ا  �لإم��ار�ت��ي  �ملحلي  و�مل����وروث 

�سلط�ن بن اأحمد الق��سمي يوؤكد اأهمية ندوة الدرام� اخلليجية بني اأ�س�لة الرتاث وحتدي�ت احلداثة لتوظيف الدرام� يف ن�سر املوروث الثق�يف
•• ال�صارقة-وام: 

�لإعالمي  �ل�ضارقة  مركز  رئي�س  �لقا�ضمي  �أحمد  بن  �ضلطان  �ل�ضيخ  �أك��د   
�أهمية ندوة �لدر�ما �خلليجية بني �أ�ضالة �لرت�ث وحتديات �حلد�ثة �لتي 

نظمها �ملركز م�ضاء يوم �خلمي�س �ملا�ضي يف مقر جمعية �مل�ضرحيني.
جاء ذلك يف �ضوء ردود �لفعل �ملختلفة �ليجابية �ملتعلقة بالندوة ملا ناق�ضته 
من ق�ضايا هامة تتعلق بتناول �لرت�ث در�ميا للم�ضاهمة يف ن�ضر �ملوروث 

�لثقايف و�لجتماعي.
�لتي  �لكبرة  �لرعاية  �أهمية  �إىل  �لإعالمي  �ل�ضارقة  مركز  رئي�س  ولفت 
وتوجيهات  روؤى  وف��ق  و�مل�����ض��رح  و�ل���رت�ث  للثقافة  �ل�ضارقة  �إم���ارة  توليها 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�س 

�لدر�مية وق�ضايا  �لأع��م��ال  و�ملهتمني يف  �لفنانني  وع��دد من  �لإم���ار�ت  يف 
� �أبرز �ل�ضعوبات و�لتحديات �لتي تو�جهها �لدر�ما �لرت�ثية �لتي  �لرت�ث 
�ملجتمع  �لعالقة بني  �لبيئة �خلليجية ومدى حميمية  و�قع  تتحدث عن 
و�لرت�ث �لتي ل تقبل �لهزل يف تناول �لعمال �لرت�ثية در�ميا و�آليات ما 
�لعوملة �لذي  �أ�ضموه با�ضتح�ضار �لرت�ث خالل �لأعمال �لدر�مية يف زمن 

ت�ضاعف فيه تعط�س �لأجيال �حلالية ملوروث �أجد�دهم.
�حلد�ثة  وحتديات  �ل��رت�ث  �أ�ضالة  بني  �خلليجية  �لدر�ما  ندوة  وتطرقت 
تو�جه  �لتي  �ل�ضلبيات  بع�س  �إىل  و�ملناق�ضة  و�لطرح  باجلر�أة  �ت�ضمت  �لتي 
حقبة  توثيق  يف  �ل��رت�ث��ي  �لر���ض��ي��ف  �ضح  ومنها  �خلليجية  �ل���رت�ث  در�م���ا 
هامة من �لفرت�ت �لزمنية �لتي باتت حاجتها ما�ضة لتناولها يف �لأعمال 
�ملوروث �لرت�ثي يف  �لتعاطي در�ميا مع  �أهمية  �مل�ضاركون  و�أكد  �لدر�مية. 

�لأعلى حاكم �ل�ضارقة �لذي �نعك�س على �زدهار �لبد�ع يف �لمارة مبختلف 
�أوجهه.

�ل�ضليطي  غ��امن  �لقطري  �لفنان  من  كل  فيها  �ضارك  �لتي   � �لندوة  كانت 
�أحمد �جل�ضمي  �لإمار�تي  �لفنان  و�أد�ره��ا  �ضامل  �لإمار�تي جمال  و�لكاتب 
على  �ضددت  قد   � �لع��الم��ي  �ل�ضارقة  مركز  مدير  �ضمرة  ��ضامة  بح�ضور 
�أهمية توظيف �لدر�ما بتعاون كافة �جلهات �ملعنية لن�ضر �لرت�ث وتعميق 
فيه  تعاين  �لذي  �لوقت  و�لثقايف يف  �لتاريخي  �لأجيال مبوروثهم  عالقة 

�لدر�ما �خلليجية من �فتقارها لالأعمال �لرت�ثية.
�لفل�ضطيني  �لقن�ضل  ر�ضو�ن  قا�ضم  �ضعادة  ح�ضرها  �لتي  �لندوة  وناق�ضت 
�لفل�ضطينية  �لقن�ضلية  يف  �لثاين  �ل�ضكرتر  هبا�س  وخالد  دب��ي  يف  �لعام 
�مل�ضرحيني  جمعية  رئي�س  عبد�هلل  و��ضماعيل  �لثقافية  �ل�ضوؤون  وم�ضوؤول 

زمن �لعوملة.
و�أجمع �مل�ضاركون خالل �لندوة �لتي �ضهدت تفاعال من قبل �حل�ضور على 
حاجة جيل �ل�ضباب و�لأجيال �لقدمية لتقدمي �أعمال در�مية تعر�س بيئة 

�لأجد�د مورثهم �لأ�ضيل.
وقدم ��ضامة �ضمرة �لدروع �لتذكارية للم�ضاركني معربا عن تقديره و�ضكره 

جلميع �مل�ضاركني و�حل�ضور يف �إثر�ء حماور �لندوة.
يذكر �أن هذه �لندوة تاأتي �ضمن �ضل�ضلة �لندو�ت و�لفعاليات �لتي ينظمها 
�لرت�ثية  �ل�ضارقة  �أي���ام  يف  م�ضاركته  �إط���ار  يف  �لع��الم��ي  �ل�ضارقة  م��رك��ز 
و�نطالقا من ر�ضالة �ملركز باأهد�فها �لإعالمية �لر�مية �إىل تر�ضيخ �لهوية 
�لرت�ث  و�إحياء  و�لتاريخية  �حل�ضارية  وقيمها  �ل�ضارقة  لإم��ارة  �لثقافية 

�لإمار�ت. 

من�ضة لتبادل اخلربات وتعزيز الوعي باأهمية التدقيق الداخلي

اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر الإقليمي الرابع ع�سر للتدقيق الداخلي يف املنطقة
•• دبي – حممود علياء:

�ضمن خطتها �لهادفة لالرتقاء مبهنة �لتدقيق �لد�خلي يف �لدولة، �أعلنت 
�لهيئة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لد�خليني  �ملدققني  جمعية 
تتخذ  و�لتي  �لد�خليني  للمدققني  �لعاملية  �جلمعية  من  �ملعتمدة  �ملحلية 
��ضتعد�د�تها  �إ�ضتكمال  عن  �ليوم  لها،  مقر�ً  �لأمريكية  فلوريد�  ولية  من 
لإ�ضت�ضافة �إمارة �أبوظبي فعاليات �ملوؤمتر �لإقليمي �لر�بع ع�ضر للتدقيق 
�لد�خلي يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا، و�لذي تقام فعالياته 
بني 15 و17 من �ضهر �أبريل �جلاري، وذلك مب�ضاركة نخبة من �ملخت�ضني 
و�خلرب�ء يف قطاع �لتدقيق �لد�خلي من �ضتى �أنحاء �لعامل وح�ضور مملثو 
جمعيات �لتدقيق يف كاًل من �ل�ضعودية ولبنان و�لأردن وقطر بالإ�ضافة �إىل 

�ضلطنة ُعمان و�ل�ضود�ن.

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  علي،  عبيد  عبد�لقادر  �ل�ضيد  ق��ال  �ملنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
ي�ضعدنا  �ملتحدة:   �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �لد�خليني يف  �ملدققني  جمعية 
�لإعالن عن �إ�ضت�ضافة �إمارة �أبوظبي فعاليات �ملوؤمتر �لإقليمي �لر�بع ع�ضر 
للتدقيق �لد�خلي يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا، و�لذي يعترب 
ركناً ��ضا�ضياً يف �جلهود �لتي تقوم جمعية �ملدققني �لد�خليني يف �لإمار�ت 
ببذلها لالرتقاء يف قطاع �لتدقيق �لد�خلي وتطوير مهار�ت �لعاملني فيه. 
ويوفر هذ� �ملوؤمتر �لذي ي�ضارك فيه نخبة من �خلرب�ء و�ملخت�ضني من�ضة 
مثالية لتبادل �خلرب�ت وبحث �ملقرتحات �لهادفة �إىل زيادة م�ضتوى �لوعي 
�ملوؤمتر فر�ضة لالإطالع  ويعد  كما  �ملنطقة.  �لد�خلي يف  �لتدقيق  باأهمية 
على �أخر �لتوجهات �لعاملية يف هذ� �ل�ضاأن .  ومتا�ضياً مع مهمتها يف �لإرتقاء 
بقطاع �لتدقيق �لد�خلي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قامت �جلمعية 
على مدى �ل�ضنو�ت �ملا�ضية بدور فّعال يف توفر من�ضة للحو�ر بني قادة 

�أع��م��ال��ه معايل  �ل���ذي يفتتح  ل��ل��م��وؤمت��ر،  �ل����دورة �حل��ال��ي��ة  وت��ق��ام فعاليات 
ريا�س �ملبارك رئي�س جهاز �أبوظبي للمحا�ضبة �ملالية، بالتعاون مع كربى 
�ل�ضركات �لعاملة يف �لقطاع مبا فيها: �ضركة ديلويت، �رن�ضت يونغ، بر�ي�س 
�إىل �ضركة مبادلة و�ضركة �لحتاد  وتر هاو�س كوبر، بروتفيتي، بالإ�ضافة 

للطر�ن وبنك �أبوظبي �لوطني .
ويعقد �ملوؤمتر �لإقليمي �لر�بع ع�ضر للتدقيق يف فندق ريتز كارلتون �أبوظبي 
لورن�س  �ل�ضيد  بح�ضور   ، �مل�ضتقبل  ير�ضم  �لد�خلي  �لتدقيق  عنو�ن   حتت 
�لد�خليني،  للمدققني  �لعاملية  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  ع�ضو  هارجنتون، 
حيث �ضيلقي �لكلمة �لرئي�ضية �ضمن فعاليات �ليوم �لأول للموؤمتر، و�لذي 
�ملنطقة  يف  و�ل�ضركات  �ملوؤ�ض�ضات  من  �لتدقيق  �أق�ضام  روؤ���ض��اء  فيه  ي�ضارك 
�ملتحدثني  م��ن  جمموعة  �إىل  �إ���ض��اف��ة  �أفريقيا،  و�ضمال  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق 

�لعامليني. 

قامت  كما  ف��ي��ه.  �لعاملني  م��ه��ار�ت  لتنمية  ق��وي��ة  �أ���ض�����س  لإر���ض��اء  �ل��ق��ط��اع 
�لد�خلي  �مل��دق��ق  �ضهادة  على  �حل�ضول  �متحان  بتعريب  �أي�ضاً  �جلمعية 
جمال  يف  �ملعتمدة  �لعاملية  �ل�ضهاد�ت  �أه��م  تعد  و�ل��ت��ي   ،)CIA( �ملعتمد 
�لدول  يف  �لد�خليني  �ملدققني  �أم���ام  �لفر�ضة  لإت��اح��ة  �لد�خلي  �لتدقيق 

�لعربية للح�ضول على �أف�ضل �ل�ضهاد�ت �ملعتمدة عاملياً. 

مري�ش نف�سي ي�سّج راأ�ش والده ب�س�طور

ع�سرات اآلف الزوار يف اليوم الأخري من �سوبر الربيع

•• ابوظبي – الفجر

ب�ضج  قام �ضاب عربي مري�س نف�ضياً 
�ل�ضتيني  �ل��ع��م��ر  ذ�ت  و�ل�����ده  ر�أ������س 
م�ضتخدماً  قتله  يف  �ضارعاً  ب�ضاطور 
�ملجني  ر�أ���س  على  به  ه��وى  �ضاطور�ً 
عليه يف منزل �لعائلة باأبوظبي وفر 
�لأولية  �لتحقيقات  و�أظهرت  هارباً. 
�ضر�ء  يف  م�ضروفه  �ّدخ���ر  �لب���ن  �أن 
�إن  وم��ا  غرفته  يف  وخ��ب��اأه  �ل�ضاطور 
متوهماً  �لنف�ضية،  �حل��ال��ة  لزم��ت��ه 
�أنه م�ضتهدف ومعّر�س للخطر حتى 
ب���ادر ب�����ض��ّج ر�أ�����س و�ل����ده ل��ي��اًل وعلى 

غفلة من �لأخر.
حممد  ر��ضد  �لدكتور  �لعقيد  وق��ال 
�لتحريات  �إد�رة  م���دي���ر  ب��ور���ض��ي��د 
�لوقت  �أن����ه يف  و�مل��ب��اح��ث �جل��ن��ائ��ي��ة 
�لذي لزم �ملجني عليه طو�رئ �أحد 
�لناجت  �لنزيف  ل��ع��الج  �مل�ضت�ضفيات 
عن �لإ�ضابة قامت �ل�ضرطة بتحريز 

�ل���ي���وم �لأخ������ر م���ن معر�س  ���ض��ه��د 
�إقباًل  �لربيع  دورة  �ضوبر  جيتك�س 
حا�ضد�ً من جمهور حمبي �لتقنيات 
ع�ضر�ت  ت���دّف���ق  �إذ  �ل���ض��ت��ه��الك��ي��ة، 
مركز  �إىل  �مل��ت�����ض��وق��ني  م���ن  �لآلف 
لال�ضتفادة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري  دب���ي 
�أحدث  ع��ل��ى  �ل�ضفقات  �أف�����ض��ل  م��ن 
و�لتقنيات  و�لأج��ه��زة  �لإلكرتونيات 
�لفتتاحية  �ل�����دورة  ه���ذه  وق���ّدم���ت 
لت�ضوق  �لأك����������رب  �مل�����ه�����رج�����ان  م�����ن 
و�لتي  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �لإل���ك���رتون���ي���ات 
ُتختتم فعالياتها عند �ل�ضاعة �حلادية 
حِفل  �ل�ضبت، حدثاً  ليلة  ع�ضرة من 
و�ضفقات  حقيقية  �ِضعرية  بعرو�س 
قّيمة على �أحدث �حلو��ضيب �ملتنقلة 
و�للوحية و�ملكتبية و�لهو�تف �لذكية 
و�لكامر�ت  �لذكية  و�لتلفزيونات 

مرتكب  عن  و�لبحث  �جلرمية  �أد�ة 
�لو�قعة و�ضبطه و�إيد�عه م�ضت�ضفى 
وتوقيع  للتحّفظ،  �لنف�ضي  �ل��ط��ب 

�لك�ضف �لطبي عليه.
 30 م  �إ.  �أن �لب��ن  �أو�ضح بور�ضيد  و 
�أبيه  قتل  حم���اوًل  �أخ���ر�ً  �ضرع  �ضنة 
�ضاطور�ً  با�ضتخد�مه  �ضنة  �إ61  م. 
ر�أ�س  به  و�ضرب  غرفته  من  ��ضت�ّل�ه 

�لعائلة  ���ض��ق��ة  د�خ����ل  �مل��ج��ن��ي  وذر�ع 
ما  ب��اأب��وظ��ب��ي  �خل��ال��دي��ة  يف منطقة 
و�لهلع  بالذعر  �لأ�ضرة  �أف��ر�د  �أ�ضاب 
ما دفع بها �إىل �لإبالغ عن �حلادثة. 
بو�در  �أظ��ه��رت  �ملعطيات  ب���اأن  و�أف����اد 
لدى  نف�ضي ف�ضام مزمن  ��ضطر�ب 
بعر�ضه  لأ���ض��رت��ه  �ضبق  كما  �مل�ضتبه 
على طبيب خمت�س وله ملف طبي 
يف عيادة نف�ضية �إّل �أن �ملدة �لأخرة 
من �لو�قعة مل يو�ظب على �لعالج 
ما ت�ضّبب يف تدهور حالته وجنوحه.

�ضرطة  حت����ري����ات  م����دي����ر  و�أع���������رب 
�أب���وظ���ب���ي ع���ن �أ����ض���ف���ه ل���وق���وع مثل 
ت��ل��ك �حل������و�دث ح���اث���اً �لأ����ض���ر �لتي 
نف�ضية  �أمر��ضاً  يعانون  �أبناًء  لديها 
طرق  تعّلم  تعزيز  على  ع�ضبية  �أو 
ت�ضرفاتهم  و�إدر�ك  معهم  �لتعامل 
�ملتوقعة و�لوقاية من  �ملفاجئة غر 
وللمر�ضى  ل��ه��م  ح��م��اي��ًة  ج��ن��وح��ه��م، 

ولأفر�د �ملجتمع.

�لأدو�ت  م���ن  وغ���ره���ا  و�مل���ل���ح���ق���ات 
و�لإلكرتونيات �لرقمية.

من  �ل���رب���ي���ع  دورة  زو�ر  و����ض��ت��م��ت��ع 
و�جلو�ئز  بامل�ضابقات  �ضوبر  جيتك�س 
قّيمة  ه�����د�ي�����ا  ع����ل����ى  و�����ض����ح����وب����ات 

للزو�ر  �ملعر�س  قّدم  فيما  باملاليني، 
وقّدمت  ك���وب���ر  م��ي��ن��ي  ����ض���ي���ار�ت   4
دبليو  �إم  ب��ي  ���ض��ي��ار�ت  �أرب����ع  لينوڤو 
�حلو��ضيب  من  منتجاتها  مل�ضرتين 

�ملتنقلة.

450 ط�لبً� م�سريً� ب�لإم�رات يوؤدون امتح�ن�ت )اأبن�وؤن� يف اخل�رج(

توفر من�ضة مثالية لال�ضتفادة من اختبارات الت�ضجيل يف برامج الدرا�ضات العليا

منبز )Nimbuzz( تتع�ون مع موؤ�س�سة )CL( التعليمية لإطالق خدمة اإختب�رات الت�سجيل يف الدرا�س�ت العلي�

 4-6 �ل�ضبت  �ل��ي��وم  ���ض��ب��اح  ب����د�أت 
�متحانات نظام �أبناوؤنا فى �خلارج 
و�لتعليم،  �لرتبية  ل���وز�رة  �لتابع 
ل��ل��م��ق��ي��م��ني ف����ى دول������ة �لإم��������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�مل�ضجلني  �ل��ط��الب  ع��دد  بلغ  وق��د 
باأبوظبي  �لثقايف  �ملكتب  م��ن  بكل 
 450 ب��دب��ي  �ل��ع��ام��ة  و�لقن�ضلية 
خمتلف  ف������ى  وط�����ال�����ب�����ة  ط����ال����ب����ا 
�لأول  م���ن  �ل��در����ض��ي��ة  �ل�����ض��ف��وف 

�لإبتد�ئي وحتى �لثاين �لثانوي.
�ل��ث��ق��اف��ى مل�ضر  �مل�����ض��ت�����ض��ار  وق�����ال 
ب��دول��ة �لإم������ار�ت، �ل��دك��ت��ور عادل 

و�ملتابعة على جلنة �لنادي �مل�ضري 
ب��دب��ي ح��ي��ث ق���ام �ل�����ض��ف��ر �ضريف 
�ل���ع���ام مل�ضر  �ل��ق��ن�����ض��ل  �ل���ب���دي���وي 
بدبي و�لإمار�ت �ل�ضمالية مبتابعة 
�أد�ء  �لم��ت��ح��ات وت��ف��ق��ده��ا خ���الل 
تاأكد  ل��الم��ت��ح��ان. وق���د  �ل���ط���الب 
�ل�����ض��ف��ر �ل��ب��دي��وي م��ن ت��وف��ر كل 
�لم��ك��ان��ات �ل��ت��ى م��ن ���ض��اأن��ه��ا �أد�ء 
�لهدوء  م���ن  ج���و  ف���ى  �لم���ت���ح���ان 
�لقن�ضلية  �ن  �ىل  لفتا  و�ل��ر�ح��ة، 
ق����ام����ت مب���ت���اب���ع���ة �لم����ت����ح����ان����ات 
وحماية  حر�ضا  عليها  و�ل���ض��ر�ف 
�لدكتور  وو����ض��ار  �لأب��ن��اء.  مل�ضالح 

وطالبة  طالبا   126 �أن  نوي�ضي 
من �لتعليم �لعام و17 من �لأزهر 
�لثقافى  �مل��ك��ت��ب  بلجنة  �ل�����ض��ري��ف 
�لنادي  بلجنة  يف  و26  بابوظبى 
�مل�ضري مبدينة �لعني، فيما يوؤدي 
260 طالبا وطالبة بلجنة �لنادي 
�لنوي�ضي  و�أ���ض��اف  بدبي.  �مل�ضري 
مر�قبني   6 ����ض��ت��ق��ب��ل  �مل��ك��ت��ب  �ن 
تابعني  ل��الم��ت��ح��ان��ات  وم��ت��اب��ع��ني 
�مل�ضرية  و�لتعليم  �لرتبية  ل��وز�رة 
�بوظبي  جلنتي  على  توزيعهم  مت 
�لقن�ضلية  ت��ت��وىل  ب��ي��ن��م��ا  و�ل���ع���ني 
�ل���ع���ام���ة مل�����ض��ر ب���دب���ي �ل�����ض����ر�ف 

عادل نوي�ضي بان �لقن�ضلية �ضتقوم 
�لمتحانات  م���ن  �لن���ت���ه���اء  ع��ن��د 
باإر�ضال �لأور�ق �ىل وز�رة �لرتبية 
�خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ع����رب  مب�������ض���ر 
ومو�فاتنا  لت�ضحيحها  مت��ه��ي��د� 
للطالب  لع����الن����ه����ا  ب���ال���ن���ت���ائ���ج 
�ن  �ىل  نوي�ضي  و�أ���ض��ار  �ملمتحنني. 
�لم��ت��ح��ان��ات م�����ض��ت��م��رة ح��ت��ى 16 
ت�ضحيح  وي�ضتغرق  �جل��اري  �أبريل 
�لأور�ق �لمتحانية متهيد� لعالن 
�أ�ضابيع.   4-  3 �لنتائج خالل من 
�ضارت  �لم��ت��ح��ان��ات  �ن  على  و�أك���د 
ي�ضوده  جو  فى  �للجان  جميع  فى 

�لهدوء، ومل يتم ت�ضجيل �ية حالة 
غياب، فيما جاءت �لمتحانات فى 
م�ضتوى �لطالب، ومل يتلق �ملكتب 
�ل�ضئلة  ح��ول  �ضكاوى  �ي��ة  �لثقايف 
و�لتى جاءت من �لكتاب �لدر��ضي.

وط���م���اأن �مل�����ض��ت�����ض��ار �ل��ث��ق��ايف مل�ضر 
نوي�ضي  ع��ادل  �لدكتور  ب��الإم��ار�ت 
�ول�����ي�����اء �لأم���������ور و�ل���ط���ل���ب���ة ب����اأن 
�لطالب  م�����ض��ت��وي  ف���ى  �لم��ت��ح��ان 
�ملتو�ضط و�أنها من �ملقرر �لدر��ضي، 
�أد�ء  دق���ة  ب��ك��ل  ي��ت��اب��ع  �مل��ك��ت��ب  و�ن 
�ل��ط��ل��ب��ة ل��الم��ت��ح��ان ف���ى ج���و من 

�لهدوء و�لطماأنينة.

•• دبي - حممود علياء:

 ،)Nimbuzz ) أعلنت �ضركة منبز�
�ملحمولة  �لإت�����ض��ال  من�ضات  �إح���دى 
�لعامل،  و�لأ����ض���رع من���و�ً يف  �ل���ر�ئ���دة 
 Career( مع  �لتعاون  عن  �ليوم 
�ملحدودة،  للتعليم   )Launcher
�لر�ئدة  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  �إح��دى 
خدمة  لإط�������الق  �أ����ض���ي���ا،  ج���ن���وب  يف 
ب���ر�م���ج  �ل��ت�����ض��ج��ي��ل يف  �خ����ت����ب����ار�ت 
�لدر��ضات �لعليا، وهي �خلدمة �لأوىل 
�لعامل ومت  م�ضتوى  على  نوعها  من 
مل�ضرتكي  خ�ضي�ضاً  �خلدمة  ت�ضميم 
�لر�غبني   )Nimbuzz( من��ب��ز 
�لت�ضجيل  �إخ���ت���ب���ار�ت  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة 
�لعليا  �لدر��ضات  �لدر��ضات  برب�مج 
�خلدمة  ه����ذه  وت��ع��ت��م��د   )GRE(
على �لتفاعل من خالل �لدرد�ضة مع 

م�ضرتكني �آخرين يف �لتطبيق.
ومبوجب هذ� �لتعاون �ضتقوم �ضركة 
بال�ضتفادة   ))Nimbuzz منبز 
يف  للم�ضرتكني  �ل��ك��ب��ر  �ل��ع��دد  م��ن 
�ضريحة  �إىل  ل��ل��و���ض��ول  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
و����ض��ع��ة م���ن �ل���ط���الب �ل��ر�غ��ب��ني يف 

لهذه  �ل�ضروري  �لتعليمي  �ملحتوى 
خدمات  مل�����ض��ت��خ��دم��ي  �لخ����ت����ب����ار�ت 
�ملنا�ضبة،  وبهذه  منبز.   يف  �لدرد�ضة 

�ل���ت���ق���دم لإخ����ت����ب����ار�ت �ل��ت�����ض��ج��ي��ل يف 
ب����ر�م����ج �ل����در������ض����ات �ل���ع���ل���ي���ا. يف ما 
بتوفر   )CL( م��وؤ���ض�����ض��ة  ���ض��ت��ق��وم 

ق���ال �ل�����ض��ي��د ك��ي�����ض��اف ب���اج���اج، نائب 
�ضركة  يف  �لأعمال  لتطوير  �لرئي�س 
منبز )Nimbuzz(: �إنطالقاً من 
�در�كنا للوقت �لكبر �لذي ي�ضتخدم 
ف���ي���ه �ل�����ط�����الب �أج�����ه�����زة �ل���ه���و�ت���ف 
منبز  �ضركة  يف  قمنا  فقد  �ملحمولة، 
خدمة  بت�ضميم   )Nimbuzz(
بر�مج  يف  �ل��ت�����ض��ج��ي��ل  �إخ�����ت�����ب�����ار�ت 
�لدر��ضات �لعليا ) GRE(، يف �إطار 
�ل�ضعي لتحقيق �أكرب �إ�ضتفادة ممكنة 
لأكرب عدد من �لطالب يف �جلامعات 
من �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ض�ضات 
توفر  و�لتي  �لعامل،  حول  �لتعليمية 
لهم �إمكانية �مل�ضي قدماً بالتقدم يف 
.  من جهته قال  �لعلمي  حت�ضيلهم 
�ل�ضيد �ضاتيا نار�ينان، رئي�س جمل�س 
للتعليم   )CL( م��وؤ���ض�����ض��ة  �إد�رة 
�لتعليمية  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �مل���ح���دودة: 
�ملتنقلة �ضوف متكنا من �لو�ضول �إىل 
مزيد من �لفئات و�ل�ضر�ئح �ل�ضكانية 
يف مناطق جغر�فية متنوعة، و�ضتوفر 
لنا قاعدة �مل�ضرتكني يف تطبيق منبز 
مثالية  م��ن�����ض��ة   )Nimbuzz(
للتو��ضل مع �مل�ضتخدمني، وتتيح لنا 

تقدمي خدمة �إختبار�ت �لت�ضجيل يف 
�لعليا م��ن خالل  �ل��در����ض��ات  ب��ر�م��ج 
تطبيق  م�ضتخدمني  ب��ني  �ل��درد���ض��ة 
�إختبار�ت  خ���دم���ة  وت��ق�����ض��م   . من��ب��ز 
�لت�ضجيل يف بر�مج �لدر��ضات �لعليا 
�ضمن  من��ب��ز  تطبيق  يف  �مل�����ض��رتك��ني 
�ل�ضتنتاج  وه������ي:  م����ر�ح����ل  ث�����الث 
و�لكتابة  �لكمي  �للفظي، و�ل�ضتنتاج 
�لنموذج  ه����ذ�  وي��ت��ي��ح  �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة. 
�إختبار�ت  يف  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ر�غ��ب��ني 
�لت�ضجيل يف بر�مج �لدر��ضات �لعليا 
كما  حم���دودة،  غ��ر  تعليمية  من�ضة 
�مل�ضاركة  �إمكانية  �أي�ضاً  لهم  ويوفر 
لئ���ح���ة  ����ض���م���ن  �ل���ت�������ض���ن���ي���ف���ات  يف 
�لرتتيب  ه����ذ�  و���ض��ي��ك��ون  �ل�������ض���رف، 
منبز(  ���ض��ي��ق��وم  م��ئ��وي��ة  لن�ضب  وف��ق��اً 
Nimbuzz( مبنحها للم�ضاركني 
يف ه����ذه �لخ���ت���ب���ار�ت ���ض��م��ن ثالث 
�إمكانية  للم�ضارك  يوفر  ما  مر�تب، 
�لتح�ضيل  م�����ض��ار  يف  ق���دم���اً  �مل�����ض��ي 
�لت�ضجيل  �أن  �إىل  ُي�����ض��ار  �ل��ع��ل��م��ي.  
يف ه���ذه �خل��دم��ة و�لإ���ض��ت��ف��ادة منها 
���ض��ي��ك��ون جم���ان���ي���اً ل��ل��م�����ض��رتك��ني يف 

.)Nimbuzz(تطبيق منبز
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ويل عهد راأ�ش اخليمة يح�سر م�أدبة غداء ه�دف احلب�سي 

مط�ر راأ�ش اخليمة يثمن جهود العملي�ت ب�سرطة راأ�ش اخليمة

اختت�م فع�لي�ت املوؤمتر العربي الأول لل�سحة الع�مة بدبي 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ضمو  ح�ضر 

مكتب  رئي�س  �لقا�ضمي  �هلل  عبد  بن  حميد  بن  �هلل  عبد  و�ل�ضيخ  �خليمة 
�ضقر  بن  جمال  بن  �ضلطان  و�ل�ضيخ  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب 
بن مطر  ه��ادف  �ملو�طن  �أقامها  �لتي  �لغد�ء  ماأدبة  �أم�س  �لقا�ضمي ظهر 
�حلب�ضي مبنزله يف �ضيح �لربير�ت يف ر��س �خليمة على �ضرف �ضموه . كما 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

متا�ضيا مع �ضيا�ضة و �إ�ضرت�تيجية وز�رة �لد�خلية، �لر�مية 
وفق  �لأه���د�ف  لتحقيق  خارجية  و  د�خلية  �ضر�كات  لبناء 
ر�أ�س  مب��ط��ار  �لعمليات  م��دي��ر  ك���رم  �مل��و���ض��وع��ة،  خططها 
للعمليات  �لعامة  ب��الإد�رة  �لعمليات  �إد�رة  �ل��دويل  �خليمة 
مل�ضاركتهم  ن��ظ��ر�ً  وذل���ك  �خليمة،  ر�أ����س  ب�ضرطة  �مل��رك��زي��ة 
ب��ح��ال��ة �لطو�رئ  �ل��ت��م��ري��ن �خل���ا����س  �إجن�����اح  �ل��ف��ع��ال��ة يف 
�لعقيد  و�أ���ض��اد  �ل����دويل.   ر�أ����س �خليمة  �لق�ضوى مب��ط��ار 

ب�ضرطة  �لعمليات  �إد�رة  مدير  �لبغام  �لرحمن  عبد  �أحمد 
ر�أ�س �خليمة بهذ� �لتكرمي �لذي يعرب عن مدى �لتعاون 
�ل��ق��ائ��م ب��ني ���ض��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و خمتلف �ل���دو�ئ���ر و 
�ملوؤ�ض�ضات يف �لإمارة و �لذي ي�ضب يف نهاية �لأمر لتحقيق 
�مل�ضلحة �لعامة للجميع وي�ضهم يف حفظ �لأمن و �لنظام، 
موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته ��ضتعد�د �ضرطة ر�أ�س �خليمة للتعاون 
مع كافة �جلهات و �ضرعة �ل�ضتجابة لأي��ة ح��الت طارئة 
�أف�ضل و�أحدث  �مل�ضاعدة وفق  و  �لعون  قد حتدث ومد يد 

�لو�ضائل �ملتاحة و �ملتوفرة لديها.

••  دبي-وام:

 �أو�ضى �مل�ضاركون يف �ملوؤمتر �لعربي �لأول لل�ضحة �لعامة �لذي �ختتم 
فعالياته بدبي �أم�س حتت رعاية �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة �ل�ضحة بدبي ب�ضرورة تطوير 
جمال  يف  و�لتدريب  �لتعليم  وت�ضجيع  �لعامة  �ل�ضحة  ولو�ئح  قو�نني 
�ل�ضحة  جم��ال  يف  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  �ل��ك��ف��اء�ت  لتخريج  �لعامة  �ل�ضحة 

�لعامة وترجمة �ملعرفة �لعلمية �ىل تطبيقات و�قعية.
بدبي  �ل�ضحة  هيئة  نظمته  �ل���ذي   � �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�����ض��ارك��ون  �أو���ض��ى  كما 
وب��دع��م من  �ل��ع��ام��ة  �ل�ضحة  �ل��ع��امل��ي جلمعيات  ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لحت����اد 
جمل�س وزر�ء �ل�ضحة لدول جمل�س �لتعاون وجمعية �لمار�ت �لطبية 
وجائزة �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد للعلوم �لطبية � ب�ضرورة �ن�ضاء وتعزيز 
لإن�ضاء  كاأ�ضا�س  �لعربية  �ل��دول  يف  �لعامة  لل�ضحة  �لوطنية  �جلمعيات 
�آليات  �إن�ضاء  �جلمعية �لعربية لل�ضحة �لعامة يف �مل�ضتقبل و�لعمل على 
حكومية للحو�ر حول ق�ضايا �ل�ضحة �لعامة وبناء �ل�ضر�كات �لبناءة مع 
�لهيئات ذ�ت �ل�ضلة و�ل�ضركاء �ملعنيني و�يالء �لهتمام �لكايف للمحدد�ت 
�لجتماعية لل�ضحة �لعامة و�أهميتها ل�ضحة �ملجتمع و�ضمان �لو�ضول 

�ىل نظم �ضحية فعالة مبا يف ذلك خدمات �ل�ضحة �لعامة.

�لتو��ضل  تعزيز  �أهمية  على  �ملوؤمتر  فعاليات  ختام  يف  �مل�ضاركون  و�أك��د 
�ل�ضحي  �ملجال  �لتخ�ض�ضات يف  �لعاملني مبختلف  �ملثمر مع  و�لتعاون 
وحت�ضينها  �ضحتهم  على  �ضيطرتهم  زي��ادة  من  �ملجتمع  �أف��ر�د  ومتكني 
ورفع قدر�تهم للوقاية من �لمر��س وت�ضجيع ودعم �لرب�مج �لوطنية 
يف جمال �ل�ضحة �لعامة لتنمية �لقياد�ت يف هذ� �لقطاع مبختلف �لدول 
�لعربية وو�ضع جدول �عمال ل�ضيا�ضات و��ضرت�تيجيات �ل�ضحة �لعامة يف 
�ملنطقة �لعربية من خالل حتديد �لولويات وتطوير �ضيا�ضات حمددة 

وخطط تنفيذها وتقييم خمرجاتها.
و�أو�ضحت �لدكتورة لبنى �ل�ضعايل �أخ�ضائية �ضحة عامة ورئي�ضة �للجنة 
فعالياته على مد�ر ثالثة  ��ضتمرت  �لذي  �ملوؤمتر  �ن  للموؤمتر  �لعلمية 

�أيام حتت عنو�ن نحو �لتميز يف �ل�ضحة �لعامة .. 
يف  �ل�ضحية  �لأول��وي��ات  ناق�س  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  و�لتحديات  �لفر�س 
�إيجاد حلول للتحديات �لرئي�ضية �لتي تو�جه  �ملنطقة �لعربية و�أهمية 
�ل�ضحة �لعامة يف �ملجتمع �لعربي وتطوير نظم خدمات �ل�ضحة �لعامة 
ومكافحتها  منها  �ل��وق��اي��ة  وكيفية  �مل��ع��دي��ة  وغ��ر  �مل��ع��دي��ة  و�لم��ر����س 
و�ل�ضحة �ملهنية �لبيئية وبناء �لقدر�ت يف جمال �ل�ضحة �لعامة و�د�رة 
و�ل�ضابات  �لفم  ب�ضحة  �ملتعلقة  �مل�ضاكل  ومناق�ضة  و�لبيانات  �ملعلومات 

وكيفية �لوقاية منها.

ط�لب بن �سقر يوا�سل زي�راته املف�جئة لدارة ال�سرطة املجتمعية 

تدريب �سرطة راأ�ش اخليمة يخرج )6( دورات 

�لغو�س   ( دورة  و  �أ�ضابيع،  خم�ضة 
�لتاأ�ضي�ضية ( ملدة �أ�ضبوعني.  

�أ�ضاد �لعميد عبد �هلل �حلديدي  و 
يف  �أهميتها  و  �ل����دور�ت  مب�ضتوى 
زيادة �حل�ضيلة �ملعرفية و �لعملية 
�أ�ضاف  و  �ل�ضرطة،  منت�ضبي  ل��دى 
�ل���دور�ت ياأتي  ب��اأن عقد مثل تلك 
�لد�خلية  وز�رة  ���ض��ع��ي  �إط������ار  يف 
�إىل  �لر�مية  �إ�ضرت�تيجيتها  لن�ضر 

�لتي  �ل���ت���خ�������ض�������ض���ي���ة  ����ض���رط���ي���ة 
��ضتقرقت ��ضبوعا على ) �لتحقيق 
يف جر�ئم �لعنف و�لعتد�ء �جلن�ضي 
لل�ضباط( ؛ دورة ) �أ�ضاليب �لعمل 
�لن�ضائي  للعن�ضر  �لتميز  مبعاير 
( ؛ دورة ) �لقب�س و �لتفتي�س ( ؛ 
دورة ) قيا�س �لعائد من �لتدريب 
ل��ل�����ض��ب��اط( ف��ي��م��ا ع���ق���دت دورت����ي 
) �إع����د�د م��درب��ي �ل��ري��ا���ض��ي��ة( ملدة 

•• راأ�س اخليمة -الفجر

 ���ض��ه��د ����ض���ع���ادة �ل��ع��م��ي��د ع��ب��د �هلل 
خ��م��ي�����س �حل�����دي�����دي م����دي����ر ع���ام 
بالقيادة  �ل�����ض��رط��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ضباح  �خليمة  ر�أ���س  �ضرطة  �لعام 
 )6( ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  �لأول  �أم�������س 
�ل�ضرطة  ت���دري���ب  مب��ع��ه��د  دور�ت 
�لدور�ت  بر�أ�س �خليمة. و��ضتملت 

�ضقل و تطوير مهار�ت منت�ضبيها 
تاأهيلهم  و  ت��دري��ب��ه��م  خ���الل  م���ن 
�لعمل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ل��ي�����ض��ب��ح��و� 
�أكمل  �مل��ط��ل��وب��ة و ع��ل��ى  ب��ال�����ض��ورة 

وجه.
ويف خ��ت��ام �حل��ف��ل ق���ام م��دي��ر عام 
بتكرمي  �ل�������ض���رط���ي���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
�لدكتور  �ل����������دور�ت  حم���ا����ض���ري 
�أ�ضرف  و�ملحا�ضر  خم��ت��ار  مم���دوح 

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

�لد�خلي  �ل���ت���و�����ض���ل  خ��ط��ة  ���ض��م��ن 
�لعمل  م�ضتويات  وكافة  �ل��ق��ادة  بني 
و�����ض���ل �ل����ل����و�ء �ل�����ض��ي��خ ط���ال���ب بن 
���ض��ق��ر �ل��ق��ا���ض��م��ي ق��ائ��د ع���ام �ضرطة 
�لتفقدية  زي����ار�ت����ه  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
�ل�ضرطة  وم��ر�ك��ز  لد�ر�ت  �ملفاجئة 

�ملجتمعية، و �لعقيد �لدكتور في�ضل 
�مل��ي��ل رئ��ي�����س م��رك��ز �ضرطة  ���ض��ع��ي��د 
�جل��زي��رة �حل��م��ر�ء �ل�����ض��ام��ل، وعدد 

من �ل�ضباط. 
و�ط��ل��ع ���ض��م��وه ع��ل��ى ���ض��ر �ل��ع��م��ل يف 
�لإد�رتني و �لإجر�ء�ت �ملتبعة بهما، و 
�خلدمات �ملقدمة للجمهور، موجهاً 
�لهتمام  �ملتعاملني  �إي��الء  ب�ضرورة 

مبادرة  ���ض��م��ن  وذل�����ك   ، �ل�����ض��ام��ل��ة 
�إ�ضرت�تيجية وز�رة �لد�خلية )تعزيز 
�ل��ت��ف��ت��ي�����س ل��ل��ع��م��ل �ل�����ض��رط��ي(  ويف 
�أح���دث زي���ارة ق��ام �ضموه ب��زي��ارة �ىل 
مركز  و  �ملجتمعية،  �ل�ضرطة  �إد�رة 
�ل�ضامل،  �حل��م��ر�ء  �جل��زي��رة  �ضرطة 
حيث كان يف ��ضتقباله �لعقيد �ضامل 
�ل�ضرطة  �إد�رة  مدير  �لعلكيم  �ضعيد 

�لأك����������رب و�حل������ر�������س ع����ل����ى �إجن�������از 
معامالتهم باأ�ضرع وقت ممكن. كما 
��ضتعر�س �لقائد �لعام ل�ضرطة ر�أ�س 
�ل�ضرطة  �إد�رة  �إجناز�ت  �أهم  �خليمة 
�لإ�ضرت�تيجية  وخطتها  �ملجتمعية 
وموؤ�ضر�ت �لأد�ء، �إىل جانب مناق�ضة 
�آلية �لتو��ضل مع �ل�ضركاء و�ملبادر�ت 
موؤكد�  تنفيذها  مت  �لتي  �ملجتمعية 

�إ�ضرت�تيجية،  تطبيق  ���ض��رورة  على 
و مبادر�ت وز�رة �لد�خلية يف جمال 
�لتطوير و �لتح�ضني �مل�ضتمر بهدف 
�لرتقاء مب�ضتوى �لأد�ء �ل�ضرطي و 
مب�ضتوى �خلدمات �ملختلفة �ملقدمة 
�ملمار�ضات  �أف�����ض��ل  وف���ق  ل��ل��ج��م��ه��ور، 
م�ضتوى  ع��ل��ى  �مل���ن���ف���ذة  و  �مل��ط��ب��ق��ة 

�لوز�رة. 

�ل���ه���و�ري، و �ل��دك��ت��ور �أمي����ن علي 
�ضلبي، و �لدكتور علي ز�يد برميه، 
و �ل��دك��ت��ور خ��ال��د ح��م��ادة �ضاهني، 

�ملقد�د،  حم��م��د  ح�ضن  و�ل��دك��ت��ور 
�إبر�هيم �خلطيب  و�لدكتور خالد 
، كما �ضلم �ل�ضهاد�ت للخريجني، و 

متنى لهم �ل�ضتفادة من �ملعلومات 
و �مل����ه����ار�ت �ل���ت���ي ق���دم���ت ل��ه��م يف 
تلك  ي�����ض��ت��خ��دم��و�  �أن  و   ، �ل�����دورة 

مهار�تهم  ت��ط��وي��ر  يف  �مل��ع��ل��وم��ات 
يخدم  مبا  �لأمني  ح�ضهم  وتنمية 

�لعمل �ل�ضرطي . 

ح�كم راأ�ش اخليمة يح�سر زف�ف مواطن 
•• راأ�س اخليمة-وام: 

 ح�ضر �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �ضعود بن �ضقر �لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�ل�ضيخ حمد بن حممد �لقا�ضمي رئي�س د�ئرة 
�لر��ضي و�لمالك بر��س �خليمة م�ضاء �أم�س حفل �لع�ضاء �لذي �أقامه �ل�ضيد يو�ضف علي �بوليله �آل علي مبنا�ضبة زفاف جنله يون�س �إىل 

كرمية �ل�ضيد �ضعيد حممد علي �ل�ضحي . 
كما ح�ضر �حلفل �لذي �أقيم يف �ضالة �لكورني�س لالأفر�ح يف مدينة ر�أ�س �خليمة..�ل�ضيخ �ضقر بن خالد بن حميد �لقا�ضمي رئي�س جمل�س 
و�ل�ضيخ خالد بن  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �لقا�ضمي رئي�س  و�ل�ضيخ حممد بن كايد  �لكرمي وعلومه  للقر�آن  ر�أ���س �خليمة  �إد�رة موؤ�ض�ضة 
�ضقر بن �ضلطان �لقا�ضمي و�ضعادة �ضلطان علي �بوليلة مدير عام د�ئرة �لر��ضي و�لمالك بر��س �خليمة وعدد من �عيان ووجهاء �لبالد 

و�مل�ضئولني و�أبناء �لقبائل و�ملدعوين و�لهل و�ل�ضدقاء . 
وقدمت فرقة �لعيالة بجمعية �بن ماجد للفنون �ل�ضعبية خالل �حلفل �لأهازيج و�لفنون �لإمار�تية �لرت�ثية �بتهاجا بهذه �ملنا�ضبة . 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2013/702 

�ملنذرة : �لرب�ضاء مول �ململوكة جلمعية �لحتاد �لتعاونية بوكالة �ملحامية/بدريه مالك -�ضد: �ملنذر �ليها: 
بروتوين )�س.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة(

��ضتناد� للمادة )25( فقرة )�أ( من �لقانون رقم )33( ل�ضنة 2008 �خلا�س بتعديل بع�س �حكام �لقانون رقم 
. فاإننا نخطركم  �لعقار�ت يف �مارة دبي  )26( ل�ضنة 2007 ب�ضاأن تنظيم �لعالقة بني موؤجري وم�ضتاأجري 

ب�ضرورة �ضد�د قيمة �ل�ضيكات �ملرجتعة و�لتايل بيانها.

 وهي عبارة عن �جرة �ل�ضنة �لوىل و�لتي تنتهي بتاريخ 2013/3/31 كما نخطركم ب�ضرورة ت�ضليم �ضيكات 
�للتز�م  كتعوي�س عن عدم  يوما   ) دره��م  �لفني   ( دره��م  و�لثالثة،و�ضد�د مبلغ 2000  �لثانية  �ل�ضنة  �ج��رة  
 - ب�ضرورة.  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة،  تنذر  �لعقد.  من   )4/7( للفقرة  ��ضتناد�   2012/4/1 بتاريخ  �ملحل  بافتتاح 
�ضد�د قيمة �ل�ضيكات �ملرجتعة �ملذكورة �عاله وهي عبارة عن قيمة �لجرة �مل�ضتحقة عليكم عن �ل�ضنة �لوىل 
وت�ضليم �ضيكات �جرة �ل�ضنة �لثانية و�لثالثة. و�ضد�د مبلغ  2000 درهم )�لفني درهم ( يوميا كتعوي�س عن 
عدم �للتز�م بافتتاح �ملحل بتاريخ 2012/4/1 �عمال للفقرة )4/7( من �لعقد. وذلك خالل ثالثون يوما 
بالتعوي�س  ملطالبتكم  �لقانونية �ضدكم  �لج��ر�ء�ت  ن�ضطر لتخاذ  �ضوف  و�ل  بالنذ�ر  تبليغكم  تاريخ  من 

و�لخالء و�ضد�د �لأجرة.

الكاتب العدل      

�لبنك �مل�ضحوب عليه مبلغ �ل�ضيك رقم �ل�ضيك
بنك دبي �ل�ضالمي
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/695 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �ضدهما/1- بنج�س للعقار�ت 2- بنجا�س ديفلومبنت�س ليمتد- �ضركة �ف�ضور- وميثلها 
عبد�لنبي بنجا�س   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ توجلا �ضيزير وميثله: ح�ضني 
�لدعوى رقم 2010/461 عقاري كلي يوم  �ل�ضادر يف  نعلنكم باحلكم  لوتاه    علي عبد�لرحمن 
�ملدعى  �ملبدي من  �لدفع  : 1- رف�س  تنفيذيا وذلك  �ضند�  باعتباره  بتاريخ 2012/3/25  �لحد 
عليها بعدم قبول �لدعوى قبلها لرفعها على غر ذي �ضفة وقبولها  2- قبول طلب �لدخال 
�ضكال 3- بالز�مكم ب�ضد�د مبلغ وقدره )1.066.000 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ 
�لتنفيذ  �ىل طالب  ت�ضليمه  به  �ملحكوم  �ملبلغ  �لتتجاوز  على  �ل�ضد�د  وحتى  �لق�ضائية  �ملطالبة 
ف��ان �ملحكمة �ضتبا�ضر  ي��وم من تاريخ ن�ضر ه��ذ� �لع���الن.  وعليه  �و  خزينة �ملحكمة خ��الل 15 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�ضر هذ� �لعالن. 

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/675   

�ملنذرة/مى للعقار�ت )�س.ذ.م.م( �ملنذر �ليها: مقهى �ضارة    
�ربة   )  24.852.00( وق��دره  مبلغ  و�لبالغة  عليها  و�ملرت�ضدة  �مل�ضتحقة  �ليجارية  بالقيمة  �لوفاء  ب�ضرورة  �ول: 
�لقيمة  من  ي�ضتجد  ما  �ىل  بال�ضافة   2013/3/24 حتى  م�ضتحق  دره��م  وخم�ضون  و�ثنان  وثمامنائة  �لفا  ع�ضرون 
�ليجارية وذلك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنها بهذ� 
�لنذ�ر. ثانيا: �خالء �ملحل رقم )17( حمل عقد �ليجار و�لكائن ببناية فريج �ملرر �ملقامة على قطعة �لر�س رقم 
)894-117( بجو�ر م�ضجد �ضيخة لطيفة- منطقة �ملرر- نايف- دبي وت�ضليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب و�ل�ضو�غل 
و�ل�ضخا�س وذلك باحلالة �لتي كان عليه وقت �ل�ضتالم وذلك خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لنذ�ر. ثالثا: �ضد�د مبلغ 
وقدره )4.000.00 ( �ربعة �لف درهم وذلك عن غر�مة رجوع �ربعة �ضيكات من �لبنك وذلك طبقا للبند رقم )11( من 
بنود عقد �ليجار. ر�بعا: �ضد�د كافة فو�تر �خلدمات من كهرباء ومياه وغاز و�ية �ضر�ئب ور�ضوم حكومية �خرى 
تكون م�ضتحقة على �لعني حتى تاريخ �لخ��الء �لفعلي للعني �ملوؤجرة.  وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ 
�عالنكم بهذ� �لنذ�ر و�ل�ضوف ت�ضطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ل�ضرتد�د حقوقها طرفكم 
مبا يف ذلك �ملطالبة بال�ضد�د و�لخالء مع حتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف  �لق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذرة �لخرى جتاه �ملنذر �ليها.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اأخبـار الإمـارات

06

األحد -  7   أبريل    2013 م    -    العـدد   10760
Sunday   7    April     2013  -  Issue No   10760

مئ�ت من �سب�ب الم�رات ي�س�ركون ب�بتك�رات واخرتاع�ت فريدة يف م�س�بقة )ب�لعلوم نفكر(
و�لطاقة  �لكهربائية  و�لأن��ظ��م��ة  �لتطبيقية  و�ل��ف��ي��زي��اء 
و�إد�رة �لعلوم �لبيئية و�أنظمة �مليكانيك و�ل�ضناعة و�أنظمة 
�مل��و����ض��الت يف  �أنظمة  �لأم���ان و�لأن��ظ��م��ة �لذكية و�أخ���ر� 
�إىل  لفئة طلبة �جلامعات  �مل�ضاركة  �مل�ضاريع  تنق�ضم  حني 
�ملر�ضحة  �مل�ضاريع  وتعر�س  �لتطبيقية.  و�لعلوم  �لهند�ضة 
للتناف�س على جائزة بالعلوم نفكر خالل معر�س بالعلوم 
نفكر و�لذي تطلقه �ملوؤ�ض�ضة يف 21 �إبريل �جلاري وي�ضتمر 
حتى 23 منه يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي حتت رعاية 
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ  �ضمو 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ض�ضة �لإمار�ت وبال�ضر�كة مع وز�رة 
من  وبدعم  للتعليم  �أبوظبي  وجمل�س  و�لتعليم  �لرتبية 

هيئة كهرباء ومياه �أبوظبي و�ضركة �ضيمن�س.

••  اأبوظبي -وام: 

و�مل�ضاريع  بالبتكار�ت  �لإم��ار�ت  �ضباب  ي�ضارك مئات من   
م�ضابقة  �ضمن  باأنف�ضهم  بتنفيذها  قامو�  �لتي  �لعلمية 
لتنمية  �لإم�����ار�ت  موؤ�ض�ضة  تطلقها  �ل��ت��ي  نفكر  بالعلوم 
�ل�ضباب بهدف �كت�ضاف �ملو�هب �لعلمية �ل�ضابة وتنميتها 
من  جيل  خلق  يف  ي�ضاهم  مبا  وقدر�تها  مهار�تها  و�ضقل 
�ل�ضباب يلبي حاجات �لبالد من �لكو�در �لعلمية �لوطنية 
�ملوؤهلة. وتقدمت للم�ضابقة مئات �مل�ضاريع فيما مت �ختيار 
�مل�ضابقة  165 منها للمناف�ضة حيث عملت جلنة حتكيم 
على تطبيق �ملعاير �خلا�ضة بها و�لتي تعتمد على ثمان 
�لتطبيقية  �لكيمياء  وهي  �لثانوية  �ملد�ر�س  لطلبة  فئات 

�سيف بن حممد ونهي�ن بن مب�رك 
يح�سران افراح الظ�هري وال�س�م�سي

••  العني -وام: 
 ح�ضر �ضمو �ل�ضيخ �ضيف بن حممد �ل نهيان و�ضمو �ل�ضيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان وزير �لثقافة و�ل�ضباب وتنمية 
�أقامه �ضهو�ن بن �ضرور �لظاهري مبنا�ضبة زفاف جنله �ضرور �ىل كرمية �ضيف  �أم�س �حلفل �لذي  �ملجتمع م�ضاء 
بال�ضلي �ل�ضام�ضي وذلك يف قاعه �لحتفالت بار�س �ملعار�س بالعني . كما ح�ضر �حلفل �ل�ضيخ ذياب بن طحنون 
بن حممد �ل نهيان و�ل�ضيخ خليفة بن طحنون بن حممد �ل نهيان و�ل�ضيخ ز�يد بن طحنون بن حممد �ل نهيان 
و�ل�ضخ�ضيات  �مل�ضوؤلني  وكبار  �لقبائل  ووجهاء  �ل�ضيوخ  من  وع��دد  نهيان  �ل  مبارك  بن  نهيان  بن  حممد  و�ل�ضيخ 
�لفنون  لفرقة  فنية  عرو�س  �حلفل  وتخلل   . و�لأ�ضدقاء  �لأه��ل  من  ولفيف  �مل�ضلحة  و�لقو�ت  �ل�ضرطة  و�ضباط 

�ل�ضعبية �لإمار�تية .

اأحمد بن ن��سر بن زايد 
يح�سر اأفراح املن�سوري 

••  اأبوظبي-وام: 

 ح�ضر �ل�ضيخ �أحمد بن نا�ضر بن ز�يد �آل نهيان �حلفل �لذي �أقامته 
جنليها  زف���اف  مبنا�ضبة  �مل��ن�����ض��وري  حممد  عي�ضي  �مل��رح��وم  عائلة 
�ضلطان �إىل كرمية مبارك �ضيف خادم �ملن�ضوري ون�ضيب �إيل كرمية 
� �لذي  �ملرحوم �ضعيد حممد حمد�ن �ملن�ضوري. كما ح�ضر �حلفل 
�لقبائل  �ل�ضيوخ ووجهاء  � عدد من  باأبوظبي  �لوثبة  �أقيم مبنطقة 
و�لأ�ضدقاء.  �لأه���ل  م��ن  ولفيف  �ل�ضخ�ضيات  وك��ب��ار  و�مل�ضئولني 

وتخلل �حلفل م�ضاركة فرقة �حلربية بعرو�س و�أهازيج .

لبنى الق��سمي ت�سيد بتطور 
العالق�ت بني الم�رات وبنغالدي�ش

••  اأبوظبي-وام:

 �كدت معايل �ل�ضيخة لبنى بنت خالد �لقا�ضمي وزيرة 
تتطلع  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �ل��دويل  و�لتعاون  �لتنمية 
كافة  مع  و�لتنموية  �لفاعلة  عالقاتها  لتعزيز  دوم��ا 
�لإمار�ت  بني  �لعالقات  ق��وة  �ىل  منوهة  �لعامل  دول 
مع  يتو�فق  ومب��ا  �ل�ضعد  خمتلف  على  وبنجالدي�س 
مل�ضاريع  �لفاعل  ودعمها  �لإم����ار�ت  �إ�ضهامات  تعزيز 
�لتنمية يف بنجالدي�س وكافة �لدول �لنامية و�لهادفة 
�لإمنائية  �مل�����ض��اع��د�ت  وت��ق��دمي  لئ��ق��ة  ح��ي��اة  لتوفر 
و�لعون �لإن�ضاين يف كافة �لقطاعات. و�أعربت معاليها 
ب��اأب��وظ��ب��ي م��ع �ضعادة  خ��الل �ل��ل��ق��اء يف مقر �ل����وز�رة 
حممد قمر �لزمان قن�ضل عام بنجالدي�س بالإمار�ت 

بنجالدي�س  حققتها  �لتي  بالتطور�ت  �ضعادتها  ع��ن 
�ل�ضفة  ذ�ت  �مل�ضاريع  وبالأخ�س  �لتنمية  �ضعيد  على 

�لجتماعية و�لإن�ضانية.
 و������ض����ادت م��ع��ايل �ل�����ض��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى �ل��ق��ا���ض��م��ي خالل 
بالإمار�ت  بنجالدي�س  عام  قن�ضل  �ضعادة  مع  لقائها 
مبنا�ضبة �نتهاء فرتة عمله بالدولة بتجربة م�ضرف 
جر�مني يف بنجالد�س �لتي ت�ضتهدف تقدمي قرو�س 
�ضاهمت  منزلية  م�ضاريع  لتمويل  للن�ضاء  �ضغرة 
قن�ضل  و�أك��د  �لدخل.  ونق�س  �لفقر  تقلي�س حدة  يف 
�لذي  و�لفاعل  �حليوي  �ل��دور  على  بنجالدي�س  ع��ام 
تقوم به �لإمار�ت على �ضاحة �لعمل �لتنموي �لدويل 
�لعطاء  دروب  كافة  و�لنرة يف  �ل�ضاطعة  و�إ�ضهاماتها 

�لإن�ضاين. 

برن�مج الإم�رات للخدمة احلكومية املتميزة ينظم امللتقى ال�س�بع مب�س�ركة اجله�ت الحت�دية
•• دبي -وام:

ب��رن��ام��ج �لإم������ار�ت للخدمة  ن��ظ��م   
�ل�ضابع  �مللتقى  �ملتميزة  �حلكومية 
خدمة  موظفي  وم�ضاركة  بح�ضور 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  يف  �ملتعاملني 
�ط��ل��ع��و� خ��الل��ه ع��ل��ى جت��رب��ة هيئة 
تقدمي  يف  و�مل����و������ض����الت  �ل����ط����رق 
�لهاتف  عرب  للمتعاملني  �خلدمات 

�ملحمول وبو�ضائل مبتكرة.
�ملدير  ب���وح���م���ي���د  ح�������ض���ة  و�أك���������دت 
�ملدير  �ل��ت��م��ي��ز  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتطوير  ل���������ض����وؤون  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
رئا�ضة  مبكتب  ب��الإن��اب��ة  �حل��ك��وم��ي 
جم��ل�����س �ل���������وزر�ء ب��������وز�رة ����ض���وؤون 
حر�س  �مللتقى  �أن  �ل���وزر�ء  جمل�س 
يف هذه �لدورة على �ختيار مو�ضوع 
عرب  للمتعاملني  �خلدمات  تقدمي 
وذل����ك جت�ضيد�  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات 
�آل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن ر����ض��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل و�لتي 
�حلكومية  �لقمة  خ��الل  عنها  عرب 
�لأخرة باأن يح�ضل كل متعامل مع 
�خلدمات  على  �حلكومية  �جل��ه��ات 

عرب �لهاتف و�لو�ضائط �لذكية.
يندرج  �مللتقى  تنظيم  �أن  و�أو�ضحت 
�لإحتادية  �إط��ار جهود �حلكومة  يف 
�ملتعاملني  خ��دم��ات  رح��ل��ة  لتطوير 
ع����رب �ل����ت����ب����ادل �مل����ع����ريف و�لإب���������د�ع 

يف  �ملتعاملني  خدمة  تطوير  �آل��ي��ات 
على  �حلكومية  و�جل��ه��ات  �ل��دو�ئ��ر 
�لتي  ن��وع��ي��ة �خل����دم����ات  �خ���ت���الف 

تقدمها.
و�أو�ضح يف ورقة �لعمل �لتي قدمها 
يف �مللتقى �أن جتربة �لهيئة �ملتميزة 
يف ت����ق����دمي ب����اق����ة م�����ن �خل����دم����ات 
�لإلكرتونية مبا يف ذلك خدمة دفع 
ر�ضوم �ملو�قف عرب �لهاتف �ملتحرك 
وغرها من �خلدمات ياأتي يف �إطار 
مبتكرة  خ���دم���ات  ل��ت��وف��ر  ���ض��ع��ي��ه��ا 
�ملتعاملني  وتطلعات  رغ��ب��ات  تلبي 
خمتلف  �إجن��از  من  يتمكنو�  بحيث 
معامالتهم �إلكرتونيا دون �حلاجة 
�إىل زيارة مر�كز خدمة �لعمالء ما 
يخفف عنهم �جلهد و�لوقت �إ�ضافة 
مر�كز  ع��ن  �ل�����ض��غ��ط  تخفيف  �إىل 
خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني وت��خ��ف��ي��ف عدد 

�ملكاملات �لو�ردة ملركز �لت�ضال.
�ل����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  �أن  �إىل  ول�����ف�����ت 
و�مل�����و�������ض�����الت حت����ر�����س ب�������ض���ورة 
�لقنو�ت  ت���ن���وي���ع  ع���ل���ى  م�����ض��ت��م��رة 
�ل��ت��ي ت��ق��دم م��ن خ��الل��ه��ا خدماتها 
�لهيئة  و���ض��ع��ت  ك��م��ا  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
لتحويل  م��ت��ك��ام��ل��ة  �إ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ضبكة  ع��ل��ى  وت���وف���ره���ا  �خل���دم���ات 
وتوجهات  ل��روؤي��ة  وف��ق��ا  �لإن���رتن���ت 
م�ضر�   .. �لإل��ك��رتون��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�لتي  و�لأن�����ض��ط��ة  �مل���ب���ادر�ت  �أن  �إىل 
قامت بها �لهيئة يف جمال �خلدمات 
ت�ضهيل  يف  ���ض��اه��م��ت  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

ل�������ض���م���ان م���الئ���م���ة �خل�����دم�����ة مع 
و�حتياجاتهم  �مل��و�ط��ن��ني  تطلعات 
مر�كز  م���ع  �مل��ت��ع��ام��ل  ي��ت��م��ك��ن  و�أن 
�حلكومية  �جل����ه����ات  يف  �خل����دم����ة 
�أ�ضرع وقت  �ملعامالت يف  �إجن��از  من 
وباأقل جهد ممكن. و�أ�ضارت �إىل �أن 
��ضت�ضافة هيئة �لطرق و�ملو��ضالت 
لعر�س جتربتها �ملتميزة يف خدمات 
�لهاتف  �ملتعاملني وخا�ضة خدمات 
�لتعاون  �إط�����ار  يف  ت���اأت���ي  �مل��ح��م��ول 
�لوطنية  �جل��ه��ود  وت�ضافر  �ل��ب��ن��اء 
�حلكومية  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
�لحت�����ادي�����ة و�مل���ح���ل���ي���ة يف �ل���دول���ة 
لتوفر خدمات مبتكرة حتقق ر�ضا 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني وت��ل��ب��ي ط��م��وح��ات��ه��م .. 
موؤكدة �أهمية تنظيم هذه �مللتقيات 
للم�ضاركني  �ل���ف���ر����ض���ة  لإت�����اح�����ة 
�لتجارب  على  و�لتعرف  للتو��ضل 
�ملعرفة  وتبادل  �لناجحة  و�لنماذج 
و�إيجاد  و�لتميز  �لإب����د�ع  لتحقيق 
خدمة  يف  ومتطورة  مبتكرة  قنو�ت 

�ملتعاملني.
�ملدير  بهروزيان  �أحمد  �أك��د  ب��دوره 
�لرتخي�س  مل��وؤ���ض�����ض��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وحت�ضني  ت��ط��وي��ر  جل��ن��ة  ورئ���ي�������س 
�ل�����ط�����رق  ه����ي����ئ����ة  يف  �خل��������دم��������ات 
�أهمية  ع���ل���ى  ب���دب���ي  و�مل����و������ض����الت 
لأنها  �مل��ل��ت��ق��ي��ات  ه���ذه  م��ث��ل  تنظيم 
لتبادل  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ف���ر����ض���ة  ت�����ض��ك��ل 
�مل��ع��ارف و�خل����رب�ت و�ل��و���ض��ول �إىل 
وتنمي  ت��ري  �ل��ت��ي  �ل��ط��رق  �أف�ضل 

بخدمات  �خل���ا����ض���ة  �لإج������������ر�ء�ت 
�ملتعاملني.

�لدكتورة  �أك����دت  ذ�ت���ه  �ل�����ض��ي��اق  ويف 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل��ب��و���ض��م��ي��ط  ع��ائ�����ض��ة 
�لت�ضويق و�لت�ضال يف هيئة �لطرق 
�أه��م��ي��ة �مللتقى  ب��دب��ي  و�مل��و����ض��الت 
�ملعلومات  وتبادل  �لتو��ضل  لتعزيز 
و�لنماذج  �ل��ت��ج��ارب  على  و�ل��ت��ع��رف 
ر�ضا  حتقيق  يف  ي�ضب  ما  �لناجحة 
�ملتعاملني وهو �لهدف �لذي ت�ضعى 
يف  �حلكومية  �جل��ه��ات  جميع  �إل��ي��ه 

�لدولة.
ت����وف����ر  �أه�����م�����ي�����ة  �إىل  ون�������وه�������ت 
�ل����ذك����ي����ة يف �جل���ه���ات  �خل������دم������ات 
على  �ملتعاملني  وت�ضجيع  �خلدمية 
ما  �ملعامالت  �إجن��از  ��ضتخد�مها يف 
بتوفر خدمات متميزة من  ي�ضهم 
مد�ر  ع��ل��ى  وق���ت  �أي  ويف  م��ك��ان  �أي 
دون  و�أ�ضرع  �أ�ضهل  بو�ضائل  �ل�ضاعة 
ما  �خلدمة  مر�كز  ل��زي��ارة  �حلاجة 
ورفع  �خل���دم���ات  يف  �ل��ت��م��ي��ز  يحقق 
و�لثقة  �ل��ع��الق��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��ك��ف��اءة 
و�ملجتمع  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  ب��ال�����ض��رك��اء 

عموما.
بفندق  �أق��ي��م  �ل��ذي   � �مللتقى  ح�ضر 
� نحو  �أب��وظ��ب��ي  �أب������ر�ج �لحت�����اد يف 
خدمة  موظفي  من  �ضخ�س   200
�لحتادية  �حل��ك��وم��ة  يف  �ملتعاملني 
وع��دد من �لوكالء وم��در�ء �لعموم 
وم������������در�ء �لت�����������ض�����ال �حل���ك���وم���ي 
ومن�ضقي برنامج �لإمار�ت للخدمة 

�جلهات  يف  �مل���ت���م���ي���زة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لحتادية.

�لذي   � �مل��ل��ت��ق��ى  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للخدمة  �لإم���ار�ت  برنامج  ينظمه 
�حل��ك��وم��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة ب�����ض��ك��ل دوري 
مب���������ض����ارك����ة �جل�����ه�����ات �لحت�����ادي�����ة 
�لتجارب  خ��الل��ه  م��ن  وي�ضتعر�س 
�مل���ت���م���ي���زة يف خ���دم���ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني � 
باخلدمات  �لرت����ق����اء  �إىل  ي���ه���دف 
للمتعاملني  �مل��ق��دم��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ضبع  �ل�  �إىل م�ضتوى  بها  و�لإرت��ق��اء 
وو�ضائل غر  �إبد�عية  جنوم بطرق 
�ملتعاملني  توقعات  تفوق  تقليدية 
�ملتعاملني  خدمة  م��ر�ك��ز  جميع  يف 
و�لعمل على  �لحت��ادي��ة  يف �جلهات 
ت�ضهيل �لإج��ر�ء�ت وحتقيق �لإبد�ع 
يزيد  �لتي  �ملر�كز  ه��ذه  يف  و�لتميز 
عددها على 400 مركز منت�ضرة يف 

خمتلف مناطق �لدولة.
مب�ضاركة  �مل���ل���ت���ق���ى  ه�����ذ�  وي���ع���ت���رب 
ه���ي���ئ���ة �ل����ط����رق و�مل�����و�������ض�����الت هو 
�لتي  �مللتقيات  �ضل�ضلة  يف  �ل�����ض��اب��ع 
للخدمة  �لإم��ار�ت  برنامج  ينظمها 
�حلكومية �ملتميزة حيث نظم عدد� 
م��ن �مل��ل��ت��ق��ي��ات ���ض��ارك ب��ه��ا ممثلون 
خمتلفة  خ���دم���ي���ة  ق���ط���اع���ات  ع����ن 
و�لفنادق  �مل�ضارف  �ل��ط��ر�ن  منها 
�لإلكرتونية  و�خلدمات  و�ل�ضيافة 
�حلكومة  ح��ر���س  �إط�����ار  يف  وذل����ك 
�لإحتادية على �إثر�ء جتربة �جلهات 

يف خدمة �ملتعاملني.

الإم�رات تن�سم اإىل نظ�م ب�يل ملك�فحة التهريب والجت�ر ب�لب�سر واجلرائم ذات العالقة
•• اأبوظبي -وام: 

�لعربية  �لإم������ار�ت  دول���ة  �أع��ل��ن��ت   
نظام  �إىل  �ن�����ض��م��ام��ه��ا  �مل���ت���ح���دة 
بالب�ضر  �لإجت�������ار  مل��ك��اف��ح��ة  ب����ايل 
وذل���ك  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت  و�جل����ر�ئ����م 
�لجتماع  يف  م�����ض��ارك��ت��ه��ا  خ����الل 
باأندوني�ضيا  �خل��ام�����س  �ل������وز�ري 
و�ل�����������ذي ������ض����ت����ع����ر�����ض����ت خ���الل���ه 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ضعيها  بالب�ضر  �لإجت���ار  ملكافحة 
�لإقليمي  �ل��ت��ع��اون  ت��اأ���ض��ي��ل  �إىل 
�مل���ج���ال. ومثل  و�ل������دويل يف ه����ذ� 
�ل��دول��ة يف ه���ذ� �لج��ت��م��اع �ضعادة 
�لعو�ضي  �ل��رح��ي��م  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور 
لل�ضوؤون  �خلارجية  وزي��ر  م�ضاعد 
�ضعيد  �لدكتور  و�ضعادة  �لقانونية 

يندرج �ضمن �جلهود �ملكثفة للجنة 
�لوطنية ملكافحة �لإجتار بالب�ضر. 
يعد  بايل  نظام  �أن  �لعو�ضي  و�أك��د 
�لفاعلة لدعم  �لآل��ي��ات  �أح��د ه��ذه 
�ل���ت���ع���اون وت���ب���ادل �خل�����رب�ت على 
م�ضتوى �لدول و�ملنظمات �لدولية 
�ملن�ضمة له .. م�ضدد� على �أن دولة 
�لإمار�ت تعمل من خالل �أجهزتها 
ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة ج���رمي���ة �لإجت�����ار 
�إ�ضرت�تيجية  خ��الل  م��ن  بالب�ضر 
حماور  خم�س  على  ت��ق��وم  وطنية 
و�حلماية  �ل��وق��اي��ة  وه��ي  رئي�ضية 
و�لعقاب  �ل��ق�����ض��ائ��ي��ة  و�مل���الح���ق���ة 
و�أخ�����ر� �ل��ت��ع��اون �ل�����دويل. وبني 
متكنت  �لإم���������ار�ت  �أن  �ل��ع��و���ض��ي 
م���ن حت��ق��ي��ق �إجن��������از�ت ك���ب���رة يف 
بالب�ضر  �لإجت����ار  مكافحة  جم��ال 

�لدويل �لتعاون و�لتن�ضيق �مل�ضتمر 
يف هذ� �ل�ضاأن. و�أو�ضح �لعو�ضي �أن 
�لعمل من خالل  �لإم���ار�ت تدعم 
�ل�ضان  ه���ذ�  �ل��دول��ي��ة يف  �لآل���ي���ات 
بالتعاون و�لتن�ضيق  وترحب د�ئما 
�لدولية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �ل�����دول  م���ع 
جلر�ئم  فاعلة  م��و�ج��ه��ه  ل�ضمان 
نظام  �ن  وذك���ر   . بالب�ضر  �لإجت���ار 
ب���ايل ه���و ن��ظ��ام �خ��ت��ي��اري للدول 
�لآ���ض��ي��وي��ة و�مل��ط��ل��ة ع��ل��ى �ملحيط 
�لبا�ضيفيكي حتت رئا�ضة م�ضرتكة 
و�أ���ض��رت�ل��ي��ا ويهدف  لأن��دون��ي�����ض��ي��ا 
و�لتجارب  �خل�����رب�ت  ت���ب���ادل  �إىل 
يف  �لأع�ضاء  �ل��دول  بني  �لناجحة 
بالب�ضر  �لإجت���ار  مكافحة  م�ضائل 
و�جلر�ئم  �لأ���ض��خ��ا���س  وت��ه��ري��ب 
هذ�  ي��ه��دف  كما  للحدود  �ل��ع��اب��رة 

�مل�ضاعد  �ل��وك��ي��ل  �ل��غ��ف��ل��ي  حم��م��د 
وز�رة  يف  �لوطني  �ملجل�س  ل�ضوؤون 
�لوطني  �ملجل�س  ل�����ض��وؤون  �ل��دول��ة 
�للجنة  وم��ق��رر  وع�ضو  �لحت���ادي 
�لوطنية ملكافحة �لإجتار بالب�ضر. 
و�ألقى �ضعادة �لدكتور عبد �لرحيم 
�ملنا�ضبة قدم  بهذه  كلمة  �لعو�ضي 
�أندوني�ضيا  م��ن  لكل  �ل�ضكر  فيها 
و�أ���ض��رت�ل��ي��ا ع��ل��ى دع��وت��ه��م��ا دولة 
نظام  �إىل  ل��الن�����ض��م��ام  �لإم�������ار�ت 
�لأع�ضاء  �ل����دول  �ضكر  ك��م��ا  ب���ايل 
�إىل  �ل��دول��ة  بان�ضمام  لرتحيبها 
�أن دولة  �إىل  و�أ���ض��ار   . �لنظام  ه��ذ� 
تاأ�ضيل  ع��ل��ى  حت��ر���س  �لإم�������ار�ت 
�ل��ت��ع��اون �لإق��ل��ي��م��ى و�ل����دويل من 
خالل �لن�ضمام لع�ضوية �لآليات 
�ل���د�ع���م���ة ل���ه���ذ� �ل���ت���وج���ه و�ل����ذي 

بحماية  يتعلق  فيما  وخ�����ض��و���ض��ا 
ولفت   . �لإجت����ار  �ضحايا  ورع��اي��ة 
�لإم������ار�ت  دول����ة  �ن  �ىل  ���ض��ع��ادت��ه 
مالجئ  �أرب��ع��ة  توفر  على  عملت 
لتوفر  بالب�ضر  �لإجت��ار  ل�ضحايا 
�ل�ضحايا  تاأهيل  و�إع���ادة  �لرعاية 
و�ل��ت��اأك��د م��ن �إع��ادت��ه��م �إىل دولهم 
�لأجهزة  م���ع  �ل��ت��ن�����ض��ي��ق  �إط�����ار  يف 
ل�ضمان  �مل�����ض��در  دول  يف  �مل��ع��ن��ي��ة 
و�أك���د  �ل���الئ���ق.  بال�ضكل  ع��ودت��ه��م 
و�لآليات  �ل���دويل  �لتعاون  �أهمية 
�لإقليمية ملكافحة جرمية �لإجتار 
بالب�ضر .. منوها باأن هذه �جلرمية 
�إقليمية  عرب  جرمية  باأنها  تتميز 
ترتكب  �أن  �ملمكن  م��ن  �أن��ه��ا  حيث 
يف دول���ة وت��رتت��ب �آث��اره��ا يف دولة 
�أخ����رى مم��ا ي��وج��ب ع��ل��ى �ملجتمع 

و�آليات  ن��ظ��م  و���ض��ع  �إىل  �ل��ت��ج��م��ع 
�ضاأنها  �ل��دول و�لتي من  بني هذه 
�لتاأكد من �ملو�جهه �لفاعلة لهذه 
�لأع�ضاء.  �ل�����دول  ف���ى  �جل���ر�ئ���م 
وق�����د ���ض��ه��د �لج���ت���م���اع �ل�������وز�ري 
�ملتحدة  �لوليات  من  كل  �ن�ضمام 
�ملتحدة  �لأمم  ومكتب  �لأمريكية 
ل��ل��ج��رمي��ة �مل��ن��ظ��م��ة و�مل����خ����در�ت 
مد�خالت  �ضهد  كما  ب��ايل  لنظام 
و�ملنظمات  �ل������دول  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�ل��دول��ي��ة �لأع�����ض��اء و�ل��ت��ي عربت 
بان�ضمام  وترحيبها  �ضعادتها  عن 
�ضي�ضكل  و�ل�����ذي  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�لنظام.  ل��ه��ذ�  �إي��ج��اب��ي��ة  �إ���ض��اف��ة 
�نتهى  �لتي  �لتو�ضيات  �أه��م  وم��ن 
�ل������وز�ري و�لتي  �إل��ي��ه��ا �لج��ت��م��اع 
���ض��ت��ع��م��ل �ل�������دول �لأع���������ض����اء من 

�عتماد  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  خاللها 
لت�ضجيل  �لخ���ت���ي���اري  �ل��ربن��ام��ج 
�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ب��ي��ان��ات ع��ن جر�ئم 
�لإجت���������ار ب��ال��ب�����ض��ر و�مل�����ق�����دم من 
للجرمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ك��ت��ب 

�عتماد  �ملنظمة و�ملخدر�ت كما مت 
لالإبالغ  �ل�����ض��اخ��ن  �خل����ط  ن���ظ���ام 
ع��ن ج��ر�ئ��م �لإجت���ار بالب�ضر على 
�لأع�ضاء يف نظام  �ل��دول  م�ضتوى 

بايل . 

الوطني لالأر�س�د ي�س�رك مبهرج�ن اأبوظبي الدويل لأفالم البيئة 
•• اأبوظبي -وام: 

�أبوظبي  م��ه��رج��ان  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت 
�ل��دويل لأف��الم �لبيئة �ل��ذي يقام 
حمد�ن  �ل�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لع�ضرين  يف  �ل��غ��رب��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
م�ضاركة  ع��ن  �جل���اري  �ل�ضهر  م��ن 
�جلوية  ل��الأر���ض��اد  �لوطني  �مل��رك��ز 
و�لزلزل كر�عي ذهبي للمهرجان 
وذلك يف �إطار جهودها يف �مل�ضاهمة 
�لبيئة.  على  �حل��ف��اظ  �أن�ضطة  يف 
�ملخت�ضة  �جل����ه����ة  ه�����و  و�مل������رك������ز 
ب�ضوؤون �لأر�ضاد �جلوية و�لبحرية 

�لن�ضف �ضاعة عن �جلهود �حلثيثة 
عملية  يف  �مل����رك����ز  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي 
ت�ضتوجب  �أنها  خا�ضة  �ل�ضتمطار 
�ل�ضحاب  تلقيح  طريقة  يف  �ل��دق��ة 
و�ل���ت���ي ت��ت��م م��ت��اب��ع��ت��ه��ا م���ن خالل 
على  �مل���ت���ط���ورة  �ل�����ض��ح��ب  ر�د�ر�ت 
م�ضتوى �لعامل و�ملوجودة يف �ملركز 
نحو  �لطائرة  توجيه  يتم  وبعدها 
و�ملكان  �لوقت  يف  �ل�ضحاب  قاعدة 
�مل��ن��ا���ض��ب��ني. وي��ك�����ض��ف �ل��ف��ي��ل��م عن 
�ل�����ض��و�ع��د �لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ت��ي تقوم 
�أن  �إىل  ي�ضر  ك��م��ا  �لعملية  ب��ه��ذه 
�ملو�د �مل�ضتخدمة يف عملية �لتلقيح 
�أو غر  �أي تاأثر مبا�ضر  لي�س لها 

�ل�ضائد يف �لدولة . وقال �ملندو�س 
بدعم  يحظي  �ل���ذي  �مل��رك��ز  يعترب 
بن  من�ضور  �ل�ضيخ  �ضمو  قبل  م��ن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�أحد  �لرئا�ضة  �ضوؤون  �ل��وزر�ء وزير 
�ملر�كز �ملهمة يف هذ� �ملجال ونتمنى 
حمليا  �مل��ن��ت��ج  �ل��ف��ي��ل��م  ي����ري  �أن 
عرو�س �ملهرجان و�أن تكون جتربة 
م�����ض��ارك��ت��ن��ا دع���م���ا ل���ه���ذ� �حل����دث 
�أن ي�ضبح من  �لوليد �لذي نتمنى 
�لعالية يف  �لقيمة  ذ�ت  �ملهرجانات 
خدمة �ملجتمع و�ملجتمعات �ملحيطة 
�أننا نت�ضارك جميعا يف نف�س  حيث 
�لتي  و�لبيئية  �ملناخية  �ل��ظ��روف 

و�ل���زلزل ب��دول��ة �لإم����ار�ت ويقدم 
�جلهات  م��ن  �لعديد  �إىل  خدماته 
�لبحوث  وم������ر�ك������ز  �حل���ك���وم���ي���ة 
وو�ضائل �لإعالم. وتتمثل م�ضاركة 
�ملركز من خالل فيلم �ل�ضتمطار 
�ملنطقة  يف  له  �لأول  �لعر�س  وه��و 
�ل�ضحب  ت��ل��ق��ي��ح  ك��ي��ف��ي��ة  وي���ت���ن���اول 
�لركامية عرب �لطائر�ت للم�ضاعدة 
تكثف  و�ضرعة  �ل��ه��و�ء  ت�ضبع  على 
ب��خ��ار �مل���اء لإ���ض��ق��اط �مل��ط��ر.. وتتم 
مزودة  ط��ائ��رة  ع��رب  �لعملية  ه��ذه 
لو�ضع  وم�ضممة  خا�ضة  ب��اأج��ه��زة 
لال�ضتمطار.  �لأ����ض���ا����ض���ي���ة  �مل������و�د 
مدته  تبلغ  �ل��ذي  �لفيلم  ويك�ضف 

�أدق  ع���ل���ى  ح���ري�������س  و�ع  جم��ت��م��ع 
بيئته  �ملحافظة على  �لتفا�ضيل يف 
مم��ا ���ض��ي��ك��ون ل��ه �أف�����ض��ل �أث����ر على 
�ل�ضحة �لعامة وعلى �إبر�ز �ملجتمع 
�لتي  �ل��ر�ق��ي��ة  �ملجتمعات  ك��اإح��دى 
�لإمار�ت  دول��ة  حكومة  لها  تطمح 
ي�ضارك  ���ض��وف  جهته  م��ن  و�مل��رك��ز 
حديثة  تقنية  ع��ن  وثائقي  بفيلم 
�أل وهو  ت�ضهم يف حت�ضني �لطق�س 
�ل�ضتمطار �ل�ضناعي تقنية فريدة 
يف عملية تلقيح �ل�ضحب �لتي تزيد 
�أقل من  وبكلفة  �ملياه  من من�ضوب 
فاإنها  �أخ���رى  جهة  وم��ن  حتليتها 
�لطق�س  حت�����ض��ني  ع���ل���ى  ت�����ض��اع��د 

مبا�ضر يف تلوث �لأمطار �أو �لهو�ء 
�أو  �لبيئة  ع��ل��ى  ���ض��رر�  ت�ضبب  ول 
�ل�ضحة �لعامة. وتعليقا على هذه 
�ل���دك���ت���ور عبد�هلل  ق����ال  �مل�����ض��ارك��ة 
للمركز  �لتنفيذي  �ملدير  �ملندو�س 
�إن����ه مل���ن دو�ع�����ي ���ض��رورن��ا ن��ح��ن يف 
�جلوية  ل��الأر���ض��اد  �لوطني  �مل��رك��ز 
�أوىل م�ضاركتنا  �أن تكون  و�ل��زلزل 
يف مثل هذه �ملهرجانات �لتي تهتم 
ب�ضوؤون �لبيئة و�لتي بدورها تدعم 
�جل��ه��ود �ل��وط��ن��ي��ة يف �إر����ض���اء فكر 
�ملجتمع  �إدر�ك  كيفية  يف  منهجي 
وزيادة  �ملحيطة  �لبيئية  للظروف 
�لوعي �لبيئي للم�ضاهمة يف �يجاد 

منطقة  يف  �إ�ضتخد�مها  �أ���ض��ي��ئ  ل��و 
�ضوف تنعك�س تلقائيا على �ملناطق 
�لأخرى يف �لعامل ولنعمل معا على 
�إجناح هذ� �ملهرجان ليكون �إ�ضافة 
�لدولة  تلعبه  �لذي  للدور  جديدة 
و�لعامل  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
مهرجان  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر   .
�أبوظبي �لدويل لأفالم �لبيئة هو 
�حلدث �لأول من نوعه يف �ملنطقة 
وي��ق��ام خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 20 �إىل 
25 �أبريل �جلاري وتنظمه �ضركة 
�لإعالمية  و�لإ���ض��ت�����ض��ار�ت  �لن��ت��اج 
�لرتويج  وي�����ض��ت��ه��دف  لب  م��ي��دي��ا 
�ملحافظة  لأه���م���ي���ة  �جل���م���اه���ري 

على �لبيئة حتت �ضعار من �أجل �أن 
ت�ضبح �لأر�س مكانا �أف�ضل للحياة 
و����ض��ت��ط��الع وم���و�ك���ب���ة ك���ل م���ا هو 
حديث وجديد يف جمالت �لتوعية 

و�حلفاظ على �لبيئة.
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••  اأبوظبي -وام: 

�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ت�ضلم 
قانون  م�������ض���روع  �حل���ك���وم���ة  م����ن 
باإن�ضاء   2013 ل�����ض��ن��ة  �حت������ادي 
ملكافحة  ل��ل��ت��م��ي��ز  �ل������دويل  �مل���رك���ز 
للمادة  وف���ق���ا  �ل��ع��ن��ي��ف  �ل���ت���ط���رف 
89 من �لد�ضتور . وبينت �ملذكرة 
�لإي�����ض��اح��ي��ة مل�����ض��روع �ل��ق��ان��ون �أنه 
بالتعهد  �ل��دول��ة  م��ن  �لتز�ما  ج��اء 
�لذي �أطلقته باإن�ضاء مركز ملكافحة 
�ل���ت���ط���رف �ل��ع��ن��ي��ف وذل�����ك خالل 
�ملرهاب  ملكافحة  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ت��دى 
2011م  نيويورك  يف  عقد  �ل��ذي 
�لقانوين  �ل�����ض��ن��د  �إي����ج����اد  وب��غ��ي��ة 
لإن�ضاء �ملركز وما يتطلبه ذلك من 
�إ�ضد�ر قانون �حتادي بهذ� �ل�ضاأن. 
�أر�ضية  �إي��ج��اد  �إىل  �مل��رك��ز  وي��ه��دف 
م�����ض��رتك��ة ل��ل��ح��و�ر وت���ب���ادل �ل���ر�أي 
وتن�ضيق �جلهود مع �لدول �ملوؤ�ض�ضة 
للمنتدى �لدويل ملكافحة �لرهاب 
�ل�ضاعية ملو�جهة �لتطرف �لعنيف 
و�لتن�ضيق  �ل��ت��ع��اون  م��ن  �إط����ار  يف 
و�لدولية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���ر�ك���ز  م���ع 
وتقدمي  �مل�ضابه  �لخت�ضا�س  ذ�ت 
هادفة  م��و���ض��وع��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  روؤى 
�لأخرى  �لعمل  فرق  مع  و�لتعاون 
وح�ضب  �مل���ن���ت���دى.  ع����ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة 
من  يتكون  �ل��ذي  �لقانون  م�ضروع 
�مل���و�د من  15 م���ادة فقد ت��ن��اول��ت 
�ملركز  و�إن�����ض��اء  �ل��ت��ع��ري��ف��ات   4-1
�لتطرف  ملكافحة  للتميز  �ل���دويل 
و�خت�ضا�ضاته  و�أه���د�ف���ه  �لعنيف 
�إىل   9-5 �مل��و�د من  فيما تطرقت 
�إد�رة  مبجل�س  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأح���ك���ام 
�ملركز و�خت�ضا�ضاته وتعيني مدير 
�لو�جب  و�ل�������ض���روط  ل���ه  ت��ن��ف��ي��ذي 
و�خت�ضا�ضاته  ف���ي���ه  ت����وف����ره����ا 

�خلا�ضة  �لأح���ك���ام  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
له.  �ملالية  و�ل�ضنة  �ملركز  باإير�د�ت 
ك��م��ا ت��ن��اول��ت �مل����و�د م��ن 13-10 
�لأح���ك���ام �ل��ع��ام��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة بحظر 
باأية  ل���ل���ق���ي���ام  �مل����رك����ز  �����ض���ت���غ���الل 
�لدولة  ت�ضريعات  تخالف  �أن�ضطة 
�أو تتعار�س مع م�ضاحلها �أو مت�س 
حتمل  وع���دم  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب�ضوؤونها 
�لدولة �مل�ضوؤولية عن ما يقوم به �أو 
�أعمال  من  �ملركز  موظفو  يرتكبه 
عند ممار�ضتهم لأعماله و�أن�ضطته 
وذل������ك ب�����ض��ب��ب وج������ود �مل����رك����ز يف 
�إقليمها و�ضريان ت�ضريعات �لدولة 
�لعالقة  م��ن  ب��ال��رغ��م  �مل��رك��ز  على 
م��ا ب��ني �مل��رك��ز وم��ن��ت��دى مكافحة 
�لإره���اب و�أخ���ر� �إع��ط��اء مو�طني 
�لتعيني  يف  �لأول������وي������ة  �ل�����دول�����ة 
14و15  �ملادتان  باملركز. ونظمت 
�لأحكام �خلتامية �ملتعلقة ب�ضريان 
و�لتاأمينات  �ملعا�ضات  قانون  �أحكام 
�ملركز  موظفي  على  �لجتماعية 
حكم  و�أي�ضا  �ل��دول��ة  مو�طني  من 
�لر�ضمية.  �جل����ري����دة  يف  �ل��ن�����ض��ر 

م�ضروع  م����ن   2 ل���ل���م���ادة  ووف����ق����ا 
�ملركز  ي�ضمى  مركز  ين�ضاأ  �لقانون 
�لتطرف  ملكافحة  للتميز  �ل���دويل 
�لعنيف ويطلق عليه مركز هد�ية 
�لعتبارية  ب��ال�����ض��خ�����ض��ي��ة  ي��ت��م��ت��ع 
وحتقيق  ن�ضاطه  ملمار�ضة  �لالزمة 
�ل�ضتقالل  ل���ه  وي���ك���ون  �أغ���ر�����ض���ه 
�أموره  لت�ضريف  و�لإد�ري  �مل���ايل 
�أب���وظ���ب���ي فيما  م���ق���ره يف  وي���ك���ون 
بينت �مل���ادة 3 �أه���د�ف �مل��رك��ز وهي 
م�����ض��رتك��ة للحو�ر  �أر���ض��ي��ة  �إي���ج���اد 
�ل�����ر�أي وت��ن�����ض��ي��ق �جلهود  وت���ب���ادل 
للمنتدى  �مل��وؤ���ض�����ض��ة  �ل������دول  م���ع 
�ل�ضاعية ملو�جهة �لتطرف �لعنيف 
و�لتن�ضيق  �ل��ت��ع��اون  م��ن  �إط����ار  يف 
و�لدولية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���ر�ك���ز  م���ع 
وتقدمي  �مل�ضابه  �لخت�ضا�س  ذ�ت 
هادفة  م��و���ض��وع��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  روؤى 
�لأخرى  �لعمل  فرق  مع  و�لتعاون 
�ملنبثقة عن �ملنتدى. وطبقا للمادة 
حتقيق  �ضبيل  يف  �مل��رك��ز  ي��ق��وم   4
�لخت�ضا�ضات  مبمار�ضة  �أه��د�ف��ه 
بيانات  ق���اع���دة  �إن�������ض���اء  �ل��ت��ال��ي��ة: 

ل��ت��ب��ادل �مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ب��ي��ان��ات مع 
وبناء  �ملنتدى  يف  �لأع�ضاء  �ل��دول 
�ل��ق��در�ت وت��ق��دمي ب��ر�م��ج ملكافحة 
�لأبحاث  �لعنيف وتقييم  �لتطرف 
و�إقامة  �ل�����ض��ل��ة  ذ�ت  و�ل���در�����ض���ات 
�لدور�ت وور�س �لعمل و�ملحا�ضر�ت 
ذ�ت  �مل���و����ض���وع���ات  يف  و�ل�����ن�����دو�ت 
�ل�ضلة و�إعد�د �لدر��ضات و�لأبحاث 
�لتطرف  مكافحة  مبجال  �ملتعلقة 
مع  و�لتن�ضيق  و�ل��ت��ع��اون  �لعنيف 
و�إن�����ض��اء �ضر�كات  �لإع����الم  و���ض��ائ��ل 
وت�����ع�����اون م����ع �ل���ق���ط���اع���ني �ل���ع���ام 
و�خل���ا����س و�ل��ت��و����ض��ل م��ع و�ضائل 
�لتي   5 �مل������ادة  ون�����ض��ت  �لإع�������الم. 
�لإد�رة على  بعنو�ن جمل�س  جاءت 
�أن يتوىل �إد�رة �ملركز جمل�س �إد�رة 
�ل�ضخ�ضيات  م��ن  ع��دد  م��ن  يتكون 
�لدولية  �خل��ربة  ذوي  م��ن  �لعامة 
�ملرموقة ل يقل عددهم عن ع�ضرة 
كبار  من  �ثنان  بينهم  من  �أع�ضاء 
�مل�ضوؤولني يف �لدولة يتم �ختيارهم 
م�����ن خ������الل ت���ر����ض���ي���ح���ات �ل������دول 
على  �ملو�فقة  �ملنتدى  يف  �مل�ضاركة 

مبادرة �لدولة باإن�ضاء �ملركز وتكون 
ويعقد  �ملقر  لدولة  �ملجل�س  رئا�ضة 
�جتماعاته فيها ومدة �لع�ضوية يف 
�ملجل�س حتدد وفقا للنظم و�للو�ئح 
�لد�خلية للمركز ويجتمع �ملجل�س 
�لأقل  ع��ل��ى  �ضنة  ك��ل  و�ح����دة  م���رة 
�أن  ويجوز  منها  �لأول  �لن�ضف  يف 
بدعوة  ��ضتثنائية  �جتماعات  يعقد 
كلما  �أع�ضائه  ثلثي  �أو  رئي�ضه  من 
�إىل ذل��ك ول يكون  دع��ت �حل��اج��ة 
ح�ضره  �إذ�  �إل  �ضحيحا  �لجتماع 
�مل��ج��ل�����س وت�ضدر  �أع�����ض��اء  �أغ��ل��ب��ي��ة 
�لأع�ضاء  �أ�ضو�ت  باأغلبية  قر�ر�ته 
�حل����ا�����ض����ري����ن وع����ن����د �ل���ت�������ض���اوي 
�لرئي�س  �لذي منه  يرجح �جلانب 
بني  م����ن  ي�����ض��ك��ل  �أن  ول��ل��م��ج��ل�����س 
�أو  �أو م��ن غ��ره��م جلنة  �أع�����ض��ائ��ه 
�ل��ق��ي��ام مبهمة  �إل��ي��ه��ا  ي�ضند  �أك���ر 
حمددة �أو �إجر�ء بحوث �أو در��ضات 
معينة وتعر�س �للجنة ما تتو�ضل 

�إلي�ه على �ملجل�س لتخ�اذ ما ير�ه.
م�ضروع  ح�����ض��ب   6 �مل������ادة  ون�����ض��ت 
بعنو�ن  ج������اءت  و�ل����ت����ي  �ل���ق���ان���ون 
�لإد�رة  جم���ل�������س  �خ���ت�������ض���ا����ض���ات 
بو�ضع  �مل��ج��ل�����س  ي��خ��ت�����س  �أن  ع��ل��ى 
وبر�مج  وخ��ط��ط  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�ملركز ومتابعة تنفيذها مبا يحقق 
�أهد�فه و�إ�ضد�ر �لأنظمة و�للو�ئح 
�ملركز  ب����اإد�رة  �ملتعلقة  و�ل���ق���ر�ر�ت 
�ملالية  و���ض��وؤون��ه  �أن�ضطته  وت��ع��زي��ز 
و�لإد�ري�������ة و�مل�����و�رد �ل��ب�����ض��ري��ة مبا 
ين�ضجم مع �أهد�فه ومبا ل يخالف 
�أحكام هذ� �لقانون و�عتماد �مليز�نية 
�خلتامي  و�حل���������ض����اب  �ل�������ض���ن���وي���ة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  وتعيني  للمركز 
وتعيني  �لآخرين  و�مل��در�ء  للمركز 
مدققي ح�ضابات خارجيني لتدقيق 
تقاريرهم  وتلقي  �مل��رك��ز  ح�ضابات 

تفوي�س  ول��ل��م��ج��ل�����س  و�ع��ت��م��اده��ا 
رئي�س  �إىل  �خ��ت�����ض��ا���ض��ات��ه  ب��ع�����س 
�أع�ضائه  من  ع�ضو  �أي  �أو  �ملجل�س 
وي��ح��دد �ل��ن��ظ��ام �ل��د�خ��ل��ي للمركز 
�لتفوي�س  ي���ج���وز  �ل���ت���ي  �مل�����ض��ائ��ل 
فيها. وح�ضب �ملادة 7 يكون للمركز 
مو�طني  م�����ن  ت���ن���ف���ي���ذي  م����دي����ر 
�ل��دول��ة ي��ع��ني ب��ق��ر�ر م��ن �ملجل�س 
للتجديد  قابلة  �ضنو�ت  ثالث  ملدة 
وي�ضرتط فيمن ير�ضح ل�ضغل هذ� 
�ملن�ضب �أن يتمتع مبكانة مرموقة 
مبجالت  و�هتمام  و��ضعة  وثقافة 
ذوي  م��ن  يكون  و�أن  �مل��رك��ز  ن�ضاط 
�لفنية  و�خل���ربة  �لإد�ري����ة  �لكفاءة 
وي��ح��دد �ل��ن��ظ��ام �ل��د�خ��ل��ي للمركز 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �خ��ت�����ض��ا���ض��ات 
و�ضالحياتهم  �لآخ��ري��ن  و�مل����در�ء 
وتتكون  و�م��ت��ي��از�ت��ه��م.  ورو�ت��ب��ه��م 
وفقا  للمركز  �ل�ضنوية  �لإي�����ر�د�ت 
و�ملنح  �ملخ�ض�ضات  م��ن   8 ل��ل��م��ادة 
�مل���ال���ي���ة م���ن �ل������دول �لأع�������ض���اء يف 
�ملالية  و�ملنح  و�ملخ�ض�ضات  �ملنتدى 
و�ملنظمات  �ملحلية  �ملوؤ�ض�ضات  م��ن 
يو�فق  و�لتي  و�لدولية  �لإقليمية 
ع��ل��ي��ه��ا �مل��ج��ل�����س ول ت��ت��ع��ار���س مع 

�أه��د�ف��ه و�أي���ة ع��و�ئ��د م��ن ممار�ضة 
�ملركز لأن�ضطته. وبينت �ملادة 9 �أن 
�ل�ضنة �ملالية للمركز تبد�أ من �أول 
يناير وتنتهي يف �حلادي و�لثالثني 
با�ضتثناء  دي�ضمرب من كل عام  من 
ف��ت��ب��د�أ من  �لأوىل  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ض��ن��ة 
تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون وتنتهي 
يف �حلادي و�لثالثني من دي�ضمرب 
م��ن �ل��ع��ام �ل��ت��ايل وي��ح��ظ��ر ح�ضب 
للقيام  �مل��رك��ز  ��ضتغالل   10 �مل���ادة 
ت�ضريعات  ت��خ��ال��ف  �أن�����ض��ط��ة  ب���اأي���ة 
م�ضاحلها  مع  تتعار�س  �أو  �لدولة 
ول  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  ب�ضوؤونها  مت�س  �أو 
 11 للمادة  طبقا  �ل��دول��ة  تتحمل 
�إقليمها  يف  �مل���رك���ز  وج����ود  ب�����ض��ب��ب 
�أي�����ة م�����ض��وؤول��ي��ة ع��م��ا ي���ق���وم ب���ه �أو 
عند  �أع��م��ال  م��ن  موظفوه  يرتكبه 
�ملركز  و�أن�ضطة  ممار�ضتهم لأعمال 
�أن��ه ل حتول   12 فيما بينت �مل��ادة 
عالقة �ملركز باملنتدى دون تطبيق 
�لت�ضريعات �لنافذة يف �لدولة عليه 
وع��ل��ى م��وظ��ف��ي��ه �ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه و 
�لأولوية  ت��ك��ون   13 ل��ل��م��ادة  وف��ق��ا 
و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي  �ل��ك��ادر  تعيني  يف 
مل��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة. وت�����ض��ري ح�ضب 

14 على موظفي �ملركز من  �مل��ادة 
�لق�انون  �أح��ك��ام  �ل��دول��ة  م��و�ط��ن��ي 
 1999 ل�����ض��ن��ة   7 �لحت�����ادي رق���م 
باإ�ضد�ر قانون �ملعا�ضات و�لتاأمينات 
وفقا  و  وت��ع��دي��الت��ه  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  �لقانون  ه��ذ�  ين�ضر   15 للمادة 
من  ب��ه  ويعمل  �لر�ضمية  �جل��ري��دة 
ويلغى  ن�ضره  لتاريخ  �لتايل  �ليوم 
تاريخ  م��ن  ���ض��ن��و�ت  خم�س  مب�ضي 
هذ� �لن�ضر وي�ضدر جمل�س �لوزر�ء 
�ل������ق������ر�ر�ت �ل���الزم���ة  يف �ل�����دول�����ة 
مل��ع��اجل��ة �لآث����ار �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى هذ� 
�لإل���غ���اء. وي��خ��ت�����س �مل��ج��ل�����س وفقا 
م�ضروعات  يف  ب��ال��ن��ظ��ر  ل��ل��د���ض��ت��ور 
ميار�س  حيث  �لحت��ادي��ة  �لقو�نني 
مناق�ضة  يف  �ل���ت�������ض���ري���ع���ي  دوره 
�لد�ضتورية  �لتعديالت  م�ضروعات 
�لحتادية  �ل��ق��و�ن��ني  م�ضروعات  و 
للدولة  �لعامة  �مليز�نية  م�ضروع  و 
�خلتامية  ح�ضاباتها  وم�����ض��روع��ات 
�مل����ع����اه����د�ت  �ل�����������ر�أي يف  و�إب�������������د�ء 
و�لتفاقيات �لدولية وللمجل�س �أن 
�أو  يو�فق على م�ضروعات �لقو�نني 
يعدلها �أو يرف�ضها وله �أن يبدي ما 

ير�ه من مالحظات.

•• الكويت-وام:

برئا�ضة  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  م��ن  وف��د  ي�ضارك   
�جتماعات  يف  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ر  �أحمد  حممد  معايل 
�ملوؤمتر �ل�19 لالحتاد �لربملاين �لعربي �لتي �ضتنطلق 

�ليوم يف �لكويت وت�ضتمر حتى 10 �أبريل �جلاري.
وي�ضم وفد �ملجل�س �ضعادة كل من �لدكتور عبد�لرحيم 
و�أحمد  �أهلي  عبد�مللك  و�أحمد  �ل�ضاهني  عبد�للطيف 
و�لدكتور  �ل�ضويدي  نا�ضر  وخليفة  �ل�ضام�ضي  رحمة 
حممد  و�لدكتور  �ملجل�س  �أع�ضاء  �لنقبي  علي  يعقوب 

�ضامل �ملزروعي �لأمني �لعام للمجل�س.
ويناق�س �ملوؤمتر � �لذي يعقد مب�ضاركة روؤ�ضاء �لربملانات 
�نتخاب  ع��دة منها  � مو�ضوعات  وف��ود  وروؤ���ض��اء  �لعربية 
مكتب �ملوؤمتر �لذي يتكون من �لرئي�س ونائبه ومناق�ضة 
�لتنفيذية  و�للجنة  �لحتاد  ن�ضاط  �لرئي�س عن  تقرير 
�أو�ضاع  حول  �لعام  �لأم��ني  وتقرير  �ل�18  �ملوؤمتر  منذ 

�لحتاد و�أن�ضطته.
كما يناق�س �ملوؤمتر مد�خالت روؤ�ضاء �لربملانات و�لوفود 
حول �لو�ضع �لعربي �لر�هن و�حلر�ك �ل�ضعبي و�ضيلقي 
كلمة  �لوطني �لحت��ادي  �ملجل�س  رئي�س  خاللها معايل 
�لحتاد  يف  �لد�ئمة  �للجان  ت�ضكيل  و�ضيتم  �ل�ضاأن  بهذ� 
�ل�ضوؤون  وه����ي جل��ن��ة  وم��ق��رري��ه��ا  روؤ���ض��ائ��ه��ا  و�خ���ت���ي���ار 
�لو�ضع  �ضتناق�س  �لتي  �لربملانية  و�لعالقات  �ل�ضيا�ضية 

�لعربي �لر�هن و�لن�ضاط �لدويل و�لإقليمي لالحتاد.
�ملالية  �ل�����ض��وؤون  جل��ن��ة  ت�ضكيل  �مل��وؤمت��ر  خ���الل  و�ضيتم 
و�لقت�ضادية �لتي �ضت�ضع خطة �لحتاد وميز�نيته لعام 
2013 و�ضيناق�ضها �ملوؤمتر وجتتمع جلنة �ضوؤون �ملر�أة 
�أن�ضطة  عن  �للجنة  �أع�ضاء  تقارير  ملناق�ضة  و�لطفولة 
للموؤمتر  و�لتح�ضر   2012 ع��ام  خ��الل  برملاناتهم 

�لربملاين �لعربي �خلا�س بتفعيل دور �ملر�أة �لعربية.
وي��ن��اق�����س �مل��وؤمت��ر خ��ط��ة ع��م��ل �لحت����اد ل��ع��ام 2013م 
و�حل�ضاب  ل���الحت���اد  و�لإق���ل���ي���م���ي  �ل������دويل  و�ل��ن�����ض��اط 
2012 وميز�نية �لحتاد لعام  �خلتامي لالحتاد لعام 
 .. �أع��م��ال  من  ي�ضتجد  وم��ا  �لرئا�ضة  �نتقال  و   2013
و�ضتتقدم �ل�ضعبة �لإمار�تية باملذكرة �لتف�ضرية مل�ضروع 
ميثاق  ع��ل��ى  للتعديل  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�ضعبة 

�لحتاد �لربملاين �لعربي.
�ضياغة  �أن  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لربملانية  �ل�ضعبة  و�أ���ض��ارت 
�نعكا�ضا  ك��ان��ت   1974 �ل���ع���ام  يف  مت���ت  �ل��ت��ي  �مل��ي��ث��اق 
لالأو�ضاع �لعربية �ل�ضائدة حينئذ ل �ضيما يف �إطار �ملد 

�ل�ضعوب  و�آم����ال  �ل��ع��رب��ي  و�لت�ضامن  �ل��ع��رب��ي  �ل��ق��وم��ي 
�لعربية  �لوحدة  بخطى  �لإ�ضر�ع  يف  �لعري�ضة  �لعربية 
�لعربي  �لت�ضامن  و�إدر�كها لأهمية  �ل�ضعبة  �إميان  ومع 
بينها  م��ن  �مل�ضرتك  �لعربي  �لعمل  موؤ�ض�ضات  وتفعيل 
�إج���ر�ء بع�س  �رت���اأت  �أنها  �إل  �ل��ربمل��اين �لعربي  �لحت��اد 
طبيعة  مع  يتفق  مبا  و�أه��د�ف��ه  �مليثاق  على  �لتعديالت 
�لربملاين  �لعمل  وم�ضتجد�ت  �ملعا�ضر  �لعربي  �لتطور 
�لعربي �مل�ضرتك حتى تتحقق �لو�قعية �لالزمة للميثاق 
�لحتاد  يعجز  طموحات  يف  �ل�ضتغر�ق  ودون  و�أه��د�ف��ه 
�لتحديات  �إليها يف ظل  �أن ي�ضل  �لعربي عن  �لربملاين 
�لتاأكيد  �ل��ت��ع��دي��الت  ر�ع���ت  ول���ذ�  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
�ضحذ  يف  �مل�ضرتكة  �لعربية  �لربملانية  �لإر�دة  دور  على 
�إمكانياتهم ملو�جهة  همم �لربملانيني �لعرب و��ضتخد�م 
غاية  تكون  و�أن  �لعربي  عاملنا  تعت�ضر  �لتي  �لتحديات 
�مليثاق حتقيق �لتعاون بني �ملجال�س �لربملانية �لعربية 
حيال ق�ضايا �لعمل �لعربي �مل�ضرتك و�تخاذ �لتو�ضيات 
�إىل تعزيز  �ل�ضاأن بالإ�ضافة  و�لقر�ر�ت �لالزمة يف هذ� 
�ملنظمات  م��ع  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  دور 

�لربملانية �لإقليمية و�لدولية.
كان معايل علي �ضامل �لدقبا�ضي رئي�س �لربملان �لعربي 
دي�ضمرب  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ز�ر  ق��د  �ل�����ض��اب��ق 
�لفنية  �لتجربة  �ملا�ضي يف زيارة ر�ضمية لالطالع على 
�لعامة  �لأم��ان��ة  ودع���وة  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
للربملان  �لد�خلي  �لنظام  �إن�ضاء  للم�ضاهمة  للمجل�س 
�ل��ع��رب��ي. و�أك�����د م��ع��ايل حم��م��د �مل���ر ����ض��ت��ع��د�د �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي يف تقدمي �لدعم �لفني و�ل�ضت�ضاري 
ل��ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي يف �إع����د�د �ل��ن��ظ��ام �ل��د�خ��ل��ي للربملان 
�ل��ع��رب��ي �ل���د�ئ���م م��ن منطلق �أه��م��ي��ة ت��ب��ادل �خل���رب�ت 
وتطبيق �أف�ضل �ملمار�ضات �لربملانية لتعزيز �لدور �ملهم 
و�لق�ضايا  �مل��و���ض��وع��ات  ملختلف  مناق�ضته  يف  ل��ل��ربمل��ان 
برملاين  لأد�ء  �لو�ضول  و�ضمان  �لقو�نني  وم�ضروعات 

متميز على �ل�ضعيدين �لت�ضريعي و�لرقابي.
مبذكرة  تقدمت  ق��د  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  وك��ان��ت 
ب�ضاأن �لإع��د�د للنظام �لد�خلي للربملان �لعربي �لد�ئم 
و�ملالحظات  �ل��ن��ظ��ام  مل�����ض��ودة  ب�ضيطا  تعريفا  ت�ضمنت 
���ض��اب��ق��ا و�ملقرتحات  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربمل���ان  ب��ع��م��ل  �خل��ا���ض��ة 
على  �لت��ف��اق  ومت  �ل��د�خ��ل��ي  �ل��ن��ظ��ام  لبناء  �لتطويرية 
�لن��ت��ه��اء م���ن �إع�����د�د م�����ض��ودة �ل��ن��ظ��ام خ���الل �ضهرين 
�لعربي  �ل��ربمل��ان  يف  �لقانونية  �ل�����ض��وؤون  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

لعر�ضها ومناق�ضتها خالل جل�ضة �لربملان �لعربي.

•• دبي-وام: 

�لإمار�ت  هيئة  مع  وبالتن�ضيق  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  عملت 
للتخل�س  �إمار�تي  �إع��د�د نظام  و�ملقايي�س على  للمو��ضفات 
�ملنتهية  و�جل��اف��ة  �ل�ضائلة  �لبطاريات  من  و�لآم���ن  �ل�ضليم 
�إد�رة  مدير  �لقايدي  عذيبة  �ملهند�ضة  وذك��رت  �ل�ضالحية. 
�لبيئة  وز�رة  يف  بالوكالة  �خل��ط��رة  و�لنفايات  �لكيماويات 
و�ملياه ورئي�س فريق �لعمل �ملكلف باقرت�ح �لنظام �لإمار�تي 
�أن  ب��ال��دول��ة  �ل��ب��ط��اري��ات  م���ن  �ل��ت��خ��ل�����س  �خل���ا����س بكيفية 
تخزن  حيث  �لطاقة  م�ضادر  م��ن  مهم  م�ضدر  �لبطاريات 
م�ضرة  كيميائية  طاقة  �ضورة  يف  �لكهربائية  �لطاقة  فيها 

تندرج  �ل�ضالحية  منتهية  �أو  �مل�ضتعملة  �لبطاريات  �أن  �إىل 
�ضمن �لنفايات �خلطرة ملا حتتويه من معادن ثقيلة �ضديدة 
�ل�ضمية حيث ت�ضكل خطر� كبر� على �ضحة �لإن�ضان وعلى 
�ملهند�ضة  وذك��رت  خاطئة.  بطريقة  تد�ولها  نتيجة  �لبيئة 
منتهية  �ل��ب��ط��اري��ات  �أ���ض��ر�ر  م�ضكلة  م��ن  للحد  �أن���ه  عذيبة 
عمل  فريق  ت�ضكيل   2012 مار�س  يف  مت  فقد  �ل�ضالحية 
موؤلف من وز�رة �لبيئة و�ملياه وهيئة �لإمار�ت للمو��ضفات 
مركز  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  يف  �ملخت�ضة  و�ل�ضلطات  و�ملقايي�س 
�ل�ضارقة  وب��ل��دي��ة  دب���ي  وب��ل��دي��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة 
بر�أ�س  �ل�ضناعية  و�لتنمية  �لبيئة  وهيئة  �لفجرة  وبلدية 
�خليمة لإعد�د نظام �إمار�تي للتخل�س �ل�ضليم و�لآمن من 

�لبطاريات �ل�ضائلة و�جلافة �لنافدة وقد قام �لفريق بعقد 
ع��دد م��ن �لج��ت��م��اع��ات ودر����ض��ة �أف�����ض��ل �مل��م��ار���ض��ات �لبيئية 
�لعاملية يف هذ� �ملجال ليتم تطبيقها يف �لدولة وقد �ضمل هذ� 
�ل�ضليم  �لتخل�س  و�لأف��ر�د يف  �ملوؤ�ض�ضات  دور  تفعيل  �لنظام 
و�لآم���ن م��ن �ل��ب��ط��اري��ات. وع��ن م��ه��ام ف��ري��ق �لعمل �أ�ضارت 
�إيجاد و�ق��رت�ح نظام  �أن �ملهام متثلت يف  رئي�س �لفريق �ىل 
�لبطاريات للحفاظ  �ل�ضليم و�لآمن من  للتخل�س  �إمار�تي 
�لت�ضريعات  در����ض��ة  مت  وق���د  للحياة  م�ضتد�مه  بيئة  ع��ل��ى 
و�لأنظمة �ل�ضادرة يف بع�س �لدول عن كيفية �لتخل�س من 
�لتخل�س  بهدف  وذل��ك  عليها  �لرقابة  وكيفية  �لبطاريات 
�ل�ضليم من كافة �أنو�ع �لبطاريات �ل�ضائلة و�جلافة و�ملنتهية 

�ل�ضالحية و�لتقليل من خطورتها يف حالة عدم معاجلتها 
ب�ضكل نظامي ومنهجي وتاأثرها �ل�ضلبي على ج�ضم �لإن�ضان 
و�لبيئة. و��ضارت �إىل وجود ما يقارب 18329 طن تقريبا 
ح�ضب  للدولة  �ملحلية  بالأ�ضو�ق  �ملتد�ولة  �لبطاريات  من 
�لهيئة �لحتادية  قبل  �ل�ضادرة من   2010 عام  �إح�ضائية 
للجمارك وهذه �لإح�ضائية ل ت�ضمل �لبطاريات �ملوجودة يف 
�ل�ضيار�ت و�لألعاب و�لهو�تف �ملتحركة وغرها من �لأجهزة 
�لأخ��رى. يذكر �أن �لفريق �طلع على �لدر��ضة �لفنية �لتي 
باإعد�دها عن  �لإم��ار�ت للمو��ضفات و�ملقايي�س  قامت هيئة 
بع�س  �ل�ضادرة يف  و�لأنظمة  و�لت�ضريعات  �لبطاريات  �نو�ع 
�لدول �ملتقدمة و�لدولة �خلليجية. وت�ضمنت هذه �لدر��ضة 

�أن����و�ع �ل��ب��ط��اري��ات وخ��ط��ورت��ه��ا و�لأن��ظ��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ملتبعة 
مثل  �ل���دول  بع�س  يف  �مل�ضتهلكة  �لبطاريات  م��ن  للتخل�س 
و�ل�ضني  �لأمريكية  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �لأوروب����ي  �لحت���اد 
و�ليابان وبع�س �لدول �لعربية. كما مت ��ضتعر��س عمليات 
�إماره للتخل�س من  وطرق �لتخل�س �حلالية �ملتبعة يف كل 
ب��ي��ان �حل���دود �لق�ضوى  �ل��ب��ط��اري��ات ون��اق�����س ف��ري��ق �لعمل 
�مل�ضموح بها لن�ضب �ملعادن �لثقيلة و�ملو�د �لكيميائية �خلطرة 
�لد�خلة �ضمن حمتويات �لبطاريات و�لتي ي�ضمح بتد�ولها 
توحيد  �إىل  بالإ�ضافة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�لبطاريات  �ضوق  يف  بالتحكم  �خلا�ضة  �ملحلية  �لإج����ر�ء�ت 

ونفاياتها وو�ضع بر�مج جلمع �لنافد منها .

نظ�م اإم�راتي للتخل�ش ال�سليم والآمن من البط�ري�ت املنتهية ال�سالحية 

املجل�ش الوطني يتلقى م�سروع ق�نون اإن�س�ء املركز الدويل للتميز ملك�فحة التطرف العنيف

الوطني الحت�دي ي�س�رك يف اجتم�ع�ت املوؤمتر ال�19 
لالحت�د الربمل�ين العربي يف الكويت اليوم

•• دبي -وام: 

�أعلن حممد يو�ضف رئي�س جمعية �ل�ضحفيني 
�أن م�ضروع تدريب �ل�ضحفيني و�لإعالميني 
و�أن  �لقادمة  �ل��ف��رتة  ف��ى  �لأه���م  �مل�ضروع  ه��و 
�ملجل�س �لوطنى لالإعالم وجمعية �ل�ضحفيني 
يعمالن على بلورة �لفكار و�لت�ضور�ت �لتى 
مبادرة  لإط���الق  �ملا�ضية  �ل��ف��رتة  يف  نوق�ضت 
فى  للدولة  �لعامة  �ل�ضيا�ضات  م��ع  تتما�ضى 
توطني ن�ضب حمددة من �لكو�در �لعالمية 
ب�����ض��ف��ة خا�ضة.  ب�����ض��ف��ة ع��ام��ة و�ل�����ض��ح��ف��ي��ة 
و�أ�����ض����اف رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة �ل�����ض��ح��ف��ي��ني ب���اأن 
�لقادرة  �لوطنى لالإعالم هو �جلهة  �ملجل�س 
�مل�ضئوولة  ب�ضفتها  �مل�ضروع  هذ�  �طالق  على 

�لقطاع �لعالمى وهناك خطو�ت جادة  عن 
م���ن �مل��ج��ل�����س ف���ى ه����ذ� �لجت������اه ومت���ن���ى �أن 
تت�ضمن �لروؤية �مل�ضتقبلية لهذ� �لقطاع �لهام 
و�لفاعل و�ملوؤثر بتوجهات �لر�أى �لعام حتديد 
ل�ضتقطاب  �أدن��ى  كحد  �إلز�مية  مئوية  ن�ضبة 
 1 �مل��و�ط��ن��ني ح��ت��ى ول���و ك��ان��ت ه���ذه �لن�ضبة 
ذلك خالل  �إعالمية. جاء  و�ضيلة  لكل  باملئة 
�لعادية  �لعمومية  �جلمعية  �أع��م��ال  �إن��ع��ق��اد 
�ملا�ضى  �خلمي�س  م�ضاء  �ل�ضحفيني  جلمعية 
بنادي بلدية دبى . وفى بد�ية �لإجتماع �ألقى 
�لزميالت  فيها  �ضكر  كلمة  ي��و���ض��ف  حم��م��د 
و�ل��زم��الء �حل��ا���ض��ري��ن �لج��ت��م��اع .. م�ضر� 
�لأع�ضاء  م��ن  �لأغلبية  ح�ضور  ع��دم  �أن  �ىل 
�أمكن  ب��ال��ك��اد  �ن��ه  منوها   .. �لج����از�ت  �ضببه 

حيث  لالجتماع  �لقانونى  �لن�ضاب  حتقيق 
�أن �ل�ضحفيني �مل�ضددين ولهم حق �حل�ضور 
لأعمال �جلمعية �لعمومية بلغ 114 ع�ضو� 
و�أن �لن�ضاب �أكتمل بح�ضور 58 ع�ضو� وعليه 
يعتمد �لجتماع . و�ضكر حممد يو�ضف وز�رة 
�ل�ضوؤون �لجتماعية على تعاونها �لد�ئم مع 
من  كثر  تو�ضيح  على  وحر�ضها  �جلمعية 
ذل���ك مت مناق�ضة جدول  ب��ع��د   . ل��ه��ا  �لأم����ور 
�أع���م���ال �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة �ل��ت��ى �عتمدت 
�ل�ضابق  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  حم�ضر 
و�لذى   2012 ع��ام  ع��ن  �لد�رى  و�لتقرير 
ت�ضمن �أكر من 56 فاعلية و�لتقرير �ملاىل 
�مليز�نية  م�ضروع  و�ع��ت��م��اد   2012 ع��ام  ع��ن 
مدقق  و�ختيار   2013 ع��ام  عن  �لتقديرية 

�لعمل  وخطة  �لن�ضاط  وبرنامج  �حل�ضابات 
خالل  �جلمعية  رئي�س  و��ضار   .2013 لعام 
�إىل  �إر�ضاله  �نه مت  �لإد�ري  �لتقرير  مناق�ضة 
جميع �لأع�ضاء على �لربيد �للكرتوين من 
�أع�����ض��اء �جلمعية  �ل��زم��الء  قبل وط��ل��ب م��ن 
�ل��ر�أي حول ق��ر�ءة �لتقرير  �إب��د�ء  �لعمومية 
�جلمعية  �نتقلت  ثم  باملناق�ضة.  �لكتفاء  �أو 
�إىل بند مناق�ضة و�عتماد �لتقرير  �لعمومية 
�مل����و�زن����ة  وم���������ض����روع   2012 ل����ع����ام  �مل�������ايل 
مناق�ضة  ومت����ت   2013 ل��ع��ام  �ل��ت��ق��دي��ري��ة 
�لع�ضاء  م���ن  �مل��ق��دم��ة  �مل���الح���ظ���ات  ب��ع�����س 
�ل�ضوؤون �لجتماعية و�عتمدت  وز�رة  وممثل 
�جلمعية �لعمومية مدقق �حل�ضابات �ملتقدم 

باأقل �ل�ضعار . 

•• دبي-وام:

نظمها  ك��ب��رة  �حتفالية  �أم�����س  دب���ي  ���ض��ه��دت   
�لعاملي  �ليوم  �لريا�ضي مبنا�ضبة  دبي  جمل�س 
وغر  متنوعة  فعاليات  ج��ان��ب  �إىل  للن�ضاط 
�لدنيا  د�ن�����ة  �أرج��������اء   م�����ض��ب��وق��ة يف خم��ت��ل��ف 
مب�ضاركة جمتمعية و��ضعة من خمتلف �لفئات 
لل�ضحة  �لدولية  �ملنظمة  باإ�ضر�ف  و�لأع��م��ار 
�لعاملية  �ل�ضحة  وهيئة  موندو  �أجيتا  �لبدنية 

حتت �ضعار ن�ضاط بدين بال حدود.
و�أقيمت يف �إطار هذه �ملنا�ضبة خم�س فعاليات 
رئي�ضية بالتز�من مع بع�ضها �لبع�س مبجموع 
ب��ل��غ 15 ���ض��اع��ة ���ض��ه��د �إق����ام����ة �ل���ع���دي���د من 
و�لرتفيهية  و�لريا�ضية  �لبدنية  �لن�ضاطات 
�مل��ت��ن��وع��ة و���ض��ط �إق���ب���ال ���ض��دي��د م���ن �ملقمني 
خ�����ض��و���ض��ا �ل���ع���ائ���الت �ل���ت���ي وج�����دت يف هذه 
�لبدين  �لن�ضاط  ملمار�ضة  متنف�ضا  �لحتفالية 

يف �أجو�ء ممتعة و�آمنة.

زعبيل  حديقة  �لفعاليات  ه��ذه  و��ضت�ضافت 
�ضقيم  �أم  �أم����ام ح��دي��ق��ة  �مل��ف��ت��وح  و�ل�����ض��اط��ىء 
�خلو�نيج  يف  �ل����ك����رمي  �ل�����ق�����ر�آن  وم�������ض���م���ار 
و�ملنطقة �حلرة يف جرين كومينيتي وم�ضمار 
�ل�ضبا وذلك بهدف  �لهو�ئية يف ند  �لدر�جات 
دبي  �إم���ارة  يف  �لقاطنني  لكافة  �لفر�ضة  منح 
�مل��ن��اط��ق يف دي���رة وب��ر دب��ي وغرها  يف جميع 

للتو�جد و�لتفاعل مع �حلدث.
�إد�رة  �آل رح��م��ة م��دي��ر  �أم����ان  ن��ا���ض��ر  و�أع�����رب 

�مل��ج��ت��م��ع و�ل���ق���ط���اع �خل���ا����س مب��ج��ل�����س دبي 
�لو��ضعة  ب��امل�����ض��ارك��ة  ���ض��ع��ادت��ه  ع��ن  �ل��ري��ا���ض��ي 
�لفعاليات  ه��ذه  يف  �ملجتمعية  �لفئات  ملختلف 
�إقامة  م��ن  �لأ���ض��ا���ض��ي  �ل��ه��دف  �أن  م���وؤك���د�   ..
ون�ضر  �ل�����ض��وء  ت�ضليط  ه��و  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه 
�أفر�د  ب��ني  �ل��ب��دين  �لن�ضاط  مم��ار���ض��ة  ثقافة 
�ملجتمع و�إي�ضال ر�ضالة توعوية حول �أهميته 
�مل��زم��ن��ة و�كت�ضاب  يف �ل��وق��اي��ة م��ن �لأم��ر����س 

�لفو�ئد �ل�ضحية و�لبدنية.

رئي�ش جمعية ال�سحفيني: خطوات ج�دة للمجل�ش الوطنى لالإعالم نحو التوطني

احتف�لية كبرية مبن��سبة اليوم الع�ملي للن�س�ط البدين 
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العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2441 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغالدي�س    �جلن�ضية:  تالوكد�ر  غني  عثمان  ح�ضني  كبر  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �ضهيب   : �ضده  �ملنفذ 
�عالنه:  �ضهيب للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�ضية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�ضر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى 
رقم 2012/756 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�ضة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/4/17 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2550 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ بالل لتي روحيم جازي �جلن�ضية: بنغالدي�س �ملنفذ �ضده 
: ��ضبي�س هوريزون ثري دي للمقاولت �لعامة �جلن�ضية: �لمار�ت �ملطلوب 
�لمار�ت  �جلن�ضية:  �لعامة  للمقاولت  دي  ثري  هوريزون  ��ضبي�س  �عالنه: 
�لتنفيذ  �ل�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�ضر  عنو�نه: 
لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1906 رقم  �لدعوى  يف  �ل�ضادر 
فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�ضة 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور  مكلف 
تفاديا  �عاله،  �ل�ضند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/184 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ض�ضة �ل�ضرب �لتجارية �جلن�ضية: �لمار�ت �ملنفذ �ضده : 
كري�ضتال لت�ضليح �ل�ضيار�ت �جلن�ضية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:كري�ضتال 
لت�ضليح �ل�ضيار�ت �جلن�ضية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2012/83 جت جز- 
ب �س-ب- �أظ وحدد لنظره جل�ضة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 موعد� 
باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر 
�و بو��ضطة وكيل معتمد  �لرئي�ضي �ضخ�ضيا  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي 

لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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يف الدعوى رقم 2012/11 م�ستعجل- راأ�س اخليمة

يف  بالن�ضر  ذ.م.م  و�لهند�ضة  للمقاولت  هار�ضا  �ضركة  عليها:  �ملدعى  �عالن   
�ل�ضادر  �حلكم  مبوجب  �خليمة.  ر�أ�س   - م�ضتعجل   2012/11 رقم  �لدعوى 
من حمكمة ر��س �خليمة فقد مت تعيينا خبر� يف �لدعوى �ملذكورة �عاله قد 
تقرر عقد جل�ضة خربة هند�ضية يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/8 يف متام �ل�ضاعة 
�لثانية ع�ضرة ظهر� يف مقر �ل�ضركة �ملدعى عليها بامارة ر��س �خليمة- �جلزيرة 
�حلمر�- مركز �مينتي - برج رقم )1(   مكتب رقم )8( �لطابق �لتا�ضع )9( لذ� 
يتوجب عليكم �حل�ضور يف �ملوعد �ملذكور �عاله لتقدمي ما لديكم من م�ضتند�ت 

و�ل �ضوف يتم ��ضتكمال �عمال �خلربة حتى يف غيابكم.
اخلبري املنتدب
 املهند�س/ زكريا حممود عبدالعليم

اعالن اجتماع خربة

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     

رقما  �لعقارين  بيع  عقد  بف�ضخ  �لكتبي  دروي�س  ر��ضد  يعلن   
)N&D( مع �ل�ضيد/ عامر عبد�جلليل �لفهيم، �لكائنان بالبر�ج 
�لثالثة بدبي- �لرب�ضاء جنوب �لثانية و�ملقام على قطعة �لر�س 
رقم ) 77( فمن له حق �لعرت��س �لتو�جيه �ىل �ملكتب �لقانوين 
حممد  �لقانوين/  �مل�ضت�ضار  باد�رة  �لكتبي  دروي�س  ر��ضد  لل�ضيد/ 
مرزوق 0551049945- �س ب 44495 �بوظبي خالل ��ضبوعني من 
تاريخه- مع �لعلم بانه ل يقبل �ي �عرت��س بعد �نق�ضاء مدة هذ� 

�لعالن.
 را�سد دروي�س الكتبي

اعـــالن   بالن�سر
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7    

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
�لرخ�ضة  رق��م  ــس.ذ.م.م(-  �( �ضتوريج  اند  موفرز  كونتيننتال  �ل�ضركة:  ��ضم 
653218 عنو�نها: حمل رقم 106 ملك جمموعة مفتاح �لعمال �ل�ضتثمارية- بزن�س 
�ضنرت- ديرة/�خلبي�ضي �ل�ضكل �لقانوين: ذ�ت م�ضئولية حمدودة رقم �لقيد بال�ضجل 
�لتجاري: 1075446 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي بانه قد مت 
�لتا�ضر يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة �عاله، وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�ضادر من �جلمعية �لعمومية لل�ضركاء و�ملوثق لدى �ل�ضيد �لكاتب �لعدل 
حتت رقم )2013/1/53686(  بتاريخ )2013/3/24( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�ضطحبا معه كافة 
�مل�ضتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
برج  ملك   7 عنو�نه: حمل  لتدقيق احل�ضابات   بن خادم  يو�ضف  �مل�ضفي:  ��ضم 
بانه قد  �لتنمية �لقت�ضادية بدبي  �خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
مت �لتا�ضر يف �ل�ضجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�ضفي �ملذكور �عاله للقيام بت�ضفية   
)�ــس.ذ.م.م( وعنو�نها:  حمل رقم 106 ملك  �ضتوريج  اند  كونتيننتال موفرز 
جمموعة مفتاح �لعمال �ل�ضتثمارية- بزن�س �ضنرت- ديرة/�خلبي�ضي  وذلك مبوجب 
�لعدل  �لكاتب  �ل�ضيد  و�ملوثق لدى  لل�ضركاء  �لعمومية  �ل�ضادر من �جلمعية  �لقر�ر 
حتت رقم )2013/1/53686(. بتاريخ )2013/3/24( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و 
�لبطني حمل 7  دي��رة- رقة  �لكائن يف  �ملعني يف مكتبه  �مل�ضفي  �لتقدم �ىل  مطالبة 
ملك برج �خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�ضطحبا معه كافة 
�مل�ضتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

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

   يف  الدعوى 2013/289 جتاري كلي                    
�ىل �ملدعى عليه /1- يو�ضف حممود يو�ضف �خلطيب جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ تريد لينك �ل�ضرق �لو�ضط �ملحدودة وميثله: خالد �حمد عبد�هلل �حمد   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لتكافل فيما بينهم بان 
يوؤدون للمدعية مببلغ وقدره )3.103.873.55 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
عليهم  �ملدعى  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�ضد�د  �ل�ضتحقاق يف 2010/11/1 وحتى  تاريخ  �ضنويا من 
بالت�ضامن و�لتكافل بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بالكفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/23 �ل�ضاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2010/863 عقاري كلي                    

�ىل �مل��دع��ى عليه /1- ث��ام��ر �جل���ري���ان  جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن 
�لقرق قد  �ملدعي / ح�ضن  حممد مكي ح�ضن وميثله: بدر حممد علي 
�قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بندب خبر متخ�ض�س مع �لز�م 
�لربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت    .   . و�مل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  �ملدعي 
�ملو�فق 2013/5/1 �ل�ضاعة 9:30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف 
باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/230  جتاري جزئي                

������س.ذ.م.م  جمهول  �لبناء  مل��ق��اولت  �ل�ضقار  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �لغرير لالن�ضاء�ت منتجات ��ضمنتية 
بتاريخ  �مل��ن��ع��ق��دة   بجل�ضتها  ق���ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  ������س.ذ.م.م 
2013/4/1 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�ضيد 
�خلبر �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/4/15 �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على 

�لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2011/2256 تنفيذ عمايل

�ىل �ملنفذ �ضده/1- جازتيك ملقاولت �لبناء- �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ يا�ضر حممد عبد�لظاهر �بر�هيم   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )42696( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�ملحكمة. وعليه فان  .بال�ضافة �ىل مبلغ 2604 درهم ر�ضوم خلزينة 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/22 تنفيذ عمايل
����س.ذ.م.م   جمهول  �ىل �ملنفذ �ضده/1- كاز �ضورمت لتجارة �ملعادن 
�أقام  ق��د  همار  تي�ضر  �حمد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم 
�ملنفذ به وقدره )58261( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�ملحكمة. وعليه فان  .بال�ضافة �ىل مبلغ 3247 درهم ر�ضوم خلزينة 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/1257 تنفيذ جتاري

تكنولوجي  �نفورمي�ضن  كري�ضتال  �ضركة  ���ض��ده��م��ا/1-  �ملنفذ  �ىل 
)ذ.م.م(   2- �ضرو�س جنف جهان ز�دة جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ بنك �ضادر�ت �ير�ن وميثله: �بر�هيم حممد �حمد 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د  �لقا�ضم  حممد 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5.750.500( درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/1119 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �ضده/1- با�ضم من�ضور �ضبيح خلف  جمهول حمل �لقامة 
نف�ضه  ع��ن  �ضلطان  جم���رن  حم��م��د  ع��و���س  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
وب�ضفته مالك موؤ�ض�ضة �ضدو وميثله: نبيه �حمد بدر  قد �أقام عليكم 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
. عليه  �و خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  وق��دره )10787( درهم �ىل طالب 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/825 تنفيذ ايجارات

مو�ضوع �لق�ضية: تنفيذ �لقر�ر �ل�ضادر من جلنة �ليجار�ت ببلدية دبي 
ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )50104 درهم( �ضاملة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.     
�ملنفذ �ضده /1- خالد �حمد عبد�هلل حممد �حلمادي    �ملطلوب �عالنه 
جمهول حمل �لقامة- مو�ضوع �لع��الن: نعلنكم بانه مت �حلجز على 
�مو�لكم �خلا�ضة و�لكائنة يف دبي- ديرة- �لنهدة- بناية �لكناري- �ل�ضقة 
�ثاث منزيل وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره  رقم 1205 وهي عبارة عن 
�ع��اله وللعلم مب��ا ج��اء ون��ف��اذ مفعوله  �لتنفيذ  50104 دره��م وذل��ك يف 

قانونا.  بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�ضادر بتاريخ 2013/4/2.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
    يف الدعوى رقم 2012/518 جتاري كلي    

يعلن �خلبر �ملحا�ضبي حممد علي فرحات و�ملعني من قبل حمكمة دبي 
�لبتد�ئية يف �لق�ضية رقم 2012/518 جتاري كلي و�ملقامة من �ملدعي/ 
بنك �م �لقيوين �لوطني وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعى عليها/ هند ر��ضد 
عجيل خمي�س مدعوه حل�ضور  �جتماع �خلربة �حل�ضابية ب�ضخ�ضها  �و  
بو��ضطة وكيال معتمد� منها و�ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/14 
�ل�ضاعة �لثالثة ع�ضر� مبكتب �خلبر �لكائن يف دبي- ديرة- �ضارع �لرقة- 
�لطابق �خلام�س مكتب رقم  �يب�س  بناية فندق  �لرقة لالأعمال-  مركز 

)5001( ت : 04/2500251 متحرك 050-6466748.
اخلبري املحا�ضبي/ حممد علي  فرحات

اعالن اجتماع خربة
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/927  ا�ستئناف جتاري  

�ىل �مل�ضتاأنف �ضده / 1 -  �أل �أم ��س لوجي�ضتيك ميدل �ي�ضت �ضرفي�ضي�س 
�س م ح   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ضتاأنف /�لحتاد �لوطني ) �ضركة 
�ل�ضمان �لعامة لل�ضرق �لدنى( وميثله: �ضمر حليم كنعان   قد ��ضتاأنف 
بتاريخ  كلي  2011/1565 جتاري  رقم  بالدعوى  �ل�ضادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
2012/7/18 وحددت لها جل�ضه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 �ل�ضاعة 
�و من  ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم  بالقاعة  10.00 �ضباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/310  ا�ستئناف جتاري  

�ىل �مل�ضتاأنف �ضده / 1 - �مكو ملقاولت �لبناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
���س.ذ.م.م وميثله:  �مل�ضتاأنف /�ضريف للنجارة و�لديكور  �لقامة مبا �ن 
حممد حممد �مني غياث قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ضادر بالدعوى 
رقم 2012/1765 جتاري كلي بتاريخ 2013/2/13 وحددت لها جل�ضه يوم 
 ch2.D.19 لحد �ملو�فق 2013/5/5 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة�
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ض��ورك��م  يقت�ضي  وع��ل��ي��ه 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1047 تنفيذ مدين
�لقامة  ليمتد  جمهول حمل  �وربيت هولدينجز  �ملنفذ �ضده/1-  �ىل 
كو  كون�ضرتك�ضن  �آن��د  �جن��ن��رجن  �ضين�ضوجن  �لتنفيذ/  �لطالب  �ن  مب��ا 
�لنقبي  عبد�هلل  عبد�لرز�ق  عبد�هلل  جا�ضم  وميثله:  دب��ي  ف��رع  ليمتد- 
قطعة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�ضة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�ر�س تبلغ م�ضاحتها 4133.99 يف منطقة �حلبيه �لر�بعة �لر�س برقم 
75 وذلك يف حدود قيمة �لطالبه وقدره )5590850 درهم( وذلك للعلم 

مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونيا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/41 تنفيذ مدين

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �لك�ضندر كيم جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�أق��ام عليك  قد  فيا�س   ح��روق وميثله: حكمت حممود  وليد  �لتنفيذ/ 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)789330.24( درهما �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وبالت�ضديق 
دبي  م��رك��ز   2009/281 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ض��ادر  �ملحكمني  حكم  على 
للتحكيم بجل�ضة 2011/5/21 و�لزمت �ملدعي عليه بالر�ضوم و�مل�ضاريف.  
وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/142 مدين  كلي                    

�ىل �ملدعى عليه /1- نظام �حلماية من فقد�ن �لدخل لطياري �لمار�ت 
ميكولي�ضيك وميثله:  دوجال�س   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
م���رو�ن حممد �حمد ن��ور �مل����ازم     ق��د �ق��ام عليك �ل��دع��وى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بندب خبر متخ�ض�س مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�ضوم و�مل�ضاريف 
و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�ضة ي��وم �لرب��ع��اء �مل��و�ف��ق 2013/4/17 
�و  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1C.15 بالقاعة  �س   9:30 �ل�ضاعة 
م�ضتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/87 عقاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه/1- كال طباع بن ر�ضاد طباع  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�ضوعها  �ق��ام عليك  �ملدعي / جوين غندور غندور  قد  �ن 
�مل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خ��ب��ر م��ت��خ�����ض�����س م���ع �ل�����ز�م �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه بالر�ضوم 
و�مل�ضاريف . وحددت لها جل�ضة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 �ل�ضاعة 
11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
    اعالن يف الدعوى رقم 2012/639 بالن�سر 

�ملدعى : �ضر علي خان حممد مر وكيال طارق تقي �بو �لعال  �ملطلوب 
متويل  ر���ض��ا  حممد  خ��ال��د  وميثله  للديكور  �لعيناوي  �لق�ضر  �ع��الن��ه: 
ي��وم �لثنني  �ع��اله وح��دد  �مل��ذك��ورة  �ملدعي رف��ع  �ن  بالن�ضر مبا  �لعنو�ن: 
�ل�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  ،ل��ذ�  لنظرها  موعد�   2013/4/8 �ملو�فق 
�لعني �ضخ�ضيا  �لكائنة يف  �ملنازعات �ليجارية  �مام جلنه ف�س  12 ظهر، 
بعدد  منها  بالرد و�ضور�ً  �ي��د�ع مذكرة  وكيل معتمد، وعليك  بو��ضطة  �و 
�خل�ضوم لدى ق�ضم �لتح�ضر وذلك خالل خم�ضة �يام من تاريخ ت�ضلم 

�لعالن. 
 قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1645 /2012   جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
�بوظبي  ��س  تي  ��س  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�ضية:  �لول  �خلليج  مدعي/بنك 
مطالبة  �لدعوى:  مو�ضوع  �لمار�ت  �جلن�ضية:  و�آخرون  ذ.م.م  �ليكرتوميكانيكال 
مالية وقدرها 43110680.96 درهم و�ضحة �حلجز  �ملطلوب �عالنه/ح�ضن علي ح�ضن 
تقرير  )بورود  بالن�ضر  عنو�نه:  �جلن�ضية:�ل�ضعودية  �ضامن  كفيل  ب�ضفته  �ل�ضريف 
�خلربة(     حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2013/4/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
�ضباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
مبع�ضكر �آل نهيان  �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �ضدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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على  �ل�ضالمية  �جل��م��اع��ات  م��و�ق��ع  يتابع  �ل���ذي  �ضايت  م��وق��ع  ذك��ر 
ببالد  �لقاعدة  تنظيم  �ن  �م�س  �ملتحدة  �لوليات  ومقره  �لنرتنت 
�ملغرب �ل�ضالمي �ضرح باأن �لبيانات �لتي �أ�ضدرتها فرن�ضا باأن قو�تها 

قتلت زعيم �لتنظيم يف �ل�ضحر�ء تنطوي على مغالطة �ضارخة.
ومل يذكر تنظيم �لقاعدة ببالد �ملغرب �ل�ضالمي ��ضم �لزعيم لكنه 
كان ي�ضر فيما يبدو �ىل عبد �حلميد �أبو زيد �لذي �أكدت باري�س يوم 
23 مار�س �ذ�ر وفاته على وجه �ليقني يف مايل يف فرب�ير �ضباط.

ونفت �جلماعة �ملت�ضددة �لتي هاجمت وحدة للغاز يف �جلز�ئر يف يناير 
كانون �لثاين �لوفاة يف بيان ن�ضر �م�س �لأول على موقع �ضايت.

و�ضنت  وغربها.  �فريقيا  �ضمال  يف  �ضود�ء  باأيام  فرن�ضا  �لبيان  وهدد 
كانون  يناير   11 ي��وم  م��ايل  يف  وجويا  بريا  هجوما  فرن�ضية  ق��و�ت 
�ملنطقة �جلبلية  ��ضتولت على جيب يف  ��ضالمية  ق��و�ت  �لثاين �ضد 
باري�س  وقالت  دوليا.  تهديد�  متثل  كانت  �نها  قائلة  �لبالد  ب�ضمال 
يف بيان �ل�ضهر �ملا�ضي رئي�س �جلمهورية �لفرن�ضية يوؤكد على وجه 
�ليقني وفاة عبد �حلميد �أبو زيد بعد هجوم �ضنه �جلي�س �لفرن�ضي. 
لكن تنظيم �لقاعدة ببالد �ملغرب �ل�ضالمي قال �ن �لبيان �لفرن�ضي 

كان د�فعه تر�جع تاأييد �حلكومة يف ��ضتطالعات �لر�أي.

�ل�ضعب  �أم���ام  �ضوؤونها  ك�ضف  على  �إ�ضبانيا  يف  �مللكية  �لأ���ض��رة  و�ف��ق��ت 
مبوجب قانون جديد لل�ضفافية يهدف �إىل ��ضتعادة �لثقة يف �لنظام 
وياأتي  �لقت�ضادية.  و�لأزم��ة  �لف�ضاد  ق�ضايا  قو�ضته  �لذي  �ل�ضيا�ضي 
�لأمرة  ��ضتماع يف ق�ضية ف�ضاد تخ�س  تاأجيل جل�ضة  بينما مت  ذلك 
كري�ضتينا �لبنة �ل�ضغرى مللك �إ�ضبانيا خو�ن كارلو�س. وبعد يومني 
من توجيه �تهام لالأمرة كري�ضتينا يف ق�ضية �ختال�س، قال م�ضدر 
�ضرورة  على  و�ف��ق��ت  �مللكية  �لأ���ض��رة  �إن  �جلمعة  �مللكي  �لق�ضر  م��ن 
خ�ضوعها مل�ضروع �لقانون �جلديد �خلا�س بحرية تد�ول �ملعلومات، 
�أك��دت �حلكومة يف  �ل��دول��ة. وم��ن جهتها،  �أخ��رى يف  وك��ذ� موؤ�ض�ضات 
م�ضروع  ويت�ضمن  ذل��ك.  �ضيت�ضمن  قانونها  م�ضروع  �أن  لح��ق  وق��ت 
قانون �ل�ضفافية وبع�س �لإجر�ء�ت �لأخرى ت�ضديد قو�عد �لإقر�ر�ت 
�ل�ضريبية ملوظفي �حلكومة و�أ�ضولهم و�أن�ضطتهم، وفر�س عقوبات 
�أ�ضد �ضر�مة على �لف�ضاد، �إىل جانب ت�ضديد عمليات �ملر�قبة �حل�ضابية 
ملجموعة من �ملوؤ�ض�ضات �لتي تتلقى �أمو�ل عامة، ومن بينها �لنقابات. 
مب�ضاعدة  �لأرب���ع���اء  ي��وم  ر�ضميا  �ته�ِمت  كري�ضتينا  �لأم����رة  وك��ان��ت 
زوجها يف جر�ئم، من بينها �لحتيال و�لتهرب �ل�ضريبي و�ختال�س 
�لأثناء،  �لعام من موؤ�ض�ضة خرية. ويف  �مل��ال  ي��ورو من  �ضتة ماليني 
�أجلت حمكمة �إ�ضبانية جل�ضة ��ضتماع يف ق�ضية ف�ضاد تخ�س �لأمرة 
كري�ضتينا �لبنة �ل�ضغرى للملك خو�ن كارلو�س بعد �أن تقدم �لدعاء 
�لقا�ضي  و�فق  �ل�ضتئناف  نتائج  �نتظار  ويف  ل�ضتدعائها.  با�ضتئناف 
خو�ضيه كا�ضرتو على تاأجيل ��ضتدعائه لالأمرة �لذي كان مقرر� يف 

�لق�ضية. يف  بها  كم�ضتبه  ب�ضهادتها  لالإدلء  �أبريل-ني�ضان   27
 

�لمركية  �جليو�س  �رك���ان  رئي�س  دمي�ضي  م��ارت��ن  �جل���ر�ل  و���ض��ل 
حلف  ق��وة  با�ضم  متحدث  �ع��ل��ن  كما  �فغان�ضتان،  �ىل  �م�����س  �ضباح 
�ىل  دمي�ضي  �جل���ر�ل  و���ض��ل  وق��د  �لبلد.  ه��ذ�  يف  �ي�ضاف  �لطل�ضي 
�فغان�ضتان لتقييم م�ضتوى �لتدريب �لذي تقدمه �لوليات �ملتحدة 
وقوة �ي�ضاف �ىل قو�ت �لمن �لفغانية ، كما قال هذ� �ملتحدث �لذي 
مل يحدد مدة زيارته �ىل �فغان�ضتان. و��ضاف �ملتحدث �ن �جلر�ل 
دمي�ضي �لذي و�ضل �ىل قاعدة باغر�م على بعد حو�ىل �ربعني كلم 
عن كابول، �ضيلتقي م�ضوؤولني ع�ضكريني من �لتحالف وعنا�ضر قوة 
�فغان�ضتان  ز�ر  دمي�ضي  �جل��ر�ل  وك��ان  �فغانا.   وم�ضوؤولني  �ي�ضاف 
للمرة �لخرة يف �ضباط فرب�ير خالل �حتفال ت�ضليم �ل�ضلطة بني 
�جل��ر�ل��ني ج��ون �ل��ن وج��وزف د�ن��ف��ورد قائد ق��وة �ي�ضاف. ويف �آب-

�غ�ضط�س �ملا�ضي، وفيما كان ل يز�ل يف �فغان�ضتان، ��ضيبت طائرته 
ب�ضاروخ يف باغر�م، �كرب قاعدة ع�ضكرية يف �لبالد. وتقود �لوليات 
�ملتحدة حتالف �لطل�ضي �لذي طرد يف �و�خر 2001 حركة طالبان 

من �حلكم وتدعم منذ ذلك �حلني �حلكومة �لفغانية �ل�ضعيفة.

عوا�صم

الريا�ص

كابول

مدريد

اأوب�م� يعتذر ملدعي ع�م ك�ليفورني� 
•• وا�صنطن-وكاالت:

�أوباما للمدعي �لعام لولية كاليفورنيا كمال  �عتذر �لرئي�س �لأمركي بار�ك 
هاري�س عن و�ضفه لها باأنها �أف�ضل مدٍع عام يف �لبالد من حيث �ملظهر، وبفارق 
�أوب��ام��ا وهاري�س  �إن  ك���ارين  �لأب��ي�����س ج��ي  �لبيت  با�ضم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال   . كبر 
�إجناز�ت  من  �لتقليل  ح��ال  ب��اأي  يق�ضد  مل  و�إن��ه  وحميمان،  قدميان  �ضديقان 
�ملدعي �لعام �ملهنية . و�أ�ضاف �أن �أوباما حتدث �إىل هاري�س بعد عودته من جولة 
جلمع �لتربعات حلزبه �لدميقر�طي مبدينة �أثرتون بولية كاليفورنيا، وذلك 
�أن �لرئي�س يدرك متاما  لالعتذ�ر عما �ضببه لها من ت�ضتيت �لنتباه مو�ضحا 
�لتحديات �لتي ل تز�ل تو�جهها �ملر�أة يف مكان �لعمل و�أنه ل يجب تقييمها بناء 
على مظهرها . وجاء و�ضف �أوباما لهاري�س �أثناء تقدميه لها خالل حفل جمع 
�لتربعات، قائال �إنها ذكية و�ضارمة وخمل�ضة و تتمتع متاما بكل ما هو مطلوب 
كتاب  �أح��د  وع��لَّ��ق  مظهرها.  على  يعلق  �أن  قبل  �لقانون  يقيم  �ضخ�س  �أي  م��ن 
�لأعمدة �ملحافظني على ت�ضريحات �لرئي�س قائال �إن �أوباما �رتكب خطاأ فادحاً، 
و�أحدث جلبة و�ضط �لنا�ضطات �ملناديات بامل�ضاو�ة بني �جلن�ضني بذلك �لو�ضف. 
وقال �إريك غولب يف مقال ن�ضرته له �ضحيفة و��ضنطن تاميز �ملعروفة بتاأييدها 
من  �ملحافظني  �إن  �لدميقر�طي  للحزب  �لتقليدي  �لغرمي  �جلمهوري  للحزب 
�أوباما  �لرئي�س  �أن يكونو� يف و�ضع غر مريح للدفاع عن  �أُرغمو� على  �أمثايل 
. ومل تقت�ضر زلة �لل�ضان على �لرئي�س وحده هذ� �ليوم بل م�ضت �أي�ضاً زوجته 
�أجرتها معها  ملا حدث لزوجها. ففي مقابلة  و�إن كان موقفها مغاير�  مي�ضيل، 
�ل�ضيدة  قالت  فرمونت،  ب��ولي��ة  �لتلفزيونية  �إ���س  ب��ي  �ضي  ملحطة  تابعة  قناة 
�لأوىل بالوليات �ملتحدة رد� على �ضوؤ�ل حول طبيعة �لتوتر�ت �لتي تتعر�س لها 
كونها �أماً عاملة، �ضدقوين بو�ضفي �أماً عزباء منهمكة يف �لعمل لكنها �ضرعان 
�أق��ول عزباء .  �أن  ما ��ضتدركت ما وقعت فيه من خطاأ لت�ضيف مل يكن ينبغي 
و�أردفت قائلة كاأٍم م�ضغولة مب�ضوؤولياتها، �أحيانا عندما يكون زوجك هو �لرئي�س 

ت�ضعرين كاأنك �ضيدة عزباء بع�س �ل�ضيء. لكنه موجود بيننا.

االحتالل اعتقل 77 فل�ضطينيًا االأ�ضبوع املا�ضي

فتح تنتقد حكومة في��ش وعب��ش يلمح لإق�لته�

اأوب�م� يلتقي ب�ن وق�دة قطر وتركي� والأردن  حم�مون ُيق��سون رئي�ش 
احلكومة التون�سية وم�سوؤولني

•• تون�س-يو بي اأي:

ق����رر ن��ح��و 100 حم����ام ت��ون�����ض��ي م��ق��ا���ض��اة رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �حل�����ايل علي 
�لعري�س،مع عدد من م�ضوؤويل و�ضباط وز�رة �لد�خلية ،بتهمة �إرتكاب جر�ئم 
�ملا�ضي  �لثاين  نوفمرب-ت�ضرين  �لتي خلفت يف  �ضليانة  �أح��د�ث  �أثناء  خطرة 
�أكر من 200 جريح،20 منهم حالتهم خطرة. وقال عبد �ل�ضتار بن مو�ضى 
رئي�س �لر�بطة �لوطنية للدفاع عن حقوق �لإن�ضان يف ت�ضريح بث �ضباح �م�س 
�أن �ملحامني تقدمو� ب�ضكوى ق�ضائية �إىل �ملحكمة �لع�ضكرية �لد�ئمة مبدينة 
�لكاف بغرب �لبالد، �ضد وزير �لد�خلية �ل�ضابق ورئي�س �حلكومة �حلايل علي 
�لعري�س ،ورئي�س �حلكومة �ل�ضابق حمادي �جلبايل وعدد من كبار م�ضوؤويل 
وز�رة �لد�خلية بتهمة �لتورط يف �أحد�ث �ضليانة. و�أو�ضح �أن �ل�ضكوى ت�ضمنت 
�أعلن  �ل�ضديد فيما  �إ�ضتخد�م �لعنف  ، و  �إتهامات عديدة منها حماولة �لقتل 
13 تهمة موجهة �إىل رئي�س  �أن �ل�ضكوى ت�ضم  �ملحامي �ضرف �لدين �لقليل 
رئي�س  و�إىل  �لد�خلية،  وزير  �أي  �ل�ضابقة  ب�ضفته  �حلايل  �لتون�ضية  �حلكومة 
�لأمنيني  �مل�����ض��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن  �جلبايل،وثمانية  ح��م��ادي  �ل�ضابق  �حلكومة 
يف  تون�س  غ��رب  �لو�قعة  �ضليانة  مدينة  �أح���د�ث  و�إندلعت  �لد�خلية.   ب���وز�رة 
نهاية نوفمرب �ملا�ضي،�إثر �إحتجاجات على �لتهمي�س وغالء �ملعي�ضة و�إ�ضتفحال 
�لبطالة ،حيث ت�ضدت لها �ل�ضلطات �لأمنية باإ�ضتعمال خر�طي�س �لدم دم �لتي 
ُت�ضتخدم عادة يف �ضيد �لطيور. وت�ضببت هذه يف فقد�ن �لعديد من �جلرحى 
ودولية  عربية  حقوقية  ومنظمات  تون�ضية  �ضيا�ضية  �أح��ز�ب  وكانت  لب�ضرهم 
�ل�ضامية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وم��ف��و���ض��ة 
حلقوق �لإن�ضان، قد �نتقدت يف بيانات 
��ضتعمالها  على  �لتون�ضية،  �حلكومة 
يف  �ملحتجني  ملو�جهة  �ل�ضديد  للعنف 
�لتون�ضية  �ل�ضلطات  و�ضكلت   . �ضليانة 
تلك  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف  م�����ض��ت��ق��ل��ة  جل���ن���ة 
�لأحد�ث،حيث قدمت يف �لتا�ضع ع�ضر 
�لنهائي  تقريرها  �ملا�ضي  �ل�ضهر  من 
ب��ع��د ع��ر���ض��ه على  �ل���ع���ام  �ل������ر�أي  �إىل 
من�ضف  �لرئي�س  �ل��ث��الث،�أي  �لروؤ�ضاء 
،وم�ضطفى  �لعري�س  ،وعلي  �ملرزوقي 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ب���ن ج��ع��ف��ر 

�لتاأ�ضي�ضي .

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أوباما �ضي�ضتقبل خالل  �أن �لرئي�س بار�ك  �أعلن �لبيت �لأبي�س �لأمركي 
�لأ�ضابيع �ملقبلة ثالثة من قادة �لدول بال�ضرق �لأو�ضط هي قطر و�لأردن 
وتركيا و�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة باملكتب �لبي�ضاوي يف و��ضنطن لبحث 

عدة ق�ضايا م�ضرتكة وعلى ر�أ�ضها �لأزمة �ل�ضورية. 
و�أو�ضح �لبيت �لأبي�س �أن �أوباما �ضيلتقي �أمر قطر �ل�ضيخ حمد بن خليفة 
26 من  �لثاين يف  �هلل  �لأردن عبد  �أبريل-ني�ضان، وملك   23 �آل ثاين يف 

�ل�ضهر نف�ضه، ورئي�س �لوزر�ء �لرتكي 
16 مايو- �أردوغ����ان يف  رج��ب طيب 

�أيار �ملقبل.
وقال بيان �ضادر عن مكتب �ملتحدث 
با�ضم �لبيت �لأبي�س �إن �أوباما �ضوف 
ي�ضتقبل �أردوغان ملناق�ضة عدة ق�ضايا 
و�لتعاون  و�ل��ت��ج��ارة  ���ض��وري��ا  ت�ضمل 

�لقت�ضادي، ومكافحة �لإرهاب.
توؤكد  �أردوغ�������ان  زي�����ارة  �أن  و�أ����ض���اف 
ع����ل����ى �ل�����������ض�����د�ق�����ة �ل����وث����ي����ق����ة بني 
و�لأهمية  وتركيا،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لإ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ي ن��ع��ل��ق��ه��ا على 

تو�ضيع ودفع �لعالقات معها قدماً .
و�أ�ضار �إىل �أن �لوليات �ملتحدة وتركيا، 
ك�ضديقتني وحليفتني يف �لناتو، هما 
من  جمموعة  معاجلة  يف  �ضريكتان 

�لق�ضايا �لهامة �لعاملية و�لإقليمية.
ويف بيان منف�ضل، قال �ملتحدث با�ضم 
�ضي�ضتقبل  �أوب��ام��ا  �إن  �لأبي�س  �لبيت 
�لنطاق  و����ض��ع��ة  ملناق�ضة  قطر  �أم���ر 
�لهتمام  ذ�ت  ق�ضايا  م��ن  ملجموعة 
�مل�����ض��رتك و�ل��ق�����ض��اي��ا �لإق��ل��ي��م��ي��ة من 
�أجل مو��ضلة تعزيز �ضر�كتنا �لثنائية 
. و�أ�ضاف �أن �لوليات �ملتحدة وقطر 

�لتز�م  جتمعهما عالقات قوية، تعك�س �ل�ضر�كة �لدفاعية �لوثيقة، موؤكد�ً 
�لوليات �ملتحدة بقوة مبو��ضلة تعميق م�ضاور�تنا مع قطر ب�ضاأن �لتطور�ت 
�لإ�ضالح  �لأردن  �أوباما مع ملك  . كما يبحث  �ملنطقة  �لعديدة يف  �لهامة 
�لأزمة  عن  �لناجمة  �لإن�ضانية  و�لأزم���ة  باململكة  و�ل�ضيا�ضي  �لقت�ضادي 
�لبيت  �مل�ضرتك وفق  �لثنائية ذ�ت �لهتمام  �لق�ضايا  �إىل  �إ�ضافة  �ل�ضورية، 
على  �ضيكون  �ضوريا  يف  �لو�ضع  �إن  �لأبي�س  بالبيت  �مل�ضدر  وقال  �لأبي�س. 
طاولة �ملحادثات بني �أوباما وبان كي مون. و�أ�ضاف �أن �أوباما �ضوف يعرب 
طو�قم  قدمتها  �لتي  �لعديدة  للت�ضحيات  تقديره  عن  �للقاء  هذ�  خالل 
�لأمم �ملتحدة من �أجل حماية �ل�ضكان 
�مل��ع��دم��ني وت��ق��دمي �مل�����ض��اع��دة للذين 
هم بحاجة لها . ُيذكر �أن �أوباما قام 
�أو�ضطية  �ل�ضهر �ملا�ضي بجولة �ضرق 
�ضملت �إ�ضر�ئيل وفل�ضطني و�ختتمها 
دعم  على  فيها  �ضدد  �لأردن،  ب��زي��ارة 
مفاو�ضات  و�����ض���ت���ئ���ن���اف  �إ����ض���ر�ئ���ي���ل 
حققته  فيما  تباين  و���ض��ط  �ل�����ض��الم، 

�جلولة من جناح. 
�أن يقوم وزير �خلارجية  �ملقرر  ومن 
�لأ�ضبوع  هذ�  كري  جون  �لأمركي 
�إ���ض��ط��ن��ب��ول و�ل���ق���د����س ور�م  ب���زي���ارة 
�خلارجية  با�ضم  �ملتحدثة  وف��ق  �هلل، 
تو�ضح  �ل��ت��ي مل  ن���ولن���د  ف��ي��ك��ت��وري��ا 

�لهدف من �لزيارة.
 و�أبلغت نولند �ل�ضحفيني �لأ�ضبوع 
�أثناء  ���ض��ي��ب��ح��ث  ك����ري  �أن  �مل���ا����ض���ي 
زيارته لرتكيا عدة ق�ضايا من بينها 
�حل��رب �لأه��ل��ي��ة يف ���ض��وري��ا، و�ضيزور 
�ل���ق���د����س يف �ل���ث���ام���ن و�ل���ت���ا����ض���ع من 
رئي�س  يلتقي  ح��ي��ث  �أب��ري��ل-ن��ي�����ض��ان 
�لوزر�ء �لإ�ضر�ئيلي بنيامني نتنياهو 
�لرئي�س  ل��ل��ق��اء  �هلل  ر�م  ي�����زور  ث���م 

�لفل�ضطيني حممود عبا�س.

�ل�ضيف  �ل�ضيناتور  عبا�س  و�أطلع 
�ل�ضيا�ضية  �مل�ضتجد�ت  �آخ��ر  على 
عملية  لإحياء  �ملبذولة  و�جلهود 

�ل�ضالم. 

••  القد�س املحتلة – وام:

�أكد �لرئي�س �لفل�ضطيني حممود 
عبا�س �لتز�م �جلانب �لفل�ضطيني 
على  �لقائمة  �ل�ضلمية  بالعملية 
ومبد�أ  �لدولية  �ل�ضرعية  ق��ر�ر�ت 
�أ�ضا�س حل �لدولتني لإقامة دولة 
حدود  على  م�ضتقلة  فل�ضطينية 
�لقد�س.  وعا�ضمتها   1967 عام 
و����ض���دد خ����الل ����ض��ت��ق��ب��ال��ه وزي���ر 
�خل���ارج���ي���ة �ل��ك��ن��دي ج����ون برد 
ظهر �أم�س �ل�ضبت مبقر �لرئا�ضة 
�ضرورة  ع��ل��ى  �هلل  ر�م  م��دي��ن��ة  يف 
وق���ف �ل���ض��ت��ي��ط��ان و�لإف�����ر�ج عن 
�لأ�����ض����رى �ل���ذي���ن �ع��ت��ق��ل��و� قبل 
لإجن������اح �جلهود  �أو����ض���ل���و  �ت���ف���اق 
�لدولية �لر�مية �إىل ك�ضر �جلمود 
�ل�ضالم.  ع��م��ل��ي��ة  يف  �حل���ا����ض���ل 
�لفل�ضطيني  �ل��رئ��ي�����س  وط���ال���ب 
�لدويل  �ملجتمع  تدخل  ب�ضرورة 
�لإ�ضر�ئيلي �ضد  �لت�ضعيد  لوقف 
�ضد  خا�ضة  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب 

�ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون جر�ء  �لأ�����ض����رى 
�لإجر�ء�ت �لقمعية �لتي تتخذها 
كما  ���ض��ده��م.  �لح��ت��الل  �ضلطات 
�لفل�ضطيني  �ل��رئ��ي�����س  ����ض��ت��ق��ب��ل 

�ل������ي������وم �ل���������ض����ب����ت �ل�������ض���ي���ن���ات���ور 
بين�ضلفانيا  ولي��ة  �لأم��رك��ي عن 
�لقن�ضل  بح�ضور  كاي�ضي  روب��رت 
ر�تني.  م��اي��ك��ل  �ل��ع��ام  �لأم���رك���ي 

ال�سلطة الفل�سطينية تنتظر اأفك�رًا جديدة من كريي 
��ض�����������تمعا  �لمركي��ة  و�لد�رة  كي����������ري  �ن  و��ض�اف 
�ن  من�ه  ن�ض������تمع  و�ض����وف  �لفل�ضطيني،  �ملوق�������ف  �ىل 
على  وبن���������اء  جدي�������دة،  �فك������������ار  �ي  يحم��������ل  ك��ان 
يف  م�ض������������تاء  م��������ازن  �بو  �لرئي�����������س  �ض������يلتقيه  ذلك 

ر�م �لل����ه .
�ضهر على  �قل من  بعد  للمنطقة  زي��ارة كري  وتاأتي 
ب����ار�ك �وب��ام��ا ل�ضر�ئيل  زي����ارة �ل��رئ��ي�����س �لم��رك��ي 

و�لر��ضي �لفل�ضطينية.
وتهدف زيارة كري �ىل بحث �مكان �حياء �ملفاو�ضات 
�ملتوقفة بني �جلانبني �لفل�ضطيني و�ل�ضر�ئيلي منذ 

�كر من عامني.

•• رام اهلل -ا ف بك

�علن وزير �خلارجية �لفل�ضطيني ريا�س �ملالكي �م�س 
من  ج��دي��دة  �ف��ك��ار�  تنتظر  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  �ن 
وزير �خلارجية �لمركي جون كري �لذي �ضيلتقي 
�لرئي�س �لفل�ضطيني حممود عبا�س م�ضاء �ليوم �لحد 

يف ر�م �هلل بال�ضفة �لغربية.
عن  كثر�  نتحدث  ل��ن  ب��ر���س   لفر�ن�س  �ملالكي  وق��ال 
�فكار  م��ن  يحمله  م��ا  �ىل  �ضن�ضتمع  لكننا  �ل���زي���ارة، 
لي�س �لول، و�منا  �للقاء مع كري  جديدة، لن هذ� 

�لثالث خالل ��ضبوعني .

�إقناعها  �إىل �ضرورة ��ضتعد�د �لغرب للتحدث مع بيونغ يانغ وحماولة 
بالكف عن تهديد�تها، م�ضيفة �أنه يجب على �لغرب يف �للحظة نف�ضها 
�آخ���ر ن�ضرته ذي  �أي ط����ارئ. ويف م��ق��ال  مل��و�ج��ه��ة  م��و����ض��ل��ة �ل���ض��ت��ع��د�د 
�ل�ضحيفة  �أ�ضارت  ديجيفي�ضكي،  م��اري  �لربيطانية  للكاتبة  �إندبندنت 
�لكوري  �لطاغية  ت�ضيطر على  �لتي  بالظلمة �حلالكة  �إىل ما و�ضفتها 
�ل�ضمولية تعي�س هذه  �أن �لأنظمة  �لتاريخ ك�ضف  �أن  �ل�ضمايل، م�ضيفة 
�لظلمة عندما ترت�خى قب�ضتها يف �حلكم ب�ضكل طوعي �أو حتت �ل�ضغط 
على حد �ضو�ء كما �أ�ضارت �إىل توقف �خلط �ل�ضاخن بني �لكوريتني و�إىل 
�لتحركات �لع�ضكرية و�أجو�ء �لتوتر و�لت�ضعيد يف �ضبه �جلزيرة �لكورية. 
من جانبها ت�ضاءلت �ضحيفة ذي ديل تلغر�ف هل كوريا �ل�ضمالية جادة 
يف �ضن �حلرب؟ و��ضفة �لزعيم �لكوري �ل�ضمايل باأنه عدمي �خلربة و�أنه 

غا�ضب �إز�ء �لعقوبات �لقت�ضادية �ملفرو�ضة على بالده .

•• لندن-وكاالت:

تناولت �ل�ضحف �لربيطانية بالنقد و�لتحليل �لأزمة �ملتفاقمة يف �ضبه 
نووية مدمرة،  �ن��دلع حرب  �حتمالت  �لكورية، وح��ذرت من  �جلزيرة 
�لكورية  �لتهديد�ت  مع  تز�من  �ل��ذي  �لأخ��ر  �لت�ضعيد  ظل  يف  وذل��ك 
�ضبه  �أج��و�ء  يف  و�ل�ضينية  �لأمركية  �لع�ضكرية  و�لتعزيز�ت  �ل�ضمالية 
�إندبندنت  ذي  �ضحيفة  �أ���ض��ارت  فقد  �ضو�حلها.  من  وبالقرب  �جلزيرة 
�إىل ما �أ�ضمته �ل�ضوؤ�ل �لكبر �ملتمثل يف �لكيفية �لتي ميكن للغرب من 
�ملتالحقة، م�ضيفة  �ل�ضمالية  �لكورية  �لتهديد�ت  �لتعامل مع  خاللها 
�ضامل  ن��ووي  بهجوم  هدد  �أون  جونغ  كيم  �ل�ضمايل  �لكوري  �لزعيم  �أن 
على كوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة و�ليابان ومناطق �أخرى. ودعت 
�ل�ضحيفة من خالل مقال ن�ضرته للكاتب �لربيطاين ديفد غودهارت 

 عب��ش ي�ستقبل وزير اخل�رجية الكندي وال�سين�تور المريكي روبرت ك�ي�سي

�ضلطة قيادية للحركة بعد �ملوؤمتر 
 132 �أع�ضائه  ع��دد  ويبلغ  �ل��ع��ام، 
ع�ضو� يجتمعون كل ثالثة �أ�ضهر.

ع��دد� من م�ضوؤويل فتح  �أن  ورغ��م 
فيا�س  حكومة  ه��اج��م��و�  �أن  �ضبق 
فيها  تتم  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  فاإنها 
ر�ضمي  ببيان  �حل��ك��وم��ة  مهاجمة 
قيادية  هيئة  �أع��ل��ى  م��ن  ل��ل��ح��رك��ة 
�أ�ضباب  فيا�س  وُي��ح��ّم��ُل  للحركة. 
�لأزم���������ة �لق���ت�������ض���ادي���ة و�إغ��������ر�ق 
بالديون  و�مل����و�ط����ن����ني  �ل�����ض��ل��ط��ة 
�لقطاعات  و�إه�����م�����ال  ل���ل���ب���ن���وك، 
�ملنتجة،  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة  �لق��ت�����ض��ادي��ة 
وعدم حتديد �لأولويات �ل�ضحيحة 

يف �أجهزة �لدعم.
ك�����ض��ف ع�ضو  ���ض��ل��ة،  ���ض��ي��اق ذي  يف 
�أن �لرئي�س  باملجل�س �لثوري لفتح 
�إقالة فيا�س من  عبا�س يتجه �إىل 

رئا�ضة �حلكومة وت�ضكيل �أخرى .
�لرئي�ضي  �مل�ضكلة  �ضبب  �إن  وق���ال 
هو قبول رئي�س �حلكومة ��ضتقالة 
وزي����ر �مل��ال��ي��ة ن��ب��ي��ل ق�����ض��ي�����س رغم 
وطلب  ��ضتقالته  رف�س  عبا�س  �أن 
ما  وه��و  عمله،  يف  �ل�ضتمر�ر  منه 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:
�أف��������اد ت���ق���ري���ر �����ض����ادر ع����ن جلنة 
�أ�ضدقاء �لأ�ضر �م�س باإن �جلي�س 
77 فل�ضطينيا  �لإ�ضر�ئيلي �عتقل 
�ل��غ��رب��ي��ة مب���ا يف ذلك  �ل�����ض��ف��ة  يف 

�لقد�س خالل �لأ�ضبوع �ملا�ضي.
وج���اء يف �ل��ت��ق��ري��ر �لأ���ض��ب��وع��ي �أن 
�ل����ف����رتة من  ن���ف���ذ يف  �لح�����ت�����الل 
 4-5 �جلمعة  �إىل   3-30 �ل�ضبت 
ملنازل  و�ق����ت����ح����ام  ده�����م  ع���م���ل���ي���ات 
ن�ضر  �إىل  ب���الإ����ض���اف���ة  �مل��ع��ت��ق��ل��ني 
�حلو�جز �لع�ضكرية بني �ملحافظات 

�ملختلفة.
�إ�ضر�ئيل  �أن  �ىل  �لتقرير  و�أ���ض��ار 
�أف���رج���ت ع���ن ع���دد م���ن �لأ����ض���رى، 
وقررت حمكمة �ل�ضلح فيها �إطالق 
مالية  بكفالة  �أ���ض��رى   10 ���ض��ر�ح 
�إىل  �إ���ض��اف��ة  �ضيكل   500 ق��دره��ا 
ب��ع��دم �لتجمهر  �مل��وق��وف��ني  �ل��ت��ز�م 
�أمام باب �لعمود يف �لقد�س �ملحتلة 

ملدة 20 يوما.
�آخ�����ر، ه��اج��م �ملجل�س  م���ن ج��ان��ب 
�لثوري حلركة فتح �لتي يتزعمها 

حممود  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي  �ل���رئ���ي�������س 
فيا�س  �ضالم  حكومة  �أد�ء  عبا�س 
حني  يف  ر���ض��م��ي،  ب�ضكل  م��رة  لأول 
�أن  فل�ضطينيون  م�ضوؤولون  توقع 
ي��ت��ج��ه ع��ب��ا���س لإق���ال���ة ف��ي��ا���س من 

من�ضبه. 
ن�ضرته  ب���ي���ان  يف  �مل��ج��ل�����س  وق������ال 
وكالة �لأنباء �لر�ضمية �إن �ضيا�ضات 
�حلالية  �لفل�ضطينية  �حل��ك��وم��ة 
من  �لكثر  يف  ومرتبكة  مرجتلة 

�لق�ضايا �ملالية و�لقت�ضادية .
و�أ�ضاف يدعو �ملجل�س �لثوري من 
در�����ض���ة ظروف  �إع�����ادة  �إىل  ج��دي��د 
ع���م���ل���ه���ا وب�����ر�جم�����ه�����ا، وي���رف�������س 
�ل�ضر�ئب  فر�س  �ل��ث��وري  �ملجل�س 

�لع�ضو�ئية .
و��ضتهجن �ملجل�س �لثوري توجهات 
�حل����ك����وم����ة ب���ت�������ض���ف���ي���ة ����ض���ن���دوق 
�لكر�مة �لوطنية و�لتمكني �لذ�تي 
منتجات  مل��ك��اف��ح��ة  �أ����ض�������س  �ل�����ذي 
�إنه يطلب من  قائال  �مل�ضتوطنات، 
�حلكومة ر�ضميا �إلغاء قر�ر ت�ضفية 

�ل�ضندوق.
ويعترب �ملجل�س �لثوري لفتح �أعلى 

عار�ضه فيا�س، �لأمر �لذي �عترب 
حتديا لقر�ر�ت �لرئي�س.

و�أ�ضاف �أن عبا�س �أبلغ فيا�س عرب 
ق�ضي�س  يعد  مل  �إذ�  �أن��ه  م�ضوؤولني 
فيا�س  وب���ق���ي  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  �إىل 
متم�ضكا مبوقفه فاإنه �ضوف يقيل 
جديدة  حكومة  وي�ضكل  �حلكومة 

خالل )�لأيام( �لقليلة �ملقبلة .
عبا�س خاطب  �أن  �مل�ضوؤول  و�أو�ضح 

�أع�������ض���اء �مل��ج��ل�����س �ل���ث���وري خالل 
�جلمعة  �نتهت  �لتي  �لجتماعات 
�حلكومة  على  غا�ضب  �إنني  قائال 
�أن  �أري����د  ول  جميعا،  منكم  �أك���ر 
�أقول �أكر من ذلك، لكن �نتظرو� 

ثالثة �أيام فقط .
وي���ت���ع���ر����س ف���ي���ا����س لن����ت����ق����اد�ت 
و�لنقابات  فتح  حركة  من  متكررة 
وخ���ا����ض���ة ن���ق���اب���ة �مل���وظ���ف���ني على 

�لتي  �ملالية �حل��ادة  �لأزم��ة  خلفية 
تو�جهها حكومته، و�نتقاد�ت لأد�ء 
من�ضب  فيا�س  وي�ضغل  �حلكومة. 
 2007 عام  رئي�س �حلكومة منذ 
وذلك عقب �ضيطرة حركة �ملقاومة 
�لإ�ضالمية )حما�س( على �ل�ضلطة 
عبا�س  و�إق�����ال�����ة  غ������زة،  ق���ط���اع  يف 
�لفل�ضطينية  �حل��ك��وم��ة  ل��رئ��ي�����س 

�إ�ضماعيل هنية.

كيف يتع�مل الغرب مع التهديدات الكورية؟ 

اأولوي�ت الثورة ال�سورية بندوة يف اأمل�ني� 
•• برلني-وكاالت:

تقاطعت ت�ضور�ت قدمها مفكر مارك�ضي وقيادي �إ�ضالمي �ضوريان بندوة عقدت 
م�ضاء �م�س �لأول بالربملان �ملحلى لولية �لعا�ضمة �لأملانية برلني، حول �أولويات 
�لقادم يف  �لأ�ضد، وطبيعة نظام �حلكم  ب�ضار  بلدهما �ضد  لثورة  �ملرحلة �حلالية 
�ضوريا �جلديدة. وحدد �ملفكر �لي�ضاري �ملعروف �ضادق جالل �لعظم �ضت �أولويات 
للمرحلة �لر�هنة للثورة �ل�ضورية، �أولها ��ضتعادة �جلمهورية �ل�ضورية من �ل�ضاللة 
�لع�ضكرية �حلاكمة و�إنهاء �لدولة �لقمعية للوريث ب�ضار . و�عترب �أن �لأولويتني 
�لعودة حلكم  �ل�ضورية �جلديدة من  �لدولة  و�لثالثة هما حماية مدنية  �لثانية 
ع�ضكري، وجتنيبها �لوقوع حتت �ضيطرة �أيديولوجية �ضمولية . وذكر �لعظم �أن 
�لقوى �ل�ضيا�ضية و�لع�ضكرية للثورة �ل�ضورية مطالبة بعد ذلك باحلد من فو�ضى 
حمتملة بعد �ضقوط �لأ�ضد وح�ضر مظاهر هذه �لفو�ضى باأ�ضيق نطاق. ور�أى �أن 
�ملظلومني  ملنع  �لنتقالية  للعد�لة  باإن�ضاء موؤ�ض�ضات  �مل�ضارعة  �أولويتني هما  �آخر 
بناء �ضوريا. ومن جانبه  و�إط��الق م�ضروع كبر لإع��ادة  باأنف�ضهم،  �لق�ضا�س  من 
�عترب رئي�س �للجنة �ل�ضيا�ضية بجماعة �لإخو�ن �مل�ضلمني �ل�ضورية �ضدر �لدين 
وتغير  �لنظام  �إ���ض��ق��اط  ه��ي  �ل�ضورية  للثورة  �لأول���وي���ات  �أول��وي��ة  �أن  �لبيانوين 
�إن  �لبيانوين  نوعية. وقال  باأ�ضلحة  �لثو�ر  بتزويد  �لأر���س  �لقوى على  مو�زيني 
دخول حرب �لتدمر و�لإبادة �لتي ي�ضنها نظام �لأ�ضد عامها �لثالث، وعدم حدوث 
جهات  برغبة  قناعة،  �ل�ضوري  �ل�ضعب  ل��دى  ول��د  �ملدنيني  حلماية  دويل  تدخل 
دولية نافذة باإنهاكه وعدم قبولها بانت�ضار ثورته و�إقامة نظام دميقر�طي حقيقي 
ببالده. و�أ�ضار �إىل �أن �لتدمر �ل�ضامل �لذي يقوم به �لنظام بحاجة لإعادة �إعمار 
متتد ل�ضنو�ت، ويظهر �أن �ملق�ضود هو �ضغل �ل�ضوريني طويال بعد �ضقوط �لنظام 
بعالج جر�حهم و�إعادة بناء بلدهم ور�أى �أن تربير عدم ت�ضليح �لثو�ر باخلوف من 
وقوع �لأ�ضلحة بقب�ضة متطرفني، يقابله �إدر�ك �لوليات �ملتحدة بوجود قياد�ت 

من�ضبطة باجلي�س �حلر ميكن ت�ضليمها �لأ�ضلحة دون خوف.
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حذرت كوريا ال�ضمالية من مغبة اال�ضتفزاز 

وا�سنطن تهدد بتعزيز وجوده� الع�سكري ب�سرق اآ�سي�
•• وا�صنطن-وكاالت:

تاميز  ن��ي��وي��ورك  �ضحيفة  ذك����رت 
�ل���ولي���ات  �أن  �م�������س  �لأم���رك���ي���ة 
�لرئي�س  ع��ل��ى  ت�����ض��غ��ط  �مل���ت���ح���دة 
بينغ  ج��ني  ���ض��ي  �جل��دي��د  �ل�ضيني 
لتخاذ خطو�ت �ضارمة �ضد كوريا 
و��ضنطن  �ضتقوم  و�إّل  �ل�ضمالية 
ب��ت��ع��زي��ز وج����وده����ا �ل��ع�����ض��ك��ري يف 

�ملنطقة.
م�ضوؤولني  ع��ن  �ل�ضحيفة  ونقلت 
قولهم  �لأم����رك����ي����ة  �لإد�رة  يف 
مع  م����وؤخ����ر�ً  ج����رت  �ت�������ض���الت  �إن 
�ت�ضال  بينها  وو��ضنطن  بيجينغ 
ب�����ني �ل����رئ����ي���������س ب����������ار�ك �أوب�����ام�����ا 
�أبلغ  ح���ي���ث  �ل�������ض���ي���ن���ي،  ون����ظ����ره 
�جل������ان������ب �لأم��������رك��������ي �جل����ان����ب 
�خلطط  ع��ن  بالتف�ضيل  �ل�ضيني 
دفاعاتها  ل���ت���ع���زي���ز  �لأم����رك����ي����ة 
�ل�������ض���اروخ���ي���ة وخ�����ط�����و�ت �ل�����ردع 
من  �حلربية  للتهديد�ت  �لأخ��رى 
كيم  �ل�ضمالية  كوريا  زعيم  جانب 

جونغ �أون.
من  �أن����ه  �إىل  �ل�ضحيفة  و�أ����ض���ارت 
تنتقد  �ل��ت��ي  �ل�����ض��ني،  �أن  �ل��الف��ت 
تعزيز  يف  �لأم����رك����ي����ة  �ل���رغ���ب���ة 
وجودها يف �آ�ضيا، مل حتتج ل علناً 
ول �ضر�ً على ن�ضر �ضفن وطائر�ت 
�أمركية يف �ضبه �جلزيرة �لكورية، 
�أمركيون  م�ضوؤولون  قال  ما  وهو 
�أن������ه دل���ي���ل ع���ل���ى �زدي��������اد �إح���ب���اط 
�ل�������ض���ني م�����ن ت�������ض���رف���ات ك���وري���ا 
�ل�ضمالية وخ�ضيتها من �أن يقّو�س 

جزيرة غو�م، حيث ير�بط حو�ىل 
�ضتة �آلف ع�ضكري �أمركي.

�ل�ضحافة  �أف��ادت  �ل�ضياق،  ويف هذ� 
�لأمركي  �جلي�س  ب���اأن  �ليابانية 
جت�ض�س  طائرة  �إر���ض��ال  و�ضك  على 
�إح��دى قو�عده يف  بدون طيار �إىل 
�ليابان بهدف تعزيز مر�قبة كوريا 
�أنها  يف  ي�����ض��ت��ب��ه  �ل��ت��ي  �ل�����ض��م��ال��ي��ة 

حت�ضر لإطالق �ضاروخ.
�ضيمبون  �ضانكي  �ضحيفة  وق��ال��ت 
�ل���ي���م���ي���ن���ي���ة ن����ق����ال ع�����ن م�������ض���ادر 
حكومية �إن طائرة من نوع غلوبال 
هوك بدون طيار �ضتن�ضر يف قاعدة 
م����ي����ز�و� �جل����وي����ة �لأم����رك����ي����ة يف 
�أول  بذلك  ليكون  �ل��ي��اب��ان،  �ضمال 
ن�����ض��ر ل���ط���ائ���رة م���ر�ق���ب���ة م���ن هذ� 
�لنوع يف �لأرخبيل. يف هذه �لأثناء 
�ل�ضمالية  ك���وري���ا  ت��ل��ف��زي��ون  ب���ث 
�ضور� لزعيم �لبالد كيم جونغ �أون 
ل�ضرب  ��ضتعد�د  خطة  يوقع  وه��و 
�لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية 
�أخرى  بث �ضور�  كما  بال�ضو�ريخ. 
له وهو يح�ضر تدريبات ع�ضكرية.

�أعقاب  يف  �لتطور�ت  ه��ذه  وج��اءت 
�إر�ضال �لبحرية �لكورية �جلنوبية 
�إطالق  عملية  ملر�قبة  مدمرتني 
�ضو�ريخ يحتمل �أن تقوم بها كوريا 
�ل�����ض��م��ال��ي��ة ب��ع��د ن�����ض��ب �لأخ�����رة 
�إطالق  ثانيا على من�ضة  �ضاروخا 
�ضو�ريخ يف �ضاحلها �ل�ضرقي، وفق 

ما �أفادت م�ضادر كورية جنوبية.
�لكورية  ي��ون��ه��اب  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�جلنوبية لالأنباء عن م�ضوؤول بارز 

ل��ل�����ض��غ��ط ع��ل��ى �ل�����ض��ني م���ن �أجل 
�ل�ضحنات  ت��ف��ت��ي�����س  يف  �ل���ت�������ض���دد 
عرب  �ل�ضمالية  كوريا  �إىل  �ملتجهة 
�لأر��ضي �ل�ضينية، ومن �أجل �إقناع 
و�ملو�فقة  ��ضتفز�ز�ته  بوقف  كيم 
عن  �لتخّلي  ح��ول  �لتفاو�س  على 

برنامج بالده �لنووي.
�لدفاع  وز�رة  ح����ذرت  �لأث���ن���اء  يف 
من  �ل�ضمالية  ك��وري��ا  �لأم��رك��ي��ة 
�أنها  و�أع��ل��ن��ت  ����ض��ت��ف��ز�ز،  �أي  مغبة 
����ض���رت����ض���ل ب����ط����اري����ات �ع����رت������س 
����ض���و�ري���خ حل��م��اي��ة ق���و�ع���ده���ا يف 

مع  عالقاتها  يانغ  لبيونغ  دعمها 
و��ضنطن.

وقال توم دونيلون، م�ضت�ضار �لأمن 
�ل���ق���وم���ي �لأم�����رك�����ي، �مل����ق����رر �أن 
�ملقبل،  مايو-�أيار  بيجينغ يف  يزور 
�ملوقف  �أن  يعتقد  �إن���ه  مقابلة  يف 
�ل�ضيني يتطّور على �لرغم من �أن 
م�ضوؤولني �أمركيني �آخرين قالو� 
�ضيا�ضة  على  �ملبكر �حلكم  �إن��ه من 
�أ�ضابيع  �ضوى  مي�س  مل  لأن��ه  �ضي 

على وجوده يف �لرئا�ضة.
بدعم  رح��ب  �لأبي�س  �لبيت  وك��ان 

�ل�ضني �ل�ضريع للعقوبات �لدولية 
�جلديدة �لأخرة على بيونغ يانغ 

رد�ً على جتربتها �ل�ضاروخية.
وزي����ر  ي���ت���وج���ه  �إن  �مل����ق����رر  وم������ن 
كري  جون  �لأمركية  �خلارجية 
لإج���ر�ء  �أ���ض��ب��وع  ب��ع��د  بيجينغ  �إىل 
مباحثات مع �مل�ضوؤولني �ل�ضينيني 
�جلزيرة  ���ض��ب��ه  يف  �لأزم�������ة  ح����ول 

�لكورية.
وق����ال م�����ض��وؤول��ون �أم���رك���ي���ون �إن 
م�ضوؤولني  ���ض��رت���ض��ل  و�����ض���ن���ط���ن 
رفيعي �مل�ضتوى بعد كري لل�ضعي 

اإف.بي.اأي ا�ستجوبت ديفيد برتايو�ش 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

�ن رجال  ت��ود�ي  يو.��س.�يه  �كدت �ضحيفة 
م��ك��ت��ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات �ل�����ف�����در�يل �ف.ب������ي.
لوكالة  �ل�����ض��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  ����ض��ت��ج��وب��و�  �ي 
�ضي.�ي. �لمركية  �ملركزية  �ل�ضتخبار�ت 
�ذ�  ما  ملعرفة  �جلمعة  برت�يو�س  ديفيد  �يه 
�لتي كانت  للمر�أة  �ضرية  ت�ضريب وثائق  مت 
�ل�ضبب يف �لف�ضيحة �لتي �دت �ىل ��ضتقالته. 
وبرت�يو�س، ��ضهر �لقادة �لع�ضكريني يف جيله 
يف �لوليات �ملتحدة، ��ضتقال من من�ضبه يف 

ر�أ�س  على  �ملا�ضي  نوفمرب  �ل��ث��اين  ت�ضرين 
وك��ال��ة �ل���ض��ت��خ��ب��ار�ت �مل��رك��زي��ة بعد �ن �قر 
�ضرته  كاتبة  م��ع  عاطفية  ع��الق��ة  باقامة 
��ضتقالته  و�ن��ه��ت  ب���رودوي���ل.  ب��ول  �ل��ذ�ت��ي��ة 
قائد�  خاللها  ك��ان  حافلة  ع�ضكرية  خدمة 
�ل��ع��ر�ق و�ف��غ��ان�����ض��ت��ان ونقلت  يف �حل���رب يف 
تطبيق  يف  ف��در�يل  م�ضوؤول  عن  �ل�ضحيفة 
يف  مت  �ل��ذي  �ل�ضتجو�ب  �ن  قوله  �لقانون 
ب�����ض��م��ال ولي���ة فرجينيا  ب��رت�ي��و���س  م��ن��زل 
�لتحقيق  �ط����ار  ي��ات��ي يف  و����ض��ن��ط��ن،  ق���رب 
�ذ� كانت برودويل قد تلقت  �ملتو��ضل فيما 

معلومات �ضرية �و عما �ذ� كانت وثائق من 
هذ� �لنوع حمفوظة يف مكان غر مرخ�س. 
�لتحقيق  �جن�����از  ف����ان  �مل�������ض���وؤول  وب��ح�����ض��ب 
با�ضم  �ملتحدثة  وق��ال��ت  طويال  وقتا  ياخذ 
مكتب �ف.ب��ي.�ي جاكلني ماغو�ير لوكالة 
ن�ضاطا  �ج���رو�  حمققني  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
ومل  فرجينيا.  �ضمال  يف  �لقانون  لتطبيق 
وقالت  �لتفا�ضيل.  من  مزيد�  �ملكتب  يقدم 
جينيفر  �ضي.�ي.�يه  وكالة  با�ضم  �ملتحدثة 
ل  �لوكالة  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  يونغبالد 

تعلق على حتقيقات م�ضتمرة .

•• الريا�س-وام:

 بحث �ضمو �لأمر �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود ويل �لعهد نائب رئي�س 
�أم�س مع �ضمو �لأمر  �لريا�س  �ل�ضعودي يف  �لدفاع  �ل��وزر�ء وزير  جمل�س 
خليفة بن �ضلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء مبملكة �لبحرين و�لوفد �ملر�فق 
يف  وتعزيزها  دعمها  و�ضبل  �ل�ضقيقني  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  له 

�ملجالت كافة.
�ل�ضاحات  على  �لأو���ض��اع  م�ضتجد�ت  �آخ��ر  �للقاء  خ��الل  �جلانبان  وناق�س 

�خلليجية و�لعربية و�لدولية.
كان �ضمو �لأمر خليفة بن �ضلمان �آل خليفة رئي�س وزر�ء مملكة �لبحرين 
�ململكة  بني  �لعالقات  متيز  �م�س  �لريا�س  و�ضوله  ل��دى  بيان  يف  �أك��د  قد 
�لعربية �ل�ضعودية ومملكة �لبحرين .. م�ضر� �إىل �أنها عالقات لها طابعها 
جهود  بف�ضل  كبر�  تطور�  وت�ضهد  عريق  تاريخ  يدعمها  و�ملميز  �خلا�س 
�آل �ضعود وجاللة  �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز  �ل�ضريفني  خادم �حلرمني 

�مللك حمد بن عي�ضى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين.
ملا  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  بزيارة  و�ضعادته  �ضروره  بيانه عن  و�أع��رب يف 
لزخم  جم��ال  م��ن  �ضتهيئه  ومب��ا  بالأ�ضقاء  لاللتقاء  فر�ضة  م��ن  �ضتتيحه 
�ل�ضقيقني  و�ل�ضعبني  �لبلدين  بني  و�ملتفردة  �ملتميزة  �لأخ��وي��ة  �لعالقات 
�لتالحم  �أو��ضر  �لآب��اء و�لأج��د�د وعملت على توثيق  �أر�ضى دعائمها  �لتي 

و�لتعا�ضد بينهما. و�أ�ضاد بالزدهار و�لتطور �لذي ت�ضهده �ململكة �لعربية 
وبجهوده  �ل�ضريفني  �حل��رم��ني  خل��ادم  �حلكيمة  �لقيادة  حت��ت  �ل�ضعودية 
�لعربية  للمملكة  و�لتنمية  �لبناء  م�ضرة  مو��ضلة  يف  �لبينة  وب�ضماته 
�ل�ضعودية .. مثمنا �ملو�قف �مل�ضرفة للمملكة �لعربية �ل�ضعودية بقيادة خادم 
�ل�ضف  و�مل�ضلمني ويف وحدة  �لعرب  ن�ضرة ق�ضايا  �ل�ضريفني يف  �حلرمني 

ومل �ل�ضمل.
وقال �إن مبادرة خادم �حلرمني �ل�ضريفني بالنتقال من حالة �لتعاون �إىل 

�أوجه  �أح��د  �لعربية  ل��دول �خلليج  �لتعاون  حالة �لحت��اد بني دول جمل�س 
مبادر�ته �خلرة لر�س �ل�ضف وجمع �لكلمة وتوحيد �ملو�قف.

�لدعم  ع��ل��ى  �ل��ع��ايل ح��ك��وم��ة و�ضعبا  �ل��ب��ح��ري��ن  ت��ق��دي��ر مملكة  وع���رب ع��ن 
�ملجالت كافة  �ل�ضعودية يف  �لعربية  �ململكة  �ضقيقتها  به من  �لذي حتظى 
�لإ�ضالم  ومهد  �لعطاء  بلد  على  بغريبة  لي�ضت  م��و�ق��ف  �أن��ه��ا  مو�ضحا   ..

و�لعروبة.
مع  و�لتن�ضيق  �لتو��ضل  ��ضتمر�ر  على  حتر�س  �لبحرين  مملكة  �ن  و�أك��د 
د�ئرة  تو�ضيع  مقدمتها  ويف  �لق�ضايا  كافة  يف  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة 
يجمع  م��ا  على  و�ل��ب��ن��اء  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لثنائي  و�ل��ت��ع��اون  �لتكامل 
بني �لبلدين �ل�ضقيقني من تفاهم يف �ل��روؤى و�لأه��د�ف موؤكدين موقفنا 
�لر��ضخ و�لثابت بالوقوف مع �ململكة �لعربية �ل�ضعودية �ل�ضقيقة يف كافة 
�إجر�ء�تها يف حفظ �أمنها و�ضون ��ضتقر�رها ويف مو�جهة �لإرهاب و�جتثاثه 

من جذوره.
و�ضدد على �أن ما يجمع بني �لبلدين �ل�ضقيقني �أو�ضع و�أ�ضمل من �أن تعرب 
�لبحرين  �أه��ل  وج���د�ن  يف  تقع  �ل�ضعودية  �أن  �إىل  م�ضر�   .. �لكلمات  عنه 
�إىل  نتطلع  و�أننا  �لظروف  كافة  يف  للبحرين  و�مل�ضاندة  �لد�عمة  ملو�قفها 
بني  �لثنائي  �ل�ضعيد  على  �إجن��ازه  مت  ملا  ��ضتكمال  �لزيارة  نتائج  تكون  �أن 
تقوية  بينهما يف  �لتي جتمع  �ل�ضادقة  �لرغبة  �ل�ضقيقني يف ظل  �لبلدين 

�لرو�بط �لأخوية �لتي جتمع بينهما و�لرتقاء بها على كافة �لأ�ضعدة.

ويل العهد ال�سعودي ورئي�ش وزراء البحرين يبحث�ن العالق�ت الثن�ئية 

تدريبات  بينها  رح��ل��ت��ه��ا،  خ���الل 
م���دف���ع���ي���ة وع���م���ل���ي���ات ب���ح���ث عن 

غو��ضات للعدو.
�لرو�ضية  �ل���دف���اع  وز�رة  وك���ان���ت 
�لتي  �ل�ضفن  جمموعة  �أن  �أعلنت 
ت���ت���ك���ون م����ن ���ض��ف��ي��ن��ة �لأم�������ر�ل 
للغو��ضات،  �مل�����ض��ادة  بانتيلييف 
�لكبرتني  �لإن��������ز�ل  و���ض��ف��ي��ن��ت��ي 
بري�ضفيت و�لأمر�ل نيفيل�ضكي، 
للتموين  ب��ي��ت�����ض��ي��ن��غ��ا  و���ض��ف��ي��ن��ة 
و�لإنقاذ  �لقطر  وزورق  بالوقود 
ك����ري����ل����وف غ��������ادرت بحر  ف����وت����ي 

هناك  لتتو�جد  �ملتو�ضط  �لبحر 
م�ضوؤول  وذك���ر  م�ضتمرة.  ب�ضفة 
يف رئا�ضة �أركان �جلي�س �لرو�ضي، 
�لبحرية  �ل��وح��د�ت  جمموعة  �أن 
�لرو�ضية �لتي يجب �أن تتو�جد يف 
م�ضتمرة،  ب�ضفة  �ملتو�ضط  �لبحر 
10 �ضفن حربية  �أن ت�ضم  ميكن 
وي�ضار �إىل �أن رو�ضيا كانت حتافظ 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة م����ن �ل����وح����د�ت 
�لبحرية يف �لبحر �ملتو�ضط ت�ضم 
30 �إىل 50 �ضفينة يف �لفرتة ما 

بني 1967 و1992.

نحو  متوجهة  �جل��ن��وب��ي  �ل�ضني 
قناة �ل�ضوي�س.

�ل�������ض���ف���ن خ�����الل هذه  و�����ض����ت����زور 
�لرحلة عدد� من �ملو�نئ للتموين 
و�ل�ضرت�حة، ومن �ملقرر �أن تعرب 
مايو- �ل�ضوي�س يف منت�ضف  قناة 

�أيار �ملقبل.
�أعلن  �لرو�ضي  �لدفاع  وزير  وكان 
�لفائت  �آذ�ر-م���ار����س  منت�ضف  يف 
�لإمكانات  كافة  متتلك  ب��الده  �أن 
�لقطع  جم����م����وع����ة  ل���ت�������ض���ك���ي���ل 
�ل��ب��ح��ري��ة �مل��ط��ل��وب �إر���ض��ال��ه��ا �إىل 

•• عوا�صم-وكاالت:

ي����ق����ول م���ق���ات���ل���ون ون�������ض���ط���اء �ن 
�ع�ضاء  تر�ضل  �ل�ضورية  �حلكومة 
نظامية  غ����ر  م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  م����ن 
�لع�ضابات  ح���رب  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب 
ب���اي���ر�ن بهدف  ���ض��ري��ة  يف ق��اع��دة 
�لتي  �مل�������ض���ل���ح���ة  ق����و�ت����ه����ا  دع�������م 
�لقتال  بعد عامني من  ��ضتنزفت 

و�لن�ضقاقات.
وتو�ضف بر�مج �لتدريب بانها �ضر 
علني يف �ملناطق �ملو�لية للرئي�س 
ب�ضار �ل���ض��د �ل��ذي ي��ح��اول �ضحق 
�مل�ضتمر  ����ض��رت��ه  حكم  �ضد  مت��رد 

منذ �أربعة عقود.
و�لتقت رويرتز مع �أربعة مقاتلني 
�لقتال  ت��درب��و� على  �ن��ه��م  ذك���رو� 
ج��ان��ب م�ضادر من  �ي���ر�ن �ىل  يف 
�مل��ع��ار���ض��ة ق��ال��ت �ن��ه��ا ت��وث��ق مثل 

هذه �حلالت.
وقال مدير �ملخابر�ت �ل�ضر�ئيلية 
�ي�����ر�ن  �ن  غ���رب���ي  ودب���ل���وم���ا����ض���ي 
ت�ضاعد  لال�ضد  �لرئي�ضي  �لد�عم 
على تدريب 50 �ألفا من �ع�ضاء 
وتهدف  �لق����ل  ع��ل��ى  �مليلي�ضيات 
لرفع �لعدد �ىل 100 �ألف ولكن 

مل ي��ذك��ر� م��ك��ان �ل��ت��دري��ب. ومل 
يت�ضن �لت�ضال باي من �لعاملني 
�لير�نية  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  يف 
نفى  �أن  ���ض��ب��ق  �ن���ه  غ��ر  للتعليق 
�ضوريا  �أن  �ي��ر�ن��ي��ون  م�����ض��وؤول��ون 
�لتي  �ي���ر�ن  �ىل  مقاتلني  تر�ضل 
تقول �ن م�ضاعد�تها تقت�ضر على 
�ضيا�ضي  ودع���م  �ن�ضانية  م��ع��ون��ات 
�أمني  م�������ض���در  ون���ف���ى  ل���ال����ض���د. 
��ضمه  ن�����ض��ر  ����ض���وري ط��ل��ب ع����دم 
لير�ن.  �ضوريني  مقاتلني  �ر�ضال 
ن��درب قو�تنا �خلا�ضة على  وق��ال 
�لقتالية.  �مل��ه��ام  م��ن  �ل��ن��وع  ه���ذ� 
منذ 2006 لدينا وحد�ت مدربة 
على حرب �لع�ضابات فما حاجتنا 

لر�ضال �فر�د لير�ن.
�ملقاتلون  ي��ذك��ره  م��ا  ���ض��دق  و�ذ� 
�ل�����ض��وري��ون ع��ن ت��دري��ب مقاتلني 
�ي����ر�ن ف��ذل��ك ي��ن��م ع��ن �ت�ضاع  يف 
نطاق �ل�ضر�ع خارج حدود �لبالد 
وقد ميتد لفرتة �أطول حتى بعد 
�ل�ضلطة يني  �ل�ضر�ع على  �نتهاء 

�ل�ضد ومعار�ضيه.
يبدو  م��ا  على  �مل��ق��ات��ل��ون  وينتمي 
���ض��ان��دت �ل�ضد  �ل��ت��ي  ل��الق��ل��ي��ات 
ومعظم  ل��الن��ت��ف��ا���ض��ة  ل��ل��ت�����ض��دي 

�لأمر�ل نيفيل�ضكي و بري�ضفيت 
�ضتدخالن يف �لن�ضف �لثاين من 
طرطو�س  ميناء  �إىل  �أيار-�ملقبل 
�لدعم  ن��ق��ط��ة  ح��ي��ث  �ل�������ض���وري، 
�ملادي �لتقني لالأ�ضطول �لبحري 

�حلربي �لرو�ضي.
عن  رو�ضية  �إع��الم  و�ضائل  ونقلت 
�ضفن  م��ن  �أن جم��م��وع��ة  �مل�����ض��در 
�أ���ض��ط��ول �مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ وعلى 
ر�أ�ضها �ضفينة �لأمر�ل بانتيلييف 
�مل�ضادة للغو��ضات �ضتقوم بتنفيذ 
عدد من �ملهام �لتدريبية �لقتالية 
يف �لبحر �لأبي�س �ملتو�ضط �ضمن 
�لبحرية  ل�ضالح  تابعة  جمموعة 

�لرو�ضي .
�لإن������ز�ل  ���ض��ف��ي��ن��ت��ي  �أن  و�أ�����ض����اف 
�لكبرتني �لأمر�ل نيفي�ضلك�ضي 
�ضحنات  ���ض��ت��ن��ق��ل  وب��ري�����ض��ف��ي��ت 
يف  �ل�ضوري  طرطو�س  ميناء  �إىل 
مايو-�أيار  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ن�����ض��ف 

�ملقبل .
و�أو���ض��ح �مل�����ض��در �أن���ه ن��ظ��ر�ً لعدم 
م�����ض��ارك��ة ق���و�ت �أ���ض��ط��ول �ملحيط 
�لهادئ يف تدريبات �ضالح �لبحرية 
يناير- يف  �أج��ري��ت  �لتي  �لرو�ضي 

كانون �لثاين �ملا�ضي يف �لبحرين 

لهذه  وميكن  �ل�ضنة.  من  قادتها 
تفاقم  �ىل  ت������وؤدي  �ن  �خل���ط���وة 
�لبعد �لطائفي �خلطر لل�ضر�ع 
 70 �أك��ر من  �ل��ذي ر�ح �ضحيته 

�ألف �ضخ�س.
وترى �ير�ن �ضوريا دولة حمورية 
ل��دع��م ن��ف��وذه��ا يف �مل��ن��ط��ق��ة. كما 
ك��ان��ت ���ض��وري��ا ه��م��زة �ل��و���ض��ل مع 

منظمة حزب �هلل �للبنانية.
من  م�ضيحي  وه���و  ���ض��ام��ر  وق����ال 
لال�ضد  �مل����و�ل����ي����ة  �مل���ي���ل���ي�������ض���ي���ات 
�لريفية  �مل��ن��اط��ق  يف  تقاتل  �ل��ت��ي 
�لبالد  بو�ضط  حم�س  مبحافظة 
�لقتال  على  تدريب  برنامج  ك��ان 
د�خل �ملدن مدته 15 يوما وقال 
�ملدربون �نه نف�س �لربنامج �لذي 
ي��خ�����ض��ع ل����ه م��ق��ات��ل��و ح�����زب �هلل 

عادة.
وي�ضمل �لتدريب �جلو�نب �ملهمة 
�ل�ضاليب  مثل  �لع�ضابات  حلرب 
�ملختلفة حلمل �لبندقية و�طالق 
للت�ضدي  ���ض��ب��ل  و�أف�������ض���ل  �ل���ن���ار 

لهجوم مباغت.
ب�ضالح  م�����ض��در  �أع��ل��ن  ذل����ك،  �ىل 
�ل���ب���ح���ري���ة �ل���رو����ض���ي���ة �م�������س �إن 
�لكبرتني  �لإن����������ز�ل  ���ض��ف��ي��ن��ت��ي 

�لأب���ي�������س �مل���ت���و����ض���ط و�لأ������ض�����ود، 
مع  �لقتايل  تفاعلها  �إرج��اء  تقرر 
جمموعات تابعة لأ�ضاطيل �أخرى 

�إىل �لفرتة �ل�ضيفية.
�لرو�ضية  �ل�����ض��ف��ن  �أن  و�أ�����ض����اف 
�إط�����ار م��ه��م��ت��ه��ا �إىل  ���ض��ت��دخ��ل يف 
مو�نئ عدد من دول �ملنطقة، مبا 

فيها فيتنام و�إير�ن.
�أ�ضطول  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  وك�����ان 
�مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ �ل���رو����ض���ي، قال 
�إن  ن���وف���و����ض���ت���ي  �أن�����ب�����اء  ل���وك���ال���ة 
�لتابعة  �ل�����ض��ف��ن  م���ن  جم��م��وع��ة 
�إىل  و�ضلت  �ل��رو���ض��ي  لالأ�ضطول 
�إىل  طريقها  يف  �لهندي،  �ملحيط 
تنفيذ�  �ملتو�ّضط  �لأبي�س  �لبحر 
�لرو�ضي،  �ل����دف����اع  وزي������ر  لأم������ر 
بت�ضكيل  �����ض����وي����غ����و،  �����ض����رغ����ي 
بتو�جد  حتتفظ  �ضفن  جمموعة 

د�ئم هناك.
�ملجموعة  �إن  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
تابعة  ����ض���ف���ن   6 م�����ن  �مل����وؤل����ف����ة 
حتمل  م��دّم��رة  بينها  لالأ�ضطول، 
ع���دة م���روح���ي���ات، ع���ربت م�ضيق 

ملقا ودخلت �ملحيط �لهندي.
�حلربية  �ل�ضفن  �أن  �إىل  و�أ����ض���ار 
وق��و�ت��ه��ا جت��ري م��ن��اور�ت يومية 

�ضفينتا اإنزال رو�ضيتان يف طريقهما مليناء طرطو�س

ميلي�سي�ت موالية للحكومة ال�سورية تتدرب يف اإيران 

اختط�ف اأربعة �سحفيني اإيط�ليني يف �سوري� 
•• روما-وكاالت:

�أعلنت �خلارجية �لإيطالية �أن �أربعة �ضحفيني �إيطاليني مت خطفهم يف �ضمال �ضوريا، بينما مل تعلن �أية جهة م�ضوؤوليتها 
عن عملية �لختطاف. وفق ما �أفادت وكالة �لأنباء �لإيطالية �أن�ضا . ونقلت �لوكالة عن �لوز�رة قولها �إنها تتابع �لق�ضية 
�أن  �لتكتم وتلح على  �أق�ضى درج��ات  �لإيطالية تطلب  �ل�ضلطات  و�إن  �لفور،  �أزم��ة على  ت�ضكيل خلية  �لبد�ية ومت  منذ 
وجاء  �ل�ضحفيني بخطفهم.  �أ�ضر  �بالغ  �إنه مت  �ي�ضا  وقالت   . �لق�ضوى  �لأولوية  تبقى  للرهائن  �جل�ضدية  �ل�ضالمة 
�لر�ضمي  �إيطاليا  وتلفزيون  ر�ديو  يتعلق مبر��ضلة  �لأمر  �أن  �لإيطالية  ل�ضحيفة لريبوبليكا  �لإلكرتوين  �ملوقع  على 
بالإ�ضافة �إىل ثالثة �ضحفيني م�ضتقلني يعملون حل�ضابهم �خلا�س. لكن خالفا ملا �أوردته �ل�ضحيفة للوهلة �لأوىل، 
فاإن �ل�ضحفية �لتي خطفت ل تعمل لدى �لتلفزيون �لإيطايل �لر�ضمي، ولكنها �ضحفية �إيطالية من �أ�ضل �ضوري تعمل 
مع �ضحيفة �إيطالية. و�أ�ضافت �ل�ضحيفة �أن �ل�ضحفيني مت خطفهم من جمموعة متمردة حني كانو� ي�ضورون م�ضاهد 
فيديو. ووفق �ملوقع �لإلكرتوين ل�ضحيفة ل �ضتامبا فاإن عملية �خلطف جرت ليلة �خلمي�س �جلمعة وذكرت و�ضائل 

�إعالم �إيطالية �أن �ل�ضحفيني �ملختطفني موجودون يف �ضوريا منذ عدة �أيام، وقد دخلو� عرب �حلدود �لرتكية. 

�ملدمرتني  �إن  ق��ول��ه  �ل��ب��ح��ري��ة  يف 
وهما من طر�ز �إيجي�س جمهزتان 
ي�ضمح  �لذي   1 �ضباي  ر�د�ر  بنظام 
ل��ه��م��ا ب��ر���ض��د م��ئ��ات �لأه������د�ف يف 
ي�ضل  بعد  على  م��ن  �ل��وق��ت  نف�س 

�إىل �ألف كيلومرت.
ي��اأت��ي ذل���ك يف وق���ت �أف����ادت وكالة 
نقال  �جلنوبية  �ل��ك��وري��ة  ي��ون��ه��اب 
ع���ن م�����ض��وؤول ح��ك��وم��ي ك��ب��ر باأن 
�ضاروخا  نقلت  �ل�ضمالية  ك��وري��ا 
ثانيا متو�ضط �ملدى ون�ضبته على 
من�ضة �إطالق �ضو�ريخ يف �ضاحلها 

�ل�ضرقي.
من  �ل�ضمالية  ك��وري��ا  طلبت  وق��د 
�لتاأهب  �لأج���ن���ب���ي���ة  �ل�������ض���ف���ار�ت 
لحتمال �إجالء رعاياها من بيونغ 
�ضبه  يف  �ل��و���ض��ع  ت��ف��ج��ر  �إذ�  ي��ان��غ 
�جل��زي��رة �ل��ك��وري��ة، مم��ا �أث���ار ردود 

فعل عرب كثر من دول �لعامل.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �أن���ب���اء �ل�����ض��ني عن 
دبلوما�ضية �جلمعة قولها  م�ضادر 
�أخ���ط���رت  �ل�����ض��م��ال��ي��ة  ك����وري����ا  �إن 
يف  ت��اأخ��ذ  ب��اأن  �لأجنبية  �ل�ضفار�ت 
�إجالء موظفيها  �حتمال  �لعتبار 
�لتوتر.  ح����دة  ت�����ض��اع��دت  م���ا  �إذ� 
تقريرها  يف  �ل��وك��ال��ة  ت�ضهب  ومل 

�ملقت�ضب.

اأردوغ�ن: الإره�ب كلف
 تركي� 300 ملي�ر دولر 

•• ا�صطنبول-د ب ا:

�ضرح رئي�س �ل��وزر�ء �لرتكي رجب طيب �ردوغ��ان �ن �لره��اب كلف تركيا 
�ملا�ضية. �لثالثة  �لعقود  مد�ر  على  ولر  مليار   300

�لبور�ضة �لرتكية ح�ضبما ذكرت  �فتتاح  �ردوغ��ان خالل  جاءت ت�ضريحات 
�ضحيفة حريت �لرتكية �ل�ضبت.

و��ضاف: �لرهاب كلف تركيا نحو 300 مليار دولر على مد�ر �ل�29عاما 
�ملا�ضية وفقا للح�ضابات .. �لرهاب �زهق �رو�حا و��ضتهدف �لقت�ضاد .. �مل 
�ن ننقذ �لرو�ح و�حياء �لقت�ضاد عرب عملية �حلل �لتي نقوم بها . و�كد �ن 

�لكثر من �ل�ضتثمار�ت مل تتحقق يف تركيا ب�ضبب �ملخاوف من �لرهاب.
جاء �لت�ضريح يف وقت تبذل فيه �حلكومة �لرتكية جهود� للتو�ضل �ىل حل 
�ضلمي للق�ضية �لكردية ويتم عقد �جتماعات مع عبد �هلل �وجالن �لزعيم 
ن�ضاطه. و�علن �وجالن عن  �ملحظور  �لكرد�ضتاين  �لعمال  �ل�ضجني حلزب 

وقف �طالق �لنار مع �نقرة يف �ل�ضهر �ملا�ضي.
كان �ردوغان قد �عرب يف �ضهر كانون �لثاين )يناير( �ملا�ضي عن ��ضتعد�ده 

ملو�جهة �ي خماطر لنهاء �ل�ضر�ع مع حزب �لعمال �لكرد�ضتاين.
كان �حلزب قد �طلق حملته من �جل �قامة دولة لالكر�د يف جنوب �ضرق 

تركيا يف عام 1984 مما �ودى بحياة �أكر من 40 �ألف �ضخ�س.

م�س�ٍع مينية ل�ستع�دة 
معتقلي غوانت�ن�مو وبغرام 

•• �صنعاء-وكاالت:

 90 ���ض��ر�ح  لإط����الق  م�ضعى  يف  مكثفة  ج��ه��ود�  �ليمنية  �حل��ك��وم��ة  ت��ب��ذل 
معتقال مينيا يف �ضجن غو�نتانامو بالقاعدة �لع�ضكرية �لأمركية يف كوبا 
11 عاما  �أن ق�ضو�  �إىل بلدهم بعد  و�إعادتهم  باأفغان�ضتان،  ومعتقل بغر�م 
جلنة  وتتوجه  �أغلبهم.  �إىل  �إد�ن��ة  �أو  تهمة  توجيه  دون  �ملعتقالت  ه��ذه  يف 
�مل�ضوؤولني  �لق�ضية مع  �إىل و��ضنطن لبحث هذه  �لقادم  �لأ�ضبوع  حكومية 
�لأمركيني يف �أعقاب تدهور �حلالة �ل�ضحية للمعتقلني �لذين يو��ضلون 
�أحد �جلنود  �إ�ضر�بهم عن �لطعام لالأ�ضبوع �لتا�ضع �حتجاجا على �عتد�ء 
�أ�ضل  58 معتقال من  �لأمركيني على �مل�ضحف �ل�ضريف. ورغم ح�ضول 
88 معتقال بغو�نتانامو على �لرب�ءة من قبل جلنة �إد�رية ع�ضكرية وقر�ر 
بالإفر�ج عنهم يف دي�ضمرب-كانون �لأول 2006 ثم يف يناير-كانون �لثاين 
2008، فاإنه مل يتم �إطالق �ضر�حهم. كما نكث �لرئي�س �لأمركي بار�ك 
ت�ضعة معتقلني  �لذي تويف فيه  باإغالق معتقل غو�نتانامو  بتعهده  �أوباما 
حتت �لتعذيب بينهم ثالثة مينيني. و�لأ�ضبوع �ملا�ضي قرر �أهايل �ملعتقلني 
م�ضتوى  �أعلى  �إىل  ق�ضيتهم  ت�ضعيد  حقوقية  منظمات  �ضت  مع  بالتعاون 
�أن  �أمل  على  ب�ضنعاء  �لأمركية  �ل�ضفارة  �أم��ام  �حتجاجية  وقفات  بتنظيم 

تلقى حتركاتهم �أذ�نا �ضاغية يف موؤمتر �حلو�ر �ملنعقد حالياً.
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•• نيويورك-ا ف ب:

�ضت�ضتمر  �لوغ��ن��دي��ة  �ل��ق��و�ت  �ن  �ملتحدة  �لمم  �علنت 
وزعيمه  للمقاومة  �ل��رب  جي�س  مالحقة  يف  بامل�ضاركة 

جوزف كوين يف �فريقيا �لو�ضطى.
وق����ال �مل���وف���د �خل���ا����س ل���الحت���اد �لف���ري���ق���ي م���ن �جل 
تغير  �ن  م��ادي��ر�  فر�ن�ضي�ضكو  للمقاومة  �ل��رب  جي�س 
�لنظام يف بانغي لن يوؤثر حتى �لن على عزم �ل�ضلطات 
�لوغندية يف �لت�ضدي جلي�س �لرب للمقاومة. و��ضاف 
ل يوجد �ي �ضبب لي كان لتعليق م�ضاركة قو�ت �لدفاع 

�لوغندية .
م���ادي���ر� �دىل بهذ�  �ن  �مل��ت��ح��دة  ل���المم  ب��ي��ان  وج����اء يف 
بني  ك��ام��ب��ال  يف  �لرب��ع��اء  عقد  �ج��ت��م��اع  بعد  �لت�ضريح 
�مل��ت��ح��دة ووزي����ري خارجية  �لحت���اد �لف��ري��ق��ي و�لمم 

ودف��اع �وغ��ن��د�. و�و���ض��ح �ملمثل �خلا�س ل��المم �ملتحدة 
�ن نعطي  �ب��و مو�ضى ل يجوز  �فريقيا  �ج��ل و�ضط  من 
�ية فر�ضة جلوزف كوين وعنا�ضره لالعتقاد �نه هناك 
�لن��ت��ه��اك��ات مع  تنفيذ  م��و����ض��ل��ة  ب��ام��ك��ان��ه��م  و�ن  ت���ر�خ 

�لفالت من �لعقاب .
و�و�ضحت �لمم �ملتحدة �ن مادير� ومو�ضى �جتمعا مع 
�ل�ضفر �لمركي يف �وغند� �ضكوت ديلي�ضي �لذي �كد 
�لمركيني  �لع�ضكريني  �مل�ضت�ضارين  على  �لبقاء  لهما 
من �جل م�ضاعدة دول �ملنطقة يف مالحقة جي�س �لرب 

للمقاومة.
وي��خ��ت��ب��ىء ج���وزف ك���وين يف �دغ����ال �ف��ري��ق��ي��ا �لو�ضطى 
�جلنائية  �ملحكمة  وتتهمه  و�ل�ضود�ن.  �ل�ضود�ن  وجنوب 
�ضد  جر�ئم  بارتكاب  معاونيه  من  ثالثة  مع  �لدولية 

�لن�ضانية وجر�ئم حرب.

اأمل�ني� تبقي �سف�رته� مفتوحة يف بيونغ ي�نغ عفو اإيط�يل عن اأحد خ�طفي اأبو عمر 
•• �صيول-ا ف ب:

قررت �ملانيا �م�س �بقاء بعثتها �لدبلوما�ضية يف كوريا �ل�ضمالية مفتوحة بالرغم من ��ضتد�د �لتوتر 
�حتمال �جالء  �وروب��ي��ة ح��ول  دول  ل�ضبع  يانغ  بيونغ  �جتماع يف  وذل��ك قبل عقد  �ضبه �جل��زي��رة،  يف 
رعاياها. وكانت كوريا �ل�ضمالية �لتي ن�ضبت �ضاروخا ثانيا متو�ضط �ملدى على �ضاحلها �ل�ضرقي مما 
�لبعثات  �من  ت�ضمن  �ن  ت�ضتطيع  ل  �نها  ح��ذرت �جلمعة  و�ضيكة،  �ط��الق  عملية  �ملخاوف من  يثر 
وز�رة  لكن  ن��ز�ع.  ن�ضوب  حال  يف  ني�ضان-�بريل  من  �لعا�ضر  من  �عتبار�  يانغ  بيونغ  يف  �لدبلوما�ضية 
�خلارجية �لملانية �عتربت �ن بامكان �ضفارتها يف هذه �ملرحلة �ن تعمل يف كوريا �ل�ضمالية. و�كدت 
و��ضافت  با�ضتمر�ر  للخطر  وتعر�ضها  �لملانية  �ل�ضفارة  �من  تقييم  بيان يجري  �لملانية يف  �ل��وز�رة 
يف �لوقت �حلا�ضر بامكان �ل�ضفارة مو��ضلة �لعمل يف كوريا �ل�ضمالية. و��ضافت يف ما يتعلق بامن 
�ل�ضفارة هناك م�ضاور�ت م�ضتمرة خا�ضة مع �لدول �لجنبية �ل�ضريكة �لخرى �لتي لها �ي�ضا �ضفار�ت 

يف كوريا �ل�ضمالية، يف ما يبدو تقليال من �همية �للقاء �ملعلن يف بيونغ يانغ.

•• روما-وكاالت:

�أ�ضدر �لرئي�س �لإيطايل جورجيو نابوليتانو عفو�ً 
�لذي  �لأم��رك��ي ج��وزي��ف روم��ان��و،  �ل�ضابط  ع��ن 
�لإمام  مل�ضاركته يف �ختطاف  بال�ضجن  تلقى حكما 
ن�ضر،  م�ضطفى  ح�ضن  �أ�ضامة  �جلن�ضية  م�ضري 
�مل��ع��روف ب��اأب��و ع��م��ر، م��ن ���ض��و�رع م��دي��ن��ة ميالنو 
بيان  وقال   .2003 فرب�ير-�ضباط  يف  �لإيطالية 
رئا�ضي �لرئي�س منح �لعفو للعقيد جوزيف رومانو 
�ضبتمرب-�أيلول  يف  نهائيا  �أ�ضبح  �لذي  �حلكم  من 
عنا�ضر  وكان  �ضنو�ت.   خم�س  بال�ضجن   2012

�أفيانو �ضمال �ضرق �إيطاليا �لتي مرت بها �لطائرة 
�لبيان  و�أو�ضح  بعد خطفه.  �أب��و عمرو  نقلت  �لتي 
منح  نابوليتانو  �لرئي�س  �أن  �لإي��ط��ايل  �لرئا�ضي 
�أوباما  ب��ار�ك  �لأم��رك��ي  �لرئي�س  لأن  �أول  �لعفو 
�لأمن  حت��دي��ات  ملقاربة  ح��د�  �نتخابه  ح��ال  و���ض��ع 
�لقومي �عتربتها �إيطاليا و�لحتاد �لأوروبي غر 
�لقانون.  ل��دول��ة  �لأ�ضا�ضية  �مل��ب��ادئ  م��ع  متطابقة 
و�أ�ضاف �لبيان �أن �إنهاء �لرئي�س �لأمركي عمليات 
�لإيطايل  �لرئي�س  مهمة  �ضهلت  �ل�ضرية  �لنقل 
�لذي مار�س �ضالحياته يف منح �لعفو حلل و�ضع 

دقيق يف �لعالقات �لثنائية بني بلدين �ضديقني .

�لأمركية،  �مل��رك��زي��ة  �ل���ض��ت��خ��ب��ار�ت  وك��ال��ة  م��ن 
بالتعاون مع زمالء بجهاز �ل�ضتخبار�ت �لع�ضكرية 
�لإيطالية قد �ختطفو� �أبو عمر يف فرب�ير- �ضباط 
بتجنيده  ��ضتباههم  بعد  ميالنو  مبدينة   2003
�ضباباً و�إر�ضالهم �إىل �لعر�ق. ومت نقله من �ملدينة 
ر�م�����ض��ت��ني جنوبي  ق���اع���دة  �إىل  �إي��ط��ال��ي��ا  ���ض��م��ايل 
للتحقيق،  م�ضر  �إىل  ���ض��ر�ً  ُي��رّح��ل  �أن  قبل  �أمل��ان��ي��ا، 
�أطلق  ث��م  �ضديد،  لتعذيب  تعر�س  �إن��ه  ق��ال  حيث 
برفع دعوى  �أعقابها  قام يف   ،2007 عام  �ضر�حه 
رومانو  �لعقيد  وك��ان  �لإيطالية.  �ل�ضلطات  على 
حينها م�ضوؤول بقاعدة �حللف �لأطل�ضي )ناتو( يف 

•• املاتي-وكاالت:

بد�أت �لقوى �لعاملية و�إي��ر�ن �م�س 
�ملحادثات  من  و�أخ���ر�  ثانيا  يوما 
ك�ضر  �إىل  ت���ه���دف  �ل���ت���ي  �ل���ن���ووي���ة 
�ل����زم����ان،  م����ن  ع���ق���د�  د�م  ج���م���ود 

و�لتو�ضل �إىل حل.
وهما  �ملفاو�ضات  طرفا  يحرز  ومل 
�إير�ن وجمموعة )5+1( �أي تقدم 
باليوم �لأول من �ملحادثات �ملنعقدة 
يف �أملا �آتا عا�ضمة كز�خ�ضتان حيث 
هوة  ت�ضييق  يف  �مل��ف��او���ض��ون  ف�ضل 

�خلالفات بينهم.
�لفرن�ضية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
عن م�ضدر ر�ضمي �إير�ين �أن �أمني 
�ضعيد  �ل���ق���وم���ي  �لأم�������ن  جم��ل�����س 

�ل�ضيا�ضات  من�ضقة  �لتقى  جليلي 
�خل��ارج��ي��ة يف �لحت�����اد �لأوروب�����ي 
�إىل  �لدخول  قبل  �آ�ضتون  كاثرين 
�ضبل  بحثا  حيث  �ملفاو�ضات،  قاعة 
ف�ضال  �لتفاو�س،  �أج���و�ء  حت�ضني 
ج��ان��ب تو�ضيحا  ك���ل  ت��ق��دمي  ع���ن 

مف�ضال ب�ضاأن روؤيته للحل.
ك���م���ا �ج���ت���م���ع �ل�����وف�����د �لإي���������ر�ين 
بدبلوما�ضيني فرن�ضيني و�ضينيني، 
�نعقاد جل�ضة  ك��اًل على ح��دة، قبل 
�مل����ب����اح����ث����ات �ل���ر����ض���م���ي���ة ب�����ني كل 

�لأطر�ف.
وكالة  وف�����ق  �مل����رج����ح  غ����ر  وم�����ن 
�لأخر  �ل��ي��وم  يحقق  �أن  روي����رتز 
�لرغبة  م��ن  �أك��ر  �ملفاو�ضات  م��ن 
�أن ردت  يف مو��ضلة �ملحادثات بعد 

�ل�ضت  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ق���وى  وت��ط��ال��ب 
-وه�������ي �ل��������دول �خل���م�������س د�ئ���م���ة 
�لدويل  �لأم��ن  مبجل�س  �لع�ضوية 
و�ل�ضني  �ملتحدة ورو�ضيا  �لوليات 
جانب  �إىل  وف��رن�����ض��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
�أن�ضطتها  بتقلي�س  �إي���ر�ن  �أملانيا- 
لتخ�ضيب  �ل����ث����اين  م���وق���ع���ه���ا  يف 
عملية  وخف�س  ف��وردو  �ليور�نيوم 
بن�ضبة  �ل����ي����ور�ن����ي����وم  ت��خ�����ض��ي��ب 
%20. وترف�س �إير�ن �ملقرتحات 
ق��ائ��ل��ة �إن���ه���ا غ���ر م��ت��و�زن��ة ب�ضكل 
بالعرت�ف  طهر�ن  وتطالب  كاف 
ب���ح���ق���وق���ه���ا يف �مل�������ض���ي ق����دم����ا يف 
ورفع  �ل�ضلمية  �ل��ن��ووي��ة  �ل��رب�م��ج 

جميع �لعقوبات �ملفرو�ضة عليها.
وترف�س �لقوى �لعاملية حتى �لآن 

عر�س  ع��ل��ى  �لأول  �أم�������س  �إي������ر�ن 
حمدود بتخفيف �لعقوبات باقرت�ح 
�لدبلوما�ضيني  �أرب���ك  جانبها  م��ن 
�أثار  �إن��ه  رو�ضيا  وقالت  �لغربيني. 
م��زي��د� م��ن �ل��ت�����ض��اوؤلت ب���دل من 

تقدمي �إجابات.
ت���ق���دم حا�ضم  �إح��������ر�ز  ع�����دم  وم�����ع 
من  �أن  �ل��وك��ال��ة  ت��رى  باملباحثات، 
على  يبعث  �أل  �ل��ف�����ض��ل  ه���ذ�  ���ض��اأن 
�لط��م��ئ��ن��ان ل���دى �إ���ض��ر�ئ��ي��ل �لتي 
لزم  �إذ�  جوية  غ��ار�ت  ب�ضن  تتوعد 
�لأمر ملنع �إير�ن من حيازة �أ�ضلحة 
ن��ووي��ة رغ���م �لع��ت��ق��اد ع��ل��ى نطاق 
�لوحيدة  ه��ي  �أب��ي��ب  ت��ل  �أن  و����ض��ع 
�ل���ت���ي متتلك  ب��ال�����ض��رق �لأو�����ض����ط 

تر�ضانة نووية.

•• دكا-ا ف ب:

�ل�ضالميني  �لف  ع�ضر�ت  تظاهر 
يف ���ض��و�رع دك���ا �م�����س ب��ع��د م�ضرة 
�لعا�ضمة  �ىل  ل����ي����ال  ط����وي����ل����ة 
باعد�م  م��ط��ال��ب��ني  �ل��ب��ن��غ��الد���ض��ي��ة 
ل�ضاءتهم  م���ل���ح���دي���ن  م����دون����ني 
�لتظاهرة  ه��ذه  وت��ات��ي  ل��ال���ض��الم. 
و  �لعلمانيني  ب��ني  �ل��ت��وت��ر  ل��ت��زي��د 
�جلماعة �ل�ضالمية �كرب �لحز�ب 
قادته  يحاكم  و�ل���ذي  �ل���ض��الم��ي��ة 

بتهم �رت��ك��اب ج��ر�ئ��م خ��الل حرب 
وتدفق   .1971 يف  �ل���ض��ت��ق��الل 
�لتجاري  �ملركز  على  �ل�ضالميون 
على  لالحتجاج  دك��ا  يف  �لرئي�ضي 
م�ضيئة  ك���ت���اب���ات  ي���ع���ت���ربون���ه  م����ا 
ل�����ال������ض�����الم م������ن ق����ب����ل م����دون����ني 
ملحدين، متحدين بذلك ��ضر�با 
ع���ام���ا م����وؤي����د� ل��ل��ح��ك��وم��ة دع����ا له 
نظمو�  ع��ل��م��ان��ي��ون  م���ت���ظ���اه���رون 
����ض��غ��ر يف دكا  ت���ظ���اه���رة م�������ض���ادة 

�ل�ضبت بهدف وقف �مل�ضرة.

قرب دكا و�لذي �ضار 20 كلم جئت 
�ل�ضالم  �ضبيل  يف  للقتال  هنا  �ىل 
بال�ضاءة  م����دون  لي  ����ض��م��ح  ل���ن 
ل��دي��ن��ن��ا ون��ب��ي��ن��ا �حل��ب��ي��ب حممد 
�ل�ضالم  حافظة  جماعة  ونظمت 
�لف  ع�ضر�ت  بتاييد  حتظى  �لتي 
�لتظاهرة  �ل���دي���ن���ي���ة،  �مل�����د�ر������س 
وم���ن  �ل13  م���ط���ال���ب���ه���ا  ل����دع����م 
�ل�ضاءة  ت�ضريع قانون مينع  بينها 
و�ضنق  ويق�ضي مبحاكمة  لالديان 
نقا�س  وي��دور  �مللحدين.  �مل��دون��ني 
ب���ني �مل��ل��ح��دي��ن و�ل����ض���ول���ي���ني يف 
�لتو��ضل  �مل��دون��ات وم��و�ق��ع  ع��امل 
منذ  ب���ن���غ���الد����س  يف  �لج���ت���م���اع���ي 
منحى  �ت����خ����ذ  �ن�����ه  �ل  �����ض����ن����و�ت، 
عندما  �ضباط-فرب�ير  يف  خطر� 

قتل �حد �ملدونني �مللحدين.
�ع��ت��ق��ال �ربعة  وه���ذ� �ل���ض��ب��وع مت 
للم�ضاعر  �ل�ضاءة  بتهمة  مدونني 
�ضد  كتاباتهم  خ��الل  من  �لدينية 

�ل�ضالم على �لنرتنت.
�لحتجاجات  م���ن  �ضل�ضلة  وب��ع��د 
حول حماكمة عدد من �ل�ضخ�ضيات 
جر�ئم  �رت��ك��اب  بتهمة  �ل�ضالمية 
ح���رب �ث��ن��اء ح���رب �ل���ض��ت��ق��الل يف 
1971، منعت �ل�ضلطات �لدخول 
�ىل نحو 12 من �ملو�قع و�ملدونات 
�ل�ضطر�بات  مل��ن��ع  �لل��ك��رتون��ي��ة 
م�ضوؤويل  ت�����ض��م  ه��ي��ئ��ة  و���ض��ك��ل��ت 
�لكتابات  مل���ر�ق���ب���ة  �����ض���ت���خ���ب���ار�ت 
مر�كز  ع���ل���ى  ل�����الدي�����ان  �مل�����ض��ي��ئ��ة 

�لتو��ضل �لجتماعي.

وقالت �ل�ضرطة �ن نحو 100 �لف 
�لتي  �لتظاهرة  �ضاركو� يف  �ضخ�س 
�مل��ح��ت��ج��ون �هلل �كرب،  ف��ي��ه��ا  ه��ت��ف 

�ل�ضنق للمدونني �مللحدين .
�مل�ضرة  �لتظاهرة و  وقدر منظمو 
�لطويلة �لتي �ن�ضم �ليها كثرون 
من  باكر  �لعدد  نائية،  ق��رى  من 
ن�ضف مليون فيما حتولت �ملنطقة 
�ىل  موتيجيل،  دك���ا،  يف  �لتجارية 

بحر من �لثو�ب �لبي�ضاء.
وقال �ضهيد �ل�ضالم، �مام م�ضجد 

�ملطالب، م�ضرة على �أن �إير�ن يجب 
�أن تبدد �أول جميع �ملخاوف ب�ضاأن 
ع�ضكرية  �أه���د�ف  لتحقيق  �ضعيها 
�أي عقوبات  قبل تخفيف  حمتملة 
عنها. لكن علي باقري نائب رئي�س 
�أ�ضار  �لإير�نيني  �ملفاو�ضني  فريق 
�إىل �أن بالده تريد �أن تعرف كيف 
خماوفها  م��ع  �لتعامل  يتم  ومتى 
�أي  على  تو�فق  �أن  قبل  �لرئي�ضية 

خطو�ت و�ضط.
وتنفي �إير�ن من جانبها �أنها ت�ضعى 
رفع  وت��ري��د  ن��ووي��ة  �أ�ضلحة  ل�ضنع 
�لرئي�ضية،  �لقت�ضادية  �لعقوبات 
�لنفطية  �ضادر�تها  ت�ضمل  و�ل��ت��ي 
عالنية  و�لع��������رت�ف  و�ل���ب���ن���وك، 

بحقها يف تخ�ضيب �ليور�نيوم.

اأوغندا توا�سل مالحقة جي�ش الرب للمق�ومة 

ت�سرب م�ء ملوث من فوكو�سيم� 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�أعلن م�ضوؤول كن�ضي م�ضري �م�س 
�أن 8 �أ�ضخا�س قتلو� و�أُ�ضيب 20 
طائفية  فتنة  �أح����د�ث  يف  �آخ����رون 
�ضهدتها مدينة �خل�ضو�س �ضمال 

�لقاهرة.
وكيل  ي�����ون�����ان  �������س  �ل���ق���مُّ وق�������ال 
وكاهن  �لقناطر  �ضبني  مطر�نية 
يف   ، مارجرج�س  �ل�ضهيد  كني�ضة 
ت�ضريح لل�ضحافيني �إن �حل�ضيلة 
للفتنة  �لآن  ح���ت���ى  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 
و�قع  باخل�ضو�س ومن  �لطائفية 
هو  �مل��ط��ري��ة  م�ضت�ضفى  ���ض��ج��الت 
�ضقوط 8 قتلى �أربعة م�ضيحيني، 
جمهولة  ج���ث���ث  ث�����الث  وه����ن����اك 
م�ضيحيون  �أي�������ض���اً  �أن���ه���م  ي���رج���ح 
و�ل�ضحية �لثامنة �ل�ضقيق �مل�ضلم 
�ل����ذي ق��ت��ل ب��الأم�����س ع��ن��د بد�ية 
����ض��ت��ع��ال �ل��ف��ت��ن��ة ، د�ع����ي����اً ق���و�ت 
�ملنطقة  �إىل  �ل��ن��زول  �إىل  �جلي�س 
�لقابل  �ل��و���ض��ع  ع��ل��ى  ل��ل�����ض��ي��ط��رة 

لال�ضتعال مرة ثانية .
و�ق����ع  م����ن  ه����ن����اك،  �أن  و�أ������ض�����اف 
 20 �ملطرية،  م�ضت�ضفى  �ضجالت 
م�����ض��اب��اً يف �لأح������د�ث م��ن��ه��م 17 

م�ضيحياً و3 م�ضلمني.
ويف �ل�ضياق ذ�ته �أد�ن رئي�س حزب 
�حلرية و�لعد�لة �لذر�ع �ل�ضيا�ضي 
�ضعد  �مل�ضلمني  �لإخ���و�ن  جلماعة 
�لكتاتني، عرب �ضفحته على موقع 
)في�ضبوك(  �لجتماعي  �لتو��ضل 
ر�ً من  ه������ذه �لأح�������������د�ث، حم����������ذِّ
خطورة من �أ�ضماهم من يريدون 

�إ�ضعال م�ضر و�فتعال �لأزمات .
�ملنطقة  عقالء  �لكتاتني  وطالب 
ب����اح����ت����و�ء �لأزم������������ة، و �جل���ه���ات 
�لتد�بر  ك���ل  ب���ات���خ���اذ  �لأم���ن���ي���ة 
�ملو�طنني  �أم���ن  و���ض��م��ان  لوقفها 
،و �لرموز �لدينية �لتدخل لإنهاء 

�لحتقان.
وك����ان����ت ق������و�ت �لأم�������ن �مل���رك���زي 
�ل�������ض���ي���ط���رة على  ����ن����ت، م�����ن  مت����كَّ
�أح����������د�ث ع���ن���ف ط���ائ���ف���ي د�م���ي���ة 
مبحافظة  �خل�����ض��و���س  مب��دي��ن��ة 
�لقليوبية )�ضمال �لقاهرة(، حيث 
�ن��ت�����ض��رت جم��م��وع��ات م��ن �لأم���ن 
بعد  �ملدينة  وو���ض��ط  م��د�خ��ل  على 

بكثافة.  ل��ل��دم��وع  �مل�����ض��ي��ل  �ل���غ���از 
�أم��ن��ي��ة متطابقة  م�����ض��ادر  وق��ال��ت 
 4 �أن  مل��ن��دوب��ي و���ض��ائ��ل �لإع������الم 
�ل�ضتباكات  يف  ق��ت��ل��و�  �أ���ض��خ��ا���س 
و�أُ����ض���ي���ب ع����دد غ���ر م��ع��ل��وم من 

�أهايل �ملدينة.
م�����ض��در حم��ل��ي مبحافظة  وق����ال 
بر�س  ل���ي���ون���اي���ت���د  �ل���ق���ل���ي���وب���ي���ة 
�نرتنا�ضونال �إن �ل�ضتباكات بلغت 
�أوجها حول كني�ضة )مارجرج�س( 
�قتحامها  �مل���ئ���ات  حم���اول���ة  ب��ع��د 
�مل�ضيحيني  م��ن  �أع�����د�د  وت�����ض��دي 

لتلك �ملحاولة .
�ضمن  �خل�ضو�س  �أح���د�ث  وت��اأت��ي 

��ضتباكات طائفية د�مية ��ضتمرت 
منذ منت�ضف �لليلة �ملا�ضية وحتى 
�ضباح �م�س. وذكرت م�ضادر �أمنية 
�ن �لأحد�ث بد�أت بقيام جمموعة 
من �لأطفال و�ل�ضبية �مل�ضيحيني 
�ملعهد  ج���در�ن  على  ر���ض��وم  بو�ضع 
�خل�ضو�س،  مب��دي��ن��ة  �لأزه�������ري 
ف��وق��ع��ت م��ال���ض��ن��ات ب��ني ع���دد من 
�ل�ضبية  �أه�����ايل  وب����ني  �مل�����ض��ل��م��ني 
وتبادل  ����ض��ت��ب��اك��ات  �إىل  ت���ط���ورت 
بد�يتها  يف  ق��ت��ل  �ل���ن���ار  لإط�����الق 
�ل�������ض���اب حم���م���د حم����م����ود )18 
عاماً( و��ضتمرت �ل�ضتباكات حتى 
�أطلقت  �لتي  �لأمن  تدخلت قو�ت 

�لعنف  �أح��������د�ث  م����ن  جم���م���وع���ة 
���ض��ه��دت��ه��ا �لبالد  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��ف��ي 

خالل �لأعو�م �لثالثة �لأخرة .
�لق�ضاء  رف�����س  �خ���رى،  م��ن جهة 
دعوى  �م�����س  م�����ض��ر،  يف  �لإد�ري 
ق�ضائية تطالب بوقف بث برنامج 
�لربنامج �لذي يقدمه �لإعالمي 

�ل�ضاخر با�ضم يو�ضف.
�لإد�ري  �لق�ضاء  حمكمة  وق�ضت 
�ليوم،  �ل���دول���ة،  ملجل�س  �ل��ت��اب��ع��ة 
تطالب  ق�ضائية  دع���وى  ب��رف�����س 
بوقف بث برنامج �لربنامج �لذي 
يبث على ف�ضائية )�ضي. بي. �ضي( 
با�ضم  �ل�ضاخر  �لإعالمي  ويقدمه 

يو�ضف.
�لعينني  �أب��و  ح�ضن  حممود  وك��ان 
حمامي جماعة �لإخو�ن �مل�ضلمني، 
مطالباً  �لق�ضائية،  �لدعوى  �أق��ام 
ب��ا���ض��ت�����ض��د�ر ح��ك��م ع��اج��ل بوقف 
تر�خي�س  و�ضحب  �لربنامج،  بث 
ف�ضائية )�ضي. بي. �ضي(، معترب�ً 
�عتاد  �لإع���الم���ي  �أن  �ل��دع��وى  يف 
على �لتهكم و�ل�ضتهز�ء بالدكتور 
حممد مر�ضي رئي�س �جلمهورية، 
ف�ضاًل عن ��ضتماله على تلميحات 
جن�ضية جتاوزت حدود �لنقد �ملباح 
و�أ�ضبحت  �ل��ه��ادف��ة،  و�ملو�ضوعية 

متثل تطاوًل على رمز �لدولة .
وب�����ات ب��رن��ام��ج �ل���ربن���ام���ج �ل���ذي 
با�ضم  �ل�����ض��اب��ق  �ل��ط��ب��ي��ب  ي��ق��دم��ه 
�أكر  �أح���د  ع���ام���اً(،  ي��و���ض��ف )40 
م�ضر  يف  ج��م��اه��ري��ة  �ل����رب�م����ج 
�ل��ع��رب��ي ح��ي��ث يحر�س  و�ل���ع���امل 

�ملاليني على متابعته.

الق�ضاء امل�ضري يرف�س وقف برنامج با�ضم يو�ضف 

ع�سرات القتلى واجلرحى بعنف ط�ئفي �سم�ل الق�هرة

تظ�هرات يف بنغالدي�ش �سد مدونني ملحدين

•• طوكيو-وكاالت:

�أن  �م�����س  �لكهربائية  للطاقة  طوكيو  �ضركة  ذك���رت 
�ضهريج  من  ت�ضربت  رمبا  �مل�ضع  �ملاء  من  طنا   120
مما  �ملتوقفة  �لنووية  فوكو�ضيما  حمطة  يف  تخزين 

�أدى �إىل تلويث �لأر�س �ملحيطة باملحطة.
�ضحفتي  لق�����اء  يف  �ل�ضركة  با�ض����م  متحدث  وق���ال 
�لذي  �لت�ض������ريب  ه��ذ�  �ض�������بب  بعد  ُيع�������رف  مل  �إن��ه 
تخزن  �ضهاريج  �ضبعة  م��ن  و�ح���د  يف  �كت�ض��������افه  مت 

وتعتزم  �ملحطة.  مفاع����الت  تربيد  يف  �مل�ضتخدم  �مل��اء 
�ملحط���ة �ضخ 13 �ألف مرتك مكعب من �مل�����������اء �ملتبقي 
�لأ�ضبوعني  خ��الل  �أخ����������رى  ل�ضهاري�����ج  بال�ضهريج 

�ملقبلني.
وذك��رت وكالة كيودو لالأنباء يف وقت �ضابق نقال عن 
م�ضوؤولني من �ل�ضركة مل تك�ضف �لنقاب عنهم �أنه من 
غر �ملتوقع �أن ي�ضل �ملاء �ملت�ضرب من �ل�ضهريج �لذي 
يقع على بعد ثمامنائة مرت من �ل�ضاحل �إىل �ملنطقة 

�ملحيطة.

ل اتف�ق ب�لأفق بني اإيران والقوى الدولية 

الأون����روا ت�س���رتط اأم�ن 
موظفيه� لفتح مك�تبه� يف غزة 

•• غزة-يو بي اأي:

وت�ضغيل  غ����وث  وك���ال���ة  ����ض��رتط��ت 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �لالجئني 
)�لأون����رو�(،�م���������س ت��وف��ر �لأم���ن 
فتح  لإع���������ادة  غ�����زة  مل��وظ��ف��ي��ه��ا يف 
مكاتبها �لإغاثية يف �لقطاع. وقال 
�لوكالة  با�ضم  �لإع��الم��ي  �ملتحدث 
لوكالة  ح�ضنه،  �أب��و  عدنان  غ��زة  يف 
�إن مكاتب توزيع  �لفل�ضطينية  معاً 
�لغذ�ء يف �لقطاع �ضتعود للعمل يف 
للعمل  �لآم��ن��ة  �لبيئة  توفر  ح��ال 
�أب��و ح�ضنه  . و�عترب  �ملقر�ت  د�خ��ل 
�خلمي�س  �ل��ذي حدث  �لعتد�ء  �أن 
�لرئي�ضي،  �لأون���������رو�  م��ق��ر  �أم������ام 
ه���و ت��ع��ٍد ك��ب��ر جل��م��ي��ع �خلطوط 
حم�����اولت  �أن  و�أك�������د   . �حل����م����ر�ء 
�لرئي�ضي  �ل��وك��ال��ة  م��ق��ر  �ق��ت��ح��ام 
يف غ���زة، ه���ّددت ح��ي��اة �ل��ع��دي��د من 
�ل��ع��ام��ل��ني د�خ�����ل �مل���ق���ر م���ن جهة 
وحياة �ملتظاهرين من جهة �أخرى، 
قر�ر  �لأون�������رو�  لإ����ض���د�ر  �أّدى  م���ا 
باإغالق مكاتبها حتى تتوفر �لبيئة 
�لآمنة لعمل موظفيها. و�خلمي�س 
حا�ضر حو�يل 100 متظاهر مقر 
�لأونرو� �لرئي�ضي يف غزة وحاولو� 
تقلي�س  على  �ح��ت��ج��اج��اً  �قتحامه 
�ل��وك��ال��ة ل��ل��خ��دم��ات �مل���وزع���ة على 

�لالجئني د�خل �لقطاع  .

اإن�س�ء جمل�ش انتق�يل يف اأفريقي� الو�سطى 
•• بانغي-ا ف ب:

�ل��و���ض��ط��ى مي�ضال  �ف��ري��ق��ي��ا  �ل���ق���وي يف  �ل���رج���ل  �م����ر 
�نتقايل يفرت�س  �على  بان�ضاء جمل�س  �م�س  دجوتوديا 

�لبالد  ي��ق��ود  ج��دي��د�  رئي�ضا  يعني  �ن 
خالل فرتة 18 �ضهر�.

�ل��ذي وقعه مي�ضال  وج��اء يف �ملر�ضوم 
تاأ�ضي�ضية  هيئة  �ن�ضاء  يتم  دجوتوديا 
�ملجل�س  ��ضم  عليها  يطلق  وت�ضريعية 

�لعلى �لنتقايل .
�ملجل�س  مهمة  �ن  �لوثيقة  و��ضافت 
رئي�س  �نتخاب  هي  �لنتقايل  �لعلى 
�ضهر�   18 ت��دوم  لولية  للجمهورية 
على  يطرح  د�ضتور  م�ضروع  و�ضياغة 
وتويل  ��ضتفتاء  عرب  �ل�ضعب  مو�فقة 
�ىل  ع��ادة  توكل  ت�ضريعية  �ضالحيات 

�ضلطة ت�ضريعية .
ع�ضرون  ع�ضو�   97 �ملجل�س  و�ضي�ضم 

ت�ضعة  وخ�ضو�ضا  �ل�ضيا�ضية  �لح����ز�ب  ميثلون  منهم 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل�����ض��اب��ق��ة و�ضتة  ل��ل��م��ع��ار���ض��ة  م��ق��اع��د 

لالغلبية �لرئا�ضية وخم�ضة لالحز�ب �لخرى.
ع�ضرة  حاليا  �حلاكمة  �ضيليكا  حركة  متمردو  ويتوىل 
مقاعد بينما يتوىل �ملقاعد �ملتبقية ممثلون عن �ملجتمع 

�ملدين وخمتلف �لديانات و�لنقابات و�ضلك �لق�ضاء.
�خلمي�س  دج��وت��ودي��ا  مي�ضال  وو�ف���ق 
دميقر�طية  �ن��ت��ق��ال��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
�قرتحها قادة �ملجموعة �لقت�ضادية 
ل�����دول و����ض���ط �ف��ري��ق��ي��ا خ����الل قمة 
طارئة عقدوها �لربعاء يف جنامينا.

وقد �طاحت حركة �ضيليكا بالرئي�س 
�ذ�ر-مار�س   24 بوزيزيه يف  فرن�ضو� 
�ضنو�ت،  ع�ضر  �ل��ب��الد  ح��ك��م  �ن  ب��ع��د 
و�ع��ل��ن دج��وت��ودي��ا يف �ل��ث��الث��ني من 
�ذ�ر-مار�س �نه �ضي�ضلم �ل�ضلطة �ضنة 
من  �نتقالية  فرتة  بعد  �ي   2016

ثالث �ضنو�ت.
ديبي  �دري�س  �لت�ضادي  �لرئي�س  لكن 
بافريقيا  �ملتعلقة  �ل�����ض��وؤون  يف  �ل��ن��اف��ذ 
�لر�هن  �لو�ضع  يف  �لرب��ع��اء  قمة  عقب  ق��ال  �لو�ضطى 

ي�ضتحيل �لعرت�ف برئي�س معلن من طرف و�حد .
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العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/782   
�ملخطرة : ماكهيلييو برديفا 

 �ملخطر �ليه  :مورود تي�ضا بايف
 2011/1/164881 �ل��ت��وك��ي��ل  ب��ال��غ��اء  �ل��ي��ه  �مل��خ��ط��ر  �مل��خ��ط��رة/  ت��خ��ط��ر 
لأثاره  منتج  غر  و�عتباره  �لخطار  هذ�  �ليه  �ملخطر  ن�ضر  تاريخ  منذ 
�لقانونية ويحذره من �لعمل مبقت�ضاه مبجرد �ل�ضتالم ويحمله كافة 
�مل�ضئوليات �ملدنية و�جلنائية ومن جميع �لوجوه لو ثبت تعامله مبوجب 

�لتوكيل �مللغي بعد ذلك �لتاريخ.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

  اعالن بالن�سر
   رقم 2013/775   

�ملنذرة : �ضركة تعمر �لقاب�ضة لال�ضتثمار )ذ.م.م(
�ملنذر �ليه:عادل عبد�لقادر عبد�لرز�ق  

بذمتكم  �ملرت�ضدة  �ملبالغ  كافة  �ضد�د  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )1901( بربج ريجال  وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�ضخ  �ضيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�ضركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�ضم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/777   
�ملنذرة : �ضركة تعمر �لقاب�ضة لال�ضتثمار )ذ.م.م(

�ملنذر �ليه:عبد�لرحمن ��ضاق د�لفى  
بذمتكم  �ملرت�ضدة  �ملبالغ  كافة  �ضد�د  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
�ل�ضيلفر  وذل��ك خ��الل 30  ب��ربج  ق��م )0707(  ر  �ل��وح��دة  و�ملتبقية ثمن 
يوم من تاريخ ن�ضركم هذ� �لنذ�ر و�ل �ضيتم ف�ضخ �لتعاقد بينكم و�عادة 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�ضم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/774   
�ملنذرة : �ضركة تعمر �لقاب�ضة لال�ضتثمار )ذ.م.م(

�ملنذر �ليه:زكر ح�ضني    
بذمتكم  �ملرت�ضدة  �ملبالغ  كافة  �ضد�د  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )4003( ب��ربج �لم���ر�ت  وذل��ك خ��الل 30 
يوم من تاريخ ن�ضركم هذ� �لنذ�ر و�ل �ضيتم ف�ضخ �لتعاقد بينكم و�عادة 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�ضم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/778   
�ملنذرة : �ضركة تعمر �لقاب�ضة لال�ضتثمار )ذ.م.م(
�ملنذر �ليه:علي عبد�لزهره عبد�لر�ضول دعيبل      

بذمتكم  �ملرت�ضدة  �ملبالغ  كافة  �ضد�د  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )0415( بربج �جلوز�ء  وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�ضخ  �ضيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�ضركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�ضم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/776   
�ملنذرة : �ضركة تعمر �لقاب�ضة لال�ضتثمار )ذ.م.م(

�ملنذر �ليه:مرز� حممود عبا�س  
بذمتكم  �ملرت�ضدة  �ملبالغ  كافة  �ضد�د  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )2812( بربج �ليت  وذلك خالل 30 يوم من 
تاريخ ن�ضركم هذ� �لنذ�ر و�ل �ضيتم ف�ضخ �لتعاقد بينكم و�عادة ملكية 
�ملدفوعة  �ملبالغ  قيمة  م��ن   %30 خ�ضم  م��ع  )�مل��ط��ور(  للمنذرة  �ل��وح��دة 

وحتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/765   
�ملنذرة : �ضركة تعمر �لقاب�ضة لال�ضتثمار )ذ.م.م(

�ملنذر �ليه:دمييرتي خممادوف  
بذمتكم  �ملرت�ضدة  �ملبالغ  كافة  �ضد�د  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )4410( بربج �ليت  وذلك خالل 30 يوم من 
تاريخ ن�ضركم هذ� �لنذ�ر و�ل �ضيتم ف�ضخ �لتعاقد بينكم و�عادة ملكية 
�ملدفوعة  �ملبالغ  قيمة  م��ن   %30 خ�ضم  م��ع  )�مل��ط��ور(  للمنذرة  �ل��وح��دة 

وحتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

  اعالن بالن�سر
   رقم 2013/779   

�ملنذرة : �ضركة تعمر �لقاب�ضة لال�ضتثمار )ذ.م.م(
�ملنذر �ليه:عبد مرزوق عبد حر��س    

بذمتكم  �ملرت�ضدة  �ملبالغ  كافة  �ضد�د  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )1107( بربج �لق�ضر  وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�ضخ  �ضيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�ضركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�ضم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/11  ا�ستئناف تظلم عقاري  
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده / 1 -  ز�ور عبد�لزهانوف  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
حاليا-  �لقانونية  و�ل�ضت�ضار�ت  للمحاماة  �جل��الف  ماجد  /مكتب  �مل�ضتاأنف 
�لقانونية وميثله: ماجد �ضعيد  �مليز�ن للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت  و�ضابقا مكتب 
رقم  بالدعوى  �ل�ضادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ضتاأنف  قد  �ل�ضويهي  �جل��الف  حمد 
�لثنني  ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت   2012/8/14 بتاريخ  عقاري  تظلم   2012/13
�ملو�فق 2013/4/15 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة ch1.A.4 وعليه يقت�ضي 
ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/422  ا�ستئناف جتاري  

)��������س.ذ.م.م(  جمهول  ل��ل��ت��ج��ارة  �مل�ضيئ  �ل�ضكل    -  1  / ���ض��ده  �مل�����ض��ت��اأن��ف  �ىل 
�لكهروميكانيكية  لالأعمال  �لذهبية  /�ل�ضعة  �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�لقر�ر/  ��ضتاأنف  قد  �ملطوع   )����س.ذ.م.م( وميثله: عبد�لرحمن ح�ضن حممد 
 2012/4/10 بتاريخ  كلي  جت���اري   2010/950 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ض��ادر  �حل��ك��م 
�ضباحا   10.00 �ل�ضاعة   2013/4/23 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت 
بالقاعة ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/367  ا�ستئناف جتاري  
�ىل �خل�ضم �ملدخل / 1 -  حاجي جان حممد يعقوب 2- حممد �قبال 
جتارة  /�ضركة  �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  يعقوب  حاجي 
رقم  بالدعوى  �ل�ضادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ضتاأنف  قد  يعقوب  عبد�لرز�ق 
�ملو�فق  �لحد  يوم  لها جل�ضه  وح��ددت   2012/3/26 بتاريخ   2010/1073
2013/5/5 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة ch2.E.23 وعليه يقت�ضي 
ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/419  ا�ستئناف عقاري  

�ىل �خل�ضم �ملدخل / 1 -  دجاميل �مالو وكيل ومدير موؤ�ض�ضة مور�نو 
/جرب�ن  �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لعقارية.  للو�ضاطة 
��ضتاأنف  ق��د  �لعقارية  للو�ضاطة  م��ور�ن��و  موؤ�ض�ضة  مالك  �حمد  حممد 
بتاريخ  كلي  عقاري   2009/256 رق��م  بالدعوى  �ل�ضادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2012/7/3 وحددت لها جل�ضه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/9 �ل�ضاعة 
من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.B.10 بالقاعة  �ضباحا   10.00

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1135  ا�ستئناف مدين  
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده / 1 -  عال �حمد عياد 2- عبد�لعزيز  جو�د عبد�لعزيز جودة 
�ل�ضيد جمهويل حمل  �ل�ضحات  ر�ضا خمتار   -4 ع��ودة  3-�ضامر جربي غنامي 
�س.ذ.م.م  �ملالية  للخدمات  �ملبا�ضر  �لو�ضيط  /�ضركة  �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
وميثله: عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
وحددت   2012/12/24 بتاريخ  كلي  م��دين   2011/517 رق��م  بالدعوى  �ل�ضادر 
بالقاعة  �ضباحا   10.00 �ل�ضاعة   2013/5/1 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضه  لها 
حال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ض��ورك��م  يقت�ضي  وع��ل��ي��ه   ch2.D.18

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1981 جتاري كلي                    

�ىل �ملدعى عليه /1- �ضركة رويل �وي�ضرت كارجو �ضيبينج ذ.م.م   جمهول حمل 
ذ.م.م ميثلها مديرها  �ضرفي�س  �ضور  �وف  �تالنتيك   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
�ل�ضيد وونغ �ضيو �ضيونغ وميثله: يعقوب قا�ضم �ضاهني عبد�هلل  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بتعيني حمكم يف �لدعوى مع �لز�م �ملدعي عليها 
�ملو�فق  لها جل�ضة يوم �لثنني  �ملحاماة.  وح��ددت  و�تعاب  و�مل�ضاريف  بالر�ضوم 
2013/4/22 �ل�ضاعة 9:30 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة 

ح�ضوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1321 جتاري كلي                    
CBL جم��ه��ول حمل  ليمتد  ب��ون��دجن  ك��ون��رت�ك��ت��ورز  �مل��دخ��ل /1-  �ىل �خل�ضم 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �ضركة �لوثبة �لوطنية للتاأمني قد �قام عليك �لدعوى 
درهم(   4217612.31( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطابة �ل�ضتحقاق 
وحتى �ل�ضد�د �لتام . وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 �ل�ضاعة 
9:30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/32 دعاوى م�ستعجلة جتارية                      

�ىل �ملدعى عليه /1-  خالد حممد نز�ر �جلنديل  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �ل�ضيخ مانع بن ثانى بن جمعة �آل مكتوم وميثله: فهد 
�قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة ب�ضفة  �ضلطان علي لوتاه  قد 
م�ضتعجلة بتعيني �حلار�س �لق�ضائي على �ضركة �ضيدلية د�ما�س و�لر�ضوم 
�ل�ضاعة   2013/4/14 �ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  و�مل�ضاريف. 
ch1B.6 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك  8:30 �س بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �يام على �لقل . 
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2319 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
�ملنفذ  �لمار�ت    �جلن�ضية:  �حلمادي  ح�ضن  حممد  فار�س  �لتنفيذ/  طالب 
�ضده : �حمد �لنوبي �ضعيد �جلن�ضية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:�حمد �لنوبي 
�ضعيد �جلن�ضية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2011/359 مد كل-م ر-ب- �أظ 
طلب  لنظر  موعد�   2013/4/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ. فانت مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي 
�ل�ضند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لرئي�ضي    باملقر  �لكائنة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2437 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�ضية:  علي  حازم  �ل�ضالم  نور  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ضده : موؤ�ض�ضة �لهميم للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�ضية: �لمار�ت  �ملطلوب 
�عالنه:موؤ�ض�ضة �لهميم للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�ضية: �لمار�ت  عنو�نه: 
يف  �ل�ضادر  �لتنفيذ  �ل�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�ضر 
�لدعوى رقم 2012/2003 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�ضة يوم �لثنني 
�مام  باحل�ضور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/8 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2560 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغالدي�س     : �جلن�ضية  عبد�حلق  حاجي  �لدين  عليم  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�جلن�ضية:  و�لبال�ضرت  �لرخام  لعمال  فرقان  �ل�ضالم  زين   : �ضده  �ملنفذ 
و�لبال�ضرت  �لرخام  لعمال  فرقان  �ل�ضالم  زين  �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت 
�جلن�ضية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�ضر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2012/1195 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/15 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�ضة  لنظره 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور  فانت مكلف 
�لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3240 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �ضده  �ملنفذ  باك�ضتان   : �جلن�ضية  جان   �ضرين  جول  عمر  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�ضية:  �لعامة  للنقليات  �ل�ضو�ق  موؤ�ض�ضة 
مبا  بالن�ضر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�ضية:  �لعامة  للنقليات  �ل�ضو�ق  موؤ�ض�ضة 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/611
2013/4/15 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/364 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ عبد�لرز�ق عبد�حلميد عبد�لرز�ق �جلن�ضية: هندي   �ملنفذ 
�لمار�ت    �جلن�ضية:  �جلاهزة  للخر�ضانه  كونكريت  �يكون  م�ضنع   : �ضده 
�جلن�ضية:  �جلاهزة  للخر�ضانه  كونكريت  �يكون  م�ضنع  �عالنه:  �ملطلوب 
�ل�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�ضر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  
وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/3464 رقم  �لدعوى  يف  �ل�ضادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  لنظر طلب  2013/4/15 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  لنظره جل�ضة 
فانت مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/221 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �ملنفذ �ضده  �لردن  ب�ضر �ضحدة علي �حلروب �جلن�ضية:  �لتنفيذ/  طالب 
بر�ضتيج لتقنية �لطائر�ت ذ.م.م �جلن�ضية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه/بر�ضتيج 
طالب  �ن  مبا  بالن�ضر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�ضية:  ذ.م.م  �لطائر�ت  لتقنية 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2012/357 
 2013/4/16 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  كل-م  عم 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 477 /2012   عم كل- م ع-ب- اأظ

مدعي/ ناهد ح�ضن ك�ضرو�ن �جلن�ضية: لبنان مدعي عليه:�ل�ضهامة لل�ضيانة 
عمالية   م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع  �لمار�ت  �جلن�ضية:  و�لديكور  �لعامة 
�لمار�ت   �جلن�ضية:  و�لديكور  �لعامة  لل�ضيانة  �ل�ضهامة  �عالنه/  �ملطلوب 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لقطعي(   بالن�ضر)باحلكم  عنو�نه: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد     �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�ضة  قبل 

2013/4/17
قلم املحكمة العمالية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 77 /2013   عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:�لديب  مدعي  �جلن�ضية:بنغالدي�س  �لدين  كمال  حممد  نور  مدعي/ 
عبد�هلل للحد�دة و�لنجارة �جلن�ضية: �لمار�ت   مو�ضوع �لدعوى: م�ضتحقات 
�جلن�ضية:  و�لنجارة  للحد�دة  عبد�هلل  �عالنه/�لديب  �ملطلوب  عمالية 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�ضر  عنو�نه:  �لمار�ت 
وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً  فانت مكلف باحل�ضور 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مدينة حممد بن ز�يد �ضخ�ضيا 
�مل�ضتند�تك  و�ضور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �ضدر 

بتاريخ  2013/03/03
قلم املحكمة العمالية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• دبى-وام:

�أن  �لقت�ضادي  دبي  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لهاملي  �ضعادة هاين  قال   
يف  هاما  دور�  تلعب  �لعاملية  و�ملالية  �لقانونية  �ل�ضت�ضار�ت  �ضركات 
تطوير �لت�ضريعات و�لقو�نني �لقت�ضادية �لتي ت�ضتهدف تعزيز بيئة 
�خلرب�ت  توظيف  على  عملها  خ��الل  من  �ل�ضتثمار  ومناخ  �لأع��م��ال 
و�ملعرفة و�ل�ضتفادة من �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية يف هذ� �ملجال. جاء 
ذلك على هام�س حفل توقيع مذكرة �لتفاهم �لذي نظمتها �لأمانة 
�لعامة ملجل�س دبي �لقت�ضادي مبقرها لتاأ�ضي�س �ضر�كة ��ضرت�تيجية 

بني �ملجل�س و�ضركة بن�ضينت مي�ضونز. مثل �ملجل�س يف توقيع �ملذكرة 
�ضا�ضني  �ل�ضيد  مي�ضونز  بن�ضينت  �ضركة  وع��ن  �لهاملي  ه��اين  �ضعادة 
��ضتملت  �ل�ضركة.  يف  �خلليج  منطقة  ق�ضم  ورئي�س  �ل�ضريك  ك��رور 
بني  �لعالقة  تنظم  �ل��ت��ي  �لبنود  م��ن  �لعديد  على  �لتفاهم  م��ذك��رة 
�ل��ت��ع��اون بني  �مل��ج��ل�����س و �ل�����ض��رك��ة وت�ضمنت �لط����ار �ل��ع��ام مل��ج��الت 
. وذك��ر هاين  �مل�ضرتك  ذ�ت �لهتمام  �لق�ضايا  �لطرفني يف عدد من 
�لهاملي �ن �لمار�ت بعامة ودبي بخا�ضة ما�ضية قدما نحو تطوير 
�لتطور�ت  مو�كبة  بهدف  �ل�ضتثمار  مناخ  وحت�ضني  �لأع��م��ال  بيئة 
�ملتالحقة �حلا�ضلة يف �لبيئة �لقت�ضادية حمليا ودوليا و�لعمل على 

ت�ضخر كافة �لطاقات و�لمكانات و�ملو�رد �ملتو�فرة ��ضافة �ىل �لعمل 
على حت�ضني �لأد�ء وتر�ضيد �لقر�ر�ت .

و�لتنظيمية هي جزء جوهري من  �لقانونية  �ل�ضالحات  �ن  و�أك��د   
عملية �ل�ضالح �لقت�ضادي �لذي يعد �ل�ضرط �ل�ضروري لأية عملية 
ورفع  �لفرد  معي�ضة  مب�ضتوى  �لرت��ق��اء  �ىل  تهدف  حقيقية  تنموية 
�حدى  �أن  �لهاملي  و�أك��د  و�لجتماعي.  �لقت�ضادي  �لرفاه  معدلت 
�أهم مهام جمل�س دبي �لقت�ضادي هو �مل�ضاهمة يف تطوير �لت�ضريعات 
�لالزمة لتوفر بيئة �أعمال مناف�ضة و�إ�ضاعة مناخ م�ضجع لال�ضتثمار 

و�لعمل و�لريادة و�ملبادرة و�لبتكار . 

من جهته �أ�ضاد �ل�ضيد �ضا�ضني كرورمببادرة جمل�س دبي �لقت�ضادي 
بن�ضينت يف جم���ال مر�جعة  ���ض��رك��ة  م��ع  �ل��ق��ائ��م  �ل��ت��ع��اون  ت��ت��وي��ج  يف 
جديدة  مرحلة  لتعلن  �لتفاهم  مذكرة  بتوقيع  �لت�ضريعات  وتطوير 

من �ل�ضر�كة بينهما . 
و��ضار �ىل �ن دول��ة �لم��ار�ت و�إم��ارة دبي حققتا �جن��از�ت هامة على 
�ضعيد تطوير �لبنية �لتحتية �لقانونية خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية وتعد 
�ضركة بن�ضينت مي�ضونز �حدى �أهم �ضركات �ل�ضت�ضار�ت �لقانونية يف 
�لقانونية يف  �ل�ضركات  قائمة كربى  20 يف  �ملرتبة  وتاأتي يف  �لعامل 

�ململكة �ملتحدة.

�سراكة ا�سرتاتيجية بني جمل�ش دبي القت�س�دي و�سركة بن�سينت مي�سونز 
املال والأعمال

دبي الإلكرتونية تعلن ان�سم�م ات�س�لت جهًة خ�م�سًة لبوابة الدفع عرب اله�تف املتحرك
�لإلكرتونية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  �أع��ل��ن��ت 
خدمة  �إىل  �ت�����ض��الت  �ن�ضمام  ع��ن 
�ملتحرك  �لهاتف  بّو�بة  عرب  �لدفع 
للجمهور  ي��ت��ي��ح  م���ا  ل��ه��ا،  �ل��ت��اب��ع��ة 
��������ض�������د�د جم�����م�����وع�����ة م�������ن ر������ض�����وم 
�خل���دم���ات و����ض��ع��ة �لن��ت�����ض��ار �لتي 
على  �ت�ضالت  موؤ�ض�ضة  له  توّفرها 
�أو  �لإن��رتن��ت  �ل���ض��رت�ك يف  �ضعيد 
يف  �أو  �ملتحرك  �لهاتف  خ��دم��ات  يف 
�لن�ضمام  وب��ه��ذ�  �ل��ت��ل��ف��زة.  ب��اق��ات 
ي��رت��ف��ع ع���دد �جل��ه��ات �مل�����ض��ارك��ة يف 
خ���دم���ة �ل���دف���ع ع���رب �ل���ب���و�ب���ة �إىل 
فيها  �إ���ض��رتك  حيث  ج��ه��ات،  خم�س 
�لطرق  ه��ي��ئ��ة  م�����ن:  ك�����ٌل  ����ض���اب���ق���اً 
و�ملو��ضالت، و �ضرطة دبي ، و هيئة 
دبي  وموؤ�ض�ضة   ، دبي  ومياه  كهرباء 

�لعطاء . 
�مل�����ض��رتك �ضد�د  ب��اإم��ك��ان  و���ض��ي��ك��ون 
من  �أيٍّ  يف  �ل�������ض������رت�ك  ف����و�ت����ر 
كلها،  �أو  لت�������ض���الت  خ���دم���ات   5
ل��رغ��ب��ت��ه، وه���ي: دف���ع فاتورة  ت��ب��ع��اً 
�ملتحرك،  ل��ل��ه��ات��ف  �إم  �إ�������س  ج����ي 
�لعري�س  �لنطاق  �إنرتنت  وفاتورة 
فيجن  �إي  وف����ات����ورة  ل���الإن���رتن���ت، 
وفاتورة  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  ل��ل��ق��ن��و�ت 
وف���ات���ورة هاتف  �آب،  د�ي���ل  �إن��رتن��ت 
�لإجر�ء�ت  باتباع  �لأر���ض��ي؛  �خلط 
ن��ف�����ض��ه��ا �مل����ع����ت����ادة ل����ال�����ض����رت�ك يف 
خ������دم������ات ك������ل �جل�������ه�������ات. وب���ع���د 
�ملوقع  يف  �لت�ضجيل  عملية  �إج���ر�ء 

https:// للخدمة  �لإل��ك��رتوين 
�ضي�ضله   ،mpay.dubai.ae
�لو�جب  بالرموز  �إل��ك��رتوين  بريد 
�إدخالها يف �لر�ضالة �لن�ضية لإمتام 
�ل�ضري  رق��م��ه  م��ع  �ل���دف���ع،  عملية 
�خلا�س باخلدمة. و�إذ� كان �ملتعامل 
�لبو�بة  خ��دم��ة  يف  �ضابقاً  م�ضرتكاً 
فيكفي �ختياره �ت�ضالت من قائمة 
قائمة  وت�ضمل  �مل�ضرتكة.  �جل��ه��ات 
�إ�ضافة  �مل�ضرتكة،  �جلهات  خدمات 
�ت�ضالت  فو�تر  ت�ضديد  خلدمات 
و�إ�ضافة   ، �لعطاء  دبي  ل�  تربعات   ،
�ضالك  بطاقتي  من  كل  �إىل  ر�ضيد 
�لطرق  �ملقدمتني من هيئة  نول  و 
و�ملو��ضالت، عند نفاد غر متوقع 
للر�ضيد.. ودفع �ملخالفات �ملرورية 
م���ع ���ض��رط��ة دب���ي يف �أث���ن���اء جتديد 
�ل�ضيارة  ملكية  �أو  �ل��ق��ي��ادة  رخ�ضة 
�أن����ه ل يحمل  �مل��ت��ع��ام��ل  و�ك��ت�����ض��اف 
و�أي�ضاً  للت�ضديد.  �ل��ك��ايف  �لر�ضيد 
دف���ع ف��و�ت��ر �ل��ك��ه��رب��اء و�مل���ي���اه مع 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي تالفياً 

لقطع �لتيار �لكهربائي .
و�ضتتاح عملية �ل�ضتف�ضار عن ر�ضوم 
�مل�ضرتكة يف بو�بة  خدمات �جلهات 
�ل��دف��ع ع��رب �ل��ه��ات��ف �مل��ت��ح��رك من 
خالل تطبيق على �أجهزة �لآي فون 
وتنفيذها  و�ح��د،  مكان  يجمعها يف 
بخطوة و�حدة.. كما يجري �لعمل 
على توفرها عرب �لأجهزة �لذكية 

�لأخ����رى ب��ه��دف ت��وف��ر م��زي��د من 
�ل�ضهولة و�لر�حة للم�ضتخدمني. 

�إج���ر�ء دف��ع ر���ض��وم خدمات  وميكن 
�ت���������ض����الت و�خل�����دم�����ات �لأخ������رى 
ب���ال���ط���رق �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة؛ �إم������ا عرب 
��ي��ة �ل��ق�����ض��رة �إىل  �ل��ر���ض��ائ��ل �ل��ن�����ضّ
�إدخ���ال �لرموز  4488 م��ع  �ل��رق��م 
عليها  �حل�ضول  مت  �ل��ت��ي  �ملعتمدة 
ع��ن��د �ل��ت�����ض��ج��ي��ل. و�إم�����ا م���ن خالل 
�ل��ت�����ض��دي��د �ل��ت��ل��ق��ائ��ي �ل�������دوري، �أو 
�ملتعامل  )بتحديد  �لرغبة  ح�ضب 
تاريخاً معيناً للخ�ضم من ح�ضابه(، 
خا�ضية  م���ن  ب���ال����ض���ت���ف���ادة  وذل�����ك 
بها  تتميز  �ل��ت��ي  �ل��ت��ل��ق��ائ��ي  �ل��دف��ع 
�ملتحرك  �لهاتف  عرب  �لدفع  بو�بة 
�ملتو�فرة  �حل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
للمتعامل  مي���ك���ن  ك���م���ا  ع���ل���ي���ه���ا. 
�حل�ضابات  خا�ضية  م��ن  �ل�ضتفادة 
دفوعات  ع����دة  ب���ج���دول���ة  �مل���ت���ع���ددة 
بتو�ريخ حمددة. وقال �ضعادة �أحمد 
ب���ن ح��م��ي��د�ن، م��دي��ر ع���ام حكومة 
دب���ي �لإل���ك���رتون���ي���ة، م��رِح��ب��اً بهذ� 
�ضرورنا  دو�ع��ي  ملن  �إّن��ه  �لن�ضمام: 
�إىل  �ت�����ض��الت  ك���  موؤ�ض�ضة  �ن�ضمام 
�ملتحرك  �لهاتف  عرب  �لدفع  بو�بة 
مبادرتنا  م����ن  ج�������زء�ً  ت���ع���ّد  �ل���ت���ي 
�خل���دم���ات  ت���وف���ر  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
مبتكرة  ق���ن���و�ت  ع���رب  �حل��ك��وم��ي��ة 
للجمهور و�أي�ضاً ملجتمع �لأعمال يف 
دبي على مد�ر �ل�ضاعة، �ن�ضجاماً مع 

دعوة �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد 
ب��ن ر����ض��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي، رعاه �هلل، يف �لقمة �حلكومية 
يف �أن ينجز �ملو�طن كافة معامالته 
�حل��ك��وم��ي��ة م��ن م��ك��ان و�ح���د وعرب 
ج��ه��از حم��م��ول .  و�أ���ض��اف �ضعادته 
قائاًل: �إن �إح�ضاء�تنا توؤكد �لزيادة 
�أفر�د�ً  �لعمالء،  �إقبال  معدلت  يف 
�لدفع  خيار  تبني  على  وموؤ�ض�ضاٍت، 
ع����رب �ل���ه���ات���ف �مل���ت���ح���رك لإجن�����از 
جهة،  م��ن  �حلكومية  معامالتهم 
وتوؤكد زيادة ثقتهم يف فعالية و�أمان 
ه����ذه �ل���ق���ن���و�ت م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، 
خا�ضة بعد �جلهود �لتي قامت بها 
لتعزيز  �لإل��ك��رتون��ي��ة  دب��ي  حكومة 
م�ضتوى ر�ضا �ملتعاملني من خالل 
�ل���ت���ط���وي���ر�ت �ل���ت���ي �أدخ��ل��ت��ه��ا على 
توفر  �ضعيد  وعلى  �ل��ب��و�ب��ة،  تلك 
من  ومزيد  للدفع  جديدة  خيار�ت 
�لت�ضهيالت �أمام �مل�ضتخدم. وت�ضر 
ت���ق���دم م��ل��م��و���س يف  �إىل  �ل��ت��ق��اري��ر 
�لعام  خ��الل  �ملح�ضلة  �ملبالغ  قيمة 
2012 مل�ضلحة �جلهات �حلكومية 
ب���ه���ا؛ حمققة  �مل�����ض��رتك��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
%11 مقارنة مع تلك  زيادة تبلغ 
2011. وبزيادة  �ملح�ضلة يف �لعام 
 . �ملنفذة  �ملعامالت  %39 يف عدد 
حكومة  �أن  �إىل  حميد�ن  بن  و�أ�ضار 
على  �لآن  تعمل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  دب��ي 

�مل�ضتفيدين من هذه  د�ئ��رة  تو�ضيع 
�خل��دم��ة، �أف�����ر�د�ً وم��وؤ���ض�����ض��اٍت، من 
خالل �إ�ضر�ك دو�ئر وجهات جديدة 
�إ�ضافة خدمات  �أو من خالل  فيها، 
جانبه  من  �ملتعاملني.  تهم  �أخ��رى 
رئي�س  نائب  �لأح��م��د،  ق��ال عبد�هلل 
�ت�ضالت  يف  �لأع���م���ال  ح��ل��ول  �أول 
�لإلكرتونية  �ل��دف��ع  و���ض��ائ��ل  �إن   :
م��ت��ز�ي��د �خليار  ب�����ض��ك��ل  �أ���ض��ب��ح��ت 

�مل�ضرتكني  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  �مل��ف�����ض��ل 
ل���ك���ون���ه���ا ب����دي����اًل ي�����وؤّم�����ن �ل���ر�ح���ة 
و�جلهد  �ل��وق��ت  وي��وف��ر  و�ل�ضهولة 
ع��ل��ى �مل��ت��ع��ام��ل��ني. ويف ظ���ل وج���ود 
م��الي��ني م�ضرتك  ت�ضعة  م��ن  �أك���ر 
تكون  ����ض���وف  �لإم���������ار�ت،  دول�����ة  يف 
بو�بة  يف  ف��ع��اًل  م�ضاهماً  �ت�����ض��الت 
�لدفع عرب �لهاتف �ملتحرك �ضمن 
مبادرة حكومة دبي �لإلكرتونية، ل 

قنو�ت  جم��ال  يف  خربتنا  مع  �ضيما 
�لدفع �لتفاعلية �لتي نقدمها مثل 
�لإلكرتوين  للدفع  �ت�ضالت  بو�بة 
مالية  ت���ع���ام���الت  ���ض��ج��ل��ت  و�ل����ت����ي 
درهم  مليار�ت  �أربعة  قيمتها  تفوق 
بنهاية عام 2012. و�أ�ضار �لأحمد 
�لهاتف  ع��رب  �ل��دف��ع  ب��و�ب��ة  �أن  �إىل 
�ملتحرك �لتي تقدمها حكومة دبي 
جديدة  خطوة  متثل  �لإلكرتونية 

�لقيادة  م�����ض��اع��ي  ���ض��م��ن  وم��ه��م��ة 
�ملركز  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل���ر����ض���ي���دة 
�مل��ت��ق��دم �ل�����ذي ت���ت���ب���ووؤه �لإم������ار�ت 
دول���ي���اً ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل�����ض��ع��د، من 
�حللول  تبني  على  �لرتكيز  خ��الل 
نز�ل  ول  ك��ن��ا  ح���ني  يف  �مل���ب���ت���ك���رة.. 
ح���ري�������ض���ني ع���ل���ى حت���ق���ي���ق �أع���ل���ى 
�مل�ضتهلكني  لدى  �لر�ضا  م�ضتويات 

و�ملتعاملني .

�أعلن بنك دبي �لإ�ضالمي �س.م.ع  �أم�س، �أنه قام على �إثر 
بت�ضديد  و�حلكومية  �لتنظيمية  �ملو�فقات  على  ح�ضوله 
مليار   3،752،543،000 بقيمة  �لوديعة  مبلغ  كامل 
درهم قبل تاريخ �ل�ضتحقاق، كان �لبنك قد تلقاها على 
وعزى   ،2008 �ل��ع��ام  يف  �ملالية  وز�رة  م��ن  ودي��ع��ة  �ضكل 
�لبنك هذه �خلطوة �إىل قوة و�ضعه �ملايل �حلايل ووفرة 

�ل�ضيولة �لنقدية لديه. 
وبهذه �ملنا�ضبة قال عبد�هلل �لهاملي، �لرئي�س �لتنفيذي 
حلكومة  �ل�ضكر  بجزيل  نتوجه   : �لإ�ضالمي  دب��ي  لبنك 
و�مل�ضرف  �ملالية  ووز�رة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
�مل����رك����زي، ع��ل��ى �لإج��������ر�ء�ت �حل��ك��ي��م��ة و�ل��ف��ع��ال��ة �لتي 
�ملالية  �لأزم�����ة  �مل��ن��ا���ض��ب يف خ�ضم  �ل��وق��ت  �ت��خ��ذوه��ا يف 
و�ضمان  بال�ضيولة  �مل�ضريف  �لقطاع  دعم  بهدف  �لعاملية 
�ضال�ضة �أد�ء �لنظام �ملايل للدولة .  ويف مار�س 2013، 
مليار  بقيمة  �ضكوك  بت�ضعر  جناحه  عن  �لبنك  �أعلن 
�مل��ال، مع  ل���الإدر�ج يف �ل�ضق �لأول من ر�أ���س  دولر قابلة 
عدم وجود �أجل ��ضتحقاق ومع خيار ��ضرتد�دها من قبل 
مما   ،)non-call 6( �ضنو�ت   6 م��رور  عند  �لبنك 

�ل�ضق  لكفاية  �حلالية  �لن�ضبة  ملحوظ  ب�ضكل  �ضيزيد 
ق��ال �لدكتور عدنان  �مل��ال. وم��ن جهته،  ر�أ���س  �لأول من 
�لإ�ضالمي  دبي  بنك  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �ضلو�ن، 
ويتمتع  لنا،  بالن�ضبة  مميز�ً  عاماً   2012 �لعام  ك��ان   :
��ضرت�تيجية  تنفيذ  له  يتيح  ممتاز  بو�ضع  �ليوم  �لبنك 
�أو�ضاع  يف  �لتح�ضن  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  ينتهجها  �لتي  �لنمو 
�ل�ضوق يف دبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقد قمنا 
يف �ضهر مار�س 2012 ب�ضد�د قيمة �ل�ضكوك �مل�ضتحقة 
و�لبالغة 750 مليون دولر من مو�ردنا �خلا�ضة، و�ليوم 
وز�رة  وديعة  ت�ضوية  من  �لنقدية  �ل�ضيولة  وف��رة  مكنتنا 
�لبنك م��وؤخ��ر�ً يف  و�أ���ض��اف: لق��ى جن��اح    . �أي�ضاً  �ملالية 
�إ�ضد�ر �ضكوك بقيمة مليار دولر قابلة لالإدر�ج يف �ل�ضق 
�لأول من ر�أ�س �ملال �ضدًى و��ضعاً لدى �مل�ضتثمرين حول 
�ل��ذي يتجلى بو�ضوح من خ��الل �لقيمة  �ل��ع��امل، �لأم��ر 
14 �ضعفاً.  �لإجمالية لطلبات �لكتتاب و�لتي جتاوزت 
وقد �أ�ضهم هذ� �لإجناز �لكبر يف زيادة ن�ضبة كفاية �ل�ضق 
 13.9 �لبنك من  �مل��ال )Tier 1( يف  ر�أ���س  �لأول من 
�مليز�نية  حجم  �إىل  ��ضتناد�ً  وذل��ك   %  18.7 �إىل   %

يعزز قدرتنا على  2012، مما  �ملنتهي  للعام  �لعمومية 
حتقيق �لنمو مع ��ضتمر�ر حت�ضن �أو�ضاع �ل�ضوق .  وخالل 
�لثني ع�ضر �ضهر�ً �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012، بلغ 
�ضايف �أرباح �لبنك 1.19 مليار درهم، مقارنة مع �ضايف 

�لأرباح يف �لعام 2011 �لبالغ 1.05 مليار درهم، مما 
مثل زيادة ن�ضبتها 13 %، ف�ضاًل عن مو��ضلته ت�ضجيل 
بلغت  �ل�ضوق، حيث  م�ضتوى  لل�ضيولة على  ن�ضبة  �أف�ضل 

 .2012 دي�ضمرب  % يف   88.7

ال�سعودية والأردن توقع�ن اتف�قية 
ملواجهة الكوارث واحلوادث الكربى 

 �لريا�س-و�م:
للتعاون  �لتنفيذية  �لتفاقية  �ليوم  �لريا�س  و�لأردن يف  �ل�ضعودية   وقعت 
ومو�جهة  �ملدنية  �حلماية  جمال  يف  بالبلدين  �مل��دين  �لدفاع  جهازي  بني 

�لكو�رث و�حلو�دث �لكربى.
�ل�ضعودي  �مل��دين  �لدفاع  عام  مدير  �ل�ضعودي  �جلانب  عن  �لتفاقية  وقع 

�لفريق �ضعد �لتويجري ونظره �لأردين �لفريق ركن طالل �لكوفحي.
وقال �لتويجري يف ت�ضريح عقب توقيع �لتفاقية �نها حتقق قدر� كبر� 
من �لفاعلية يف طلب وتقدمي �مل�ضاعدة لكال �لبلدين يف حالت �حلو�دث 
و�لكو�رث من خالل ما تت�ضمنه من تي�ضر�ت يف حركة �لأف��ر�د و�ملعد�ت 

و�إيجاد قنو�ت للتو��ضل �ملبا�ضر بني قياد�ت �لدفاع �ملدين يف �لبلدين.
و�أ�ضاف �أن �لتفاقية تن�س على �ن�ضاء فرق عمل متخ�ض�ضة للتن�ضيق بني 
و�ملطار�ت  �جل��وي  �ملجال  و��ضتخد�م  �مل�ضاعد�ت  دخ��ول  ل�ضرعة  �جلانبني 
�ملخاطر  �ل�ضحية يف حالت  �لرعاية  و�ملو�نئ ومن�ضاآت  و�ملر�فق �حلدودية 

و�لكو�رث.
ت�ضهم  �أن  ع��ن ثقته يف  �لأردين  �مل���دين  �ل��دف��اع  م��دي��ر  �أع����رب  م��ن ج��ان��ب��ه 
�لبلدين لأد�ء مهامها  �لدفاع �ملدين يف  �أجهزة  �لتفاقية يف تعزيز قدر�ت 

وتعزيز قدر�تها يف مو�جهة �لكو�رث وكافة جمالت �حلماية �ملدنية.

قوة الو�ضع املايل احلايل للبنك ووفرة ال�ضيولة لديه تتيحان اإمكانية ال�ضداد املبكر للوديعة قبل تاريخ اال�ضتحقاق

بنك دبي الإ�سالمي ي�سدد وديعة وزارة امل�لية ب�لك�مل والب�لغة قيمته� 3.752 ملي�ر درهم

فوزه  ع��ن  ����س.م.ع  �لوطني  �لفجرة  بنك  �أع��ل��ن 
�لتجارية  �لتمويل  عرو�س  يف  �لأف�ضل  بجو�ئز 
�إد�رة  �أف�ضل  و  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرة  للموؤ�ض�ضات 
�لعمالت  �لأف�����ض��ل يف خ��دم��ة ���ض��رف  و  خ��زي��ن��ة 
�ل�ضرق  ب���ان���ك���ر  ج����و�ئ����ز جم���ل���ة  م����ن  �لأج���ن���ب���ي���ة 
وهذه   .2013 �مل�ضرفية  للمنتجات  �لأو���ض��ط 
ُيكّرم فيها بنك  �لتي  �لتو�يل  �لثانية على  �ل�ضنة 
�ل��ف��ج��رة �ل��وط��ن��ي خل��ربت��ه يف جم��ال �خلزينة، 
فيما تعّزز جائزتا �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضغرة و�ملتو�ضطة 
و�ضرف �لعمالت �لأخرتان مكانة �لبنك كمزّود 

ر�ئد للخدمات يف �ل�ضوق �لإقليمية.
يكّرم حفل �جلو�ئز �ل�ضنوي، �لذي تنّظمة موؤ�ض�ضة 
 CPI Financial فاينان�ضال  �آي  ب��ي  ���ض��ي 
يف  �مل�ضرفية  و�خلدمات  �ملنتجات  �أف�ضل  للن�ضر، 
�إليه �لعاملون يف �لقطاع  �ملنطقة، و�لذي يتطّلع 
�أن �لبنك  �مل�ضريف باهتمام كبر. و�جلدير ذكره 
�أف�ضل  و  جت���اري  مت��وي��ل  �أف�ضل  ج��ائ��زَت��ي  ح�ضد 
�ل�ضرق  بانكر  فعاليَتي جملة  م�ضرف جت��اري يف 
�لأو�ضط للمنتجات و�لقطاع �مل�ضريف تباعاً، علماً 
�أّن ف��ع��ال��ي��ات �ل��ق��ط��اع �مل�����ض��ريف ع��ب��ارة ع��ن حفل 
ي��ت��م فيه  �ل���ذي  �أه��م��ّي��ة، و  ي��ق��ل  ل��ك��ن ل  م�ضتقل 

تكرمي �أف�ضل �مل�ضارف �لعاملة يف منطقة �ل�ضرق 
�لأو�ضط و�ضمال �إفريقيا.

�أّن ع��م��ل��ّي��ات �خل��زي��ن��ة يف بنك  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�لفجرة �لوطني حتّقق جناحاً تلو �لآخ��ر. ففي 
بنك  على  �لخ��ت��ي��ار  وق��ع  �ملن�ضرم،  �أك��ت��وب��ر  �ضهر 
�لفجرة �لوطني لي�ضتبدل بنك باركليز يف جلنة 
حت��دي��د �ضعر �ل��ف��ائ��دة ب��ني م�����ض��ارف �لإم�����ار�ت، 
جمموعة  تو�ضيع  �خلزينة  �إد�رة  فريق  ويو��ضل 
�ل��ط��ل��ب وعرو�س  ح�����ض��ب  �مل�����ض��ّم��م��ة  م��ن��ت��ج��ات��ه 
�لطاقة  م�ضتقات  يقدمها، م�ضيفاً  �لتي  �خلدمة 
ي��ن��اي��ر. ه��ذ� وقد  �مل�����ض��رف يف �ضهر  �إىل خ��دم��ات 
ملحوظ  ب�ضكل  �لبنك  خزينة  �إي����ر�د�ت  �رتفعت 
�ل�ضنو�ت  يف   300% بنحو  ف���ز�دت  �ل��وق��ت،  م��ع 
 ،2003 ع��ام  تاأ�ضي�ضها  ومنذ  �لأخ���رة.  �خلم�س 
يف  �لتجارية  �مل�ضرفية  �خل��دم��ات  وح��دة  جنحت 
تنمية �أ�ضولها، و�أّدت دورها كمزّود ر�ئد للخدمات 
�لتجارية �ملقّدمة �إىل قطاع �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضغرة. 
ومب��ا �أّن���ه ع�����ض��و�ً يف غ��رف��ة �ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة يف 
�لإم��ار�ت ، كان بنك �لفجرة �لوطني يف طليعة 
ندو�ت  يف  �مل�ضاركة  خ��الل  م��ن  �لدولية  �لتجارة 
�لعمالء  �لتي حتيط  �لعمل  و�إد�رة ور�س  �لقطاع 

�أي�ضاً  �لوحدة  ووّقعت  �لجتاهات.  باأحدث  علماً 
 Wells م��ذّك��رة ت��ف��اه��م م��ع ب��ن��ك وي��ل��ز ف��ارغ��و
Fargo، تتاأ�ّض�س مبوجبها �ضركة غر م�ضرفية 
لها،  م��ق��ر�ً  ك��ون��غ  ه��ون��غ  م��ن  تّتخذ  للبنك  تابعة 
وتهدف �إىل م�ضاعدة �لعمالء على �لقيام بالتجارة 
�ل��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ب��ني �ل�����ض��رق �لأو����ض���ط و�آ�ضيا. 
�لرئي�س  ك���وك،  فين�س  �ع��ت��رب  �ل�����ض��ي��اق،  ه��ذ�  ويف 
�لتنفيذي لبنك �لفجرة �لوطني، �أّن جناح بنك 
�لفجرة �لوطني �ملتو��ضل يف هذه �جلو�ئز دليل 
على تركيز �لبنك على �لعمالء ونقاط �لقوة يف 
لالأعمال  �لر�ئد  �لبنك  ب�ضفته  ويقول:  �لعمل. 
يو��ضل  �ل���ف���ج���رة،  �إم������ارة  وف��خ��ر  �لإم�������ار�ت  يف 
كل  يتخطى  �أد�ء  تقدمي  �لوطني  �لفجرة  بنك 
�لتوقعات، ولي�س �لدعم �ل�ضتثنائي �لذي حظي 
به يف جو�ئز هذ� �لعام �ضوى دلياًل �آخر على �أّننا 

منلك مقّومات �لنجاح .
�أتقدم  �أن  �أخ��رى  م��رة  �أود  �لبنك،  عن  وبالنيابة 
يف  و�ضركاءنا  لعمالءنا  �ل�ضكر  وجزيل  بخال�س 
و�أتطّلع  ل��ن��ا،  ودع���م  ثقة  م��ن  �أظ��ه��روه  مل��ا  �لعمل 
بالنجاح  مكّللة  ق��ادم��ة  كثرة  �ضنو�ت  �إىل  ق��دم��اً 

�ملتبادل .

اجلوائز توؤّكد تركيز البنك على التمويل التجاري واخلدمات امل�ضرفية التجارية وخدمات ال�ضوق النقدية

بنك الفجرية الوطني يح�سد املراتب الأوىل  من جوائز جملة ب�نكر ال�سرق الأو�سط للمنتج�ت امل�سرفية 2013
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العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/161 جتاري جزئي                                              
�ىل �ملدعى عليه/1- ر�أف��ت ثناء عبد�ل�ضمد م�ضطفى   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /يف �ي بي لوك�ضري لتاأجر �ل�ضيار�ت ���س.ذ.م.م وميثله: يعقوب قا�ضم �ضاهني 
عبد�هلل قد �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه برد �ل�ضيك رقم 
100114 و�مل�ضحوب على بنك نور �ل�ضالمي مببلغ وقدره )53.200 درهم( من �حل�ضاب 
درهم(   30.000( مبلغ  رد  عليه  �ملدعى  و�ل��ز�م  لوك�ضري  بي  �ي  يف  للمدعية/  �مل�ضريف 
وحتى  �ملبلغ  ��ضتالم  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم 
�س   8.30 �ل�ضاعة   2013/4/16 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�ضد�د 
بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �لقل، 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1832 /2012   ح نف�س -م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�ضية:  �لها�ضمي   �ضامل   �بوبكر  عائ�ضة  مدعي/ 
ممدوح عبد�حلميد عبد�لله �ل�ضريف �جلن�ضية: �ل�ضعودية مو�ضوع �لدعوى: 
طالق للهجر- بقاء �ملهر لديها �ملطلوب �عالنه/ممدوح عبد�حلميد عبد�لله 
�ل�ضريف �جلن�ضية: �ل�ضعودية  عنو�نه: بالن�ضر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�ضاء   �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�ضة  قبل 

2013/4/01
الحوال ال�سخ�سية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 356 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

�حلاج  �ضمر  �ملدير  �ل�ضريك  ميثلها  �ملحدودة  �بوظبي  مك�س  ردي  مدعي/ 
�ملدنية  لالن�ضاء�ت  �لعاملية  ب�ضت  �ضركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�ضية: 
ذ.م.م بي �ي �ضي �جلن�ضية: �لمار�ت   مو�ضوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
52.115 درهم �ملطلوب �عالنه/ �ضركة ب�ضت �لعاملية لالن�ضاء�ت �ملدنية ذ.م.م 
بي �ي �ضي �جلن�ضية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�ضر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/18 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لكائنة    - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �ضدر بتاريخ  2013/3/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1645 /2012   جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
�بوظبي  ��س  تي  ��س  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�ضية:  �لول  �خلليج  مدعي/بنك 
مطالبة  �لدعوى:  مو�ضوع  �لمار�ت  �جلن�ضية:  و�آخرون  ذ.م.م  �ليكرتوميكانيكال 
مالية وقدرها 43110680.96 درهم و�ضحة �حلجز  �ملطلوب �عالنه/�ضركة �لتعفف 
لالأعمال �لكهربائية ككفيل �ضامن �جلن�ضية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�ضر)بورود تقرير 
�خلربة(   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2013/4/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
�ضباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
مبع�ضكر �آل نهيان  �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �ضدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1645 /2012   جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
�بوظبي  ��س  تي  ��س  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�ضية:  �لول  �خلليج  مدعي/بنك 
مطالبة  �لدعوى:  مو�ضوع  �لمار�ت  �جلن�ضية:  و�آخرون  ذ.م.م  �ليكرتوميكانيكال 
مالية وقدرها 43110680.96 درهم و�ضحة �حلجز  �ملطلوب �عالنه/عادل عبد�ملح�ضن 
عبد�لوهاب �ملنديل ب�ضفته كفيل �ضامن �جلن�ضية: �ل�ضعودية   عنو�نه: بالن�ضر)بورود 
تقرير �خلربة(   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/4/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30
�لتجارية مبع�ضكر �آل نهيان  �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �ضدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 145 /2013   جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/بنك �خلليج �لول �جلن�ضية: �لمار�ت مدعي عليه: حممد �ضالح عو�س �ضالح 
�ملنهايل ب�ضفته �ل�ضخ�ضية وب�ضفته �ضاحب �هال و�ضهال للتعهد�ت و�لتموين �جلن�ضية: 
�لمار�ت مو�ضوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 739007 درهم + �لفائدة 12%   �ملطلوب 
�عالنه/ حممد �ضالح عو�س �ضالح �ملنهايل ب�ضفته �ل�ضخ�ضية وب�ضفته �ضاحب �هال 
و�ضهال للتعهد�ت و�لتموين �جلن�ضية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�ضر  حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/7 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�ضكر �آل نهيان  �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �ضدر بتاريخ  2013/3/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2666 /2012   جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
علي  ح�ضني  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�ضية:  �ل�ضالمي  �بوظبي  مدعي/م�ضرف 
قار�غويل �جلن�ضية: �مريكا   مو�ضوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة5520000 درهم 
�ملطلوب �عالنه/ ح�ضني علي قار�غويل �جلن�ضية: �مريكا   عنو�نه: بالن�ضر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/21 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�ضكر �آل نهيان  
�ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �ضدر بتاريخ  

2013/4/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ   2013/4/7     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 277 /2013   جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/بنك �خلليج �لول  �جلن�ضية: �لمار�ت مدعي عليه: توقر �ضرو�ر �و�ن بن 
حممد �ضرو�ر �جلن�ضية: باك�ضتان  مو�ضوع �لدعوى: ثبوت �حلق 60.022.78 درهم 
�ضحة �حلجز �لتحفظي فائدة قانونية 12%   �ملطلوب �عالنه/  توقر �ضرو�ر �و�ن  
بن حممد �ضرو�ر �جلن�ضية: باك�ضتان عنو�نه: بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2013/4/16 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30 �ل�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة   �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �ضدر بتاريخ  2013/4/02
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  انذار عديل  بالن�سر

   رقم 2013/772   
�ملنذر : �لدو�ء للو�ضاطة �لعقارية

 �ملنذر �ليها: قا�ضم �ف�ضل عبد�حلميد خان حميد
)جمهول حمل �لقامة(

�ملذكور  �ضد  ع��ديل  �ن��ذ�ر  بت�ضديق  قامت  قد  �عالها  �ل�ضركة  �ن  حيث 
ب�  و�مل��رق��م  بتاريخ 2009/11/16  �مل��ح��ررة  �ل��وك��ال��ة  �ع���اله وذل���ك لل��غ��اء 
2009/1/12215 وذلك نظر� لرغبة �ملنذر يف �لغاء �لتوكيل وميتنع منعا 

باتا ��ضتعمال هذ� �لتوكيل من تاريخ ن�ضر هذ� �لنذ�ر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10760 بتاريخ 2013/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ملباين �لذكية لنظمة �لتحكم 

�للكرتوين رخ�ضة رقم:CN 1175109  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

خالد عبد�هلل حممد �ضالح �جلنيبي من �ضريك �ىل مالك
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء

خالد عبد�هلل حممد �ضالح �جلنيبي من 50% �ىل %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/ حذف �ضامل حممد علي حممد حديد �لكعبي

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ت�ضامن �ىل موؤ�ض�ضة فردية
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  ��ضبوع  خالل  �لقت�ضادية 
�ضت�ضتكمل  حيث  �ملدة  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غر 

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

العدد 10760 بتاريخ 2013/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ضته ��ضتار للمقاولت �لعامة  

رخ�ضة رقم:CN 1140587 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين �حلو�ضني 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ضاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��ضم جتاري:من/�ضته ��ضتار للمقاولت �لعامة   
�ىل/�ضته ��ضتار لل�ضيانة �لعامة 

SIX STAR GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�ضاط/حذف مقاولت م�ضاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  ��ضبوع  خالل  �لقت�ضادية 
�ضت�ضتكمل  حيث  �ملدة  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10760 بتاريخ 2013/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ملميز ل�ضيانة �ملكيفات  

رخ�ضة رقم:CN 1500954 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�ضاحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل ��ضم جتاري:من/�ملميز ل�ضيانة �ملكيفات
   AL MUMAYEZ CONDITIOVS MAINTENANCE

�ىل/�ملميز لقطع غيار �جهزة �لتربيد و�لتكييف 
AL MUMATEZ SPARE PARTS FOR AIR CONDITIONIG MACHINES

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�ضوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10760 بتاريخ 2013/4/7   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/عرب �جلزر للمقاولت 

�لعامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1138020  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة علي حممد ح�ضن حممد �حلمادي )%51(
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف يا�ضني ح�ضن حممد �حلمادي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�ضوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /       
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :2013/2/10م �ملودعة حتت رقم :186502     
با�ض��م:  �ضركة بن مطر �لقبي�ضي للتجهيز�ت �لفنية

عنو�نه : �بوظبي ، م�ضفح �ل�ضناعية ، �س.ب: 33160 ، هاتف: 0503137494 
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات جتميع ت�ضكيلة من �لب�ضائع ل�ضالح �لغر وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�ضر�ئها عند 
�حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وكالة ��ضتر�د وت�ضدير 

�لو�ق�عة بالفئة:35
و�ضف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة Dan باللون �ل�ضود بجانبها muller باللون �ل�ضفر ويف�ضل 

بينها �ضكل مثلث باللون �ل�ضود وفوق حرف u نقطتني باللون �ل�ضفر حدود باللون �ل�ضود
�ل�ض��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  اأبريل 2013 العدد 10760

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /       
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :2013/2/20م �ملودعة حتت رقم :187108     
با�ض��م:  جلوريا لد�رة �لفنادق )�س.ذ.م.م(

عنو�نه : دبي ، �س.ب:94155 ، هاتف: 0242677299 ، فاك�س: 0242677399 
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�د�رة فنادق 
�لو�ق�عة بالفئة:35

و�ضف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن جلوريا باللون �ل�ضود ويدنوها خط عري�س باللون �لخ�ضر ويدنوه فنادق 
ومنتجعات ويقابلها من �لناحية �لخرى GLORIA باللون �ل�ضود ويدنوها خط �خ�ضر عري�س باللون 
)�ربعه  �ضكل  �جلملتني  بني  ويف�ضل  �ل�ضود  باللون   HOTELS & RESORTS ويدنوها  �لخ�ضر 

حلقات ملت�ضقة مفتوحة من �لطر�ف( باللون �لخ�ضر.
�ل�ض��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  اأبريل 2013 العدد 10760

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /       
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :2013/2/25م �ملودعة حتت رقم :187416     
با�ض��م:  حورية لالزياء

عنو�نه : �بوظبي ، �لباهية ، �س.ب:27993 ، هاتف: 0506677819 
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:

ت�ضميم �زياء ت�ضميم �لديكور �لد�خلي 
�لو�ق�عة بالفئة:42

�ل�ضكل كتابة  �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �ضكل حورية على ميينها كتابة حورية ب�ضكل مميز و��ضفل  و�ضف 
باللغة �لالتينية Houria و�ل�ضكل د�خل �ضبه د�ئرة يخرج منها ��ضكال زخرفة ب�ضكل مميز 

�ل�ض��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  اأبريل 2013 العدد 10760

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /       
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :2013/7/9م �ملودعة حتت رقم :176400     
با�ض��م:  �ملدينة لل�ضر�فة ذ.م.م - فرع �بوظبي

عنو�نه : م�ضفح �يكاد �ل�ضكنية ، �س.ب:107714 ، هاتف: 025503149 ، فاك�س: 05503465 
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لعمالت �لجنبية )حمالت �ضر�فة( 
�لو�ق�عة بالفئة:36

و�ضف �لعالمة:�ل�ضعار عباره عن حرف e على �ضكل حدوه باللون �لزرق ويف ن�ضفها باللون �لخ�ضر ونهايتها 
حرف c مفتوح ل�ضفل باللون �لزرق ويدل �حلرفني �خت�ضار للكلمة CITY EXCHANGE وعلى 
 CITY EXCHANGE خلفية بي�ضاء وحتتها كلمة �ملدينة لل�ضر�فة باللون �لبي�س وحتت �لكلمة
باللغة �لجنليزية باللون �لبي�س �ي�ضا على خلفية زرقاء وحتت �لكلمة توجد خلفية بي�ضاء توجد بها حرف 

STATE BANK TRAVANCORE ميينه  وعلى  ل�ضفل  مفتوح   C
�ل�ض��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  اأبريل 2013 العدد 10760

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /       
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :2013/2/13م �ملودعة حتت رقم :186828     
با�ض��م:  دجاج �لمانة للوجبات �ل�ضريعة

عنو�نه : �بوظبي ، بني يا�س ، �ملفرق ، �س.ب: 56534 ، هاتف: 0505723442 
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:

وجبات �ضريعة 
�لو�ق�عة بالفئة:43

ممدود   )A( وح��رف  �ل���ض��ود  باللون  وح��دود  �لحمر  باللون   A F C عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�ضف 
ل�ضفل.

�ل�ض��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  اأبريل 2013 العدد 10760

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /       
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :2013/1/30م �ملودعة حتت رقم :185960     
با�ض��م:  �لتخطيط �حل�ضري و�ملعماري لال�ضت�ضار�ت �لهند�ضية ذ.م.م

عنو�نه : �ضارع ز�يد �لول ، �س.ب: 109122 ، هاتف: 026337975 ، فاك�س: 026337974 
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:

��ضت�ضار�ت يف �لهند�ضة �ملعمارية 
�لو�ق�عة بالفئة:42

و�ضف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة UPA باللون �لرمادي وبخط مميز و�ل�ضكل على خلفية بي�ضاء.
�ل�ض��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  اأبريل 2013 العدد 10760

العدد  10760 بتاريخ 2013/4/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/899 عقاري كلي              
 / �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م   لال�ضتثمار  �جل��وي  �ضركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
ن�ضر غفار خان غفار عبد�لعزيز خان وميثله: بدر حممد علي �لقرق  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�ضوعها �ملطالبة �ضحه ونفاذ عقد بيع و�ضر�ء برج �ي كون �ملقام على قطعة �لر�س رقم 18 
مبنطقة �لثنية �لوىل )383( �ملكون من )64( مكتب وعدد )2( حمل جتاري و�لز�م �ملدعي عليها 
�ملدعي  ��ضم  �ىل  ��ضمها  من  لذلك  �ملخ�ض�س  �ل�ضجل  يف  ملكيتها  وحتويل  �ملدعي  �ىل  بت�ضليمه  
لدى د�ئرة �لر��ضي و�لمالك مع �لز�م �ملدعي عليها بتعوي�س �ملدعي عن �ل�ضر�ر �لتي ��ضابته 
و�ملتمثلة يف �نخفا�س ��ضعار �لعقار�ت وذلك نتيجة مبا�ضر لتاخر �ملدعي عليها يف تنفيذ بالز�مها 
�لعقدي �ملتمثل يف ت�ضليم �ملدعي �لربج وحتويل �مللكية �ىل ��ضمه لدى د�ئرة �لر��ضي و�لمالك 
مببلغ وقدره )100.000.000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/5/6 �ل�ضاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.

 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



�إد�رة  �لتدريبي  �لربنامج  �لت�ضالت  تنظيم  هيئة  ��ضت�ضافت 
�لذي   ، �لتكتيكي  – �مل�ضتوى  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ 
 28-24 �ل��ف��رتة م��ن  دب��ي يف  – ب��ر  �ملوفينبك  عقد يف فندق 
مار�س 2013. وياأتي �ضمن �إطار توفر �أحدث �لطرق لإد�رة 
�إجر�ء�ت �لطو�رئ و�لأزمات ملمثلي عدد من �لهيئات �حلكومية. 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  مع  بالتن�ضيق  �لربنامج  �أعد 

و�لأزمات و�لكو�رث لتوفر �أحدث �لدور�ت �لتدريبية. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ض��ع��ادة حم��م��د ن��ا���ض��ر �ل���غ���امن، م��دي��ر عام 
�أمر يف غاية  �ل��دور�ت �لتدريبة  هيئة تنظيم �لت�ضالت: تعد 
�لأهمية، حيث توفر ور�ضة �لعمل من�ضة جتمع �لعقول �لر�ئدة 
مع  �ملعلومات  ه��ذه  نتقا�ضم  وعليه  �ل��ط��و�رئ،  �إد�رة  جم��ال  يف 
�أنحاء  يف  �حل��ك��وم��ات  خمتلف  م��ن  �لرئي�ضيني  �ل��ق��ر�ر  �ضناع 
منظمي  باعتبارنا  و�أ���ض��اف:  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
فنحن  �ل��دول��ة،  يف  و�لت�ضالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  �ضناعة 
�لتدريب  دور�ت  لت�ضهيل  �لتنظيمية  �لأول��وي��ات  من  نعتربها 
�ل��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى ج��ع��ل �ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
ذلك،  على  مثال  �حل��دث هو  وه��ذ�  �لعاملية.  �لتطور�ت  طليعة 
وعملي،  حقيقي  �أثر  على  �لتكتيكي  �لتدريبي  �لربنامج  ُياأخذ 
لت�ضتخدم  و�لعمليات  �لنظم  باأحدث  �مل�ضاركني  �إع��الم  مت  كما 
و�لكو�رث  �لأزم����ات  �ضيناريوهات  م��ن  يح�ضى  ل  ع��دد  �ضمن 
�ملحتملة. �لإ�ضتعد�د هو �ملفتاح لتحقيق �لغاية عند �لتفكر يف 
حالت �لطو�رئ ومع مثل هذه �لأحد�ث، ت�ضر دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة على �لدرب �ل�ضحيح يف هذ� �ل�ضدد . وجهت 
�لدعوة �إىل ممثلني من خمتلف �جلهات �حلكومية يف �لدولة 
�إعد�د  على  �ل��ت��دري��ب  رك��ز  �ل��ت��دري��ب��ي��ة.  �ل����دورة  يف  للم�ضاركة 

وعلى  �ملعنية  �جلهات  مع  �لجتماعات  يف  للم�ضاركة  �ملتدربني 
تكوين �لوعي �ملوؤ�ض�ضي من خالل �مل�ضاركة يف متارين خمتلفة 

من �أجل بناء �ملعرفة �ملطلوبة .

15

�لتكنولوجيا  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي  �لحت����اد  ب��ن��ك  ح�ضل 
تقدير�ً  ذل��ك  و  جت��اري  ��ضم  و�أف�����ض��ل  للجودة  �لبالتينية 
لإجن����از�ت �لبنك �مل��ت��ع��ددة و مت��ي��زه يف خ��دم��ة �ل��ع��م��الء و 

ر�ضاهم.
و ل��ق��د ق��دم��ت �جل���ائ���زة م��ن ق��ب��ل ن����ادي �ل��ط��رق �لأخ����رى 
 Otherways Management –  لالإد�رة �أوماك

.Association Club
�أول،  رئي�س  نائب  علي  حممد  �ل�ضيد  �جلائزة  ت�ضلم  قد  و 
ورئي�س جمموعة �ملو�رد �لب�ضرية و�لتطوير �ملوؤ�ض�ضي ببنك 
�لحتاد �لوطني وذلك يف �حلفل �لذي �أقيم بهذه �ملنا�ضبة 

يف مدينة برلني، �أملانيا بتاريخ 26 مار�س 2013.
�أول،  نائب رئي�س  �ل�ضيد حممد علي  �ملنا�ضبة علق  و بهذه 

ورئي�س جمموعة �ملو�رد �لب�ضرية و�لتطوير �ملوؤ�ض�ضي لبنك 
�لحتاد �لوطني �إنه من دو�عي �ضرورنا �أن نح�ضل على هذه 
�جلائزة �ملرموقة و نحن نفخر باأن بنك �لحت��اد �لوطني 
قد مت تكرميه لي�س فقط على م�ضتوى �لمار�ت بل �أي�ضاً 
ع��ل��ى �مل�����ض��ت��وى �ل����دويل، ب��رغ��م �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي و�جهتها 
�لأ�ضو�ق من تغر�ت �إقت�ضادية و مالية يف �لأعو�م �ملا�ضية 

و تقدير  �لنتائج باعرت�ف  و تلك  و قد حظى هذ� �جلهد 
�لبالتينية  �لتكنولوجيا  �إن جائزة  به  نعتز  دويل  و  حملي 
ل��ل��ج��ودة و�أف�����ض��ل ����ض��م جت����اري مت��ن��ح �ىل م��وؤ���ض�����ض��ات من 
خمتلف �لقطاعات و �ملناطق ت�ضمل �أوروبا و ��ضيا و �أفريقيا 
لأد�ئ��ه��ا و جمهود�تها  ت��ق��دي��ر�ً  ذل��ك  و  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  و 

�ملبذولة يف جمال �جلودة و �لتفوق �لإد�ري.

بنك الحت�د الوطني يح�سل على ج�ئزة التكنولوجي� البالتينية للجودة
 واأف�سل ا�سم جت�ري لع�م 2013

املال والأعمال

•• عجمان ـ حممد بدير 

ن��ظ��م جم��ل�����س ���ض��ي��د�ت �أع���م���ال ع��ج��م��ان ملتقى  
�ل��رخ�����س �لق��ت�����ض��ادي��ة �مل��ن��زل��ي��ة و�ل�����ذي �لقى 
و�لرخ�س  و�مل�ضاريع  �ملبادر�ت  �هم  على  �ل�ضوء 
�لبيوت  ورب���ات  �ل�ضيد�ت  م�ضاريع  تخ�س  �لتي 
�هلل  عبد  ���ض��ع��ادة  �مللتقى  وح�ضر  و�خل��ري��ج��ات، 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س   ، �ملويجعي  حممد 
جتارة و�ضناعة عجمان ، و�لدكتورة �آمنة خليفة 
�عمال عجمان  �ضيد�ت  رئي�س جمل�س   ، �آل علي 
و�ضعادة حممد علي �ملرزوقي ، �ملدير �لتنفيذي 
�لبلدية و�لتخطيط  لقطاع �لرت�خي�س بد�ئرة 
ب��ع��ج��م��ان ، و���ض��ع��ادة ي��و���ض��ف �مل��ر���ض��ودي ، مدير 

�ضندوق خليفة باملناطق �ل�ضمالية.
�أربعة �ور�ق عمل خالل جل�ضتني  و�ضهد �مللتقى 
تدعم  �ل��ت��ي  �ل��رخ�����س  �أه����م  ح���ول  منف�ضلتني 
خلق  يف  ودوره���ا  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرة  �مل�ضاريع 
دعم  �ضاأنها  م��ن  منتجة  وم�ضاريع  عمل  فر�س 
جديد  دخ��ل  و�ي��ج��اد  �ملبدعة  �لف��ك��ار  وم�ضاندة 
�لتجاري  �لعمل  ممار�ضة  يف  �ملو�طنات  و��ضر�ك 
 ، و�لقت�ضاد  �لتنمية  عجلة  دف��ع  يف  ي�ضب  مب��ا 
وطرح �مللتقى خالل �جلل�ضة �لوىل دور رخ�ضة 
�جلل�ضة  �ضهدت  بينما  بد�يات  ورخ�ضة   مبدعة 
�لثانية دور رخ�ضة �إعتماد ورخ�ضة �لغد يف دعم 

�مل�ضاريع �ل�ضغرة و�ملتو�ضطة.
جمل�س  رئي�س  �أل��ق��اه��ا  بكلمة  �مللتقى  و��ضتهل 

�إد�رة غرفة جتارة و�ضناعة عجمان، �أكد خاللها 
�عتز�ز غرفة عجمان من خالل جمل�س �ضيد�ت 
�مللتقى وحر�س �ملجل�س  �عمال عجمان بتنظيم 
على �إيجاد �ملبادر�ت �لتي تدعم �لعمل �لن�ضائي 
�لتجارية  �ل��رخ�����س  م��ن��ح  وك���ذل���ك  و�ل�����ض��ب��اب��ي 

ل�ضحاب �مل�ضاريع �ل�ضغرة و�ملتو�ضطة.
�لقت�ضادية  �لرخ�س  ملتقى   تنظيم  �ن  وق��ال 
و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  حر�س  يعك�س  �ملنزلية  
ع��ج��م��ان ع��ل��ى �إت���اح���ة �ل��ف��ر���ض��ة مل�����ض��ان��دة �أفكار 
�مل�ضروعات  يف  لال�ضتثمار  و�ل�����ض��اب��ات  �ل�����ض��ب��اب 
�ل�ضوق  �ىل  للو�ضول  دعما  �مل��ن��ازل  يف  �خلا�ضة 
وكذلك لتنظيم عملية ممار�ضة �لعمل �لتجاري 
جديدة  جم��الت  فتح  �ىل  بالإ�ضافة  �ملنزل  من 
وتنمية  �لب��������د�ع  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 

�ملهار�ت.
 و�أكد �ن غرفة عجمان د�أبت بتوجيهات وحر�س 
م���ن ���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��ضد 
عجمان،  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�ضو  �لنعيمي 
�لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�ضيخ  �ضمو  ومتابعة 
�ل�ضباب  م�ضاريع  دع��م  على  عجمان،  عهد  ويل 
�ل�ضغرة  �مل�ضاريع  خ��الل  م��ن  �ملنتجة  و�لأ���ض��ر 
تدعم  �لتي  �خلدمات  كافة  وتقدمي  و�ملتو�ضطة 
م�ضاركتهم يف �لتنمية �لجتماعية و�لقت�ضادية 
لتعزيز ثقتهم باأنف�ضهم يف قدرتهم على �لنتاج 

و�مل�ضاركة يف دفع عجلة �لتنمية.
�أعمال  �ضيد�ت  ملجل�س  �لكبر  بالدور  �أ�ضاد  كما 

تدعم  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  بطرح  عجمان 
�مل�������ض���اري���ع �لق���ت�������ض���ادي���ة و�ل����ت����ي ت��ع��ت��رب دعما 
لالقت�ضاد �لوطني  فرخ�ضة بد�يات �لتي �طلقها 
�ملجل�س عام 2007 و�ضل عدد �حلا�ضالت عليها 
�ىل 300 �ضيدة مبختلف �لن�ضطة �لقت�ضادية 
ويف ختام كلمته متنى �لتوفيق للجميع وخروج 
�ل�ضغرة  �مل�ضروعات  تدعم  مبقرتحات  �مللتقى 

و�ملتو�ضطة.
من جانبها رحبت �لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي ، 
رئي�س جمل�س �ضيد�ت �عمال عجمان، باحل�ضور 
�لتعريف  ب���ه���دف  ن��ظ��م  �مل��ل��ت��ق��ى  �ن  م��و���ض��ح��ة 
�ل�ضتفادة  وكيفية  لل�ضيد�ت  �لد�عمة  بالرخ�س 
�أعمال  ���ض��ي��د�ت  �أك�����دت �ن جم��ل�����س  ك��م��ا  م��ن��ه��ا، 
من  جديدة  مبادر�ت  �يجاد  على  يعمل  عجمان 
�ضانها �لرتقاء بالعمل �لن�ضائي و�ل�ضبابي فيما 

يخ�س �لعمال �حلرة و�مل�ضاريع �خلا�ضة.
حممد  تر�أ�ضها  و�لتي  �لوىل  �جلل�ضة  و�ضهدت 
لقطاع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر   ، �مل�����رزوق�����ي  ع���ل���ي 
و�لتخطيط  �ل���ب���ل���دي���ة  ب����د�ئ����رة  �ل���رت�خ���ي�������س 
دور  ح��ول  �لوىل  ج��اءت  ورق��ت��ي عمل  بعجمان، 
رخ�����ض��ة  م��ب��دع��ة  يف دع���م �مل�����ض��اري��ع �ل�ضغرة 
�لفالحي  �ضم�ضة  �ل�ضيدة  و�لقتها  و�ملتو�ضطة 
م��ن جمل�س ���ض��ي��د�ت �ع��م��ال �أب���و ظ��ب��ي، �ضرحت 
ور�ء  م��ن  و�ل��ف��ك��رة  �ل��ربن��ام��ج  تاأ�ضي�س  خاللها 
برنامج مبدعة من خالل تنظيم ممار�ضة �ملر�أة 
ب�ضكل  �ملنزل  من  �لتجارية  لالأن�ضطة  �ملو�طنة 

قانوين ون�ضر �لوعي للكيفية �ل�ضحيحة للعمل 
�ملالية  �مل��ن��زل لتح�ضني �لو���ض��اع  �ل��ت��ج��اري م��ن 
و�لتي ��ضتهدفت عدة فئات ومنها �ل�ضر �ملنتجة 
و�خلريجات وربات �لبيوت و�ملطلقات و�لأر�مل، 
ب��رن��ام��ج  مبدعة  يهدف �ىل دعم  �ن  و�أ���ض��ح��ت 
عمل  �آليات  وتوفر  �ملو�طنات  وم��ب��ادر�ت  �أفكار 
�ل�ضغرة  ل��ل��م�����ض��اري��ع  �ل���ن���ج���اح  ف���ر����س  ت���ع���زز 
و�لدعم  و�لت�ضويق  �ل��ت��دري��ب  مثل  و�ملتو�ضطة 
يف  �مل��و�ط��ن��ات  م�ضاهمة  تفعيل  وك��ذل��ك  �ل��ف��ن��ي 
�أن�����ض��ط��ة �ل��ق��ط��اع �لق��ت�����ض��ادي وف��ت��ح جمالت 
�لبد�ع  على  وحثهم  للمو�طنات  جديدة  و�دو�ر 

وتنمية قدر�تهن.
لطلب  �ل�ضروط  �لعمل  ورق��ة  خ��الل  و�و�ضحت 
ترخي�س  مبدعة  و�ملز�يا �لتي تقدمها �لرخ�ضة 
كما عر�ضت �لن�ضطة �لتجارية للرخ�ضة منوهة 
�ن �لرخ�ضة ت�ضمل �كر من 20 ن�ضاط خمتلف 

وما يقارب من 1252 رخ�ضة .
�آمنة  �ل��دك��ت��ورة  فقدمتها  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ورق��ة  �م���ا 
يف  ب��د�ي��ات  رخ�ضة  دور  بعنو�ن  علي،  �آل  خليفة 
�أو�ضحت  و�ملتو�ضطة،  �ل�ضغرة  �مل�ضاريع  دع��م 
�لرخ�ضة وتكوين فكرتها  خاللها كيفية تنفيذ 
و�لتي دعمها ب�ضكل كبر �ل�ضيخ ر��ضد بن حميد 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي، 
�فتتاحها  منذ  ب��د�ي��ات  �ن   مو�ضحة  بعجمان، 
ن�ضاط   41 ب��ني  ت��ت��ن��وع  رخ�����ض��ة   300 ���ض��ه��دت 
وم�ضروع، و�أو�ضحت �أن �لرخ�ضة تعفى �ضاحبتها 

من �لر�ضوم ملدة ثالث �ضنو�ت منوهة �نها فرتة 
كافية حتى يخرج �ملنتج و�خلدمة من �ملنزل �ىل 
حيز �كرب ، كما �كدت على تنظيم �ملجل�س ور�س 
عمل ودور�ت لل�ضيد�ت و�لع�ضو�ت حتى يناف�س 
بال�ضوق  حيز  له  ويجد  �ملنتجات  باقي  منتجهم 
ك��م��ا ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م �مل��ع��ار���س �ل��د�خ��ل��ي��ة وكذلك 
�لدولة  د�خ���ل  �مل��ت��ن��وع��ة  ب��امل��ع��ار���س  م�ضاركتهم 
وخ��ارج��ه��ا، و�أ���ض��ارت خ��الل ورق��ت��ه��ا على تنفيذ 
عدة مبادر�ت وبر�مج قادمة من �ضاأنها �لرتقاء 
مبنتجات رخ�س  بد�يات بالتعاون مع عدد من 
�جل��ه��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة. ه���ذ� وق���د ���ض��ه��دت �جلل�ضة 

 ، �ملر�ضودي  يو�ضف  �ضعادة  �أد�ره��ا  و�لتي  �لثانية 
مدير �ضندوق خليفة باملناطق �ل�ضمالية، ورقتي 
�أمل  وقدمتها  �إعتماد  رخ�ضة  دور  بعنو�ن  عمل 
حب�س نائب مدير �إد�رة م�ضاريع بد�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية بال�ضارقة وكذلك ورقة عمل بعنو�ن 
�ل�ضغرة  �مل�ضاريع  دع��م  �ل��غ��د  يف  رخ�����ض��ة   دور 
رئي�س   ، �ل�����ض��ح��ي  في�ضل  وق��دم��ه��ا  و�مل��ت��و���ض��ط��ة 
�لقت�ضادية  �لتنمية  ب��د�ئ��رة  �ملتعاملني  خدمة 
ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة، ح��ي��ث مت �إل���ق���اء �ل�����ض��وء على 
�هد�ف ومز�يا رخ�ضة �إعتماد  و �لغد و�ل�ضروط 

�لو�جبة للح�ضول عليها. 

جمل�س �ضيدات اأعمال عجمان ينظم ملتقى الرخ�س االقت�ضادية املنزلية 

عبد اهلل املويجعي: غرفة عجم�ن حتر�ش على م�س�ندة اأفك�ر ال�سب�ب وال�س�ب�ت لال�ستثم�ر يف امل�سروع�ت اخل��سة

ور�سة عمل اإقليمية بدبي حول ت�سهيل التج�رة
•• دبي -وام: 

 حتت رعاية وز�رة �لقت�ضاد وبالتعاون مع �لبنك �لإ�ضالمي للتنمية وجلنة �لأمم �ملتحدة �لقت�ضادية و�لجتماعية 
�آ�ضيا �لإ�ضكو� تعقد بدبي �أعمال �لور�ضة �لتدريبية �لإقليمية ب�ضاأن �ضيا�ضات ت�ضهيل �لتجارة و�لبنى �لتحتية  لغربي 
وتكلفة �لتجارة يف منطقة غربي �آ�ضيا وذلك خالل يومي 8 و9 �أبريل �جلاري . ي�ضارك يف �لور�ضة بفندق �ملوفنبيك - 
ديرة خرب�ء من منظمات دولية مثل منظمة �لتجارة �لعاملية و�لأونكتاد و�لبنك �لدويل و�لإ�ضكو� و�لتحالف �لعاملي من 
�أجل �للوج�ضتيات �لفعالة. تهدف �لور�ضة �إىل بناء �لقدر�ت لدى �مل�ضاركني يف �ضاأن �ملفاو�ضات �جلارية يف �إطار منظمة 
�لتجارة �لعاملية لإبر�م �تفاقية ت�ضهيل �لتجارة ويف �ضاأن بناء �لنافذه �لو�حدة لت�ضهيل �لتجارة و�لكلف �ملرتبطة بالبنى 
�لتحتية للتجارة وحتقيق �للتز�م باتفاقية ت�ضهيل �لتجارة بعد �إقر�رها وقيا�س �أد�ء ت�ضهيل �لتجارة وحتقيق �لفعالية 

يف �لأد�ء �جلمركي بغر�س خف�س كلفة �لتجارة و�لرتباط بني ت�ضهيل �لتجارة ولوج�ضتيات �لنقل. 

مذكرة تف�هم بني املكتب التنفيذي ملجل�سي العمل وال�سوؤون 
الجتم�عية بدول التع�ون واملعهد العربي للتخطيط

•• املنامة-وام:

ومقره  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �لجتماعية  و�ل�ضوؤون  �لعمل  وزر�ء  ملجل�ضي  �لتنفيذي  �ملكتب  وقع   
على  �لتفاهم  مذكرة  وت�ضمل  �لكويت.  دول��ة  ومقره  للتخطيط  �لعربي  �ملعهد  مع  �ليوم  تفاهم  مذكرة  �لبحرين  مملكة 
مو�ضوعات �أولية خلطة �لعمل �لتنفيذية بني �جلانبني تتناول ق�ضايا �لتنمية �لجتماعية و�ضيا�ضتها وق�ضايا �ضوق �لعمل 
ومو�ضوعات �قت�ضادية و�جتماعية و�إد�رية م�ضرتكة. وقال عقيل �جلا�ضم مدير عام �ملكتب �أن توقيع مذكرة �لتفاهم ياأتي 
�نطالقا من �أهمية توطيد عالقات �لتعاون و�لتن�ضيق باعتبار �ملكتب �لتنفيذي منظمة �إقليميه خليجية و�ملعهد باعتباره 
منظمة عربية. و��ضاف �جلا�ضم �أن �مل�ضروعات و�لرب�مج و�لأن�ضطة �لتي يقوم بها �ملعهد �لعربي للتخطيط تت�ضل بالرب�مج 
و�لأن�ضطة �لتي يقوم بها �ملكتب �لتنفيذي ف�ضال عن �أن �لدول �لأع�ضاء يف جمل�س وزر�ء �لعمل ووزر�ء �ل�ضوؤون �لجتماعية 

ت�ضكل يف جمموعها غالبية �لدول �لو�قعة �ضمن ع�ضوية ونطاق وم�ضوؤوليات عمل �ملعهد �لعربي للتخطيط. 

عقد بالتن�ضيق مع الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث  

هيئة تنظيم الت�س�لت ت�ست�سيف برن�جم� تدريبي� على امل�ستوى التكتيكي 

جنوب ال�سودان ي�سّدر النفط نه�ية م�يو القطرية: اأ�سع�ر تذاكرن� يف ال�سعودية يحدده� العر�ش والطلب
•• الدوحة-وكاالت:

ك�ضفت �خلطوط �جلوية �لقطرية �أنها ت�ضتهدف 
�لريا�س  ه��ي  �ل�ضعودية،  يف  رئي�ضة  م��دن  ث��الث 
�لت�ضغيل  وذل���ك خ��الل مرحلة  و�ل��دم��ام،  وج���دة 
�لأوىل لها يف �ل�ضوق �ل�ضعودية و�ملقرر �أن تبد�أ يف 

نهاية �لعام �جلاري.
ل�ضوؤون  �لأول  �لرئي�س  نائب  �لري�س  علي  و�أك��د 
و�ل�ضوؤون  �لتجاري  و�لتبادل  �لطر�ن  �ضيا�ضات 
ت�ضريحات  يف  �لقطرية  �خلطوط  يف  �ل�ضناعية 
ل�ضحيفة �لقت�ضادية �أن �أ�ضعار �لتذ�كر للطر�ن 

�لد�خلي �ل�ضعودي �ضيحددها �لعر�س و�لطلب.
�لق��ت�����ض��ادي��ة ع���ن م�����ض��وؤول يف  ون��ق��ل��ت �ضحيفة 
ناقل  ف���ازت برخ�ضة  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��ري��ة  �خل��ط��وط 
�ضتعمل عرب  �أن��ه��ا  �أخ�����ر�،  �ل�����ض��ع��ودي��ة  ج���وي يف 
تغطية  على  تو�ضعية  م�ضتقبلية  مرحلية  خطط 

جميع مناطق �ل�ضعودية.
ل�ضوؤون  �لأول  �لرئي�س  نائب  �لري�س  علي  وق��ال 
و�ل�ضوؤون  �لتجاري  و�لتبادل  �لطر�ن  �ضيا�ضات 
�ضتبد�أ  �إن��ه��ا  �لقطرية،  �خل��ط��وط  يف  �ل�ضناعية 
�ضعودية  �ضركة  خ��الل  م��ن  �ل�ضعودية  يف  �لعمل 
لها  �ملحدد  �ملوعد  �لبالد قبل  �ضيتم ت�ضجيلها يف 
م�ضبقا، يف �إ�ضارة منه �إىل �جلدية و�لعمل �مل�ضتمر 

ب�����ض��ك��ل ق����وي وتعزيز  �ل�����ض��وق �مل��ح��ل��ي��ة  ل���دخ���ول 
تو�جدها فيه.

ت�ضجيل  على  حاليا  عملهم  �إىل  �ل��ري�����س  و�أ���ض��ار 
�ل�ضعودية  يف  �لر�ضمية  �ملو�فقات  و�أخ��ذ  �ل�ضركة 
�ل�ضوق  م�ضيفا  �ل��ع��م��ل،  ب���دء  لإع��الن��ه��ا  مت��ه��ي��د� 
ت��ل��ب��ي��ة رغبة  �إىل  و���ض��ن�����ض��ع��ى  م��ه��م��ة  �ل�����ض��ع��ودي��ة 

�لعمالء .
�إىل  �لآن  حتى  �لتو�ضل  ع��دم  �إىل  �لري�س  ولفت 
مبا�ضر  خط  وج��ود  �إىل  م�ضر�  لل�ضركة،  م�ضمى 

�ملدين  للطر�ن  �لعامة  و�لهيئة  �لقطرية  ب��ني 
�ل�ضت�ضار�ت  و�أخ���ذ  متو��ضلة،  �جتماعات  لعقد 

�ملتعلقة يف هذ� �ملجال.
�ضركتا  ف��ازت  �ملا�ضي،  �لأول  دي�ضمرب-كانون  ويف 
�جلوية  و�ل�ضركة  و���ض��رك��اوؤه��ا  للطر�ن  �خلليج 
�ل�ضعودية،  يف  ج��وي  ن��اق��ل  برخ�ضتي  �لقطرية 
وب������د�أت �ل�����ض��رك��ت��ان �ل���ف���ائ���زت���ان يف �لإج�������ر�ء�ت 
�لنهائية للح�ضول على تر�خي�س �لت�ضغيل خالل 

فرتة ت�ضتغرق من ثالثة �إىل �ضتة �أ�ضهر.

•• جوبا-اأ ف ب:

ت��ع��ت��زم دول���ة ج��ن��وب �ل�����ض��ود�ن ����ض��ت��ئ��ن��اف �ضادر�ت 
�لنفط �إىل �ل�ضود�ن بحلول نهاية مايو-�أيار �لقادم 
�لبلدين  وكلف  �ضنة،  من  �أك��ر  ��ضتمر  تعليق  بعد 

مليار�ت �لدولر�ت.
و�أف������ادت وك��ال��ة �لأن���ب���اء �ل��ر���ض��م��ي��ة �ل�����ض��ود�ن��ي��ة �أن 
�ل�����ض��ود�ن وج��ن��وب �ل�����ض��ود�ن �ت��ف��ق��ا ع��ل��ى ب���دء �ضخ 
و�ل�ضادر�ت  �أب��ري��ل-ن��ي�����ض��ان  منت�ضف  يف  �ل��ن��ف��ط 

بحلول نهاية مايو-�أيار .
و�ل��ت��ع��دي��ن يف جنوب  �ل��ب��رتول  وك��ي��ل وز�رة  وق���ال 
م�ضرتك  �ضحفي  موؤمتر  يف  �أ�ضيك  م�ضار  �ل�ضود�ن 
يف جوبا  �لفتاح  عبد  عو�س  �ل�����ض��ود�ين  م��ع نظره 
�أرب��ع جلان فرعية  ت�ضكيل  على  �تفقا  �إن �جلانبني 
م�����ض��رتك��ة مل��ت��اب��ع��ة ع��م��ل��ي��ات ���ض��خ وت�����ض��دي��ر �لنفط 
خمتلف  �ضت�ضمل  �لنفط  �ضخ  عمليات  �أن  كا�ضفا 

حقول �لبرتول يف �لبالد .
وم���ع �إع����الن ����ض��ت��ق��الل��ه يف ي��ول��ي��و-مت��وز 2011 
ورث جنوب �ل�ضود�ن �جلزء �لأكرب من �لحتياطي 

�لنفطي ل�ضود�ن ما قبل �لتق�ضيم.
�قت�ضاده على عائد�ت  �لذي يعتمد  �أن �جلنوب  �إل 
�لبنية  %98 لكن تعتمد كليا على  بن�ضبة  �لنفط 
�لتحتية لل�ضمال يف ت�ضدير �لنفط قرر يف يناير-

كانون �لثاين 2012 وقف �لإنتاج �لنفطي ب�ضبب 
خالفات مع �خلرطوم حول قيمة �لر�ضوم �ملدفوعة 
�ل�ضود�نية  �لأر�����ض���ي  ع��رب  �ل��ن��ف��ط  م����رور  م��ق��اب��ل 

وت�ضديره من �ملو�نئ �ل�ضود�نية.
ويف �ضبتمرب-�أيلول �ملا�ضي لحت بو�در حلل �لنز�ع 
مع توقيع رئي�ضي �لبلدين على �تفاقات �قت�ضادية 
�لإثيوبية  �لعا�ضمة  يف  زم��ن��ي،  ج��دول  م��ع  و�أمنية 
��ضتئناف  على  �لتفاقات  هذه  وتن�س  �أبابا.  �أدي�س 
�لإنتاج �لنفطي للجنوب ونزع �ل�ضالح على �حلدود، 

ت��ر���ض��ي��م��ه��ا حم���ل خ����الف، و�ضهدت  ي����ز�ل  �ل��ت��ي ل 
معارك عنيفة بني نهاية مار�س-�آذ�ر ومطلع مايو-

�أيار �ملا�ضيني. لكن هذه �لتفاقات بقيت حرب� على 
ورق، ب�ضبب مطالبة �خلرطوم ب�ضمانات لوقف دعم 
جنوب �ل�ضود�ن للمتمردين �لذين يقاتلون حكومة 
�خلرطوم يف منطقتي جنوب كردفان و�لنيل �لأزرق 
�لتفاق ظلت وفود  توقيع  2011.ومنذ  عام  منذ 
يف  للبدء  �ج��ت��م��اع��ات  تعقد  �ل��دول��ت��ني  م��ن  ر�ضمية 

تنفيذ �تفاق �لنفط و�لتفاقات �لأخرى.
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توج فريق بن دري بطاًل لبطولة كاأ�س 
للبولو  �لدولة  رئي�س  �ل�ضمو  �ضاحب 
لأول  �ل��غ��ايل  كاأ�ضها  وح��م��ل   2013
مرة بتاريخ �لبطولة �لغلى و�لقوى 
ل�ضباق �خليل  نادي غنتوت  يف مو�ضم 
و�لبولو 2012-2013 �لذي ��ضدل 
�أم�س  م���ن  �أول  م�����ض��اء  ع��ل��ي��ه  �ل�����ض��ت��ار 
�لنادي،  يف  �لرئي�ضي  �مللكي  بامللعب 
بالكاأ�س  دري  بن  فريق  حتليق  وج��اء 
عقب فوزه �ل�ضعب على فريق زيد�ن 
�لثالثة  للن�ضخة  و�ل��و���ض��ي��ف  �لبطل 
للبطولة بنتيجة ت�ضعة �هد�ف مقابل 
ثمانية �أه��د�ف وحل يف �ملركز �لثالث 
نظره  على  ف��وزه  بعد  غنتوت  فريق 
�ضبعة  بنتيجة  �لر�بع  �بوظبي  فريق 
�هد�ف مقابل �ربعة �هد�ف.  و�قيمت 
�ل��ب��ط��ول��ة ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �ضمو 
�ل�ضيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
و�لبولو  �خليل  ل�ضباق  غنتوت  ن��ادي 
ر�عي ود�عم ريا�ضة �لفرو�ضية و�لبولو 
و�ضهد �ضمو �ل�ضيخ خليفة بن �ضلطان 
�ملبار�ة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفه  بن 
�خلتامية للبطولة وتوج �ضموه بحفل 
كبر ي��و�ك��ب �حل���دث ف��ري��ق ب��ن دري 
�لتذكارية  و�ل���دروع  �لغالية  بالكاأ�س 
�لو�ضيف  �ل�����ض��ع��ودي  زي����د�ن  ل��ف��ري��ق 
ومثلها لفريق غنتوت �لربونزي و�بو 
ظبي �لر�بع.   كما �ضهد �للقاء و�خلتام 
مع �ضمو ر�عي حفل �خلتام �ضعيد بن 
حوفان �ملن�ضوري نائب رئي�س جمل�س 
�ملرزوقي  و�ضالح  غنتوت  ن��ادي  �إد�رة 
�لريا�ضي  ظ��ب��ي  �ب���و  جم��ل�����س  مم��ث��ل 
�د�رة  جمل�س  ع�ضو  �ليبهوين  ومطر 
�لنادي وعي�ضى �ملن�ضوري �ملدير �لعام 
�لك�ضندر  بيالرو�ضيا  و�ضفر  للنادي 
�ل��ع��دي��د من  �إىل  �إ���ض��اف��ة  زمي��ا���ض��ك��و 
بالدولة  �لدبلوما�ضي  �ل�ضلك  �أع�ضاء 

وممثلي �ملوؤ�ض�ضات و�ل�ضركات �لر�عية 
جماهري  ح�����ض��ور  و���ض��ط  للبطولة 
�ضخ�س   3000 �أك��ر من  بلغ  غفر 
م����ن �أب�����ن�����اء �ل�����دول�����ة و�ل����ع����دي����د من 
�جلن�ضيات �ملقيمني على �أر�س �لدولة 
، و�أهدى �ضعيد بن حوفان درع �لنادي 
�لتذكاري �إىل �ضمو �ل�ضيخ خليفه بن 
�ضلطان ر�عي حفل �خلتام ودرع مثله 
�لد�عم  �ل��ري��ا���ض��ي  ظ��ب��ي  �ب���و  ملجل�س 
ولل�ضفر  للحدث  �لر�ضمي  �حلكومي 

�لبيالرو�ضي .

بداية ونهايه للبطل 
وجاء فوز فريق بن دري باملبار�ة بعد 
�لأرجنتيني  ب��ق��ي��ادة  لعبيه  جن��ح  �أن 
ب��ت�����ض��ج��ي��ل��ه خم�ضة  ي��ول��ي��ا  ���ض��ل��ف��ادور 
�أه���د�ف و�أ���ض��اف زميله ج��و�ن بر�ين 
�رب���ع���ة �ه�����د�ف ب��ي��ن��م��ا ���ض��ج��ل �أه����د�ف 
زيد�ن �لثمانية عن طريق �لرجنتيني 
�وج��ن��ا���ض��ي��و ن��ات�����ض��ي �رب���ع���ة �ه����د�ف 
ومثلهما منا�ضفة لكل من �لالعبني 
وفر�س  وي����ور�جن����و  ه���ي���الي  ج�����و�ن 
فريق بن دري �ضيطرته على جمريات 
�مل��ب��ار�ة �مل��ث��رة م��ن �ل��ب��د�ي��ة وخا�ضة 
نظيف عن  ب��ه��دف  �لول  �ل�����ض��وط  يف 
زيد�ن  فريق  و��ضاع  �ضلفادور  طريق 
���ض��رب��ة ج����ز�ء ع��ل��ى ب��ع��د 60 ي����اردة.  
وجنح لعبو� فريق زيد�ن با�ضتغالل 
بالتهديف  لهم  �أتيحت  �لتي  �لفر�س 
هدفني  بت�ضجلهم  �لثاين  �ل�ضوط  يف 
و�وجنا�ضيو  عن طريق جو�ن هيالي 
دري  ب��ن  لفريق  وح��ي��د  ه��دف  مقابل 
عن طريق �ضلفادور ليخرج �لفريقني 
ومل   ،2-2 متعادلني  �ل�ضوط  بنهاية 
يختلف �خلال يف �ل�ضوط �لثالث �لذي 
بهدفني  ك��ب��ر  ل��درج��ة  متكافئ  ج���اء 
لكل فريق رغم �لعديد من �ملحاولت 

و�ضجل  �ل����ت����ق����دم  ل���ف���ر����س  �جل���������ادة 
بينما  �ضلفادور  دري  ب��ن  فريق  ه��ديف 
�ملحرتف  زي����د�ن  ف��ري��ق  ه���ديف  �ضجل 
�وج���ن���ا����ض���ي���و. و�حل������ال مل ي��ت��غ��ر يف 
ى�لثاره  �ضهد  �ل��ذي  �لر�بع  �ل�ضوط 
فر�ضه  �ل��ذي  وخا�ضة  �لتقدم  بتبادل 
بت�ضجيله  زي����د�ن  ف��ري��ق  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
وب�ضرعة  يور�جنا  طريق  عن  هدفني 
ي��ع��ادل��ه لع���ب ف��ري��ق ب��ن دري جو�ن 
وي�ضيف  ج��م��ي��ل��ني  ب��ه��دف��ني  ب�����ر�ين 
زميله �ضلفادور �لهدف �لثالث لفريقه 
يف �ل�ضوط و�خلام�س له ويحرز لعب 
�لتعادل  �وج��ن��ا���ض��ي��و  زي������د�ن  ف���ري���ق 
له.  و�لر�بع  لفريقه  �لثالث  بالهدف 
ويف �ل�ضوط �خلام�س و�لخر ��ضاف 
جو�ن بر�ين هدف �لتقدم لفريق بن 
ي��رد عليه لع��ب فريق  وب�ضرعة  دري 
�لتعادل  ب��ه��دف  هيلي  ج���و�ن  زي����د�ن 
�لثامن لفريقة وت�ضهد �خر �لدقائق 
تبادل �لهجمات حلطف هدف �لتقدم 
�ملحرتف جو�ن  و�لذي حققه  و�لفوز 
بر�ين مع نهاية �ملبار�ة ليعيد �لب�ضمة 
و�لتحليق  ب��ال��ف��وز  دري  ب���ن  ل��ف��ري��ق 
فريق  ده�ضة  و�ضط  �لغالية  بالكاأ�س 
ي�ضمن يف  ك��ان  �ل���ذي  �لبطل  زي���د�ن 
�لتو�يل  ع��ل��ى  �ل���ث���اين  �ل���ف���وز  ن��ف�����ض��ه 

للبطولة.
 

غنتوت يك�ضب ديربي ابوظبي 
�ملركز  ع���ل���ى  غ���ن���ت���وت  ف���ري���ق  ح�����ض��ل 
�بوظبي  فريق  على  ف��وه  بعد  �لثالث 
�لر�بع بنتيجة 7-4 بعد مبار�ة د�نت 
�لأف�ضلية بها لفريق غنتوت وخا�ضة 
�نهى  حيث  و�لثالث  �لأول  ب�ضوطيها 
عن  نظيفة  ب��رب��اع��ي��ة  �لول  �ل�����ض��وط 
طريق جو�ن زبرو و بيالجو بر�زدي 
هدف لكل منهما وهدفني عن طريق 

غنتوت  فريق  وغاب  كابيال،  �لفريدو 
�لثاين  �ل�������ض���وط  يف  �ل��ت�����ض��ج��ي��ل  ع���ن 
�ل���ذي �ضجل  �ب���و ظ��ب��ي  ف��ري��ق  بعك�س 
طريق  عن  له  و�لول  �لوحيد  هدفه 
غنتوت  فريق  و��ضتعاد  جو�ضو،  ج��و�ن 
ت����و�زن����ه يف �ل�������ض���وط �ل���ث���ال���ث وع����زز 
�لفريدو  طريق  عن  بهدفني  تقدمه 
فريق  ه���دف  ���ض��ج��ل  بينما  وب��ي��الج��و 

�بوظبي لعبه جو�ن جو�ضو. 
للنتيجة  غ���ن���ت���وت  ف���ري���ق  و�ط�����م�����اأن 
يف ب���د�ي���ة �ل�����ض��وط �ل���ر�ب���ع و�لخ���ر 
�ل�ضابع  بالهدف  تقدمه  ع��زز  عندما 
للدفاع  وت��ر�ج��ع  �لفريدو  طريق  عن 
بقيادة  �ب���و ظ��ب��ي  ف��ري��ق  �ضعي  و���ض��ط 
�لنتيجة  ل��ت��ع��دي��ل  �ل��ي��ب��ه��وين  ف��ار���س 
�ملبار�ة  وق���ت  ل��ه��ا  ي�ضفع  مل  ب�ضحوة 
رغ����م ت�����ض��ج��ي��ل��ه ه���دف���ني ع���ن طريق 

جو�ن جو�ضي .

خليفة بن �ضلطان : النهائي �ضكل 
م�ضك اخلتام للبطولة الغالية

ه��ن��اأ �ل�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���ض��ل��ط��ان بن 
رئي�س   ، ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
للبولو  دري  ب����ن  ف���ري���ق  و�أع���������ض����اء 
كاأ�س  بطولة  بلقب  فوزهم  مبنا�ضبة 
للبولو  �لدولة  رئي�س  �ل�ضمو  �ضاحب 
غنتوت  ن����ادي  نظمها  �ل��ت��ي  �ل��غ��ال��ي��ة 
ل�ضباق �خليل و�لبولو، و�لتي �ختتمت 
يف �أجو�ء �حتفالية ر�ئعة ، بفوزهم يف 
�ل�ضعودي  زي���د�ن  ف��ري��ق  على  �خل��ت��ام 
م��ب��ار�ة ممتعة من  بعد  �للقب  حامل 
�لفريقني و�لتي ��ضتمتع بها �حل�ضور 
�لكبر ، لي�ضتحق فريق بن دري �لفوز 
مع ختام �لبطولة �ملميزة..وقال لقد 
�ل��ل��ع��ب يف �لنهائي  ب�����ض��رف  ف���از� م��ع��اً 
�لتي  �لغالية  للبطولة  �لذهبي م�ضكاً 
�ل��ف��رق �ملحلية  �ل��ع��دي��د م��ن  ج��م��ع��ت 
�ململكة  م���ن  �ل���ق���ادم  زي������د�ن  وف���ري���ق 
،بجانب  �ل�ضقيقة  �ل�ضعودية  �لعربية 
�للعبة  م���ن جن����وم  ك��وك��ب��ة  م�����ض��ارك��ة 
مباريات  خالل  �لدولة  م�ضتوى  علي 
�لروح  �إط��ار  ،�لتي ج��اءت يف  �لبطولة 
كحال  �ل�ضريف  و�لتناف�س  �لريا�ضية 
كافة لقاء�ت �لأ�ضقاء .. و�ختتم �ضموه 
عقب تتويج �أبطال �لبطولة يف �حلفل 
،باأن  للبطولة  �لح��ت��ف��ايل  �خل��ت��ام��ي 
للمو�ضم  م�ضكاً  ك��ان  �خلتامي  �للقاء 
ل���ل���ن���ادي و�ل��ل��ع��ب��ة ،حيث  �ل��ري��ا���ض��ي 
ت�ضهم مثل هذه �لبطولت �لتناف�ضية 
�لحتكاك  ف��ر���س  ت��وف��ر  �ل��ق��وي��ة يف 

للفرق وجنوم �للعبة.

حققت  الــبــطــولــة  ــوري:  املــنــ�ــض
اهدافها

�ملن�ضوري  ح���وف���ان  ب���ن  ���ض��ع��ي��د  �أ����ض���اد 
نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي غنتوت 
�ضمو  برعاية  و�لبولو  �خليل  ل�ضباق 
�ل�ضيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
ل�ضباق  غ��ن��ت��وت  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لبطولة  لفعاليات  و�ل��ب��ول��و  �خل��ي��ل 
بناء  �ل��ن��ادي  لها  �ضخر  �ل��ت��ي  �لغالية 
متطلبات  كافه  �ضموه  توجيهات  على 
ناجحاً  ختامها  ج���اء  و�ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح 
خليفة  �ل�ضيخ  �ضمو  وح�ضور  برعاية 
ب���ن ���ض��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل ن��ه��ي��ان ، 
مم��ا �أع��ط��ى �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي زخماً 
،و�لتي  �ل���ن���و�ح���ي  ك���اف���ه  م���ن  ر�ئ����ع����اً 
�لفنية  �لنجاحات  من  �لكثر  حققت 
وَثمن  و�جل��م��اه��ري��ة..  و�لتنظيمية 
�لت�ضويقية  �ل����رع����اي����ة  �مل���ن�������ض���وري 
ختامها  �ضهد  �لتي  �لغالية  للبطولة 
�لعديد من �لفقر�ت �لحتفالية �لتي 
�بتهاجا  �جل��م��اه��ر  م��ع��ه��ا  جت���اوب���ت 

باملنا�ضبة �لتي �أ�ضعدت �جلميع .

اللقب  املــهــم   : دري  ــن  ب ــد  ــض را�
اماراتي مع احرتامي لزيدان

بن  قائد فريق  بن دري  ر��ضد  �أه��دى 
دري �لذهبي لقب بطولة كاأ�س �ضاحب 
�لغالية  للبولو  �لدولة  رئي�س  �ل�ضمو 
وتقدير�ً  ع��رف��ان��اً  �ل��غ��ايل  و�ل����ده  �إىل 
�لفريق  مل�����ض��و�ر  ومتابعته  لهتمامه 
�لبطولة  لقب  ��ضتحق  �لذي  �لذهبي 
�لذهبي و�لتي �ضهدت م�ضاركة خم�ضة 
فرق قوية و�لتي حققت جناحاً ر�ئعاً 
جتاوز حدود �لوطن ، ما ي�ضجع على 
�لتي  �ملقبلة  �ل��ب��ط��ولت  يف  �لتو��ضل 
من  و��ضعة  م�ضاركة  ت�ضهد  �أن  يتوقع 
�ل��ف��رق يف ظ��ل �لطفرة  �ل��ع��دي��د م��ن 
�بت�ضم  �أن  ،بعد  �للعبة  تعي�ضها  �لتي 
�لبطولة  تلك  خ��الل  للفريق  �حل��ظ 
�لتي كانت م�ضكا ملو�ضم غنتوت و�أ�ضاد 
�لتي  �ملتجان�ضة  مبجموعته  دري  بن 
ق���دم���ت م�����ض��ت��وي��ات م��ت��ق��دم��ة خالل 
ترجمه  �ل��ف��وز  فا�ضتحقت  �ل��ب��ط��ول��ة 
�لفوز  �أف�������رز  �ل������ذي  �ل���ت���ع���اون  ل���ه���ذ� 

�لذهبي .
�ل�����ض��اب ر����ض��د ينحدر من  وي��ذك��ر �ن 
�مللوك  ريا�ضة  ومت��ار���س  تهتم  عائلة 
من �لو�لد و�لو�لدة و��ضقائة �لثالثة 
وحممد  وخالد  �مللهم  قائدهم  �ضعيد 
قفز  ب��ط��ل��ة  ���ض��ق��ي��ق��ت��ه��م  ج���ان���ب  �إىل 

�حلو�جز.

�ضعينا   : ــــدان  زي فــريــق  كــابــن 
للحفاظ على اللقب.. ولكن

زي������د�ن �لالعب  ف���ري���ق  ك���اب���ن  ه���ن���اأ 
�لدويل ورجل �لعمال �ل�ضعودي عمر 

دري مبنا�ضبة  ب��ن  ف��ري��ق  زي����د�ن  ب��ن 
�أن  ،بعد  �لغالية  �لبطولة  بلقب  فوزه 
عب�س �حلظ لفريقه �لذي �أهدر �أربعة 
�لأ�ضو�ط  �متد�د  علي  ج��ز�ء  �ضربات 
�خلم�ضة �لتي �ت�ضمت بالإثارة و�لندية 
و�لتي ��ضتمتع بها �حل�ضور ..وقال – 
لقد جنح نادي غنتوت ل�ضباق �خليل 
�ل�ضنوية  �لبطولة  تنظيم  يف  و�لبولو 
�لعديد  ت��األ��ق  �ضهدت  ،و�ل��ت��ي  �ملثالية 
�نعك�س  �ل��ب��ارزي��ن مم��ا  �لالعبني  م��ن 
�لتي  للبطولة  �لفني  �مل�ضتوى  على 

قدمت �لعديد من �لالعبني .

زايد  بن  فالح   : الظاهري  نا�ضر 
وراء طفرة اللعبة

���ض��ك��ر ن��ا���ض��ر �ل��ظ��اه��ري ق��ائ��د فريق 
غنتوت �ضمو �ل�ضيخ فالح بن ز�يد �آل 
لرعايته  غنتوت  ن���ادي  رئي�س  نهيان 
�لفوز  وب���ارك  �ل��ن��ادي  مل�ضرة  ودع��م��ه 
�ل�����ذي  دري  ب�����ن  ل���ف���ري���ق  �ل����ذه����ب����ي 
و�قتد�ر  ج�����د�رة  ب��ك��ل  ت��ت��وي��ج��ه  ج����اء 
ب��ع��د م����ب����ار�ة �ت�����ض��م��ت ب��ك��اف��ه فنون 
�حل�ضور  بها  ��ضتمتع  و�ل��ت��ي  �للعبة 
�جلماهري ن�ضبه للعب �ملفتوح �لذي 
مباريات  كافه  بعك�س  �مل��ب��ار�ة  �ضهدته 
�لتي كان �لهدف منها بلوغ  �لبطولة 
تكتيكها  ك���ان  �ل��ت��ي  �لنهائية  �مل���ب���ار�ة 
�لالعبني  جن���وم���ي���ة  ب��ف�����ض��ل  ع���ال���ي���ا 
�لذين كانو� بحجم �لتحدي و�خلتام 
�ل���ذه���ب���ي ح���ي���ث ك�����ان �ل���ت���ك���اف���وؤ بني 
�ل��ف��ري��ق��ني ح��ت��ى ���ض��اف��رة �خل��ت��ام ويف 
ختام حديثة �رجع كل جناحات �ملو�ضم 
ز�يد  بن  ف��الح  �ل�ضيخ  ل�ضمو  و�للعبة 
�آل نهيان لرعايته ودعمه �لالحمدود 

للعبة و�لالعبني.

�ضور  يفتتح معر�س  راعي احلفل 

اآل  �ضلطان  بــن  ــد  زاي لــه  املغفور 
نهيان

حر�س �ضمو �ل�ضيخ خليفه بن �ضلكان 
بن خليفة عند و�ضوله ملوقع �لبطولة 
لزيارة معر�س �ل�ضور �لذي �قيم على 
يحكي  و�ل��ذي  �لبطولة  ختام  هام�س 
ت��اري��خ ب��ن��اء دول���ة �لحت���اد م��ن خالل 
�لفتية  دول��ت��ن��ا  ت��اري��خ  و���ض��ان��ع  بانيها 
�ضلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�ضيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
و�ل����ذي  ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
ن��ظ��م��ه ن�����ادي ت�����ر�ث �لم�������ار�ت وق���ام 
�لرت�ثية  �خل��ي��م��ة  �روق����ة  يف  ب��ج��ول��ة 
مبا  �عجابه  مبدياً  لذلك  �ملخ�ض�ضة 
و�ضور  مقتنيات  من  �خليمة  ت�ضمنه 
ول���وح���ات ف��ن��ي��ة ت��ظ��ه��ر �ع���م���ال بناي 
دول��ت��ن��ا �خل��ال��دة، ور�ف��ق��ه يف �جلولة 
�ملرزوقي  و���ض��الح  ح��وف��ان  ب��ن  �ضعيد 
�د�رة  جمل�س  ع�ضو  �ليبهوين  ومطر 
حيث  �مل�ضئولني  من  و�لعديد  �لنادي 
�لثمينة  �ملقتنيات  ه��ذه  بتو�ضيح  ق��ام 
�إد�ري  �مل���ح���رب���ي  �هلل  ع��ب��د  خ��ل��ف��ان 

مبركز ز�يد للدر��ضات و�لبحوث.

فقرات حفل اخلتام
ح���ف���ل �خلتام  ر�ع������ي  زي�������ارة  وع���ق���ب 
�لعديد  ت��ق��دمي  مت  �ل�����ض��ور  مل��ع��ر���س 
و�جلمال  �خل��ي��ال��ة   ( �ل��ع��رو���س  م���ن 
�ل�ضعبية  و�ل���رق�������ض���ات  و�ل�������ض���ق���ارة 
�ملو�ضيقية  �لفرقة  وق��دم��ت  �ملتنوعة 
�لن�ضيد  �بوظبي  ل�ضرطة  �لع�ضكرية 
�لعربية  �لم������ار�ت  ل���دول���ة  �ل��وط��ن��ي 
�ملتحدة ومن بعدها قدم فريق �لقفز 
�مل�ضلحة  و�لقو�ت  �جلي�س  من  �ملظلي 
��ضتعر��ضاً ر�ئعاً باملظالت حاماًل علم 
�لدولة و�ضعار �لبطولة �لغالية و�ضعار 
�لبد�ية وعرو�س  وك��رة  ن��ادي غنتوت 
ومن  �لبطولة  ب�ضماء  ر�ئعة  دخانية 

بعدها �نطلقت �ملبار�ة �لنهائية و�لتي 
�ضكلت م�ضك �خلتام للبطولة.

وبعد ذلك جاء دور �لتتويج للفائزين 
و�مل���م���ي���زي���ن و�����ض���ح���اب �لل����ق����اب يف 
�لدو�ئر  ممثلي  جانب  �إىل  �لبطولة 
و�ملوؤ�ض�ضات �لر�عية وو�ضائل �لعالم.

وقدم ر�عي �لبطولة �لدرع �لتذكاري 
�ضلفادور  دري  ب���ن  ف���ري���ق  لع����ب  ل 
بينما ح�ضل  ك��اأف�����ض��ل لع���ب  ك��اب��ي��ال 
�لقوى  لقب  على  �ضابريف  �حل�ضان 
�لالعب  و�ل��ذي ميتطيه  �لبطولة  يف 
نات�ضي من فريق زي��د�ن ، ومت بعدها 
دعوة �مل�ضئولني وكبار �ل�ضيوف حلفل 
�ملنظمة  �للجنة  �أعدته  �ل��ذي  �لع�ضاء 

وعلى �نغام �ملو�ضيقى �لهادئة. 

فعاليات متنوعة و�ضحوبات قيمة
و�لأ�ضر  �ل��ك��ب��ر  �جل��م��ه��ور  و��ضتمتع 
م���ت���ع���ددة �جل��ن�����ض��ي��ات ب��ال��ع��دي��د من 
�لفعاليات �مل�ضاحبة مثل ركوب �خليل 
وحديقة  و�حل��ن��اء  و�لنق�س  و�جل��م��ال 
�للكرتونية  و�لأل�����ع�����اب  �لأط�����ف�����ال 
�لنادي  ح���ر����س  �ل���ت���ي   )  Xbox  (
كما  توفرها  على  �ملنظمة  و�للجنة 
ل�ضرطة  �مل��و���ض��ي��ق��ي��ة  �ل��ف��رق��ة  ق��دم��ت 
�ملعزوفات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ظ���ب���ي  �أب������و 
و�أبهرت  ��ضتهوت  �لتي  و�لت�ضكيالت 
�حل�ضور بالإ�ضافة للعديد من �لفرق 
من نادي تر�ث �لمار�ت �لتي قدمت 
و�لبندقية  و�ل�ضقارة  �ليولة  عرو�س 
حيث  �ل�ضعبية  �للعاب  من  و�لعديد 
���ض��ارك فيها �ك��ر م��ن �رب��ع��ني طالباً 
حتت ��ضر�ف �ل�ضيد �لف�ضايل وكذلك 
خ��ي��م��ة �لك�������الت �ل�����ض��ع��ب��ي��ة.  وك����ان 
�خلتام بحفلة مو�ضيقية قدمته فرقة 
�لرجل  ع��ر���س  تخلله  د�ون  جوليانا 

�لناري .

على  و2010   2009 بطل  ليكرز  �جنلي�س  لو�س  حافظ 
مركزه �لثامن يف ترتيب �ملنطقة �لغربية بعد تغلبه �ل�ضعب 
على �ضيفه ممفي�س غريزليز �لقوي 86-84، �م�س �لأول 

�جلمعة يف دوري كرة �ل�ضلة �لمركي للمحرتفني.
وهذ� �لفوز �لثالث على �لتو�يل لليكرز و�لول له يف خم�س 
فرفع  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ملنطقة  خ��ام�����س  ممفي�س  ع��ل��ى  م��ب��اري��ات 
40 فوز� و36 خ�ضارة بفارق ب�ضيط عن يوتا  ر�ضيده �ىل 
�ورليانز  نيو  �ضيفه  على  ب���دوره  تغلب  �ل��ذي  �لتا�ضع  ج��از 

هورنت�س 83-95.
على ملعب �ضتيبلز �ضنرت و�مام 18997 متفرجا، تنف�س 
جمهور ليكرز �ل�ضعد�ء عندما �ضد �لعمالق دو�يت هاورد 
)9 نقاط و10 متابعات( هجمة �ملوزع �ملتاألق مايك كونلي 

)21 نقطة( يف �لوقت �حلا�ضم.
ولعب  نقطة   24 بر�ينت  كوبي  جنمه  للم�ضيف  و�ضجل 
متابعات، يف  و9  نقطة   19 غا�ضول  باو  �ل�ضباين  �لرتكاز 
�ضبعة لعبني فقط، يف ظل غياب  مبار�ة مثل فيها ليكرز 
نا�س  �ضتيف  �لكندي  و�مل��وزع  بي�س  وورل��د  ميتا  �ل�ضا�ضيني 
ب�ضبب �ل�ضابة. وعلق بر�ينت على �لفوز: هذه دفعة كبرة 
لنا. لدينا مباريات �ضعبة ونحن متحم�ضون لذلك. تريد 
جيد�  م�ضتوى  تقدم  و�ن��ت  �لق�ضائية  �لدو�ر  �ىل  �لذهاب 

�مام �لفرق �لقوية .
ويف �ضر�ع قوي حتت �ل�ضلة بني �ضقيقني، �ضجل �ل�ضباين 
مارك غا�ضول 11 نقطة و8 متابعات و7 مترير�ت حا�ضمة، 
�ل�ضر�ع  ويف  للخا�ضر.  نقطة   15 ر�ن��دول��ف  ز�ك  و����ض��اف 

على �ملركز �لثامن، يبدو م�ضو�ر يوتا��ضهل، �ذ يزور ليكرز 
لو�س �جنلي�س كليربز وبورتالند تر�يل باليزرز وي�ضتقبل 
وهيو�ضن  ووري��رز  �ضتايت  وغولدن  �ضبرز  �نطونيو  �ضان 

روكت�س.
�ىل  نيك�س  نيويورك  فريقه  �نطوين  كارميلو  �لنجم  وق��اد 
41 نقطة  �ضجل  �لتو�يل عندما  ف��وزه �حل��ادي ع�ضر على 
باك�س  ميلووكي  �ضيفه  ��ضقاط  يف  و�ضاهم  متابعة  و14 
�مام  غ����اردن  �ضكوير  م��ادي�����ض��ون  ملعب  ع��ل��ى   ،83-101
�كر  �و  نقطة   40 �ن��ط��وين  و�ضجل  متفرجا.   19033
ب��ع��دم��ا دك �ضلة ميامي  �ل���ت���و�يل،  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��ب��ار�ة 
بخم�ضني نقطة و�تالنتا باربعني نقطة، معادل رقم برنارد 

كينغ يف مو�ضم 1985-1984.

�لثالث، عندما تفوق  �لربع  18 نقطة يف  �نطوين  و�ضجل 
%79 وفتحت له  نيك�س على �ضيفه بن�ضبة ت�ضديد بلغت 
نقطة(  �نطوين )1ر28  ويتناف�س   .21-42 �لتقدم  باب 
�ل�����دوري ك��ي��ف��ن دور�ن�����ت )3ر28( ع��ل��ى لقب  م��ع ه����د�ف 

�لهد�ف، وهما يلتقيان �لحد.
وقدم جي �آر �ضميث مبار�ة كبرة من دكة �لبدلء �ذ �ضجل 
يخ�ضر  ومل  ثالثيات.   5 بينها  متابعات  و10  نقطة   30
على  �ضقط  عندما  �ملا�ضي  م��ار���س   - �ذ�ر   17 منذ  نيك�س 

�ر�س لو�س �جنلي�س كليربز 80-93.
ولدى ميلووكي �لذي مني بخ�ضارته �ل�ضابعة يف 9 مباريات، 
�ضجل �ملوزع بر�ندون جينينغز 25 نقطة. وعلى رغم غياب 
�ل�ضابة،  ب�ضبب  �أل��ن  ور�ي  و�ي��د  ودو�ي��ن  ليربون جامي�س 

ت�ضارلوت  م�ضيفه  على  �للقب  حامل  هيت  ميامي  تغلب 
بوبكات�س 89-79، على ملعب تامي و�رنر كايبل �رينا �مام 

19568 متفرجا.
ويف ظ��ل �ل���ض��اب��ات، ت��األ��ق �ل��ب��دي��ل �مل��خ�����ض��رم م��اي��ك ميلر 
كري�س  و�����ض���اف  ث��الث��ي��ات،   7 بينها  نقطة   26 م�ضجال 
مايكل  �ل�����ض��اب  ك���ان  فيما  م��ت��اب��ع��ات،  و8  نقطة   18 ب��و���س 
و14  نقطة   18 �خلا�ضر  لدى  �لف�ضل  كيد-غيلكر�ي�ضت 

متابعة.
وتخطى كيفن دور�ن��ت ��ضابة يف ربلة �ضاقه �لي�ضرى وقاد 
على  �ل��ف��وز  �ىل  �ملا�ضي  �ملو�ضم  و�ضيف  �ضيتي  �وك��اله��وم��ا 
م�ضيفه �نديانا بي�ضرز 97-75، على ملعب بانكرز ليف 

فيلدهاو�س �مام 18165 متفرجا.

ليك���رز يحتف����ظ مبرك����زه الث�م����ن يف الغربي�������ة 

برعاية فالح بن زايد اآل نهيان

خليفة بن �سلط�ن بن خليفه يت�وج الف�ئزين ويكرم الرع�ة وامل�س�همني
ابن دري يحلق بكاأ�س رئي�س الدولة للبولو للمرة االأوىل بختام مثري 
زيدان و�ضيفًا بخ�ضارته اأمام البطل وغنتوت ثالثًا واأبوظبي رابعًا
االأرجنتيني �ضلفادور اأف�ضل العب واحل�ضان �ضابرييف االأقوى 
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للمبارزة  �ل���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي�������ض���ارك 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  و�ل��ن��ا���ض��ئ��ني يف  ل��ل�����ض��ب��اب 
لل�ضباب و�لنا�ضئني �لتي تنظلق فعالياتها 
�نرت�ضبورت  ز�تيكا  ب�ضالة  �لأح���د  �ل��ي��وم 

زغرب  �لكرو�تيه  �لعا�ضمة  يف  �لريا�ضية 
وت�ضتمر حتى 16 �بريل �جلاري مب�ضاركة 
ولعبة  لع����ب   100 و  �أل�����ف  م���ن  �ك����ر 
ميثلون منتخبات 65 دولة . ت�ضم �لبعثة 

�ملنتخبات  مدير  �جلابري  �ضيف  من  كال 
�ملنتخب  مدرب  �لربعي  وحممد  �لوطنية 
�ل��وط��ن��ي و4 لع��ب��ني ه��م م��اج��د �ضلطان 
وعبد  �ملن�ضوري  نا�ضر  وعلى  �ملن�ضوري 

�لعزعزي. وي�ضتهل  �هلل �حلمادى ونهيان 
بالبطولة  م�����ض��ارك��ت��ه  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
ب��خ��و���س لع��ب��ن��ا ن��ه��ي��ان �ل���ع���زع���زي بعد 
ل�ضالح  لال�ضبال  �ل��ف��ردي  مناف�ضات  غ��د 

�ل�ضي�س » �لفلوريه » فيما �ضيخو�س عبد 
ل�ضالح  �ل��ف��ردي  مناف�ضات  �حل��م��ادي  �هلل 
�ليبيه لفئة �ل�ضباب بينما يخو�س ماجد 
مناف�ضات  �مل��ن�����ض��وري  وع��ل��ي  �مل��ن�����ض��وري 

�لفردي ل�ضالح �لفلوريه لفئة �ل�ضباب على 
�ن ي�ضارك لعبونا يف م�ضابقات �لفرق يف 
�ضالحي �ليبيه و�لفلوريه و�لتي �ضتجري 
يومي 14 و 15 �بريل �جل��اري . وياأمل 

�جلهاز �لفني ملنتخبنا �لوطني يف حتقيق 
�مل�ضاركة  �ىل  و�ل��ت��ط��ل��ع  �ي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
باملبارزة  لالنطالق  �لدولية  بالبطولت 

�لمار�تية �ىل �لعاملية. 

ل �ضك باأن حماولت توقع �لفائزين 
يف بطولة ر�يل �بوظبي �ل�ضحر�وي 
�ل�����ض��ع��وب��ة هذ�  غ���اي���ة  م�������ض���األ���ة يف 
�ملو�ضم، �إل �أن تر�ضيح �ل�ضائقان جون 
لي�س  ك��وم��ا  وم����ارك  ت�ضلي�ضر  ل���وي 
�ل�ضابقة  لإجناز�تهما  نظر�  بغريب 
للر�ليات  �ل���ع���امل  ك��ا���س  ب��ط��ول��ة  يف 
�ل�ضحر�وية �لطويلة ور�يل �أبوظبي 

�ل�ضحر�وي حتديد�. 
فال�ضائق ت�ضلي�ضر، �ملد�فع عن لقبه 
�لدر�جات  و�ضائق  �ل�ضيار�ت،  فئة  يف 
هيمنته  فر�س  �ل��ذي  كوما،  �لنارية 
�ل��ن��اري��ة طو�ل  �ل��در�ج��ات  فئة  على 
�ملا�ضية، متكنا من  �لأرب��ع  �ل�ضنو�ت 
�لفوز بلقب �لر�يل يف �لإمار�ت �ضت 
يتطلع  وك��اله��م��ا  �ل�ضابق  يف  م���ر�ت 
�لألقاب جلعبته  �ملزيد من  لإ�ضافة 

هذ� �لأ�ضبوع.

�لفرن�ضي  �ل���������ض����ائ����ق����ان  وي����ع����ل����م 
و�لإ�ضباين �أن �ملهمة لن تكون �ضهلة 
م�ضاركة  ظ��ل  يف  خ��ا���ض��ة  وب�ضيطة، 
�أبرز �ل�ضائقني و�لدر�جني �لعامليني، 
�ضائق   49 ل�  عددهم  و�ضل  و�لذين 
�ل�����ض��ي��ار�ت، و51 ���ض��ائ��ق يف  يف ف��ئ��ة 
عن  ناهيك  �لنارية،  �ل��در�ج��ات  فئة 
يخباأها  �ل��ت��ي  و�مل�����ض��اع��ب  �ل��ع��ق��ب��ات 

لهما �لقدر على مد�ر �يام �لر�يل.
�مل����رح����ل����ة  يف  �مل�����������ض�����ارك�����ة  وب������ع������د 
و�لتي  �خل���ا����ض���ة،  �ل���ض��ت��ع��ر����ض��ي��ة 
يا�س،  ج��زي��رة  ع��ل��ى  �ل�����ض��ب��ت  تنعقد 
ت�����ب�����د�أ �مل����و�ج����ه����ة �حل���ق���ي���ق���ي���ة بني 
�ل�ضائقني �ضباح �ليوم )�لأح��د( مع 
�مل��رح��ل��ة �خل��ا���ض��ة �لأوىل  �ن��ط��الق 
لإد�رة  �ب���وظ���ب���ي  م��رح��ل��ة  ل����ل����ر�يل، 
ريا�ضة �ل�ضيار�ت، و�لتي يبلغ طولها 

299كم.

وط������و�ل ����ض���ن���و�ت �مل�������ض���ارك���ة، و�ج���ه 
�ل�ضائقان �لعديد من �لعقبات، وهي 
�آمال  حطمت  �لتي  نف�ضها  �لعقبات 
ودفنتها  �لناف�ضني  �أبرز  �لعديد من 
حت����ت �ل����رم����ال �ل���ن���اع���م���ة و�ل���ت���الل 
يف  �ملنت�ضرة  �ل�ضاهقة  �ل�ضحر�وية 
يف  �لغربية  �ملنطقة  �ضحر�ء  �أن��ح��اء 

لدولة �لإمار�ت.
وم��������ن ب������ني �ل���������ض����ائ����ق����ني �ل��������� 50 
لر�يل   23 �لن�ضخة  يف  �مل�����ض��ارك��ني 
بع�س  �ل�����������ض�����ح�����ر�وي،  �ب����وظ����ب����ي 
�ل�����ض��ائ��ق��ني �لأج���ان���ب ق���ادري���ن على 
بف�ضل  ت�ضلي�ضر  �ل��ب��ط��ل  م�����ض��اه��اة 
ق���درت���ه �ل��ك��ب��رة ع��ل��ى �ل��ت��ك��ي��ف مع 
�ل����ظ����روف �مل��ن��اخ��ي��ة يف �لإم��������ار�ت، 
به ويتقنه متاما  بات يتميز  و�ل��ذي 
�لر�يل  ل��ه يف  ب���اأول لقب  ف���وزه  بعد 

عام 1994.

ومتكن جنم �لر�ليات �لفرن�ضي من 
�لعام  �أخ���رى يف  باللقب م��رة  �ل��ف��وز 
�لتايل، وثالث �لقاب متتالية �أخرى 
و2001.   1999 �ل��ع��ام��ني  ب���ني 
باللقاب  ر�ضي  وك��اأن��ه  ب��د�  �أن  وبعد 
�خل��م�����ض��ة �ل��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا يف �ل����ر�يل، 
لل�ضباقات  �أخ��رى  مرة  ت�ضلي�ضر  عاد 
وهو يف �ضن 63. وها هو يعود مرة 
�لرو�ضي  �مل����الح  ج��ان��ب  �إىل  �أخ����رى 
مقود  خلف  زيل�ضتوف  ق�ضطنطني 

�ضونانغول بقي. 
ت�����ض��ل��ي�����ض��ر، �ضرح  م�������ض���ارك���ة  وع�����ن 
رئي�س  �ضليم،  ب��ن  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
ن���ادي �لإم������ار�ت ل��ل�����ض��ي��ار�ت، �جلهة 
�ملنظمة لر�يل �بوظبي �ل�ضحر�وي، 
وم���وؤ����ض�������س �ل��������ر�يل، ق����ائ����ال: جون 
�بوظبي  ل��ر�يل  حميم  �ضديق  ل��وي 
ونحن  ر�ئ���ع،  و�ضخ�س  �ل�ضحر�وي 

ن�����ض��ع��د د�ئ���م���ا مب�����ض��ارك��ت��ه م��ع��ن��ا يف 
�لإم������ار�ت، ح��ي��ث ف���از ب��ال��ع��دي��د من 

�لألقاب هنا .
بالر�يل  �لفوز  ميكنه  هل  و�أ���ض��اف: 
مرة ثانية؟ هو يف قر�ر نف�ضه يعلم 
�أن����ه ق����ادر ع��ل��ى ذل����ك. ف��ف��ي �لوقت 
�ل�������ذي ي����و�ج����ه ف���ي���ه �ل���ع���دي���د من 
�إل  �ل��ط��احم��ني،  �ل�ضباب  �ل�ضائقني 
�أن �خل��ربة �ضيء عظيم، وهو ميلك 
بال�ضائقني  م��ق��ارن��ة  �لأك����رب  �ل��ق��در 

�لآخرين .
هذ� ويقام ر�يل �أبوظبي �ل�ضحر�وي 
حتت رعاية كرمية من �ضمو �ل�ضيخ 
ح��م��د�ن ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان، ممثل 

�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية.
وت�������������ض������م ق������ائ������م������ة �ل�������������ض������رك������اء 
لر�يل  و�لد�عمني  �ل�ضرت�تيجيني 
�أبوظبي �ل�ضحر�وي كال من ديو�ن 

�لغربية،  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
ريا�ضة  لإد�رة  �أب���وظ���ب���ي  ����ض���رك���ة 
طر�ن  �أدن����وك،  ني�ضان،  �ل�����ض��ي��ار�ت، 
�ل�ضر�ب  ق�����ض��ر  وم��ن��ت��ج��ع  �أب��وظ��ب��ي 

باإد�رة �أنانتار�.
ومن �برز �ملناف�ضني لل�ضائق ت�ضلي�ضر 
�ل�������ض���ح���ر�وي،  �أب����وظ����ب����ي  ر�يل  يف 
�ملحطة �لثانية لبطولة كاأ�س �لعامل 
�لطويلة  �ل�����ض��ح��ر�وي��ة  ل��ل��ر�ل��ي��ات 
لل�ضيار�ت و�ل�ضاحنات فيا ، �ل�ضائقان 
�ل��ت��ق��دم عليه يف  م��ن  �ل��ل��ذ�ن متكنا 
�إيطاليا،  يف  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل���ول���ة 
و�لذي  ف��اري��ال،  رينالدو  �لربازيلي 
باجرو،  ميت�ضوبي�ضي  �ضيارة  يقود 
كري�ضتوف  �ل���ب���ول���ن���دي  و�ل�������ض���ائ���ق 

هولوفيت�ضك يف �ضيارة ميني.
�ملر�ضحني  �لآخ��ري��ن  �ل�ضائقني  م��ن 
�لإ�ضباين  �ل�ضائق  ب��ال��ر�يل،  للفوز 

زم��ي��ل هولوفيت�ضك يف  روم���ا،  ن��اين 
�ل�ضباق  ي��خ��و���س  و�ل�����ذي  �ل��ف��ري��ق، 
خ��ل��ف م��ق��ود ���ض��ي��ارة م��ي��ن��ي �خ���رى، 
و�ل����ذي ك���ان ق���اب ق��و���ض��ني �أو �أدن���ى 
�إل   ،2007 بالر�يل عام  �لفوز  من 
�مل��ر���س وق��ف ح��اج��ز� بينه وبني  �ن 

�للقب. 
ويف ف��ئ��ة �ل���در�ج���ات �ل��ن��اري��ة، فمن 
�لإ�ضباين  �ل�����ض��ائ��ق  مت��ك��ن  �مل��ر���ض��ح 
مارك كوما للفوز مرة �خرى بلقب 
لبطولة  �لأوىل  �جل���ول���ة  �ل������ر�يل، 
�ل�ضحر�وية  للر�ليات  �لعامل  كا�س 
�ل���ط���وي���ل���ة ل�����ل�����در�ج�����ات �ل����ن����اري����ة، 
و�حلفاظ عليه للمرة �خلام�ضة على 

�لتو�يل.
ومرة �أخرى، لن يكون �لأمر �ضهال 
مع  خا�ضة  �لإ���ض��ب��اين،  �لنجم  على 
وج����ود در�ج����ني ع��ل��ى ق���در ع���ال من 

كال�ضائق  و�لح����رت�ف����ي����ة،  �مل����ه����ارة 
بريزين�ضكي،  ج���اك���وب  �ل��ب��ول��ن��دي 
زم��ي��ل ك��وم��ا يف ف��ري��ق ك��ي��ه ت���ي �أم، 
كونكالفي�س  ب������ول  و�ل����ربت����غ����ايل 

و�لإ�ضباين �لآخر جون باريد�.
يتطلع  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �مل�ضاركة  وح��ول 
للمرة  للفوز  بلهلي  يحيى  �ل�ضائق 
�ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �ل��ت��و�يل يف ف��ئ��ة تي2 
خلف مقود �ضيارته �لني�ضان باترول، 
يف حني يتطلع �ل�ضائق عبيد �لكتبي 
للحفاظ على لقبه يف فئة �لدر�جات 
�لرباعية �لقو�دز . وحتظى �لإمار�ت 
يف  مكانتها  لتاكيد  �أخ����رى  ب��ف��ر���س 
م�ضاركة  مع  �ملحركات  ريا�ضة  عامل 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ان ع���اط���ف �ل����زرع����وين 
حائل  ر�يل  بطال  �لفال�ضي،  وخالد 
�لدويل يف فئتي �لدر�جات �لرباعية 

و�لدر�جات �لنارية. 

�ل�ضربي فيكتور  �أم��ام  م��اأزق كبر  نف�ضه من  �ضام كويري  �لأمريكي  �أخ��رج 
�ل�ضربي يف ختام  1 مع نظره   -  1 �لأمريكي  تروي�ضكي ليتعادل للفريق 
ديفيز  كاأ�س  بطولة  �لثمانية من  ب��دور  �جلمعة  �لأول  �أم�س  يوم  مناف�ضات 
لفرق تن�س �لرجال. وفاز كويري ، �لالعب �لأمريكي �لأول و�مل�ضنف 20 
عامليا ، 7 - 6 )7 - 1( و3 - 6 و4 - 6 و6 - 1 و6 - 4 ليتعادل لبالده 
بعد تقدم �ضربيا �ملبكر 1 - �ضفر بعد فوز �لنجم نوفاك ديوكوفيت�س على 
�لأمريكي جون �إ�ضر 7 - 6 )7 - 5( و6 - 2 و7 - 5 يف مبار�ة �لفردي 

�لأوىل بني �لبلدين.
مبار�ته  من  �لأخرتني  باملجموعتني  ليفوز  قوية  معركة  كويري  وخا�س 
للتعادل  32 مرة  كاأ�س ديفيز  �ملتوجة بلقب  �أمريكا  �أم��ام تروي�ضكي ويقود 
كاأ�س  قوة عظمى يف بطولة  �ملتحدة  �لوليات  وكانت  �لزوجي.  قبل مبار�ة 
ديفيز يف ع�ضر جيل �لتن�س �ل�ضابق بالبالد ولكنها مل تفز بلقب �لبطولة 

�ضوى مرتني فقط يف �آخر 18 عاما �آخرها قبل �ضتة �أعو�م.
وخالل مبار�ة �لفردي �لأوىل �أم�س �لأول ، �ضجل �إ�ضر 17 �إر�ضال �ضاحقا 
ولكنه مل يتمكن من �لتغلب على ديوكوفيت�س �لذي بد�أ ��ضتعادة تو�زنه يف 
كاأ�س ديفيز ليعو�س م�ضاركته �ملتو��ضعة على مد�ر �ل�ضهر �ملا�ضي ببطولت 
وتقدم  �لأمريكية.  �ل�ضلبة  �ملالعب  على  نقطة(  لأل��ف  )�ملانحة  �لأ�ضاتذة 
ديوكوفيت�س 1 - �ضفر ل�ضربيا بعد فوزه باآخر 12 نقطة يف مبار�ته �لتي 
�أربع  �إ�ضر  �إر�ضال  ك�ضر  بعد  �ملبار�ة  ديوكوفيت�س  و�أنهى  ل�ضاعتني.  �متدت 
54 خطاأ غر مربر  �إ�ضر يف  ، ووق��ع  27 نقطة مبا�ضرة  م��ر�ت وت�ضجيل 
�رتفاع  على  فوزه  عقب  ديوكوفيت�س  وقال  لديوكوفيت�س.  خطاأ  مقابل14 

850 مرت� فوق �ضطح �لبحر: �إنها بد�ية ر�ئعة ل�ضربيا .
على  بوي�ضي  يف  �ملرتفع  �مللعب  على  �ختياره  وق��ع  �لأمريكي  �لفريق  وك��ان 
وقال  �لفوز.  حتقيق  على  �ل�ضرعة  �ضديد  �ل�ضلب  �مللعب  ي�ضاعده  �أن  �أم��ل 

فالفوز على جون يف هذه  �ليوم.  �أد�ئ��ي  �أر�ضى عن  �أن  ديوكوفيت�س: يجب 
�لظروف وعلى هذ� �مللعب ويف جمموعات مبا�ضرة يعترب جناحا كبر�. كنت 
�أعرف جيد� �أنني �أو�جه لعبا يتمتع بو�حد من �أقوى �لإر�ضالت حاليا يف 

�للعبة .
هادئا  �أظ��ل  و�أن   ، �مللعب  تركيزي يف  على  �حل��ف��اظ  �أح���اول  كنت  و�أ���ض��اف: 
يف  بفوزي  ما  حد  �إىل  حمظوظا  كنت  فعلته.  ما  وه��ذ�   .. فر�ضي  و�أنتظر 
�ملجموعة �لأوىل ، فقد كنت متخلفا بك�ضر �إر�ضايل. وكان هذ� نقطة �لتحول 
يف �ملبار�ة . ويف فانكوفر ، تعادلت �ضاحبة �لأر�س كند� مع �ضيفتها �إيطاليا 
 6 4 و7 -   - 6 1 حيث تغلب ميلو�س ر�ونيت�س على فابيو فونييني   - 1
)7 - 4( و6 - 4 . وج��اء �لفوز ، �ل��ذي حتقق خ��الل �ضاعتني تقريبا من 
�للعب �ضجل ر�ونيت�س خاللهما 20 �إر�ضال �ضاحقا ، ليبقي على �أمل كند� 
يف �لتاأهل للدور قبل �لنهائي من كاأ�س ديفيز. وعو�س فوز ر�ونيت�س تقدم 

تو�زنه  �ضيبي  �أندريا�س  �لإيطايل  ��ضتعاد  بعدما  �ضفر   -  1 �ملبكر  �إيطاليا 
ليفوز على �مل�ضنف 140 عامليا �لكندي فا�ضيك بو�ضبي�ضيل 5 - 7 و4 - 6 

. و6 - 4 و6 - 3 و6 - 3 
�آي��ر���س حيث ف��از جو- 1 يف بوين�س   - 1 وت��ع��ادل��ت فرن�ضا م��ع �لأرج��ن��ت��ني 

ويلفريد ت�ضوجنا على �لأرجنتيني كارلو�س برلوك 4 - 6 و6 - 2 و6 - 3 
و5 - 7 و6 - 2 ، فيما تعادل خو�ن موناكو لأ�ضحاب �لأر�س بتغلبه على 

. �لفرن�ضي جيل �ضيمون 7 - 6 )7 - 2( و6 - 2 و6 - 4 
ومل يفز موناكو باأي مباريات بالبطولت �لتابعة للر�بطة �لعاملية لالعبني 
�ملحرتفني هذ� �ملو�ضم ولكنه حقق بالأم�س فوزه �لثالث ببطولة كاأ�س ديفيز 
دون �أن يتعر�س لهزمية و�حدة بالبطولة. ويتوقع ��ضتبعاد �ضيمون ، �لذي 
لعب مبار�ة �أم�س بدل من ري�ضار جا�ضكيه ، من مناف�ضات �لأحد بعد تعر�ضه 

لإ�ضابة يف �لظهر �أم�س.

ديوكوفيت����ش يق���ود �سربي���� للتع�����دل مع اأمريك���� يف ك������أ�ش ديف���ي����ز

منتخبن����� الوطن������ي للمب������رزة ي�س�������رك يف بط������ول�����ة الع�ل�����م 
لل�سب���������ب والن�������سئي������ن بك������رواتي�����������

بدء التحدي ال�ضحراوي يف الوقت الذي ي�ضتعد فيه ال�ضائقون حلجز مقعد لهم يف الدورة 23 لرايل اأبوظبي ال�ضحراوي

بلهلي يتطلع ملوا�سلة النج�ح يف وطنه يف الوقت الذي يتطلع فيه مواطن�ه الكتبي والزرعوين للفوز بلقب الدراج�ت الرب�عية القوادز
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�خ��ت��ت��م��ت ب���ط���ول���ة �لأل�����ع�����اب �لأومل���ب���ي���ة 
و�ل�ضهم  �لقو�س  من  كل  فى  �لختيارية 
�إد�رة  نظمتها  �ل��ت��ي  و�ل��رم��اي��ة  و�مل��ب��ارزة 
�لرتبية  ب�������وز�رة  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  �ل���رتب���ي���ة 
�لبيئة  ق�����ض��م  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ل��ط��الب��ي��ة ووح����دة �لرتبية  و�لأن�����ض��ط��ة 
�ل�����ض��ح��ي��ة و�ل���ري���ا����ض���ي���ة مب��ن��ط��ق��ة دبي 
�لتعليمية وذلك �ضمن �ضل�ضلة م�ضابقات 
�لبطولة  و�أق��ي��م��ت  �مل��در���ض��ي.  �لومل��ب��ي��اد 
�خلطاب  بن  عمر  مدر�ضة  مالعب  على 
�لنموذجية مب�ضاركة 50 طالبا وطالبة 

وز�يد  �خل��ط��اب  ب��ن  عمر  مدر�ضتي  م��ن 
بطولة  يف  �لأ�ضا�ضي  للتعليم  �ضلطان  بن 
ن����ور للبنني  �ل���رم���اي���ة وم���رك���ز حم��م��د 
ومركز �ل�ضالم للبنات يف بطولة �لقو�س 
و�ل�ضهم ومركز �لر�زي للبنني يف بطولة 

�ملبارزة مب�ضاركة مركز �أم �لقيوين.
بني  ق��وي��ة  مناف�ضات  �لبطولة  و���ض��ه��دت 
�مل�ضاركني �أثمرت عن نتائج متميزة وتب�ضر 
حيث  �لفائزين  للطلبة  و�ع��د  مب�ضتقبل 
حقق �لطالب حممد عمر حممد �ملركز 
�لطالب  وح��ل  �لرماية  بطولة  يف  �لأول 

ع��ل��ي �أح��م��د �ل��ف��ال���ض��ي يف �مل��رك��ز �لثاين 
يف ح��ني ك��ان �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث م��ن ن�ضيب 
عبد�لرحمن.  �بر�هيم  عبد�هلل  �لطالب 
كان  للبنني  و�ل�ضهم  �لقو�س  بطولة  ويف 
�ضعود  �لطالب  ن�ضيب  من  �لأول  �ملركز 
�أحمد  �لطالب  �لثاين  �ملركز  ويف  �أحمد 
�مل��رك��ز �لثالث  ي��و���ض��ف وج����اء يف  حم��م��د 

�لطالب �ضعيد عارف عبد�هلل.
و����ض��ت��ط��اع �ل��ط��ال��ب ع��ب��د�ل��ع��زي��ز يو�ضف 
�ملبارزة  بطولة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  حتقيق 
�ملركز  ف��ري��دي يف  �لطالب حممد  وج��اء 

�ل��ث��اين وح��ل يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث �لطالب 
�ضيف ر��ضد.

وح��ق��ق��ت �ل��ط��ال��ب��ة رو���ض��ة ه��ا���ض��م �ملركز 
للبنات  و�ل�ضهم  �لقو�س  �لأول يف بطولة 
�ملركز  يف  �ضهيل  م��ه��ا  �ل��ط��ال��ب��ة  وج����اءت 
�ل���ث���اين و�أم�����ا �مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث ف��ك��ان من 

ن�ضيب �لطالبة عليا حليم.
�مليد�ليات  توزيع  �لبطولة  ختام  يف  ومت 
�إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �ل��ف��ائ��زي��ن  �لطلبة  ع��ل��ى 
�لتنمية  د�ئ��رة  هد�يا رمزية مقدمة من 

�لقت�ضادية بدبي.

خت�م بطولة الألع�ب الأوملبية الختي�رية بتعليمية دبي 

تنطلق يف �لر�بعة من ع�ضر �ليوم �لحد م�ضابقة 
�بوظبي  كورني�س  على  �ل�ضاطئية  �لطائرة  ك��رة 
�ملفتوح  �لثالث  �أبوظبي  �ضمن فعاليات مهرجان 
م�ضاركة  و�ضط  �لريا�ضية،  �ل�ضاطئية  لالألعاب 
�ل�ضبابية،  �ل�ضريحة  متثل  ف��رق   10 من  كبرة 

ومتتد مناف�ضاتها لأربعة �يام.
و�خ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ض��ات ���ض��د �حل��ب��ل ل��ف��رق �ضرطة 
�ملهرجان  فعاليات  �ضمن  �قيمت  �لتي  �بوظبي 
�حلكومية  �ملن�ضاآت  �د�رة  فريق  بتتويج  وذل��ك   ،
و�ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة ب��ل��ق��ب �مل�����ض��اب��ق��ة، يف ح��ني وقف 
�ل��ع��ني وح���ل ثالثا  ���ض��رط��ة  �ل��ث��اين �د�رة  ب��امل��رك��ز 
�مل�ضابقة  ختام  يف   ، �لغربية  �ملنطقة  �د�رة  فريق 
�لتي �قيمت على مدى خم�ضة �يام على كورني�س 
�بوظبي مب�ضاركة كبرة من فرق �د�ر�ت و�ق�ضام 
�ضرطة �بوظبي وقام بتتويج �لفائزين �لر�ئد عبد 

�ملطرو�ضي وجابر  �بر�هيم  و�لر�ئد  �لنعيمي  �هلل 
�جلابري ممثل جمل�س �بوظبي �لريا�ضي .

كما ت�ضهد فعاليات �ليوم �لحد حما�ضرة لنجوم 
�ل��ع��امل يف رك����وب �لم�����و�ج و�ل��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى �ملاء 
�ل�ضر�عية  للريا�ضات  �بوظبي  ن���ادي  �ضاطئ  يف 
بكا�ضر �لمو�ج، و�لتي ت�ضتهدف جميع �مل�ضاركني 
كافة  م��ن  �مل��ه��رج��ان  و�ل�����ض��ب��اب يف  �لنا�ضئني  م��ن 
�لكبر  �لنجاح  بعد  ل�ضيما  �لعاملية،  �جلن�ضيات 
بال�ضتعر��س  جن��م��ا   24 �ف�����ض��ل  �ضجله  �ل����ذي 
مبدينة  �دف���ان�������ض���ر  و�دي  يف  �لم�������و�ج  ب���رك���وب 
�ل��ع��ني و�ب���وظ���ب���ي ، و�ل���ت���ي لق����ت �ع���ج���اب كبر 
باإمكانيات  و�ملنظمني  و�ملتابعني  �جلماهر  من 
�لنجوم ومهار�تهم �لعالية ، وعرو�ضهم �ل�ضاحرة 
ومنحتهم   ، و�لب�������ض���ار  �ل��ق��ل��وب  ���ض��غ��ف��ت  �ل���ت���ي 
و�لفنون  �لعاملية  �لتجربة  متعة  لعي�س  �لفر�ضة 

�ل�ضتعر��ضية �لتي قدمها �لنجوم �لف�ضل على 
�ل��ت��ي جاءت   ، �لم����و�ج  ب��رك��وب  �ل��ع��امل  م�ضتوى 
�ل�ضر�عية  للريا�ضات  �بوظبي  نادي  مببادرة من 

.
�لفعاليات  لإق��ام��ة  �ل��ت��ح�����ض��ر�ت  ت��ت��و����ض��ل  ك��م��ا 
�جلماهر  تنتظرها  �ل��ت��ي  �لخ���رى  و�مل�ضابقات 
من  حيث   ، �ل�ضرب  ب��ف��ارغ  بامل�ضاركة  و�ل��ر�غ��ب��ني 
�مل��ق��ب��ل �ضباق  ي���وم �خل��م��ي�����س  ي�����ض��ه��د  �مل���وؤم���ل �ن 
�ضر�عية  ب��ق��و�رب  قدما   22 �ل�ضر�عية  �ل��ق��و�رب 
�لكامتر�ن  �ضباق  �لثاين  �ليوم  ، ويليه يف  حملية 
قاع  تنظيف  وحملة   ، حديثة  �ضر�عية  ب��ق��و�رب 
�ل�ضر�عية  ل��ل��ق��و�رب  �لوبت�ضمت  و�ضباق  �لبحر 

�حلديثة .
يف  �لت�ضجيل  م��ر�ك��ز  ت�ضهد  مت�ضل  ���ض��ي��اق  ويف 
كورني�س �بوظبي �قبال كبر� على م�ضابقات كرة 

�لقدم �ل�ضاطئية من �لفرق �ل�ضبابية و�ملوؤ�ض�ضات 
و�ل�ضركات، للم�ضاركة يف مناف�ضاتها و�لتي تعترب 
�لتي حتظى  �مل�ضابقات و�للعاب  و�ح��دة من �هم 
ب�ضعبية وجماهرية كبرة يف �ملهرجان، بجانب 
م�����ض��اب��ق��ات ك���رة �ل�����ض��ل��ة و �ل��ت��زل��ج ع��ل��ى �لل����و�ح 

و�للعاب �ل�ضاطئية �لخرى .
و�ل�ضاطئية  �ل���ب���ح���ري���ة  �لأن�������ض���ط���ة  وح���ق���ق���ت 
�لتزحلق  بجانب  �لرتفيهية  �ل�ضغار  وم�ضابقات 
�ل�ضر�عية  و�لقو�رب  �ملائية  و�لدر�جات  �ملاء  على 
ف��ئ��ة �لأوب��ت��م�����ض��ت �ل��ت��ي �ق��ي��م��ت يف ���ض��اط��ئ نادي 
بكا�ضر  و�ليخوت  �ل�ضر�عية  للريا�ضات  �بوظبي 
�ضر�ئح  م���ن ج��م��ي��ع  ك���ب���ر�  ت��ف��اع��ال  �لأم���������و�ج، 
�ملجتمع م��ن ���ض��غ��ار و���ض��ب��اب وف��ت��ي��ات وك��ب��ار من 
كافة �جلن�ضيات �لعاملية �لتي عربت عن �ضعادتها 
جلميع  تتيح  �ل��ت��ي  و�ل��ع��اب��ه  �مل��ه��رج��ان  بفعاليات 

�لعمار و�لفئات �ملمار�ضة و�ملرح باأجو�ء ريا�ضية 
كرنفالية .

�بوظبي  ن�����ادي  �ل���رت�ث���ي���ة يف  �ل��ق��ري��ة  و���ض��ه��دت 
زو�ر  م��ن  كبرة  جتمعات  �ل�ضر�عية  للريا�ضات 
�ملهرجان ومتابعيه، �عجابا مبا تقدمه من فقر�ت 
�لمار�ت  تاريخ  م�ضرة  يف  ر�ئعة  وملحات  تر�ثية 
�لتاريخية  �ل�����ض��ور  ح��ي��ث   ، ب��امل��ن��ج��ز�ت  �حل��اف��ل 
�لقدمية �لتي تت�ضمن رحلة �ملا�ضي و�ضول ملجد 
�ليدوية  �ملنتوجات  بجانب   ، و�لتميز  �لجن��از�ت 
و�لأكالت �ل�ضعبية ، �لتي قدمتها �لقرية لزو�رها 

يف �ل�ضبوع �لول من �ملهرجان .
م��ن ج��ان��ب��ه ����ض��ار ج��اب��ر �جل���اب���ري رئ��ي�����س ق�ضم 
�ندية �ملجتمع يف جمل�س �بوظبي �لريا�ضي على 
�همية �ملهرجان يف عام �لثالث على �لتو�يل �لذي 
لتفعيل  �ل��ه��ادف��ة  �ملجل�س  ب��ر�م��ج  ���ض��وء  ي��ق��ام يف 

�لريا�ضي  �لتو��ضل  وتعزيز  �ملجتمعية  �لريا�ضة 
ريا�ضية  مب��ب��ادر�ت  �ملجتمع  �ضر�ئح  جميع  ودع��م 
و�ملعوقات  �ملخاطر  �لتخل�س من  ت�ضاعدهم على 
�ل�ضاطئية  �ل��ط��ائ��رة  ك��رة  �ن  مو�ضحا  �ل�ضحية، 
�ضتبد�أ �ليوم و�ضتحظى مب�ضاركة كبرة ومناف�ضة 
قوية من �لفرق �لتي ت�ضعى للفوز بلقب �مل�ضابقة 
، منوها �ن �ل�ضبوع �لول من �ملهرجان �كد على 
�ملجتمع  م��ن  �ملميز  و�ل��ت��ج��اوب  �لكبر  �لتفاعل 
ونادي  �بوظبي  كورني�س  يف  �ملقامة  و�لفعاليات 
�بوظبي للريا�ضات �ل�ضر�عية ، موؤكد� �ن �للجنة 
خالل  يقام  �ن  حر�ضت  �مل��ه��رج��ان  على  �مل�ضرفة 
هذه �لفرتة لت�ضجيل م�ضاركة قيا�ضية بفعالياته 
�لثاين لطلبة  ��ضتثمار عطلة �لف�ضل  من خالل 
�مل�ضاركة  �لفئات  جلميع  تتيح  ب�ضورة  �مل��د�ر���س 

و�لتفاعل .

•• العني- الفجر :

ي��دخ��ل ف��ري��ق �ل��ع��ني لفئة حت��ت �ل 
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خليفة  ملعب  على  �ليوم  م�ضاء  من 
�لبطولة  يف  ز�ي��د حتدياً جديد�ً  بن 
ري�ضول  كا�ضيو�  نادي  �أم��ام  �لدولية، 
لليوم   ، �ل�����ض��م�����س  م��ل��وك  �ل���ي���اب���اين 
و�جه  �أن  بعد  �ل��ت��و�يل،  على  �ل��ت��ايل 
يف �لف��ت��ت��اح ي��وم �أم�����س �إن���رت ميالن 

�لإيطايل.
ي�ضارع  �ل���ث���ان���ي���ة  �مل����و�ج����ه����ة  ويف 
باملودري  �ل�����ض��ه��ر  زغ�����رب  دي��ن��ام��و 
مت�ضدر  �ل�ضكتلندي  �ضيلتك  ن��ادي 
�ل  حتت  لفئة  �ل�ضكتلندي  �ل��دوري 
على  للح�ضول  و�مل��ر���ض��ح  �ضنة   20

لقب �لبطولة �لدولية.
�لت�ضغيلي  �ملدير  عرب  ناحيته  وم��ن 
�ل�ضكتلندي  �ضيلتيك  لأك���ادمي���ي���ة 
�ضعادته  ب��ال��غ  ع���ن  م��ي��ه��ني،  ب���ر�ي���ن 
مب���������ض����ارك����ة �أك������ادمي������ي������ة �ل�����ن�����ادي 
�لعني  ب���ط���ول���ة  يف  �ل����ض���ك���ت���ل���ن���دي 
�ملعطيات  كافة  �أن  م��وؤك��د�ً  �لدولية، 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ح��ت��ى �ل��ل��ح��ظ��ة متنح 
جيد�ً،  ����ض���ع���ور�ً  �مل�������ض���ارك���ني  ج��م��ي��ع 
ر�ئعاً  �إح�����ض��ا���ض��اً  متلكني  و�ضخ�ضياً 
بان�ضمامنا �إىل بطولة مهمة �ضتعود 
بنادي  ���ض��ن��ة   20 ف��ري��ق حت���ت  ع��ل��ى 

�ضيلتيك بالفو�ئد �ملرجوة .
و�أو���ض��ح ب��ر�ي��ن �أن �لج��ت��م��اع �لفني 
�لأول  �أم�������س  �ن��ع��ق��د م�����ض��اء  �ل�����ذي 
و�ضع �لنقاط على �حلروف، وزودنا 
�لبطولة،  ع��ن  �لكافية  باملعلومات 
ك���م���ا �أن�����ن�����ا ت���ع���رف���ن���ا ع���ل���ى م���درب���ي 
ورئي�ضي  �مل��ن��اف�����ض��ة  �ل��ف��رق  وم�����در�ء 
وكان  �لفنية وجلنة �حلكام،  �للجنة 
من  بجملة  وخرج  مثالياً،  �لجتماع 

�لتو�ضيات �ملثمرة .
دينامو  �أم���ام  فريقه  م��ب��ار�ة  وح���ول 
زغ�����رب �ل���ك���رو�ت���ي �ل���ي���وم ق�����ال: �إن 
�ل��ه��دف �ل��رئ��ي�����س م��ن �ل��ب��ط��ول��ة هو 
�لحتكاك مبد�ر�س كروية خمتلفة، 
ول �أظن �أن �لفرق �ملتناف�ضة متتلك 
بع�ضها  ع����ن  �ل���ك���اف���ي���ة  �مل���ع���ل���وم���ات 
�لبع�س، غر �أن �لأمور �ضتبدو �أكر 
�لأوىل  �جلولة  �نتهاء  بعد  و�ضوحاً 

من �لبطولة.
�أكادميية  ���ض��ك��رت��ر  �ع��ت��رب  وب�����دوره 
ن��ادي دينامو زغ��رب �ل��ك��رو�ت��ي دين 
�جلولة  مو�جهات  �أن  كالفوريت�س، 
�أنه  غ��ر  غ��ام�����ض��ة،  ���ض��ت��ك��ون  �لأوىل 
�ت�ضح لهم من خالل كتيب �لبطولة 

للقب  �لأق����وى  �مل��ر���ض��ح  �ضيلتيك  �أن 
طالعناها  �ل��ت��ي  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ق��ي��ا���ض��اً 
ونتائجه �جليدة يف �لدوريني �ملحلي 
و�لأوروب��ي، ونحن نتطلع �إىل �لفوز 
يف  �لطيبة  �لنتائج  وحتقيق  باللقب 
�لبطولة، وندرك جيد�ً �أنه ينتظرنا 

عمل كبر من �أجل بلوغ �أهد�فنا.
م�������درب فريق  ق������ال  وم������ن ج���ان���ب���ه 
�ضيونتا  �ل��ي��اب��اين،  ري�����ض��ول  ك��ا���ض��ي��و� 
بتو�جدنا  م�����ض��رورون  نحن  ن��اج��اي، 
يف م���دي���ن���ة �ل����ع����ني ل���ل���م�������ض���ارك���ة يف 
متميزة  فرق  مع  �لدولية،  �لبطولة 
�إن قلت لكم  �أذي��ع �ضر�ً  وق��وي��ة، ول��ن 
�ملتميز،  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  ت��ف��اج��اأن��ا  ب��اأن��ن��ا 
ل�ضت�ضافة  �مل��ث��ال��ي��ة  و�ل���رتت���ي���ب���ات 

�ل���ف���رق، و�ل��ت��وزي��ع �جل��ي��د جلدويل 
�لتدريبات و�ملباريات.

وح�����ول م���ب���ار�ة �ل���ي���وم �أم������ام �لعني 
مبار�تنا  �ضعوبة  جيد�ً  ن��درك  ق��ال: 
�لبطولة،  منظم  �أم���ام  �لفتتاحية 
حتقيق  �أج���ل  م��ن  ب��ج��دي��ة  و�ضنعمل 

�أهد�فنا يف �لعني.
�إد�ري  �أك��د خلفان ز�ي��د،  ومن جهته 
19 �ضنة  ف��ري��ق �ل��ع��ني ل��ف��ئ��ة حت��ت 
جيدة  فر�ضة  باتت  �لعني  دولية  �أن 
لإعد�د فرق �لنادي �ل�ضنية، وت�ضليط 
�ل�������ض���وء ع���ل���ى �مل�����و�ه�����ب �ل���ك���روي���ة 
�لدعامة  لتكون  د�ئ��م��اً  ن�ضعى  �ل��ت��ي 
�لأول،  �لفريق  ل�ضفوف  �لأ�ضا�ضية 
و�لرديف ومتثل �لإ�ضافة �حلقيقية 

ملنتخباتنا �لوطنية.
لليوم  �للعب  ح��ول  ���ض��وؤ�ل  على  ورد�ً 
ب��ع��د مبار�ة  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  �ل���ت���ايل 
�لأم�������س �أم�����ام �لن����رت ق����ال: ندرك 
�ملنتظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  ج��ي��د�ً 
ولي�س  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل��ك��ا���ض��ب  �إىل  ت��ن��ظ��ر 
حتقيق �للقب، وبناء على ذلك يعمل 
�جل���ه���از �ل��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق �ل��ع��ني 19 
وناأمل  �لرمال،  عبد�لرحمن  بقيادة 
�أن نحقق �أهد�ف �إد�رة �لنادي، ول�ضنا 
�ضيفر�س علينا  قلقني لأن �جل��دول 
�أن نلعب بت�ضكيلتني خمتلفتني وهذ� 
�لأهم يف �لأم��ر، كما �أننا نتطلع �إىل 
�حل�����ض��ول ع��ل��ى ل��ق��ب �ل��ب��ط��ول��ة يف 

نف�س �لوقت.

�ضمن فعاليات مهرجان اأبوظبي الثالث لالألعاب ال�ضاطئية

الي���وم.. انط���الق م�س�بق���ة ك���رة الط�ئ����رة ال�س�طئي����ة عل����ى كورني�����ش اأبوظب������ي

مباراتان يف دولية ال�ضباب لكرة القدم 

العني يواجه ك��سيوا ري�سول الي�ب�ين وزغرب مع �سيلتك ال�سكتلندي 
مدير مر�سيد�ش : ه�ميلتون مل يطلب مع�ملة تف�سيلية

الغرافة القطري يتع�قد مع كيويل 

بيتي���ش يكت�س���ح م�سيف���ه غرن�ط��ة 
�كت�ضح بيتي�س م�ضيفه غرناطة 5-1 يف �فتتاح �ملرحلة �لثالثني من �لدوري �ل�ضباين لكرة �لقدم.

على ملعب ��ضتاديو لو�س كاميني�س و�مام 20 �لف متفرج، �ضجل بيتي�س �هد�فه �لثالثة �لوىل يف غ�ضون 4 دقائق 
عرب روبن كا�ضرتو )30 و32( �لذي رفع �ىل 15 هدفا، و�ينيغو لوبيز )34 خطاأ يف مرمى فريقه(.

ويف �ل�ضوط �لثاين، ��ضاف �ل�ضيوف هدفا ر�بعا بو��ضطة �لكولومبي دورلن بابوين كان لروبن كا�ضرتو ح�ضة فيها 
لنه كان �ضاحب �لتمريرة )53(.

�ضيكيور�  �لرب�زيلي غيليرمي  �ن يخ�ضر جهود مد�فعه  �ر�ن��د� )72( قبل  كارلو�س  �لفارق عرب  وقل�س غرناطة 
)79( ما �ضهل مهمة بيتي�س يف ��ضافة �لهدف �خلام�س عرب �لبديل �نخل لوبيز )85(.

وبقي غرناطة يف �ملركز �ل�ضاد�س ع�ضر بر�ضيد 28 نقطة، و�رتقى بيتي�س موقتا �ىل �ملركز �ل�ضاد�س �لخر �ملوؤهل 
47 نقطة بفارق �له��د�ف خلف �لذي يلعب يف �ضيافة ريال �ضو�ضييد�د  �ىل �ل��دوري �لوروب��ي )يوروبا ليغ( وله 

�لر�بع، وبفارق نقطة �مام فالن�ضيا �لذي ي�ضت�ضيف �لحد بلد �لوليد.

قال رو�س بر�ون مدير مر�ضيد�س �إن لوي�س هاميلتون 
مل يطلب مطلقا �حل�ضول على �أي معاملة تف�ضيلية 
�ل�ضائق  ���ض��اع��دت  �ل��ت��ي  �لو�م�����ر  �ل��ف��ري��ق و�ن  د�خ����ل 
�ل��ربي��ط��اين ع��ل��ى �ق��ت��ن��ا���س �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف �ضباق 
جائزة ماليزيا �لكربى لفورمول 1 جاءت لل�ضرورة 

فقط.
و�بلغ بر�ون حمطة فورمول 1 �لتابعة ل�ضبكة �ضكاي 
�لفريق طلب من هاميلتون  �ن  �لريا�ضية يف مقابلة 
روزبرج  نيكو  �لمل���اين  وزميله   2008 �ل��ع��امل  بطل 

�لتز�م مركزيهما ب�ضبب م�ضكلة يف �لوقود فقط.
�ملركز  يف  ماليزيا  جائزة  �نهى  �ل��ذي  روزب���رج  وطلب 
�ل��ر�ب��ع م��ر�ر� وت��ك��ر�ر� خ��الل �ل�ضباق من �لفريق �ن 
�ل�ضائق  لن  منه  مي��ر  زميله  ب��رتك  هاميلتون  ي��اأم��ر 

�لملاين كان ي�ضعر وقتها �نه �ل�ضرع.
وق���ال ب���ر�ون مل �ك��ن �رغ���ب يف �ع��ط��اء �و�م���ر مثلما 
�لناحية  من  طبيعتي  لي�ضت  ه��ذه  ماليزيا.  يف  ح��دث 
�ملا�ضي  �ظهر كثر� يف  �ن فريقنا  و�عتقد  �لريا�ضية 
�نه يكون �ضعيد� جد� حينما يدخل �ضائقاه يف مناف�ضة 

مع بع�ضهما �لبع�س. 
و��ضاف لكن من �لناحية �لفنية كان �لفريق �ضيبدو 

غبيا جد� �ذ� ترك �لوقود ينفد من �ل�ضيار�تني. 
وظهر عدم �لرتياح على هاميلتون بعد �ل�ضباق �لذي 
�قيم على حلبة �ضيباجن بعدما قال وهو على من�ضة 
�لتتويج �نه ي�ضعر �ن روزب��رج �لذي فاز �لعام �ملا�ضي 
ب��ج��ائ��زة �ل�ضني �ل��ك��ربى م��ع �ل��ف��ري��ق ك��ان ه��و �لذي 

ي�ضتحق �لتكرمي بدل منه.
بطل  لود�  نيكي  �ملعتزل  �ل���ض��رت�يل  �ل�ضائق  و�نتقد 
�لعامل ثالث مر�ت و�لذي ي�ضغل من�ضب �ملدير غر 
�لتنفيذي وميلك ح�ضة من ��ضهم مر�ضيد�س ت�ضرفات 

بر�ون وقال �نها خاطئة من وجهة نظر ريا�ضية.
�ل��ت��ح��دث م��ع رو����س �ذ� ك��ان��ت هذه  وت��اب��ع نحتاج �ىل 

�ضت�ضبح ��ضرت�تيجية �لفريق من �لن ف�ضاعد�. 
و�ل�ضانعني  �ل�ضائقني  بلقبي  ف��از  �ل���ذي  ب���ر�ون  ورد 
مر�ضيد�س  �ىل  ذل��ك  بعد  باعه  فريق  مع   2009 يف 
يعرفان  ل  ولود�  ه��ام��ي��ل��ت��ون  م���ن  ك���ال  �إن  ب��ال��ق��ول 
�لريا�ضية  �ل��روح  على  ب�ضائقه  و��ضاد  كاملة  �ل�ضورة 

�لكبرة �لتي �بد�ها.
وقال �ملدير بالطبع يرغب لوي�س يف �ملناف�ضة .. خالل 
�ملفاو�ضات �لتي �جريناها من �جل �لتعاقد مع لوي�س 
�و  �لول  �ل�ضائق  ه��و  م��ن  م�ضاألة  مطلقا  نناق�س  مل 
�لثاين يف �لفريق من جانبنا .. كل ما يريده لوي�س 

هو تكافوؤ �لفر�س. 
ونف�س  �مل��ع��د�ت  نف�س  على  �حل�ضول  يف  يرغب  وتابع 
ما يجعله  �لثقة  �ن��ه ميلك من  ر�ئ��ع  �ضيء  �لفر�ضة. 
�عتقادي  �ل�ضبب يف  هو  وه��ذ�  يرغب يف حماباته.  ل 

ل�ضعور لوي�س بقدر من عدم �لر�حة بعد �ل�ضباق. 
قر�ر�  �ت��خ��ذ  �ن  علي  يتعني  ك��ان  �لنهاية  يف  و����ض��اف 
توتو )ولف(  �و  نيكي  يتفق  �ل�ضباق. قد ل  ما خالل 
�ل�ضخ�س  �ن  لكني  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  مع  �لتنفيذي  �ملدير 

�لذي ميلك كل �حلقائق وكل �ملعلومات. 

ت��ع��اق��د �ل��غ��ر�ف��ة �ل��ق��ط��ري ر���ض��م��ي��ا م���ع ق��ائ��د منتخب 
م��ن مو�طنه  ب��دل  كيويل  ه��اري  �ل��ق��دم  لكرة  ��ضرت�ليا 
�لرباط  يف  ل��ال���ض��اب��ة  ت��ع��ر���س  �ل���ذي  بري�ضيانو  م���ارك 

�لد�خلي لركبته، وذلك حتى نهاية �ملو�ضم �حلايل.
و���ض��ارك ك��ي��وي��ل يف ت��دري��ب��ات �ل��ف��ري��ق ����ض��ت��ع��د�د� للقاء 
بني  �ملوؤجلة  �ملبار�ة  يف  �ل�ضبت  �ليوم  �ل�ضد  مع  �ملرتقب 

�لفريقني من �ملرحلة �لع�ضرين للدوري �لقطري.
كيويل  ه��اري  �ن  �لغر�فة  �ضعود فتح مدير فريق  و�ك��د 
لعب غني عن �لتعريف و�ضيكون ��ضافة ملا ميلكه من 

خربة و�مكانيات فنية جيدة.
�ضد  ب���الده  منتخب  م��ب��ار�ة  خ��الل  بري�ضيانو  و����ض��ي��ب 
عمان �ل�ضبوع �ملا�ضي يف ت�ضفيات كاأ�س �لعامل 2014، 

و�ضيبتعد عن �ملالعب ملدة ترت�وح بني 6 و8 �أ�ضابيع.
وي��ح��ت��اج �ل��غ��ر�ف��ة ك��ث��ر� �ىل لع���ب م��ث��ل ك��ي��وي��ل نظر� 
9 مباريات بعد طرده  ليقاف �ملهاجم �لرب�زيلي نيني 
يف مبار�ة فريقه مع �لعربي يف ن�ضف نهائي كاأ�س قطر.
وي��ج��ي��د ك��ي��وي��ل )35 ع��ام��ا( �ل���ذي خ��ا���س �ل��ك��ث��ر من 
�ملباريات �لدولية مع منتخب بالده، �للعب يف �أكر من 
�أو �جلناح  �أو كمهاجم ثان  �لو�ضط  �ضو�ء يف خط  مركز 

�ألمين.
وليفربول  يونايتد  ل��ي��دز  �ل���و�ن  �ضابقا  كيويل  وح��م��ل 
فيكتوري  وملبورن  �لرتكي  �ضر�ي  وغلطة  �لنكليزيني 
�ل�ضرت�يل، و�حرز مع ليفربول دوري �بطال �وروبا عام 

.2005



19

جمتمع االمارات
األحد -  7   أبريل    2013 م    -    العـدد   10760
Sunday   7    April     2013  -  Issue No   10760

)حممد .. �سالح .. ميالد �سعيد (
�حتفل �ل�ضيد �ضاكر �ضالح �ضلبي وحرمه بعيد ميالد �لتو�أمني)�ضالح .. 
 .. و�لعافية  �ل�ضحة  ورزقهما  و�لديهما  �أع��ني  ق��رة  �هلل  جعلهما  وحممد( 
تهنئة من �لأهل و�لأقارب وعقبال مائة عام .. وتهنئة خا�ضة من جدهما 

وجدتهما مع �أمنياتهما بحياة مديدة �ضعيدة �إن �ضاء �هلل .

طالب  و�أ����ض���ر  �أه����اىل  م��ن  بتنظيم  ت��ق��اف��ي��ة  ليلة 
م��در���ض��ة ج��ر�م��ر �ل��ك��ن��دي��ة ب��اب��وظ��ب��ي م�����ض��اء يوم 
�لأربعاء 27 مار�س �ملا�ضي وكانت مبثابة مفاجاأه 
للجميع متيزت باإلقاء �ل�ضوء على ثقافة �ل�ضعوب 
ووزعت  للغاية  ب�ضكل وم�ضمون وطعم متح�ضر 
�أهاىل  م��ن  ر�ئ��ع  وبتعاون  و�ل��ه��د�ي��ا  �لإبت�ضامات 
52 جن�ضية  �لتى ت�ضم ح��و�ىل  �ملدر�ضة  وط��الب 
ع���دي���دة وخمتلفة  �أج���ن���ح���ة  وج��م��ع��ت  خم��ت��ل��ف��ة 
قدمت كل دولة �إبد�عات خمتلفة ب�ضور تعبرية 
و�ضور  و�أك�ض�ضو�ر�ت  م�ضغولت  وقدمت  حقيقية 
للح�ضور  متنوعة  وهد�يا  ومنتجات  موؤكولت  و 

وقدم �لطالب عرو�س �أزياء بلبا�ضهم �لتقليدي بكل �ضال�ضة وتلقائية وب�ضكل 
�لأجنحة  وم��ن  مبا�ضر،  ب�ضكل  �لغر  ح�ضارة  على  �حل�ضور  وتعرف  منظم 
و�ردين  ولبناين  وياباين  وك��وري  وم�ضري  ومغربي  �مار�تي  جناح  �مل�ضاركة 
و�ضوري و�ضود�ين و فل�ضطيني وكندي و�أخرون �أ�ضعد �حل�ضور �جلو �لعائلى 
وكاأنها ر�ضالة تقدير و�ضكر من �لطالب وذويهم �ىل �لطاقم �لإد�ري و�لفني 

و�ل���رتب���وي ل��ل��م��در���ض��ة.. �إن��ه��ا جتربة 
فريدة ور�ئعة ت�ضبق �ل�ضكر . وقدم كل 
ج��ن��اح م��وؤك��ولت وم�����ض��روب��ات باملجان 
ل��ي��ت��ع��رف �جل��م��ي��ع ع��ل��ى ط��ع��م ثقافة 
�ملغربي  �جلناح  ومتيز  �لعامل.  �ضعوب 
ب��ني �ح�ضن �لجنحة  م��ن  ك��ان  �ل���دي 
متيز� بتقدمي جمموعة من �ملاكولت 
مطعم  من  مقدمة  �ل�ضهرة  �ملغربية 
�ملغربي  �لك�ضك�س  متل  �ملغرب  طاجن 
�ل�ضاي  و  و�حل���ل���وي���ات  و�ل���ط���و�ج���ني 
�ملغربي و�لتى �بهرت �حل�ضور،  ومتنى 
�جلميع تكر�ر تلك �لتجربة �لناجحة 
ل��ك��ل �مل���د�ر����س ف��ى ج��و ع��ائ��ل��ى ثقافى 
تربوي. و عرب منظمو �جلناج �ملغربي 

�جلن�ضيات  كافة  م��ن  �ل���زو�ر  �أن  �أك���دو�  حيث  �لتجربة  بنجاح  فرحتهم  ع��ن 
�ملغربي  و�ل��ل��ب��ا���س  �لو�ين  و  �لك�����ض�����ض��و�ر�ت  بكل  �عجابهم  �ب���دو�  �لخ���رى 
�لطالب  تقدمي  �زي��اء من  �ملدر�ضة يف عر�س  ط��الب  �ضارك  �لتقليدي حيث 
نبدة  بتقدمي  قام  و  �ملغرب  �ل��ذي رفع علم  �ضنو�ت   6 �ضادي �ضربي وعمره 
ب�ضيطة عن تاريخ و تقاليد �ململكة من حيت �للبا�س و �لتفاليد و �ملاكولت .

اختت�م جتمع ال�سيدات الرو�سي�ت يف الإم�رات العربية املتحدة رو�سي�نك�
�ختتم جتمع �ل�ضيد�ت �لرو�ضيات يف �لمار�ت �لعربية �ملتحدة رو�ضيانكا )Rossiyanka(، بالتعاون مع �ملركز �لرو�ضي للمو�ضيقى و�جلامعة 

�لأمريكية يف �ل�ضارقة، �مل�ضابقة �لعاملية �أليغرو للمو�ضيقيني �ل�ضباب وذلك يف 2 �أبريل 2013 يف �لقاعة �لرئي�ضية يف �جلامعة �لأمريكية.
 ومت �لعالن عن �أ�ضماء �لفائزين خالل �حلفل �لختتامي، حيث فاز مهند ج�ضري، 11 عاما و�لذي يحمل �جلن�ضية �ل�ضورية باجلائزة �لكربى 
وذلك لتقانه �لعزف على �آلة �لكمان.  و�نق�ضمت �مل�ضابقة �إىل ثالث 
فئات وهي: �لعزف على �لبيانو و�لعزف على �لكمان و�لعزف على 
�مل�ضاركون. وفاز عن فئة عزف  �ملزمار مبعزوفات فردية يقدمها 
�لبيانو كل من تيا حناوي، 10 �أعو�م، حتمل �جلن�ضية �ل�ضورية، 
ر�ضالن خاميدولني، 13 عاما ويحمل �جلن�ضية �لرو�ضية، وطارق 
فريدون،  نادية  �ل�ضورية،  �جلن�ضية  ويحمل  عاما   13 بيلهاد�د، 
15 عاما وحتمل �جلن�ضية �لبحرينية. وفاز يف فئة �لعزف على 
�لكمان كل من ر�مز ديناوي، 7 �أعو�م ويحمل �جلن�ضية �لرو�ضية، 
كون�ضتان�س �ضرت��ضر، 11 عاما وليفيا �ضرت��ضر، 14 عاما �للذ�ن 
عاما   11 فيال،  ماتيو  فاز  بينما  �جلن�ضية�لربيطانية.  يحمالن 

و�لذي يحمل �جلن�ضية �ليطالية بجائزة �لعزف على �ملزمار.

اإدارة مت�حف ال�س�رقة تنظم 
فع�لي�ت خميم�ت اإج�زة �سعيدة 

نظمت �إد�رة متاحف �ل�ضارقة فعاليات خميمات �إجازة �ضعيدة �لتي �أقيمت 
�ل�ضارقة  �ملحطة، ومتحف  �ل�ضارقة لالآثار، ومتحف  بالتعاون بني متحف 
للح�ضارة �لإ�ضالمية وذلك بالتز�من مع مو�ضم �لعطلة �لدر��ضية �لربيعية، 
و�لرب�مج  �ل��ور���س  من  �لعديد  وت�ضمنت  و�ح���د�ً،  ��ضبوعاً  ��ضتمرت  و�لتي 
�خلا�ضة مب�ضامني و�أهد�ف و��ضرت�تيجات �إد�رة �ملتاحف �ملختلفة �ملنت�ضرة 
�ضعيدة  �إج���ازة  برنامج  �ملحطة  متحف  �حت�ضن  حيث  �ل�ضارقة.  �إم���ارة  يف 
لالأطفال من عمر 7-13 �ضنة على مدى 5 �أيام من 31 مار�س و لغاية 
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هيئة راأ�ش اخليمة لتنمية ال�سي�حة 
ت�س�هم يف مك�فحة مر�ش ال�سكري

�ل�ضكري  ملحاربة مر�س  �ل�ضياحة مبادرة  لتنمية  ر�أ�س �خليمة  نظمت هيئة 
طريق  ع��ن  �لعربي  �خلليج  ومنطقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ع��رب 
مر�س  م��ن  ي��ع��اين  طفل   120 م��ن  لأك���ر  �ل�ضحي  للطبخ  درو����س  تنظيم 
خميم  من  كجزء  �لإم���ارة  يف  �لفنادق  طهاة  من  جمموعة  بقيادة  �ل�ضكري 
ر�أ���س �خليمة  �ل�ضنوي بتنظيم منطقة  ب�ضمة  �ل�ضنوي.  ويقام خميم  ب�ضمة 
رئي�ضة جمعية نه�ضة  �أحمد  بنت  �ل�ضيخة مهرة  �ضمو  �لطيبة وحتت رعاية 
�ل�ضكري  �أطفال �مل�ضابني مبر�س  �مل��ر�أة بر�أ�س �خليمة. ومت دعوة عدد�ً من 
و�لذين ترت�وح �عمارهم بني 8 �ضنو�ت و 14 �ضنة من �إىل �ملخيم �لذي يقام 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �أنحاء  �لتو�يل، من جميع  �ل�ضاد�س على  يف عامه 
ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي �إىل ر�أ�س �خليمة ملدة خم�ضة �أيام للم�ضاركة 
يف عدد�ً من �لأن�ضطة �لتعليمية لتعريفهم مبر�س �ل�ضكري و�أعر��ضه وكيفية 
�لعي�س حياة �أكر �ضحة. و�ضارك يف خميم �لب�ضمة هذ� �لعام �أطفال من كل 
�ل�ضعودية  �لعربية  و�ململكة  و�لكويت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  من 
مر�س  حول  �لوعي  م�ضتوى  رفع  و�ن  و�ل�ضود�ن.  وقطر  و�لبحرين  وعمان 
لأهميته  نظر�  �جلهات  من  �لعديد  قبل  من  كبر�  �هتماماً  يلقى  �ل�ضكري 
�لق�ضوى، حيث بينت �حدث �لأرق��ام �ل�ضادرة عن �لحتاد �لدويل لل�ضكري 
من  يعانون  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ضكان  م��ن   18.9 ح��و�يل  �ن 
مر�س �ل�ضكري و�ن حو�يل 321،770 �ضخ�ضا يف �لإمار�ت غر م�ضخ�ضني 

جراند ميلينيوم دبي 
يدعم حفل النور 

اخلريي
دعمه  دب���ي  ملينيوم  ج��ر�ن��د  ق���دم 
لتاأهيل  �ل����ن����ور  م���رك���ز  ل��ق�����ض��ي��ة 
م�����ن ذوي  �لأط�������ف�������ال  وت������دري������ب 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ض��ة وذل���ك من 
خ���الل �مل�����ض��ارك��ة يف م��ع��ر���س مرح 
�لعائلة �خلا�س �لذي �أقامه �ملركز 
م�����وؤخ�����ر�، ل���رت���ف���ع �ل���ف���ن���دق مرة 
�أخرى �إىل م�ضتوى �ضهرته كفندق 

م�ضئول جمتمعيا.
يقول بيرت من�ضوريان، مدير عام 
جر�ند ملينيوم دبي، �إن: تو�جدنا 
يف ق��ط��اع �ل�����ض��ي��اف��ة، ودع��م��ن��ا ملثل 
�ل��ق�����ض��اي��ا �خل���ري���ة طريقة  ه���ذه 
�ملجتمع.  مل�����ض��اع��دة  ل��ل��غ��اي��ة  مهمة 
نحن نعمل د�ئما من �أجل �مل�ضاركة 
يف مثل هذه �ملنا�ضبات �لنبيلة على 

دوب�ل ت�ست�سيف احلفل ال�سنوي 
الث�ين جلوائز ال�سالمة

متا�ضيا مع روؤيتها �ملوؤ�ض�ضاتية �لهادفة �إىل �أن تكون و�حدة من �أف�ضل �ضركات 
و�لنتائج  و�ملوظفني  و�لأ�ضو�ق  �لإنتاج  ناحية  من  �لعاملية،  �لأويل  �لأملنيوم 
بحلول �لعام 2020، ت�ضعى موؤ�ض�ضة دبي لالأملنيوم، دوبال، �ململوكة بالكامل 
حلكومة دبي، و�لتي يعد جممع عملياتها مبنطقة جبل علي �أ�ضخم م�ضهر 
�لأنود  ق�ضبان  تقنية  باإ�ضتخد�م  �لعامل  يف  �لأويل  �لأملنيوم  لإن��ت��اج  ف��ردي 
جو�نب  بجميع  �لإم��ت��ي��از  حتقيق  نحو  متو��ضل  ب�ضكل  �لتجهيز،  ُم�ضبقة 
�لن�ضبة  �ضعيها �حلثيث نحو حتقيق  يعك�ضه بجالء  �ل��ذي  �لأم��ر  عملياتها، 
دوبال  يتج�ضد يف حر�س  و�لذي  و�ملوظفني،  بالبيئة  �ل�ضرر  �ل�ضفرية من 

�ل�ضارم على و�ضع �ضالمة موظفيها، كاأولوية ق�ضوى دون تهاون.

ليلة ثق�فية متميزة مبدر�سة جرامر الكندية ب�أبوظبي

ق�سر الإم�رات ينظم اأ�سبوعً� مثريًا ملحبي حلم اجلم�ل

برعاية نائب حاكم دبي
انطالق لق�ء متطلب�ت الأمن الغذائي ونت�ئج 

املنتدى القت�س�دي وقرارات قمة الري��ش
حتت رعاية �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد �ل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية �قام �ملكتب 
�لقليمي للهيئة �لعربية لال�ضتثمار و�لمناء �لزر�عي بالدولة و بالتعاون مع �لمانة �لعامة 
جلامعة �لدولة �لعربية وحتت �ضعار نحو تعميم �لفكري �ل�ضتثماري �لزر�عي و�مل�ضاهمة يف 
حتقيق �لمن �لغذ�ئي وفقا لقر�ر�ت �لقمة �لعربية  لقاء �قت�ضادي �عالمي مفتوح يف فندق 
�لقت�ضادي  �ملنتدى  �عمال  ونتائج  �لعربي  �لغذ�ئي  �لمن  دبي حول متطلبات  جر�ند حياة 
علي  �ضعادة  ده�س   . و�لجتماعية-�لريا�س  �لتنموية:�لقت�ضادية  �لعربية  �لقمة  وق��ر�ر�ت 
�ملزروعي �لمني  �لهيئة و �ضعادة حممد بن عبيد  �د�رة  �ل�ضرهان رئي�س جمل�س  �ضعيد علي 

�لعام �مل�ضاعد لقطاع �مل�ضروعات �ل�ضناعية يف منظمة �خلليج لال�ضت�ضار�ت �ل�ضناعية .

�ل����ت����ع����اون ب����ني و����ض���ائ���ل �لأع�������الم 
تقدير�  وذل���ك  و�ل��ف��ن��دق،  �ملختلفة 
جل��ه��وده��م و�ل���دع���م �ل��ك��ب��ر �لذي 
خاللها  �أل��ق��ى  للفندق.  يقدمونه 
�أث��ن��ى فيها على  �ل��ع��ام كلمة  �مل��دي��ر 
دور �لأعالميني يف �لإ�ضهام وتوطيد 

�مل�ضوية  �جل�����م�����ال  حل������وم  ف���ق���ط 
و�ملقلية بل �ضاورما �جلمال ويخنة 
حلم �جلمل وفطائر حلوم �جلمال 
منها �لفطائر �مل�ضتديرة و�ملح�ضوة 

باجلوز و�لزبيب وجبنة �حللوم.
�لتمتع  �ل���ز�ئ���ري���ن  ب���ام���ك���ان  ك��م��ا 
)�ضتيك(  �جل��م��ل  حل���م  ب�����ض��ط��ائ��ر 
وم�ضاوي  �جل��م��ال  حل��م  وم�ضقعة 

و�لقارىء  �ل��ف��ن��دق  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
كما  �ل��ع��ام  ط���و�ل  �ملثمر  وتعاونهم 
جمهود�تهم  ن���ي���ف���ني  �أو�����ض����ح����ت 
�ل��ف��ع��ال وت��ع��اون��ه��م �ملثمر  و�ل�����دور 
م�ضاهمات  م���ن  ي��ق��دم��ون��ه  �ل�����ذي 

م�ضتمرة ذ�ت دور فعال ومميز. 

وخا�ضة  �للحوم  هذه  من  متنوعة 
بال�ضافة �ىل  �جل��م��ل  ك��ب��اب حل��م 
�ل�ضبانخ  مع  �جلمل  �ضكالوب حلم 
و�جلنب و�ضالونة حلم �جلمل مع 
�خل�ضرو�ت وطبق برو�ضيت �جلمل 
من  وك��ث��ر  و�ل�ضل�ضة  �ل��ث��وم  م��ع 
�لط��ب��اق �لخ����رى ب��ال���ض��اف��ة �ىل 

م�ضروبات متنوعة ح�ضب �لطلب.

مركز ورزيدن�ش الب�ست�ن 
يكرم رئي�ش العملي�ت التنفيذي

ورجال  �ل�ضياح  بني  �ملعروفة  �لفندقية  �ل�ضقق  �لب�ضتان،  ورزيدن�س  مركز 
�ل�ضيد  �لتنفيذي  �لعمليات  رئي�س  ميالد  بعيد  م��وؤخ��ر�  �إحتفل  �لأع��م��ال، 

مو�ضى �حلايك، ومت تنظيم �لإحتفال من قبل �إد�رة وموظفني �ملركز.
رحب �لفريق بال�ضيد �حلايك ب�ضعادة و�إمتنان، وقدم �ل�ضيد مادهو�ضود�ن، 
�ملدير �ملايل يف مركز ورزيدن�س �لب�ضتان برو�س معدين ي�ضر �ىل فل�ضفة 
�ل�ضيد �حلايك يف �لإد�رة و�لتوجيه و�لدعم و�مل�ضاهمة �لتي �ضاهمت جميعها 

يف جناح و�إ�ضتمر�رية مركز ورزيدن�س �لب�ضتان منذ تاأ�ضي�ضه. 

عام  مدير  �ضميتز  روب��ر���ض��ت  رح��ب 
ونيفني  �أب��وظ��ب��ي  ميلينيوم  ف��ن��دق 
�ل����ع����الق����ات  �إد�رة  م����دي����ر  ع�������زت 
�ل��ع��ام��ة و�لإع�����الم  ب��ع��دد كبر من 
�أقيم  �لإع��الم��ي��ني ف��ى حفل غ���ذ�ء 
خ�����ض��ي�����ض��ا ل��ه��م ل��ت��ع��م��ي��ق �أو�����ض���ر 

�جلمال  حل��م  حمبي  م��ن  كنت  �ذ� 
ف��م��ا ع��ل��ي��ك ���ض��وى جت��وي��ع نف�ضك 
للتمتع  و�ل�����ض����ت����ع����د�د  �لن  م����ن 
�لطباق  ه��ذه  م��ن  ك��ب��رة  بقائمة 
م��ت��ن��اول يديك  ���ض��ت��ك��ون يف  �ل��ت��ي 
�ل�ضهر  �لم�����ار�ت  ق�ضر  ف��ن��دق  يف 
�لقادم عندما يبد�أ ��ضبوع ماكولت 
�لفريد من نوعه يف  حلم �جلمال 

�لمار�ت.
ماأكولت  قائمة  �لق�ضر  �ع��د  وق��د 
ك���ب���رة ج����د� ل���ه���ذ� �حل�����دث �لذي 
يقام بني 14 و 20 �بريل �حلايل 
ي��اأت��ي يف �طار  �ل��ف��ن��دق و�ل����ذي  يف 
�لفندق  يطلقها  ع��دي��دة  م��ب��ادر�ت 
ب��ني �حل���ني و�لخ����ر جل���ذب مزيد 
�ب�����و ظ���ب���ي من  �ل���������زو�ر �ىل  م����ن 
�لر�مية  �جل��ه��ود  يف  دوره  منطلق 
يف  �ل�ضياحي  �ل��ق��ط��اع  تطوير  �ىل 

�لمارة.
�حل�����دث  ه�������ذ�  و�مل�����������ض�����ارك�����ون يف 
يرون  ع��ن��دم��ا  حتما  �ضينده�ضون 
قائمة �لطعمة �لتي �ضيتم �عد�دها 
لي�س  ت�ضمل  �نها  �ذ  �ملنا�ضبة  بهذه 

�سكر وتقدير لالإعالميني يف فندق ميلينيوم اأبوظبي



غوميز وتيمربليك �سح�ي� ات�س�لت ك�ذبة 
تتز�يد �لت�ضالت �لكاذبة �لتي تفيد بوجود 
م�ضاكل �أمنية يف منازل �مل�ضاهر، وجديد هذه 
�لأمركيني  �لنجمني  وق��وع  هو  �لت�ضالت 
و�ضيلينا غوميز �ضحية  جا�ضن تيمربليك 
�إم زد �لأم���رك���ي �ن  ل��ه��ا. و�أف�����اد م��وق��ع ت��ي 
غ��وم��ي��ز وت��ي��م��ربلي��ك وق��ع��ا، ب��ف��ارق �ضاعات 
معدودة ، �ضحية بالغات كاذبة تفيد مب�ضاكل 
�أمنية ت�ضتدعي تدّخل �ل�ضرطة ليتبنّي لحقاً 
�أن �لأمر جمّرد دعابة مزعجة. ونقل �ملوقع 
عن م�ضادر �أمنية قولها �ن �ضخ�ضاً جمهوًل 
و�لدتها  قتل  غوميز  و�ل���د  �أن  ق��ائ��ال  �ت�ضل 
مب�ضد�س كان ميلكه �ضمن جمموعة موؤلفة 
�لرجل  �ن  �ملت�ضل  و�أ���ض��اف  �ضالحاً.   20 من 
�أم��ا تيمربليك، فقد  �مل��ن��زل.  ب��اإح��ر�ق  يهدد 
يفيد  �ت�����ض��اًل   911 �ل��ط��و�رئ  خدمت  تلقت 
4 رج��ال �ضود م�ضلحني �قتحمو� منزله  ب��اأن 
و�ضمع �إطالق نار فيما تركو� علبة فيها �ضوء 
�أحمر. وهرعت �ل�ضرطة �إىل �ملكانني ليتبني 
�ن �لأمر جمرد كذبة، وما من م�ضاكل �أمنية 

�ل�12 من �لعمر �عتقل  �أن �ضبياً يف  �أو تيمربليك. يذكر  يف منزل غوميز 
كوت�ضر،  �أ�ضتون  بالنجمني  تتعّلق  ك��اذب��ة  بات�ضالت  �لقيام  بتهمة  م��وؤخ��ر�ً 
وجا�ضن بيرب، و�ضبق و��ضتدعيت �ل�ضرطة �إىل منزل �لنجم �لهوليودي توم 

كروز، بعد �إفادة كاذبة عن دخيل يف �ملنزل.

يبتلع كوبرا حية لدخول غيني�ش
رجاًل  �أن  �إل  حية،  وه��ي  تبتلعها  ث��م  فري�ضتها  �لثعابني  تقتن�س  م��ا  ع��ادة 
باإخر�جها  يقوم  �أن  قبل  حية  �أفعى  بابتالعه  �لطبيعة  خالف  �ضريالنيكاً 
من فمه. وقام �آكل �لثعابني )50 عاماً( و�أمام ح�ضد من �لقرويني بقرية 
�ضغرة، ومب�ضاعدة �ضخ�س �آخر، باإدخال ذيل �لأفعى، من ف�ضيلة �ل� كوبر� 
لبتالع  بها  يقوم  متارين  �أثناء  فمه،  يف  قدمني،  �إىل  طولها  ي�ضل  �لتي   ،
�ثنتني من �لأفاعي على �لتو�يل، يف حماولة منه لدخول مو�ضوعة غيني�س 
�خلطر  �إدر�ك  دون  مل�ضرها  م�ضتلمة  �لأف��ع��ى  وب��دت  �لقيا�ضية.  ل��الأرق��ام 
�ملحدق بحياتها يف فم �لب�ضري ، ويعرف باأن �لكوبر� تعترب من �أكر �أنو�ع 

�لأفاعي خطورة وقد توؤدي لدغتها �إىل �لوفاة.
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�سيمب�سون تتزوج
 ال�سيف املقبل 

قررت �لنجمة �لأمركية جي�ضيكا 
���ض��ي��م��ب�����ض��ون وح���ب���ي���ب���ه���ا �إي����ري����ك 
�ل���زو�ج يف ه��او�ي خالل  جون�ضون 

ف�ضل �ل�ضيف �ملقبل.
�أون�����الي�����ن  ر�د�ر  م����وق����ع  و�أف����������اد 
��ضطر�  ب���ع���دم���ا  �ن�����ه  �لأم�����رك�����ي 
لإل���غ���اء حت�����ض��ر�ت زف��اف��ه��م��ا بعد 
�تفق  ث��ان،  بطفل  �حلمل  �كت�ضاف 
�لزو�ج  على  وجون�ضون  �ضيمب�ضون 
خ����الل ف�����ض��ل �ل�����ض��ي��ف �مل��ق��ب��ل يف 

حفل �ضغر يقيمانه بهاو�ي.
و�أ�ضاف �ن �لزو�ج �ضيكون بعد �ضهر 
و�حد فقط على �إجناب �ضيمب�ضون 

�لثاين. طفلها  �ضنة   32
وق����ال م�����ض��در م��ق��رب م���ن عائلة 
����ض���ي���م���ب�������ض���ون �ن����ه����ا وج���ون�������ض���ون 
م�ضممان على �لزو�ج هذه �ل�ضنة، 
وقبل �كت�ضاف �حلمل �لثاين كانت 
ب�ضيط  حلفل  جارية  �لتح�ضر�ت 
�خلطط  ك����ل  جت��م��ي��د  مت  ،ول����ك����ن 

بانتظار ولدة �لطفل �لذكر.

يقتالن اأطف�لهم� ال� 6 حرقً�
�أطفالهما  م��ن  ل�ضتة  �ل��ع��م��د  �ل��ق��ت��ل  بتهمة  زوج����ان  �أدي����ن 
�مل��ا���ض��ي يف  م��اي��و  �أي���ار  �لعائلي يف  �مل��ن��زل  ق�ضو� يف ح��ري��ق 
�ملدعي  م��ن مكتب  �ضالو  �ضامنتا  وق��ال��ت  �إن��ك��ل��رت�.   و���ض��ط 
�لأطفال  �أن  يظهر  ���ض��در  �ل���ذي  �لإد�ن�����ة  ح��ك��م  �إن:  �ل��ع��ام 
وب��ول موزيل  فيلبوت  ومايريد  مايكل  �أفعال  ج��ر�ء  توفو� 
�أن هذ�  و�أ���ض��اف��ت   . �ل��ن��ار  �أ���ض��رم��و�  �ل��ذي��ن  )�ضريك لهما( 
�حلادث �ملاأ�ضوي جاء نتيحة: خمطط للثالثي كان يهدف 
�إىل جعل �إج��ر�ء�ت ق�ضائية ب�ضاأن ق�ضايا عائلية ت�ضب يف 
م�ضلحة مايكل فيلبوت. لكن هذ� �ملخطط حتول ماأ�ضاة . 
وخالل �ملحاكمة �لتي ��ضتمرت ثمانية �أ�ضابيع �أمام حمكمة 
�جلنايات يف نوتنغهام �أكدت جهة �لدعاء �أن ميك فيلبوت 
كان ي�ضعى �إىل �حل�ضول على ح�ضانة �أربعة �أطفال �أجنبهم 
�حلريق.  باإ�ضر�م  �تهامها  خالل  من  �ل�ضابقة  زوجته  من 
و�أكد لأ�ضدقاء له قبل 15 يوماً تقريباً من �ملاأ�ضاة �أن لديه 
�ضب  وق��ود�ً  �إن  �ل�ضرطة  وقالت  �لأطفال.  ل�ضتعادة  خطة 
�ملنزل  �إن���دلع �حل��ري��ق يف  ع��ن  �ل��ربي��د م�ضوؤول  على علبة 
�لعائلي يف �آلينتون، �إذ كان ينام خم�ضة من �لأطفال �لذين 
�أجنبهم ميك فيلبوت )56 عاماً( من مايريد ف�ضاًل عن 
�ل�ضتة  �لأط��ف��ال  وك��ان  �آخ��ر،  �أب  لزوجته من  �ضاد�س  طفل 
وق��د ق�ضى  �ضنة.  و13  ���ض��ن��و�ت  ب��ني خم�س  ت���ر�وح  �ضن  يف 
�لناجم  �ل��دخ��ان  من  �ختناقاً  نومهم  خ��الل  منهم  خم�ضة 
عن �حلريق فجر 11 �أيار مايو �ملا�ضي يف حني تويف �لبن 

�لأكرب بعد ثالثة �أيام متاأثر�ً باإ�ضابته يف �مل�ضت�ضفى.

انفج�ر اآي فون5  يف يد �س�حبه
 iPhone(  5 ف��ون  �ي  جلهاز  �نفجار  حالة  �ول  حدثت 
5( مل���و�ط���ن م���ن ت���اي���الن���د، وق����د وق����ع �لن���ف���ج���ار يف يد 
�ضاحبه �ثناء �ملكاملة، ومل ي�ضب �حد باأذى. وكان �ملو�طن 
بجهازه  يتحدث  �وي�ضوماك�ضاكول  �ضوفي�ضا  �لتايالندي 
ب�ضدة  �جلهاز  ح��ر�رة  �رتفعت  وف��ج��اأة  منزله  يف  �جلديد 
وت�ضاعد منه �لدخان، فقام �ضاحبه برميه على �لأر�س 
من  �لكهربائية  �ل�����ض��ر�ر�ت  م��ن  �ضل�ضلة  و���ض��درت  ف���ور�ً، 
�إنها كانت مبثابة �نفجار  �جلهاز. و�ضفها مالك �لهاتف 
عن  �ضيمتنع  �ن��ه  �وي�ضوماك�ضاكول  وق��ال  ن��اري��ة.  �ل��ع��اب 
لي�ضت �حلالة  �آبل )Apple(. وهذه هي  �ضر�ء منتجات 
حالت  وقعت  وق��د  �آب��ل  منتجات  �جهزة  لنفجار  �لوىل 

مماثلة �ضابقا مع ��ضد�ر�ت �ضابقة للجهاز.

طفلة تقفز ب�ملظلة من الن�فذة
نافذة  �خلام�ضة من عمرها من  �ضينية يف  قفزت طفلة 
فيما  مبظلة  مم�ضكة  �ل�ضني  يف  لبناء  �ل�ضاد�س  �لطابق 
يبدو حماكاة ملا �ضاهدته يف �لأفالم �لكرتونية. �حلادثة 
�ملاأ�ضاوية �ضورت بعد�ضات كامر�ت �ملر�قبة �لتي �أظهرت 
حاملة  ب��الأر���س  ترتطم  وه��ي  �ل���وردي  بلبا�ضها  �لطفلة 
�أمام  �ضقطت  حاليا  �مل��وت  ت�ضارع  �لتي  �لطفلة  �ملظلة. 
مر�أى عدد من عمال �ضركة طباعة يعمل فيها و�لدها يف 

مدينة �ضينزن �ل�ضينية.

ت�س�قط ال�سعر موؤ�سر على مر�ش القلب 
�إن ظاهرة  �إحدى �ل�ضحف  �لتي تدل على مدى �ضحة �لإن�ضان، وقالت  �إىل بع�س �ملظاهر  �أ�ضارت �ضحف بريطانية 
ت�ضاقط �ضعر �لر�أ�س تعترب موؤ�ضر� لحتمال �لإ�ضابة باأمر��س �لقلب . فقد ذكرت �ضحيفة ذي �إندبندنت �أن ت�ضاقط 
�ضعر �لر�أ�س ميكن �أن يكون �ملوؤ�ضر �لأول �مللمو�س �لذي يدل على �لإ�ضابة مبر�س �لقلب، وذلك �إذ� كان هذ� �لت�ضاقط 
من �أعلى �لر�أ�س. و�أو�ضحت �أن مر�جعة لدر��ضات متعددة �ضملت حو�يل �أربعني �ألفا من �لرجال ك�ضفت عن �أن �أولئك 
% باملقارنة مع �لآخرين،  �لذين يت�ضاقط �ضعر روؤو�ضهم من �لأعلى هم عر�ضة لالإ�ضابة باأمر��س �لقلب مبعدل 70 
م�ضيفة �أنه كلما كان �لرجال �أقل عمر� �أثناء تعر�ضهم لت�ضاقط �ل�ضعر، وكلما �ضارو� �ضلعانا بدرجة �أكرب، كان ذلك 
موؤ�ضر� �أقوى على �لإ�ضابة مبر�س �لقلب ب�ضكل �أ�ضرع. وي�ضار �إىل �أن جمعية �لقلب �لأمركية �أ�ضدرت موؤخر� قائمة 
و�لن�ضاط  �لتدخني،  عدم  �ضملت  �لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  باأمر��س  �لإ�ضابة  �حتمالت  لتقليل  خطو�ت  �ضبع  من 
�لدم منخف�ضا،  و�لإبقاء على �ضغط  �ل�ضحي،  �لكول�ضرتول  و�ملحافظة على م�ضتويات  �لز�ئد،  �لوزن  �لبدين، ومنع 
وتنظيم م�ضتويات �ل�ضكر يف �لدم، و�أخر� مر�عاة �لأكل �ل�ضحي. لكن �أحد �خلرب�ء �ملتخ�ض�ضني يف �ملجال قال �إن عدد 
�لذين لبو� كل �ملعاير �ل�ضبعة كان �ضئيال جد�. و�أ�ضاف �أن جمرد �لنظر �إىل تلك �خلطو�ت �لب�ضيطة وقيا�س ماهية 

% فقط . ن�ضبة �ل�ضعوب �ملختلفة يف �أنحاء �لعامل �ملتقدم لتلبية تلك �ملعاير جتد �أنها ل تتجاوز 0.1 
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الرج�ل اأ�سعد من الن�س�ء 
�أ�ضعد من �لن�ضاء وخا�ضة يف  �أن �لرجال  وجدت در��ضة جديدة 

�جلانب �ملتعلق باملظهر.
مركز  يف  باحثني  �أن  �لربيطانية  ميل  ديلي  �ضحيفة  وذك���رت 
بينيندين هلث للرعاية �ل�ضحية در�ضو� 12 جانباً من جو�نب 
7 منها  �ضعادة يف  �أك��ر  �ل��رج��ال  �أن  ووج���دو�  �ملعا�ضرة،  �حلياة 
بينها ما يتعلق بالر�تب و�ملظهر و�ضكل �جل�ضم. و�ضّجلت �لن�ضاء 

عالمات �أعلى يف ما يخ�س حياة �حلب و�لعائلة .
وباملجمل فقد حدد �لر��ضدون م�ضتوى �ضعادتهم �حلالية بن�ضبة 
ما يخ�س  �أعلى يف  ي�ضّجلن عالمات  �لن�ضاء  �أن  وتبني   .%  64

�ل�ضعادة �خلا�ضة بال�ضحة �لعامة وموقع �لعي�س.
�لوظائف،  يخ�س  م��ا  يف  �لن�ضاء  م��ن  �أ�ضعد  �ل��رج��ال  �أن  وظهر 

وكيفية نظر �لآخرين لهم، و�ملال، و�أمن �لوظيفة.
وقال �لأ�ضخا�س �لذين �ضملتهم �لدر��ضة �إن �لطق�س قد يح�ّضن 
يوم،  بعد  يوماً  بالتفاوؤل  �ضعورهم  من  يزيد  ورمب��ا  مز�جهم، 

�إ�ضافة �إىل �حل�ضول على مزيد من �لعاطفة من �ل�ضريك.
كما �أن �لنظام �لغذ�ئي �لأف�ضل، و�لر�ضا عن �لوظيفة، و�ل�ضفاء 
�لأمنيات  ت�ضمن  �لتي  �لالئحة  �ضمن  ب��رزت  كلها  �ملر�س  من 

�لع�ضر �لأ�ضا�ضية �لتي حت�ّضن نظرة �لأ�ضخا�س للم�ضتقبل.
وتبني �أي�ضاً �أن ثلث �لأ�ضخا�س قد ي�ضعرون مبزيد من �لتفاوؤل 

يف �حلياة �إن �أبدى �ضركاوؤهم مزيد�ً من �للتز�م.
ت��ف��اوؤًل يف حياتهم منذ  �أق���ل  ب��ات��و�  �إن��ه��م  �لأزو�ج  وق���ال خم�س 
�لعمر،  م��ع  يتطور  �ل�����ض��ع��ادة  �ل��ت��وّج��ه نحو  �أن  وت��ب��نّي  �ل����زو�ج. 

فاأظهر من يزيد عمرهم عن �ل� 55 عاماً تفاوؤًل �أكرب.

زوج�ن يختربان �سهور الع�سل
ولو�ضى  بينتون  ديفيد  �ل��زوج��ان  يعي�ضها  ���ض��ع��ادة،  ي��وم   365
جونز متنقلني بني �أجنحة �لفنادق �لفاخرة ليعي�ضا 12 �ضهر 

ع�ضل كل �ضنة هم و�بنتهم �ل�ضغرة وكل هذ� باملجان.
�ملجالت  باأحد  �لفنادق  تقييم  ديفيد ولو�ضى فى  حيث يعمل 
هذه  �لث��ن��ان  ��ضتغل  ث��م  وم���ن  �مل��ت��ح��دة  باململكة  �ل�ضياحية 
�لفر�ضة لإقامة 40 �ضهر� لهما على مد�ر �لأربع �ضنو�ت �لتى 
عا�ضا فيها معاً، كما تر�فقهما �بنتهما جمانا فى هذه �لفنادق 

طاملا �أن عمرها مل يتخط �لثالث �ضنو�ت.
ولو�ضى  ديفيد  �إن  �لربيطانية،  ميل  �لديلى  جريدة  وقالت 
�لأزو�ج  يعي�س معظم  �إليه حيث  �أح��د  ي�ضبقهما  قاما مبا مل 
على  للح�ضول  �ضنت  �آخ���ر  ف��ي��ه  ينفقان  و�ح����د�  ع�ضل  �ضهر 
�لزوجان  ي�ضتمتع  بينما  لالأبد  بها  يعي�ضان  جميلة  ذكريات 
بينتون ب�ضهر ع�ضل جديد كلما �أر�د� ذلك وكل هذ� دون �إنفاق 
مليم و�حد.  و�أ�ضاف �ملوقع مو�ضحاً، �أن �ضهر ع�ضل �لزوجني  
بينتون �لأ���ض��ل��ى ك���ان ع��ب��ارة ع��ن ث��الث��ة �أ���ض��اب��ي��ع ف��ى جنوب 
�أفريقيا �ضرفا فيها كل ما ميلكان تقريباً ظناً منهما �أن هذه 
�ضيتمكنان من  �لذى  �لوحيد  �لع�ضل  و�ضهر  �لعمر  رحلة  هى 
ق�ضائه ولكن ها هى �لأيام متر ويرتب �لزوجان �لآن ل�ضهر 
ع�ضلهما �لأربعني بعد �أن جابا �لعامل بد�ية من جزر �لكاريبى 
�ملالديف و�ل�ضني فى ق�ضة خيالية مل  �إىل �ضو�طئ  وه��او�ى 

تكتب لها �لنهاية حتى �لآن.
�ملمثلة �أوليفيا و�يلد خالل ح�ضورها حفل توزيع جو�ئز DVF �ل�ضنوي يف �لأمم �ملتحدة مبدينة نيويورك )�أ ف ب(

ه�يل بريي ح�مل 
هايل  �لأم��رك��ي��ة  �لنجمة  تنتظر 
�لأول  ����ض���ي���ك���ون  ط�����ف�����اًل  ب�������ري 
�أوليفيه  �ل��ف��رن�����ض��ي  زوج���ه���ا  م���ن 
�مل��ت��ح��دث با�ضم  م��ارت��ي��ن��ي��ز. و�أك����د 
�نها  �لأمركي  بيبول  ملوقع  بري 
حامل بطفلها �لأول من مارتينيز، 
ف�ضل  يف  �ضيولد  �ن���ه  �إىل  م�����ض��ر�ً 
�ملتحدث  وق����ال  �مل��ق��ب��ل.  �خل���ري���ف 
ميكنني �أن �أوؤكد �ن هايل و�أوليفيه 
و�ضع  يف  وه��ايل  بطفل،  �ضرزقان 
�ل��ر�ه��ن��ة مليئة  مم��ت��از و�مل��رح��ل��ة 
كان  �حل��م��ل  �ن  و�أك���د   . باحلما�س 
ط��ب��ي��ع��ي��اً و�جل���م���ي���ع ����ض���ع���د�ء. من 
جهتها ذكر موقع يو �إ�س ماغازين 
�ن �جلنني ذكر. ي�ضار �إىل �ن بري 
)46 �ضنة( هي �أم لبنة تدعى نهال 
�أرييال يف �خلام�ضة من �لعمر من 

زوجها �ل�ضابق غابرييل �أوبري.
�أعلنا  ومارتينيز  ب��ري  �ن  ويذكر 
زو�ج��ه��م��ا يف ك��ان��ون �ل��ث��اين يناير 
�أكر  ��ضتمرت  2012، بعد عالقة 
من �ضنة. وكانت بري �عرتفت يف 
ترغب  �بنتها  �ن  �ملا�ضي  �خلريف 

ب�ضدة �أن يكون لها �أخ �أو �أخت.

�سمية خ�س�ب تخ�سر 
وزنه� الزائد 

بد�أت �ملمثلة �مل�ضرية �ضمية خ�ضاب 
ت�ضوير برناجمها �ضمية و�ل�ضتات 
بالتعرف  يعنى  �ل��ذي  �لعامل  حول 
حول  مميزة  �ضعبية  طبخات  على 
كل  يف  �ل�ضيد�ت  ويخاطب  �ل��ع��امل 
�ضيء حتى �أدق �مل�ضكالت �خلا�ضة، 
�إذ�ع�����ت�����ه ع���ل���ى قناة  �مل����ق����رر  وم�����ن 

�لقاهرة و�لنا�س .
�ل�ضور  ه��ذه  �لنظر يف  يدقق  ومل��ن 
�لربنامج  حلقات  ت�ضوير  �ضمن 
�ضيالحظ �أن �ضمية خ�ضرت �لكثر 
ما  ر�ضيقة عك�س  وتبدو  وزنها  من 
ق��ب��ل. و�جلدير  م���ن  ع��ل��ي��ه  ك��ان��ت 
�خل�ضاب  �ضمية  �لفنانة  �أن  بالذكر 
جديد  لفيلم  �لتح�ضر  ب��ا���ض��رت 
بعنو�ن ليلة �لعيد ، وتدور �أحد�ثه 
ح����ول ق��ه��ر �ل���رج���ال ل��ل��ن�����ض��اء من 

خالل �أزمة 9 �ضخ�ضيات ن�ضائية.

كمد�فع  يون�س  ع�ضام  �لفل�ضطيني  �حلقوقي  ُيعرف 
على قطاع غزة  �لإ�ضر�ئيلية  �لع��ت��د�ء�ت  عن �ضحايا 
ووق��وف��ه �إىل ج��ان��ب �حل��ري��ات �ل��ع��ام��ة، ل��ك��ن �لرجل 
فناناً  و�لإن�ضاين  �حلقوقي  ح�ضوره  ور�ء  يخفي  كان 
�لر�ضم  يجيد  �ل��ذي  يون�س  �كت�ضف  خمتلف.  نوع  من 
ورغبة  موهبة  لديه  �أن  �ضنو�ت  ثماين  قبل  و�خل��ط 
�إىل  ي���د�ه  ر���ض��وم��ات��ه وم��ا تخطه  يف تطبيق وحت��وي��ل 
�لعمل  بد�أ  وبالفعل  �لقمح،  �ضيقان  با�ضتخد�م  لوحات 
فكرة  ب���د�أت  متنوعة.  لوحة   32 لديه  �ل��ي��وم  و�أ�ضبح 
غ��زة عندما  �لإن�����ض��ان يف  �مل��ي��ز�ن حلقوق  مدير مركز 
بالقطاع  �لأم��اك��ن  �أح��د  يف  �لقمح  ب�ضيقان  لوحة  ر�أى 
غمار  بنف�ضه  يخو�س  �أن  فقرر  �ضعيفة،  كانت  لكنها 
�لوقت  ومع  �للحظة  تلك  بد�أ من  وبالفعل  �لتجربة، 

�أ�ضبح حمرتفاً لهذ� �لفن.
ي��ق��ول ي��ون�����س �إن���ه تعلم م��ن �ل��ت��ج��ارب و�لأخ���ط���اء يف 
باأنه  �لطبيعة  منتج  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  و����ض��ف��اً  ل��وح��ات��ه، 
خالية  ل��وح��ات��ه  جميع  �أن  �إىل  م�����ض��ر�ً  منه  �أج��م��ل  ل 
ويكون منها  �ل�ضيقان  يعتمد على  و�إمن��ا  �لأل��و�ن  من 
لل�ضم�س  تعر�س  وي��ك��ون  �ل��ل��ون  غ��ام��ق  �لأول  ن��وع��ان، 

�إن �لعمل  �ل��ل��ون. وق���ال يون�س  ب��ك��رة و�ل��ث��اين ف��احت 
ب���ه���ذه �ل��ط��ري��ق��ة ع��ل��ى م��ت��ع��ت��ه ���ض��ع��ب، ي��ح��ت��اج من 
�ل�ضخ�س �إىل �أن يكون قادر�ً على تطويع نف�ضه للعمل 
�إىل �أن �للوحة  بدقة متناهية ومبثابرة وجد، م�ضر�ً 
�لو�حدة ت�ضتغرق مدة �أ�ضبوع على �لأقل �إذ� مت �لعمل 
فيها ب�ضكل يومي ومنتظم. لكن بع�س لوحات يون�س 
يف  وت��رك��ي��زه  �هتمامه  نتيجة  �أط���ول  وق��ت��اً  ��ضتغرقت 
�إىل  �مل��ي��ز�ن،  مركز  وم��دي��ر  كحقوقي  �لر�ضمي  عمله 
جانب حبه �لقر�ءة و�ملطالعة ب�ضكل يومي و�لهتمام 
�أنها  �أبنائه. قيمة هذ� �لفن كما ير�ها يون�س  ب�ضوؤون 
تاأخذه بعيد�ً عن �لعمل و�ضغوط �حلياة، فهو ل يفكر 
�إل يف �للوحة �لتي �أمامه لأن �لإجناز يجب �أن يكون 
�للوحة  �أن  �إىل  م�ضر�ً  فيها،  ي�ضعب  و�خل��ط��اأ  دقيقاً 

مهما حاولت �لتفكر بعيد�ً عنها �أعادتك لها.
�أطرح  ل  ي��ق��ول  �إذ  ب��ال��ف��ن��ان،  و�ضفه  يون�س  وي��رف�����س 
نف�ضي كفنان، لكن هذه هو�يتي و�أمتنى �أن يكون لدّي 
وقت �أكرب حتى �أجنز �ملزيد من هذه �للوحات.. �أردت 
رغم كل �ن�ضغالتي يف �لعمل ويف �لبيت �أن �أظهر �أهمية 

تنظيم �لوقت بالن�ضبة يل وللنا�س جميعاً .

لوح�ت ب�سيق�ن القمح يف غزة 

دوقة كمربدج مت�ر�ش الري��سة ب�لكعب
لعب  من  ميدلتون،  كيت  كمربدج،  دوق��ة  �ل�ضاد�س،  �ل�ضهر  يف  حملها  ول  �لعايل  �لكعب  مينع  مل 
�لبينغ بونغ وكرة �ل�ضلة �أثناء زيارة مركز لإيو�ء �مل�ضردين يف ��ضكتلند� برفقة زوجها �لأمر وليام 
�إىل مركز  كايت  وزوجته  �لأم��ر  لزيارة  فيديو  ومقاطع  �مل�ضاهر �ضور�ً  �أخبار  ون�ضرت مو�قع   .

لإيو�ء �مل�ضردين يف مدينة غال�ضكو �ل�ضكتلندية. وبدت كايت، �لتي �أكدت �أن �ملوعد �ملتوقع لولدتها 
هو يف متوز يوليو �ملقبل، مرتاحة �أثناء لعب ريا�ضة �لبينغ بونغ �لتي تربع فيها، مع زوجها وليام، 

وهي بالكعب �لعايل. وبعد �نتهاء �جلولة، �نتقل �لإثنان �إىل ملعب كرة �ل�ضلة وقامت كايت برمي 
�لكر�ت باجتاه �ل�ضلة، حيث حاولت خم�س مر�ت قبل �أن ت�ضّجل نقطة. وكانت زّلة ل�ضان من دوقة 

كمربدج، �ل�ضهر �ملا�ضي ك�ضفت �أنها تنتظر ولدة طفلة، ما يعني �نه �إذ� �أجنبت فتاة �ضتكون 
مر�ضوماً  �أ�ضدرت  �لثانية  �إليز�بيث  �حلالية  �مللكة  �ن  مبا  لربيطانيا  ملكة 

�أول طفل لالأمر وليام  �أمرة عند ولدتها، ليكون  يق�ضي مبنحها لقب 
وريث �لعر�س �أياً يكن جن�ضه فال يقت�ضر �لأمر على �أن يكون ذكر�ً فقط. 


