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عربي ودويل

الرنويج ت�صيد بالدور الذي ت�صطلع به 
المارات على ال�صاحة الإن�صانية الدولية

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

بيان احتجاجي لل�صفارة الأمريكية جمرّد راأي
 اأم تدّخل يف ال�صاأن الداخلي التون�صي ؟

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل بتاأمني �لعي�س �لكرمي و�لإ�شتقر�ر �لأ�شري و�مل�شكن 
�خلا�شة  بالفئات  �لإهتمام  على  �شموه  من  وحر�شا  للمو�طن  �ملالئم 
مقومات  وتامني  �حتياجاتهم  تلبية  على  و�لعمل  و�لأر�م���ل  و�ملعاقني 
�لدولة  تنفيذ مبادر�ت رئي�س  �أق��رت جلنة متابعة  �لكرمية لهم  �حلياة 
�ملو�فقة �ملبدئية لبناء ومنح 1870 م�شكنا لذوي �لإحتياجات �خلا�شة 
477 من ذوي  و�لأر�م��ل �حلا�شنات لأبناء على م�شتوى �لدولة منهم 

�لإحتياجات �خلا�شة و1339 م�شكنا لالر�مل �حلا�شنات لأبناء.
�أ���ش��م��اوؤه��ن بك�شوفات  وي��ت��وج��ب ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ني و�مل���و�ط���ن���ات �ل�����و�ردة 

�مل�شتفيدين ممن ح�شلو� على مو�فقات مبدئية من جلنة متابعة تنفيذ 
لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  مر�جعة  �شرورة  �لدولة  ري�س  مبادر�ت 
�ملو�فقة  لإ�شد�ر  متهيد�  منهم  �ملطلوبة  و�لبيانات  �لوثائق  ل�شتكمال 

�لنهائية ب�شاأن ح�شولهم على �مل�شكن.
رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  نائب  �لزعابي  جمعة  �أحمد  معايل  و�أك��د 
�للجنة  �أن  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  مبادر�ت  تنفيذ  متابعة  جلنة 
�لحتياجات  ذوي  متطلبات  ع��ل��ى  وت��رك��ز  تعنى  ع��م��ل  منهجية  تبنت 
�خلا�شة و�حلالت �خلا�شة نظر� حلاجة هذه �لفئة �إىل �لرتكيز عليها 
و�إعطائها �لأولوية يف �لهتمام و�لدعم مبا يحقق روؤية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بتوفري �أعلى 

م�شتويات �لرفاه لأبناء و�شعب �لإمار�ت.               )�لتفا�شيل �س2(

   

عبداهلل بن زايد ي�شارك يف افتتاح 
قمة الأمن الآ�شيوي ب�شنغافورة

•• �سنغافورة-وام:

�شارك �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �ل نهيان وزير �خلارجية يف حفل 
�لتي   12 �ل�  �شانغريال يف دورتها  �لأ�شيوي حو�ر  �فتتاح قمة �لمن 
يونيو  �لثاين من  وت�شتمر حتى  �م�س  �شنغافورة  ب��د�أت فعالياتها يف 
�ملقبل. ي�شارك يف �ملنتدى عدد من وزر�ء �لدفاع و�لد�خلية و�خلارجية 
وكبار �مل�شوؤولني �حلكوميني و�ملحللني �لع�شكريني و�شناع �لقر�ر يف 
�لدو�ئر �لدبلوما�شية و�لأمنية من 27 دولة. و�لقى �لدكتور جون 
للدر��شات  �ل��دويل  �ملعهد  ورئي�س  �لعام  �لتنفيذي  �ملدير  ت�شيبمان 
�أهمية  على  فيها  �أكد  �حلفل  بد�ية  ترحيبة يف  كلمة  �لإ�شرت�تيجية 
قمة �لأمن �لآ�شيوي كعن�شر ل غنى عنه يف �لهيكل �لأمني �لإقليمي 
يف �آ�شيا ودول �ملحيط �لهادئ يف دورتها �حلالية.  )�لتفا�شيل �س3(

الرتبية ت�ؤكد ا�شتجابتها ملا ن�شرته الفجر
تعميم للمناطق التعليمية وامليدان الرتبوي 

لرت�شيد املياه والكهرباء يف املدار�س 
•• دبي-	حم�سن	را�سد	

�ملو�رد  �إد�رة  ، وجهت  �أ�شبوع  �لثانية خالل  ��شتجابة للرتبية للمرة  يف 
�أم�����س �لأول ك��ت��اب��ا ل��ك��اف��ة �ملناطق  ب����وز�رة �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �مل��ال��ي��ة 
ظاهرة  ح���ول  �ل��ف��ج��ر  ن�����ش��رت��ه  مل��ا  ����ش��ت��ج��اب��ة   ،474 ب��رق��م  �لتعليمية 
وكانت  موؤخر�،  �ملد�ر�س  بع�س  يف  و�لكهرباء  �ملياه  ��شتخد�م  يف  �لهادر 
منذ  �مل�شاعد  �لرتبية  وز�رة  وكيل  ح�شن  فوزيه  ل�  �لأوىل  �ل�شتجابة 
�أيام ، معربة عن ��شتيائها لهذ� �لهادر، وموؤكدة على حر�س �لوز�رة على 
�تخاذ قر�ر حا�شم �إيذ�ء �أية �إد�رة مدر�شية ل تلتزم بالرت�شيد ، بعدما 
400�ألف  نحو  بلغ  ح��د�  و�لكهرباء  للمياه  ��شتهالك  فو�تري  ك�شفت 
�أ���ش��ه��ر عطلة �ل�����ش��ي��ف مل���د�ر����س ب��ال ط���الب وب���ال معلمني .                 دره���م يف 

تنفيذا لت�جيهات خليفة 

جلنة متابعة مبادرات رئي�س الدولة تقر بناء 1870 م�شكنا 
لـذوي الحتياجـات اخلا�شـة والأرامـل احلا�شنـات لأبنـاء

اعت�شام مفت�ح لق�شاة م�شر ووا�شنطن حتذر رعاياها من منطقة الهرم

بولي�شية دولة  لإقامة  ي�شعون  الإخوان  حقوقية:  منظمة   40
•• القاهرة-وكاالت:

ُق�شاة  �أن  �م�س  م�شاء  م�شر،  يف  �لق�شاة  ن��ادي  �أعلن 
رو� �لعت�شام يف بيت �لعد�لة ب�شبب ما �أ�شماه  م�شر قرَّ
��شتقالله.  على  �ل�شارخ  و�لعتد�ء  �لق�شاء  مذبحة 
وق��ال��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل�����ش��رف��ة ع��ل��ى �ع��ت�����ش��ام �ل��ُق�����ش��اة يف 
م�شر بالنادي، مبنا�شبة �إ�شر�ر جمل�س �ل�شورى على 
�ل�شلطة  �ملو�د مب�شروع تعديل قانون  مناق�شه بع�س 
مذبحة  حقيقته  ف��ى  وه��و  وبهتاناً،  زور�ً  �لق�شائية 
وحرمان  ��شتقاللهم  على  ���ش��ارخ  و�ع��ت��د�ء  للق�شاة 
للعد�لة من رموزها، و�شيوخها �لأجالء، لذلك قرر 
ق�شاة م�شر �لعت�شام يف بيت �لعد�لة )يف �إ�شارة �إىل 

نادي �لُق�شاة(.
جماعة  م�شرية  حقوقية  منظمات  �تهمت  ذل��ك  �ىل 
بولي�شية  دول���ة  لق��ام��ة  بال�شعي  �مل�شلمني  �لخ����و�ن 
جديدة من خالل م�شروع قانون �جلمعيات �لهلية 

•• بريوت-يو	بي	اأي:

م�����ّدد �ل����رمل����ان �ل��ل��ب��ن��اين، �م�������س �جل���م���ع���ة، وليته 
�لت�شريعية ملدة عام و5 �أ�شهر.  و�أقّر جمل�س �لنو�ب 
يف جل�شة خا�شة عقدها �م�س، م�شروع قانون متديد 
ت�شرين   20 يف  لتنتهي  �أ�شهر،  و5  ع��ام  مل��دة  ولي��ت��ه 

�لثاين نوفمر 2014.
بني  م�شبقاً  عليها  �ملتفق  �لتمديد  جل�شة  وح�شر 
نائب   100 ن��ح��و  ل��ب��ن��ان،  يف  �ل�شيا�شيني  �لأف���رق���اء 
�لنيابية  �ل��ك��ت��ل  م��ع��ظ��م  مي��ث��ل��ون   ،128 �أ���ش��ل  م��ن 
و�لأح��ز�ب، فيما �ُشّجل غياب لنو�ب )�لتّيار �لوطني 

�لذي قالت �نه يخنق منظمات حقوق �لن�شان ويفر�س 
مزيد� من �لقيود على حرية تكوين �جلمعيات.

�ملنظمة  بينها  م��ن  حقوقية  منظمة  �رب��ع��ون  وق��ال��ت 
لدر��شات  �لقاهرة  ومركز  �لن�شان  حلقوق  �مل�شرية 
�حلرية  وح��زب  �جلماعة  �ن  بيان  يف  �لن�شان  حقوق 
و�ل���ع���د�ل���ة �مل��ن��ب��ث��ق ع��ن��ه��ا ي�����ش��ع��ي��ان �ىل ت��ق��ي��ي��د عمل 
ب�شكل عام، وخنق منظمات  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 

حقوق �لإن�شان ب�شكل خا�س.
رت �ل�شفارة �لأمريكية يف م�شر،  ويف تطور جديد حذَّ
�لأهر�مات  �لق��رت�ب من منطقة  رعاياها من  �م�س 

�لأثرية بجنوب �لقاهرة.
�أنها لحظت يف �لأونة �لأخرية  �إىل  �ل�شفارة  و�أ�شارت 
وجود من �أ�شمتهم �أفر�د غا�شبني يحيطون ب�شيار�ت 
�لأفو�ج �ل�شياحية �لأمريكية مبنطقة �لأهر�مات، بل 
وو�شل �لأمر يف بع�س �لأحيان �إىل حماولة فتح تلك 

�ل�شيار�ت بالقوة.
عار�س  �ل��ذي  ع��ون،  مي�شال  �لنائب  برئا�شة  �حل��ر( 
على  �لنيابية  �لكتل  معظم  و�تفقت  ب�شّدة.  �لتمديد 
��ل �ىل  �ل��ت��و���شّ ت��ع��ّ�  بعد  ل��ل��رمل��ان،  �لتمديد  خ��ط��وة 
�أ�شا�شه  ق��ان��ون جت��ري على  بينهم على  م��ا  �ت��ف��اق يف 
�لنتخابات �لت�شريعية يف �لبالد، و�لتي كانت مقّررة 
يف 16 حزير�ن يونيو �ملقبل. ومبوجب هذ� �لتمديد، 
حتى  �ملوؤجلة  بحكم  �لت�شريعية  �لنتخابات  �أ�شبحت 
�لثاين  20 ت�شرين  �ملمّدة للرملان يف  نهاية �لولية 

نوفمر 2014.
ن���ّف���ذت �حل��م��ل��ة �ملدنية  وب���ال���ت���ز�م���ن م���ع �جل��ل�����ش��ة، 
�شاحة  يف  �إعت�شاماً  لبنان،  يف  �لنتخابي  لالإ�شالح 

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:08  
الع�صاء......   08:38

�شحفي فل�شطيني ��شيب باختناق ب�شبب قنابل �لغاز �ل�شر�ئيلية يف �ل�شفة)� ف ب(

لبنانيون يقذفون �شور �لنو�ب بالطماطم �حتجاجا عى متديد ولية �لرملان

حتى �مل�شاجد مل ت�شلم من ق�شف �لقو�ت �ل�شورية وقو�ت حزب �هلل  )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

�ل�شوري  �لإع���الم���ي  �مل��رك��ز  ق���ال 
�لتوحيد  ل���و�ء  م��ن  ت��ع��زي��ز�ت  �إن 
و�ملجل�س �لع�شكري بحلب متكنت 
�ملفرو�س  �خ���رت�ق �حل�����ش��ار  م��ن 
بريف  �ل���ق�������ش���ري  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى 
����ش��ت��ب��اك��ات عنيفة  ب��ع��د  ح��م�����س، 
�للبناين  �هلل  ح��زب  م�شلحي  م��ع 
�ل��ذي��ن ي��ح��ا���ش��رون �مل��دي��ن��ة منذ 

�أك� من ع�شرة �أيام.
�لرئي�س  ���ش��رة  ج����ورج  و�أو����ش���ح 
�ملوؤقت لالئتالف �لوطني لقوى 
�ل���ث���ورة و�مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة �أن 
1000 مقاتل من �جلي�س �حلر 

و�شلو� �لق�شري للدفاع عنها.
�لناطق  هلل  �لعبد  �ل��ه��ادي  وق���ال 
للثورة  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب���ا����ش���م 
دخلت  �لتي  �لأع��د�د  �إن  �ل�شورية 
بالع�شر�ت  �لتوحيد هم  لو�ء  من 
حتى �لآن، م�شري� �إىل �أن �حل�شار 
قائما.  ي������ز�ل  ل  �مل���دي���ن���ة  ع���ل���ى 
و�أ�شاف �أن �لثو�ر ف�شلو� يف �إخر�ح 
�ملدينة  خ���ارج  لعالجهم  ج��رح��ى 
�إىل  �أدى  ��شتهدفهم  ق�شفا  لكن 

مقتل عدد منهم.
وكان �لئتالف �ل�شوري �ملعار�س 
ق���د �أع���ل���ن رف�����ش��ه �مل�������ش���ارك���ة يف 

�لنظام  ق��و�ت  �إن  له-  لندن مقر� 
��شتكملو�  �هلل  ح���زب  وم�����ش��ل��ح��ي 
�لطوق حول مدينة �لق�شري مع 
قريتني  �إىل  �خلمي�س  تقدمهم 

جديدتني �شمال �ملدينة.
�شرة  ج������ورج  �أع����ل����ن  ذل�����ك  �ىل 
لقوى  �لوطني  �لئ��ت��الف  رئي�س 
�ل�شورية  و�مل���ع���ار����ش���ة  �ل�����ث�����ورة 
ع�شو�   43 �إ����ش���اف���ة  ب��ال��ن��ي��اي��ة 
عدده  لي�شبح  لالئتالف  جديد� 
حني  يف  �شيد�ت،   8 منهم   114
رئي�س  �نتخاب  تاأجيل  عن  �أعلن 
حزير�ن  يونيو  حتى  لالئتالف 

�ملقبل.
وقال �شرة يف موؤمتر �شحفي يف 
ختام �جتماع لالئتالف �ملعار�س 
�لئتالف  تو�شعة  �إن  باإ�شطنبول، 
جاءت بعد ت�شويت �لهيئة �لعامة 
ع��ل��ى �ل��ت��و���ش��ع��ة ح��ي��ث �أج����اب 49 
�شوت  مقابل  بنعم  �أع�شائها  من 
و�حد بال، م�شري� �إىل �أن �لن�شبة 
ثلثا  ه����ي  ل��ل��ت�����ش��وي��ت  �ل����الزم����ة 

�لثلثني.
و�أو�شح �أن من بني �ل�43 ع�شو� 
�لأرك����ان،  م��ن هيئة   15 ج��دي��د� 
�ل�����ث�����وري،  �حل���������ر�ك  م�����ن  و14 
ع�شو�،   14 ب����  ق��ائ��م��ة  وك���ذل���ك 
�ل�شوري  �جلي�س  �أن  على  م�شدد� 

االئتالف ال�ش�ري ي��شع �شف�فه وي�ؤجل انتخاب رئي�شه

تعزيزات للحر تخرتق ح�شار الق�شري وت�شتبك مع حزب اهلل

•• عوا�سم-وكاالت:

�لفل�شطيني  �ل���رئ���ي�������س  ب���ح���ث 
وزير  عبا�س �جلمعة مع  حممود 
�خلارجية �لمريكي جون كريي 
تطور�ت  �آخ���ر  هاتفي  �ت�����ش��ال  يف 

جهود �حياء عملية �ل�شالم.
�لرئي�س عبا�س  �أكد  �لبيان  وتابع 
���ش��رورة ب���ذل ك��ل ج��ه��د لإطالق 
للمرجعيات  وفقا  �ل�شالم  عملية 
�ملحددة. وتابع �لبيان �ن �لرئي�س 
ق�شيتي  ك��ريي  م��ع  بحث  عبا�س 
م�شدد�  و�لأ����ش���رى،  �ل���ش��ت��ي��ط��ان 
على �شرورة �لإفر�ج عن �لأ�شرى 

ووقف �ل�شتيطان.
�لحت������اد  ن������دد  ب���روك�������ش���ي���ل  ويف 
�لوروب���������������ي �م�����������س ب����امل���������ش����روع 
�ل�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي ل����ب����ن����اء وح�������د�ت 
�لقد�س  يف  ج��دي��دة  ��شتيطانية 

�لتو�شع  �ن  �ل�شرقية م�شدد� على 
�لر������ش����ي  يف  �مل�������ش���ت���وط���ن���ات  يف 
ي���ج���ع���ل من  �ن  �مل���ح���ت���ل���ة مي���ك���ن 
قائم  حل  �ىل  �لتو�شل  �مل�شتحيل 
ع��ل��ى دول����ت����ني.  و�ع���ل���ن���ت وزي����رة 

خ����ارج����ي����ة �لحت���������اد �لوروب���������ي 
�مل�شتوطنات  �ن  ��شتون  كاثرين 
�لقانون  مب��وج��ب  ���ش��رع��ي��ة  غ��ري 
�لدويل وقد جتعل من �مل�شتحيل 

�لتو�شل �ىل حل �لدولتني.

ظل  يف  ل��ل��ح��و�ر  م���وؤمت���ر  �أي 
�لق�شري  على  �لق�شف  ��شتمر�ر 
ووج���ود ق��و�ت م��ن �إي���ر�ن وحزب 

�هلل يف �شوريا.
�ل�شوري  �لنظام  ق��و�ت  وتو��شل 
ق�شف  �هلل   ح�����زب  وم�����ش��ل��ح��و 
�لق�شري منذ عدة �أيام مبختلف 
�أن�����������و�ع �لأ�����ش����ل����ح����ة، مم�����ا دف���ع 
��شتغاثة  ند�ء  لتوجيه  �ملعار�شة 

ع����اج����ل، وذل�������ك ب���ال���ت���ز�م���ن مع 
�حتد�م �ملعارك بالغوطة �ل�شرقية 
ب�ريف دم�شق ومناطق �أخرى من 

�لبالد.
و����ش��ت��م��ر ع��ن��ا���ش��ر ح����زب �هلل يف 
�ل��ق�����ش��ري، ويقول  �أح���ي���اء  ق�����ش��ف 
�لكثيف  �ل��ق�����ش��ف  �إن  ن��ا���ش��ط��ون 
ع��ل��ي��ه��ا �أ���ش��ف��ر ع���ن �إ���ش��اب��ة �أك� 
500 �شخ�س يعانون نق�س  من 

�لعناية  توفر  وع��دم  �لأوك�شجني 
�لطبية �لالزمة، من بني 1500 

م�شاب حما�شرين باملدينة. 
ويفاقم �أزمة �ملدنيني يف �لق�شري 
حزب  فر�شه  �ل��ذي  �مل��اء  �نقطاع 
على  مقاتليه  �شيطرة  ب��ع��د  �هلل 
حمطة �ملياه �لرئي�شية للمدينة.

�ل�شوري  �ملر�شد  قال  جانبه  من 
حلقوق �لإن�شان -�لذي يتخذ من 

عبا�س وكريي يبحثان هاتفيا جه�د اإحياء عملية ال�شالم 

الحتاد الوروبي: امل�شتوطنات تق�شي على حل الدولتني
م�شلحي  من  الع�شرات  مقتل 
اأفــغــانــ�ــشــتــان  يف  ــان  ــب ــال ط

•• كابول-وكاالت:

�أف��غ��ان��ي��ة �م�س  �أع��ل��ن��ت م�����ش��ادر 
�جلمعة �أن �لع�شر�ت من م�شلحي 
حركة طالبان قتلو� يف ��شتباكات 
وعلى ي��د ق��و�ت �لأم���ن يف جنوب 

�شرق �أفغان�شتان وو�شطها.
 38 �أن  حملية  م�����ش��ادر  وذك����رت 
ع��ن�����ش��ر� ع��ل��ى �لأق�����ل م���ن حركة 
باك�شتانيون-  -معظمهم  طالبان 
ق��ت��ل��و� و�أ���ش��ي��ب �ل��ع�����ش��ر�ت خالل 
�����ش���ت���ب���اك���ات وق���ع���ت �ل��ل��ي��ل��ة قبل 
ترعاها  م��ل��ي�����ش��ي��ات  م���ع  �مل��ا���ش��ي��ة 
�����ش����رق  ج������ن������وب  يف  �حل�����ك�����وم�����ة 

�أفغان�شتان.
وقال لطف �هلل كمر�ن -وهو من 
�لزعماء �ملحليني- لوكالة �لأنباء 
�لأملانية �إن نحو �ألف من عنا�شر 
ط��ال��ب��ان ه��اج��م��و� ث��الث ق��رى يف 
�أخطر  م��ن  وه��ي  �أن����د�ر،  منطقة 

�ملناطق بولية غزين.

العراق  يف  مــوحــدة  �شلوات 
للمالكي انتقادات  ت�شمنت 

•• بغداد-وكاالت:

�أقامت بع�س �ملحافظات �لعر�قية 
و�لتي  �شنية  �أغلبية  ت�شكنها  �لتي 
ت�شهد تظاهر�ت و�عت�شامات منذ 
ن��ح��و ���ش��ت��ة ����ش��ه��ر، ���ش��الة جمعة 
دة ت�شمنت خطبا تنتقد �أد�ء  ُمَوحَّ
�ملالكي.  �ل����وزر�ء  رئي�س  حكومة 
وق�����د �أط����ل����ق �مل���ت���ظ���اه���رون على 
حر�كنا  م�شار  ��شم  �جلمعة  ه��ذه 
�ىل  �إ���ش��ارة  يف  ميلي�شياتكم  يقهر 
بال�شتهد�ف  �ملتهمة  �مللي�شيات 
�ل��ط��ائ��ف��ي يف ب��غ��د�د و�ل��ت��ي يتهم 
�ملتظاهرون �حلكومة مب�شاندتها 
وتقام  �أن�شطتها.  على  و�لت�شرت 
دة ويف بعقوبة  �شالة �جلمعة �ملَُوحَّ
وع���دد م��ن �ل��ب��ل��د�ت يف حمافظة 
دي��اىل، يف حني يقت�شر �لم��ر يف 
و�ملو�شل  وكركوك  بغد�د  من  كل 
ينتقد  على �شالة جمعة موحدة 

خطباوؤها حكومة �ملالكي.

اأهال بكم يف 
م�قع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد
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الربملان اللبناين ميّدد لنف�شه عامًا ون�شف العام

ليبيا  ــر  ــاأم ت لهـــاي  حمكمة 
القذايف ال�شالم  �شيف  بت�شليم 

•• الهاي	-رويرتز:

مبحكمة  ق�������ش���اة  �أ������ش�����در 
يف  �لدولية  �حل��رب  جر�ئم 
يطالب  �م�س  له��اي حكما 
ليبيا بت�شليم �شيف �ل�شالم 
معمر  �لر�حل  �لزعيم  �ب��ن 
�لتي  �ملحكمة  �ىل  �ل��ق��ذ�يف 
فيما  مل���ح���اك���م���ت���ه  ت�������ش���ع���ى 
�رتكبت  ب���ج���ر�ئ���م  ي��ت�����ش��ل 
�أطاحت  �لتي  �ل��ث��ورة  �أث��ن��اء 

بو�لده.
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تقليد كوكبة من �شباط �شرطة اأبوظبي رتبا جديدة
•• اأبوظبي-وام:

قلد �للو�ء خليل د�وود بدر�ن مدير عام �ملالية و�خلدمات يف �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي �شتة �شباط رتبهم �جلديدة. ودعا �للو�ء 
حت�شني  ومكت�شبات  عطائهم  على  �حل��ف��اظ  �إىل  �ل�شباط  ب���در�ن 
�خلدمات �لتي تقدمها �شرطة �أبوظبي معتر� ترقيتهم �إىل رتب 
جديدة تقدير� ملجهود�تهم يف �لعمل �ل�شرطي �لذي يحظى برعاية 
ف�شحة  على  �حلفاظ  يف  ي�شهم  نحو  على  �ل�شرطية  �لقيادة  ودع��م 
�لأمن و�ل�شتقر�ر �لتي تتميز بها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�ملعرفة  و�كت�شاب  �لعلمي  �لتح�شيل  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر  على  وحثهم 
ر�فد�  ليكونو�  و�لتطويرية  �لوظيفية  �مليادين  �شتى  يف  و�مل��ه��ار�ت 

لنه�شة �لبناء و�لتطور �لتي طالت جميع �لقطاعات يف �لدولة .

حاكم ام القيوين يهنئ رئي�س الدولة بح�شول المارات على مركز متقدم فى التناف�شية العاملية 2013
�لدولة  قدر�ت  وتعزز  �لقادمة  �لجيال  م�شتقبل  ت�شمن  �و�ل�شتثمارية 

فى هذة �ملجالت. 
�ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �لقيوين برقية تهنئة �ىل �خية �شاحب  �م  �لعلى حاكم 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد 
�ع��رب فيها ع��ن تقديرة و�ع��ت��ز�زة ل�شموه  و�ل��ت��ى  دب��ى رع��اه �هلل  حاكم 
�لعاملية  �لتناف�شية  �لدولة من مركز متقدم فى موؤ�شر  على ما حققتة 
�لدولة  موؤ�ش�شات  ��شرت�تيجيات  جن��اح  عن  يعر  و�ل��ذى   2013 لعام 
�لد�ء  روؤيتة فى  و�لتى دعمت  �شموه  �لتى يرعاها  �لتنفيذية  و�لر�مج 
�حلكومي �ملتميز وخلق �لقياد�ت �لوطنية لتنفيذ بر�مج �لد�ء وجناحها 

فى حتقيق �لهد�ف �لتى ر�شمتها قيادتنا �حلكيمة.

�ل�شمو  �شاحب  وق��ال  �حلكيمة.  قيادتنا  بها  �ن��ف��ردت  متميزة  تنفيذية 
حاكم �م �لقيوين �ن ح�شول دولتنا على �ملركز �لول عامليا فى �لكفاءة 
و�ملركز  و�ل�شلوكيات  �لقيم  وف��ى  �ملجتمعى  �ل��رت�ب��ط  وف��ى  �حلكومية 
�خلام�س عامليا فى �لتوظيف و�ل�شاد�س فى ممار�شات �لعمال �ىل جانب 
تقدمها فى ت�شعة ع�شر موؤ�شر� خمتلفا لت�شنف �شمن �لع�شرة �لو�ئل 
�لفتية  �لدولة  لهذه  منفرد�  موؤ�شر�  يعد  �لعاملية  �لتناف�شية  فى  عامليا 
�لجتماعى  �لرت�بط  حتقيق  �ىل  د�ئما  ت�شعى  �لتى  �لر�شيدة  وقيادتها 
وتوفري  متجان�شة  عمل  بيئة  وخلق  و�ل�شلوكيات  �لقيم  على  و�لتاأكيد 
فر�س �لعمل لكافة �بناء �لوطن وفق مبادى �لقيادة �لتى حتر�س على 
رعاية �بنائها وحتقيق كافة تطلعاتهم �مل�شتقبلية. كما �أكد �شموه �ن بناء 
�و�لتجارية  �ل�شناعية  �لقطاعات  �شو�ء فى  �ملتينة  �لقت�شادية  �لقاعدة 

•• ام	القيوين-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �خية �شاحب  تهنئة �ىل  برقية  �لقيوين  �أم  حاكم 
بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظة �هلل مبنا�شبة ح�شول �لدولة على 
��شدرة  �لذى   2013 لعام  �لعاملية  �لتناف�شية  مركز متقدم فى موؤ�شر 

�ملعهد �لدوىل للتنمية �لد�رية ب�شوي�شر�. 
و�لتقدم  �خل��ري  مل�شرية  و�ع��ت��ز�زة  برقيتة عن فخرة  فى  �شموه  و�أع���رب 
وفق  �لقطاعات  كافة  فى  �ملتميز  �حلكومى  و�لد�ء  �شموه  يرعاها  �لتى 
�ملوؤ�ش�شات  لكافة  فاعل  و�د�ء  تنموية  وب��ر�م��ج  وخطط  ��شرت�تيجيات 
وبر�مج  روؤي���ة  وف��ق  �ل�شاملة  �لتنمية  لتحقيق  �ل��دول��ة  ف��ى  �حلكومية 

تنفيذا لت�جيهات خليفة 

جلنة متابعة مبادرات رئي�س الدولة تقر بناء 1870 م�شكنا لذوي الحتياجات اخلا�شة والأرامل احلا�شنات لأبناء
•• اأبوظبي-وام	

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
بتاأمني  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لعي�س �لكرمي و�لإ�شتقر�ر �لأ�شري 
وحر�شا  للمو�طن  �ملالئم  و�مل�شكن 
بالفئات  �لإه��ت��م��ام  على  �شموه  م��ن 
�خلا�شة و�ملعاقني و�لأر�مل و�لعمل 
وتامني  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  تلبية  ع��ل��ى 
مقومات �حلياة �لكرمية لهم �أقرت 
جلنة متابعة تنفيذ مبادر�ت رئي�س 
�لدولة �ملو�فقة �ملبدئية لبناء ومنح 
�لإحتياجات  لذوي  م�شكنا   1870
�حلا�شنات  و�لأر�م����������ل  �خل���ا����ش���ة 
�ل��دول��ة منهم  لأب��ن��اء على م�شتوى 
�لإح����ت����ي����اج����ات  ذوي  م�����ن   477
�خلا�شة و1339 م�شكنا لالر�مل 

�حلا�شنات لأبناء.
ويتوجب على �ملو�طنني و�ملو�طنات 
بك�شوفات  �أ�����ش����م����اوؤه����ن  �ل����������و�ردة 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن مم���ن ح�����ش��ل��و� على 
مو�فقات مبدئية من جلنة متابعة 
�لدولة  رئ��ي�����س  م����ب����ادر�ت  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  ����ش���رورة م��ر�ج��ع��ة 
�لوثائق  ل�شتكمال  لالإ�شكان  ز�ي��د 
متهيد�  منهم  �ملطلوبة  و�لبيانات 
ب�شاأن  �لنهائية  �مل��و�ف��ق��ة  لإ����ش���د�ر 

ح�شولهم على �مل�شكن.
�لزعابي  �أحمد جمعة  و�أك��د معايل 
رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  نائب 
جل���ن���ة م���ت���اب���ع���ة ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادر�ت 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و رئ���ي�������س �ل���دول���ة 
م��ن��ه��ج��ي��ة عمل  ت��ب��ن��ت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
ذوي  متطلبات  ع��ل��ى  وت��رك��ز  تعنى 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة و�حل����الت 
�لفئة  ه��ذه  حلاجة  نظر�  �خلا�شة 
و�إعطائها  ع��ل��ي��ه��ا  �ل���رتك���ي���ز  �إىل 
�لأول��وي��ة يف �لهتمام و�ل��دع��م مبا 
�ل�شيخ  �ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  يحقق 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�أعلى  ب��ت��وف��ري  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ل���رف���اه لأب���ن���اء و�شعب  م�����ش��ت��وي��ات 

�لإمار�ت.
�جلهود  ت�شافر  �إن  معاليه  وق���ال 
بني جلنة متابعة مبادر�ت �شاحب 
ووز�رة  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س  �ل�������ش���م���و 
�ل��ع��ام��ة وب��رن��ام��ج �ل�شيخ  �لأ���ش��غ��ال 
ز�يد لال�شكان �شاهمت ب�شكل كبري 
�خلا�شة  �لح���ت���ي���اج���ات  ح�����ش��ر  يف 
�ملثلى  �ل�شبل  و�ق���رت�ح  �لفئة  بهذه 
�مل�شتوى  ورف���ع  �ملتطلبات  لتوفري 
�مل��ع��ي�����ش��ي لأب���ن���اء ���ش��ع��ب �لإم������ار�ت 
�خلا�شة  �لح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م���ن 
�خلا�شة  �حل��الت  �أ�شحاب  وكذلك 
�لأمثل  �ل����ش���ت���خ���د�م  ي�����ش��م��ن  مب���ا 

للتعامل مع هذه �حلالت �خلا�شة 
ت���اأت���ي جت�����اوز� ل��ل��ع��ق��ب��ات �ل���ت���ي قد 
ع��ل��ى م�شكن  ت��ع��رت���س ح�����ش��ول��ه��م 
وفقا لالآليات �ملتبعة يف منح �مل�شاكن 
و�ملطبقة يف �لر�مج �لأخرى �لتي 

تعنى ب�شكن �ملو�طنني.
على  �لط����الع  �لج��ت��م��اع  وت�شمن 
من  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  خم����رج����ات 
بامل�شوحات  �خل��ا���ش��ة  �ل���در�����ش���ات 
حيث  �مل��و�ط��ن��ني  مل�شاكن  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
بينت �لدر��شة �أن عدد� �شئيال من 
�مل�����ش��اك��ن �مل�����ش��ت��ه��دف��ة جت���دي فيها 
وطبقا  �ل�شاملة  �ل�شيانة  �أع��م��ال 
ل���ذل���ك ف���ق���د مت����ت �مل���و�ف���ق���ة على 
�خل��ا���ش��ة مب�شروع  �ل��ع��م��ل  ب��ر�م��ج 
�إن�����ش��اء وت��ط��وي��ر ع���دد ع�����ش��رة �آلف 
تاأتي  و�ل���ت���ي  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  م�����ش��ك��ن 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
لأبناء  �أعلنها  �لتي  �ل��دول��ة  رئي�س 

�شعبه مبنا�شبة �ليوم �لوطني.
ك���م���ا �ط���ل���ع���ت �ل��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى �شرح 
�ل  تطبيقات  ��شتخد�م  �شبل  ح��ول 
بيانات  �إد�رة  يف  ب��روج��ي��ك��ت   - �إي 
و�أقرت  �للجنة  م�شاريع  ومعلومات 
�لتطبيقات  هذه  تطوير  متطلبات 
مبا يتنا�شب مع متطلبات م�شاريع 
وك�ة  ت�شعب  بعد  خا�شة  �للجنة 
�حل�شول  ي�شهل  مبا  �مل�شاريع  هذه 

على �ملعلومات �ملطلوبة ودقتها.
�لدر��شة  ع��ل��ى  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ط���ل���ع���ت 
�شدي  ب��ح��ريت��ي  بتو�شعة  �خل��ا���ش��ة 
�لبدء  و�أق������رت  و�ل���ط���وي���ني  �ل��ب��ي��ح 
بتنفيذ هذ� �مل�شروع بكلفة تقديرية 

قيمتها �أربعون مليون درهم.
�أق����رت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ب��دء بتنفيذ  ك��م��ا 
م�����ش��روع �إن�������ش���اء ط����رق د�خ��ل��ي��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ���ش��ي��ح �ل��ب��ن��ا ب���اإم���ارة ر�أ����س 
قيمتها  ت��ق��دي��ري��ة  بكلفه  �خل��ي��م��ة 

22 مليون درهم.
وناق�شت �للجنة عدد� من �ملو��شيع 
�لأخ���������رى �مل�����درج�����ة ع���ل���ى ج����دول 
�أعمال  تر�شية  منها  و�لتي  �أعمالها 
لت�شميم  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة  �خل���دم���ات 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  و�لإ������ش�����ر�ف 
ط���ري���ق خ���ورف���ك���ان �ل����د�ئ����ري بني 
�آخر  وع��دد�  و�شرم  �لعقة  منطقتي 
من �ملو��شيع �ملعرو�شة على �للجنة 
و�ل����ت����ي �ت����خ����ذت ف��ي��ه��ا �ل����ق����ر�ر�ت 

�ملنا�شبة.
تر�أ�شه  �ل������ذي  �لج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
معايل �أحمد جمعه �لزعابي حممد 
حممد  و�شعيد  �لرميثي  �هلل  عبد 
�لنعيمي  �شيف  �هلل  وعبد  �ملقبايل 
و�ملهند�س  ���ش��ال��ح  وحم��م��د حم��م��د 
عي�شى  وحم��م��د  �مل��ن�����ش��وري  ح�شن 

حممد وعلي �لدهماين. 

للمو�رد.
�جتماعها  يف  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ط���ل���ع���ت 
���ش��وؤون �لرئا�شة  ب���وز�رة  �ل��ذي عقد 
�لفرق  �أعدتها  �لتي  �لدر��شة  على 
�لعامة  �لأ����ش���غ���ال  ب������وز�رة  �ل��ف��ن��ي��ة 
لالإ�شكان  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  وب��رن��ام��ج 
�لحتياجات  ذوي  �حتياجات  ح��ول 
�خلا�شة و�لأر�م��ل حيث بينت تلك 
�ل���ع���دي���د من  ه���ن���اك  �أن  �ل���در�����ش���ة 
�ل���ذي���ن ه���م بحاجة  �ل��ف��ئ��ات  ه����ذه 
ما�شة للم�شاكن و�لذين ل ميكنهم 

�ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  م��ن  �شكنية  منحة 
لهن  م�شكن  لبناء  لالإ�شكان  ز�ي���د 
�لكثري  يف  ي���و�ج���ه���ن  ولأب���ن���ائ���ه���ن 
تتمثل  ����ش���ع���وب���ات  �لأح�����ي�����ان  م����ن 
لوجود �شعوبات يف  �لتنفيذ  بتاأخر 
توفري �لأر���س وع��دم ت�شاوي قدره 
�جلهات  م��ر�ج��ع��ة  على  �لفئة  ه��ذه 
�حل���ك���وم���ي���ة وع���ل���ى �ل���ت���ع���ام���ل مع 
معايل  و�أك��د  �مل�شكن.  بناء  مو�شوع 
�أن توجيهات  �أحمد جمعه �لزعابي 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و رئ���ي�������س �ل���دول���ة 

�لنتظار ل�شنو�ت طويلة للح�شول 
على �مل�شكن وفقا لأقدمية �لتقدمي 
تتبعها  �ل��ت��ي  �ملعايري  م��ن  وغ��ريه��ا 
بر�مج �ل�شكان �لأخ��رى يف �لدولة 
�أن بع�س ه��وؤلء قد ل  ع��الوة على 
معايري  بال�شرورة  عليهم  تنطبق 

تلك �لر�مج.
�لفئة  هذه  معاناة  �لدر��شة  وبينت 
�ملنحة  �أو  �مل�شكن  على  �حل�شول  يف 
�لأر�م����ل  �أن  ع��ل��ى  ع���الوة  �ل�شكنية 
مو�فقة  ع��ل��ى  ي��ح�����ش��ل��ن  �ل���ل���و�ت���ي 

مل�شتحقه  �مل�����ش��ك��ن  مب���ن���ح  ت��ق�����ش��ى 
ت���ك���ون هي  �ل��ف��ئ��ة رمب����ا  ه����ذه  و�أن 
�لأ���ش��ع��ف ب��امل��ج��ت��م��ع وت�����ش��ت��ح��ق �أن 
تتم معاملتها بخ�شو�شية و�أولوية 
�لإمار�ت  �لنهو�س مبجتمع  بهدف 
بكامل �أطيافه ومكوناته ومبا يعزز 
�أفر�د �شعب  �للحمة �ملجتمعية بني 
�لإم��ار�ت ومبا يحقق روؤية �لقيادة 
م�شتويات  �أع��ل��ى  بتوفري  �لر�شيدة 
�لإم�����ار�ت..  لأب��ن��اء  �ملمكنة  �ل��رف��اه 
�تباعها  �شيتم  �ل��ت��ي  �ملنهجية  و�أن 
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•• اأو�سلو-وام:

�لرنويجية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ن��ط��ل��ق��ت 
�لإن�شانية  �ل��ع��م��ل  ور����ش���ة  �أو����ش���ل���و 
وز�رة  رع������اي������ة  حت������ت  �مل���������ش����رتك����ة 
وفد  ت��ر�أ���س  �لرنويجية.  �خلارجية 
�لدولة �شعادة �لدكتور �شعيد حممد 
�خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �ل�شام�شي 
ل�شئون �ملنظمات �لدولية ومب�شاركة 
و�لتعاون  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  م���ن  ك���ل 
�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  وممثلي  �لدويل 
�ل�شيخ  وموؤ�ش�شة  �لأحمر  �لهالل   -
�آل نهيان لالأعمال  �شلطان  ز�يد بن 
وموؤ�ش�شة  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل���ريي���ة 
�لإن�شانية  لالأعمال  ز�يد  بن  خليفة 
ودبي  �خلريية  مكتوم  �آل  وموؤ�ش�شة 
للخدمات  �لعاملية  و�ملدينة  �لعطاء 
نظر�ئهم  ج���ان���ب  �إىل  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لطرفان  �إ�شتعر�س  و  �لرنويجيني. 
جتاربهما �مليد�نية وتبادل خر�تهما 
لتعزيز  �لإن�شانية  �لإغاثة  جمال  يف 
�ل�شر�كات  وب���ن���اء  �ل���ت���ع���اون  �آل���ي���ات 
�للوج�شتية  �ل��ت��ح��دي��ات  وم��و�ج��ه��ة 

�لتي تعرقل عمليات �لإغاثة عامليا.
وخالل �لور�شة �أ�شادت جري لر�شن 
�لتنمية  ل�������ش���وؤون  �ل����دول����ة  وزي������رة 

�ل���ذي ت�شطلع به  ب��ال��دور  �ل��دول��ي��ة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم��������ار�ت  دول�����ة 
�لدولية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
�لتخفيف  يف  �لفاعلة  وم�شاهمتها 
�لتي  �لعاملية  �لإن�شانية  من �لأزمات 
تو�جه �لكثري من �لتحديات نتيجة 
و�لأزمات  �لأح���د�ث  وت��رية  لت�شاعد 

يف عدد من دول �لعامل.
من جانبه ��شتعر�س �شعادة �لدكتور 
�لور�شة  خ����الل  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ���ش��ع��ي��د 
�خلريي  �لعمل  و�إن��ط��الق��ة  تاأ�شي�س 
يف دول����ة �لم������ار�ت ع���رف م��ن��ذ �أي���ام 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان موؤ�ش�س ور�ئد �لعمل �خلريي 
و�لإن�شاين بالدولة موؤكد� �أن �لقيادة 
توجيهات  بف�شل  �ختطت  �لر�شيدة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة بن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ملجال  ه����ذ�  يف  م��ت��م��ي��ز�  ن��ه��ج��ا  �هلل 
به  �لنتقال  يف  نوعية  نقلة  وحققت 
م��ن جم���رد م�����ش��اع��د�ت �إغ��اث��ي��ة �إىل 
حتقيق  يف  �شاهمت  �إمنائية  م�شاريع 
�لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر �ل���دويل. وثمن 
�ل�شام�شي �جلهد �لكبري �لذي تقوم 
به مملكة �لرنويج وت�شدرها �لريادة 
م�شتوى  على  �لإن�����ش��اين  �ل��ع��ط��اء  يف 

�ل��ع��امل ودوره����ا �ل��ب��ارز و�حل��ي��وي يف 
ووكالتها  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  منظمات 
و�لإمنائية  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �لإغ��اث��ي��ة 
م�شري� �إىل �أهمية �لتن�شيق �مل�شرتك 
وت������ب������ادل �خل����������ر�ت م�����ع �جل����ان����ب 
�لن�شانية  �لأزم��ات  جتاه  �لرنويجي 
�ملجتمع  منها  يعاين  �لتي  �ملعا�شرة 
ي�شعان  �ل��ب��ل��دي��ن  �أن  و�أك����د  �ل����دويل 

�لعمل  مل��ن��ظ��وم��ة  �لأ�����ش����ا�����س  ح���ج���ر 
وم�شتقبله  �مل�������ش���رتك  �لن���������ش����اين 
�لثنائي  �ل���ت���ع���اون  ب������روح  م�����ش��ي��د� 
�لرنويجي  �جل����ان����ب  م����ع  �مل���ت���م���ي���ز 
لإجناح �لور�شة وحتقيق �أهد�فها يف 
�إي��ج��اد �أك��ر ق��در م��ن �لت�شامن مع 
�لعاجلة و�مللحة  �لإن�شانية  �لأحد�ث 
على �مل�شتوى �لعاملي يف بيئة مثالية 

و�مل�شئولية  �مل�شاركة  قيم  م��ن  تعزز 
�لجتماعية.

�لإمار�ت  دولة  �شعادته حر�س  و�أك��د 
�ل������د�ئ������م ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ج���ه���وده���ا 
�لن�شانية للحد من �ملعاناة �لب�شرية 
و����ش���ون �ل���ك���ر�م���ة �لإن�����ش��ان��ي��ة على 
م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل ح��ي��ث ر���ش��خ قطاع 
�مل�شاعد�ت �خلارجية �لإمار�تي ��شم 

رئي�شي  �لإم���ار�ت كمانح دويل  دول��ة 
ووكالتها  �ل���دول���ي���ة  �مل��ن��ظ��م��ات  يف 
�مل���ت���خ�������ش�������ش���ة ع����ل����ى �مل�������ش���ت���وي���ني 
�شعادته  ون����وه  و�ل�����دويل  �لإق��ل��ي��م��ي 
وطاأة  ل��ت��د�ع��ي��ات  �ل��ت�����ش��دي  �أن  �إىل 
ب�شبب  �ملتفاقمة  �لإن�شانية  �ملعاناة 
وتف�شي  و�جل��وع  �لفقر  رقعة  �نت�شار 
لتحقيق  و�شول  و�لأوبئة  �لأمر��س 

 2015 لالألفية  �لإمنائية  �أه��د�ف 
�ملجتمع  م���ن  ق���وي���ة  وق���ف���ة  ي��ت��ط��ل��ب 
وبناء  �لتعاون  �آليات  لتعزيز  �لدويل 
�ملنظمات  بني  و�لتن�شيق  �ل�شر�كات 
�لإن�شاين خا�شة يف  �لعون  ووك��الت 
و�لتاأهب  �مل��ب��ك��ر  �ل���ش��ت��ع��د�د  جم���ال 
�لتحديات  وم����و�ج����ه����ة  ل����ل����ك����و�رث 
عمليات  ت��ع��رق��ل  �ل��ت��ي  �للوج�شتية 
�لإغاثة عامليا موؤكد� �أهمية �لتعاون 
�لإق��ل��ي��م��ي و�ل�����دويل يف ب��ن��اء حركة 
�إن�����ش��ان��ي��ة ع��امل��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى تلبية 
�إح���ت���ي���اج���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات �لأزم������ات 
و�لكو�رث �لطارئة يف �لقرن �لو�حد 
�لزيارة  ع��ل��ى  وتعليقا  و�ل��ع�����ش��ري��ن. 
قال طارق �لقرق �لرئي�س �لتنفيذي 
�لكثري  تعلمنا  لقد  �لعطاء..  لدبي 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  لقاء�تنا  من 
و�جل�����ه�����ات �حل���ك���وم���ي���ة �مل���ع���ن���ي���ة يف 
�ل���رنوي���ج خ���الل ه���ذه �ل���زي���ارة ومع 
عاملية  ���ش��ر�ك��ة  �إق��ام��ة  على  تركيزنا 
�لتنمية من خ��الل بر�مج  �أج��ل  من 
�لقائمة  �ملتكاملة  �لأ�شا�شي  �لتعليم 
�لأدل��ة فاإن دبي �لعطاء تتطلع  على 
�إىل �لعمل مع �ملوؤ�ش�شات �لرنويجية 
لإح��د�ث �أث��ر د�ئ��م يف حياة �لأطفال 
�ملحرومني يف جميع �أرجاء �لعامل . 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �إد�رة �جلودة بالإد�رة �لعامة لال�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف 
�لد�خلية ور�شة عمل مو�ءمة �لإجر�ء�ت �لت�شغيلية يف دليل �لآيزو 
�شباط  ن���ادي  يف  وذل���ك  �لإد�ري�����ة  �لعمليات  م��ع   2008:9001

�ل�شرطة باأبوظبي.
�إد�رة  مدير  �ل�شريدي  مطر  �شعيد  �لدكتور  �ملقدم  �لور�شة  �فتتح 
�جلودة مدير م�شروع تطوير �لعمليات �لإد�رية و�أكد �أهمية تكامل 

�أنظمة �لتطوير بني جميع �لإد�ر�ت �لتابعة لوز�رة �لد�خلية.
و�أ�شار �إىل �شرورة متابعة تطبيق معايري �لآيزو تكامال مع �لعمليات 
�لإد�ري��ة �ملعتمدة على خمتلف �مل�شتويات و�لعمل على قيا�شها بكل 

�لتح�شني  �أج���ل  م��ن  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب���روح  و�لعمل  دق��ة وح��ي��ادي��ة 
و�لتطوير �مل�شتمرين �شعيا �إىل حتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة.

بعد ذلك تناول �لر�ئد ن�شر خليفة �لفال�شي رئي�س ق�شم �لعمليات 
�لإد�ري��ة حماور �لور�شة و�شرح عملية مو�ءمة �لإج��ر�ء�ت يف دليل 
و��شتعر�س  �لإد�ري��ة  �لعمليات  لئحة  مع   2008:9001 �لآي��زو 
�آلية توثيق  مثال على ذلك من و�قع �لعمل �ل�شرطي وتطرق �إىل 
�أ�س في�شن وحتديد  �أم  ور�شم �لعمليات �لإد�ري��ة با�شتخد�م برنامج 
مقايي�س �أد�ء �لعمليات و�لتي �شتوؤدي �إىل حت�شني �لأد�ء �لت�شغيلي.. 
على  للتدقيق  م��ي��د�ن��ي��ة  زي����ار�ت  �ل��ور���ش��ة  �شتتبع  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري� 

�ملخرجات من عملية �ملو�ءمة.
ح�شر �لور�شة عدد من �ل�شباط و�شباط �ل�شف وفرق �جلودة من 

�لإد�ر�ت �لتابعة لوز�رة �لد�خلية.
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•• �سنغافورة-وام:

�شارك �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �ل نهيان وزير 
�خلارجية يف حفل �فتتاح قمة �لمن �لأ�شيوي حو�ر 
فعالياتها  ب��د�أت  �لتي   12 �ل���  دورت��ه��ا  �شانغريال يف 
�لثاين من يونيو  يف �شنغافورة �م�س وت�شتمر حتى 
�لدفاع  وزر�ء  م��ن  ع��دد  �ملنتدى  يف  ي�شارك  �ملقبل. 
و�لد�خلية و�خلارجية وكبار �مل�شوؤولني �حلكوميني 
�لدو�ئر  يف  �ل��ق��ر�ر  و���ش��ن��اع  �لع�شكريني  و�ملحللني 
و�لقى  دول�����ة.   27 م���ن  و�لأم���ن���ي���ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لعام  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  ت�شيبمان  ج���ون  �ل��دك��ت��ور 
�لإ�شرت�تيجية  ل��ل��در����ش��ات  �ل���دويل  �ملعهد  ورئي�س 
كلمة ترحيبة يف بد�ية �حلفل �أكد فيها على �أهمية 

قمة �لأمن �لآ�شيوي كعن�شر ل غنى عنه يف �لهيكل 
�لهادئ  �مل��ح��ي��ط  �آ���ش��ي��ا ودول  �لإق��ل��ي��م��ي يف  �لأم��ن��ي 
للوزر�ء  م�شاحة  �شتتيح  حيث  �حل��ال��ي��ة  دورت��ه��ا  يف 
�ل�شيا�شة  �لق�شايا  ملناق�شة  فر�شة  �مل�شوؤولني  وكبار 
معايل  �ل��ق��ى  كما  و�مل�شتقبلية.  �حل��ال��ي��ة  و�لأم��ن��ي��ة 
جنوين تان دوجن رئي�س �ل��وزر�ء �لفيتنامي �لكلمة 
ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ق��م��ة  وت��ن��اق�����س  للقمة.  �لرئي�شية 
من  ع��دد�  �لإ�شرت�تيجية  للدر��شات  �ل��دويل  �ملعهد 
�ملحاور �لهامة من �أبرزها �لو�شع �لأمني �لإقليمي 
وتعزيز  �ل��دف��اع  و�ل��ت��ب��ادل يف جم��ال  �لتعاون  و�شبل 
�ملحيط  ودول  �آ�شيا  منطقة  يف  �لأمنية  �ل�شر�كات 
�أ���ش��ل��ح��ة �ل���دم���ار �ل�شامل  �ن��ت�����ش��ار  �ل���ه���ادئ و���ش��ب��ط 
و�إعادة تقييم �لتحديات �لأمنية. و�شت�شمل �جلل�شات 

�لعامة مناق�شات ب�شاأن نهج �لوليات �ملتحدة لالأمن 
�لع�شكري  و�ل��ت��ح��دي��ث  �ل�����ش��ر�ع  وم��ن��ع  �لإق��ل��ي��م��ي 
و�ل��رت�ج��ع �لأف��غ��اين وتعزيز �ل��ت��ع��اون �ل��دف��اع��ي يف 
�آ�شيا و�ملحيط �لهادئ. وكان �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن 
ز�يد �ل نهيان �لتقى على هام�س �لقمة مع معايل 
كيه �شامنوجام وزير خارجية �شنغافورة وبحث معه 
�شبل تعزيز �لتعاون يف �ملجالت كافة ومبا ي�شهم يف 
�ل�شديقني.  �لبلدين  بني  �ملتبادلة  �مل�شالح  حتقيق 
على  �مل��درج��ة  �ملو�شوعات  �أب���رز  ��شتعر��س  مت  كما 
جدول �أعمال قمة �لأمن �ل�شيوي �إ�شافة �ىل تبادل 
�لو���ش��اع يف  ت��ط��ور�ت  ب�شاأن  �لنظر  �لآر�ء ووج��ه��ات 
�ل�شاحة  �أح��د�ث على  �ل�شرق �لأو�شط وما طر�أ من 

�لقليمية و�لدولية.

عبداهلل بن زايد ي�شارك يف افتتاح قمة الأمن الآ�شيوي ب�شنغافورة

الرنويج ت�شيد بالدور الذي ت�شطلع به المارات على ال�شاحة الإن�شانية الدولية

امل�شت�شفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأب�ظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

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

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

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

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

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

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

ام الق�ين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• العني-وام:

حممد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
�آل نهيان �حلفل �لذي �قامه ر��شد بن 

و�شيف  �لكتبي  ح�شرمي  بن  �شويد�ن 
بن حمد بن ح�شريم �لكتبي مبنا�شبه 
�ىل  وف��ي�����ش��ل  �ح��م��د  زف����اف جنليهما 
ك��رمي��ت��ي ر����ش��د ق��ن��ا���س ب��ن ح�شريم 

بالعامري  ���ش��ع��ي��د  وم���ط���ر  �ل��ك��ت��ب��ي 
�لحتفالت  ق��اع��ه  يف  وذل����ك  �ل��ك��ت��ب��ي 
�ل�شيخ  �حل��ف��ل  ح�شر  كما  �ل��ه��ري.  يف 
ز�ي���د ب��ن حمد ب��ن ح��م��د�ن �ل نهيان 

�ل��ق��ب��ائ��ل وكبار  وع�����دد م���ن وج���ه���اء 
�ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني و�أعيان قبيلة 
مدنيني  من  �مل�شوؤولني  وكبار  �لكتبي 

وع�شكريني ولفيف من �ل�شدقاء.

�شيف بن حممد يح�شر افراح الكتبي بالهري

وزارة العمل حتدد العمال امل�شتثناة 
من قرار حظر العمل وقت الظهرية

•• دبي-وام:

�لأع����م����ال  �ل���ع���م���ل  وز�رة  ح������ددت 
�مل�����ش��ت��ث��ن��اة م��ن ق����ر�ر ح��ظ��ر تاأدية 
�ل��ع��م��ل حت��ت �أ���ش��ع��ة �ل�����ش��م�����س ويف 
تطبيقه  �ملقرر  �ملك�شوفة  �لماكن 
 15 �إىل  ي��ون��ي��و   15 �ع��ت��ب��ار� م��ن 
�ل�شاعة  م���ن  �مل��ق��ب��ل��ني  ���ش��ب��ت��م��ر 
�ل�شاعة  ون�����ش��ف  ع�����ش��رة  �ل��ث��ان��ي��ة 
من  �لثالثة  �ل�شاعة  وحتى  ظهر� 

بعد �لظهر.
�أ�شدره  �د�ري  ق���ر�ر  يف  ذل��ك  ج��اء 
�لظاهري  �شعيد  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة 
وكيل وز�رة �لعمل وت�شمل �لعمال 
فنية  لأ���ش��ب��اب  فيها  يتحتم  �ل��ت��ي 
توقف خالل  دون  �لعمل  ��شتمر�ر 
فرتة �حلظر �أعمال فر�س �خللطة 
�ذ�  �خلر�شانات  و�شب  �لإ�شفلتية 
تكملتها  �أو  تنفيذها  ي�شتحيل  كان 
�لظهرية  ب���ع���د  م����ا  ف�����رتة  خ�����الل 
�أو  و�لأع��م��ال �لالزمة ل��درء خطر 
�أو خ�شائر  �أعطال  �أو  �أ���ش��ر�ر  جر 
ع��ر���ش��ي��ة ط����ارئ����ة وت�����ش��م��ل قطع 
و�ملجاري  �مل���ي���اه  ت��غ��ذي��ة  خ��ط��وط 
حركة  قطع  و  �لكهربائي  و�لتيار 
عامة  ط��رق  يف  �عاقتها  �أو  �ل�شري 
�نابيب  خطوط  قطع  �ىل  ��شافة 

�لغاز �و �لبرتول.
�لأعمال  �ل�شتثناء�ت  ت�شمل  كما 
ت�شريحا  تنفيذها  يتطلب  �ل��ت��ي 
من جهة حكومية خمت�شة ب�شبب 
تاأثريها على �ن�شياب حركة �ملرور 
��شرتط  �ذ�  وذل������ك  و�خل�����دم�����ات 
�ل��ت�����ش��ري��ح لجن���ازه���ا ع��ل��ى مد�ر 
�ل�����ش��اع��ة وت�����ش��م��ل ق��ط��ع خطوط 
حتويلها  �و  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل�������ش���ري 
وقطع خطوط �لت�شالت و�لتيار 

�آخ��رى يتم  �أعمال  و�أي  �لكهربائي 
�عتمادها.

و�أل�����زم ق����ر�ر ���ش��ع��ادة وك��ي��ل وز�رة 
�ل��ع��م��ل يف حالة  ���ش��اح��ب  �ل��ع��م��ل 
�لأعمال �لتي يتحتم ل�شباب فنية 
توقف  دون  فيها  �لعمل  ��شتمر�ر 
ت���وف���ري م����اء �ل�������ش���رب �ل����ب����ارد مبا 
و�شروط  �لعاملني  وع��دد  يتنا�شب 
�ل�شالمة و�ل�شحة �لعامة وو�شائل 
ومو�د �لرتو�ء و�لمالح و�لليمون 
لال�شتعمال  معتمد  مم��ا  وغ��ريه��ا 
من �ل�شلطات �ل�شحية يف �لدولة.

كما �لزم �لقر�ر توفري �لإ�شعافات 
وو�شائل  �لعمل  موقع  يف  �لول��ي��ة 
�ملنا�شبة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل���ت���ري���د 
��شعة  م����ن  �ل����و�ق����ي����ة  و�مل�����ظ�����الت 

�ل�شم�س.
�شعيد  م�����ب�����ارك  �����ش����ع����ادة  و�أك����������د 
�أن  �شحفي  ت�شريح  يف  �لظاهري 
ل��ل��ع��م��ال يعتر  ت���وف���ري �حل��م��اي��ة 
�لعمل  �����ش����وق  يف  ت���ر����ش���خ  ن���ه���ج���ا 
جت�شيد� لروؤية وتوجيهات �لقيادة 
�لر�شيدة وهو �لأمر �لذي ترتجمه 
منظومة  خ��الل  من  �لعمل  وز�رة 
و�ل�شيا�شات  �ملعايري  من  متكاملة 

و�لدو�ت �لرقابية.
قر�ر  تطبيق  �إن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
�أ�شعة  ت��اأدي��ة �لع��م��ال حت��ت  حظر 
�ملك�شوفة  �لأم���اك���ن  ويف  �ل�شم�س 
غبا�س  �شقر  معايل  �أ�شدره  �لذي 
وزير �لعمل من �شاأنه توفري �أعلى 
و�ل�شالمة  �ل�����ش��ح��ة  م�����ش��ت��وي��ات 
�مل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ال و ي��ج�����ش��د �أح���د 
�لحرت�زية  �لتد�بري  ��شكال  �أه��م 
ت��ت��خ��ذه��ا وز�رة  �ل��ت��ي  و�ل��وق��ائ��ي��ة 
�لعمل  بيئة  توفري  بهدف  �لعمل 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ع��م��ال ب��ال�����ش��ك��ل �لذي 

ي��������درء ع���ن���ه���م �ي������ة خم����اط����ر قد 
يتعر�شون لها �ثناء تاأدية �عمالهم 

خالل ��شهر �ل�شيف.
�ل���ق���ر�ر  �ن���ع���ك���ا����ش���ات  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�نتاجية  زي������ادة  ع��ل��ى  �لي��ج��اب��ي��ة 
�ل���ع���م���ال ن���ظ���ر� حل�����ش��ول��ه��م على 
ينعك�س  م��ا  وه��و  �ملطلوبة  �ل��ر�ح��ة 
��شحاب  م�����ش��ال��ح  ع��ل��ى  ت��ل��ق��ائ��ي��ا 
�لعمل �لذين �ثبتو� خالل �شنو�ت 
تطبيق �لقر�ر �لتز�ما كبري� �لمر 
�لذي يوؤكد وعيهم باأهمية توفري 
للعاملني  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 

لديهم.
�ل�شتثناء�ت  تطبيق  �آل��ي��ة  وح���ول 
م��ن ق���ر�ر ح��ظ��ر �ل��ظ��ه��رية �أو�شح 
�ل��������وز�رة  م��ف��ت�����ش��ي  �أن  ����ش���ع���ادت���ه 
�مليد�نية  زيار�تهم  �أثناء  �شيعملون 
ف��رتة تطبيق  �لعمل خ��الل  ملو�قع 
مطابقة  مدى  تقييم  على  �لقر�ر 
�لعمل  فيها  ي�شتمر  �لتي  �لأعمال 
�لمر  وه��و  �مل�شتثناة  �لع��م��ال  مع 
�ل��ذي ل يتطلب مبوجبه ح�شول 
ت�شريح  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل  �����ش���ح���اب 
م��ن �ل���وز�رة مل��ز�ول��ة �لع��م��ال دون 

توقف.
و�شدد على �شرورة �لتز�م ��شحاب 
�مل�شتلزمات  ك���ل  ب��ت��وف��ري  �ل��ع��م��ل 
�ملخاطر  ل���درء  عليها  �مل��ن�����ش��و���س 
عن �لعمال �لذين يوؤدون �لعمال 
�مل�شتثناة من قر�ر �حلظر. جدير 
بالذكر �أن قر�ر حظر �لعمل وقت 
�لعمل  وز�رة  ت��ط��ب��ق��ه  �ل���ظ���ه���رية 
لل�شنة �لتا�شعة على �لتو�يل حيث 
�شهد ن�ش�����ب �لت���������ز�م عالي���������ة من 
يف  بلغت  �لعمل  �أ�شح������������اب  قبل 
يف   99 من  �أكث�����ر  �ملا�ش���������ي  �لعام 

�ملائة. 

فقدان جواز �سفرت
ليودميال  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
-�وزبك�شتان  �ل���رئ���ي�������ش���ي  
�شفره  ج������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
رقم  )2280408(  �شادر 
م���ن  �لم������ار�ت. م��ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/7434763

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �ختار علي خان 
باك�شتاين  خ��ان-  �هلل  حيات 
�جل��ن�����ش��ي��ة     - ج���و�ز �شفره 
رقم  )4110541(  �شادر 
م���ن  ب��اك�����ش��ت��ان. م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/5730128

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ يا�شر �شالح  ف��ق��د  
عبد�ملاجد-  معروف  �لدين 
جو�ز   - �جلن�شية    �شود�ين 
  )190202( رق����م   ���ش��ف��ره 
����ش���ادر م���ن  �ل�������ش���ود�ن. من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/4355933

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ر�ن���و حممد 
ب���اك�������ش���ت���اين   - ت��������ن��������و�رى  
�جل��ن�����ش��ي��ة   - ج����و�ز �شفره 
رقم  )9794301(  �شادر 
م���ن  ب��اك�����ش��ت��ان. م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

055/8899118

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ �ح���م���دو�هلل 
بنغالدي�س   - عبد�للطيف  
�جل��ن�����ش��ي��ة   - ج����و�ز �شفره 
رقم  )0411563(  �شادر 
يجده  بنغالدي�س. من  من  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/6611892

فقدان جواز �سفرت
�لنتي  �شمري  �ملدعو/  فقد  
ت��ودوك��ا �ب��وب��ك��ر     - �لهند 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم  
)8030800(   من  يجده 
�قرب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
�شفارة  �و  ����ش���رط���ة  م���رك���ز 

�لهندية م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��وة/ ميكدي�س  ف��ق��دت  
ك�������ا��������ش�������اك�������او- �ث����ي����وب����ي����ة 
�شفرها  ج�����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
رقم   )2428603(  �شادر 
�أث���ي���وب���ي���ا. م���ن يجده  م����ن  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

055/8660021

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ ن���ور ب���اد �شاه 
�فغان�شتاين   - ���ش��ه  حم��م��د 
�جلن�شية      - ج��و�ز �شفره 
�شادر    )794315( رق���م  
�فغان�شتان. من يجده  م��ن  
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/4715637
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فريوز �شوبر ماركت 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1037652 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*15.20

تعديل ��شم جتاري:من/فريوز �شوبر ماركت ذ.م.م
FAYROUZ SUPERMARKET WLL

�ىل/حمم�شة فريوز ذ.م.م 
FAYROUZ ROASTER LLC

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

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

�ملالب�س رخ�شة رقم:CN 1080739 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 4.4*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �بو �شبيكا لكوي �ملالب�س
�ىل/مغ�شلة �بو �شبيكا 

ABU SABIKA LAUNDRY

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �لظفرة بناية حمد مبارك م�شلم 
c163 حمل  9 قطعة  �شرق  ز�يد  �بوظبي حممد بن  �لعامري �ىل  عثعيث 

رقم 10 بناية لطيفة �شام�س حممد �لوهيبي
تعديل ن�شاط/��شافة غ�شيل �ملالب�س )9601002(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بيت �لر�قي لعمال 

�لملنيوم و�لنجارة رخ�شة رقم:CN 1146619 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بيت �لر�قي لعمال �لملنيوم و�لنجارة
BEIT ALRAQI ALUMINIUM & CARPENTRY WORK EST

�ىل/موؤ�ش�شة بيت �لر�قي لعمال �لنجارة 
BEIT ALRAQI CARPENTRY WORK EST

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �للو�ح �لزجاجية )4330014(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �لملنيوم )4330013(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�لفلفل  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لحمر ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1462497 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لرحمن �شعيد تري�س �شعيد حميد �ملزروعي )%24(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

�لعامل ملقاولت �لعمال �لكهربائية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1052588 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�ملنعم �حمد حممد خليفة �لبوعينني )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عتيق �شامل عبيد �لكوره �ملهريي

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

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

�لكمبيوتر رخ�شة رقم:CN 1049124 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد حممد �شعيد �ملع�شري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف موزة �شليمان زوجة �شعيد حممد �شعيد �ملع�شري
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لرخ�شة  بان  �لتجارية  �ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  بهذ� 
�لتجارية رقم CN 1197093 بال�شم �لتجاري حمل هناء علي لالقم�شة و�خلياطة 
�حلمد�ين  حممد  عي�شى  علي  زوجة  حممد  فاطمة  �ل�شادة/  وميلكها  فرع  ذ.م.م 
�ملزروعي �جلن�شية �لمار�ت و�ل�شيد/ زوما حممد حممد زكريا �جلن�شية �لهند. 

حيث �بدى �ملذكورين �عاله رغبتهم يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
��شافة �ل�شيد/�حمد مبارك �شيف علي �ل�شاحلي - �لمار�ت

تنازل �ل�شيدة/فاطمة حممد زوجة علي عي�شى حممد �حلمد�ين �ملزروعي - �لمار�ت
تنازل �ل�شيد/زوما حممد حممد زكريا - �لهند

تعديل �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل �ل�شم �لتجاري من حمل هناء علي لالقم�شة و�خلياطة ذ.م.م - فرع 

�ىل/ مانيار� للخياطة و�لقم�شة �لن�شائية
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

CN 1214970:لل�شتائر و�لديكور رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �نور �شليمان حمد �شليمان �ل�شرجي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �شالح عبد�هلل ري�س �لعامري

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

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

�ل�شيادة للمقاولت �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1139684 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

CN 1036371:بو نعيم للحد�دة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

CN 1000741-2:شفري ذ.م.م - فرع رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

 رخ�شة رقم:CN 1027885 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل ح�شن عبد�هلل حممد من �شريك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل ح�شن عبد�هلل حممد من 51% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد مكتول ح�شني من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد مكتول ح�شني من 49% �ىل %100
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/مرطبات وحلويات عبود ذ.م.م

ABOOD REFRESHMENTS & SWEETS LLC
�ىل/مرطبات وحلويات عبود

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ت�شعة ��شهر للمالب�س

 رخ�شة رقم:CN 1047665 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عمار �حمد �ل�شلبي )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شامل �شاهني عيد فرج �لنعيمي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شامل �شاهني عيد فرج �لنعيمي من 100% �ىل %51

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ت�شعة ��شهر للمالب�س

NINE MONTH GARMENTS
�ىل/ت�شعة ��شهر للمالب�س ذ.م.م

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفخامة �لذهبية خلدمات �لفر�ح

 رخ�شة رقم:CN 1475834 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر �شيف �شالح �شعيد �لعرياين من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نا�شر �شيف �شالح �شعيد �لعرياين من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �منه حممد بلو�س حممد بلو�س )%49(

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�لفخامة �لذهبية خلدمات �لفر�ح

GOLDEN AL FAKHAMH CERIMONIAL SERVICES
�ىل/�لفخامة �لذهبية خلدمات �لفر�ح ذ.م.م

GOLDEN AL FAKHAMH CERIMONIAL SERVICES LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

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

�ملودعة حتت رقم :183883     بتاريخ :2012/12/20
با�ش��م:�لن�شر للوكالت �لتجارية �لفنية

وعنو�نه:�بوظبي ، م�شفح �ل�شناعية ، �س.ب: 7355 ، هاتف: 025512900 ، فاك�س: 026450913
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع )مو�د بناء �ملعد�ت و�ليات �لبحرية �ملعد�ت �مليكانيكية �لبالط �لدو�ت 
�ل�شحية ومتديد�تها �ملالب�س �لر�شمية( ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 

�حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وكالة ��شتري�د وكالت جتارية .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن A T T A وحرفني A T من �ليمني باللون �لزرق وعلى �لي�شار باللون 
�لرمادي وحرفني T T  متد�خلني مع بع�س وحتت �ل�شكل �لن�شر للوكالت وحتتها �لتجارية �لفنية وحتتها 

ALNASR TECHINICAL وحتتها TRADING AGENCTES و�حلروف باللون �ل�شود .
�ل�ش��رت�طات:.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  1  يونيو 2013 العدد 10807

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :188428     بتاريخ :2013/3/14
با�ش��م:�خلالدية �لدولية للمالحة

وعنو�نه:
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

39 وكيل خطوط مالحية خدمات تغليف �لب�شائع خدمات �ل�شحن �جلوي للب�شائع خدمات �ل�شحن �لري 
للب�شائع خدمات �ل�شحن �لبحري للب�شائع .

�لو�ق�عة بالفئة:39
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن  k ship ويلي بعد حرف k �شكل �شهم �شغري ويحيطها من �جلانبني 
 khalidia ليمني و�لي�شار �قو��س منحنية مع �شكل ظل ويدنو �ل�شكل �خلالدية �لدولية للمالحة ويدنوها�

international shipping
�ل�ش��رت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  1  يونيو 2013 العدد 10807

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          يف الدعوى رقم  2013/330 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعى عليه: من�شور جمعة علي جمعه �شامل �ل�شويدي
�لتجارية  �بوظبي  حمكمة  من  �ل�شادر  �لتمهيدي  �حلكم  على  بناء� 
�لبتد�ئية بتاريخ 2013/5/13 وذلك بانتد�بنا كخبري ح�شابي يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله نخطركم بانه مت حتديد جل�شة خرية يوم �لحد �ملو�فق 
�خلر�ء  �د�رة  مبقر  وذلك  ع�شر�  �لثالثة  �ل�شاعة  متام  يف   2013/6/9
�ملحددين  و�ملكان  باملوعد  و�حل�شور  �لتقدي  يرجى  وعليه  بابوظبي- 
بانه يف حل  بالدعوى، علما  �مل�شتند�ت �خلا�شة  �عاله مع �ح�شار كافة 
عدم �حل�شور �شوف تقدمي �لتقرير على �شوء �مل�شتند�ت �ملتوفرة لدينا.

اخلبري املنتدب/ عمرو الطحاوي    

اعالن اجتماع خربة

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
  اعــــالن  بيع عقار  باملزاد العلني

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/308 تنفيذ عام
قررت قا�شي �لتنفيذ بيع باملز�د �لعلني: �لر�س �ل�شكنية رقم )107 ( حو�س غرب ) 
48/ بجزيرة �بوظبي، فاطمة قادر عبد�لكرمي وحمده مبارك خمي�س وخمي�س مبارك 
خمي�س، وم�شاحتها )105*110( قدم ح�شبما ورد يف كتاب �لبلدية، على �ن يتم �لبيع 
باملز�د �لعلني يوم �لحد  �ملو�فق 2013/6/9 يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء وحتى متام 
�لبيع مبقر ق�شر �لمار�ت �بوظبي بثمن ��شا�شي قدره 4.000.000 درهم ) �ربعة ماليني 
درهم( بال�شافة �ىل �مل�شاريف.  ويتعني على ر�غبي �ل�شر�ء �شد�د تاأمني دخول �ملز�د 
مقدما مبا ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي �ملذكورة �ما نقد� �و بكفالة م�شرفية من 
�حد �مل�شارف �ملعتمدة يف �لدولة �و ب�شيك مقبول �لدفع.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

بتاريخ 2013/5/28.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: اك�شل لتجارة االثاث     )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: نخيل- �ملدينة �لعاملية- دبي IC1-ENG-Z03-S16 �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 625896  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1045196 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/3/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/28 وعلى 
ماك�شم�س اوديت�رز  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني  �أي �عرت��س  من لديه 
�لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك د�ما�س للعقار�ت- ديرة- �لبطني  & ك�ن�شلتنت�س  
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  هاتف: 2278125 04 فاك�س/2278145 04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ ماك�شم�س اوديت�رز & ك�ن�شلتنت�س
  �لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك د�ما�س للعقار�ت- ديرة- �لبطني هاتف: 2278125 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب    04 ف����اك���������س/2278145   04
لتجارة  اك�شل  لت�شفية  �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
بتاريخ 2013/3/28  االثاث)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/28  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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جمعية ال�شرطة الن�شائية تعر�س خطط رفع كفاءة ال�شرطيات بال�شرق الأو�شط خالل موؤمترين دوليني
�جلمعية قد �شارك يف �لجتماعات.

�ل�شرق  �إقليم  دور  تفعيل  �لبلو�شي عن خطط  وحتدثت 
�لأو�شط لل�شرطة �لن�شائية يف تدريب عنا�شر �ل�شرطية 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة وف��ق��ا ل��ت��وج��ي��ه��ات وق�������ر�ر�ت جم��ل�����س وزر�ء 
�لد�خلية �لعرب.. وعر�شت ��شت�شافة �لعا�شمة �أبوظبي 
�لعام  يف   54 �ل  �لن�شائية  لل�شرطة  �ل���دويل  للموؤمتر 
ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  يف  بالطلب  و�شينظر   2016

جنوب �أفريقيا يف مدينة دوربان �شبتمر �ملقبل.
�لذي  �لتدريبي  �ملوؤمتر  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لوفد  �شارك  كما 
عقد بعد �جتماعات �جلمعية �لعاملية لل�شرطة �لن�شائية 

وور�س �لعمل �مل�شاحبة له.

•• اأبوظبي-وام:

�لإمار�تية ورقة عمل  �لن�شائية  �ل�شرطة  قدمت جمعية 
�لن�شائية  لل�شرطة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �إقليم  خطط  ح��ول 
و�إن�شمام �لدول �لعربية �إليه وتفعيل دور �لإقليم برفع 
كفاءة عنا�شر �ل�شرطة �لن�شائية خالل �جتماعات جمل�س 
�إد�رة �جلمعية �لعاملية لل�شرطة �لن�شائية وموؤمتر �إقليم 
�إ�شت�شافتهما  �للذين  �لن�شائية  لل�شرطة  �لكاريبي  دول 
وتوباجو.  تريند�د  جمهورية  عا�شمة  �شبني  �أوف  بورت 
�لإمار�تية  �لن�شائية  �ل�����ش��رط��ة  جمعية  م��ن  وف���د  ك���ان 
رئي�شة  �لبلو�شي  خمي�س  حممد  �آم��ن��ة  �ل��ر�ئ��د  برئا�شة 

مثل  �إن  �لبلو�شي  خمي�س  حممد  �آم��ن��ة  �ل��ر�ئ��د  وق��ال��ت 
�مل�شاركات تعزز من تو�جد وح�شور دولة �لإمار�ت  هذه 
�لعاملية  و�مل��ل��ت��ق��ي��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إليها  و�شلت  �لتي  و�ملكانة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  دور  وت��رز 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  �ل�شرطي  �لعمل  يف  وم�شاهمتها 

و�لإقليمي و�لدويل.
و�أكدت �أن �لوفد حقق فو�ئد تطوير �شبكة من �لت�شالت 
م�شرية  لتعزز  �ل��دول��ي��ة  �لن�شائية  �ل�شرطة  م��ع  �ملهنية 
�ل�شرق  و�إق��ل��ي��م  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لن�شائية  �ل�شرطة  جمعية 
�لأهد�ف  �لعاملية يف حتقيق  �لن�شائية  لل�شرطة  �لأو�شط 

و�لروؤية و�لر�شالة �خلا�شة بهم . 

افتتاح املعر�س الفني جدار احلياة يف مول المارات دبي
•• دبى-وام:

�طباء بال  ..�فتتحت منظمة  �ملجتمع  و�ل�شباب وتنمية  �لثقافة  نهيان وزير  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ  حتت رعاية معايل 
حدود �م�س �لول معر�شا فنيا حتت عنو�ن جد�ر �حلياة يف �شنرت�ل غالرييا يف مول �لإمار�ت دبي. وي�شم �ملعر�س جمموعة 
فريدة من �لأعمال �لفنية �لتي �بتكرها �أطفال ي�شفون من خاللها نظرتهم �خلا�شة للمبادئ �لإن�شانية. �شارك يف هذ� �لعمل 
نحو �لفي تلميذ من مد�ر�س دولة �لإمار�ت ميثلون 50 جن�شية خمتلفة حيث �أنتجو� 66 قطعة فنية. ح�شر �لفتتاح �شعادة 
عبد�هلل �ملانع مدير عام �ت�شالت منطقة دبى وم�شئولون من �د�رة مول �لمار�ت وغادة حامت �ملديرة �لتنفيذية ملكتب منظمة 
�أطباء بال حدود يف �ل�شرق �لأو�شط. و�شيفتح �ملعر�س �أبو�به للزو�ر جمانا كل يوم حتى �ختتامه يف 5 يونيو �ملقبل. وي�شكل 
�ملعر�س �ملرحلة �لخرية من �ملبادرة �لتثقيفية نحن نهتم �لتي �أطلقتها �ملنظمة لتالميذ �ل�شف �لثالث يف 13 مدر�شة د�خل 
دولة �لإمار�ت. وت�شعى �ملبادرة �إىل �إذكاء �لوعي باملبادئ �لإن�شانية و�لعمل �لإن�شاين و�شرح ما تقوم به �ملنظمة عامليا. يذكر �أن 
�أطباء بال حدود هي منظمة م�شتقلة تن�شط يف جمال �لإغاثة �لطارئة يف �أك� من 70 بلد� حول �لعامل وتقدم �مل�شاعد�ت �إىل 

�ملحتاجني ��شتناد� �ىل �حتياجاتهم فقط بغ�س �لنظر عن �لعرق و�لدين و�جلن�س و�لنتماء �ل�شيا�شي.

الرتبية ت�ؤكد ا�شتجابتها ملا ن�شرته )الفجر( 

تعميم للمناطق التعليمية وامليدان الرتبوي لرت�شيد املياه والكهرباء يف املدار�س
•• دبي-	حم�سن	را�سد	

يف ��شتجابة للرتبية للمرة �لثانية 
خالل �أ�شبوع ، وجهت �إد�رة �ملو�رد 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  ب����وز�رة  �مل��ال��ي��ة 
�ملناطق  لكافة  كتابا  �لأول  �أم�����س 
��شتجابة   ،  474 برقم  �لتعليمية 
مل���ا ن�����ش��رت��ه �ل��ف��ج��ر ح����ول ظاهرة 
�لهادر يف ��شتخد�م �ملياه و�لكهرباء 
�مل��د�ر���س م��وؤخ��ر�، وكانت  يف بع�س 
ح�شن  فوزيه  ل�  �لأوىل  �ل�شتجابة 
منذ  �مل�شاعد  �لرتبية  وز�رة  وكيل 
لهذ�  ��شتيائها  ع��ن  معربة   ، �أي���ام 
ع���ل���ى حر�س  وم�����وؤك�����دة  �ل�����ه�����ادر، 
�ل�����وز�رة ع��ل��ى �ت��خ��اذ ق���ر�ر حا�شم 
تلتزم  ل  مدر�شية  �إد�رة  �أي  �إي���ذ�ء 
فو�تري  ك�شفت  بعدما   ، بالرت�شيد 
حد�  و�لكهرباء  للمياه  ��شتهالك 
بلغ نحو 400�ألف درهم يف �أ�شهر 
ملد�ر�س بال طالب  �ل�شيف  عطلة 

وبال معلمني .
بت�شريحات  �ل�����وز�رة  تكتفي  ومل 
ق���ي���اد�ت���ه���ا و����ش��ت��ي��ائ��ه��ا ل���ل���ه���ادر ، 

ف��وج��ه��ت ك��ت��اب��ه��ا ت���وؤك���د ف��ي��ه على 
�ل��وز�رة يف تر�شيد  �للتز�م بخطة 
�لنفقات وتنمية �لإير�د�ت، وتعزيز 
ثقافة تر�شيد تكاليف �ل�شتهالك 
ل��ل��ح��د من  �ل���ك���ه���رب���اء و�مل��������اء  يف 
وز�رة  كتاب  ودع��ا  �ل��ه��در،  معدلت 

�شرورة  على  �أك���دت   ، وتو�شياتها 
�مل���م���ر�ت وعدم  ت��وزي��ع �لإن������ارة يف 
�ل�شرورية  غري  �لإن���ارة  ��شتخد�م 
، مع �ل�شتفادة من �شوء �ل�شم�س 
��شتخد�م  لتقليل  �لإم���ك���ان  ق���در 
�مل�����ش��اب��ي��ح، و�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى كافة 

�ل���رتب���ي���ة �مل���ن���اط���ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، 
�إتباع  �ملد�ر�س  بالتعميم على كافة 
عدة تو�شيات خالل فرتة �ل�شيف 
ت��خ��ف��ي�����س معدلت  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن   ،

�ل�شتهالك.
�لرتبية  وز�رة  ل���ك���ت���اب  ووف����ق����ا 

�مل���خ���ت�������ش���ني ب�����������ش�����رورة �إغ�������الق 
و�ملر�فق،  �لف�شول  د�خل  �مل�شابيح 
للمكيفات  دوري���ة  �شيانة  و�إج����ر�ء 
ل����زي����ادة �ل���ك���ف���اءة و�ل���رت����ش���ي���د يف 
عمال  حم��������ذرة   ، �ل�����ش����ت����ه����الك 
���ش��رك��ات �ل��ن��ظ��اف��ة و�مل����د�ر�����س من 

�ل���وز�رة يف  �أك��دت  ومر�فقها.  كما 
كتابها على �أهمية �للتز�م باإ�شالح 
�أنحاء  كافة  يف  �لت�شريبات  �أماكن 
�ملدر�شة ، و�شد �لفجو�ت و�لثغر�ت 
�أماكن  ب��ني  �لفا�شلة  �جل���در�ن  يف 
�لهو�ء  ت�شرب  لتقليل   ، �لتكييف 

������ش����ت����خ����د�م خ����ر�ط����ي����م �حل���ري���ق 
�ل�شاحات  وغ�����ش��ي��ل  ت��ن��ظ��ي��ف  يف 
و�ملالعب و�مل�شطحات يف �ملد�ر�س ، 
لأنه �إهد�ر لكميات كبرية من �ملياه 
�ملياه  ��شتخد�م موفر�ت  وير�عى   ،
�ملد�ر�س  كل  يف  �حلنفيات  كافة  يف 

�ملياه  مت��دي��د�ت  و��شتبد�ل  �مل��رد، 
للتقليل   ، جديدة  باأخرى  �لتالفة 
من �لتلف �لناجت عن ت�شرب �ملياه 
�لكمبيوتر�ت  و�إغ���الق  با�شتمر�ر 
و�لأجهزة بعد �نتهاء �لدو�م وقبل 

مغادرة �ملدر�شة.

االإمارات تقرتح و�شام امل�اطنة بامل�ؤمتر الك�شفي العربي

وزيرة الت�شامن اجلزائري توؤكد اأهمية ا�شتثمار الك�شافة فراغ ال�شباب ال�شيفي يف تعزيز املواطنة ال�شاحلة
•• ر�سالة	اجلزائر	ـ	عبدالرحمن	نقي:	

�لت�شامن  وزي��رة  معايل  ��شتقبلت 
�ل��وط��ن��ي و�لأ����ش���رة وق�����ش��اي��ا �مل���ر�أة 
جاب  ب��ن  �شعاد  �ل�شيدة  ب��اجل��ز�ئ��ر 
�هلل �شعادة نا�شر عببيد �ل�شام�شي 
رئي�س وفد �لمار�ت و�ع�شاء �لوفد 
من جمعية ك�شافة �لمار�ت ونادي 
�ل�شارقة  وج��ائ��زة  �لم����ار�ت  ت���ر�ث 
ل��ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي �مل�������ش���ارك���ني يف 
�لعربي  �ل��ك�����ش��ف��ي  �مل���وؤمت���ر  �أع���م���ال 
�ل�����ذي يقام  �ل��������ش��اب��ع و�ل��ع�����ش��ري��ن 

بق�شر �لمم باجلز�ئر �لعا�شمة.
�لعمل  دور  ع��ل��ى  �ل���وزي���رة  و�ث���ن���ت 
تعزيز  يف  و�ل���ت���ط���وع���ي  �ل��ك�����ش��ف��ي 
نفو�س  يف  �ل�������ش���احل���ة  �مل����و�ط����ن����ة 
�ل���������ش����ب����اب وت�����وؤه�����ل�����ه�����م خل���دم���ة 
ب���روح وط��ن��ي��ة ومقبلة  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
ع����ل����ى �ل����ت����ط����وع مب�����ا ي���ن���م���ي من 
مهار�تهم وهو�ياتهم ويحولها �ىل 
خر�ت د�عمة لرتقية �شخ�شايتهم 
و�لثقايف  �لعلمي  �ل��ن��م��و  وحت��ق��ي��ق 
و�لجتماعية وترك ب�شمة و��شحة 

و�يجابية يف �ملجتمعات .
ودعت جاب �هلل قادة �لعمل �لك�شفي 
��شتثمار  �ىل  و�ل�شبابي  و�لتطوعي 
�لرت��ق��اء بر�مج  �ل�شيف يف  ف��ر�غ 

�شغل فر�غ �ل�شباب و�لفتيات .
و�ثنت وزيرة �لت�شامن على جهود 
�ل�شنوي  �لم��������ار�ت  ت�����ر�ث  ن�����ادي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ب��رئ��ا���ش��ة 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��دول��ة  رئي�س 

للمنظمة  �لعام  �لأم��ني  �شعادة  ��شاد 
�ل���ك�������ش���ف���ي���ة �ل����ع����رب����ي����ة وم����دي����ره����ا 
�لإق���ل���ي���م���ي �ل���دك���ت���ور ع���اط���ف عبد 
�ملجيد بامل�شاركة �ملميزة لنادي تر�ث 
�لمار�ت يف فعاليات �ملوؤمتر �لك�شفي 
�ملنعقد  و�لع�شرين  �ل�شابع  �لعربي 
حاليا يف منتجع �ل�شنوبر باجلز�ئر 
فخامة  رع����اي����ة  حت����ت  �ل���ع���ا����ش���م���ة 
عبد�لعزيز  �جل����ز�ئ����ري  �ل��رئ��ي�����س 
�لك�شفية  ����ش���ع���ار   حت���ت  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 
�لدكتور  و�ث��ن��ى  �لفاعلة  و�مل��و�ط��ن��ة 
�لعمل  عاطف عبد�ملجيد على ورقة 
�مل��ق��دم��ة م��ن ن���ادي ت���ر�ث �لم����ار�ت 
�لفاعلة   و�مل��و�ط��ن��ة  �ل���رت�ث  بعنو�ن  
و�ل���ت���ي ق��دم��ه��ا �ل�����ش��ي��د ر�ك�����ان فرج 
�لعرياين م�شرف �لن�شطة يف مركز 
�لورقة على كيفية  �شويحان وركزت 
�ل�شعبي  �ل������رت�ث  مم���ار����ش���ة  حت��ي��ق 
�ملجتمعات  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل���و�ط���ن���ة 
و��شارت �ىل �ن �لوطان لي�شت فقط 
بل  �شعوب  تقطنها  �لر���س  بقع من 
و�ملاأكل  �مللب�س  يف  ح��ي��اة  من��ط  ه���ي: 
و�لفنون  و�لثقافة  و�لآد�ب  و�مل�شكن 

�لتي  و�ل��ق��و�ع��د  و�لد�شاتريو�لنظم 
تنظم �حلياة على �ر�س �لوطن.

�لإرتبط  �ن  �ل��ورق��ة على  رك��زت  كما 
وتاريخه،  �لوطن  بار�س  �ل�شميمي 
�لجتماعية  ب��ن��ظ��م��ه  و�لل������ت������ز�م 
،و�لتم�شك  و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية 
ب����ال����ق����ي����م و�ل��������ع��������اد�ت و�لأخ�����������الق 
فيه  �ل�شائدة  و�لقو�نني  و�ملعتقد�ت 
و�كد ر�كان �لعرياين �ن �لعمل �جلاد 
تقدم  �شبيل  يف  �ل��ب��ن��اءة  و�مل�����ش��ارك��ة 
�لوطان  بناء  و�ن   ، ورفعته  �لوطن 
تربطهم  �ل���ت���ي  ���ش��ع��وب��ه��ا  ت��ن��ج��زه��ا 
و�خل�شائ�س  �ل�����ش��ف��ات  جم��م��وع��ة 
و�لثقافية  و�ل����دي����ن����ي����ة  �ل���ل���غ���وي���ة 
و�لرت�ثية و�لتاريخية و�لتي متيزها 

عن غريها من �ل�شعوب.
جمموعة  ل��ي�����س  �ن�����ه  �ىل  م�������ش���ري� 
�ل�شفات و�خل�شائ�س �عاله وحدها 
كافية للتعبري عن �شدق �مل�شاركة يف 
�فعال  م��امل جت�شدها  �لوط��ان  بناء 
وخ�شائ�س  و���ش��ل��وك��ي��ات  و�إج������ر�ء�ت 

�ملو�طنة �لفاعلة. 
�لإط��������ار  �ن  �ل������ورق������ة  و�و�����ش����ح����ت 

قيمية و�إد�ري��ة وقانونية، تتجه بكل 
�إمكاناتها ملنح �ملو�طن كامل حقوقه، 
ب��ك��ام��ل و�جباته  ل��الل��ت��ز�م  وحت��ف��زه 

وم�شوؤولياته نحو �لوطن. 
�مل��و�ط��ن وو�جباته  ح��ق��وق  �ن  وق���ال 
�لتي  و�ل��ق��و�ن��ني  �ل��د���ش��ات��ري  تكفلها 
تنظم �لعالقة بني �لوطن و�ملو�طن، 
�لتي  و�ل��ت��ج��اوز�ت  �ملخالفات  وت��ردع 
تهدد �من و�شالمة �لوطان وزعزعة 

��شتقر�رها.
و�و�شحت ورقة نادي تر�ث �لمار�ت 
�ن���ه ه��ن��اك ع��الق��ة يف �مل�����ش��م��ون بني 
و�مل��و�ط��ن��ة. حيث  �مل��و�ط��ن  مفهومي 
فاعلة  م��و�ط��ن��ة  نحقق  �أن  ميكن  ل 
ت��ت��ح��م��ل �مل�������ش���وؤول���ي���ة �ل���ن���وع���ي���ة يف 
ب��ن��اء �ل��وط��ن ب����دون م��و�ط��ن ي�شعر 
�لف�شاء  يف  وو�جباته  حقوقه  بعمق 
�ل�����وط�����ن�����ي. ف�����ال م����و�ط����ن����ة ب�����دون 
مب�شاركة  �إل  م��و�ط��ن  ول  م��و�ط��ن، 
�ل����وط����ن على  �����ش����وؤون  ح��ق��ي��ق��ي��ة يف 

خمتلف �مل�شتويات. 
و�كدت م�شاركة نادي تر�ث �لمار�ت 
�ن �لنتماء �لوطني يتجذر ويتعمق 

باملو�طنة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  دوره  وي���اأخ���ذ 
�مل�شاعر  جت�������ش���د  �ل����ت����ي  �ل���ف���اع���ل���ة 
لالرتباط  �ل��ع��م��ي��ق��ة  و�لأح��ا���ش��ي�����س 
ب�����ال�����وط�����ن، و�ل������زه������و و�لف����ت����خ����ار 
�ل�شديد  �إل���ي���ه،و�لل���ت���ز�م  ل��الن��ت��م��اء 
و�أخالقياته  ومثله  وع��اد�ت��ه  بقيمه 
لثو�بته،  �لتام  و�ل���ولء  وم��وروث��ات��ه، 
عنه،وحتمل  ل����ل����دف����اع  و�ل����ت����ف����اين 
و�جلماعية  �ل���ف���ردي���ة  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 

حلمايته. 
و�ث��ن��ت �ل��ورق��ة ع��ل��ى ج��ه��ود �لقيادة 
�لعربية  �لم����ار�ت  ل��دول��ة  �لر�شيدة 
�ملتحدة �لتي و�شعت �لوطن و�ملو�طن 
�ملوؤ�ش�شات  �ولويتها و�تخذت  يف قمة 
و�لهيئات �حلكومية و�لأهلية كل يف 
جماله �خلطط و�لر�مج �لتي تعزز 
�و�شاط  يف  للوطن  و�لنتماء  �ل��ولء 

�لنا�شئة و�ل�شباب .
وقال ر�كان �لعرياين : يت�شدر نادي 
�ملوؤ�ش�شات  ق��ائ��م��ة  �لم������ار�ت  ت����ر�ث 
بو�شفه  بالرت�ث  �ملهتمة  �حلكومية 
�ملنظمة �لرئي�شة �لتي تقدم �ن�شطة 
وبر�مج وفعاليات تر�ثية متخ�ش�شة 

لتعزيزم�شامني �لرت�ث �لوطني يف 
�ملنتمني  و�ل�شباب  �لنا�شئة  �أو���ش��اط 
كاإحدى  للنادي  �لتابعة  �مل��ر�ك��ز  �ىل 
�لو�شائل لإ�شاعة ثقافة �لتعبري عن 
�ملو�طنة باملمار�شة و�ل�شلوك �ليومي. 
ومن جهته �و�شح �ل�شيد �شعيد علي 
�رتكزت  �ن��ه  �لن�شطة  مدير  �ملناعي 
�ملو�طنة  تعزيز  على  �ل��ن��ادي  ب��ر�م��ج 
�لفاعلة على وفق روؤية قائد م�شرية 
لي�شت  �ملو�طنة  ب��اأن  �ملتمثلة  �لدولة 
�أخ����ذ�ً ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ، �إن��ه��ا ع��ط��اء قبل 

�ملو�طنة  تر�شيخ  و�ه��م��ي��ة  ���ش��يء  ك��ل 
�ملخاطر  ل���روؤي���ة  �لأم����ة  �إىل  ر���ش��ال��ة 
و�ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي ت��و�ج��ه��ه��ا. و�ن 
�ملو�طنة هي �حلفاظ على مكت�شبات 
�ل��وط��ن و�ل��ف��خ��ر ب��ت��اري��خ��ه ورم���وزه 
قيمة  ل  م��و�ط��ن  دون  �ل��وط��ن  و�ن 
�أر�شه  �شمت  مهما  منه  نفع  ول  له 
م��ن ث����رو�ت وم����و�رد �مل��و�ط��ن��ة دعوة 
�لطاقات  وح�شد  �لهمم  ل�شتنها�س 
و�ن  بر�مج وطنية خال�شة  ل�شياغة 
مل��رح��ل��ة جديدة  ت��اأ���ش��ي�����س  �مل��و�ط��ن��ة 

�لرتقاء  غايتها  �لوطني  �لعمل  من 
�مل���و�ط���ن  و�ن  و�مل����و�ط����ن  ب���ال���وط���ن 
ه��و �ل�����وة �حل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ه��ذ� �لبلد 
حر�س  وبعده.وعك�شت  �لنفط  قبل 
�لقيادة على �ملتابعة �مل�شتمرة جلهود 
�مل�شتقبل،  �أم��ل  فهم  �ل�شباب  رع��اي��ة 
وثروة هذ� �لوطن ور�أ�شماله �لأول.

فلميا  ع��ر���ش��ا  �ل����ورق����ة  وت�����ش��م��ن��ت 
ت��وث��ي��ق��ي��ا لن�����ش��ط��ة ت����ر�ث �لم����ار�ت 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف 

وحتقيق �ملو�طنة �لفاعلة . 

�إل  ي��ت��ع��زز  ل  جمتمع  لي  �ل��وط��ن��ي 
مبو�طنة فاعلة جت�شد قيم �للتز�م 
و�لفر�س  و�حل����ق����وق  ب���ال���و�ج���ب���ات 
و�لقيام  للمو�طن،  �ملتاحة  و�ملكا�شب 
مب�شوؤولياته �لخالقية للوقوف مع 
متما�شكا  �شفا  �ملو�طنني  من  غ��ريه 
�ل��و�ح��د لالرتقاء  �ل��وط��ن  يف د�ئ���رة 

به،و�مل�شاركة يف حتقيق تقدمه. 
�ملو�طنة  �ن  ع��ل��ى  �ل���ورق���ة  و�ك������دت 
ل��ي�����ش��ت ���ش��ع��ار�ً جم�����رد�ً ع���ن حقائق 
ه���ي منظومة  ب���ل  �حل���ي���اة  ووق���ائ���ع 

وحتديد  �مل���و�ط���ن���ة  ع����ن  �ل���ع���رب���ي 
معايريها .

ل���ق���اء عربي  �ق���ام���ة  دع����ا �ىل  ك��م��ا 
لر�شل �ملو�طنة ��شد�ر دليل عربي 
�ملو�طنة  ر�شل  عن  �شنوي  �عالمي 
م��ع �ب���ر�ز ر���ش��ل �مل��و�ط��ن��ة �عالميا 

على �مل�شتوى �لقطري .
و�ك����د �ل��ق��ائ��د ع���ب���د�هلل ب���الل على 
�لعوملة   �ل��ذي تلعب   �لكبري  �ل��دور 
�لثقافات  ب��ني  �حل����دود  �ن��ه��ي��ار  يف 
بني  ت���و�زن  فهي  و�لعاملية  �ملحلية 
�ملحلي و�خلارجي ، كما وحتمل يف 
�ل�شلبية  �لث��ار�  من  بع�شا  طياتها 
، �ل��ت��ي ت��دع��ون��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
و�خل�شو�شية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة 
�لنتماء  ي�شمن  ب�شكل  �لثقافية 
دون  للمو�طن  و�حل�شاري  �لذ�تي 
بل   ، �ملطروحة  �لأفكار  مع  ت�شادم 
و�لتطوع  �لت�شامح  قيم  تقوية  ويف 
�لجتماعي  و�ل��ت��ك��اف��ل  و�ل���ت���ع���اون 
�لأ�شا�شية  �ل��دع��ام��ة  ت�شكل  �ل��ت��ي 
تثمره  م����ا  وب��ف�����ش��ل  ل���ل���م���و�ط���ن���ة 
�ل��رتب��ي��ة ع��ل��ى �مل���و�ط���ن���ة م���ن روح 
�لأمل و�لتعبئة فاإنها تعتر ح�شنا 
منيعا ، وتفتح �آفاقا ملوؤها �لثقة يف 

��شت�شر�ف م�شتقبل �أف�شل.

دعم الك�شافة
و�كد �لقائد عبد�هلل بال �ل�شام�شي 
فل�شفة  �ن   : ورق����ت����ه  يف  ق����ائ����ال 
ودورها  �لك�شفية  و�أه��د�ف �حلركة 
تطوير  �إىل  �ل�����ش��ع��ى  يف  ي��ت��ب��ل��ور 

�ملجتمعات �إىل �لأف�شل عن طريق 
�لهتمام بالفرد وتنميته لالإ�شهام 
ومن   ، جمتمعه  بناء  يف  و�مل�شاركة 
هنا كانت �حلاجة �شرورية وملحة 
لذ�ك �لدور �لذي ميكن �أن تقوم به 
�حلركة �لك�شفية يف جمال �لوطن 

و�ملو�طنة .
كما و�ن مبادئها �لقائمة على غر�س 
�لعالية  �ل��روح��ي��ة  �لقيم  وتر�شيخ 
�ل�شباب  ���ش��ل��وك��ي��ات  ت�����ي  �ل���ت���ي 
يف  �لن��خ��ر�ط  بعد  نف�شيا  و�لن�سء 
 ، �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �ل��رتب��وي��ة  منظومتها 

تعد ��شا�شا هاما لهذ� �لدور .
�أن  ب��الإ���ش��اف��ة �ىل  �ن���ه  و����ش��ار �ىل 
�لك�شفية  �حل��رك��ة  مناهج  فل�شفة 
تقوم بالأ�شا�س على تاأكيد مبادئها 
�أد�ء �ل��و�ج��ب ن��ح��و �هلل  م��ن ح��ي��ث 
�لآخرين  ،ون���ح���و  �ل��ع��م��ل  ب���اإت���ق���ان 
ونحو   ، و�مل�شاعدة  �ل��ع��ون  بتقدمي 
ما عليها من  لأد�ء  بالر�شا  �ل��ذ�ت 

فرو�س وو�جبات و�أعمال .
و�لنتماء  �ل����ولء  ول��ك��ون   : وت��اب��ع 
�لأ�شا�شيتان  �ل����رك����ي����زت����ان  ه���م���ا 
ل�شمان متا�شك �ملجتمعات و�لدرع 
�لو�قي حلماية �شبابها من كل تلك 
�لأم��ر����س �ل��ت��ي ت��اأت��ي م��ن �خلارج 
�ل�شيا�شية  �ل���ظ���روف  ت��ف��رزه��ا  �أو 
و�ل�����ش��ر�ع��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة ، ل��ذ� فاإن 
�حل���رك���ة �ل��ك�����ش��ف��ي��ة ت��ع��م��ق ه���ذ�ن 
�ل�شحيح  �لطريق  نحو  �لجتاهان 
و�لتقاليد  �مل�����ه�����ار�ت  خ�����الل  م����ن 
و�لفنون �لك�شفية و�لتي تتميز بها 
من  غريها  ع��ن  �لك�شفية  �حل��رك��ة 

�لفل�شفات �لرتبوية .
و�و���ش��ح ب��الل : �ن��ه تعد �لطريقة 
�ل��ك�����ش��ف��ي��ة وحت����دي����د� �ل���ع���م���ل مع 
للتعلم  �أ�شا�س  �ل�شغرية  �جلماعات 
غر�س  يف  ت�شهم  فهي   ، باملمار�شة 
ت��ل��ك �ل��ق��ي��م و�مل���ث���ل �ل��ع��ل��ي��ا �لتي 
�أف�شل  عر�س  على  ترتبع  جتعلها 

�لقدمية  �ل���رتب���وي���ة  �لأ����ش���ال���ي���ب 
�إن جناح هذه  �لعامل  و�حلديثة يف 
قد  �لبلد�ن  من  كثري  يف  �لفل�شفة 
ت�شدر  �حل���ك���وم���ات  ب��ع�����س  ج���ع���ل 
�لطريقة  لع����ت����م����اد  ت�������ش���ري���ع���ات 
�أ�شاليب  �أف�شل  ك��اإح��دى  �لك�شفية 
هذه  ك��ون  �لفاعلة  �لتعلم  وط���رق 
�لتعلم  مبادئ  على  تقوم  �لفل�شفة 
ذلك  يف  م�����ش��ت��خ��دم��ة  ب���امل���م���ار����ش���ة 
�ملعارف  لإك�����ش��اب  �ل���ط���رق  �أح�����دث 
يف  و�ك����د   . للمتعلمني  و�مل����ه����ار�ت 
ورقته بالل : �إن �حلركة �لك�شفية 
ح���رك���ة م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع فهي 
�إحدى موؤ�ش�شات �لتعليم �لرتبوية 
�ملناهج  من  ومتتلك  ر�شمية  �لغري 
و�ل��ط��رق و�لأ���ش��ال��ي��ب �مل��ت��ط��ورة ما 
يجعلها �لأك� جودة و�لأق��ل جهد 
متكاملة  بر�مج  �إنها  �لتعلم  �أث��ن��اء 
�ل�شاحلة  �ملو�طنة  خلق  يف  ت�شهم 

وبث روح �لطوعية بني �أع�شائها .

ز�ي�����د �ل ن��ه��ي��ان يف ك���ل ���ش��ي��ف يف 
�ل�شيفي  �ل�شمالية  ملتقى  تنظيم 
ت���ع���زي���ز لقيم  وم�����ا ي��ح��ت��وي��ه م����ن 
�لعربية  هويتهم  لل�شباب  حتفظ 
م�شاكل  م���ن  �ل���ش��ي��ل��ة وحت��م��ي��ه��م 

�لفر�غ .

حفل ال�شفارة 
و�ق����ام ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي نا�شر 
�ل���و�يل �مل��زروع��ي �شفري �لم���ار�ت 
ل���دى �جل���ز�ئ���ر ح��ف��ل ع�����ش��اء لوفد 
�لم��������ار�ت يف ف���ن���دق �لور�������ش�����ي ، 
بجولت  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  وق��ام��ت 
�لك�شفي �جلز�ئري  �ملع�شكر  �شملت 
 ، �ل�شاحلية �جلبلية  نيبازة  وولية 

و�لريا�شة  �ل�شباب  وزير  �قام  فيما 
للوفود  ��شتقبال  حفل  ب��اجل��ز�ئ��ر 
وزير  �ق���ام  فيما  �ل�شفري  ف��ن��دق  يف 
�مل��ج��اه��دي��ن ب��اجل��ز�ئ��ر ح��ف��ال �خر 

�حتفاء� بهم يف فندق �لور��شي.

الك�شفية وامل�اطنة
وو��شل �ملوؤمتر �م�س مناق�شة �ور�ق 
�لرئي�س  ملو�شوعه  �ملقدمة  �لعمل 
�لفاعلة(  و�مل���و�ط���ن���ة  )�ل��ك�����ش��ف��ي��ة 
تو�شيات  م��ن��اق�����ش��ة  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
لل�شباب  �لثانية  �لك�شفية  �ل��ن��دوة 
ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ����ش��ت��ع��ر����س �لأح�����د�ث 
حتى  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لك�شفية 
لعر�س  ع���ام���ة  وج��ل�����ش��ة   ،2020

�لعربي  �لك�شفي  �ملوؤمتر  تو�شيات 
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�لقائد  ����ش��ت��ع��ر���س  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
�ل�شام�شي  ب��الل  ع��ب��د�هلل  �لك�شفي 
ك�شافة  جل��م��ع��ي��ة  �ل���ع���ام  �مل���ف���و����س 
�لم�����ار�ت ورق��ت��ه ل��ل��م��وؤمت��ر و�لتي 
�ملوؤمتر  ت��و���ش��ي��ات  ن�����ش��ر  �ىل  دع���ت 
�ملو�طنة على جميع  �حل��ايل ح��ول 
�لدول �لعربية و�عد�د �دلة ك�شفية 
ع��ن �مل��و�ط��ن��ة .و�ع��ت��م��اد جمموعة 
من �للقاء�ت على �مل�شتوى �لعربي 

و�لوطني حول �ملو�طنة .
�ملو�طنة  و���ش��ام  �عتماد  �ق��رتح  كما 
و�لوطني  �ل��ع��رب��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و��شافة �شارة ك�شفية على �مل�شتوى 

خالل م�شاركته يف امل�ؤمتر العربي للم�اطنة الفاعلة باجلزائر
اأمني عام الك�شافة العرب ي�شيد بورقة عمل نادي تراث الإمارات

تعميم الرتبية لرت�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملاء �ش�رة للخرب املن�ش�ر منذ اأيام ال�شتجابة الرتبية
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•• عجمان	ـ	الفجر	

��شرت�تيجية  مل��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
�لعمل  خ��الل  من  �لد�خلية  وز�رة 
�إد�رة  وم��ن��ه��ج��ي��ة   ، �ل�����ش��رك��اء  م���ع 
وحتقيقاً   ، �ملجتمع  م��ع  �ل��ع��الق��ة 
ل��ل��ه��دف �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي رف���ع ثقة 
�ل�شرطة  ف�����رع  ن���ظ���م  �جل���م���ه���ور، 
�ملدينة  �شرطة  مبركز  �ملجتمعية 
�ل�شامل ب�شرطة عجمان بالتعاون 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع م��رك��ز �ب����ن �شينا 
ب��ع��ج��م��ان م���ب���ادرة �شحية  �ل��ط��ب��ي 
�شرطة  م���رك���ز  مل��وظ��ف��ي  ت��وع��وي��ة 
�مل��دي��ن��ه �ل�����ش��ام��ل حت��ت ���ش��ع��ار من 

باإ�شر�ف ع��دد من   ، �أج��ل �شحتكم 
�لكادر �لطبي مبركز �بن �شينا.

�إجر�ء  على  �ملبادرة  ��شتملت  وقد   
للموظفني  ط���ب���ي���ة  ف���ح���و����ش���ات 
و�مل��ر�ج��ع��ني م��ن��ه��ا ف��ح�����س قيا�س 
وقيا�س   ، �جل�����ش��م  ك��ت��ل��ة  م���وؤ����ش���ر 
�ل����دم  �ل���ك���ل���ي يف  �ل���ك���ول�������ش���رتول 
، ب��ج��ان��ب ق��ي��ا���س ���ش��غ��ط �ل�����دم ، 
�لنظر  فح�س  وك��ذل��ك  و�ل�����ش��ك��ر، 
�لن�شائح  ت����ق����دمي  ج����ان����ب  �إىل 
للموظفني  و�لإر����ش���ادي���ة  �لطبية 
على  ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة  و�مل�����ر�ج�����ع�����ني 
تبني  ع��ل��ى  و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع  �شحتهم 
لكافة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �أمن�����اط �حل���ي���اة 

فئات �ملجتمع.
وياأتي تنظيم هذه �ملبادرة �ل�شحية 
ع��ل��ى �شحة  �لإط���م���ئ���ن���ان  ب���ه���دف 
�لعاملني ب�شرطة عجمان و�لتاأكيد 
على �أهمية ن�شر �لتوعية �ل�شحية 
�ملحافظة  ب�شرورة  وعيهم  وزي��ادة 
بالإ�شافة  �جل��ي��دة  �ل�شحة  ع��ل��ى 
�ملجتمعي  �ل�شرطة  �إىل تعزيز دور 
م��ن خ���الل م�����ش��ارك��ة �جل��م��ه��ور يف 
�ل�����ش��ح��ي��ة ، وقد  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه 
م�شاركة  و  ت��ف��اع��ل  �مل���ب���ادرة  لق���ت 
عدد كبري من موظفي وموظفات 
�ل�شامل  �مل���دي���ن���ة  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

و�ملر�جعني للمرك�ز.

•• ال�سارقة	-وام:

دع���ا ب��ي��ان �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��رت�ب��ط �لأ����ش���ري �إىل 
ت�شكيل جمل�س حكماء برئا�شة �شاحب �ل�شمو 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
و�نتقاء  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
مركز  عنه  ينبثق  �شموه  مبعية  عربية  ك��و�در 
قاعدة  و�إن�شاء  و��شت�شارية  �جتماعية  در��شات 
بيانات على م�شتوى �لوطن �لعربي للباحثني 
�لأ�شري  بال�شاأن  �ملهتمة  و�لنخب  و�لد�ر�شني 

�لعربي.
كان جمل�س �أمناء جائزة �لأ�شرة �لعربية �لتي 
تقام برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�شارقة و�ملنبثقة عن منظمة �لأ�شرة �لعربية 
قد �عتمد يف �جتماعه �لأخري �لبيان �ل�شارقة 
ل���ل���رت�ب���ط �لأ�����ش����ري و�ل������ذي ����ش���در يف ختام 
يف  �لعربية  �لأ�شرة  م�شتقبل  موؤمتر  فعاليات 

ظل �ملتغري�ت �حلالية.
�شكر  ب��رق��ي��ة  رف���ع  �ل��ب��ي��ان �خل��ت��ام��ي  وت�شمن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ملقام  وعرفان  وتقدير 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل ورعاه لدعمه لآفاق �لعمل �لأ�شري بدولة 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  وبرقية مماثلة  �لإم��ار�ت 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
لدعمه  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�لعربية  �لأ���ش��رة  ملنظمة  ورعايته  وم�شاندته 
�نطالقتها  م��ن��ذ  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأ����ش���رة  وجل���ائ���زة 
�ل�شيخ  �شمو  للفريق  تهنئة  وب��رق��ي��ة  �لأوىل 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف 
�لد�خلية حل�شوله على جائزة  وزير  �ل��وزر�ء 
لعام  �لأوىل  دورت����ه����ا  يف  �ل�������ش���ري  �ل����رت�ب����ط 

2013 وح�شوره وت�شريفه حفل �جلائزة.
و�أك����د �ل��ب��ي��ان �أه��م��ي��ة �إب����ر�ز �ل����دور �ملجتمعي 
�لذي يقوم به جميع قياد�ت ومر�كز �ل�شرطة 
منها  لال�شتفادة  �لد�خلية  وز�رة  خ��الل  م��ن 

ك��ت��ج��رب��ة م��ت��م��ي��زة ل��ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي يف جمال 
تعزيز �لأمان �لأ�شري.

بدر��شة  و�ملخت�شني  �ملعنية  �جل��ه��ات  وط��ال��ب 
�لعربية  �لأ���ش��رة  ثقافة  على  �لعوملة  ت��اأث��ري�ت 
موحدة  عربية  �إ�شرت�تيجية  لو�شع  متهيد� 
�لدخيلة  �لأفكار  �لعربية من  �لأ�شرة  حلماية 
و�لهد�مة. ودعا �لبيان �إىل �شرورة �ل�شتفادة 
من �لزخم �لعاملي وحمالت �لدفع �ملعلنة حول 
ب��ل��وغ �لأه�����د�ف �لإمن��ائ��ي��ة و�غ��ت��ن��ام �لفر�شة 
�ملتاحة عر وكالت �لأمم �ملتحدة ومنظماتها 
�ملعنية وذ�ت �ل�شلة بالأطر �ملت�شلة بالأهد�ف 
�لإمن��ائ��ي��ة و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل��دم��ات �لفنية 
و�ل���ش��ت�����ش��اري��ة لأغ����ر������س ت��ع��زي��ز �ل���ق���در�ت 
وتنفيذ  بتفعيل  �مل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  �ل��وط��ن��ي��ة 

�لأهد�ف �لإمنائية.
�ل�شرت�تيجيات  مب��ر�ج��ع��ة  �ل��ب��ي��ان  و�أو����ش���ى 
�لالم�شاو�ة  لأو���ش��اع  كر�شت  �ل��ت��ي  �لتنموية 
�لتخلف  و�ق���ع  و�أف����رزت  �لقطرية  �لإقليمية 
و�لتهمي�س  �ل���ف���ق���ر  وحت����ك����م  �لج���ت���م���اع���ي 
و�لأمر��س و�لأمية خا�شة يف �ملناطق �لريفية 
وكذلك مر�جعة �ل�شيا�شات �لجتماعية لتكون 
بغاياتها  �لإمنائية  �لأه��د�ف  تو�فقا مع  �أك��� 
وموؤ�شر�تها لت�شريع وترية معاجلة �مل�شكالت 

�لجتماعية.
�لإح�شائية  �لأج���ه���زة  ب��ت��ط��وي��ر  �أو����ش���ى  ك��م��ا 
�ل�شرورية  �لفنية  �ل��ق��در�ت  ورف���ع  �لوطنية 
�لق�شور  �أوج����ه  وم��ع��اجل��ة  فيها  للمخت�شني 
و�لتحليل  و�ملتابعة  �لر�شد  باأنظمة  �ملرتبطة 
ل���الأد�ء م��ن خ��الل مر�جعة وحت��دي��ث قاعدة 

�لبيانات �خلا�شة بر�شد �لأهد�ف �لإمنائية.
�أه��م��ي��ة ر���ش��د من���اذج �ملمار�شات  و�أك���د �ل��ب��ي��ان 
�جليدة يف �لأد�ء �ملحرز �شمن �لدول �لعربية 
�لتجارب  م���ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  ب���ه���دف  ون�����ش��ره��ا 
�ل��ن��اج��ح��ة خ��ا���ش��ة ت��ل��ك �ل���ت���ي ����ش���ارف���ت على 
ب��ل��وغ �لأه����د�ف يف ع��ام 2015 و�ل��ع��م��ل على 

لالألفية  �لإمن���ائ���ي���ة  ب����الأه����د�ف  �ل���ش��ت��ه��د�ء 
بغاياتها وموؤ�شر�تها كمرجعية �إطارية ملتابعة 
�ملوؤ�شر�ت  خم��ت��ل��ف  من���و  م�����ش��ت��وي��ات  وت��ق��ي��ي��م 
�نتهاء  بعد  حتى  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لجتماعية 
لبع�س  �لتكييف  م��ر�ع��اة  م��ع  �مل��ح��دد  �مل��وع��د 
كل  وظ���روف  �ملحلية  �ملعطيات  م��ع  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�لبيان  �لإع���الم���ي ط��ال��ب  �مل��ج��ال  دول����ة. ويف 
لتقدمي  مرئية  �إعالمية  �إ�شرت�تيجية  بو�شع 
ب��ر�م��ج ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ف�����ش��ائ��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز �لقيم 
على  �لرتكيز  مع  �لفا�شلة  �لأ�شرية  �لعربية 
�ل���ر�م���ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���رتب���وي���ة �ل��ت��ي تدعم 

وتعزز من �لثقافة �لعربية �خلال�شة.
ودعا �ىل �إطالق ميثاق �شرف �عالمى مرئي 
لاللتز�م بتقدمي بر�مج هادفة تدعم �جلو�نب 
مع  من�شجمة  وت��ك��ون  و�ل�شلوكية  �ل��رتب��وي��ة 
�ملقرر�ت �لدر��شية �لتي تر�شخ �ملبادئ �لعربية 
بني  �خل���ر�ت  وت��ب��ادل  �لفا�شلة  و�لإ�شالمية 
�لعمل  لتعزيز  �لعربية  �لف�شائية  �ل��ق��ن��و�ت 
�لعربية  ل��ل��م��ب��ادئ  وف���ق���ا  �لع���الم���ى  �مل��ه��ن��ي 
�لفا�شلة. و�أ�شار �لبيان �ىل �أهمية �لربط بني 
و�لجتماعية  و�لتعليمية  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات 
�لإعالمية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لثقافية  و�لدينية 
نابعة  عربية  روؤى  لبلورة  �لف�شائية  وخا�شة 
�ل�شامية  �لعربية  �لإ�شالمية  �حل�����ش��ارة  م��ن 
عر  يبث  فيما  �لعربية  باللغة  �لهتمام  م��ع 
و�شالمة  دق���ة  وحت���ري  �ل��ع��رب��ي��ة  �لف�شائيات 
��شتثمار  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل���ف���رد�ت 
�لتلفزيونية  �ل����ر�م����ج  خ����الل  م���ن  �ل���وق���ت 
مفيد  هو  ما  كل  بتقدمي  �لعربية  �لف�شائية 

لتحقيق �لرت�بط �لأ�شري.
و�أو���ش��ح ���ش��ع��ادة ج��م��ال ب��ن عبيد �ل��ب��ح رئي�س 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  �لعربية  �لأ�شرة  منظمة 
�ل��ذي عقد  �لعلمي  �مل��وؤمت��ر  �أن  �أم��ن��اء  جمل�س 
�لأوىل للجائزة ناق�س  �لدورة  �شمن فعاليات 
�لعربية  �لأ����ش���رة  ه��م��وم وق�����ش��اي��ا وحت���دي���ات 

�إعد�د  �ل�شامية حيث �شارك يف  �أهد�فه  وحقق 
من  وك��وك��ب��ة  ن��خ��ب��ة  �ل��ع��م��ل  �أور�ق  وت���ق���دمي 
�لثقافة  جم���ال  يف  و�ل���ش��ت�����ش��اري��ني  �خل����ر�ء 
�لرتبوية  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ات  و�لإع�����الم  �لأ���ش��ري��ة 
�لتي طر�أت على  �لعوملة و�لتغري�ت  وحتديات 
و�نعكا�شات  م��وؤخ��ر�  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  خ��ارط��ة 
ذلك على �لرت�بط �لأ�شري و�لأ�شرة �لعربية.

خالل  طرحت  �لتي  �لعمل  �أور�ق  �إن  و�أ���ش��اف 
�ملوؤمتر ت�شمنت ورقة بعنو�ن �لأ�شرة �لعربية 
يف  �ل�شاعدة  �لفكرية  �لأخ��ط��ار  جت��اه  �مل�شلمة 
لير�ليتها وحتدياتها �خلطرة على متا�شكها 
حمودة  �أح��م��د  ل��ل��دك��ت��ور  �لتقليدي  وهيكلها 
�لدعم  م���ر�ك���ز  جت��رب��ة  وع���ر����س  �لأردن  م���ن 
�لج��ت��م��اع��ي ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة وورق�����ة عمل 
�لت�شال  تكنولوجيات  يف  �ملذهل  �لتطور  عن 
�لعربية  �لأ���ش��رة  تع�شري  ودوره��ا يف  �حلديثة 
�ل��ط��ف��ل خ�����ش��و���ش��ا قدمتها  ع��م��وم��ا وت��رب��ي��ة 
خ��دي��ج��ة �مل��ف��ي��د م��ن �مل��غ��رب وم���ن ث��م عر�س 

جتربة �ل�شرطة �ملجتمعية ب�شرطة �ل�شارقة.
و ت��ن��اول��ت ورق���ة �ل��ع��م��ل �ل��ث��ال��ث��ة ق���وة �لأ�شرة 
�لإمار�تية و�لتحديات �لتي تو�جهها يف �لقرن 
ح�شني  �ل��دك��ت��ور  قدمها  و�لع�شرين  �حل���ادي 
�ل�شارقة يف حني تناولت  �لعثمان من جامعة 
�لورقة �لر�بعة مالمح من �لتقدم �ملحرز نحو 
�لأهد�ف �لألفية �لإمنائية يف �شاأن �لأ�شرة يف 
�إح�شائية حتليلية على  دولة �لإم��ار�ت در��شة 
�شوء �ملعايري �لعاملية قدمتها �لدكتورة مكية 

جمعة �أحمد همت من جامعة �ل�شارقة.
ورك����زت ورق���ة �ل��ع��م��ل �خل��ام�����ش��ة ع��ل��ى �لعوملة 
وتاأثريها على ثقافة �لأ�شرة وبنيتها �لتقليدية 
بن  ح��م��ادي  للدكتور  �لجتماعية  وتغري�تها 
�لعمل  ورق��ة  �إىل  �إ�شافة  تون�س  من  �هلل  جابا 
يف  �لعربية  �لأ���ش��رة  م�شتقبل  ح��ول  �ل�شاد�شة 
�أجو�ء �لف�شاء �ملفتوح للدكتور �أبوبكر ح�شني 

من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

•• اأم	القيوين-وام:

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  �فتتحت 
�أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن 
�لقا�شمي  �شقر  بنت  �شمية  �ل�شيخة  �لقيوين 
�أم  �أع���م���ال  ���ش��ي��د�ت  �ل��ف��خ��ري��ة ملجل�س  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
�لقيوين م�شاء �م�س �لول ملتقى �لعائلة لدعم 

�مل�شاريع �لوطنية �لذي نظمه �ملجل�س.
رئي�شة  �شلطان  ر����ش��د  عائ�شة  �لف��ت��ت��اح  ح�شر 
و�ل�شيخة  �لقيوين  �أم  �أع��م��ال  ���ش��ي��د�ت  جمل�س 
و�لفعاليات  �ملجل�س  نائبة  �ملعال  ر����ش��د  فاطمة 
�لن�شائية بالإمارة. وتفقدت �ل�شيخة �شمية بنت 
�شقر �لقا�شمي مقر �مللتقى و�مل�شروعات �لوطنية 
�ملالب�س  وت�شمنت  �ل�شيد�ت  فيها  �شاركت  �لتي 
و�لت�شميمات �لن�شائية �إ�شافة �إىل �لك�ش�شو�ر�ت 

�مل���ن���وع���ة و�مل�����اأك�����ولت �ل�����ش��ع��ب��ي��ة و�ط���ل���ع���ت على 
�لثقافية و�لرتفيهية لالأطفال و�لتي  �لعرو�س 
�ل��ذي ي�شتمر ملدة  �مللتقى  ج��اءت �شمن فعاليات 

�شهر بو�قع ثالثة �أيام من كل �أ�شبوع.
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن��ت  �شمية  �ل�شيخة  و�أع���رب���ت 
بعد تفقدها للم�شاركات �لن�شائية يف �مللتقى عن 
�شعاتها و�عتز�زها بالعن�شر �لن�شائي يف �لمار�ت 
�لقت�شادي  �ل��ع��م��ل  م���و�ق���ع  يف  �ل��ف��اع��ل  ودوره 
و�ل��ت��ن��م��وي وح���ر����س �مل������ر�أة ع��ل��ى �لن����دم����اج يف 
مكمل  ك�شريك  و�ج��ت��ه��اد  ����ش��ر�ر  ب��ك��ل  �ملجتمع 
للرجل يف حتقيق �لتنمية ودعم م�شرية �لنه�شة 

بالدولة.
و�أكدت قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين �أن 
�ملر�أة يف �لقطاع �لقت�شادي وبروزها جاء  متيز 
�مل�شتمر  �ل��دع��م  ث��م  بف�شل م��ن �هلل تعاىل وم��ن 

من �لقيادة �لر�شيدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه 
�ل���دول���ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  �آل م��ك��ت��وم  ر�����ش���د 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما  جمل�س 
�أ�شحاب �ل�شمو حكام �لمار�ت �لذي يولون �ملر�أة 
كل �هتمام ورعاية يف جميع �لقطاعات مما �شاهم 
يف متكينها يف قطاع �ملال و�لأعمال وتعزيز دورها 
يف عملية �لتنمية �لقت�شادية �ل�شاملة بالدولة.

دعم  �شلطان  ر����ش��د  عائ�شة  ثمنت  جهتها  م��ن 
للم�شروع  �لقا�شمي  �شقر  بنت  �شمية  �ل�شيخة 
�مل�شاريع �لوطنية  �لذي يوفر مقر� د�ئما لدعم 
�ل�شيد�ت  يحت�شن  مكانا  ويخ�ش�س  �ملتنوعة 
للت�شويق  عامة  �ل�شباب  وف��ئ��ات  خا�شة  ب�شورة 
تعزيز  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��م  وجت��ارت��ه��م  ملنتجاتهم 

دورهم يف �لقطاع �لقت�شادي وتعريف �جلمهور 
مبنتجاتهم �ملتنوعة.

�ملر�أة  ري��ادة  �شهدت  �لخ��ري  �ل�شنو�ت  �إن  وقالت 
يف �لقطاع �لقت�شادي بف�شل �لدعم و�لت�شجيع 
�مل��ت��و����ش��ل م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة و�ل��ت��ي توؤمن 

باأهمية دورها يف �لتنمية �ل�شاملة.
�لوطنية  �مل�شاريع  ل��دع��م  �لعائلة  ملتقى  وي��ع��د 
م�����ش��روع��ا ي��ن��ف��ذه جم��ل�����س ����ش���ي���د�ت �ع���م���ال �م 
�لقيوين بدعم ورعاية حرم �شاحب �ل�شمو حاكم 
�أم �لقيوين وهو عبارة عن تخ�شي�س مقر د�ئم 
بحديقة �ل�شيخ ز�يد بالمارة ي�شم جمموعة من 
�لقت�شادية  �مل�شاريع  لدعم  �ملخ�ش�شة  �لأك�شاك 
فئات  وجميع  �ل�����ش��ي��د�ت  وي�شتهدف  �لم����ارة  يف 
�ملجتمع ويتم خالله توفري �خلدمات �لت�شويقية 

ملنتجاتهم �لوطنية. 

قرينة حاكم اأم القيوين تفتتح ملتقى العائلة لدعم امل�شاريع الوطنية

ال�شرطة املجتمعية مبركز �شرطة املدينة تنظم مبادرة 
�شحية وفحو�شات طبية للموظفني واملراجعني

بيان ال�شارقة للرتابط الأ�شري يدعو اإىل ت�شكيل جمل�س حكماء 
على م�شتوى الوطن العربي برئا�شة حاكم ال�شارقة

•• دبي	-وام:

نظمت جامعة ز�يد مبقرها يف دبي �مللتقى �لر�شادي �لول لولياء �لمور 
للم�شاهمة يف م�شاعدة �بنائهم من طلبة �جلامعة على �ختيار �لتخ�ش�س 
�لتى  �مل��ب��ادرة  ف��ك��رة  �جلا�شم  �شليمان  �ل��دك��ت��ور  وث��م��ن  �ملنا�شب.  �ل��در����ش��ي 
طرحها ق�شم �ل�شوؤون �ملهنية باد�رة �شوؤون �لطلبة خا�شة و�ن �ختيار �لطلبة 
لتخ�ش�شاتهم يحتاج �ىل تعزيز �لوعي لدى �لطلبة لجناز هذ� �لختيار 
ومهار�ت  �جلامعة  تطرحها  علمية  معايري  و  مقومات  �ىل  ي�شتند  �ل��ذي 
ويف  �لطلبة  �مكانات  مع  يتنا�شب  مبا  توجيهها  وكيفية  �لطلبة  وخ��ر�ت 
نف�س �لوقت حاجة ��شو�ق �لعمل.. م�شري� �ىل �ن حر�س �ولياء �لمور على 
�حل�شور وم�شاعدة �بنائهم يعك�س جودة ومتيز بر�مج �جلامعة �لأكادميية 

و�لتو�فق  �لع�شر  ملو�كبة  و�لتقنية و�شعيها  �لعلمية  و�لثقافية وجتهيز�تها 
�لهيئة  �ع�شاء  و  �ملنظمة  �للجنة  �ن  و�و���ش��ح  �ملتالحقة.  م�شتجد�ته  م��ع 
و�أن�شطتها  وتخ�ش�شاتها  �جلامعة  ع��ن  علميا  عر�شا  ق��دم��و�  �لتدريبية 
�لعلمية و�لثقافية و�لجتماعية م�شري� �إىل �أن �جلامعة تطرح ��شرت�تيجيات 
و��شحة تتبني �ملعايري �لأكادميية �لعاملية �لتي ت�شاهم يف حتقيق خمرجات 
تعليمية تتميز بالتو��شل باللغتني �لعربية و�لجنليزية و�ملهار�ت �لتقنية 
�لتحليل و�لبتكار  و�لقدرة على  �لعلمي فكر� و�شلوكا  بالأ�شلوب  و�للتز�م 
ومعاجلة �مل�شكالت. و�أ�شاف �أن �جلامعة �نتهجت منذ ن�شاأتها فل�شفة عمل 
جادة ت�شمل تاأ�شي�س تقنية متطورة يف �لإد�رة و�لتعليم و��شتقطاب �خلر�ت 
دورية  نظما  وتبنت  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  و�لإد�ري����ة  �لتعليمية  و�ل��ك��ف��اء�ت 
ت�شمل  متنوعة  تخ�ش�شات  تطرح  �جلامعة  �أن  وقال  و�لتقييم.  للمر�جعة 

يف مرحلة �لبكالوريو�س �لآد�ب يف �لفنون و�لت�شميم و�لآد�ب يف �لد�ر�شات 
�لدولية وبكالوريو�س �لعلوم �ل�شحية وعلوم �لإد�رة يف تخ�ش�شات �ملحا�شبة 
�لعلوم يف  بكالوريو�س  و�لت�شويق وكذلك  �لب�شرية  �ملو�رد  و�إد�رة  و�لتمويل 
نظم �ملعلومات و�إد�رة �لتقنيات و�لت�شال و�لإعالم بالإ�شافة �إىل �لرتبية 
و�لثانوي  �لبتد�ئي  و�لتعليم  �لطفل  رعاية  مثل  خمتلفة  تخ�ش�شات  يف 
�ملعلومات  �من  وتقنيات  �لتعليم  وتقنيات  �ملدر�شية  �لجتماعية  و�خلدمة 
�لدبلوما�شية  للعلوم  ز�ي���د  �أك��ادمي��ي��ة  ج��ان��ب  �إىل  �لل��ك��رتون��ي��ة  و�مل���و�ق���ع 
بر�مج  �ن  �ىل  ولفت  �لدبلوما�شي.  �لعمل  جم��الت  يف  بر�مج  تطرح  �لتي 
�لتنفيذي  �ملاج�شتري  منها  �مل��ج��الت  من  �لعديد  ت�شمل  �لعليا  �ل��د�ر���ش��ات 
�لإعمال  و�إد�رة  و�لت�شميم  و�لآد�ب  �لعامة  و�لإد�رة  �ل�شحية  �لرعاية  يف 
و�لتمويل و�لإبد�ع و�لأعمال �حلرة وكذلك �إد�رة �لأعمال �لدولية و�لقيادة 

من  �لعليا.  �لدر��شات  يف  �شهاد�ت  جانب  �إىل  �خلا�شة  و�لرتبية  �لرتبوية 
بجامعة  �لطلبة  ���ش��وؤون  بق�شم  �ملن�شقة  �ملح�شن  فاطمة  �و�شحت  جانبها 
ل�شرح  عمل  ور�شة  ت�شمن  �مللتقى  �ن  �مللتقى  تنظيم  عن  و�مل�شوؤولة  ز�ي��د 
�لجر�ء�ت و متطلبات �ختيار �لتخ�ش�س حتت عنو�ن » كيف ت�شاعد �بنائك 
يف �لتخطيط �ملهني �ل�شليم و �ختيار �لتخ�ش�س �لدر��شي » م�شرية �ىل �ن 
حاجات  على  و�لتعرف  �لط��الع  �ليات  حول  عر�شا  ت�شمنت  �لعمل  ور�شة 
للطالب  �ملهنية  �لرغبة  بينها  م��ن  ع��دة حم��اور  م��ن خ��الل  �لعمل  ����ش��و�ق 
�ملنا�شبه لل�شخ�س و�لقدر�ت وكذلك قيام ويل �لمر بامل�شاعدة  و�لوظيفة 
يف �كت�شاف �لطالب لذ�ته و�مكاناته وم�شاعدتهم على تبنى �هد�ف مهنية 
و��شحة ومعددة وحثهم على �خلو�س يف جتارب مهنية جديدة وت�شجيعهم 

على �لعمل �لتطوعي �و �ل�شيفي. 

جـــامـــعــــة زايــــد بــدبـــي تنـظـــم ملتقــــى لأوليـــــاء المـــــــور
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         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 5 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعي/�شركة �لفتح للتجارة �لعاملية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لر��شي  لتجميل  �ل�شريع  موؤ�ش�شة 
�ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة  مطالبة مالية 32.540 درهم فائدة قانوينة %12 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لر��شي  لتجميل  �ل�شريع 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 471 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

خان  يامن  عليه:  مدعي  �لهند    �جلن�شية:  �شادي  �شالما  مدعي/�شاحلا 
درهم     13865 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند  �جلن�شية: 
�ملطلوب �عالنه/ يامن خان �جلن�شية: �لهند  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/10 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 232 /2013  مد جز  - م ر- ب- اأظ

مدعي/فورهاد مياه با�شا مياه �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ورثة �شعيد 
�شيف عجالن �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�شيف  �شعيد  �عالنه/ورثة  �ملطلوب  �ل�شفر  و��شتالم جو�ز  درهم   4000 مببلغ 
عجالن �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/7/03 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 473 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري        
ع�شري  بن  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لهند   �جلن�شية:  فينكاتي�شان  مدعي/ناتي�شان 
للنقليات و�ملقاولت �لعامة و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: تعوي�س 
مببلغ 50000 درهم و�لفائدة �لقانونية �ملطلوب �عالنهما/1- ��شعد حممود �شمند�ر 
خان �جلن�شية: باك�شتان 2-موؤ�ش�شة بن ع�شري للنقليات و�ملقاولت �لعامة �جلن�شية: 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/10 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية   �حلكمة  �لكائنة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20

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

�شيا�شاتها  من  كجزء  �لعطاء  دب��ي  موؤ�ش�شة  تعمل 
د�خ���ل �ل��ب��ل��د�ن �ل��ن��ام��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��اين م��ن ق�شور 
تعمل  كما  �لأ���ش��ا���ش��ي.  �لتعليم  مرحلة  يف  م��زم��ن 
بالتعاون مع �ل�شركاء �ملحليني و�لدوليني لتنفيذ 
�إز�لة  �ىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ملتكاملة  �لتنمية  ب��ر�م��ج 

�لعقبات �لتي يو�جهها �لأطفال يف �شبيل �حل�شول 
على �لتعليم �لأ�شا�شي �ل�شليم. ومتد دبي �لعطاء 
�أياديها �لبي�شاء حاليا ملا يزيد عن 7 ماليني طفل 
�ل��ع��امل. وقال  �ل��ب��ل��د�ن �لنامية ح��ول  28 م��ن  يف 
�ن  �لعطاء  لدبي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لقرق  طارق 
عنه  غنى  ل  عن�شر  �لتعليم  ب��اأن  ت��وؤم��ن  �ملوؤ�ش�شة 
�لعامل و�نه  �لأ�شا�شية لأي طفل يف  ومن �حلقوق 

كرمية  بحياة  لينعمو�  �لفر�شة  �إعطائهم  يجب 
..م��ع��رب��ا ع��ن �م��ل��ه يف �لتمكن م��ن �ل��و���ش��ول �إىل 
يز�لون  ل  �لذين  �لآخرين  �لأطفال  من  �ملاليني 
 . �لتعليم  فر�شة  على  �حل�شول  م��ن  حم��روم��ني 
كونه  �لتعليم  باأهمية  توؤمن  �لعطاء  دبي  �ن  و�كد 
�لأد�ة �لأك� فعالية يف تخلي�س �لأطفال من قيود 

�أغالل �لفقر.

•• فيني�سيا-	البندقية-وام:	
�فتتح معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع م�����ش��اء �أم�����س �لول 
�لوطني  ل��ل��ج��ن��اح  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
�جلديد ل��الإم��ار�ت يف �ل���دورة �ل 55 
لبينايل فيني�شيا �لبندقية يف �أر�شينال 
�لفتتاح  ح�����ش��ر  �آرم�������ي.  دي  ����ش���ايل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
نهيان و�ل�شيخة حور �لقا�شمي رئي�شة 
و�ل�شيخة  للفنون  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 
نو�ر �لقا�شمي و�لدكتورة ملي�س حمد�ن 

مفو�شة �جلناح.
كما ح�شر �لفتتاح باولو بار�تا رئي�س 
بينايل �لبندقية و�لدكتور �شالفادوري 
ونخبة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ���ش��ب��اد�  ل 
من �لفنانني و�أمناء �ملتاحف و�ملقتنني 

و�أك� من 6 �آلف ز�ئر.
خليجية  دول��ة  �أول  �لم����ار�ت  وتعتر 
�ل��ب��ن��دق��ي��ة �لذي  ب��ي��ن��ايل  ت�����ش��ارك يف 
 .. �لم��د  طويل  �شيافة  عقد  منحها 
ويحظى �جلناح برعاية وز�رة �لثقافة 
�مل��ج��ت��م��ع وبدعم  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب 
�شالمة  �ل�شيخة  موؤ�ش�شة  م��ن  �شخي 
�ل��ت��ي تعمل  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن��ت ح���م���د�ن 
ملو�طني  ز�ه���ر  م�شتقبل  تهيئة  ع��ل��ى 

�لإم���ار�ت عر حتقيق طموحاتهم يف 
و�لثقافة  و�ل��ف��ن��ون  �لرتبية  جم��الت 
و�ل����رت�ث و�ل��ب��ي��ئ��ة وت��ع��ري��ف �ملجتمع 

�لدويل باملو�هب �لفنية �لإمار�تية.
وي��ق��ع �جل��ن��اح يف �أر���ش��ي��ن��ال ���ش��ايل دي 
و��شع  �لطابق �لول وهو موقع  �آرمي 
وبارز ويبد�أ يف ��شتقبال �لزو�ر �عتبار� 
من يوم غد �ل�شبت وحتى 24 نوفمر 
6 م�شاء  10 �شباحا �ىل  من �ل�شاعة 

مع بع�س �لغالقات �ل�شتثنائية.

وي�����ش��م �جل��ن��اح ح��ال��ي��ا �ل��ع��م��ل �لفني 
�مل�����ش��ي ع��ل��ى �مل����اء ل��ل��ف��ن��ان �لإم���ار�ت���ي 
�ل������ذي ت�������ش���رف عليه  حم���م���د ك���اظ���م 
�لفنية  �ل��ق��ي��م��ة  ف�����ش��ة  رمي  �ل�����ش��ي��دة 
�لأو�شط  �ل�شرق  ق�شم فن  �مل�شاركة يف 
�أبو  جوجنه�اي�م  متحف  م�����ش��روع  يف 

ظب�ي.
وي���ع���ر����س �ل���ع���م���ل �ل���ف���ن���ي �جت���اه���ات 
يف  ح�����ش��ري  ب�شكل   2013  2005
مرئي  م�شهد  عن  عبارة  وه��و  �جلناح 

ب�360 درجة يف غرفة مغلقة  للبحر 
يهدف �ىل �يجاد جتربة و�قعية حتاكي 

جتربة �ل�شياع يف و�شط �لبحر.
ويرمز �لعمل �أي�شا �إىل ك�شر �حلو�جز 
�لنا�س  ب���ني  �مل���رئ���ي���ة  غ���ري  و�حل�������دود 
وج��ع��ل��ه��م ي��ع��ي�����ش��ون ح���ال���ة م���ن عدم 
�ل��ت��و�زن متكنهم م��ن حم���اورة �لعمل 
�ملجال  وتف�شح  وفكريا  ج�شديا  �لفني 
ت�شاوؤلت حول مفهوم  �أمامهم لطرح 

�لعاملية و�لإنفتاح.

وي���رك���ز �ل���ف���ن���ان حم��م��د ك���اظ���م على 
و�لطبيعية  �مل���ادي���ة  �حل�����دود  حت����دي 
�لفنية  �أع��م��ال��ه  ع��ر  �لأغ����الل  وك�شر 
حماولة  يف  �ل����روح  ه���ذه  تعك�س  �ل��ت��ي 
يف  ووج����وده  �ن�شانيته  ل��ت��اأك��ي��د  د�ئ��م��ة 
�لطبيعية  �لقيود  ودر��شة  �لعامل  هذ� 
و�جل�شدية �لتي يفر�شها �لبحر لتحد 
من حق �لتجول بحرية روحيا وفكريا 
�جتاهات  �شل�شلة  وت��ع��د  ج�����ش��دي��ا.  و 
لأول  عر�شت  �لتي   2013  2005
م�شغر  كنموذج   2005 ع��ام  يف  م��رة 
�لفنان  ط���وره  ن��وع��ي��ا  جتريبيا  ع��م��ال 
حممد كاظم وعمل عليه لعقود لعمل 
تتمحور  خمتلفة  ف��ن��ي��ة  �أع���م���ال  ع���دة 
حول �لثيمات �ملو��شيع �لتي تناق�شها 

�ل�شل�شة.
و��شتخدم يف ذلك �لنظام �ملالحي جي 
بي ��س لر�شد �لإحد�ثيات �جلغر�فية 
�ملحددة  �لتوثيقية  و�لأرق��ام  لالأماكن 
ملو�قع �لأ�شياء و�لمكنة لإيحاء عملية 

�لتثبيت �جلغر�يف و حتديد �لهوية.
�إىل  �ل�شتخد�م  بهذ�  �لفنان  وتو�شل 
عدة  من  متكونة  �أعمال  �شل�شة  �يجاد 
عام  يف  بد�أها  خمتلفة  باأ�شكال  �أج��ز�ء 
مدى  على  بالتطور  و��شتمر   1999
عقد من �لزمن ليطرح عدة ت�شاوؤلت 
عن  و�شخ�شية  �ج��ت��م��اع��ي��ة  �شيا�شية 

�ل��ف��رد وبيئاته  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  ج��وه��ر 
�لإجتماعية و�ملدنية و�لطبيعية.

ل�شهادة  �مل��ر���ش��ح��ة  ف�����ش��ة  رمي  وت����رى 
�ل����دك����ت����ور�ة ف�����ي ق�����ش��م ت���اري���خ �لفن 
جامعة  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة  و�ل����در������ش����ات 
�أن �مل��ب��دع �لم���ار�ت���ي حممد  ك��ورن��ي��ل 
ك��اظ��م ف��ن��ان وم��ف��ك��ر م��ع��ا���ش��ر ور�ئ���د 
ميثل جيال ن�شاأ على مري�ث فني مميز 
خلفه فنانون خليجيون �شابقون و�أخذ 
�ل�شبعينيات  �أو����ش��ط  منذ  ب���الزده���ار 
ويعر�س   . �ل��ع�����ش��ري��ن  �ل����ق����رن  م����ن 
�جل���ن���اح ك��ت��اب��ا ي�����ش��م م���ق���الت لرمي 

باولينا  م��ث��ل  �آخ��ري��ن  وف��ن��ان��ني  ف�شة 
و�شلطان  �شريف  وح�شن  كولزين�شكا 
ي�شتعر�شون  خ���ز�م  وع���ادل  �لقا�شمي 
كاظم  م�شرية   320 �ل  �شفحاته  يف 
�ليوم.  حتى  �ل�شبعينيات  م��ن  �لفنية 
فعاليات  �أه��م  �لبندقية  بينال�ي  ويعد 
جانب  �إىل  وي�������ش���م  �مل���ع���ا����ش���ر  �ل���ف���ن 
�ملعماري  �ل��ب��ي��ن��ايل  �ل��ف��ن��ي  �مل��ع��ر���س 
ومهرجانات �لفيلم و�ملو�شيقى و�مل�شرح 
و�لرق�س .. كما يتم فيه �لتدرب على 
لتاأهيل  �شهر  مل��دة  تخ�ش�شي  برنامج 
�جلناح  م��ع��ر���س  لإد�رة  �لم��ار�ت��ي��ني 

�لوطني وقد مت �إطالقه للمرة �لثالثة 
على �لتو�يل يف نوفمر 2012.

تطوير  �إىل  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  وت���ه���دف 
�ملتدربني  بني  �لفعال  �لثقايف  �لتبادل 
�كت�شاب  على  �لإم��ار�ت��ي��ني  وت�شجيع 
�لتقاليد  يخ�س  فيما  و����ش��ع��ة  خ���رة 
و�للغة و�حل�شيلة �لفكرية �لإيطالية 
و�ثر�ء جتربتهم �ملحلية يف �لبندقية. 

•• اأم	القيوين	ـ	حممد	بدير	

�ف����اد م�����ش��ب��ح ح��م��ي��د م�����ش��ب��ح م��دي��ر ع���ام د�ئ���رة 
يف  حتر�س  �ل��د�ئ��رة  �أن  �لقيوين  �م  يف  �ل�شغال 
ت��ع��ام��ل��ه��ا م��ع م��ك��ب �ل��ن��ف��اي��ات �ل���و�ق���ع مبنطقة 
�ملنطقة  ل�شكان  �شحي  جو  توفري  على  �ل�شلمة 
ي��ح��دث م���ن ح���ر�ئ���ق مبكب  �أن م���ا  م�����ش��ري� �ىل 
�لنفايات تكون عادة ب�شبب تكون غاز �مليثان ومن 
ثم �ي �حتكاك يوؤدي �ىل ��شتعال �ملخلفات كذلك 
وجود كميات كبرية من �لزجاج �ملك�شور قد يوؤدي 
�ىل �نعكا�س لأ�شعة �ل�شم�س وتركيزها مما يوؤدي 
�ىل �ندلع �حلر�ئق باملكب ، كما ��شاف �أن هناك 

م��ا ي��رج��ع �ل�����ش��ب��ب لف��ت��ع��ال �حل���ر�ئ���ق م��ن قبل 
بع�س �ل�شويني وذلك للبحث عن �ملو�د �ل�شلبة 
كاحلديد  منها  و�ل���ش��ت��ف��ادة  بيعها  ميكن  �ل��ت��ي 

و�لنحا�س و�لملونيوم.
للحيلولة من  و�أ�شاف بوجود متابعة م�شتمرة   
�ن���دلع �حل��ر�ئ��ق م��ع وج��ود ف��رق عمل للتعامل 
خالل  وخا�شة  �ندلعها  بد�ية  يف  �حلر�ئق  مع 

�لفرتة �ملقبلة و�رتفاع درجات �حلر�رة.
�حلايل  �ملكب  نفايات  م��ع  �لتعامل  كيفية  وع��ن 
لفرز  �لول  م�شنعني،  ب��ه  �ن  �و���ش��ح  ل���الإم���ارة 
�ملخلفات �لقابلة للتدوير و�مل�شنع �لخر ي�شتقبل 
��شمدة  �ىل  لتحويلها  �ل��ب��اق��ي��ة  �لخ����رى  �مل����و�د 

منوها �نه يتم �ل�شتفادة من حو�يل %70من 
�لتي  �ملخلفات  م��ن  �لخ���رى  و30%  �ملخلفات 
ل يتم ��شتخد�مها تردم مبا�شرة ويتم ت�شويتها 

بالر�س.
��شرت�طات  ب��وج��ود  حميد،  م�شبح  �و���ش��ح  كما 
�لدخول  �ملكب من خالل  د�خ��ل  للتعامل  معينة 
و�خل����روج ب���اذون���ات ووج����ود ب��و�ب��ة و�ح����دة فقط 
على  �مل��ك��ب  وتق�شيم  و�خل�����ارج  �ل���د�خ���ل  حل�شر 
يوميا  مر�قب  لوجود  �ل�شافة  �ملخلفات  �أ�شا�س 
مل��ت��اب��ع��ة �مل��ك��ب و�ل���وق���وف ع��ل��ى �ي خم��ال��ف��ات �و 

�نتهاكات به.
و�أفاد مدير عام د�ئرة �ل�شغال ب�شاأن نقل �ملكب 

�لبيئة  وز�رة  �أن  �ل�����ش��ك��ان،  ع���ن  ب��ع��ي��د�  مل��ن��ط��ق��ة 
�ملتكاملة  �لد�رة  م�شروع  بتنفيذ  �شتقوم  و�ملياه 
وز�رة  مع  بالتعاون  �ل�شمالية  باملناطق  للنفايات 
�شيخدم  �مل�����ش��روع  �ن  مو�شحا  �ل��ع��ام��ة  �ل���ش��غ��ال 
�مارة �م �لقيوين وكذلك عجمان ور�أ�س �خليمة 
�لآليات  كافة  �مل�شروع  �شي�شع  كما   ، و�لفجرية 
�شانها �حل��ف��اظ على  �ل��ت��ي م��ن  و�ل����ش���رت�ط���ات 
وتوفري  �ل�شكان  لزع���اج  �لت�شبب  وع��دم  �لبيئة 
�شيكون  �جلديد  �ملكب  �أن  و�و�شح  �شحية،  بيئة 
م�شرتك مع �أمارة �خرى مبا ي�شمن �لبعد عن 
بطريقة  �ملكب  م��ع  و�لتعامل  �ل�شكنية  �ملناطق 

علمية.

•• دبي-الفجر:	

هيئة  يف  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  نظمت 
ل���ق���اء خا�شا  و�مل����و������ش����الت،  �ل���ط���رق 
و�ملوردين  �ل�����ش��رك��اء  م��ن  ملتعامليها 
�لذين  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني  و�ل�����ش��رك��اء 
ميثلون �لدو�ئر و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 
بهدف  وذل���ك  و�خل��ا���ش��ة،  �حلكومية 
تو�شيع �أطر �لتعاون �مل�شرتك وتعزيز 
فتح  على  و�لعمل  �لثنائية  �لعالقات 
�جلانبني  بني  جديدة  تو��شل  قنو�ت 
و�����ش���ت���ط���الع �آر�ئ����ه����م ور����ش���اه���م عن 

�ملوؤ�ش�شة.
ع��ق��د يف مبنى  �ل���ذي   ، �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�أح����م����د حممد  �ل�������ش���ي���د  �مل���وؤ����ش�������ش���ة، 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حل��م��ادي، 
و�ل�شيد  ب�����الإن�����اب�����ة،  دب������ي  ت���اك�������ش���ي 

�ملو�رد  �إد�رة  �لفال�شي، مدير  من�شور 
يو�شف  حم��م��د  و�ل�����ش��ي��د   ، و�ل����دع����م 
وت�شغيل  �إد�رة عمليات  ، مدير  �شالح 
 ، عثمان  م��رو�ن  و�ل�شيد   ، �لأ�شطول 
�لأ�شطول  �شائقي  �شوؤون  �إد�رة  مدير 
�لأق�شام  ، وعدد من مديري  بالإنابة 
و�لأخ�����ش��ائ��ي��ني وك���ب���ار �مل��وظ��ف��ني يف 

�ملوؤ�ش�شة.
�ملنا�شبة،  ويف كلمة ترحيبية له بهذه 
�للقاء  هذ�  �أهمية  على  �حلمادي  �أكد 
�ملوؤ�ش�شة  حر�س  �إط��ار  يف  ياأتي  �ل��ذي 
�ل�شر�كة  ع�����الق�����ات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب�����ش��ك��ل ف��ع��ال وعلى 
�لتي  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات  ت��ع��م��ي��ق 
ت���رب���ط م��وؤ���ش�����ش��ة ت��اك�����ش��ي دب�����ي مع 
�لعالقات  ه��ذه  و�أهمية   ، متعامليها 
�لتي  �خل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  تو�شيع  يف 

م�شتخدمي  �إىل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
م���رك���ب���ات �لأج��������رة يف �لإم���������ارة من 
و�شائحني  وزو�ر  ومقيمني  مو�طنني 
�لتي  �ملرموقة  و�ملكانة  ين�شجم  مبا   ،
باعتبارها  دب����ي  �إم�������ارة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 
�إق��ل��ي��م��ي��ا ونقطة  �ق��ت�����ش��ادي��ا  م���رك���ز� 
�لأعمال  ورج��ال  للم�شتثمرين  ج��ذب 
�إىل  ��شتناد�  �لعامل  دول  خمتلف  من 
و�شهل  �آم���ن  تنقل  ت��وف��ري  روؤي��ت��ه��ا يف 

للجميع .
و�أ�شاف : �إن هذ� �للقاء �لذي �شيعقد 
للتعارف  ف��ر���ش��ة  ه��و  م�شتمر  ب�شكل 
و�ملالحظات،  �لآر�ء  وتبادل  و�للتقاء 
وت��و���ش��ي��ع �مل��ج��الت و�ل��ف��ر���س للعمل 
�ملعوقات  ل���ت���د�ر����س  و�ح������د،  ك��ف��ري��ق 
وتذليلها،  حلها  �شبل  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث 
�لتو��شل  ج�شور  م��د  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�ملوؤ�ش�شات  هذه  مع  وم�شتقبال  حاليا 
�ل�شر�كة  عالقات  وتعزيز   ، و�لدو�ئر 
�لأهد�ف  لتحقيق  و�ل�شعي  �ملتميزة، 

�مل�شرتكة.
وت��خ��ل��ل �ل��ل��ق��اء ع��ر���س م����ادة مرئية 
ع�����ن �ل����ق����م����ة �حل����ك����وم����ي����ة، �أع���ق���ب���ه 
�لتعريف  يت�شمن  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س 
بامل�شتفيدين وخططهم وم�شتهدفات 
�ملوؤ�ش�شة لعام 2013 من حيث ن�شب 
و�ل�شائقني  و�ل�شركاء  �ملوظفني  ر�شا 
�لركاب  ع���دد  وزي������ادة   ، و�مل��ت��ع��ام��ل��ني 
و�ل�����رح�����الت وم����رك����ب����ات �لأ����ش���ط���ول 
ومقارنتها مب�شتهدفات �لعام �ملا�شي، 
و�حل���و�ر  �لنقا�س  ب��اب  فتح  ث��م  وم��ن 

وتوزيع ��شتبيان ر�شا �مل�شتفيدين.
يبذلها  �لتي  وثمن �حلمادي �جلهود 
م�������ش���ان���دة ودع�����م  �مل�������ش���ت���ف���ي���دون يف 

�ل�شرت�تيجية  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�����ش��اري��ع 
لتحقيق  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ت��ط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لتكامل �ملن�شود يف و�شائل �ملو��شالت 
�جلمهور  من  �ملزيد  وج��ذب   ، �لعامة 
�لختناقات  ل��ت��ق��ل��ي��ل  ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�مل���روري���ة ع��ل��ى �ل��ط��رق م��ا ي����وؤدي �إىل 
�حل��د من �حل���و�دث �مل��روري��ة وتقليل 

ن�شبة �لتلوث �لبيئي.
�أب�������دى ممثلو  �أخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن 
خالل  و�ل��دو�ئ��ر  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات 
هذ�  لإجن���اح  ��شتعد�دهم  �للقاء  ه��ذ� 
�ل���ت���ع���اون �مل���ت���ب���ادل ب���ني �ل���ط���رف���ني ، 
هيئة  تبذلها  �لتي  باجلهود  و�أ���ش��ادو� 
ب�����ش��ك��ل عام  �ل����ط����رق و�مل�����و�������ش�����الت 
خا�س  ب�شكل  دب��ي  تاك�شي  وموؤ�ش�شة 
تقدمها  �ل��ت��ي  �لت�شهيالت  وث��م��ن��و�   ،
تطوير للجميع ، وقدمو� عدد� من �ملالحظات  على  للعمل  �لثنائية يف خمتلف �ملجالت.وحت�شني �خلدمات وتعميق �لعالقات و�ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت 

نهيان يفتتح جناح الإمارات اجلديد يف بينايل فيني�شيا بايطاليا

اأ�شغال اأم القيوين توؤكد متابعتها امل�شتمرة ملكب النفايات للحيلولة من احلرائق والروائح املزعجة

موؤ�ش�شة تاك�شي دبي تبحث مع �شركائها تو�شيع وتطوير اخلدمات التي تقدمها للمتعاملني

•• العني-وام:

نظم ق�شم �لكيمياء بكلية �لعلوم بجامعة �لمار�ت ور�شة تدريبية بالتعاون 
تقنية  كلية  مببنى  و�لطاقة  �لكيمياء  بعنو�ن  لالأ�شاتذة  توتال  جمعية  مع 
�طار  يف  وطالبة  طالبا   50 فيها  ي�شارك  �يل  �لور�شة  هذه  تاأتي  �ملعلومات. 
�لتفاقيات  توتال و�شمن  �لم��ار�ت وجمموعة  �مل�شتمر بني جامعة  �لتعاون 
�لتي تربط �جلانبني. وتهدف �لور�شة �ىل تعزيز �لعملية �لتعليمية وزيادة 

معرفة �لطالب وتو�شيع مد�ركهم.

توتال تنظم ور�شة تدريبية لطلبة 
ق�شم الكيمياء بجامعة المارات

•• اأبوظبي-وام:

�أب��وظ��ب��ي بتخريج  ���ش��رط��ة  �مل��ن��اف��ذ يف  �أم���ن  �ح��ت��ف��ل معهد 
دور�ت   6 �لتحقو� يف  �لإد�ر�ت  122 عن�شر� من خمتلف 
متخ�ش�شة �شملت �لعلوم �ل�شرطية و�لإد�رية و�لإجر�ء�ت 
�أ�شبوعا  و��شتمرت  و�لتفتي�س  �ملطار�ت  بعمل  �لعالقة  ذ�ت 

باملعهد.
�إن  �ملعهد  �ملهريي مدير  �أحمد حممد  �لعقيد مطر  وقال 
تاأهيل �لكو�در �لب�شرية ياأتي جت�شيد� لروؤية �لقيادة يف رفع 
�لكفاء�ت مبا يتو�كب مع �مل�شتجد�ت �لع�شرية يف �ملجالت 

كافة تعزيز� مل�شرية �لأمن و�لأمان �لتي ت�شهدها �لدولة.
و�أ�شاف �إن �ملعهد د�أب على تنظيم �لعديد من �لدور�ت �لتي 

ت�شمل خمتلف �لتخ�ش�شات �ل�شرطية و�لأمنية بهدف رفد 
جميع �لإد�ر�ت �لتي تقدم خدماتها للجمهور مبا يتما�شى 

مع �أرقى �ملعايري و�ملمار�شات �لعاملية.
وثمن �جلهود �لتي بذلها �ملدربون و�لتي ت�شاعد يف تطوير 
جودة  مو��شلة  �إىل  وتهدف  �لوظيفية  �مل�شاركني  مهار�ت 
�خل��دم��ات يف جميع �ل��ق��ط��اع��ات .. د�ع��ي��ا �خل��ري��ج��ني �إىل 
�لإخال�س يف خدمة وطنهم وتطبيق ما تعلموه على �أر�س 

�لو�قع.
���ش��امل ع���و�د م��دي��رة ف���رع �لتدريب  �مل��ق��دم نعيمة  وذك����رت 
مبعهد �أمن �ملنافذ �أنه مت تخريج 6 دور�ت مب�شاركة 122 
عن�شر� جرى �إطالعهم على �لعديد من �لعلوم �ل�شرطية 

و�لأمنية �خلا�شة بعمل �ملطار�ت و�لتتفي�س وغريها. 

تخريج 6 دورات متخ�ش�شة يف اأمن املنافذ ب�شرطة اأبوظبي
دبي العطاء تدعم احلقوق الأ�شا�شية 

لالأطفال حول العامل
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دعوات للتدخل يف �شوريا واأخرى للتن�شل 
•• وا�سنطن-وكاالت:

����ش��ت��م��رت �ل�����ش��ح��ف �لأم���ريك���ي���ة يف 
مقالت  ون�شرت  ب�شوريا  �هتمامها 
�إنه  وت��ق��ول  للتدخل  �إح��د�ه��ا  ت��دع��و 
�إذ� مل تتدخل �أمريكا فاإن خ�شومها 
وتقول  �ل����ف����ر�غ،  مل����لء  ���ش��ي��ت��دخ��ل��ون 
�أخرى �إن �شمت �لغرب عن ��شتخد�م 
يبعث  �لكيمياوية  �لأ�شلحة  �لأ���ش��د 
بال�شتمر�ر،  وحللفائه  ل��ه  بر�شائل 
وحتذر ثالثة من مثل هذ� �لتدخل. 
روب����ن  ج��ن��ي��ف��ر  �ل���ك���ات���ب���ة  و�أوردت 
يف و����ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت ج��م��ي��ع �أن�����و�ع 
من  موؤخر�  �ل�شوري  للنظام  �لدعم 
�إن  رو�شيا و�إي��ر�ن وحزب �هلل لتقول 
�لتحالف �ل�شوري �لإير�ين �لرو�شي 
�أ�شبح ي�شيطر على جمريات �لأمور 
ب�شوريا، بينما تقف �لوليات �ملتحدة 
ع��ل��ى �ل��ه��ام�����س حت���اول �ل��ع��ث��ور على 
�ل��ت��دخ��ل.  و�أ�شافت  ل��ع��دم  م���رر�ت 
باإ�شارة  �حل��روب  ينهي  �أوب��ام��ا ل  �أن 
لإع���الن���ه �أن �حل���رب ع��ل��ى �لإره����اب 
يتجاهلها  ب����ل  ت��ن��ت��ه��ي،  �أن  ي���ج���ب 
وي���ت���ق���ب���ل ه����زمي����ة �لأم���������ر �ل����و�ق����ع 
�أي�شا  وقالت   . �لأمريكية  للم�شالح 
�إن و��شنطن حتت حكم بار�ك �أوباما 
مبنطقة  �ل����ق����وي  ن���ف���وذه���ا  ف���ق���دت 
حيوية، كما �أ�شبحت كلمات �لرئي�س 
غري مقبولة و خطا �أحمر ل معنى 
د�نييل ني�شمان يف  �لكاتب  له. وقال 
مقال يف كري�شتيان �شاين�س مونيتور 
جهوده  �لأ�����ش����د  ب�����ش��ار  ت�����ش��ع��ي��د  �إن 
�ل�شو�ريخ  ب���ا����ش���ت���الم  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�ل��رو���ش��ي��ة �مل���ت���ط���ورة، و�ل���دع���م من 

اعتقال 5 روانديني 
يف لندن بتهمة الإبادة

•• لندن-يو	بي	اأي:

 5 �لريطانية  �ل�شرطة  �عتقلت 
رو�ن���دي���ني م��ت��ه��م��ني ب��ال��ت��ورط يف 
�شهدتها  �ل��ت��ي  �جل��م��اع��ي��ة  �لإب�����ادة 
بالدهم عام 1994 و�أودت بحياة 
800 �ألف �شخ�س، مبوجب طلب 

ت�شليم من رو�ند�.
�إىل  )�لغارديان(  �شحيفة  ون�شبت 
�ل�����ش��رط��ة قوله،  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
�لرو�نديني  �إن  �جل���م���ع���ة،  �م�������س 
نتيزريايو،  �إمي���ان���وي���ل  �خل��م�����ش��ة، 
و�شيل�شتني  م��ون��ي��ان��رز�،  وت�����ش��ارل��ز 
باجينيا،  وفن�شنت  �غ��ري�����ش��ب��وج��ا، 
�شيمثلون  موتاباروكا،  و�شيل�شتني 
�أم��ام حمكمة و�شتمن�شرت يف لندن 
مب��وج��ب م��ذك��رة �ل��ت�����ش��ل��ي��م، بتهم 
وذلك  �جلماعية،  و�لإب����ادة  �لقتل 
حزير�ن-يونيو  من  �خلام�س  يوم 

�ملقبل .
�لرو�نديني  �أن  �ملتحدث  و�أ���ش��اف 
�خلم�شة ي�شتبه يف �رتكابهم مذ�بح 
�لتوت�شي،  ق��ب��ائ��ل  ���ش��د  ج��م��اع��ي��ة 
رو�ند�  يف  �لإن�شانية  �شد  وجر�ئم 

عام 1994 .
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �ملحكمة 
�لعليا يف لندن ق�شت عام 2009 
�لرو�نديني  من   4 �شبيل  ب��اإخ��الء 
�خل��م�����ش��ة �مل��ح��ت��ج��زي��ن م��ن��ذ عام 
وز�ري���اً  �أم���ر�ً  و�أ�شقطت   ،2006
ب�شبب  ب���الده���م  �إىل  ب��ت�����ش��ل��ي��م��ه��م 
خم��اوف من �إج��ر�ء حماكمة غري 

عادلة لهم.

كافية  لي�شت  �إن��ه��ا  وق���ال  �ل�����ش��وري��ة. 
ملعرفة ما يجري باملنطقة وللخروج 
با�شتنتاجات كبرية لتوجيه �شيا�شاتنا 
�إن زي��ارة �جلمهوري  . وق��ال �لكاتب 
م��اك��ني ه���ذه ����ش���ورة جم���ازي���ة تامة 
مل�شكلة توريط �أنف�شنا مع �ملعار�شني 
�ل�شوريني. و�أ�شاف باأن �لوقوف مع 
�مل��ع��ار���ش��ة رمب���ا ي��ع��ن��ي �ل���وق���وف مع 
�ل�شر �لأكر �أو �شب �لزيت على �لنار 
�لتي �شتحرق �ملنطقة ولفت �لنتباه 
�لأمريكية  �ل��ت��دخ��الت  ���ش��ج��ل  �إىل 
باملنطقة وقال �إن هذ� �ل�شجل يرجح 

ما يذهب �إليه.

ح���زب �هلل و�إي������ر�ن، و�أخ�����ري� �زدي����اد 
�لكيمياوية،  �لأ���ش��ل��ح��ة  ����ش��ت��خ��د�م��ه 
ق���د �أت�����ت �أك���ل���ه���ا يف ظ���ل غ���ي���اب �أي 
على  �لكاتب  ورك��ز  �أم��ريك��ي.  تدخل 
�لأ�شد  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أ���ش��م��اه��ا  م���ا 
�لكيمياوية  �لأ���ش��ل��ح��ة  ل���ش��ت��خ��د�م 
�ل�شتخد�م  ع���ل���ى  �ع���ت���م���دت  �ل���ت���ي 
بانتظار  �ل���ب���د�ي���ة  يف  ل��ه��ا  �مل���ح���دود 
م��ع��رف��ة رد ف��ع��ل �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل، 
يف  متقطع  ب�شكل  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  ث��م 
مثل  و�إ�شرت�تيجية  رئي�شية  مو�قع 
����ش���و�ح���ي دم�����ش��ق وم��دي��ن��ت��ي حلب 
وح���م�������س، وت��خ��ف��ي��ف �أ�����ش����ر�ر هذه 

�لأ�شلحة، خا�شة و�أن قو�ته �كت�شبت 
خ���رة ك��ب��رية يف ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع هذه 
تفا�شيل  ني�شمان  و�أورد   . �لأ�شلحة 
فيها  ��شتخدمت  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  ع��ن 
�لأ����ش���ل���ح���ة �ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة وت����و�ري����خ 
�لنو�حي  م��ن  �ل���ش��ت��خ��د�م  ودو�ع����ي 
�أي  غياب  ويف  �إن��ه  وق��ال  �لع�شكرية. 
ت��دخ��ل خ���ارج���ي، ي��ت�����ش��ح ح��ال��ي��ا �أن 
�ل�شتخد�م  ج��ع��ل  يف  ي��رغ��ب  �لأ���ش��د 
�أمر�  غري �ملعتاد لل�شالح �لكيمياوي 
وكتب جو كالين مبجلة  �عتياديا.  
تامي عن �لزيارة �ل�شرية لل�شيناتور 
ج�������ون م����اك����ني مل�����و�ق�����ع �مل���ع���ار����ش���ة 

هاغل ي�شف اخلطر الإلكرتوين بالغادر 
•• وا�سنطن-رويرتز:

ق����ال وزي�����ر �ل����دف����اع �لم���ري���ك���ي ت�����ش��اك ه���اغ���ل �م�������س �ن 
غادر�  خفيا  كامنا  خطر�  ت�شكل  �للكرتونية  �لتهديد�ت 
�خ��رى ودع��ا �ىل و�شع  �ملتحدة وعلى دول  �ل��ولي��ات  على 
ن�شوب �شر�عات  وتتفادى  �ل�شلوك  قو�عد للطريق حتكم 
و�شرح  �ل���ع���امل.  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لكمبيوتر  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى 
�لم��ن �للكرتوين يف �خلطاب  �شيتطرق �ىل  باأنه  هاجل 
�لذي يلقيه �ليوم �ل�شبت يف حو�ر �شاجنري ل �لمني يف 
خالل  �لرج���ح  على  �لق�شية  ه��ذه  �شتثار  كما  �شنغافورة 
�ملوؤمتر.  هام�س  على  �ل�شيني  �لوفد  مع  ق�شري  �جتماع 

طائرته  على  ير�فقونه  �لذين  لل�شحفيني  هاجل  وق��ال 
حقيقية  �للكرتونية  �ملخاطر  �لجتماع  �ىل  طريقه  يف 
وهي خطرية للغاية �نها على �لرجح مثل �ي خطر غادر 
�ل�شني  على  وباملنا�شبة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على  وحقيقي 
�ي�شا وكل �لدول. وقال وزير �لدفاع �لمريكي �ن �ل�شر�ع 
�للكرتوين ميكن �ن يوؤدي �ىل نتائج ب�شكل كامن وخفي 
وغادر تتفاوت ما بني تعطيل �شبكات �لطاقة �ىل تدمري 
�لنظمة �ملالية �ىل �يقاف �شبكات �لدفاع.  و��شتطرد هذ� 
�خلطر لي�س قا�شر� على �لوليات �ملتحدة بل يوؤثر على 
�جلميع.. لذلك علينا �ن نتو�شل �ىل طرق..�ن نعمل مع 
للطريق  قو�عد  لو�شع  �جلميع  مع  نعمل  �ن  �ل�شينيني 

ق��در من  �ل��دول��ي��ة..  �لتفاهمات  ن��وع م��ن  و�ل��ت��و���ش��ل �ىل 
هاجل  ت�شريحات  ج��اءت  �حلكومات.  تتحملها  �مل�شوؤولية 
بعد يومني من ن�شر تقرير �أمريكي عن �شرقات �لكرتونية 
مت��ك��ن خ��الل��ه��ا م��ت�����ش��ل��ل��ون ���ش��ي��ن��ي��ون م���ن �ل��و���ش��ول �ىل 
ت�شاميم �أك� من 24 نظاما هاما لال�شلحة �لمريكية. 
�أعدته جلنة  تقرير  بو�شت عن  و��شنطن  ونقلت �شحيفة 
علوم �لدفاع �لمريكية وهي من �خلر�ء �ملدنيني جاء فيه 
مقاتلة  و�شفنا  طائر�ت  ت�شمل  �شرقت  �لتي  �لت�شاميم  �ن 
و�خلليج.  و��شيا  لوروب���ا  حيوية  �شاروخية  دف���اع  ون��ظ��م 
وقالت وز�رة �لدفاع �لمريكية �لبنتاجون وم�شوؤولو دفاع 

�أمريكيون �ن هذ� �لتقرير قدمي ومبالغ فيه.

•• جنيف-ا	ف	ب:

�علنت �لمم �ملتحدة �م�س �ن تدفق �لالجئني �ل�شوريني 
ت�شجيل  مع  �ملا�شية  �لي��ام  يف  قليال  �رتفع  �لردن  �ىل 
707 ��شخا�س خالل ��شبوع يف حني �ن �لعدد �لجمايل 

لالجئني �ل�شوريني جتاوز 1،6 مليون �شخ�س.
غائيل  �لدولية  �لهجرة  با�شم منظمة  �ملتحدثة  وقالت 
عرو�  لج��ئ��ني   707 �ن  �لع���الم  لو�شائل  �شيفينييه 

�حلدود �لردنية منذ �خلمي�س �ملا�شي .
�ملتحدة  �لمم  لح��ظ��ت  �ي���ار-م���اي���و  م��ن��ت�����ش��ف  وب��ع��ي��د 
�ن �ل��الج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني مل ي��ع��ودو� ي��ع��رون �حلدود 

�لردنية يف حني �ن �لفني كانو� يعرونها عادة يوميا.
د�ن  لالجئني  �لعليا  �ملفو�شية  با�شم  �ملتحدث  وبح�شب 
ماكنورتون فان معارك عنيفة د�رت يف �ل�شابيع �ملا�شية 
ت��رر �ن  �ن  �ل�شوري ميكن  �ملنطقة يف �جلانب  يف ه��ذه 
عدد �لالجئني �لذين يعرون �حلدود كان �شبه معدوم 

خالل فرتة حمددة.

•• وا�سنطن-رويرتز:

�أمريكية  �م����ر�أة  وه���ي  مان�شفيلد  ن��ي��ك��ول  ع��ائ��ل��ة  ق��ال��ت 
�نها  �ل�شالم  �عتنقت  مي�شيجان  عاما من   33 عمرها 

قتلت يف �شوريا �ثناء قتالها يف �شفوف قو�ت �ملعار�شة.
وقالت عمة �ملر�أة مونيكا مان�شفيلد ��شبيلمان لرويرتز 
قو�ت  مع  تقاتل  كانت  �أنها  �لو��شح  من  منهارة.  �نني 
�لتحقيقات  م��ك��ت��ب  �ن  ق��ول��ه��ا  و�����ش���اف���ت  �مل���ع���ار����ش���ة. 
�لحت����ادي �أب��ل��غ��ه��ا ب��وف��اة �ب��ن��ة �خ��ي��ه��ا وه���ي م��ن فلينت 
تعرف  ل  �أن��ه��ا  بقولها  و��شتدركت   . مي�شيجان  ب��ولي��ة 
�ن  قولها  ��شبيلمان  و����ش��اف��ت  توفيت.  كيف  تفا�شيل 
�شهر�   18 عمرها  لطفلة  ع��زب��اء  �أم  وه��ي  مان�شفيلد 
�أع��و�م لكنها مل تكن  �عتنقت �ل�شالم منذ نحو خم�شة 

حني  يف  �لردن  �ىل  �لالجئني  تدفق  ��شتئناف  وي��اأت��ي 
�ملزيد  ��شتيعاب  ق��ادر� على  �لزعرتي مل يعد  �ن خميم 

بح�شب منظمة �لهجرة �لدولية.
�ملجاورة  �ل���دول  ���ش��وري �ىل  1،6 مليون  وجل��اأ ح��و�ىل 
ل�شوريا بح�شب �خر �رقام �ملفو�شية �لعليا �لتي ن�شرت 

�جلمعة.
�ىل  �ملتحدة  �لمم  وك��ال��ة  �نتقلت  �ل���ش��ب��وع  مطلع  ويف 
جانب وكالت �ن�شانية �خرى تابعة لالمم �ملتحدة �ىل 
بلدة ح�شياء على بعد 25 كلم من مدينة �لق�شري �لتي 

حتا�شرها �لقو�ت �حلكومية وعنا�شر حزب �هلل.
�لق�شري  يف  �ملعارك  ��شتد�د  منذ  �ن��ه  ماكنورتون  وق��ال 
�ي  �لق��ل  على  ����ش��رة   700 جل��اأت  ��شابيع  ثالثة  قبل 

حو�ىل 3500 �شخ�س �ىل ح�شياء .
�لثامن من  ومنذ  لبنان.  �ىل  ف��رو�  �خرين  �ن  و��شاف 
�يار-مايو �شجل �لعاملون يف �ملفو�شية �لعليا لالجئني 
يف لبنان و�شول ثالثة �لف لجىء من �لق�شري رغم 

�ن �لعدد �لفعلي �على بكثري .

تعلم �ن �بنة �أخيها �شافرت �ىل �شوريا. ويف وقت �شابق 
�لوليات  �ن  �لمريكية  �خلارجية  ب��وز�رة  م�شوؤول  قال 
�ملتحدة حتقق يف تقرير بثته و�شائل �لعالم �لر�شمية 
�أمريكية  �م��ر�أة  قتلت  �حلكومية  �لقو�ت  ب��ان  �ل�شورية 
خالل �حلرب �لد�ئرة يف �لبالد. و�أ�شاف �مل�شوؤول �لذي 
طلب عدم ن�شر ��شمه لرويرتز �ن �ل�شلطات �لمريكية 
تعمل من خالل بعثة جمهورية �لت�شيك يف �شوريا على 
�حل�شول على مزيد من �ملعلومات. وقال �مل�شوؤول مثلما 
نفعل يف جميع �حلالت.. نعمل من خالل �لت�شيك �لتي 
من  م��زي��د  على  للح�شول  ���ش��وري��ا  يف  م�شاحلنا  ت��رع��ى 
رعاية  يف  �لت�شيك  بعثة  جهود  نقدر  ونحن  �ملعلومات 
مو�طنينا. و��شاف �ن �ل�شلطات �لمريكية ل ت�شتطيع 
�لتحدث �أك� من ذلك لعتبار�ت تتعلق باخل�شو�شية.

•• لندن-يو	بي	اأي:

�تهم وزير بريطاين �شابق، كاًل من رئي�س �لوزر�ء �لأ�شبق، 
طوين بلري، ورئي�س �لوزر�ء �حلايل، ديفيد كامريون، باإبر�م 
�شفقة �شرية ملنع حتقيق من ن�شر وثائق �شرية ب�شاأن حرب 
�لعر�ق. ون�شبت �شحيفة ديلي ميل �م�س �إىل وزير �خلارجية 
�لأ�شبق، ديفيد �أوين، قوله يف خطاب �إن مقتطفات من ر�شائل 
متبادلة بني بلري و�لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق، جورج بو�س، 
مت حجبها لإنقاذ �شمعة �لأول، وُيعتقد �أنها ت�شلط �لأ�شو�ء 
بريطانيا  ����ش��ر�ك  بالفعل على  و�ف��ق  بلري  �أن  �لإدع���اء  على 
�ملتحدة  �لوليات  �لعر�ق بقيادة  باحلرب قبل عام من غزو 
�أّيد  �أن كامريون  �أوي��ن، �إىل  2003. و��شار  �آذ�ر-م��ار���س  يف 

موقف  �تخاذه  مقابل  �لر�شائل  ن�شر  منع  بلري  �شلفه  ق��ر�ر 
�حلياد وعدم تقدمي �أي دعم حلزب �لعمال، �لذي تزعمه، يف 
�لنتخابات �لعامة �ملقبلة �ملقررة عام 2003. و�أ�شاف من 
غري �ملعقول �أن يتم منع ن�شر مقتطفات من �ت�شالت بني 
بلري وبو�س ذ�ت �شلة بالتحقيق حول �لعر�ق.. وهذ� �ملنع ما 
كان �شيتم لو مل يعرت�س بلري ويحظى على دعم كامريون، 
نظر�ً  متاماً  مالئمة  غري  �تفاقيات  ور�ء  يختباآن  و�للذين 
�تهم فيه  �أّل��ف كتاباً  �أوي��ن، �ل��ذي  لطبيعة �لتحقيق . وق��ال 
متغطر�س  نحو  على  بالكذب  بلري  �لأ�شبق  �ل���وزر�ء  رئي�س 
حول دوره يف حرب �لعر�ق، �إن هناك �أكاذيب �شود�ء �أف�شدت 
�لتعامل  ويجب  �لعر�ق  حرب  ب�شاأن  �لعامة  �حلياة  معايري 

معها باأق�شى قدر من �جلدية.

اتهام بلري وكامريون مبنع التحقيق يف حرب العراق 

ازدياد تدفق الالجئني ال�شوريني اإىل الأردن 

مقتل اأمريكية م�شلمة قاتلت مع ثوار �شوريا 

جرحى اأثناء تفريق تظاهرة يف ا�شطنبول 

•• وا�سنطن-وكاالت:

قالت �لوليات �ملتحدة �ن �ل�شر�كة 
�لطر�ف  لدفع  رو�شيا  مع  مهمة 
�ملت�شارعة للجلو�س معا يف موؤمتر 
مقرتح لل�شالم رغم تاأييد مو�شكو 
�ملايل و�لع�شكري للرئي�س �ل�شوري 

ب�شار �ل�شد.
�ملنار  ل���ت���ل���ف���زي���ون  �ل�����ش����د  وق������ال 
بتنفيذ  رو�شيا ملزمة  �ن  �للبناين 
لتزويد   2010 ع��ام  �أب���رم  �ت��ف��اق 
��س300-  بنظام �شو�ريخ  �شوريا 
م�شدر  وق�����ال  �جل������وي.  ل���ل���دف���اع 
�لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  مقرب من 
�م�س �خلمي�س �ن رو�شيا مل تر�شل 

�ل�شو�ريخ بعد.
�ملتحدثة  ب�����ش��اك��ي  ج���ني  وق���ال���ت 
�لمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�شم 
�����ش����يء مثري  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني ه������ذ� 
نف�شه  �ل���وق���ت  يف  ل��ك��ن  ل��ل��ق��ل��ق.. 
يلعبه  �ل������ذي  �ل��������دور  �ن  ن������درك 
�ل����رو�����س ه���ن���ا ه����و ك�����ش��ري��ك هام 
�ىل  �ل��ن��ظ��ام  دف��ع  على  للم�شاعدة 

�لطاولة �ملحادثات.
�ن��ن��ا متفقون  ن��زع��م  و�أ���ش��اف��ت ل 
ك��ل ق�شية ول يف  �ل��رو���س يف  م��ع 
نر�هم  لكننا  �شوريا  يف  ق�شية  كل 
للتحرك �شوب عقد  ك�شريك هام 
م��وؤمت��ر و�ل��ت��ح��رك ���ش��وب �نتقال 
�شبب  م��ن  ه��ن��اك  ول��ي�����س  �شيا�شي 
يدعونا لالعتقاد بانهم ل يريدون 

�ن يكونو� �شركاء يف هذ�.
وفرن�شا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ودع��ت 
ع����دم  �ىل  رو�����ش����ي����ا  و������ش����ر�ئ����ي����ل 
وت�شعر  �ل�شو�ريخ.  �شوريا  ت�شليم 

��شر�ئيل بالقلق من �ن يهدد نظام 
�أمنها ومل��ح��ت �ىل  �ل��دف��اع �جل���وي 
من  �ل�شد  منع  على  �شتعمل  �نها 

ت�شغيله.
ب��اأن جون كريي  ب�شاكي  و�شرحت 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لم��ري��ك��ي��ة عر 
�خلارجية  ل���وزي���ر  خم���اوف���ه  ع���ن 
�ل��رو���ش��ي ���ش��ريج��ي لف����روف منذ 
�يام خالل حمادثات ب�شاأن  ب�شعة 

موؤمتر �ل�شالم.
�ملتحدة  و�لوليات  رو�شيا  وت�شعى 
�ل�شورية  �حل����ك����وم����ة  دف������ع  �ىل 
وم�����ش��وؤويل �مل��ع��ار���ش��ة ل��ل��دخ��ول يف 
حكومة  ت�شكيل  ب�����ش��اأن  حم��ادث��ات 
يجتمع  �ن  �مل��ق��رر  وم��ن  �نتقالية. 

و�أ�شافت ب�شاكي ت�شليم �ي ��شلحة 
توفرها للنظام رو�شيا �و �ي دولة 
لنا.  بالقطع مثار قلق  �أخ��رى هو 
لهذ� نعمل بكل جهد مع �شركائنا 
�ملعار�شة  مل�������ش���اع���دة  �ل����دول����ي����ني 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  يكون  �ن  ناأمل  لكننا 
م�شاألة �حلكومة  لتحريك  فر�شة 
�لنتقالية قدما من ناحية �أخرى، 
�أدرج جمل�س �لأمن �لدويل جبهة 
�لقاعدة  لتنظيم  �لتابعة  �لن�شرة 

على لئحة �ملنظمات �لإرهابية .
و�أع���ل���ن���ت جل���ن���ة �ل���ع���ق���وب���ات على 
ملجل�س  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ق��اع��دة  تنظيم 
�لأمن �أنها عّدلت لئحة �لعقوبات 
�لتابعة  و�ل����ك����ي����ان����ات  ل������الأف������ر�د 

ورو�شيا  �مل��ت��ح��دة  �لمم  م�����ش��وؤول��و 
و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف ج��ن��ي��ف يف 
�خل���ام�������س م����ن ي���ون���ي���و ح���زي���ر�ن 

لالعد�د للمحادثات �ملقرتحة.
�لعمل  �لنقطة هي  ب�شاكي  وقالت 
لها  �ل���ت���ي  رو����ش���ي���ا  م��ث��ل  م���ع دول 
رو�بط مع �لنظام لرنى ما �ذ� كان 
ميكن �عادة �جلانبني �ىل �لطاولة 
وه�����ذ� ه���و �ل�����دور �خل���ا����س �لذي 
�لعملية  ه��ذه  يف  يلعبوه  �ن  ميكن 
وما يجعلنا ن�شعر باأهمية �ن نكون 

�شركاء معهم.
�نها  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  وق���ال���ت 
ل��ي�����ش��ت ع���ل���ى ع���ل���م ب���و����ش���ول �ي 
ل�شوريا  جديدة  �شو�ريخ  �شحنات 

�����ش���م جبهة  ب���اإ����ش���اف���ة  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�لن�شرة �إليها.

وقالت �للجنة �إنها مبوجب �لقر�ر 
 ،1999 ع���ام  �ل�����ش��ادر   1267
عام  �ل�������ش���ادر   1989 و�ل����ق����ر�ر 
بالقاعدة  �خل���ا����ش���ني   ،2011
لها،  �لتابعة  و�ل��ك��ي��ان��ات  و�لأف����ر�د 
و�ف���ق���ت ع��ل��ى ت���ع���دي���الت حم���ددة 
�ل��الئ��ح��ة و�خلا�س  ب��ن��ود  �أح���د  يف 
حيث  �لعر�ق،  يف  �لقاعدة  بتنظيم 
�أو   ، �لن�شرة  جبهة  ����ش��م  �أ���ش��اف��ت 

جبهة �لن�شرة لأهل �ل�شام �إليه.
جماعة  �أ�شا�شاً  �لبند  ه��ذ�  وي�شم 
�لتوحيد ، و قاعدة �جلهاد يف بالد 
�لتوحيد  ج��م��اع��ة  و   ، �ل��ر�ف��دي��ن 
و�جلهاد و دولة �لعر�ق �لإ�شالمية 

و �شبكة �لزرقاوي .
�لأفر�د  على  �لعقوبات  وتت�شمن 
�لالئحة  يف  �مل���درج���ة  و�ل��ك��ي��ان��ات 
�ل�شفر  وم���ن���ع  �لأ�����ش����ول  جت��م��ي��د 
وح��ظ��ر �لأ���ش��ل��ح��ة وذل���ك مبوجب 
ق��ر�ر جمل�س �لأم��ن رق��م 2083 
�أقر  2012 و�ل���ذي  �ل�����ش��ادر ع��ام 
مب���وج���ب �ل���ف�������ش���ل �ل�������ش���اب���ق من 

�شرعة �لأمم �ملتحدة.
وهذ� �لتعديل �ل� 13 لالئحة عام 
يف  �لقاعدة  تنظيم  وكان   2013
يف  ني�شان-�أبريل  يف  �أعلن  �لعر�ق 
ت�شجيل بث على �شبكة �لإنرتنت، 
له  �م��ت��د�د  ه��ي  �لن�شرة  جبهة  �أن 
وج����زء م��ن��ه، م�����ش��ري�ً �إىل �أن����ه مت 
�لعر�ق  توحيدها مع تنظيم دولة 
��شم و�ح��د، وهو  �لإ�شالمية حتت 
�لعر�ق  يف  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل����دول����ة 

و�ل�شام .

جمل�س االأمن يدرج )جبهة الن�شرة( بالئحة االإرهاب

وا�شنطن: دور مو�شكو حيوي لإنهاء ال�شراع يف �شوريا 

لندن حتقق يف مقتل بريطاين ب�شوريا 
•• لندن-يو	بي	اأي:

عن  �لتقارير  يف  حتقق  �أن��ه��ا   ، �م�س  �لريطانية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
�لهوية،  جم��ه��ول  و�شخ�س  �أم��ريك��ي��ة  �م����ر�أة  ج��ان��ب  �إىل  ب��ري��ط��اين  مقتل 
�إىل  �شي  بي  بي  �لريطانية  �لإذ�ع���ة  هيئة  ون�شبت  �شوريا  غ��رب  �شمال  يف 
بالتاأكد  �لتقارير ونقوم  �ل��وز�رة قوله نحن على علم بهذه  با�شم  متحدث 
من �شحتها و�حل�شول على معلومات . و�أ�شاف �ملتحدث �أن �لوز�رة حتّذر 
�لريطانيني منذ فرتة من �ل�شفر �إىل �شوريا وياأتي هذ� �لتطور بعد نحو 
3 �أيام على �لإعالن عن مقتل طبيب بريطاين �شوري �لأ�شل ُيدعى عي�شى 
�لتي يعمل بها يف مدينة  �مل�شت�شفى  26 عاماً جّر�ء تعّر�س  عبد �لرحمن 
�إدلب للق�شف. وكانت بريطانيا �شحبت جميع دبلوما�شييها من �شوريا يف 
�لقو�ت  بني  �لعنف  �أعمال  ت�شاعد  �عترته  ما  ب�شبب   2012 مار�س  �آذ�ر 

�حلكومية و�ملتمردين، ورّدت دم�شق باإغالق �شفارتها يف لندن.

•• ا�سطنبول-ا	ف	ب:

��شيب نحو ع�شرة ��شخا�س بجروح عندما تدخلت �شرطة 
لتفريق  �م�س  �شباح  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  �ل�شغب  مكافحة 
يف  �ي��ام  ع��دة  منذ  خياما  ن�شبو�  �لذين  �ملتظاهرين  مئات 
�قتالع  على  �حتجاجا  ��شطنبول  قلب  يف  حديقة  و���ش��ط 
فر�ن�س  م�شور  �ف���اد  كما  ث��ق��ايف،  م�����ش��روع  لتنفيذ  ����ش��ج��ار 
�مل�شيلة  �ل��غ��از�ت  �ل�شغب  مكافحة  �شرطة  و�طلقت  بر�س. 
قرب  قا�شي  حديقة  يف  �ملحتجني  لتفريق  فجر�  للدموع 
��شطنبول  �ل�شفة �لوروبية يف مدينة  �شاحة تق�شيم على 
ت��دخ��ل �ل�شرطة  �ل��ك��ب��رية. و�ن��ه��ارت من�شة ك��ب��رية خ��الل 
�لكثيف ما �دى �ىل جرح نحو ع�شرة متظاهرين. وجتمع 
�لعديد من �شكان ��شطنبول مبختلف �عمارهم لالحتجاج 
على م�شروع تنفذه �لبلدية ويفرت�س �قتالع عدد كبري من 
600 �شجرة تعتر متنف�شا ل�شكان �ملدينة و�علن عن �عادة 

بناء ثكنات ع�شكرية عثمانية يف ذلك �ملكان وكذلك مركز 
ثقايف و�خر جتاري. ومنذ �ن �تت �جلر�فات �ىل �حلديقة 
يف  �لتجول  على  �ملعتادين  �ملدينة  �شكان  حت��رك  �لث��ن��ني 
مدعومني  �لبيئة  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ني  و�ل��ن��ا���ش��ط��ني  �حل��دي��ق��ة 
بنو�ب، �حتجاجا على �مل�شروع �لذي يعترونه غري قانوين 
وبعد  �لم���ن.  ق��و�ت  وب��ني  بينهم  يومية  وت���دور �شد�مات 
تدخل �جلمعة عاد �ملتظاهرون �ىل �لتجمع قرب �حلديقة. 
 ،1940 يف  �ن�شئت  �لتي  تلك �حلديقة  م�شاحة  وتقل�شت 
و�علنت  �شو�حيها،  يف  فخمة  ف��ن��ادق  ب��ن��اء  ع��ر  تدريجيا 
بلدية ��شطنبول وهي �كر مدينة يف تركيا ي�شكنها حو�ىل 
15 مليون ن�شمة، و�لتي يحكمها حزب �لعد�لة و�لتنمية 
�ملحافظ �حلاكم �ملنبثق عن �لتيار �ل�شالمي، �ن �ل�شجار 
�ملقتلعة �شتزرع جمدد� يف �ماكن �خرى و�ن �ل�شغال تندرج 
يف �طار م�شروع يجعل من �شاحة تق�شيم ف�شاء للر�جلني 

ويفرت�س �ن ينتهي يف حزير�ن يونيو.
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�لم��ل يف عودة  �م�س عن  �لفرن�شي فرن�شو� هولند  �لرئي�س  �ع��رب 
نظريه �جلز�ئري عبد �لعزيز بتفليقة �لذي يتلقى �لعالج يف باري�س 
منذ �ك� من �شهر و�لذي �ثارت حالته �ل�شحية عدة ��شاعات، �ىل 
بالده يف �قرب وقت ممكن . وقال �لرئي�س �لفرن�شي يف حديث مع 
يف  �ن��ه  موند  وتي.يف5  �لدولية  فرن�شا  و�ذ�ع���ة   24 فر�ن�س  قنو�ت 
نقاهة يف م�شت�شفى ليز�نفاليد ويتلقى كل �لعناية �ل�شرورية و�آمل 
�ن يعود بعدها يف �قرب وقت ممكن �ىل بالده . وقد �نتقل �لرئي�س 
 27 دو غر��س يف  ف��ال  �لع�شكري  �مل�شت�شفى  دخ��ل  �ل��ذي  �جل��ز�ئ��ري 
�ل�شلطات  �ثر ��شابته بجلطة دماغية �شغرية ح�شب  ني�شان-�بريل 
ملو��شلة  ليز�نفاليد  م�شت�شفى  �ىل  �ي��ار-م��اي��و   21 يف  �جل��ز�ئ��ري��ة، 
نقاهته ح�شب وز�رة �لدفاع �لفرن�شية. ويف حني تنتهي ثالث ولية 
للرئي�س بوتفليقة �لذي يحكم �لبالد منذ 1999، يف 2014 قال 
هولند �نه ل يظن �ن تقوم �لفو�شى حول خالفة �لرئي�س يف قمة 
هرم �حلكم يف �جلز�ئر و��شاف �ن �ملوؤ�ش�شات �جلز�ئرية متينة وعلى 
�جلز�ئريني حتديد م�شتقبلهم و�لنتخابات متوقعة يف 2014، و�نا 

�ثق يف هذه �لعملية .

مهاجر  على  عاما   23 بال�شجن  حكما  �أمريكية  حمكمة  �أ���ش��درت 
لبناين يف �شيكاجو لتدبريه هجوما وقيامه بزر�عة ما ظن �أنه قنبلة 
�أقر  �ملحكمة  ل�شجالت  ووفقا  فيلد.  ريجلي  بي�شبول يف  قرب ملعب 
�تهامات  يف  �ملا�شي  �ل��ع��ام  بالذنب  عاما   25 ح�شون  �شمري  �شامي 
زرع  بعدما  نا�شفة  وعبوة  �ل�شامل  للدمار  �شالح  ��شتخد�م  مبحاولة 
ما ظن �أنه قنبلة حملية �ل�شنع يف �شندوق للقمامة يف �حلي �لذي 
�ملزدحمة. ون�شت  �ل�شبت  ليايل  �ح��دى  �ل�شمايل يف  يقع يف �جلانب 
�شريني  وعمالء  خم��ر�  �أبلغ  �أن��ه  �شده  �ملقدمة  �جلنائية  �ل�شكوى 
�لج����ر�ء�ت  ف�شح  ي��ري��د  ك��ان  �أن���ه  �لحت��ادي��ة  �لتحقيقات  مكتب  يف 
�لمنية غري �لكافية يف �ملدينة و�حر�ج رئي�س بلدية �شيكاجو وقتها 
ريت�شارد د�يل ليجره على �ل�شتقالة. ومل تقدم �ل�شكوى مزيد� من 
�لتفا�شيل ومن بينها �لد�فع ور�ء �قد�مه على هذ� �لت�شرف. وخالل 
�شل�شلة من �جتماعات �لتخطيط �لتي �شجلها مكتب �لتحقيقات �شر� 
�قرتح ح�شون هجمات خمتلفة من بينها مهاجمة �ملدينة بفريو�س 
ويلي�س  �ل�شهرية  �ل�شحاب  ناطحة  ق�شف  �أو  �ملياه  �شبكة  ت�شميم  �أو 
تاور �أو مهاجمة �شباط �ل�شرطة �أو �غتيال رئي�س �لبلدية. و�أ�شارت 
وثائق �ملحكمة �ىل �أنه يوم 18 �شبتمر �أيلول 2010 �أعطاه عمالء 
تدمر  �أن  ميكن  �نها  و�أبلغوه  ظهر  حقيبة  يف  وهمية  قنبلة  �شريون 
ن�شف م�شاحة �ملدينة. وقال �لقا�شي روبرت جيتلمان يف بيان �أ�شدره 
مكتب وزير �لعدل �لمريكي �لتفكري فيما كان ميكن �أن يحدث �ذ� 

ما كانت �لقنبلة حقيقة مرعب.
 

يف  م�شلح  ��شتباك  يف  �لق���ل  على  ج��ن��ود  وث��الث��ة  م�شلحا   19 قتل 
�لقو�ت  فيها  �شيطرت  �لتي  �مل�شطربة  �لباك�شتانية  �لقبائل  منطقة 
�حلكومية على مرتفعات ��شرت�تيجية، بح�شب ما �فاد �جلي�س �م�س 
وجرت �ل�شتباكات بني منطقة كور�م وخير يف بار� ت�شامكاين وقرى 

ميد�ن خالل عملية قام بها �جلي�س �شد م�شلحي طالبان.
وقال �جلي�س يف بيان �نه خالل �ل�شتباك قتل 19 �رهابيا و��شيب 
و��شيب  �شابط  بينهم  من  جنود  ثالثة  ��شت�شهد  كما  �خرون   12
�ن��ه مت تطهري �ملرتفعات �ملطلة يف  ثالثة �خ��رون . وج��اء يف �لبيان 
�لتاكد من  �لقو�ت. ومل يتم  �و �حتاللها من قبل  �ملنطقة �جلبلية 
و�شائل  على  يحظر  لن��ه  ن��ظ��ر�  م�شتقلة  م�����ش��ادر  م��ن  �لقتلى  ع��دد 
�لع�شكرية.  �لعمليات  ��شتمر�ر  ب�شبب  �ملنطقة  �لو�شول �ىل  �لعالم 
ت��ري�ه يف  �عقاب هجوم ع�شكري يف و�دي  �ل�شتباكات يف  وتاتي هذه 
طالبان  م�شلحي  �جلي�س  ي�شتهدف  حيث  �لقبائلية  خير  منطقة 
وع�شكر �ل�شالم �لذين يهددون مدينة بي�شاور �ملجاورة. وتقع خير 
و�لتي  �فغان�شتان  يف  �لطل�شي  �حللف  ق��و�ت  �م���د�د�ت  طريق  على 
معد�تها  ل�شحب  �ملتحدة  �لوليات  تقودها  �لتي  �لقو�ت  ت�شتخدمها 
�لع�شكرية قبل �ن�شحابها يف 2014 وتقاتل �لقو�ت �لباك�شتانية منذ 
�شنو�ت �شد �مل�شلحني �لباك�شتانيني يف منطقة �لقبائل �لتي تعترها 
ل�شن  فيها  يخططون  و�لقاعدة  طالبان  مل�شلحي  مركز�  و��شنطن 

هجمات على �لغرب ويف �فغان�شتان.

عوا�سم

باري�ص

ا�صالم اباد

وا�صنطن

�شجن املتهم مبحاولة اغتيال
 ال�شفري ال�شعودي بوا�شنطن 25 عامًا 

•• نيويورك-وام:

عاما   25 بال�شجن  نيويورك  مدينة  يف  �لفيدر�لية  مانهاتن  حمكمة  ق�شت 
على �لأمريكي من�شور �أرباب �شيا �ملتهم مبحاولة �غتيال �ل�شفري �ل�شعودي يف 
�لعمر  �لبالغ من  �شيار  �أق��ر  �أن  بعد  ه��ذ� �حلكم  ع��ادل �جلبري وج��اء  و��شنطن 
57 عاما و�لذي كان يقيم يف ولية تك�شا�س باأنه مذنب يف �شهر �أكتوبر �ملا�شي 
بتهمتي �لتاآمر على �ل�شفري �ل�شعودي لدى و��شنطن وقتله مقابل �أجر مايل 
باأنه كان موجها من قبل م�شوؤولني ع�شكريني  �ع��رتف  �شيار قد  �أرب��اب  وك��ان 
و�خلريف  �لربيع  ف�شلي  خ��الل  متعددة  منا�شبات  يف  �ملك�شيك  �إىل  للذهاب 
�لعام  �إع��ت��ر �لإدع�����اء  ل��رتت��ي��ب حم��اول��ة �لغ��ت��ي��ال. م��ن جهته   2011 ع���ام 
�شيار  �أرب��اب  لتنفيذها من�شور  �لتي خطط  �ملوؤ�مرة  �لأمريكية  لدى حلكومة 
�أقر  �شيار  �أرب��اب  �إن  �لأمريكية  وقالت �حلكومة  للغاية.   باجلرمية �خلطرية 
قد  كان  باأنه  �عتقاله  بعد  ت�شريحاته  يف  �لقانون  باإنفاذ  �ملكلفني  للموظفني 
�أل��ف دولر   25 �إىل  بالإ�شافة  �ملوؤ�مرة  لتنفيذ  �لأق��ل  طلب مليون دولر على 
وز�رة  �ره��اب  لئحة  يف  �مل��درج��ة  �لرهابية  �ملنظمات  �إح��دى  من  عليها  ح�شل 
�خلز�نة �لأمريكية منذ عام 2007 لتفيذ ذلك كانت �ل�شلطات �لأمريكية قد 
�عتقلت �شيار يف �شبتمر �لعام �ملا�شي يف مطار جون كينيدي �لدويل ووجهت 
�إليه تهمة حماولة �غتيال �ل�شفري �ل�شعودي بالتعاون مع قائد كبري يف فيلق 

�لقد�س �لتابع للحر�س �لثوري �لير�ين يدعى غالم �شاكوري.

اعتقال ج�ا�شي�س يف غزة حاول�ا الهرب الإ�شرائيل

تو�شع فندقي اإ�شرائيلي على ح�شاب الفل�شطينيني بالقد�س

كريي يطرح �شيطرة م�شرتكة على غور الأردن 
لدى  �لفل�شطينية  �لدولة  �شيادة 

قيامها.
ك���ريي  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
�ملا�شي مع وزيرة  �لأ�شبوع  �لتقى 
�لعدل �لإ�شر�ئيلية ورئي�شة طاقم 
�لفل�شطينيني،  م���ع  �مل��ف��او���ش��ات 
�ملحامي  وم����ع  ل��ي��ف��ن��ي،  ت�����ش��ي��ب��ي 
يت�شحاق موخلو، مبعوث نتنياهو 
�خلا�س، و�أبلغهما باقرت�حه ب�شاأن 

ق�شية �حلدود يف غور �لأردن.
و�أ�شافت �أن �جلانبني �لإ�شر�ئيلي 
و�لفل�شطيني خمتلفني حول هذ� 
تطالب  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  و�أن  �لق����رت�ح 
ب�����اأن ت��ب��ق��ى ق���و�ت���ه���ا م����وج����ودة يف 
�لأغو�ر ملدة 40 عاما بينما يو�فق 
�لفل�شطينيون على �أن تبقى هذه 

�لقو�ت ملدة 3 �شنو�ت.
ك����ذل����ك ف�������اإن �ق��������رت�ح ك�����ريي ل 
يتطرق �إىل �شكل تو�جد �لأطر�ف 
�لثالثة بالأغو�ر، و�إمنا يتم بحث 
ذل���ك خ���الل �مل��ف��او���ش��ات يف حال 

��شتئنافها.
�إمكانية  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
من  موؤلفة  ع�شكرية  ق��وة  تو�جد 
�لأط������ر�ف �ل��ث��الث��ة يف �لأغ������و�ر، 
فيما  �رت����ب����اط  ق���ي���ادة  �إق����ام����ة  �أو 
�لقوة  يبقى  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س 
يف  �ملتو�جدة  �لوحيدة  �لع�شكرية 
هذه �ملنطقة ومل ُت�شر �ل�شحيفة 
�إىل م�شري �مل�شتوطنات �ليهودية 

يف منطقة �لأغو�ر.

ق�شية  ح����ل  �أن  ع���ن   ،2009
�لفل�شطينية  ل���ل���دول���ة  �حل������دود 
�جلي�س  ت��و�ج��د  ي�شمل  �أن  يجب 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى ط���ول �حلدود 
يف  و�لأردن  �لغربية  �ل�شفة  ب��ني 
ت�شلل  م��ن��ع  ب��ادع��اء  �لأردن،  غ���ور 
ج���ه���ات م���ع���ادي���ة لإ����ش���ر�ئ���ي���ل �إىل 

�ل�شفة.
ورف�س �جلانب �لفل�شطيني ذلك، 
ع�شكري  ت��و�ج��د  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
ينتهك  �لأغ��������و�ر  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 

•• القد�س	املحتلة-يو	بي	اأي:

�أن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �شحيفة  ذك����رت 
وزي�������ر �خل����ارج����ي����ة �لأم�����ريك�����ي، 
ج��ون ك��ريي، ط��رح موؤخر� خالل 
�إ�شر�ئيليني،  لقائه مع م�شوؤولني 
فكرة  و�أردن���ي���ني،  وفل�شطينيني، 
م�����ش��ارك��ة ه����ذه �لأط��������ر�ف �ل����� 3 
ب��ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة غور 
�إ�شر�ئيل  رف�������س  ع��ق��ب  �لأردن 

�لن�شحاب منه.

وق�������ال�������ت ����ش���ح���ي���ف���ة ي����دي����ع����وت 
�أحرونوت �م�س �جلمعة، �إن كريي 
�لأخرية  �لأ�شابيع  خ��الل  �أج���رى 
م���ع �حلكومة  م��ك��ث��ف��ة  �ت�����ش��الت 
�أجل دمج �لأردنيني  �لأردنية من 
ما  وخا�شة  �حل���دود  ق�شية  بحل 
على  �لأم��ن��ي��ة  بال�شيطرة  يتعلق 

غور �لأردن.
�لإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  وك��ان 
من�������ذ  �أعلن  نتنياه�����و،  بنيامني 
�لعام  �ل�����ش��اب��ق��ة، يف  ب���دء ولي���ت���ه 

اإ�شرائيل قد تهاجم �شواريخ اإ�س300- يف �شوريا �شالم يدعو لتحييد لبنان عن اأحداث �شوريا
•• بريوت-وكاالت:

�شرح رئي�س �لوزر�ء �للبناين �ملكلف متام �شالم �ن على لبنان �ن يبقى مبناأى عما يح�شل يف 
�شوريا، يف مقابلة مع �شحيفة لو فيغارو �لفرن�شية ن�شرت �م�س وقال �شالم: �ن لبنان بحاجة 
�ىل �لبقاء مبناأى عما يجري يف �شوريا ل �شيما و�ن �لو�شع فيها متاأزم. علينا �ن نحافظ باي 
�ملعارك  �لع�شكري يف  ت��ورط حزب �هلل  �ن  �لو��شح  . وتابع: من  �لوطنية  �لوحدة  ثمن على 
لي�س  �لم��ور لكن هذ�  ي�شهل  �ل�شد ل  ب�شار  �لرئي�س  ق��و�ت  �لق�شري �ىل جانب  �جلارية يف 
مرر� لال�شت�شالم . و��شاف �ن رئي�س �جلمهورية مي�شال �شليمان كان و��شحا بهذ� �ل�شدد: 
علينا �ن نقنع حزب �هلل بعدم �لغو�س �ك� يف �شوريا . وجاهر �ل�شد للمرة �لوىل يف مقابلة 
بثتها قناة �ملنار �لتابعة حلزب �هلل مب�شاركة مقاتلني من حزب �هلل �ىل جانب قو�ته يف معركة 
�لق�شري يف و�شط �شوريا قرب �حل��دود �للبنانية، يف وقت ��شتكملت قو�ته وق��و�ت حزب �هلل 

�لطوق على �ملدينة مع تقدمها �ىل قريتني جديدتني �ىل �شمالها.

�ل�شوري  �لرئي�س  �عالن  يبدو  فيما  يعززها  وجهة نظر 
ب�شار �ل�شد �أن �أول �شحنة من نظام �شو�ريخ ��س300- 
على  �ل�شغط  �ىل  ��شر�ئيل  ويدفع هذ�  بالفعل.  و�شلت 
مو�شكو كي تبطيء ت�شليم �ل�شحنة على �أمل �لغائها يف 
حال �شقوط �ل�شد يف �ل�شر�ع �لد�ئر منذ ما يزيد عن 
عامني و�لعد�د يف �لوقت نف�شه لجر�ء�ت م�شادة ل�شل 
ونقلت �شحيفة  �ل�شو�ريخ.  ��شتخد�م  على  �شوريا  قدرة 
ها�رت�س �ل�شر�ئيلية عن م�شت�شار �لمن �لقومي ياكوف 
�أن  م��ن  �لوروب���ي���ني  للدبلوما�شيني  حت��ذي��ره  �أم���ي���درور 
��س300-وقد  �ل�����ش��و�ري��خ  ت�شغيل  �شتمنع  ����ش��ر�ئ��ي��ل 
على  �ل�شد  يحدث هذ� من خالل �شمان عدم ح�شول 
�ذ�  ع�شكريا  تعطيلها  ط��ري��ق  ع��ن  �أو  ب��ال��ك��ام��ل  �ل��ن��ظ��ام 

حاميوفيت�س  زفيكا  �لكولونيل  وق��ال  عليها.  ح�شل  ما 
مقابلة  يف  �ل�شر�ئيلي  �جل��و  �شالح  يف  �لكبري  �ل�شابط 
�ل�شلحة  �م��د�د�ت  ذروة  ��س300-  �شتكون  روي��رتز  مع 
توؤثر  �ن  ميكن  �أن��ه��ا  م��ن  وب��ال��رغ��م  ل�شوريا..  �لرو�شية 
�أن  و�أ���ش��اف  عليها.  �لتغلب  فبمقدورنا  عملياتنا  على 
�شو�ريخ  بخ�شو�س  ل�شر�ئيل  بالن�شبة  �لحمر  �خل��ط 
وك��ان هذ� مبثابة  و�لخرين  �شوريا  ��س300- هو بني 
��شارة �ىل �أن ��شر�ئيل قد حتجم عن ق�شف �لبطاريات 
�ملجال  د�خ��ل  تهدف ل�شقاط طائر�ت  �نها ل  ب��د�  طاملا 
�أو  �للبناين  �جلوي �ل�شر�ئيلي ول تنقل �ىل حزب �هلل 
لير�ن وكالهما حليف وثيق لال�شد �أو طاملا ل ي�شتويل 

عليها مقاتلون من �لقاعدة.

•• القد�س	املحتلة-رويرتز:

��س300-  ���ش��و�ري��خ  ع��ل��ى  تتغلب  �أن  ����ش��ر�ئ��ي��ل  ب��و���ش��ع 
�شوريا  يف  ن�شرها  مت  ما  �ذ�  للطائر�ت  �مل�شادة  �ملتقدمة 
�مل��ن��ظ��وم��ة �شيكون �شعبا  ���ش��ن ه��ج��م��ات ع��ل��ى ه���ذه  ل��ك��ن 
ويجازف باغ�شاب رو�شيا �لتي باعت �ل�شو�ريخ لدم�شق. 
و�عترت  وق��ائ��ي��ة  �ج����ر�ء�ت  ب��ات��خ��اذ  ��شر�ئيل  وت��ع��ه��دت 
قو�عد  يغري  تهديد�  ��س300-  لنظام  �شوريا  �متالك 
�ملجال  �ن��ت��ه��اك  على  ول��ق��درت��ه��ا  �جل���وي  ملجالها  �للعبة 
�خل���ر�ء  وي�شتبعد  ل��ب��ن��ان.  �ل�����ش��م��ايل  �جل����وي جل��اره��ا 
ب�شدة �ن تلجاأ ��شر�ئيل �ىل �لتخريب �أو ��شتخد�م �لقوة 
وهي  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�����ش��و�ري��خ  ت�شليم  لعرقلة  �ل�شريحة 

�جلر�ئم و�حلد من تهريب �ملو�د 
�لحتالل  ي�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي  �مل���خ���درة 
عرها لإغر�ق قطاع غزة وتدمري 

�ل�شباب �لفل�شطيني .
�لأم����ن  ق����و�ت  �ن��ت�����ش��ار  �أن  ور�أى 
�لوطني �لفل�شطيني على �حلدود 
للعمالء  ك����ب����ري�ً  ر�دع����������اً  ����ش���ك���ل 

�ملتخابرين مع �لكيان .
�ألف  يعملون  �لعمالء  ب��ات  وق��ال 
ح�شاب يف �لتو��شل مع خمابر�ت 
ل��و�ق��ع �حلدود  نتيجة  �لح��ت��الل 
و�أفر�د  �شباط  قبل  م��ن  �مل��وؤّم��ن��ة 

�لأمن �لوطني .

����ش��ت��ط��ع��ن��ا ���ش��ب��ط كثري  ب����غ����زة، 
�ل��ذي��ن حاولو�  �لأ���ش��خ��ا���س  م��ن 
�ملحتلة  ل����الأر������ش����ي  �ل��ت�����ش��ل�����ش��ل 
ثب��وت  بعد  �عتقاله�������م  من  هرباً 
�أجهزة  م���ع  ب��ال��ت��خ��اب��ر  ت��ورط��ه��م 
ونقوم  �لح����ت����الل  �����ش���ت���خ���ب���ار�ت 
ب��ت�����ش��ل��ي��م ه���������وؤلء �لأ����ش���خ���ا����س 
�ملعنية  �لأم���ن���ي���ة  ل��الأج��ه��������������������زة 

بالوز�رة .
نفذ  �ل���وط���ن���ي  �لأم������ن  �أن  و�أك������د 
���ش��ب��ط��ي��ات م��ه��م��ة ج������د�ً خالل 
�ل��ت��خ��اب��ر )�لتي  ح��م��ل��ة م��و�ج��ه��ة 
ن��ف��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة ح��م��ا���س خالل 

��شت�شافت  �أن��ه��ا  �لقد�س  تطوير 
�شبكات  ع����ن  مم��ث��ل��ي��ني  م����وؤخ����ر� 
بينها  وم����ن  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل���ف���ن���ادق 
لغر�س بحث  ماريوت  و  �شتاروود 
�إ�شر�ئيل  يف  �ل�شتثمار  �مكانية 

عر بناء فروع لها.
�شاندرز  ���ش��رك��ة  م��وؤ���ش�����س  وق�����ال 
����ش���ان���درز:  رودين  �ل�������ش���ي���اح���ي���ة، 
عدم  ور�ء  �حل��ق��ي��ق��ي  �ل�����ش��ب��ب  �ن 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شياحة  �ن��ت��ع��ا���س 
كباقي دول �لعامل، يكمن يف عدم 
�لتو�شل �ىل �تفاق �شالم يحافظ 
على �حل��دود �ملفتوحة، و�ن��ه عند 
�لتدفق  �����ش����رنى  ذل������ك  ح�������دوث 

�ل�شياحي .
ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  و��شتكى 
ف����ات����ال �ل���ت���ي مت��ت��ل��ك �ك������ من 
من  �����ش���ر�ئ���ي���ل  يف  ف���ن���دق���ا   30
�لأمر  �ن  وق���ال  �ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة، 
لغر�س  ع����دة  ����ش���ن���و�ت  ي�����ش��ت��غ��رق 
����ش��ر�ئ��ي��ل، ب�شبب  ف��ن��دق يف  ب��ن��اء 
�لأ�شخا�س  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ت���دخ���ل 
و�لبلدية يف عملية  من �حلكومة 

�لتخطيط. 
من ناحية �خرى، �أعلن قائد قو�ت 
�لأمن �لوطني بغزة، �للو�ء جمال 
جمموعة  �عتقال  �م�س  �جل���ر�ح، 
م�������ن �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني خ�����الل 
�إ�شر�ئيل  �إىل  �ل��ه��رب  حماولتهم 
�رتباطهم  ع�����ن  �ل���ك�������ش���ف  ب���ع���د 

باملخابر�ت �لإ�شر�ئيلية.
نلقه  ت�شريح،  يف  �جل����ر�ح،  وق���ال 
�لد�خلية  ل��وز�رة  �لر�شمي  �ملوقع 

•• القد�س	املحتلة-وكاالت:

نري  �لقد�س،  بلدية  رئي�س  تعهد 
�ملزيد  ب��ن��اء  ع��ل��ى  بالعمل  ب��رك��ات 
�ملحتلة،  �لقد�س  يف  �ل��ف��ن��ادق  م��ن 
ل���ش��ت��ي��ع��اب �ع�����د�د م��ت��ز�ي��دة من 
وتلبيىة  �لأج�����ان�����ب  �ل�����ش�����������ي��اح 
�لهادف  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل���ط���م���وح 
�لأجانب  �ل�شياح  ع��دد  م�شاعفة 
�ل���ذي���ن ي������زورون �ل��ق��د���س ثالث 

مر�ت.
ويخ�شى �ملر�قبون �ن ياأتي �لتو�شع 
�لفندقي �لإ�شر�ئيلي، على ح�شاب 
�ملقد�شيني،  �مل���و�ط���ن���ني  �أر������ش����ي 
ع��ل��م��ا �ن �����ش���ر�ئ���ي���ل ����ش���ادق���ت يف 
�آي�����ار �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى م�����ش��روع بناء 
غرفة(   1100( ف���ن���ادق  ت�����ش��ع��ة 
همتو�س  غيفعات  م�شتوطنة  يف 
بيت  بلدة  �ل�شرق من  �ىل  �ملقامة 

�شفافا جنوب �لقد�س. 
للتنظيم  �للو�ئية  �للجنة  وكانت 
�لقد�س  لبلدية  �لتابعة  و�ل��ب��ن��اء 
�قامة  على   2009 ع��ام  �شادقت 
�شوق  ت�شعة طو�بق، يف  فندق من 
�خل�شار �ملعروف با�شم )�حل�شبة( 
ق���رب ���ش��ور �ل��ق��د���س ب��ال��ق��رب من 

باب �لأ�شباط.
بلدية  رئ���ي�������س  �ق��������و�ل  وج��������اءت 
�لحتالل يف �لقد�س، نري بركات، 
من  �مل��زي��د  لبناء  بتوجه  �ملتعلقة 
�ل���ف���ن���ادق ل���ش��ت��ي��ع��اب م���زي���د من 
�أمام موؤمتر  �ل�شياح خالل كلمته 
�نعقد  �ل���ذي  �ل�شياحي،  �ل��ق��د���س 

ون���ق���ل موقع  �مل���ا����ش���ي.  �لث���ن���ني 
م��ي��دي��ا لي���ن ع��ن ب��رك��ات، �لقول 
ب��اأن��ه ي��اأم��ل م��ن �ج���ل زي����ادة عدد 
ي����زورون �لقد�س  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ي��اح 
حاليا،  �لعام  يف  مليون   3.6 من 

�ىل 10 ماليني �شائح.
يعيق  م���ا  �ن  �ىل  ب���رك���ات  و�����ش���ار 
ي��ع��ود يف �حد  حتقيق ه��ذ� �لم���ر 
نق�س  �ىل  �ل���رئ���ي�������ش���ة  ج���و�ن���ب���ه 
�ملتاحة  �ل��ف��ن��دق��ي��ة  �ل���غ���رف  ع���دد 
و�ل���ب���ريوق���ر�ط���ي���ة  �ل����ق����د�����س،  يف 
�أعمال  �ىل  �إ�شافة  �لإ�شر�ئيلية، 

�لعنف �لتي ت�شهدها �ملنطقة.
�لطم���وح  ي��ب��������������دو  ق�����د  وق��������ال: 
�أ�شبه  �شائح،  ماليني   10 بقدوم 
ب�شعود تلة كبي������رة، ولكن مع بناء 
�لفنادق هنا، فاننا �شنكون عندها 
من  لال�شتفادة  ��ش�������تعد�د�  �ك� 

�لنمو �ل�شياحي ب�شكل عام .
تطوير  ����ش���ن���دوق  م���دي���ر  و�أي�������د 
بريمي�شرت،  ك��ي��ف��ن   ، �ل���ق���د����س 
بالتو�شع  ب����رك��������������ات  ت����وج����ه����ات 
�ل���ف���ن���دق���ي، ح���ي���ث ق�����ال ب����اأن����ه يف 
ت�����ش��ت��ط��ي��ع فيها  �ل���ت���ي  �ل��ل��ح��ظ��ة 
�لعدد  ه����ذ�  ����ش��ت��ي��ع��اب  �ل���ق���د����س 
�شيح�شرون  فاإنهم  �ل�شياح،  م��ن 
�شرورة  �ىل  م�شري�  �مل��دي��ن��ة،  �ىل 
بالغرف  �ل��ت��و���ش��ع،  على  �ل��رتك��ي��ز 
تكلفة  ت�����رت�وح  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
�ىل   150 ب����ني  ف��ي��ه��ا  �لإق�����ام�����ة 

دولر.  200
�يالنيت  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  وم�����ن 
�شلطة  ي�شمى  م��ا  م��ن  ميل�شيور 

�أن  نريد  ل  �ملا�شي(  �أب��ري��ل  �شهر 
�لقب�س  �إل���ق���اء  ع��ن��ه��ا مت  ن��ف�����ش��ح 
على عدد من �لعمالء وت�شليمهم 
�ملنا�شبة  �ملعنية ويف هذه  للجهات 
ن����ق����دم ����ش���ك���رن���ا ل�����ق�����و�ت �لأم������ن 
�لوطني على جهودها �جلبارة يف 
حماية �حلدود وحت�شني �جلبهة 

�لد�خلية .
�لوطني  �لأم�����ن  ق����و�ت  �إن  وق����ال 
حت��م��ي �حل�����دود م���ن ع���دة جهات 
�لعمالء  ت�����ش��ل�����ش��ل  م���ن���ع  �أول����ه����ا 
�ملحتلة  ل����الأر������ش����ي  �ل����ه����ارب����ني 
وث���ان���ي���ه���ا ي���ت���ع���ل���ق مب���ن���ع وق�����وع 

النق�شامات تعطل اإعادة 
الإعمار يف ال�شومال

•• نريوبي-ا	ف	ب:

حتاول �ل�شومال �لتي تعاين منذ �ك� من عقدين من �حلرب �لهلية و�لفو�شى، 
�لقيام بعملية �عادة بناء لكن �لنق�شامات �لقليمية وتناحر �لف�شائل و�ختالف 
م�شالح �لدول �ملجاورة يهدد هذه �لعملية كما يرى بع�س �ملحللني. وقد متكن 
عامني  منذ  �لفريقي  �لحت��اد  ق��و�ت  مب�شاعدة  �ل�شعيف،  �ل�شومايل  �جلي�س 
�ل�شباب  معاقل حركة  ��شتعادة جممل  �شهر�، من   18 منذ  �لثيوبية  و�لقو�ت 

�ملت�شددة يف جنوب وو�شط �لبالد.
لكن ب�شط نفوذ �حلكومة �ملركزية �لتي، حتى منت�شف 2011 كانت ل ت�شيطر 
�شوى على بع�س �حياء مقدي�شو، على بقية �لر��شي يبدو �مر� ع�شري�. وقال 
غري  توجد  ل  �ل��ي��وم  �ل�شومال  يف  حممود  �ل�شيخ  ح�شن  �ل�شومايل  �لرئي�س 
�ملناطق  كل  يف  �ل�شوماليني  وكافة  �ل�شومايل  �ل�شعب  متثل  فدر�لية  حكومة 
. وقد بعث �نتخاب �لرئي�س يف �يلول-�شبتمر �خري� �لمل يف حتديد مالمح 
يف  م�شتمرة  �شلطات  �ول  يقود  �لرئي�س  و��شبح  �ل�شومال،  يف  مركزية  �شلطة 
1991، حيث �ن خالل عقدين مل  �لبالد منذ �شقوط �لرئي�س �شياد بري يف 
نفوذ  باي  تتمتع  ول  �حلكم  على  تتد�ول  �نتقالية  �شلطات  �شوى  �لبالد  ت�شهد 
حقيقي. لكن ��شتمر�ر ملي�شيات قوية يقودها زعماء حرب مدعومني بجيو�س 
�لخرية  �ملحاولت  وتعك�س  بها.  يتمتع  �لتي  �ل�شلطة  �همية  من  يقلل  �جنبية 
�ل�شومال، تلك �لن�شقاقات  ��شم جوبالند يف جنوب  لن�شاء دولة �طلق عليها 
ثالث  و�ثيوبيا،  وكينيا  �لهندي  �ملحيط  يحدها  �لتي  �مل��ذك��ورة  �ملنطقة  وت�شم 
و�ليوم   ،1991 منذ  م��ر�ت  ع�شر  نحو  �ل�شلطات  فيها  تغريت  �د�ري���ة  مناطق 
تتقا�شمها حركة �ل�شباب مع عدة ملي�شيات بع�شها مدعوم من �جلي�شني �لكيني 
زعماء  م��ن  �ث��ن��ان  و�ع��ل��ن   .2011 نهاية  �ل�شومال  دخ��ال  �للذين  و�لث��ي��وب��ي 
�ثار  �نتخاب كل منهما رئي�شا على جوبالند ما  �يار-مايو  �حلرب �ملحليني يف 
غ�شب �شلطات مقدي�شو �لتي �كدت �نها لن تعرتف باي منهما. وتدعم نريوبي 
�حدهما وهو �لقيادي �ل�شالمي �حمد مدوب �لذي يقود ملي�شيا ر��س كامبوين 
�لقوية �لتي �شاعدت �جلي�س �لكيني على ��شتعادة ميناء كي�شمايو �ل�شرت�تيجي 
و�لذي تدعمه نريوبي بقوة، �لمر �لذي يثري غ�شب مقدي�شو و�تهم �لرئي�س 
�ل�شومايل �جلي�س �لكيني بانه مل يح�شن �لت�شرف وذهب �لرملانيون �ىل حد 
مطالبة كينيا مبغادرة �ل�شومال ول يقلق دعم كينيا مدوب �ل�شوماليني فح�شب 

بل �لثيوبيني �ي�شا حيث �نهم يحر�شون على ��شتمر�ر نفوذهم يف �ملنطقة.

طوارئ يف �شمال قرغيز�شتان اإثر ا�شطرابات
••ب�سكيك-ا	ف	ب:

�م�س  �تامباييف  بك  �مل��اظ  قرغيز�شتان  رئي�س  �علن 
حال �لطو�رىء يف منطقة �شمال �لبالد �ندلعت فيها 
��شطر�بات �لربعاء يف حميط منجم للذهب ت�شتثمره 

جمموعة �شنتري� غولد �لكندية.
�لطو�رئ حتى  �علنت حال  �لرئا�شي  �ملر�شوم  وبح�شب 
من  للتجول  حظر  م��ع  ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و  م��ن  �لعا�شر 

�ل�شاعة 21،00 �ىل 6،00.
ومن  فيها  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  بانهاء  �ملنطقة  قائد  وكلف 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �تخاذ  ل��وزي��ر  ل��ل��ن��ائ��ب �لول  �ج��ي��ز  ج��ه��ت��ه 
هذه  خ��الل  تطبيقها  �ل��و�ج��ب  �ل�شتثنائية  �لتد�بري 

�لفرتة.
وك��ان��ت ����ش��ط��ر�ب��ات �ن��دل��ع��ت �خل��م��ي�����س ق���رب منجم 
�لبلد  ل��ه��ذ�  �لرئي�شية  �مل����و�رد  �ح��د  ل��ل��ذه��ب،  ك��وم��ت��ور 

�لفقري يف ��شيا �لو�شطى، �لذي �حتله مئات �ملتظاهرين 
�ملطالبني بتاأميمه. وقطع �ملتظاهرون �خلمي�س �لتيار 
1997 �شنتري� غولد،  يف �ملنجم �لذي ت�شتثمره منذ 
�لذي �عيد �شباح �جلمعة. و�وقفت �ل�شرطة �خلمي�س 
�لذين  �لقرغيز  �لف  ��شتياء  �ث��ار  م��ا  �شخ�شا   92
مع  �شد�مات  وبعد  عنهم.  ب��الف��ر�ج  �جلمعة  طالبو� 
�ل�����ش��رط��ة �ل��ت��ي ح��اول��ت ت��ف��ري��ق �حل�����ش��ود، مت �عتقال 
من  و15  متظاهرين  �شتة  و��شيب  �خر  �شخ�شا   72
وز�رتي  بح�شب  �ل�شد�مات  يف  بجروح  �لم��ن  عنا�شر 

�ل�شحة و�لد�خلية.
��شتقر�ر�  �لق���ل  �جل��م��ه��وري��ات  �ح���دى  وقرغيز�شتان 
 2010 يف  ث��م   2005 �ل��ع��ام  ويف  �لو�شطى.  ��شيا  يف 
�لتحرك  و�عقب  �شعبية بحكومتني.  �طاحت حتركات 
�ل�شعبي �لخري يف جنوب �لبالد �شد�مات �تنية عنيفة 

�وقعت مئات �ل�شحايا.
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•• بغداد-ا	ف	ب:

�ملالكي ق��و�ت �لمن  ن��وري  �ل��وزر�ء �لعر�قي  دعا رئي�س 
وقت  يف  �ملطلوبني،  ملالحقة  ج��دي��دة  ط��رق  �بتكار  �ىل 
تعي�س �لبالد على وقع �عمال عنف مت�شاعدة ��شتهدفت 

�م�س م�شجد� �شنيا يف بغد�د.
و�و�شح بيان ن�شر على موقع رئا�شة �ل��وزر�ء �ن �ملالكي 
قام �خلمي�س بجولة تفقدية يف عدد من مناطق بغد�د 

�لتقى خاللها م�شوؤولني �منيني وع�شكريني.
جديدة  ط��رق  �بتكار  �ىل  �لمنية  �ل��ق��و�ت  �ملالكي  ودع��ا 
يف متابعة �ملجرمني وتق�شي حركتهم ليت�شنى �لق�شاء 
ج���اء يف  م��ا  ، بح�شب  ب��اجل��ر�ئ��م  ق��ي��ام��ه��م  ق��ب��ل  عليهم 

�لبيان.
وطلب رئي�س �لوزر�ء ت�شديد �ملر�قبة وتغيري �لجر�ء�ت، 
منها  يت�شلل  �ل��ت��ي  و�مل��ن��اف��ذ  �ل��ث��غ��ر�ت  �شد  ي�شمن  مب��ا 
�لرهابيون و�لع�شابات �لجر�مية ، موؤكد� �ن �لعر�قيني 

يرف�شون دعو�ت �لتق�شيم و�لطائفية .
وج����اءت دع����و�ت �مل��ال��ك��ي ه���ذه ب��ع��د ي���وم م��ن مقتل 35 

�لعر�ق  يف  بجروح  �آخرين   100 نحو  و��شابة  �شخ�شا 
�ل��ذي��ن قتلو�  600 ع���دد  �ك���� م��ن  �رت��ف��ع �ىل  ح��ي��ث 
تعدها  بح�شب ح�شيلة  �يار )مايو( �حلايل  بد�ية  منذ 

فر�ن�س بر�س .
و�شكلت هذه �لهجمات �متد�د� للعنف �لد�مي �ملت�شاعد 
يف �لعر�ق يف �ل�شابيع �لخرية و�لذي بات يح�شد يوميا 

ما ل يقل عن ع�شرين قتيال.
وفيما كانت تقام �شالة �شنية �شيعية م�شرتكة يف م�شجد 
يف و�شط بغد�د، ��شتهدفت عبوة نا�شفة م�شجد� �شنيا يف 
�دى �ىل مقتل �شخ�س على  �لعا�شمة، ما  جنوب غرب 
�منية  م�����ش��ادر  بح�شب  ب��ج��روح،  ع�شرة  و����ش��اب��ة  �لق���ل 

وطبية م�شوؤولة.
ويف �عمال عنف �خرى، تعر�س حمافظ �شالح �لدين 
�حمد عبد �هلل عبد لر�بع حماولة �غتيال يف ثالثة �يام، 
حيث ��شتهدف منزله �لو�قع �شمال تكريت )160 كلم 
��شابة  �ىل  �دى  ما  ه��اون،  قذ�ئف  باربع  ب��غ��د�د(  �شمال 
�ث��ن��ني م��ن ح��ر����ش��ه ب��ج��روح، بح�شب م��ا �ف���اد �ملحافظ 

فر�ن�س بر�س .

•• وا�سنطن-وكاالت:

�تهمت �لوليات �ملتحدة �إير�ن بدعم �لإرهاب �لدويل 
على م�شتويات مل تبلغها منذ عقدين، وذلك يف تقرير 
�شنوي لوز�رة �خلارجية �أ�شار �إىل تر�جع نفوذ تنظيم 
�لتابع  �ل��ق��د���س  فيلق  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���ار  �ل��ق��اع��دة 
�ل�شتخبار�ت  وز�رة  و�إىل  �لإي���ر�ين  �ل��ث��وري  للحر�س 
و�لأم���ن �لوطني يف �إي���ر�ن ودع���م ط��ه��ر�ن حل��زب �هلل 
�شهد   2012 �ل��ع��ام  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����ش���ح  �ل��ل��ب��ن��اين 
ل��الإره��اب م��ن قبل  �ن��ب��ع��اث دع��م على م�شتوى دول���ة 
باأ�شابع  م�شرية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تندد  كما  طهر�ن، 
�لتهام �إىل حزب �هلل حليف �إير�ن خ�شو�شا يف �لنز�ع 

يف �شوريا.
�لن�شاط  ف���اإن  �لأم��ريك��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وح�شب   
�لإره��اب��ي لإي��ر�ن وح��زب �هلل بلغ م�شتوى مل ي�شهده 
منذ �لت�شعينيات على �لإطالق مع �عتد�ء�ت متوقعة 
يف ج��ن��وب ���ش��رق �آ���ش��ي��ا و�أوروب�������ا و�أف��ري��ق��ي��ا . وت����ورد 
�إىل  ن�شب  �ع��ت��د�ء  تقريرها  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �خلارجية 
حزب �هلل يف بلغاريا يف يوليو-متوز �ملا�شي وم�شاريع 

�عتد�ء�ت يف قر�س وتايلند.
وز�رة �خلارجية  2011، �عترت  وعلى غر�ر تقرير 

�لأمريكية �أي�شا �أن قلب �لقاعدة على �شفري �لهزمية 
بف�شل مقتل زعيمها �أ�شامة بن لدن يف عملية �أمريكية 
ق�شف  وح��م��ل��ة   2011 م���اي���و-�أي���ار  يف  ب��اك�����ش��ت��ان  يف 
�لطائر�ت من دون طيار على �حل��دود بني هذ� �لبلد 
�لالئحة  على  �أي�شا  و�ردة  كوبا  وتبقى  و�أفغان�شتان. 
�ل�������ش���ود�ء. ورغ����م ن��ق��ا���س يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة حول 
و��شنطن  تتهم  �لالئحة،  على  هافانا  �إب��ق��اء  ���ش��رورة 
كولومبيني  م��ت��م��ردي��ن  ب���اإي���و�ء  �ل�شيوعية  �جل��زي��رة 
ول  �أمريكيني  فارين  �أو  �لبا�شك  بالد  من  ونا�شطني 
كال  لكن  ر�شمية،  دبلوما�شية  عالقات  �لبلد�ن  يقيم 
منهما يقيم �شعبة متثل م�شاحله وتقوم مقام �شفارة 
و�أقرت �لوليات �ملتحدة يف 1962 ح�شار� �قت�شاديا 
���ش��د ك��وب��ا �ل��ت��ي مت��ن��ع �مل���و�ط���ن���ني �لأم���ريك���ي���ني من 
خا�س  �إذن  دون  م��ن  فيها  �لأم�����و�ل  و�إن���ف���اق  زي��ارت��ه��ا 

من �حلكومة.
ب�شع  قبل  حظيت  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ف���اإن  �مل��ق��اب��ل،  يف 
من  �أخرجتها  �لتي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بر�شا  �شنو�ت 

ت�شنيفها �لإرهابي .
و�لإج��ر�ء نف�شه متوقع لل�شود�ن حل�شن تعاونه، لكن 
�خل��رط��وم ل ت���ز�ل ت���وؤوي جم��م��وع��ات �إره��اب��ي��ة توؤثر 

عليها �لقاعدة ، ح�شبما جاء يف �لتقرير.

•• مو�سكو-وكاالت:

ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  ق����ال 
رو�شتيك �لرو�شية للتكنولوجيا �إن 
بالده بد�أت يف تنفيذ عقد ت�شدير 
�لعر�ق  م��ع  م��وؤخ��ر�  وق��ع  �أ�شلحة 
مالية  دف��ع��ة  على  �حل�����ش��ول  بعد 
�شريجي  وق��ال  بغد�د  من  مقدما 
�فتتاح  مر��شم  خ��الل  �شيميزوف 
�لقاذفات  لتجميع  رو�شي  م�شنع 
يجرى  �لردن:  يف  �ل�����ش��اروخ��ي��ة 
�ملعد�ت  �ن��ت��اج  وب���د�أ  �لعقد  تنفبذ 
�ملطلوبة ، بح�شب ما ذكرته وكالة 
لالنباء  �لرو�شية  نوفو�شتي  ري��ا 

�م�س �جلمعة.
�لعر�قي  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  وك����ان 
ل�شر�ء  �تفاقا  وق��ع  �ملالكي  ن��وري 
 4.2 بقيمة  رو���ش��ي��ا  م��ن  ��شلحة 
مليار دولر خالل زيارته ملو�شكو 
)�كتوبر(  �لول  ت�شرين  �شهر  يف 

�لعام 2012.
ومب��وج��ب �ل��ع��ق��د، م��ن �مل��ق��رر �ن 
بثالثني  ب���غ���د�د  م��و���ش��ك��و  ت�����زود 
م��روح��ي��ة ه��ج��وم��ي��ة م��ي��ل �م �ي 
28- �ن �إي تعمل ليال ويف جميع 
بانت�شري  و50 منظومة  �لج��و�ء 
�ملدفعية-�ل�شاروخية   1 �أ�����س   �

ق�شرية �ملدى.

�لعر�قية  �ل�������ش���ل���ط���ات  وع���ل���ق���ت 
قليلة  ��شابيع  بعد مرور  �ل�شفقة 
على توقيعها على خلفية �ل�شتباه 
يف ح���دوث ف�����ش��اد. وف��ت��ح �لرملان 
من  �لعديد  مع  حتقيقا  �لعر�قي 
بح�شولهم  �مل�����ش��ت��ب��ه  �مل�����ش��وؤول��ني 

على ر�شاوي.

�لأول  �ل��ن��ائ��ب  �أع���ل���ن  ذل����ك،  �ىل 
�جلرن�ل  �لرو�شي،  �لدفاع  لوزير 
�أن وز�رة  �م�����س،  ب��اخ��ني،  �أرك����ادي 
 500 من  �أك���  �شتجري  �لدفاع 

مناورة ع�شكرية هذ� �ل�شيف.
ونقلت وكالة �أنرتفاك�س �لرو�شية 
ق���ول���ه ح����ول نتائج  ب���اخ���ني،  ع���ن 

�لعر�قي  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ول��ك��ن 
�ذ�ر  يف  ق�����ال  زي����ب����اري  ه���و����ش���ي���ار 
�ل���ع���ر�ق  �ن  �مل���ا����ش���ي  )م�����ار������س( 
�لوىل  ب��الح��رف  وقعتا  ورو���ش��ي��ا 
ت�شليم �شحنات  �تفاقا معدل و�ن 
�ل���ش��ل��ح��ة �مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 

�لعقد �شيبد�أ هذ� �ل�شيف.

�لدفاع،  وز�رة  جم��ل�����س  �ج��ت��م��اع 
�أم���������س �خل���م���ي�������س، ����ش���ن���ج���ري يف 
مناورة   500 م��ن  �أك���  �ل�شيف 
م���ن خم��ت��ل��ف �ل����ق����در�ت، 40% 

منها �شتكون م�شرتكة .
م�شائل  �أن  ب����اخ����ني،  و�أو�������ش������ح 
�ل��ت��دري��ب �ل��ع�����ش��ك��ري ن��وق�����ش��ت يف 
م�شري�ً  �لجتماع،  خالل  �لبد�ية 
�إىل �أن عمليات �لتقييم للمناور�ت 
�أظهرت  �ل�����ش��ت��اء  يف  ج����رت  �ل��ت��ي 
فجو�ت فيها و�شتتم معاجلتها يف 

مناور�ت �ل�شيف.
و�أ�شاف �شنعيد �لنظر يف عدد من 
�ملقاربات للتدريب �لقتايل خالل 
و�شتبذل  �ل�������ش���ي���ف..  ت���دري���ب���ات 
�ملناور�ت  خ���الل  رئي�شية  ج��ه��ود 
�مل�شرتكة �لتي ت�شارك فيها قو�ت 
ب��ري��ة وج��وي��ة وب��ح��ري��ة و�أك����د �أن 
�لقتال �شيكون �مل�شتوى �لتكتيكي 

�لأول يف �ملناور�ت �مل�شرتكة .
�إن  �ل����رو�����ش����ي،  وق�������ال �جل��������رن�ل 
�ملناور�ت �مل�شرتكة مع بيالرو�شيا 
�شبتمر  �أي��ل��ول  يف  �شتجري  �لتي 
�لتدريبات  ر�أ�������س  ع��ل��ى  ���ش��ت��ك��ون 
�لرو�شية  ل���ل���ق���و�ت  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�جلهات  ي��ذك��ر  ومل  �ل�����ش��ي��ف  يف 
���ش��ت��ج��ري معها  �ل���ت���ي  �لأخ�������رى 

�لقو�ت �لرو�شية تلك �ملناور�ت.

الق�ات الرو�شية ت�شتعد لـ500 مناورة

مو�شكو تبداأ تنفيذ عقد توريد اأ�شلحة اإىل العراق

طالبان تنفي الهجوم على ال�شليب الأحمر قر�شنة الربيد الإلكرتوين لرئي�س وزراء بلجيكا
•• كابول-ا	ف	ب:

�كد متمردو حركة طالبان �م�س �نهم مل ي�شاركو� يف �لهجوم على مكاتب �للجنة �لدولية لل�شليب �لحمر يف جالل 
�باد �شرق �فغان�شتان. و��شافت حركة طالبان يف بيان �ن �مارة �فغان�شتان �ل�شالمية تعلن �نها مل ت�شارك يف �لهجوم 

�م�س على مكاتب �للجنة �لدولية لل�شليب �لحمر يف جالل �باد و�نها ل توؤيد �شن هجومات مماثلة .
وكان �نتحاري فجر نف�شه �مام مدخل مبنى �للجنة ثم دخل م�شلحان مكاتبها قبل �ن تقتلهما �ل�شرطة بعد تبادل 
لطالق �لنار ��شتمر �شاعتني. ولقي حار�س �مني �فغاين م�شرعه خالل �لهجوم. و�غلقت �للجنة �لدولية لل�شليب 
�لحمر �ملوجودة يف �فغان�شتان منذ 1987 مكاتبها يف جالل �باد وعلقت تنقالت موظفيها يف �فغان�شتان بعد هذ� 
�لهجوم، وهو �لثاين يف �قل من ��شبوع على منظمة دولية. وتعر�شت مكاتب �ملنظمة �لدولية للهجرة قبل ��شبوع 
لهجوم يف كابول و�علنت حركة طالبان م�شوؤوليتها عنه. و��شفر �لهجوم عن مقتل �شبعة ��شخا�س منهم مدنيان 
�فغانيان وتعنى �للجنة �لدولية لل�شليب �لحمر �لتي حتظى باحرت�م �شديد يف �فغان�شتان ب�شبب حيادها، بت�شليم 

جثث �ملقاتلني و�لتعرف �ىل �ملعتقلني وتقدمي �مل�شاعد�ت �لطبية.

••بروك�سل-ا	ف	ب:

لرئي�س  �لل�����ك�����رتوين  �ل����ري����د  ت���ع���ر����س 
وعدد  روب���و  دي  �يليو  �لبلجيكي  �ل����وزر�ء 
من �مل�شوؤولني �ل�شرت�كيني �ىل �لقر�شنة 
�ف����ادت  م���ا  ع��ل��ى  و2008   2004 ب���ني 
�ل��ت��ي ح�شلت  م��ورغ��ن  دي  �م�����س �شحيفة 
�لر�شائل من م�شدر  على ن�شخة من تلك 
�لفالمنكية  �ل�شحيفة  وتلقت  جم��ه��ول. 
روم(  )���ش��ي.دي  قر�شا  �لي�شار  و���ش��ط  م��ن 
يحتوي على �ملئات من �لر�شائل من عنو�ن 

خا�شة، ول�شت �دري من فعل ذلك موؤكد� 
��شتخال�س  خ�����ش��و���ش��ا  �ري����د  لل�شحيفة 
�لعر من هذه �لتجربة �ل�شيئة و�شدد على 
�لجر�ء�ت  ع��ززت من حينها  �ن �حلكومة 
�للكرتونية  للهجمات  للت�شدي  �لمنية 

باك� جناعة.
��شتحوذ  روب������و  دي  ب���ري���د  ع����ن  وف�������ش���ال 
�لقر��شنة �ي�شا على �لعنو�ن �للكرتوين 
�لعام للحزب �ل�شرت�كي و�شتة من �ملقربني 
من رئي�س �لوزر�ء مبن فيهم �حد معارفه 

يف �لبنك �لوطني �لبلجيكي.

خا�س ��شتعمله دي روبو خالل تلك �لفرتة 
�ل�شرت�كي  �حل��زب  فيها  ير��س  ك��ان  �لتي 
�لفر�نكوفوين. ومن 2005 �ىل 2007 
كان رئي�س �لوزر�ء �لفدر�يل �حلايل يقود 

حكومة منطقة و�لونيا )جنوب(.
ذ�ت طابع  �ل��ر���ش��ائ��ل  ت��ل��ك  م��ع��ظ��م  وك����ان 
ن�شاطاته  عن  يتحدث  بع�شها  لكن  خا�س 
�لتي  مورغن  دي  �و�شحت  كما  �ل�شيا�شية 

قررت عدم ك�شف فحو�ها.
ورد رئي�س �ل��وزر�ء �ل��ذي مل يقرر بعد �ذ� 
�شريفع �شكوى بالقول �نها �شرقة معطيات 

املالكي يدعو لطرق جديدة ملالحقة املطلوبني

وا�شنطن: طهران تدعم الإرهاب والقاعدة ترتاجع 

م�شر(  يف  ق�شائية  هيئة  )�أع��ل��ى 
�لقو�ت  رجال  بحق  موؤخر�ً  ق�شت 
�لإدلء  يف  و�ل�������ش���رط���ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�لتي  �لن��ت��خ��اب��ات  ب��اأ���ش��و�ت��ه��م يف 
�أنو�عها،  مبختلف  بالبالد  جُترى 
�أثار �لقر�ر حالة من �للغط  فيما 
بالقر�ر  �لأول  ��ب  رحَّ فريقني  بني 
ب���اع���ت���ب���اره ت����اأك����ي����د�ً ع���ل���ى م���ب���د�أ 
�مل�شاو�ة بني �ملو�طنني يف �حلقوق 
�لفريق  ر  ح���ذَّ بينما  و�ل��و�ج��ب��ات، 
�لآخ��������ر م����ن خ����ط����ورة �ن����خ����ر�ط 
�ل�شيا�شية مبا  �لعملية  �جلي�س يف 
يفقده مهنيته ويزج به يف معرتك 

�ل�شيا�شة.

•• القاهرة-وكاالت:

�ملثقفني  م�����ن  ع���������ش����ر�ت  �ل���ت���ق���ى 
�ملجل�س  يف  �مل�����ش��ري��ن  و�ل��ف��ن��ان��ني 
ت�شعيد  وق����ررو�  للثقافة  �لع��ل��ى 
�ح��ت��ج��اج��ات��ه��م ح��ت��ى �ق���ال���ة وزير 
�لذي  �لعزيز  عبد  ع��الء  �لثقافة 
�خونة  �شيا�شة  بتنفيذ  يتهمونه 

وز�رة �لثقافة.
�عت�شام  �ق��ام��ة  �لجتماع  وناق�س 
�مل�شرية  �لوب������ر�  د�ر  يف  م��ف��ت��وح 
�لوزير  مكتب  �ىل  ينتقل  �ن  على 
غ������د� �لح�������د ب����ه����دف م���ن���ع���ه من 
مطالبة  جانب  �ىل  مكتبه  دخ��ول 
م��وظ��ف��ي �ل�����وز�رة يف ك��اف��ة �ماكن 
�ملثقفني  مع  بالت�شامن  وجودهم 

و�لفنانني.
�شيا�شة  رف�شهم  �ملجتمعون  و�ك��د 
من  �لثقافة  وز�رة  باخونة  �لوزير 
رموزها  بغالبية  �لط��اح��ة  خ��الل 
وت��ع��ي��ني م��وظ��ف��ني غ��ري �ك��ف��اء يف 
ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب ي��ت��م م��ن خاللهم 

فاتورة حادث فوكو�شيما
ترتفع اإىل 30 مليار يورو 

•• طوكيو-ا	ف	ب:

فوكو�شيما  حمطة  ت�شغل  �لتي  �ل�شركة  �ن  �م�س  يابانية  �شحيفة  ذك��رت 
�لنووية �شتطالب �لدولة �ليابانية مبزيد من �لمو�ل، �لمر �لذي �شريفع 
�ملكلف  �شيدفعها  �لتي  �ملوقتة للحادث  �لفاتورة  30 مليار يورو قيمة  �ىل 
باور+  �لكرتيك  طوكيو  +�شركة  ف��ان  نيكاي،  �شحيفة  وبح�شب  �لياباين. 
بهدف  �لم���و�ل  م��ن  �مل��زي��د  �ىل  بحاجة  �نها  لل�شلطات  �شتو�شح  )تيبكو( 
�لزمة  و��شتيعاب  �ل�شحايا  ع��ن  للتعوي�س  �ملتنامية  �لنفقات  مو�جهة 

�لنووية يف �ملحطة بعد �شنتني على وقوع �لكارثة.
و�ل�شركة �لتي جرى تاميمها بحكم �لمر �لو�قع على �ثر �حلادث، �شتطالب 
�جلمعة مب�شاعدة حكومية ��شافية بقيمة 600 مليار ين )4،5 مليار�ت 
فان  �جل��دي��د،  �لطلب  ه��ذ�  قبول  مت  و�ذ�  �ل�شحيفة.  ��شافت  كما  ي���ورو(، 
�جمايل �لمو�ل �لعامة �ملدفوعة �ىل تيبكو �شت�شل �ىل 3900 مليار ين 
)30 مليار يورو(، �ي ما يعادل 0،83 باملئة من �جمايل �لناجت �لد�خلي 

�لياباين يف 2011، �لعام �لذي وقعت فيه �لكارثة �لنووية.
�ل�شعاعات  م��ن  خ��وف��ا  منازلهم  م��ن  �شخ�س  �ل��ف   160 ح���و�ىل  ف��ر  وق��د 
�شرق  �شمال  كلم   220( د�ي�شي  فوكو�شيما  حمطة  حميط  يف  �شيما  ول 
��شتهالك  وتدهور  �ملنطقة  تدمري  ب�شبب  �ل�شركات  �نهارت  كما  طوكيو( 
�ملنتجات �ملحلية. وتو�جه تيبكو مطالب �شخمة من �لتعوي�شات، و�شتجد 
نف�شها مرة �خرى �مام �لفال�س يف غياب م�شاعدة �لدولة �لتي ل ترغب 
�م��د�د مدينة طوكيو  �ملكلفة  تنهار وهي  �ل�شركة  من جهتها يف ترك هذه 
بالتيار �لكهربائي. وبح�شب �شحيفة نيكاي، فان وز�رة �ل�شناعة قد تقبل 
هذ� �لطلب للم�شاعدة �ل�شافية �عتبار� من �شهر حزير�ن-يونيو. و�علن 
متحدث با�شم تيبكو لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �ل�شركة تعتزم �لتقدم بطلب 

مماثل لكنها مل تن�شر حتى �لن �ي خر عنه يف �لوقت �لر�هن.

مت��ري��ر خم��ط��ط �خ���ون���ة �ل�����وز�رة 
وحما�شرتها .

وناق�س �ملوؤمترون ��شتقالة �لمني 
للثقافة  �لع��ل��ى  للمجل�س  �ل��ع��ام 
بع�شهم  �بدى  توفيق حيث  �شعيد 
�لع���رت�����س ع��ل��ى ����ش��ت��ق��ال��ت��ه لنه 
ل  بعنا�شر  ل��ل��زج  �ل��ف��ر���ش��ة  يفتح 

كفاءة لها ، ح�شب تعبريهم.
يف حني �كد �شعيد توفيق �نا مقتنع 
با�شتقالتي لين لن ��شمح لنف�شي 
جتميد  على  زور  �شاهد  �ك���ون  �ن 
وز�رة �لثقافة و�خ�شاعها ل�شيا�شة 
�ل�شيا�شة  ه��ذ�  مت��ر  و�ن  �لخ��ون��ة 
من خاليل، فاين لن ��شتطيع �ن 

�و�فق على موقف كهذ� .
فوؤ�د  �شيد  �ل�شيناريو  كاتب  و�د�ر 
�لجتماع  خليل  يحيى  و�ملو�شيقار 
�لذي ح�شره �لعديد من �ملثقفني 
�لع�شال  فتحية  بينهم  و�لفنانني 
و�ملنتج  ه��ا���ش��م  حم��م��د  و�ل��ن��ا���ش��ر 
�ملهن  ون����ق����ي����ب  �ل�����ع�����دل  حم����م����د 
�ل�شينمائية م�شعد فودة و�لرو�ئي 

ه�شام  �ل�������وزر�ء  ورئ���ي�������س  م��ر���ش��ي 
عبد  ع��الء  �لثقافة  ووزي��ر  قنديل 

�لعزيز.
�ملتظاهرين  �ب���رز  ب��ني  م��ن  وك���ان 
�ملخرجون �ل�شينمائيون د�ود عبد 
�ل�����ش��ي��د وخ���ال���د ي��و���ش��ف وجمدي 
�حمد علي ومن �لفنانني حممود 
�مل�شرحيني  �ملخرجني  ومن  قابيل 
�شيد  �ل�شعر�ء  ومن  �ل�شيد  ع�شام 
�ملعا�شر  �ل��رق�����س  وف��رق��ة  ح��ج��اب 
و�ل��ع�����ش��ر�ت م��ن �ل��ع��ام��ل��ني يف د�ر 

�لوبر� �مل�شرية.
�ملعار�س  ���د  �أيَّ �أخ����رى،  ناحية  م��ن 
�لر�دعي،  حممد  �لبارز  �مل�شري 
�لد�شتورية  �ملحكمة  ق���ر�ر  �م�����س 
عنا�شر  مب��ن��ح  ب�����الده  يف  �ل��ُع��ل��ي��ا 
�جل�����ي�����������س ح�������ق �ل����ت���������ش����وي����ت يف 
بالقر�ر  �إّي���اه  و��شفاً  �لنتخابات، 

�لدميقر�طي �ل�شليم .
وق������ال �ل�����ر�دع�����ي، رئ���ي�������س حزب 
�لإنقاذ  جبهة  ومن�ّشق  �ل��د���ش��ت��ور 
للمعار�شة  جت��م��ع  �أك���ر  �ل��وط��ن��ي 

يو�شف �لقعيد وغريهم.
وف�������ور �ن���ت���ه���اء �لج����ت����م����اع �جت���ه 
�ملجل�س  �م��ام  للتظاهر  �مل�شاركون 
�لع���ل���ى ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ن��ت��ق��ل��و� �مام 
بو�بة �مل�شرح �لكبري يف د�ر �لوبر� 
�مل�����ش��ري��ة ث��م �م���ام ن��ق��اب��ة �لفنون 
�لت�شكيلية وق�شر �لفنون و�جتهو� 
�ىل �لبو�بة �لرئي�شية لد�ر �لوبر� 
ع�شر�ت  بب�شع  �لتظاهرة  وب���د�أت 
لكنها  و�ل���ف���ن���ان���ني  �مل��ث��ق��ف��ني  م���ن 

و�شلت ليال �ىل ب�شع مئات.
مبدعني  �شور  �ملتظاهرون  ورف��ع 
عليها  كتبت  م�شريني  ومفكرين 
�مل�شرية  �ل��ه��وي��ة  ح��م��اي��ة  ع���ب���ارة 
ومن   ، �مل�شرية  �لثقافية  و�لهوية 
ون�����ش��ر حامد  ك��ل��ث��وم  �م  �ب���رزه���م 
وطه  �ني�س  �لعظيم  وعبد  �بوزيد 

ح�شني.
هتافات  �ملتظاهرين  بع�س  ورف��ع 
�لعام  �مل���ر����ش���د  ب�����ش��ق��وط  ت����ن����ادي 
جلماعة �لخو�ن �مل�شلمني حممد 
حممد  �جلمهورية  ورئي�س  بديع 

•• كابول-ا	ف	ب:

�ن�شانيتني  منظمتني  تعر�س  بعد 
��شبوع يف  لهجمات خالل �قل من 
�ملنظمات  ه���ذه  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان، جت��د 
ن��ف�����ش��ه��ا �م�������ام م���رح���ل���ة ج���دي���دة 
�ل���ذي ت�شنه  �ل��ت��م��رد  وخ��ط��رية يف 
عاما،   12 م��ن��ذ  ط��ال��ب��ان  ح���رك���ة 
بات كل �شيء فيها م�شموحا. وبعد 
��شتهد�ف �للجنة �لدولية لل�شليب 

�لدولية  �لهجرة  �لحمر ومنظمة 
و�نتحاريني  م�����ش��ل��ح��ني  ق��ب��ل  م���ن 
�ي منظمة  �ن  �لو��شح  ��شبح من 
و�ق�����رت منظمة  ب���ام���ان.  ت��ع��د  مل 
ت�شتغرب  ت����ز�ل  ل  ب��ان��ه��ا  �ل��ه��ج��رة 
�شبب ��شتهد�ف جممعها يف كابول 
م���ن طالبان  م��ق��ات��ل��ني  ق��ب��ل  م���ن 
ي����وم �جل��م��ع��ة �مل���ا����ش���ي، مم���ا �دى 
�لنار مع قو�ت  �ىل تبادل لطالق 
وتخللته  ل�����ش��اع��ات  ��شتمر  �لم���ن 

على  �لهجوم  عن  بعد  م�شوؤوليتها 
فيه  قتل  �ل���ذي  �لح��م��ر  �ل�شليب 

حار�س وع�شكريان.
ويف ك���ال �ل���ه���ج���وم���ني، ب����د� وك���ان 
هو  ل��ل��م��ه��اج��م��ني  �لول  �ل���ه���دف 
ق��ت��ل �ل��ع��ام��ل��ني �لج���ان���ب، م���ع �ن 
ف��ق��ط يف منظمة  و�ح�����د�  م��وظ��ف��ا 
�ل��ه��ج��رة �ل��دول��ي��ة ����ش��ي��ب بجروح 
�ل��ه��ج��وم. ويف جممع  خ��ط��رية يف 
�ختبا  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ه��ج��رة  منظمة 
�شاعتني  ط��ي��ل��ة  �ج����ان����ب  ع�������ش���رة 
بينما حاول  د�خ��ل غرفة حم�شنة 
لقتلهم  �ليهم  �لو�شول  �ملتمردون 
�لفغانية  �ل��ق��و�ت  تتمكن  �ن  قبل 
و�شرحت  �ن��ق��اذه��م.  م��ن  �خلا�شة 
كايت كالرك من �شبكة �فغان�شتان 
�لهجوم  �ن  ن���ت���وورك  �ن��ال��ي�����ش��ت�����س 
لل�شليب  �ل���دول���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى 
خا�س  ب�شكل  �لقلق  يثري  �لح��م��ر 
لن ���ش��م��ع��ت��ه��ا ج���ي���دة ج����د� ه��ن��ا . 
�ي منظمة  لي�شو�  ك��الرك  وتابعت 
نظر  وجهة  وم��ن  ع��ادي��ة.  �ن�شانية 
�ف��غ��ان��ي��ة، ل��ق��د ع��اي�����ش��و� ك��ل �وجه 
�حلرب �لهلية يف كابول يف �و��شط 
ت�شعينات �لقرن �ملا�شي بينما غادر 
ق�شم كبري من �ملنظمات �لخرى .

�نفجار�ت. وتعتر �للجنة �لدولية 
��شتهدفت  �لتي  �لحمر  لل�شليب 
�لربعاء  �ب����اد  ج���الل  يف  م��ك��ات��ب��ه��ا 
م��ن �ك���� �مل��ن��ظ��م��ات �ل��ت��ي حتظى 
ب����ني �لف�����غ�����ان فهي  ب������الح������رت�م 
وبعالقاتها  ب��ح��ي��اده��ا  م���ع���روف���ة 
�جل���ي���دة م���ع ك���ل �لط�������ر�ف، مبن 
فيهم طالبان. و�شرح جنيب جتلي 
م�شاعد مدير وكالة تن�شيق �لغاثة 
�ىل �فغان�شتان �نه حتذير �ىل كل 
و��شاف   . هنا  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات 
�لن�شانية  �مل��ن��ظ��م��ات  ه���ذه  جت��ل��ي 
لي�س لديها �ي رو�ب��ط �شيا�شية �و 
حكومية �و ع�شكرية وهناك حاجة 
ما�شة لها، ولذلك يجب �ن تعامل 
ب��اح��رت�م. و�ل��ه��ج��م��ات �لخ���رية ل 
�ل�شدمة  تثري  وه��ي  فهمها  ميكن 
فعال . و�علنت طالبان م�شوؤوليتها 
�لهجرة  منظمة  على  �لهجوم  عن 
�ربعة  �شحيته  ر�ح  �ل��ذي  �لدولية 
ع�����ش��ك��ري��ي��ة و���ش��رط��ي و�ث���ن���ان من 
�مل��دن��ي��ني، وق��ال��ت �ن �ل��ه��دف كان 
عنا�شر  �ن  �دع���ت  لل�شيوف  ن���زل 
�لمريكية  �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت  م����ن 

و�لفغانية كانو� ي�شتخدمونه.
تعلن  مل  جم���م���وع���ة  �ي  �ن  �ل 

ح�شابه  ع���ر  م�����ش��ر،  يف  �مل���دن���ي���ة 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
�ملحكمة  ق���ر�ر  �إن  �ل��ي��وم،  )ت��وي��رت 
�ل��د���ش��ت��وري��ة مب��ن��ح رج���ال �لقو�ت 
�مل�������ش���ّل���ح���ة ح�����ق �ل���ت�������ش���وي���ت فى 
�لإنتخابات قر�ر دميقر�طي �شليم 

.
�لدميقر�طيات..  معظم  و�أ���ش��اف 
و�لهند  و�لر�زيل  �أفريقيا  جنوب 
ورو���ش��ي��ا و�أم��ري��ك��ا و�أوروب�����ا وحتى 
�إ�شر�ئيل متنح قو�تها �مل�شّلحة حق 
�ل��ت�����ش��وي��ت.. �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة فكر 

متكامل .
�لُعليا  �لد�شتورية  �ملحكمة  وكانت 

الربادعي ي�ؤيد ت�ش�يت اجلي�س يف االنتخابات

مثقفو م�شر ي�شعدون احتجاجهم لإقالة وزير الثقافة 

ال�شليب االأحمر يعلق حتركات م�ظفيه 

املنظمات الدولية يف مرمى الهجمات باأفغان�شتان
الحتاد الأوروبي ياأ�شف 

لتمديد ولية الربملان اللبناين 
•• بريوت-يو	بي	اأي:

�أع��رب �لحت��اد �لأوروب��ي �م�س عن 
�أ�شفه لتمديد ولية جمل�س �لنو�ب 
�لحتاد  بعثة  و�أ����ش���درت  �للبناين 
�لوروب��ي يف لبنان بياناً قالت فيه 
�إن �لحت���اد �لأوروب�����ي ي��اأ���ش��ف لأن 
ل��ن جت���ري يف نهاية  �لن��ت��خ��اب��ات 
�ملحدد  �ملوعد  ولية �لرملان، وفق 

يف 16 حزير�ن-يونيو 2013 .
���ش��دد يف  �أن �لحت����اد  �إىل  و�أ����ش���ارت 
عملية  �أهمية  على  منا�شبات  ع��دة 
�لإ�شالح �لنتخابي يف لبنان وعمل 
�للبنانية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ج��ان��ب  �إىل 
�مل��دين يف هذ�  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات 

�لإطار منذ عام 2005.
ودع�����ت �ل���ف���رق���اء ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني �إىل 
��شتخد�م �لتو�شل �إىل �تفاق حول 
ق��ان��ون �لن��ت��خ��اب وحت��دي��د موعد 
وطالبت  ل���الن���ت���خ���اب���ات،  ج���دي���د 

بت�شكيل حكومة بدون تاأخري.
�أقّر  �للبناين  �لنو�ب  وكان جمل�س 
قانون  م�����ش��روع  خ��ا���ش��ة  جل�شة  يف 
�أ�شهر،  و5  عام  ملدة  متديد وليته 
�ل��ث��اين- ت�شرين   20 يف  لتنتهي 

نوفمر 2014.
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•• وا�سنطن-ا	ف	ب:

على  تفر�شها  �لتي  �لعقوبات  �ملتحدة  �لوليات  خففت 
�ل�شماح بت�شدير هو�تف وبر�مج من  �ي��ر�ن من خالل 
مل�شاعدة  وذل��ك  �لن��رتن��ت  �ىل  �لو�شول  ت�شهيل  �شانها 
�لير�نيني على جتاوز �لرقابة �ملفرو�شة يف �لبالد قبل 

�لنتخابات �لرئا�شية �ملقررة يف 14 حزير�ن يونيو.
مع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �لم���ريك���ي���ة  �خل����ز�ن����ة  وز�رة  و�ع���ل���ن���ت 
ذ�ت  �لج���ه���زة  م���ن  �شل�شلة  ب��ب��ي��ع  �ل�����ش��م��اح  �خل��ارج��ي��ة 
��شتخد�مها  مي��ك��ن  ل  و�ل��ت��ي  �مل���ح���دودة  �لتكنولوجيا 
لغايات ع�شكرية �ىل �فر�د يف �ير�ن، وذلك على �لرغم 
ب�شبب  �لي���ر�ين  �لنظام  على  �ملفرو�شة  �لعقوبات  من 

برناجمه �لنووي.
ل�شوؤون  �خل��ز�ن��ة  وزي��ر  م�شاعد  وعلق 
دي���ف���ي���د كوهني  م��ك��اف��ح��ة �لره��������اب 
�لو�شائل  ك��ل  ن�شتخدم  �ن��ن��ا  ب��ي��ان  يف 
�ل�شعب  مل�������ش���اع���دة  ل���دي���ن���ا  �مل���ت���وف���رة 
حقوقه  مم���ار����ش���ة  ع���ل���ى  �لي���������ر�ين 

�ل�شا�شية .
�لمريكية  �ل�����ش��رك��ات  ب��ام��ك��ان  وب���ات 
ت�����ش��دي��ر �ل���ه���و�ت���ف �مل��ح��م��ول��ة حتى 
وهو�تف  �شيم  و�شر�ئح  منها  �لذكية 
بالقمار �ل�شطناعية و�جهزة  تعمل 
مودم للو�شول �ىل �لنرتنت وبر�مج 
�ملعلوماتية،  �ل��ف��ريو���ش��ات  مل��ك��اف��ح��ة 

�لعقوبات  �ملكلف  �ملكتب  ن�شرها  �لتي  �لقائمة  بح�شب 
�لدولية يف وز�رة �خلز�نة.

كما ي�شمح �ي�شا ببيع بر�مج خلدمات �لر�شائل �لفورية 
)�م ��س �ن و�لدرد�شة على �لنرتنت(، بح�شب �لقائمة.

حريات  ه��ي  و�لتجمع  �لتعبري  ح��ري��ة  �ن  ك��وه��ن  وق���ال 
�لدو�ت  ج��م��ي��ع  �شن�شتخدم  و�����ش���اف   . للب�شر  ع��امل��ي��ة 
�ملتوفرة لنا مبا فيها �لرت�خي�س �لتي ت�شهل �لت�شالت، 
مع ��شتثناء�ت ت�شتهدف �مل�شوؤولني عن �نتهاكات حقوق 
�لن�شان، مل�شاعدة �ل�شعب �لير�ين على ممار�شة حقوقه 
�ل�شا�شية . وهذ� �لجر�ء �لثالث من نوعه �لذي تتخذه 
 ،2010 �ل��ع��ام  ف��ف��ي  �ي�����ر�ن.  �ز�ء  �لم��ريك��ي��ة  �لد�رة 
ت�شتخدم  جم��ان��ا  معلوماتية  ب��ر�م��ج  ت�����ش��دي��ر  �ج����ازت 
للريد �للكرتوين و�ملدونات و�لدرد�شة و�لو�شول �ىل 
�ن  قبل  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 
لر�مج  ترخي�شا   2012 يف  ت�شدر 

�لتطبيقات يف هذه �ملجالت.
�لد�رة  يف  ك��ب��ري  م�������ش���وؤول  و�ع���ت���ر 
�لمريكية رف�س �لك�شف عن هويته 
�ج�������ر�ء ملفتا  �ل����ي����وم  ن��ت��خ��ذ  ن���ح���ن 
م���ن خ���الل �ل�����ش��م��اح ب��ت�����ش��دي��ر هذه 
�ل��ق��ر�ر �لمريكي  وي��ات��ي   . �مل��ع��د�ت 
�لرئا�شية  �لنتخابات  دنو موعد  مع 
�لي��ر�ن��ي��ة �مل��ق��ررة يف 14 ح��زي��ر�ن-
يونيو و�لتي ��شتبعد منها �ثنان من 

�برز �ملر�شحني.

جماعات متطرفة بريطانية تخطط ملظاهراتر�شالة تهديد م�شبوهة اإىل اأوباما 
•• لندن-يو	بي	اأي:

تخطط جماعات �ليمني �ملتطرف يف بريطانيا لتنظيم �أك� من 50 مظاهرة خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع 
�حلايل يف مدن وبلد�ت بجميع �أنحاء �لبالد، عقب مقتل �جلندي، يل ريغبي، يف لندن �لأ�شبوع �ملا�شي.

وقالت �شحيفة �لغارديان �م�س، �إن �جلماعات �ملناه�شة للعن�شرية و�شفت �ملظاهر�ت باأنها �لأ�شخم من 
�لإنكليزية  �لدفاع  ر�بطة  �إليها  دعت  منا�شبة   55 �شت�شهد  لندن  �أن  علمت  �أن  بعد  عاماً،   30 منذ  نوعها 
�إىل جانب م�شرية للحزب �لقومي �لريطاين �ل�شبت �ملقبل، و�لذي �عترته يوم �لكر�هية . و��شافت �أن 
�جلماعات �ليمينية �ملتطرفة يف بريطانيا ت�شعى ل�شتغالل مقتل �جلندي ريغبي على يد رجلني بريطانيني 
من �أ�شول نيجريية يف حي ووليت�س �لو�قع جنوب �شرق لندن �لأ�شبوع �ملا�شي. ون�شبت �ل�شحيفة �إىل، نك 
�أحد�ثاً  �شت�شهد  �نكلرت�  �أنحاء  �إن بلد�ت ومدناً يف جميع  �لكر�هية( قوله  لول�س، من منظمة )�لأم��ل ل 
لر�بطة �لدفاع �لنكليزية، و�لكثري منها للمرة �لأوىل، لن�شر ر�شالتها من �لكر�هية و�لنق�شام يف �ملجتمعات 

�ملحلية يف جميع �أنحاء �لبالد، يف حماولة منها لإذكاء �لتوتر�ت و�ثارة ردود �أفعال .

•• وا�سنطن-وكاالت:

�مل��وك��ل مهمة  �ل�شرية  �أع��ل��ن ج��ه��از �خل��دم��ة 
ر�شالة  �شبط  �أنه  �لأمريكي  �لرئي�س  حماية 
�أوباما  ب���ار�ك  �لرئي�س  �إىل  موجهة  تهديد 
مماثلة لتلك �لتي �أر�شلت �إىل مايكل بلومرغ 
�حتو�وؤها  ثبت  �لتي  نيويورك  بلدية  رئي�س 

على �شم �لري�شني �لقاتل. 
�ل�شري  �خلدمة  جهاز  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�أدوين دونوفان �إن ق�شم فح�س �لر�شائل �لتي 
ر�شالة  �ع��رت���س  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  �إىل  ت�شل 

�لأولية  �لخ���ت���ب���ار�ت  �إن  ن��ي��وي��ورك  ���ش��رط��ة 
�أظهرت �أن �لر�شالتني حتتويان على ما يبدو 

على مادة �لري�شني �ل�شامة.
ووجهت �إىل رجل من توبيلو بولية م�شي�شبي 
ملوثة  ر�شائل  توجيه  تهمة  �ملا�شي  �ل�شهر 
حكوميني  وم�����ش��وؤول��ني  �أوب���ام���ا  �إىل  ب��ال�����ش��م 

�آخرين.
�إيفرت  �إن  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ع��دل  وز�رة  وق��ال��ت 
بحيازة  �تهامات  ذمة  على  حمتجز  دوت�شكي 
و�ل���ت���ع���ام���ل يف ����ش���م �ل���ري�������ش���ني وحم����اول����ة 

��شتخد�مه �شالحا.

معنونة �إىل �لبيت �لأبي�س م�شابهة للر�شائل 
�لتي �أر�شلت �إىل رئي�س بلدية نيويورك مايكل 

بلومرغ يف نيويورك . 
�إىل  �ل��ر���ش��ال��ة  ه���ذه  ت�شليم  �أن���ه مت  و�أ����ش���اف 
�مل�شرتكة يف مكتب  �لإره���اب  وح��دة مكافحة 
�لتحقيقات �لفدر�يل )�إف بي �آي( لختبارها 

و�لتحقيق فيها . 
ر�شالتني،  �إر����ش���ال  ���ش��ه��د  �مل��ا���ش��ي  و�لأ����ش���ب���وع 
�إح��د�ه��م��ا ل��ب��ل��وم��رغ و�لأخ�����رى مل�����ش��وؤول يف 
غري  �لأ�شلحة  �شد  بلديات  روؤ�شاء  جمموعة 
وقالت  تاأ�شي�شها.  يف  �شاعد  �لتي  �لقانونية 

•• الفجر	– تون�س	-	خا�س

�لتون�شية  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 
�لأمنية  وحد�تها  �أّن  لها  بيان  يف 
وح�����������د�ت م����ك����اف����ح����ة �لإره�����������اب 
ل���ل���ح���ر����س �ل����وط����ن����ي) �ل�������درك( 
مت���ك���ن���ت ب���ع���د ع���م���ل���ي���ات �أم���ن���ّي���ة 
�إلقاء  م��ن  و��شتخبار�تية  دقيقة 
�ل���ق���ب�������س ع����ل����ى م���ت���ه���م �ع����ُت����ر 
ما  ق�شية  يف  �لرئي�شي  �ل��ط��رف 
لالأ�شلحة  �ملنيهلة  يعرف مبخزن 
جد�.  خطري�  م�شنفا  و�عترته 
مت�شاكني  م���ن  ف��ي��ه  و�مل�������ش���ن���ون 
بالغها.  ح�شب  تون�س  �لعا�شمة 
�أنها متكنت من حجز  �أعلنت  كما 
كميات �أخرى من �ملو�د، وقد متت 
�إح��ال��ة ه��ذ� �ل��ط��رف على �لبحث 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ع���ه، وب���ذل���ك يعتر 
بعد  �لق�شية  يف   14 رق��م  �ملتهم 
�أن مت �لإعالن م�شبقا عن �إيقاف 

�شخ�شا.  13
و�أف�����������اد م�������ش���در م���������ش����وؤول من 
تون�س  لوكالة  ت�شريح  �ل��درك يف 
به  �مل�شتبه  �أن  ل��الأن��ب��اء  �أف��ري��ق��ي��ا 
�لرئي�شي وهو من مت�شاكني حي 
)من  ب��ال��ت�����ش��ام��ن  ج��ان��ف��ي   18
�ل�شو�حي �لغرببة للعا�شمة( كان 
�لتعرف  بعد  بالفر�ر  حت�شن  قد 
�شل�شلة  م���ن خ���الل  ه��وي��ت��ه  ع��ل��ى 
�لتحقيقات �لتي متت يف �لغر�س 
�لعنا�شر  م���ن  �أن����ه  ب��ي��ن��ت  و�ل���ت���ي 
ببالد  �ل��ق��اع��دة  لتنظيم  �ملنتمية 

لكنه قال  بلعيد  �شكري  �ل�شيا�شي 
نظر�  عنها  �لك�شف  ميكن  ل  �إن��ه 
ل�����ش��ري��ة �لأب���ح���اث .     م��ن جهة 
�أعلن �ملتحدث با�شم وز�رة  �أخرى 
 28 ي��وم  �إيقاف  �أن��ه مت  �لد�خلية 
رئي�شة  ع��ن��ا���ش��ر   3 �مل��ا���ش��ي  م���اي 
�ل�شعانبي.  �أح������د�ث  يف  م���ورط���ة 
�أم�����س �جلمعة  �أن��ه مت  و�أ���ش��ار �إىل 
حمافظة  يف  �آخ���ر  عن�شر  �إي��ق��اف 
جبل  م��ن  ن��زول��ه  بعد  �لق�شرين 
�ملوقفني  ع��دد  لي�شل  �ل�شعانبي 
�لآن.  ح��د  �إىل  عن�شر�   44 �إىل 
�لإيقافات  �إىل جانب  �أنه  و�أ�شاف 
هناك حو�يل 19 تون�شي  وحو�يل 
6 جز�ئريني مفت�س عنهم ب�شبب 
�ل�شعانبي  �أح�����د�ث  يف   ت��ورط��ه��م 

و�لكاف.

خي�ط جديدة يف اغتيال املعار�س بلعيد

تون�س: القب�س على �شيد اإرهابي ثمني

وا�شنطن ترفع احلظر على اأجهزة الت�شال لإيران ليبيا ترف�س اتهامات جريانها بزعزعة ال�شتقرار
•• طرابل�س-ا	ف	ب:

وحدودها  �ل�شعيفة  حكومتها  مع 
�ل�شلحة،  و�نت�شار  �مل�شبوطة  غري 
�ت���ه���م���ت ل��ي��ب��ي��ا م����ن ق���ب���ل �ل�����دول 
��شتقر�ر  ب��زع��زع��ة  ل��ه��ا  �مل����ج����اورة 

جري�نها يف �جلنوب، لكن حمللني 
ي��ق��ول��ون �ن���ه م���ن �خل���ط���اأ توجيه 
طر�بل�س  �ىل  �لت�����ه�����ام  �����ش���اب���ع 
�لنيجر  رئ���ي�������س  وق������ال  وح����ده����ا. 
عن  �مل�شوؤولني  �ن  �ي�شفو  حممدو 
ع��م��ل��ي��ت��ني �ن��ت��ح��اري��ت��ني يف ب���الده 

لها . و�شدد على �ن بالده لن تكون 
��شتقر�ر  زع��زع��ة  يف  ق��ل��ق  م�����ش��در 
�لتي تعاين  دول �جل��و�ر �جلنوبية 

منذ زمن من عدم �ل�شتقر�ر.
غربيني  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني  �ن  �ل 
منطقة  �ن  ي��ع��ت��ق��دون  وحم��ل��ل��ني 
ل��ي��ب��ي��ا حت��ول��ت �ىل نقطة  ج��ن��وب 
جتمع للمجموعات �جلهادية �لتي 
���ش��م��ال م����ايل نتيجة  ط�����ردت م���ن 
�ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����ش��ك��ري �ل��ف��رن�����ش��ي يف 
كانون �لثاين-يناير وهذه �ملنطقة 
���ش��ح��ر�وي��ة ن��ائ��ي��ة �زده������رت فيها 
عمليات تهريب �ل�شلحة و�ملنتجات 

و�لفر�د.
ومل يو�فق فرج جنيم مدير �ملركز 
طر�بل�س  يف  للدر��شات  �لفريقي 

رئي�س �لنيجر، �لر�أي.
ح���دود م�شرتكة  مل��ايل  لي�س  وق���ال 
مع ليبيا ما ي�شكل عقبة �مام ت�شلل 
و�و�شح  ليبيا  جنوب  �ىل  �ملقاتلني 
جنوب  على  �لتبو  قبائل  ت�شيطر 
���ش��رق ل��ي��ب��ي��ا �ل��ت��ي ل ع��الق��ة لها 
وتتقا�شم  �ل�شالمية  باملجموعات 
ق��ب��ائ��ل �ل��ت��ب��و �ل���ت���ي ت��ن��ت�����ش��ر على 
وجنوب  ت�شاد  �شمال  ب��ني  �حل���دود 
�ل�شيطرة  �ل��ن��ي��ج��ر،  و���ش��رق  ليبيا 

�ت��و� من جنوب  �يار-مايو   23 يف 
ليبيا.

كانت  نف�شها  �ملجموعة  �ن  و�ع��ل��ن 
تخطط لتنفيذ هجوم يف ت�شاد ورد 
زيد�ن  علي  �لليبي  �ل��وزر�ء  رئي�س 
بالقول �ن هذه �لتهامات ل ��شا�س 

من  ميلي�شيات  م��ع  �جل��ن��وب  على 
�ل��ذي��ن حاربو�  �ل�����ش��اب��ق��ني  �ل���ث���و�ر 

نظام معمر �لقذ�يف يف 2011.
ه���ذه  �ن وج��������ود  وي�����وؤك�����د جن���ي���م 
�مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ي��ع��ن��ي �ي�����ش��ا �ن���ه من 
�ملقاتلون  ي�شتقبل  �ن  �مل�����ش��ت��ب��ع��د 
�ل�����ط�����و�رق م����ن ����ش���م���ال م������ايل، يف 

جنوب ليبيا.
)�ل��ط��و�رق( حاربو�  �نهم  و����ش��اف 
�لقذ�يف  لقو�ت  �ملو�لني  جانب  �ىل 
عنهم  �لثو�ر  يبحث  �ل�شبب  ولهذ� 
. ويف كانون �لول-دي�شمر قررت 
طر�بل�س �غالق حدودها مع ت�شاد 
و�ل��ن��ي��ج��ر و�ل�������ش���ود�ن و�جل���ز�ئ���ر 
�شبه  مهمة  جي�شها  بذلك  وكلفت 

م�شتحيلة.
�ل����دول����ة  �ن ����ش���ع���ف  وق�������ال جن����م 
�لليبية يعني �ن �شيطرتها �شعيفة 
�ي�شا على جنوب �لبالد ما يجعل 
�حل����دود مهمة �شعبة  �ق��ف��ال  م��ن 
�لثو�ر  �ن  و��شاف  طر�بل�س.  على 
بالنفوذ  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي  ه���م �جل��ه��ة 
�جل�������و�ر  دول  ل����ك����ن  �حل����ق����ي����ق����ي 
ت����و�ج����ه �و����ش���اع���ا  �جل���ن���وب���ي���ة ل 
حت�شد عليها ح�شب ما قال �ملحلل 

�ل�شيا�شي �لليبي ح�شن �ند�ر.

�ل�����رح�����م�����وين رئ����ي���������س �مل���ر����ش���د 
�أّن  �لق�شاء  ل�شتقالل  �لتون�شي 
�ل�شفارة  �أ���ش��درت��ه  �ل���ذي  �ل��ب��ي��ان 
�لأمريكية بتون�س ، موّجه يف جزء 
كبري منه �إىل �حلكومة �لتون�شّية 
تدّخلها  ل��ع��دم  م��ب��ا���ش��رة  وب�شفة 
لإ�شد�ر  �ل��ق�����ش��اء  ع��ل��ى  لل�شغط 
�لأمريكّي  للقر�ر  مالئمة  �أحكام 

ح�شب تعبريه.

و�أو�شح �أّنها �ملّرة �لأوىل �لتي يتّم 
�للهجة  �شديد  بيان  �إ�شد�ر  فيها 
�أجنبّية  جهة  م��ن  �حل���ّدة  وب��ه��ذه 
لتون�س، معتر� ذلك ميثل م�شا�شا 
بال�شيادة �لوطنية وتدّخال �شافر� 
يف �لق�شاء �لتون�شّي �مل�شتقّل على 

حّد تعبريه.
�لتون�شي  �ملر�شد  رئي�س  �أّك��د  كما 
ل���ش��ت��ق��الل �ل��ق�����ش��اء �أّن������ه لب���ّد 

م����ن �ل��ت�����ش��ل��ي��م ب����ه����ذه �لأح����ك����ام 
�لأدّل���ة  يف  ينظر  ل  �لق�شاء  لأّن 
�أو  �قت�شادّية  بقوى  �ل��ت��اأّث��ر  دون 
لإدر�ك����ه  طبقا  وي��ح��ك��م  �شيا�شّية 
للقانون  وت��ط��ب��ي��ق��ه  ب��احل��ق��ائ��ق 
�أّن����ه لب���ّد م��ن توّفر  �إىل  م�����ش��ري� 
�إ�شافة �إىل �لأدّلة  عن�شر �لإ�شناد 
ح��ّت��ى ت��ك��ون �ل��ت��ه��م��ة ث��اب��ت��ة على 

�ملّتهم على حّد قوله.

•• الفجر	-	تون�س	-	خا�س:

من  ر�����ش����م����ي  ف����ع����ل  رد  �أول  يف 
وزير  ه���ّون  �لتون�شية  �حل��ك��وم��ة 
�ل��ع��دل �ل��ت��ون�����ش��ي ن��ذي��ر ب��ن عمو 
خالل موؤمتر �شحفي عقده �أم�س 
باحلاد  و���ش��ف  ب��ي��ان  م��ن  �جلمعة 
�لأمريكية  �ل�����ش��ف��ارة  ع��ن  ���ش��ادر 
�لق�شائية  �لأح��ك��ام  ح��ول  بتون�س 
�ل���������ش����ادرة ب���ح���ق �مل����ت����ورط����ني يف 
�شبتمر  �لعتد�ء على مقرها يف 
�إّن  �لتون�شي  �لوزير  وقال  �ملا�شي 
�إل  يفهم  �أن  �لبيان ل يجب  ه��ذ� 
على �أنه تعبري عن ر�أي ول ميكن 
�ل�شاأن  يف  ت��دخ��ل  �إىل  يتحول  �أن 
باعتبار  فيه  �لتاأثري  �أو  �لق�شائي 
�أن �لق�شاء �شلطة د�خل �لدولة ل 

خارجها ح�شب تعبريه.
و�أو�����ش����ح وزي����ر �ل���ع���دل ن��ذي��ر �إن 
�ل�شفارة  ع��ل��ى  �ل���ه���ج���وم  ح���ادث���ة 
ع�شر من  �ل���ر�ب���ع  �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
عنها  ����ش���درت   2012 �شبتمر 

متعلقة  �لأوىل  ق�����ش��اي��ا  ث���الث���ة 
حماولتهم  يف  م�����ش��ت��ب��ه  ب��خ��م�����ش��ة 
�ق��ت��ح��ام م��ق��ر �ل�����ش��ف��ارة ومل يتم 

�حلكم �لنهائي يف ملفهم.
بع�شرين  �لثانية  �لق�شية  وتتعلق 
�ل���ه���ج���وم و�ل���ذي���ن  م���ت���ورط���ا يف 
 28 بتاريخ  �أح��ك��ام  فيهم  �شدرت 
ماي 2013 بال�شجن ملدة عامني 

مع تاأجيل �لتنفيذ.
فتتعلق  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ق�����ش��ي��ة  �أم�����ا 
مب���ا ���ش��ّم��ي ب��امل��ت��ه��م��ني �لأط���ف���ال 
فيها  �ل��ن��ه��ائ��ي  �حل��ك��م  و�شي�شدر 

يوم 13 جو�ن 2013.
وك����ان����ت �ل�������ش���ف���ارة �لأم����ريك����ي����ة 
�أ�شمته  ما  عن  ع��ّرت  قد  بتون�س 
�لتي  �لأحكام  �نزعاجها من  �شدة 
بالهجوم  �ملتهمني  بحق  ���ش��درت 
 2012 �شبتمر  يف  مقرها  على 
لها  ب����ي����ان  يف  م���ع���ت���رة  �مل���ا����ش���ي 
ق�شت  �ل���ت���ي  �لأح����ك����ام  ه����ذه  �أّن 
باإ�شعاف �ملتهمني بتاأجيل �لتنفيذ 
خطورة  م�����دى  م����ع  ت��ت��ط��اب��ق  ل 

�لتي  �لأ����ش���ر�ر  وح��ج��م   2012
حلقت مبقر �ل�شفارة .

وك����ان �ل�����ش��ف��ري �لأم����ريك����ي لدى 
ت��ون�����س ج���اك���وب و�ل����ز ����ش���ارع بعد 
�ل�شفارة  م���ق���ر  ع���ل���ى  �لع�����ت�����د�ء 
�لأمريكية، بالإعالن عن مطالبة 
�لتون�شية  �حل��ك��وم��ة  م��ن  دول��ت��ه 
ب��ال��ت��ع��وي�����س ع��ن �لأ����ش���ر�ر �لتي 
حل���ق���ت ب���ال�������ش���ف���ارة �لأم���ريك���ي���ة 
�لإب���������ان بنحو  ق���دره���ا يف  و�ل���ت���ي 
فيما  ت���ون�������ش���ي  دي�����ن�����ار  م���ل���ي���ون 
�لتون�شية  �حل����ك����وم����ة  �أع����ل����ن����ت 
����ش��ت��ع��د�ده��ا ل�شرف  وق��ت��ه��ا ع���ن 
بالإ�شافة  �ل��ت��ع��وي�����ش��������������ات  ه����ذه 
باأعم�ال  بالقي���������ام  تكفلها  �إىل 
�خلدمية  ل���ل���م���ر�ف���ق  �ل�����ش��ي��ان��ة 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ل�����ش��ف��ارة �لأم��ريك��ي��ة يف 

تون�س.
كما �شددت �ل�شفارة يف بيانها على 
وتقدمي  حتقيق  �إج����ر�ء  ���ش��رورة 
من خططو� �لهجوم �إىل �لعد�لة، 
وف��ق حم��رر �ل��ب��ي��ان �ل���ذي �عتر 

�لتي وقعت وحجم  �لعنف  �أعمال 
�ل�شفارة  حل��ق��ت  �ل��ت��ي  �لأ�����ش����ر�ر 

ح�شب ن�ّس �لبيان:
�لأمريكية  �لدبلوما�شية  وملحت 
يف تون�س يف بالغ ر�شمي �إىل ف�شل 
�لق�شاء �لتون�شي يف �إ�شد�ر �أحكام 
�لعتد�ء�ت  تتالءم وحجم  عادلة 
�ق��رت�ف��ه��ا ���ش��د مقرها،  �ل��ت��ي مت 
وق���د ط��غ��ى �ل���ش��ت��ن��ك��ار و�لإد�ن������ة 
يف ه����ذ� �ل��ب��ي��ان �ل����ذي غ����اب فيه 

�خلطاب �لدبلوما�شي. 
�أ�شدرت  تون�شية  حمكمة  وكانت 
حكما بال�شجن �شنتني مع تاأجيل 
�لتنفيذ �شد 20 متهما يف ق�شية 

�أحد�ث �ل�شفارة �لأمريكية.
وق���ال���ت �ل�����ش��ف��ارة �لأم���ريك���ي���ة يف 
من  ب�شدة  منزعجة  �إن��ه��ا  بيانها 
هناك  �أّن  و�ع���ت���رت  �حل��ك��م  ه���ذ� 
�إ�شعافا للمتهمني بتاأجيل �لتنفيذ 
كما �عترت �أنها �أحكام ل تتطابق 
م��ع م��دى خ��ط��ورة �أع��م��ال �لعنف 
�شبتمر   14 يف  وق����ع����ت  �ل����ت����ي 

تاأكيده.  ح�شب  �لإ�شالمي  �ملغرب 
�ل�شهرية  �ملنيهلة  ق�شية  وك��ان��ت 
و�شط منطقة �آهلة جد� بال�شكان 
فيفري   20 ت����اري����خ  �إىل  ت���ع���ود 
�ل�شدفة  ك�شفت  حيث  �ملنق�شي 
ل�شركة  تابعة  �شيارة  مطاردة  �ثر 
معّد  خم��زن  عن  و�لغاز  �لكهرباء 
�ملعدنية يف ظاهره  �ملياه  لتجميع 
باطنه.  يف  ل��الأ���ش��ل��ح��ة  وجت��م��ي��ع 
�ل���ق�������ش���ي���ة يف خم���زن  ����ل  وت����ت����م����ّثّ

�كرت�ه  م�شتودع  د�خ��ل  لالأ�شلحة 
حو�يل  م��ن��ذ  �لأول  ف��ي��ه  �مل�شتبه 
�ل�����ش��ه��ر و�ل��ن�����ش��ف وذل�����ك د�خ���ل 
غرب  باملنيهلة  �جل��م��ه��وري��ة  ح��ي 
�ملعدنية  �ملياه  لتخزين  �لعا�شمة 
و�أمام �أعني كل �لجتو�ر و�ملحالت 
�ملجاورة ...�إل �أّن �ل�شيارة �مل�شتوىل 
�ل��� ج  ك��ان��ت جم��ّه��زة بنظام  عليها 
�ل�شناعية  �لأق���م���ار  ع��ر  �����س  ب 
موقعها  حت���دي���د  مت  �ل���ت���ي  وه����ي 

د�خ���ل ه���ذ� �مل�����ش��ت��ودع �ل���ذي تبني 
بالأ�شلحة  مم��ت��ل��ئ  م�����ش��ت��ودع  �ن���ه 
�ملتهمون  �خلفيفة و�لثقيلة وكان 
��شتولو� على �ل�شيارة ل�شتعمالها 
�نتباه  ج��ل��ب  دون  حت��رك��ات��ه��م  يف 
�إخفاء  م��ك��ان  وب��ت��ح��دي��د  �لأم�����ن. 
�لّدرك  �أع���و�ن  �إع��الم  مت  �ل�شيارة 
�ل���ذي���ن ح���ّل���و� مبكان  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
�لعثور  م���ك���ان  مل��ع��اي��ن��ة  �ل���و�ق���ع���ة 
وحتديد�  �مل�شروقة  �ل�شيارة  على 

�إ�����ش����د�ر هذه  �ل��ف�����ش��ل يف  �أن����ه مت 
�لأح���ك���ام. ه���ذ� �ل��ب��ي��ان �أث����ار ردود 
جميعها  �ع��ت��رت  خمتلفة  ف��ع��ل 
يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  موقف  �أّن 
تون�س ينال من �ل�شيادة �لوطنّية. 
�لتون�شي  �مل��ر���ش��د  ��شتنكر  وق���د 
يف  ��شماه  م��ا  �لق�شاء  ل�شتقالل 
يف  �لأمريكي  بالتدخل  بيان  ن�س 
�ل�����ش��اأن �ل��د�خ��ل��ي �ل��ت��ون�����ش��ي على 
�شفارة  كانت  �لتي  �لبيان  خلفية 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
لتعرب  �أ�����ش����درت����ه  ق����د  ب��ت��ون�����س 
�لأحكام  م��ن  �ن��زع��اج��ه��ا  ع��ن  فيه 
�ل�����ش��ادرة ع��ن �لأ���ش��خ��ا���س �لذين 

تورطو� يف �لعتد�ء على مقرها.
�تهام  �أن  �مل��ر���ش��د  ب��ي��ان  وج���اء يف 
�أمريكا للق�شاء �لتون�شي بالتهاون 
�إ���ش��د�ر �لأح��ك��ام �شد �ملعتدين  يف 
م�شا�شا  ����ش���ف���ارت���ه���ا  م���ق���ر  ع���ل���ى 
ب��ال�����ش��ي��ادة �ل��وط��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار �أن 

�لق�شاء يعد من �أهم مكوناتها. 
�أحمد  �أّك�������د  �ل�������ش���ي���اق  ه�����ذ�  ويف 

 20 ي��وم  �ملنيهلة  يف  �كت�شافه  مت 
فيفري �ملا�شي.

و�أ�شاف �لعروي �أن فرقة �لأبحاث 
�ملكلفة بالتحقيق يف ق�شية �غتيال 
ب��ل��ع��ي��د ق���د ت��و���ش��ل��ت ع���ن طريق 
�لتعرف  �إىل  �لعلمية  �ل��و���ش��ائ��ل 
على ب�شمة �لق�شقا�شي كما دعم 
�ملدبر  �لر�أ�س  �لأمر �عرت�ف  هذ� 
لعملية خمزن �ل�شالح يف �ملنيهلة 
�ل��ق��ب�����س عليه  �إل���ق���اء  و�ل�����ذي مت 
�أعلن وزير  �ملا�شي.  كما  �لأربعاء 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ت��ون�����ش��ي ل��ط��ف��ي بن 
�أ�شغال ملتقى وطني  جدو خالل 
حول �حلق يف �لنفاذ �إىل �ملعلومة 
�أم�س �جلمعة بالعا�شمة �لتون�شية 
�إىل معلومات هامة  �لتو�شل  عن 
�ملعار�س  �غ��ت��ي��ال  بق�شية  تتعلق 

د�خ������ل �مل�������ش���ت���ودع �مل��خ�����ش�����س يف 
�لعلن لتخزين �ملياه �ملعدنية قبل 
�ل�شغرى  �مل��ح��الت  على  توزيعها 
�حل�شور  وف����وج����ئ  �ل���ت���ج���اري���ة. 
ب����ت����و�ج����د ك����م����ي����ات ك�����ب�����رية من 
و�حلقائب  و�ل��ذخ��ائ��ر  �لأ���ش��ل��ح��ة 
مت�شاكنو  تابع  وق��د  �حل��دي��دي��ة.. 
�إخ���ر�ج���ه���ا و�شط  �حل����ي ع��م��ل��ي��ة 
�ملجاورة  �ملحالت  �أ�شحاب  ذه��ول 
بالو�قعة  �����ش���ط���دم���و�  �ل����ذي����ن 
فقط  يفتح  �مل�شتودع  �أّن  باعتبار 
ل�����ش��اح��ن��ات �مل���ي���اه �مل��ع��دن��ي��ة �لتي 
تاأتي يوميا لإفر�غ حمولتها لكن 
�ل�����ش��اح��ن��ات ت��ت��وق��ف ع��ر �ملدخل 
يتعّذر حتى  وب��ال��ت��ايل  �حل��دي��دي 
على �شاحب �ملحل �ملقابل معرفة 

نوعية �لتحرك د�خل �مل�شتودع.

ب�شمات قاتل �شكري بلعيد
�إي������ق������اف �ل�����ط�����رف �جل�����دي�����د يف 
خيوط  ع��ن  يك�شف  ق��د  �لق�شية 
�أخ��رى خا�شة يف ما يتعلق مبلف 
�ل���ب���ارز �شكري  �غ��ت��ي��ال �مل��ع��ار���س 

بلعيد. 
با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �أك��د  فقد 
علي  حم���م���د  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
�شحفية  ن�����دوة  خ����الل  �ل����ع����روي 
ل��ت��ق��دمي ب��ع�����س �مل��ع��ط��ي��ات حول 
�لأبحاث  �أن  �ل�شعانبي،  �أح����د�ث 
ق�����د م���ك���ن���ت م�����ن �ل����ع����ث����ور على 
مقتل  يف  �لرئي�شي  �ملتهم  ب�شمة 
�لق�شقا�شي  كمال  بلعيد  �شكري 
�لكهرباء  ���ش��رك��ة  ����ش���ي���ارة  د�خ�����ل 
��شتعملت  �لتي  �مل�شروقة  و�ل��غ��از 
ل��ن��ق��ل �ل�������ش���الح ل��ل��م��خ��زن �ل���ذي 

بيان احتجاجي لل�شفارة االأمريكية

جمّرد راأي.. اأم تدّخل يف ال�شاأن الداخلي التون�شي ؟

�ل�شفري �لمريكي يف تون�س

�شكري بلعيد
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موؤمتر اوبك الوزاري يلتزم باملحافظة على �شقف النتاج احلايل 

�لعام لهيئة تنمية وتوظيف �ملو�رد 
– تنمية: لقد  �لب�شرية �لوطنية 
�أ�شهمت عملية �لتو��شل مع مئات 
�أو�شح  روؤي�����ة  حت��دي��د  يف  �ل�������زّو�ر 
و�أ�شحاب  �مل��ر���ش��ح��ني  ل��ت��وق��ع��ات 
�لعمل، �لأمر �لذي �شي�شاعدنا يف 
�لتدريبية  دور�ت��ن��ا  على  �حل��ف��اظ 
�ل���ت���ف���اع���ل و�ل���ن�������ش���اط،  يف ط������ور 
د�ئمة  �لحتياجات  ملو�كبة  وذل��ك 
ونظر�ً   . �لعمل  �شوق  يف  �ل��ت��ط��ّور 
يتحلى  �لتي  و�مل��ه��ار�ت  للكفاء�ت 
ب��ه��ا م��ع��ظ��م م��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة يف 
���ش��ه��د جناح  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر،  ق���ط���اع 
�لت�شالت  ق��ط��اع  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة 
�إق��ب��اًل ك��ب��ري�ً م��ن �ل����زو�ر، وقالت 
�لهيئة على ل�شان متحدثها �أحمد 
�ل��ف��ال���ش��ي، م��دي��ر ق��ط��اع خدمات 
بالنظر  بالإنابة:  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�أن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي  �إىل 
�لإمار�ت  فيها يف معر�س  ن�شارك 
للوظائف، فاإننا �شعد�ء با�شتقبال 
ه����ذ� �ل���ك���م �ل���ه���ائ���ل م���ن �ل�������زّو�ر، 
�لوقت  يف  تركيزنا  ن�شّب  ون��ح��ن 
مهند�شي  ��شتقطاب  على  �لر�هن 
ونعّرف  و�لت�����ش��الت،  �حل��ا���ش��وب 
زو�رنا بالفر�س �ملتاحة لدى هيئة 
�لإ�شارة  و�أود  �لت�شالت.  تنظيم 
�إىل �أن ن�شبة �ملو�طنني بلغت 75 
�لعاملني يف  �إج��م��ايل  ب��امل��ائ��ة م��ن 
تعزيز  �إىل  نتطلع  ونحن  �لهيئة، 
ق����اع����دة �ل���ت���وط���ني ع����ر �إت����اح����ة 
�ل�شيفي  للعمل  ج��دي��دة  ���ش��و�غ��ر 

�شنعلن عنها يف وقت قريب .
فعاليته،  �مل��ع��ر���س  �خ��ت��ت��ام  وم���ع 
من �ملتوقع �أن يكون هناك ن�شاط 
وتفاعل  �ل���ع���ار����ش���ني  م����ن  ك���ب���ري 
�ملر�شلة  �ل��ط��ل��ب��ات  ك��ث��ري م��ن  م��ع 
عمل.  ع���ن  �ل��ب��اح��ث��ني  �آلف  م���ن 
معلومات  على  �حل�شول  وميكن 
تف�شياًل من موقع معر�س  �أك� 
 :2013 ل��ل��وظ��ائ��ف  �لإم���������ار�ت 
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�ختتم معر�س �لإمار�ت للوظائف 
�لعام،  ه��ذ�  كبري  بنجاح  فعالياته 
وَجنت �ل�شركات ثمار هذ� �لنجاح 
�لطلبات  ع������دد  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�مل���ق���ّدم���ة وح���ج���م �ل���ت���و�����ش���ل مع 
�ل���ب���اح���ث���ني ع����ن عمل  ����ش���ري���ح���ة 
ع��ل��ى م����د�ر �أي���ام���ه �ل��ث��الث��ة وقد 
�لثالثة ع�شرة من  �ل��دورة  �شهدت 
�لعام  ه��ذ�  تز�من  �ل��ذي  �ملعر�س، 
2013 عام �لتوطني،  مع �إعالن 
ك��ب��ري�ً، بلغ ع��دد �حل�شور  �إق��ب��اًل 
�لباحثني  17،522 مو�طن من 
�لتوظيف  ف���ر����س  �أف�������ش���ل  ع����ن 
و��شتقطبت  و�لتدريب،  و�لتعليم 
و��شعة من  قاعدة  ذ�ت��ه  �لوقت  يف 
�لقطاعني  �مل�شاركة من  �ل�شركات 

�لعام و�خلا�س.
�لذي  �ملعر�س،  فعاليات  وتخللت 
للتوظيف  �لأك���ر  �ملن�شة  يعتر 
�لدولة،  يف  و�لتعليم  و�ل��ت��دري��ب 
بّناء  وت���و�����ش���اًل  ك���ب���ري�ً  ت���ف���اع���اًل 
وجمتمع  �مل��وّظ��ف��ة  �ل�شركات  ب��ني 
و�لتدريب،  �لعمل  ع��ن  �لباحثني 
�ل�����ذي�����ن �ج���ت���ذب���ت���ه���م �ل���ف���ر����س 
�مل����ع����رو�����ش����ة، �ملُ���ل���ّب���ي���ة لآم���ال���ه���م 
وطموحاتهم، من �أك� من 150 
وع�شكرية  ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�جلهات  وبا�شرت  خا�شة.  و�شركة 
�مل�شاركة بعملية �لتوظيف و�أجرى 
بع�شها �ختبار�ت �للغة و�ملقابالت 
�لأّولية، متهيد�ً لإجر�ء �ملقابالت 

�مل�شريية مع �ملُر�ّشحني.
�ملعر�س،  �ل�شركات يف  و��شتقطبت 
�ل����ذي �أق��ي��م حت��ت رع��اي��ة كرمية 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد  من �شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل، طيفاً و��شعاً من �لطلبة 
�جل��ام��ع��ي��ني و�خل��ري��ج��ني وطلبة 
�ملد�ر�س �لعليا، �إ�شافة �إىل �أولئك 
م�شتو�هم  ت��ط��وي��ر  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
�لوظيفية،  وم��وؤه��الت��ه��م  �مل��ه��ن��ي 

اخلزانة الأمريكية ت�شع معاون 
خامنئي بالقائمة ال�شوداء

•• وا�سنطن-وكاالت:

�لأعلى  �ملر�شد  م��ع��اون  �لأم��ريك��ي��ة  �خل��ز�ن��ة  و�شعت  مفاجئة،  ت��ط��ور�ت  يف 
�لإير�ين �أ�شغر مري حجازي، بالإ�شافة �إىل هيئتني �إير�نيتني على لئحتها 
�لكبرية  �لإي���ر�ين  �لنظام  �نتهاكات  يف  م�شاهمتهم  خلفية  على  �ل�����ش��ود�ء 
حلقوق �لإن�شان، بجانب �لإعالن عن �إعطاء رخ�شة عامة ت�شمح بت�شدير 
بع�س �خلدمات و�لأجهزة و�لقطع �لتي ت�شتخدم يف �لت�شالت �خلا�شة يف 
�أن �لوليات �ملتحدة تقوم  �ل��وز�رة  �إي��ر�ن. وبح�شب �شحيفة �حلياة، ذكرت 
بخطو�ت عدة من�شقة ت�شتهدف �أ�شخا�شاً ي�شهمون بانتهاك حقوق �لإن�شان 
تكنولوجيا  �إىل  �لو�شول  على  �لإي���ر�ين  �ل�شعب  م��ق��درة  وت��ع��زز  �إي���ر�ن،  يف 
�شعبها  لإ�شكات  �لإير�نية  ت�شعى �حلكومة  فيما  �أنه  و�أو�شحت  �لت�شالت. 
�لوليات  �شت�شتمر  وبالعامل،  �لبع�س  ببع�شهم  �ت�شالهم  قطع  خالل  من 
�ملتحدة يف �لتحرك مل�شاعدة �ل�شعب �لإير�ين على ممار�شة حقوق �لإن�شان 
�لعاملية، مبا يف ذلك حرية �لتعبري . و�شددت على �شرورة �أن يتمكن �ل�شعب 
�أن يتعر�س  �مل��ع��ل��وم��ات م��ن دون  �إىل  �ل��ت��و����ش��ل و�ل��و���ش��ول  �لإي����ر�ين م��ن 
�إير�ن  �إىل  �ملعلومات  و�شول  ت�شهيل  بغية  �أن��ه  �إىل  م�شرية  حكومته،  لقمع 
بالت�شاور مع وز�رة �خلارجية رخ�شة  �أ�شدرت وز�رة �خلز�نة  و�لإير�نيني، 
ت�شتخدم  �لتي  و�لقطع  و�لأج��ه��زة  �خلدمات  بع�س  بت�شدير  ت�شمح  عامة 
لأمريكيني  ت�شمح  �لرخ�شة  ه��ذه  �أن  �إىل  ولفتت  �خلا�شة.  �لت�شالت  يف 
وتطور�ً  �أماناً  �أك���  خا�شة  �ت�شالت  بتجهيز�ت  �لإي��ر�ين  �ل�شعب  بتزويد 

حتى يتو��شلو� يف ما بينهم ومع �لعامل.

تراجع الأ�شهم وقيمتها يف بور�شة بريوت  تراجع معّدل البطالة يف رو�شيا 

انخفا�س طفيف لالأ�شهم الأوروبية

�أب����ع����اد�ً ثالثة  ن�����ش��ي��ح��ة ط��رح��ت 
و�لتعليم  �ل��ت��وظ��ي��ف  يف  ت��ت��م��ّث��ل 
و�ل���ت���دري���ب، وق����د ع��لَّ��م��ت��ن��ي تلك 
باملهن  نف�شي  �أُق��ّي��د  �أل  �لن�شيحة 
�ل����ت����ي ت���ت���م���ا����ش���ى م�����ع در������ش����ت����ي 
�جل����ام����ع����ي����ة �حل�����ال�����ي�����ة، لأن����ن����ي 
�أ���ش��ت��ط��ي��ع م��و����ش��ل��ة در�����ش���ت���ي �أو 
تطوير مهار�تي من خالل دور�ت 
كنت  و�إن  حتى  �إ�شافية،  تدريبية 

�أعمل بدو�م كامل .

اإفادات العار�شني
�شّلط حممد �ملعلم، �لنائب �لأول 
للرئي�س و�ملدير �لتنفيذي ملنطقة 
�لإم����ار�ت يف م��و�ن��ئ دب��ي �لعاملية، 
�لوظيفية  �ل��ف��ر���س  على  �ل�����ش��وء 
�مل��ط��روح��ة �أم����ام جم��ت��م��ع �ل����زّو�ر 
�شيحّقق  ق���ائ���اًل:  �مل��ع��ر���س  �أث���ن���اء 
�جلامعات  خ��ري��ج��ي  م���ن  م���ئ���ات 
�أعربو�  ممن  �ملوهوبني،  و�لطلبة 
ع���ن �ه��ت��م��ام��ه��م ب��الن�����ش��م��ام �إىل 
ك����و�رد ���ش��رك��ت��ن��ا، �إجن�����از�ت كبرية 

وظيفة   1،000 ح��و�يل  مبلئهم 
�شاغرة، �شيتم توفريها يف حمطة 
�حل���اوي���ات �ل��ث��ال��ث��ة �جل���دي���دة، يف 
لعمليات  �مل�شتمر  �لتو�شع  �أع��ق��اب 

ميناء جبل علي .
�ل����زّو�ر على جناح  وت��و�ف��د م��ئ��ات 
�ملعر�س  يف  �ل���رئ���ا����ش���ي  �حل���ر����س 
ب���ع���د ف���ت���ح���ه ع���������دد�ً ك�����ب�����ري�ً من 
ف��ر���س �ل��ع��م��ل ل��ل��م��و�ط��ن��ني. ويف 
�حلر�س  ق��ال  عنه،  �شادر  ت�شريح 
�شركاء  ب���اع���ت���ب���ارن���ا  �ل���رئ���ا����ش���ي: 
�لإم����ار�ت  ملعر�س  ��شرت�تيجيني 
نرى  ف��اإن��ن��ا   ،2013 ل��ل��وظ��ائ��ف 
�شرورة �لتاأكيد �أن تاأمني تطلعات 
ياأتي يف �شلب  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب 
م�شاألة حماية �لوطن، وذلك عر 
�لتدريب  ف��ر���س  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري 

و�لتعليم له .
بالتدريب  �له���ت���م���ام  �إط������ار  ويف 
�لأ�شا�شية  �ل��رك��ائ��ز  �أب�����رز  ك���اأح���د 
قال  �لتوطني،  ل�شيا�شة  �لد�عمة 
�ملدير  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  ب��ط��ي  ن��ا���ش��ر 

مت���ا����ش���ي���اً م����ع �أه���������د�ف �ل���ق���ي���ادة 
�لر�شيدة يف حتقيق عملية توطني 

م�شتد�مة يف �لدولة.
قال  �ملعر�س،  جن��اح  على  وتعليقاً 
�ملدير  �مل��ري،  �شعيد  ه��الل  �شعادة 
و�لت�شويق  �ل�شياحة  لد�ئرة  �لعام 
�لرئي�س  دب��������ي،  يف  �ل�����ت�����ج�����اري 
�لتجاري  دب���ي  مل��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لإم�������ار�ت  م��ع��ر���س  �إن  �ل���ع���امل���ي، 
�أث���ب���ت  ق����د   2013 ل���ل���وظ���ائ���ف 
�هتمام  ج��ذِب  يف  �ل��ر�ئ��دة  مكانته 
مهٍم  دوٍر  ولعِب  �ل��دول��ة  مو�طني 
يف حتقيق عملية تو��شل مبا�شرة 
وت����اأم����ني فر�س  �ل���ط���رف���ني  ب����ني 
�لإمار�تية  �لعمل  ���ش��وق  يف  عمل 
و�لن�شاط،  ب��احل��ي��وي��ة  �ل��ن��اب�����ش��ة 
�ملكثفة  �جلهود  �شاعدت  و�أ�شاف: 
ل���رت����ش���ي���خ ع��م��ل��ي��ة �ل���ت���وط���ني يف 
�أرجاء  جذب �ملو�طنني من جميع 
من  و��شعة  جمموعة  �إىل  �لدولة 
و�لتدريبية،  �لوظيفية  �لفر�س 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  �أظهرت  وق��د 

�مل�شاركة يف �ملعر�س، بعدما حفلت 
�لتي   ، �ل���ذ�ت���ي���ة  �ل�������ش���رية  ع���ي���ادة 
دوت  بيت  م��وق��ع  و�أد�ره�����ا  نظمها 
�مل��ع��ر���س، بجملة من  ك��وم خ��الل 
مهار�ت �مل�شاعدة على كتابة �شرية 

ذ�تية جيدة. 
بدعم  �مل��ع��ر���س  زو�ر  ح��ظ��ي  ك��م��ا 
من  �مل�����ش��ت��دي��رة  �ل��ط��اول��ة  فعالية 
�أت���اح���ت  �ل���ت���ي   ، ك�����وم  دوت  ب���ي���ت 
لل�شركات �لعار�شة �لبارزة تقدمي 
ن�����ش��ائ��ح ق��ّي��م��ة ع��ن �أو����ش���اع �شوق 
�لعمل ومتطلباته. �أما جلنة �ملر�أة 
منحت  فقد   ، �ل��ر�ئ��دة  �لإمار�تية 
وظيفية  ف���ر����س  ع���ن  �ل��ب��اح��ث��ات 
�ملو�طنات  و�لفتيات  �ل�شيد�ت  من 
ف��ر���ش��ة �ل��ت��ق��اء ع���دد م��ن �شيد�ت 
�ملرموقات،  �لإم��ار�ت��ي��ات  �لأع��م��ال 
ق�ش�س  �إىل  م��ن��ه��ّن  و�ل����ش���ت���م���اع 
�ملهنية  م�����ش��ريت��ه��ّن  يف  �ل���ن���ج���اح 
م�شاعدة  بهدف  عامة،  وحياتهن 
طموحهن  ب��ل��ورة  على  �مل��و�ط��ن��ات 
�ملهني  �مل�شتقبل  �إىل  و�لن��ط��الق 

�لعام  ه���ذ�  م��ع��ر���س  �مل�����ش��ارك��ة يف 
يف  للم�شاهمة  م��ت��ن��اه��ي��اً  ل  دع��م��اً 
حت��ق��ي��ق �لأه��������د�ف �مل����رّج����وة من 

توطني �لوظائف .

فعاليات ناجحة
وم���ع ت��ل��ّق��ي �جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لتوظيف  طلبات  �آلف  �مل��ع��ر���س 
ب��و�ب��ة وظيفتي  ي��وم��ي��اً، ح��اف��ظ��ت 
للوظائف  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملن�شة   ،
�ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا م��ع��ر���س �لإم�����ار�ت 
للوظائف ملو�طني �لدولة ح�شر�ً، 
تلّقي  يف  �ملت�شارعة  وتريتها  على 
�ملوقع  ويحت�شن  �لذ�تية.  رَي  �ل�شِّ
�لت�شجيل  ط���ل���ب���ات  م���ئ���ات  �لآن 
وظيفية  ف��ر���س  ع��ن  باحثني  م��ن 
�لوظائف  مئات  ب��ني  م��ن  �أف�شل، 
�ل�شركات.  ع�شر�ت  لدى  �ل�شاغرة 
ف���ق���د تعززت  �آخ������ر  وم�����ن ج���ان���ب 
حت�شني  يف  �مل���ت���ق���دم���ني  ف����ر�����س 
�أنف�شهم  وت�شويق  �لعمل  طلبات 
�ل�شركات  �إىل  م��ن��ا���ش��ب��اً  ت�����ش��وي��ق��اً 

عر روؤى ثابتة ومو�شوعية.

حما�شة جتاه امل�شتقبل املهني
�إيجابية  �ل��ف��ع��ل  ردة  ك��ان��ت  وق���د 
�أع���رب���ت مرمي  �إذ  �ل��������زّو�ر،  ل����دى 
ي��و���ش��ف �حل����م����ادي، �ل��ط��ال��ب��ة يف 
كليات �لتقنية �لعليا، عن �شعادتها 
لقيته  �ل���ذي  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  بح�شن 
وقالت:  �لعار�شة،  �ل�شركات  من 
�لنقا�شات  من  لعدد  �شماعي  بعد 
و�لكالم �ملحّفز و�لبّناء من �شركات 
عدة، توّلد يف نف�شي روح �حلما�س 
ل��دخ��ول �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، لأنني 
�أن �لرتقاء يف �ل�شلَّم  �أُدرك متاماً 
بالطموح  �إّل  �لوظيفي ل يرتبط 

�ملهني �لذي �أر�شمه لنف�شي .
�ملزروعي،  حم��م��د  ن���ورة  و�ت��ف��ق��ت 
�ل��ط��ال��ب��ة م���ن ج��ام��ع��ة ز�ي�����د، من 
جانبها، مع ما ذهبت �إليه مرمي، 
م���ن معر�س  �ك��ت�����ش��ب��ُت  وق����ال����ت: 
من  �ل��ع��دي��د  للوظائف  �لإم�����ار�ت 
�أبرزها  وكان  �لإيجابية،  �جلو�نب 

ال�شباب االإماراتي واجلهات امل�شاركة طرفا معادلة الت�ظيف الرابحة

الإمارات للوظائف جنح يف عام التوطني بقوة احل�شور وحجم الطلبات ورفعة املواهب

يوم  فيينا  يف  �شيكون  �ملقبل  �ل��ع��ادي  �جتماعه  �ن  �مل��وؤمت��ر  وق���رر 
�لربعاء 4 دي�شمر 2013 . وكان �ملوؤمتر عقد برئا�شة �لرئي�س 
�لنفط  وزي��ر  �لعرو�شي  على  �لباري  عبد  �لرئي�س  �شعادة  �ملناوب 
بن  �شهيل  �مل��وؤمت��ر معايل  وه��ن��اأ  وف��ده��ا.  ليبيا ورئي�س  و�ل��غ��از يف 
وزير�  تعيينه  على  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  �مل��زروع��ي  ف��ار���س  ف��رج  حممد 
للطاقة و�شعادة بدرو مرييز�لده - بافو على تعيينه وزير� �ملو�رد 
�ل�شمايل  م�شطفى  و�شعادة  �لك��و�دور  يف  �ملتجددة  غري  �لطبيعة 
على تعيينه وزير� للنفط يف �لكويت بالنيابة.. و�ثنى �ملوؤمتر على 
ظاعن  بن  حممد  معايل  للمكتب  �شلفهم  قدمها  �لتي  �خلدمات 
�لهاملي و�شعادةويل�شن با�شتور موري�س و�شعادة هاين عبد �لعزيز 

ح�شني. 

•• فيينا-وام:

قررت منظمة �لدول �مل�شدرة للنفط - �وبك - �م�س متديد �لعمل 
ب�شقف �نتاجها �لنفطي �حلايل �لبالغ 30 مليون برميل يوميا.. 
ج��اء ذل��ك يف خ��ت��ام �ع��م��ال �مل��وؤمت��ر �ل����وز�ري �ل��� 163 يف فيينا. 
وير�أ�س وفد �لدولة معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي 
وزير �لطاقة. و�تفق �لوزر�ء على �ن �لدول �لع�شاء �شوف تقوم 
وم�شتويات  �ل�شوق  ت��و�زن  لتاأمني  خطو�ت  باتخاذ  �لم��ر  ل��زم  �ذ� 
��شعار معقولة ملمنتجني و�مل�شتهلكني كما �عربت �لدول �لع�شاء 
من جديد عن ��شتعد�دها لال�شتجابة ب�شرعة للتطور�ت �لتي قد 

ت�شع ��شتقر�ر �شوق �لنفط يف خطر. 

وزير الطاقة يراأ�س وفد الدولة اإىل موؤمتر اأوبك يف فيينا 
•• فيينا-وام:	

ي�شارك معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة 
�ل��دول �مل�شدرة للبرتول   163  ملنظمة  �ل��وز�ري �ل  يف  �ملوؤمتر 
�ملوؤمتر تطور�ت  �أوب��ك  �لذي بد�أ �شباح �م�س يف فيينا. ويبحث 
�لو�شع يف �ل�شوق �لبرتولية وم�شتويات �لعر�س و�لطلب يف �شوء 
�إىل  �لم���ار�ت  دول��ة  وف��د  وي�شم  �لعاملية.  �لقت�شادية  �ملتغري�ت 
�ملوؤمتر �شعادة �لدكتور مطر حامد �لنيادي وكيل وز�رة �لطاقة و 
�شعادة حممد حمد عمر�ن �شفري �لدولة لدى جمهورية �لنم�شا 
و�لدكتور علي عبيد �ليبهوين �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أدناتكو 
-�جن�شكو �إحدى �شركات جمموعة �أدنوك حمافظ دولة �لمار�ت 

لدى منظمة �أوبك  .

•• مو�سكو-يو	بي	اأي:

�أيار-مايو  يف  رو���ش��ي��ا  يف  �لبطالة  م��ع��ّدل  �نخف�س 
ن�شبته  م��ا  �أي  ���ش��خ�����س،  م��ل��ي��ون   4.2 �إىل  �مل��ا���ش��ي 
على  �لقادرين  �ل�شكان  عدد  جمموع  من   5.6%
�لعمل. ونقلت وكالة )نوفو�شتي( �لرو�شية لالأنباء 
ع���ن ه��ي��ئ��ة �لإح�������ش���اء �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة، �م�����س �أن عدد 
 4.2 �ل��ع��اط��ل��ني ع��ن �ل��ع��م��ل يف �ل��ب��الد و���ش��ل �إىل 
ما  �أي  �أي���ار-م���اي���و  �شهر  ب��د�ي��ة  يف  �شخ�س  م��ل��ي��ون 
�لقادرين  �ل�شكان  %5.6 من جمموع عدد  ن�شبته 
 53%( ن�شمة  مليون   75.3 و�لبالغ  �لعمل  على 
من ع��دد �شكان �لبالد �لإج��م��ايل(. وك��ان �لعدد قد 
بلغ 4.271 ماليني يف ني�شان-�أبريل �ملا�شي. يذكر 
�أن �لعام �ملا�شي، 2012، �شهد هبوطاً ملحوظاً يف 
حجمها  �نخف�س  حيث  �ل��ب��الد  يف  �لبطالة  م��ع��ّدل 
يف  �شخ�س  ماليني   4 �إىل  وو�شل   13.85 بن�شبة 
2012، �أي ما ن�شبته  نهاية كانون �لأول-دي�شمر 
�لقادرين  رو�شيا  �شكان  عدد  جمموع  من   5.3%
�لثاين- )كانون  �لأول  �ل�شهر  �أن  �لعمل. غري  على 
�رتفاعاً  �شهد   ،2013 �جل��دي��د،  �ل��ع��ام  م��ن  يناير( 

ك��ب��ري�ً مل��ع��ّدل �ل��ب��ط��ال��ة يف رو���ش��ي��ا ق���دره 17.1% 
�إىل  2012 حتى و�شل  �لأول-دي�شمر  كانون  عن 
من  �لأول  بحلول  �شخ�س  �ألف  و477  ماليني   4
�شباط-فر�ير �ملا�شي. وبد�أ معّدل �لبطالة يتقل�س 
تدريجياً منذ ذلك �حلني، رغم تباطوؤ وترية �لتنمية 

�لقت�شادية.
�أن  �لرو�شية  �لفيدر�لية  �لإح�شاء  �أف��ادت هيئة  وقد 
حجم �لإنتاج �ل�شناعي يف �لبالد منا بن�شبة 0.5% 
)يناير-كانون  �لأوىل  �لأربعة  �لأ�شهر  خالل  فقط 
�لثاين – �أبريل-ني�شان( من �لعام حلايل، 2013، 

باملقارنة مع �لفرتة نف�شها من �ل�شنة �ملا�شية.
وذكرت هيئة �لإح�شاء �لفيدر�لية �لرو�شية �أن �إنتاج 
مليون   171 حتى   0.2% بن�شبة  �رت��ف��ع  �لنفط 
طن، بينما �زد�د �إنتاج �لغاز �لطبيعي بن�شبة 1.4% 
�لفحم  و����ش��ت��خ��ر�ج  مكعب  م��رت  مليار   244 حتى 
وتقل�س  ط��ن.  مليون   115 حتى   0.5% بن�شبة 

�إنتاج �ل�شلب بن�شبة %4.1 حتى 23 مليون طن.
وقد �أعلنت �لهيئة �أن معّدل �لت�شخم يف رو�شيا و�شل 
�إىل %3 منذ بد�ية �لعام �جلاري وحتى �ل�27 من 

�شهر �أيار-مايو �حلايل.

•• بريوت-يو	بي	اأي:

�شّجلت �لأ�شهم �ملتد�ولة يف بور�شة بريوت يف نهاية �لأ�شبوع 
�ملايل �حلايل، �م�س تر�جعاً يف عددها وقيمتها قيا�شاً بالأ�شبوع 
�ملتد�ولة  �لأ���ش��ه��م  �أن  دوري  تقرير  و�أظ��ه��ر  �مل��ا���ش��ي.  �مل���ايل 
�مل��ايل �حلايل  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  �شجلت يف  ب��ريوت  بور�شة  يف 
�ملا�شي.  �مل��ايل  بالأ�شبوع  قيا�شاً  وقيمتها  عددها  يف  تر�جعاً 
�شهماً   668510 �ملايل �حلايل تد�ول  �لأ�شبوع  ومت خالل 
قيمتها 5.217.239 دولر، بينما مت خالل �لأ�شبوع �ملايل 

 10.088.257 قيمتها  �شهماً   970361 تد�ول  �ملا�شي 
 272160 ت���د�ول  �حل���ايل  �مل���ايل  �لأ���ش��ب��وع  و�شهد  دولر. 
�شهماً لبنك )لبنان و�ملهجر( قيمتها 2.280.446 دولر، 
 378730 ت��د�ول  �ملا�شي  �مل��ايل  �لأ�شبوع  خ��الل  مت  بينما 
�شهماً لبنك )لبنان و�ملهجر( قيمتها 8.219.833 دولر. 
�شهماً   121846 �ملايل �حلايل تد�ول  �لأ�شبوع  ومت خالل 
فيما  دولر،   1.546.824 قيمتها  )�شوليدير(  ل�شركة 
229322�شهماً  ت���د�ول  �ملا�شي  �مل��ايل  �لأ���ش��ب��وع  خ��الل  مت 

ل�)�شوليدير( قيمتها 2.987.627 دولر.

•• لندن-رويرتز:

�م�س  طفيف  �نخفا�س  على  �لوروب��ي��ة  �ل�شهم  فتحت 
بفعل عمليات بيع جلني �لرب��اح يف �خ��ر ي��وم من �شهر 
ت�شجيل  على  يو�شك  �لرئي�شي  �ملوؤ�شر  لكن  �أي���ار  مايو 

�رتفاع لل�شهر �لثاين ع�شر على �لتو�يل.
�ل�شركات  ل�شهم   300 ي��وروف��ر���ش��ت  م��وؤ���ش��ر  وت��ر�ج��ع 
30ر1226 نقطة  باملئة �ىل  1ر0  �لكرى  �لوروبية 
ويتجه  ج��ري��ن��ت�����س  ب��ت��وق��ي��ت   0703 �ل�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول 

لت�شجيل �رتفاع �شهري بن�شبة �ثنني باملئة بالرغم من 
تر�جعه �حلاد يف وقت �شابق هذ� �ل�شبوع.

وقال بيرت جارنري �ملحلل لدى �شاك�شو بنك �أعتقد �أننا 
ن�شتقر �لن .. مازلت �أعتقد �أن �لقوة �لد�فعة لال�شهم 
�لتقييمات  فماز�لت  �ملتو�شط  �ملدى  �شتظل موجودة يف 

جيدة وهناك �هتمام بالتعر�س لال�شهم.
ويف �أنحاء �أوروبا تر�جع كل من موؤ�شر فاينن�شال تاميز 
100 �لريطاين ود�ك�س �لملاين 2ر0 باملئة بينما نزل 

موؤ�شر كاك 40 �لفرن�شي 1ر0 باملئة.

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1001 /2013  جت كل  - م ت- ب- اأظ

مدعي/�ملوؤ�ش�شة �لفنية لالعمال �خلر�شانية �جلاهزة- ترميك�س ل�شاحبها عبد�لرحمن �ل�شاعر 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: زيالن هولدينجز )�م( ��س دي �ن بي �ت�س دي فرع �ل�شركة 
�جنبية وميثلها �ملدير �لعام جاكوب ك ت جورج �جلن�شية: ماليزيا  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية 1.055.539 درهم فائدة قانونية 12%  �ملطلوب �عالنه/ زيالن هولدينجز )�م( ��س دي 
�ن بي �ت�س دي فرع �ل�شركة �جنبية وميثلها �ملدير �لعام جاكوب ك ت جورج �جلن�شية: ماليزيا    
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�ملو�فق2013/6/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
نهيان  �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/29

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 202 /2013  مد جز  - م ر- ب- اأظ

مدعي/�ن�س �حمد ��شماعيل �حلو�شني وكيله �ملحامي/ حممد ر��شد �حلو�شني 
�لرزج �جلن�شية: �شوريا  �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: عبد�لقادر حمود 
�عالنه/  �ملطلوب  درهم    47000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
عبد�لقادر حمود �لرزج �جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�و  �شخ�شيا  �لق�شاء  بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 
�لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  2013/5/29

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1002 /2013  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
حممد  هيثم  نايف  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  ع  م  �س  �لتمويل  مدعي/د�ر 
�شالح �ملي�شري مالك موؤ�ش�شة فوك�س  للنقليات و�ملقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 216131 درهم �ملطلوب �عالنه/نايف هيثم 
حممد �شالح �ملي�شري مالك موؤ�ش�شة فوك�س  للنقليات و�ملقاولت �لعامة �جلن�شية: 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�  �ملو�فق2013/6/5  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/29

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 417 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
عبد�لفتاح  حلمي  حم�شن  وميثلها  ذ.م.م  �ل�شا�شات  حلفر  �خلليج  تك  بايل  مدعي/�شركة 
عبد�هلل  مالكها  �لعامة  للمقاولت  طيبة  �يالف  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�حمد علي �شبت �حلو�شني �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 
�لعامة  للمقاولت  �يالف طيبة  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  �لتاخريية   و�لفائدة  درهم   28000
مالكها عبد�هلل �حمد علي �شبت �حلو�شني �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�ملو�فق 2013/6/11 موعد� لنظر  �لثالثاء  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم  �قام �لدعوى 
حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2012

2011  2012   
ألف درهم ألف درهم    

  
الموجودات   
   

346,021  121,483 المستحق من البنوك  
255,786  413,456 التمويل ا�سالمي  
101,778  127,295 استثمارات متاحة للبيع  

-    140,061 عقارات استثمارية  
78,861  13,900 مبالغ مقدمة مدفوعة لالستحواذ على ممتلكات  
12,590  11,242 موجودات أخرى  
7,809  6,977 عقارات ومعدات  

---------           ---------                                          
802,845  834,414 إجمالي الموجودات  

=========           =========   
المطلوبات   
   

132,000  195,000 المستحق إلى البنوك  
366,000  314,454 ودائع العمالء  
40,585  36,303 مطلوبات أخرى  

---------           ---------                                          

538,585  545,757 إجمالي المطلوبات  
---------           ---------                                          

حقوق الملكية   
   

200,000  200,000 رأس المال  
14,947  17,775 االحتياطي القانوني والخاص  

(10,476)  (215) احتياطي القيمة العادلة  
59,789  71,097 ا�رباح المحتجزة  

---------           ---------                                          

264,260  288,657 إجمالي حقوق الملكية  
---------           ---------                                          

802,845  834,414 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  
=========           =========   

---------------------   ---------------------
فهد الشاعر  عبدا� بن خلف العتيبة  

العضو المنتدب رئيس مجلس ا�دارة  

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2011  2012   
ألف درهم ألف درهم    

32,462  37,152 إيرادات ا�رباح  
(6,374)  (5,386) حصة المودعين من ا�رباح  

---------           ---------   
26,088  31,766 صافي إيرادات ا�رباح  

---------           ---------   

3,122  1,539 إيرادات العمولة وا�تعاب  
(79)  (845) مصروفات العمولة و ا�تعاب  

---------           ---------   
3,043  694 صافي إيرادات العمولة وا�تعاب  

---------           ---------   
(621)  577 صافي أرباح / (خسائر) االستثمارات  
 (54)  - خسائر تشغيلية أخرى  

64,310  78,446 إيرادات وأتعاب تشغيلية أخرى  
---------           ---------   

63,635  79,023   
---------           ---------   

92,766  111,483 ا�يرادات التشغيلية  

مصروفات عمومية وإدارية
(68,921)  (91,305)       ومصرفات تشغيلية أخرى   

---------           ---------   
23,845  20,178 ا�رباح قبل صافي خسائر انخفاض القيمة  

(833)  (6,042) صافي خسائر انخفاض القيمة  
---------           ---------   

23,012  14,136 صافي أرباح السنة  
=========           =========   

ا�يرادات الشاملة ا�خرى   
 (10,476)  10,261 التغير في احتياطي القيمة العادلة  

---------           ---------   
12,536  24,397 إجمالي ا�يرادات الشاملة للسنة  

=========           =========   

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2011  2012   
ألف درهم ألف درهم    

التدفقات النقدية من ا�نشطة التشغيلية   
23,012  14,136 صافي أرباح السنة   

تسويات لـ:
3,349  8,001 استهالك  

833  6,042 مخصص انخفاض قيمة التمويل ا�سالمي  
52  (26) (أرباح بيع) /  شطب عقارات وممتلكات  

621  (577) (أرباح) /  خسائر بيع استثمارات متاحة للبيع  
---------           ---------   

27,867  27,576   
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(330,000)  215,000 المستحق من بنوك  
(104,110)  (163,712) التمويل ا�سالمي   

(2,281)  1,348 موجودات أخرى  
(54,000)  63,000 المستحق إلى بنوك  
16,000  (51,546) ودائع العمالء  
(2,273)  (6,367) مطلوبات أخرى  

---------           ---------   
 (448,797)  85,299 صافي النقد من/ (المستخدم في) ا�نشطة التشغيلية  

---------           ---------   
التدفقات النقدية من ا�نشطة االستثمارية   

(172,926)  (107,589) شراء استثمارات متاحة للبيع  
60,050  92,913 متحصالت من بيع/ اكتمال استثمارات متاحة للبيع  

-    (76,944) استحواذ على عقارات استثمارية  
  (4,274)  (3,217) شراء عقارات وممتلكات، صافي من االستبعاد  

---------           ---------   
 (117,149)  (94,837) صافي النقد المستخدم في ا�نشطة ا�ستثمارية  

---------           ---------   
(565,946)  (9,538) صافي النقص في النقد وما يعادله  

   
581,967  16,021 النقد وما يعادله في بداية السنة  

---------           ---------   
16,021  6,483 النقد وما يعادله في نهاية السنة  

=========           =========   

احتياطي          ا�رباح                      ا�جمالي رأس       احتياطي                 احتياطي 
المال        قانوني                     خاص                       القيمة          المحتجزة 

                             العادلة

ألف          ألف                    ألف ألف       ألف                 ألف  
درهم               درهم                     درهم    درهم                  درهم                  درهم 

    251,724  41,379  -  5,173  5,172  200,000 

23,012  23,012  -  -  -  -

(10,476)  -  (10,476)  -  -  -

-  (2,301)  -  -  2,301  -

-  (2,301)  -  (2,301)  -  -

-------  -------  -------  -------  -------  -------
 264,260  59,789  (10,476)  7,474  7,473  200,000
=======  =======  =======  =======  =======  =======

      

14,136  14,136  -  -  -  -

10,261  -  10,261  -  -  -

-  (1,414)  -  -  1,414  -

      -  (1,414)  -  1,414  -  -

-------   -------   -------  -------   -------  -------
 288,657  71,097  (215)  8,888  8,887  200,000
=======  =======  =======   =======   =======  =======

شركة تابعة لبنك أبوظبي الوطني

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
السادة المساهمين شركة أبوظبي الوطني للتمويل ا�سالمي ش.م.خ.

التقرير حول البيانات المالية الموحدة 
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة أبوظبي الوطني للتمويل ا�سالمي ش.م.خ. («الشركة») والتي تشتمل على بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2012 وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة 

المنتهية في ذلك التاريخ، با�ضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخص� للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

مسؤولية مجلس ا�دارة حول البيانات المالية الموحدة
إن ا�دارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفق� لمعايير التقارير المالية الدولية وعن الرقابة الداخلية التي ترى ا�دارة أنها ضرورية �عداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من ا�خطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفق� للمعايير الدولية للتدقيق. وتقتضي هذه المعايير االلتزام بالمتطلبات ا�خالقية ذات الصلة، وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات 

المالية الموحدة خالية من ا�خطاء المادية. 

تنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول المبالغ وا�فصاحات في البيانات المالية الموحدة. وتعتمد ا�جراءات التي تم اختيارها على ا�حكام الموضوعة من قبلنا، بما في ذلك تقييم مخاطر ا�خطاء المادية في البيانات المالية الموحدة الناتجة عن االحتيال أو الخطأ. عند إجراء 
تقييمات المخاطر، نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام الشركة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم ا�جراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للشركة. كما تضمنت أعمال التدقيق 

تقييم� لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها ا�دارة با�ضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عامة.

هذا ونعتقد أن ا�دلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس �بداء رأينا.

الـــرأي
برأينا، أن هذه البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 ديسمبر 2012، وكذلك أداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفق� لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ا�خرى
كما يقتضي القانون االتحادي لدولة ا�مارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 (وتعديالته)، نؤكد بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات وا�يضاحات الضرورية لتدقيقنا، وأن البيانات المالية تلتزم، من كافة النواحي المادية، بمتطلبات القانون االتحادي لدولة ا�مارات العربية المتحدة رقم (8) لسنة 1984 
(وتعديالته) والقانون االتحادي رقم (10) لسنة 1980 و النظام ا�ساسي للشركة، وأن الشركة قد احتفظت بسجالت مالية منتظمة، وأن محتويات تقرير أعضاء مجلس ا�دارة حول هذه البيانات المالية الموحدة تتفق مع ما جاء في السجالت المالية للشركة. كما لم يسترع انتباهنا وجود أي مخالفات للقانون 

المذكور أعاله والنظام ا�ساسي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتي من شأنها أن تؤثر تأثير� مادي� سلبي� على أنشطة الشركة أو مركزها المالي.

منذر الدجاني
25 مارس 2013 رقم التسجيل: 268   

في 1 يناير 2011

صافي أرباح السنة

ا�يرادات الشاملة ا�خرى للسنة

المحول إلى احتياطي قانوني 

المحول إلى احتياطي خاص

الرصيد في 31 ديسمبر 2011

صافي أرباح السنة

ا�يرادات الشاملة ا�خرى للسنة
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البطالة ترتفع اإىل م�شتوى قيا�شي مبنطقة اليورو 
•• بروك�سيل-يو	بي	اأي:

يف  ج��دي��د  قيا�شي  م�شتوى  �إىل  �ل��ي��ورو  منطقة  يف  �لبطالة  م��ع��دل  �رت��ف��ع 
ني�شان-�أبريل �ملا�شي هو %12.2، فيما �رتفعت �لبطالة بني �ل�شباب �إىل 

.24.4%
�أن معّدل  �لأوروب��ي )يورو�شتات(  �لتابعة لالحتاد  �لإح�شاء  وذكرت وكالة 
عن  �رت��ف��اع  يف   12.2% ب��ل��غ   2013 ن��ي�����ش��ان-�أب��ري��ل  �شهر  يف  �ل��ب��ط��ال��ة 
%12.1 يف �آذ�ر-مار�س فيما بلغت �لبطالة يف �لحتاد �لأوروبي %11 يف 

�شهر ني�شان-�أبريل من دون تغيري عن �ل�شهر �لذي �شبقه.
ني�شان-ني�شان،  يف  �لأوروب����ي  �لحت���اد  يف  �لعمل  ع��ن  �لعاطلني  ع��دد  وبلغ 

�ليورو. منطقة  يف  مليون   19.375 بينهم  �شخ�س  مليون   26.588
و�رتفع عدد �لعاطلني عن �لعمل يف �لحتاد يف �ل�شهر �ملا�شي بو�قع 104 
وبو�قع   ،2013 باآذ�ر-مار�س  مقارنة  �ليورو  منطقة  يف  �أل��ف  و95  �آلف 

1.673 مليون �شخ�س يف �لحتاد �لأوروبي و1.644 مليون يف منطقة 
�ليورو مقارنة بني�شان-�أبريل 2012.

و�شّجلت �لنم�شا �أدنى معّدل بطالة بلغ %4.9 و�أملانيا %5.4 ولوك�شمبورغ 
%5.6 و�شّجلت �ليونان �أعلى معدل للبطالة بلغ %27 يف �شباط-فر�ير 

و��شبانيا %26.8 و�لرتغال 17.8%.
�أما ن�شبة �لبطالة بني �ل�شباب فبلغت %23.5 يف ني�شان-�أبريل 2013 
ب�%22.6 يف  يف �لحت��اد �لأوروب��ي و%24.4 يف منطقة �ليورو مقارنة 
�ليونان  يف  �ل�شباب  بطالة  وبلغت   .2012 ني�شان-�أبريل  يف  �ملنطقتني 
و�لرتغال   56.4% و��شبانيا   ،2013 �شباط-فر�ير  يف   62.5%
%40.5 و�إيطاليا %40.5. �أما �أدنى معدل بطالة بني �ل�شباب ف�شّجل 
يف �أملانيا وبلغ %7.5 و�لنم�شا %8. وتوقعت )يورو�شتات( �رتفاع �لت�شخم 

يف �أيار-مايو �إىل %1.4 مقارنة ب�%1.2 يف ني�شان-�أبريل.
 

العجز التجاري الرتكي يرتفع اإىل 10.3 مليار دولر 
•• انقرة-يو	بي	اأي:

 10.3 �إىل  �ل��رتك��ي  �ل��ت��ج��اري �خل��ارج��ي  �مل��ي��ز�ن  �رت��ف��ع �لعجز يف 

من  نف�شه  �ل�شهر  يف  مليار   6.6 من  ني�شان-�أبريل  يف  دولر  مليار 
�لعام �ل�شابق. وذكرت وكالة )تويك( لالإح�شاء�ت �لتابعة للحكومة 
�لرتكية �أن �لعجز يف �مليز�ن �لتجاري �خلارجي يف تركيا �رتفع �إىل 
ب�6.6 مليار دولر يف �ل�شهر نف�شه من  10.3 مليار دولر مقارنة 

�لعام �ملا�شي، وهو ما ي�شكل زيادة بن�شبة 55.1%.
ني�شان-�أبريل  يف  دولر  م��ل��ي��ار   12.5 �إىل  �ل�����ش��ادر�ت  وت��ر�ج��ع��ت 
2013 يف �نخفا�س بن�شبة %0.9 يف �ل�شهر ذ�ته من �لعام �ملا�شي، 
فيما �رتفعت �لو�رد�ت �إىل 22.8 مليار دولر يف �ل�شهر �ملا�شي �أي 

بزيادة بن�شبة %18.4 عن �ل�شهر نف�شه من �لعام �ملا�شي.
دولر  مليار   4.9 �إىل  �لأوروب����ي  �لحت���اد  �إىل  �ل�����ش��ادر�ت  و�رتفعت 
�أملانيا  و�شكلت  �ملا�شي،  ني�شان-�أبريل  يف   2.8% بن�شبة  �رت��ف��اع  يف 
�ل�شريك �لتجاري �لأول لرتكيا من حيث �لت�شدير �إليها حيث بلغت 
�ل�شادر�ت �لأملانية �إىل تركيا مليار دولر على �لرغم من �أن �لرقم 

�شّكل �نخفا�شاً بن�شبة 4.2%.
مع  ثالثة  وبريطانيا  دولر،  مليون   919 م��ع  ثانياً  �ل��ع��ر�ق  وج��اء 

دولر. مليون   614 مع  ر�بعة  و�إيطاليا  دولر،  مليون   630
وجاءت �أملانيا �أي�شاً يف �ملرتبة �لأوىل كاأك� دولة ت�شّدر �إليها تركيا 
وبلغ حجم هذه �ل��و�رد�ت 2.1 مليار دولر تلتها �ل�شني ب�2 مليار 

دولر ورو�شيا ب�1.9 مليار و�شوي�شر� ب�1.6 مليار.

�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ���ش��ن��اع��ة  و�إن�����ش��اء 
وتطوير  و�ل���ب���ن���اء  و�لت���������ش����الت 
وقال  و�ل���زر�ع���ة.  �لتحتية  �لبنية 
�أح�����م�����د ع���ب���ي���د �ل���ق�������ش���ري �مل���دي���ر 
هيئة  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
و�لتطوير  ل��الإ���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة 
بتطوير  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة   � ����ش���روق 
وت���روي���ج ق��ط��اع��ات �لإ���ش��ت��ث��م��ار يف 
�ل���ه���دف من  �أن  �ل�������ش���ارق���ة  �إم�������ارة 
على  �ل�شوء  ت�شليط  �مل�شاركة  هذه 
�لإقت�شادية  ومقوماتها  �إم��ك��ان��ات 
�لإ�شتثمارية  �لفر�س  و�إ�شتعر��س 
�ملتنوعة و�لفريدة �ملتاحة يف �لإمارة 
�أمام �ل�شركات و�مل�شتثمرين �لرو�س 
�إ�شتثمارية  قطاعات  �أرب��ع��ة  �شمن 
بتحديدها  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت  رئ��ي�����ش��ة 
ك��ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة م�����ش��ت��ه��دف��ة يف 
�لإ�شرت�تيجي  �ل��ن��م��و  خ��ط��ة  �إط����ار 
و�لطاقة  و�ل�����ش��ف��ر  �ل�شياحة  وه���ي 
�مل����ت����ج����ددة و�ل���ب���ي���ئ���ة و�خل����دم����ات 
�للوج�شتية و�لرعاية �لطبية. و�أكد 
مع  �لعالقات  من�شق  �ملطوع  جا�شم 
غرفة  يف  �مل�شتقلة  �ل����دول  ر�ب��ط��ة 
جتارة و�شناعة �ل�شارقة �أن �ملعر�س 
�آفاق  �شكل منر� مهما لإ�شتك�شاف 
مع  �مل�شرتك  �لعمل  و�شبل  �لتعاون 
تتيح  �لتي  �لفر�س  وتوفري  رو�شيا 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن �ل��ن��م��و و�لإزده�������ار 
و�ملناف�شة يف �لأ�شو�ق �لعاملية . وقال 
ر�ئد بو خاطر رئي�س ق�شم �ملبيعات 
يف �ملنطقة �حلرة يف مطار �ل�شارقة 
رك���ز  �مل���ن���ط���ق���ة  وف������د  �أن  �ل��������دويل 
خ��الل ت��و�ج��ده يف ج��ن��اح �لإم����ار�ت 
ع��ل��ى م���ز�ي���ا ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حلرة 
تتيح  �لتي  �لدويل  �ل�شارقة  مبطار 
�حلو�فز  من  حزمة  للم�شتثمرين 

�لإ�شتثمارية غري �مل�شبوقة . 

•• �سانت	بطر�سبورغ-وام:

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  �أك����دت 
�همية تعزيز عالقاتها �لإقت�شادية 
ومو��شلة  �لإحت����ادي����ة  رو���ش��ي��ا  م���ع 
�لدول  كو�حدة من كريات  دوره��ا 
و�شلت  �ل��ت��ي  رو���ش��ي��ا  يف  �مل�شتثمرة 
�ملتبادلة  �لإ���ش��ت��ث��م��ار�ت  قيمة  فيها 
مليار   22 نحو  �إىل  �جلانبني  بني 
حممد  جمعة  �شعادة  وق��ال  دولر. 
ل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  �ل��ك��ي��ت 
وز�رة  يف  �خل����ارج����ي����ة  �ل����ت����ج����ارة 
�لإقت�شاد يف كلمة رئي�شة له �ألقاها 
�لثالث  �ملعر�س  فاعليات  �إفتتاح  يف 
و�لجتماع  �إك�شبو   � �أر�ب��ي��ا  �ل���دويل 
�لأعمال  ملجل�س  �ل�11  �مل�����ش��رتك 
�أم�س  ب���د�أت  �لتي  �لعربي  �لرو�شي 
�أن  ب��ط��ر���ش��ب��ورغ  ���ش��ان��ت  يف  �لول 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة تقدر 
ع���ال���ي���ا ع���الق���ات���ه���ا �ل����وط����ي����دة مع 
�لقت�شادي  �لتاأثري  وتدرك  رو�شيا 
�أن  للجانبني  ميكن  �ل���ذي  �لكبري 
و�أ�شاف  ك�شركاء.  فيه معا  ي�شاهما 
�لإم��ار�ت تعتزم مو��شلة  �أن  �لكيت 
�لدول  كو�حدة من كريات  دوره��ا 
و�شلت  �ل��ت��ي  رو���ش��ي��ا  يف  �مل�شتثمرة 
�ملتبادلة  �لإ���ش��ت��ث��م��ار�ت  قيمة  فيها 
مليار   22 نحو  �إىل  �جلانبني  بني 
�لإم�������ار�ت  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  دولر 
بني  عربيا  �لثانية  �ملرتبة  يف  حلت 
�لدول �لأك� ��شتقطابا لال�شتثمار 
بلغت  با�شتثمار�ت  �ملبا�شر  �لأجنبي 
قيمتها 7.7 مليار دولر خالل عام 
2011 . يذكر �أن وز�رة �لقت�شاد 
كل  فاعليات  يف  م��رة  لأول  ت�شارك 
�أر�بيا  �لثالث  �ل��دويل  �ملعر�س  من 
�حلادية  و�ل���دورة   2013 �ك�شبو   �

�حلرة ملطار �ل�شارقة �لدويل �ملنطقة 
�حلرة بر�أ�س �خليمة ومركز جامع 
�ل�شيخ ز�يد �لكبري و�شركة �خلليج 
دبي  و  جلفار  �لدو�ئية  لل�شناعات 
�إىل ج��ان��ب �شركات  ���ش��ن��رت�ل  ورل���د 
�لفوعة  منها  �خلا�س  �لقطاع  من 
ونيكز�س  ت���ي���رن  ج���ل���ف  و  ل��ل��ت��م��ور 
�أعمال  وينظم  �لأع��م��ال.  خل��دم��ات 
جمل�س  و�لإج���ت���م���اع���ات  �مل���ع���ر����س 
�لعربي مب�شاركة  �لرو�شي  �لأعمال 
ت��ن��ظ��ي��م��ه �لحت������اد  وي���������ش����ارك يف 
و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  ل��غ��رف  �ل��ع��ام 
و�ل���زر�ع���ة ل��ل��ب��الد �ل��ع��رب��ي��ة. وقال 
ل��ه خالل  ب��ولف��ني يف كلمة  معايل 
�لأعمال  جمل�س  �أن  �لإفتتاح  حفل 
تطوير  ي�شاهم يف  �لعربي  �لرو�شي 
�لتعاون �لتجاري و�لإقت�شادي بني 
جمتمعي �لأعمال �لرو�شي و�لعربي 
. و�أكد �أن �إمكانات �جلانبني �لعربي 
�لرو�شي كبرية و�أنه من �ل�شروري 
�لإ�شتثماري  �ل��ن�����ش��اط  ت�����ش��ج��ي��ع 
كبرية  مل�شاريع  �مل�شرتك  و�لتطبيق 
و�ن�����ش��اء م��وؤ���ش�����ش��ات ج��دي��دة ل�شنع 
�ملناف�شة  ع���ل���ى  ق��������ادرة  م���ن���ت���ج���ات 
�لعاملية.  �لأ�����ش����وق  يف  وم��ط��ل��وب��ة 
عملية  �أن  ع��ل��ى  ب���ولف���ني  و����ش���دد 
�لوثيقة  �ل�����ش��ر�ك��ة  �ق��ام��ة ع��الق��ات 
بني رو�شيا و�لدول �لعربية حتظى 
�ل�شتقر�ر  ل�شمان  كبرية  باأهمية 

بحد  عليها  تعتمد  كما  �ملنطقة  يف 
�إجنازها  �مل��ت��وق��ع  �ل��ن��ج��اح��ات  كبري 
و�لثقايف  �لإق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن. م����ن ج���ه���ت���ه ذكر 
معايل يفتو�شنكوف �أن �لعمل �لذي 
�لرو�شي  �لأع���م���ال  جمل�س  ب��ه  ق���ام 
�لعربي خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية �آتت 
�لعالقات  تتطور  �أخ��ذت  �ذ  ثمارها 
مبا  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لثنائية 
و�لنفط  �مليكانيكية  �لهند�شة  فيها 
�لتحتية  و�لبنية  و�ل�شياحة  و�لغاز 
و�ملعادن  و�لزر�عة  و�لبناء و�لطاقة 
و�مل�شريف.  �لإ�شتثماري  و�لتعامل 
ونوه باأن هذ� �لتعاون �لذي �شيبلغه 
يف نهاية �ملطاف يعتمد على جهود 

�ل�شركات نف�شها .. 
�إىل  �لأعمال  جمتمع  ممثلي  د�عيا 
�إىل  �ملناق�شة  مرحلة  من  �لإنتقال 
بدوره  �لتطبيقي.  �لعمل  مرحلة 
�لعامل  �أن  ك��ات��ريي��ن  ���ش��ع��ادة  �أك�����د 
جتاريا  ����ش���ري���ك���ا  ي��ع��ت��ر  �ل���ع���رب���ي 
و�ق��ت�����ش��ادي��ا م��ه��م��ا ل��رو���ش��ي��ا ويتم 
�لتجارية  �ل��رو�ب��ط  تو�شيع  حاليا 
وت��ع��ي��ق �ل���ت���ع���اون �ل���ش��ت��ث��م��اري يف 

خمتلف جمالت �لقت�شاد.
جديدة  �آف����اق����ا  ه���ن���اك  �أن  وب�����ني   
يف ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع م�����ش��رتك��ة يف 
قطاع  م���ن���ه���ا  خم���ت���ل���ف���ة  جم�������الت 
�مليكانيكية  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  �ل���ط���اق���ة 

�لرو�شي  �لأع���م���ال  ملجل�س  ع�����ش��رة 
�ل��ت��ي تعقد يف م��رك��ز لني  �ل��ع��رب��ي 
�شانت  مب��دي��ن��ة  للمعار�س  �أك�����ش��ب��و 
ب��ط��ر���ش��ب��ورغ �ل��رو���ش��ي��ة مل���دة ثالثة 
وزر�ء  �حل����دث  وي�����ش��ارك يف  �أي������ام. 
�ملغرب  كل من  كبار يف  وم�شوؤولون 
و�لعر�ق  وفل�شطني  و�شلطنة عمان 
وم�شر و�لبحرين و�لأردن وتون�س 
وموريتانيا  و�ل�����ش��ود�ن  و�جل���ز�ئ���ر 
ولبنان بالإ�شافة �إىل دولة �لإمار�ت 
لعقد عدة �جتماعات تتناول �لتعاون 
�لثنائي يف جمالت �لتجارة و�لإنتاج 
و�ل�شتثمار  و�ل��ت��م��وي��ل  �ل�شناعي 
و�ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة. ك��م��ا ح�شر 
�إفتتاح �أر�بيا � �إك�شبو 2013 معايل 
�ملفو�س  �ملمثل  بولفني  فالدميري 
لرئي�س رو�شيا �لإحتادية يف �ملنطقة 
�لغربية  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة 
يفتو�شنكوف  ف���الدمي���ري  وم���ع���ايل 
�لرو�شي  �لأع���م���ال  جمل�س  رئ��ي�����س 
كاتريين  �شريجي  و�شعادة  �لعربي 
�لتجارية  �لتجارية  �لغرفة  رئي�س 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة ل��رو���ش��ي��ا �لإحت����ادي����ة. 
دولة  �أن  �إىل  �ل��ك��ي��ت  ���ش��ع��ادة  ول��ف��ت 
�ل�شركاء  �أه��م  تعتر من  �لإم���ار�ت 
�لقت�شاديني لرو�شيا على م�شتوى 
�ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة. و�أف�����اد ب���اأن دولة 
�لإمار�ت متكنت يف �لعام �ملا�شي من 
زيادة �شادر�تها غري �لنفطية بن�شبة 

م��ا يربط  ق��ادم��ة خ�شو�شا يف ظ��ل 
�جل��ان��ب��ني �ل��ع��رب��ي و�ل��رو���ش��ي من 
وتعاون  �قت�شادية  ع��الق��ات  �أوج���ه 

م�شرتك يف �شتى �ملجالت.
�لتبادل  ب����اأن ح��ج��م  �ل��ك��ي��ت  و�أف������اد 
�لعربي  �جل��ان��ب��ني  ب���ني  �ل��ت��ج��اري 
10.6 مليار  و�لرو�شي بلغ حو�يل 
دولر يف �لعام �ملا�شي .. م�شري� �إىل 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  �أن دول��ة 
ن�شبته  م��ا  على  وح��ده��ا  ��شتحوذت 
17 يف �ملائة من هذه �لقيمة ..�إل 
�أن  �إىل  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  ن��ب��ه يف  �أن����ه 
ه��ذه �لأرق���ام ل ت��ز�ل دون �مل�شتوى 
�جلانبني  و�أن  خ�شو�شا  �مل��ط��ل��وب 
مي���ت���ل���ك���ان ك����ث����ري� م�����ن �ل���ط���اق���ات 
و�ملالية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  و�ل����ق����در�ت 
و�لفنية للنهو�س مب�شتوى �لتبادل 
�ل���ك���ي���ت عن  �ل���ت���ج���اري . و�أع��������رب 
�ل��دورة �حلالية  تتمكن  �أن  �أمله يف 
لإج����ت����م����اع����ات جم���ل�������س �لأع����م����ال 
�لعربي �لرو�شي من مناق�شة مبزيد 
�لعربية  �ل��ع��الق��ات  �لتف�شيل  م��ن 
وتطويرها  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���رو����ش���ي���ة 
وجتارية  �ق��ت�����ش��ادي��ة  جم����الت  يف 
جمالت  ويف  ج��دي��دة  و��شتثمارية 
�لطاقة و�خلدمات �ملالية و�لتعليم 
و�ل�شياحة  و�ل����ن����ق����ل  و�ل�������ش���ح���ة 

و�لعقار�ت. 
و�أ���ش��ار �إىل �أن وف��د دول��ة �لإم���ار�ت 

233 يف �ملائة لت�شل �إىل �أك� من 
بعام  م��ق��ارن��ة  دولر  م��ل��ي��ون   46
2011 كما �رتفعت قيمة �لتجارة 
حو�يل  لتبلغ  �لثنائية  �خل��ارج��ي��ة 
�لعام  �أمريكي يف  1.8 مليار دولر 
حر�س  على  �لكيت  و�شدد  �ملا�شي. 
دول��ة �لإم���ار�ت على �ل�شتفادة من 
�خل����ر�ت و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��رو���ش��ي��ة يف 
�ملجالت �حليوية مثل �إنتاج �لنفط 
وحتلية  و�لبرتوكيماويات  و�ل��غ��از 
�ل��ن��ووي��ة و�لف�شاء  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه 
و�أنظمة �ملعلومات يف �شعيها لتحول 
�قت�شاد  ن��ح��و  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����ش��اد 
�لعربية  �لعالقات  وب�شاأن  �ملعرفة 
�ملنطقة  �أن  �ل��ك��ي��ت  �أك����د  �ل��رو���ش��ي��ة 
�لعربية تكن لرو�شيا تقدير� كبري� 
�قت�شاديا  ح��ل��ي��ف��ا  ب��و���ش��ف��ه��ا  ل��ي�����س 
فح�شب بل لكونها �شديقا تت�شارك 
موؤكد�   .. و�ل����روؤى  �لأح����الم  معها 
ع��الق��ات �جلانبني  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة 
نحو ��شتك�شاف مزيد من �لإمكانات 
و�أ�شاف  متغري.  عامل  يف  و�لفر�س 
�أن نتائج �ملعر�س و�لدورة �مل�شرتكة 
�إيجابيا  �إجتاها  تاأكيد  بكل  �شت�شع 
رو�شيا  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
و�لدول �لعربية م�شتقبال و�شتتبني 
�لإمكانيات �لتي تتيح عقد �شر�كات 
ميكنها  م�شرتكة  م�شاريع  و�إق��ام��ة 
لعقود  �شخمة  ع���ائ���د�ت  ت��وف��ر  �أن 

ممثلني  ي�شم  �ملنتدى  يف  �مل�����ش��ارك 
ع����دد م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات �لقطاع  ع���ن 
�خلا�س و�جلهات �حلكومية �لبارزة 
ملناق�شة  و����ش��ع��ا  جم���ال  يف�شح  مب��ا 
�مل�شرتك  �مل�����ش��ائ��ل حم��ل �له��ت��م��ام 
و��شتحد�ث  تعزيز  �إىل  ي��وؤدي  ومب��ا 
�ل����ع����دي����د م�����ن �أوج���������ه �ل����ت����ع����اون . 
و�أع�������رب �ل��ك��ي��ت ع���ن رغ���ب���ة ب���الده 
�لقائم  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  يف 
و�لرو�شي  �ل��ع��رب��ي  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 
جو�نب  خم��ت��ل��ف  يف  �أك�����ر  ب�����ش��ك��ل 
و�لتجاري  �لق��ت�����ش��ادي  �ل���ت���ع���اون 
ف�شال  و�ل���ف���ن���ي  و�ل�����ش����ت����ث����م����اري 
و�لعلمية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���ج���الت  ع��ن 
�أن  وق���ال   . و�ل�شحية  و�لتعليمية 
تاأ�شي�س  ع��ل��ى  ���ش��ن��و�ت   10 م����رور 
�لعربي  �لرو�شي  �لأع��م��ال  جمل�س 
ع���ل���ى تو�فق  ر�����ش���خ���ا  دل���ي���ال  ي���ع���د 
و�ن�شجام �ملنطقة �لعربية مع روؤية 
�لكيت  و�فتتح  للم�شتقبل.  رو�شيا 
�لذي يت�شدر  �لإم��ار�ت  جناح دولة 
معر�س  لقاعة  �لرئي�شة  �لو�جهة 
ي�شم  حيث   2013 �أك�شبو   � �أر�بيا 
غرفة  بينها  م��ن  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ات 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ارق��ة ود�ئ���رة 
بال�شارقة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
لال�شتثمار  �ل���������ش����ارق����ة  وه���ي���ئ���ة 
�ملنطقة  وهيئة  ���ش��روق  و�ل��ت��ط��وي��ر 
ب��احل��م��ري��ة وه��ي��ئ��ة �ملنطقة  �حل���رة 

الأ�شم اليابانية تغلق مرتفعة 

معدل �لبطالة يف �ليابان يبلغ %4.1 يف �أبريل 

الحتاد للطريان تزيد رحالتها اإىل من�شك لت�شبح يومية 
تبلغ  �لتي  �ل�شند�ت  �ل�شهرية من  تخفي�س م�شرتياته 
قيمتها 85 مليار دولر يف وقت قريب. وكان نيكي قد 
هبط 2ر5 باملئة �ىل �أدنى م�شتوياته يف خم�شة �أ�شابيع 

�أم�س �خلمي�س.
�شل�شلة مكا�شبه  �ل�شوق كافيا ملو��شلة  ومل يكن �شعود 
�ل�شهرية �لتي كانت �شت�شبح �لطول منذ عام 1972. 

وتر�جع �ملوؤ�شر 6ر0 باملئة يف مايو �أيار.
و�رتفع موؤ�شر توبك�س �لو�شع نطاقا 1ر0 باملئة �ليوم 

ليغلق عند 78ر1135 نقطة.

•• طوكيو-رويرتز:

�م�س  �ليابانية  لال�شهم  �لقيا�شي  نيكي  موؤ�شر  �نتع�س 
�لخرية  �لي���ام  يف  �شهده  �ل��ذي  �لهبوط  بعد  �جلمعة 

لكنه �شجل �أول �نخفا�س �شهري له يف ع�شرة �أ�شهر.
54ر13774  عند  ليغلق  باملئة  4ر1  نيكي  و�رت��ف��ع 
�لليلة  �شعيفة  �أم��ري��ك��ي��ة  ب��ي��ان��ات  ���ش��دور  ب��ع��د  ن��ق��ط��ة 
�قد�م  ب��دد خم��اوف م��ن �حتمال  م��ا  �ملا�شية وه��و  قبل 
على  �لمريكي  �مل��رك��زي  �لبنك  �لحت���ادي  �لحتياطي 

خالل  �لبالد  يف  �لبطالة  معدل  �ن  �أظهرت  �م�س  �ل�شادرة 
ني�شان-�أبريل 2013 و�شل �إىل 4.1%.

�أ�شا�س  على  �أل��ف��اً   240 �لعمل  �لعاطلني عن  ع��دد  وت��ر�ج��ع 
عدد  �رت��ف��ع  ح��ني  يف  �شخ�س،  مليون   2.91 ليبلغ  �شنوي 

�لعاملني حو�يل 370 �ألفاً �إىل 63.12 مليون �شخ�س.
وعر �أحد �ملوظفني يف وز�رة �ل�شوؤون �لد�خلية و�لت�شالت 
نظر�ً  حت�شناً  ي�شهد  �ن��ه  وق��ال  �لأع��م��ال،  ب�شوق  تفاوؤله  ع��ن 

ي�شار  �ملا�شي  �ل�شهر  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني  ع��دد  لرت�جع 
�إىل �ن �أعلى معدل بطالة يف �ليابان على �لإطالق �شجل يف 

متوز-يوليو 2010 وبلغ 5.6%.
%4.3 عام  ب��ل��غ  �ل��ي��اب��ان  �ل��ب��ط��ال��ة يف  �ن م��ع��دل  وي��ذك�����������ر 
 2،850،000 ب�  �لعمل  �لعاطلني عن  2012، وقدر عدد 
�شخ�س بانخفا�س قدره 170،000 �شخ�س عن �لعام �لذي 

�شبقه.

•• طوكيو-يو	بي	اأي:

ن�شان-�أبريل  �شهر  خالل  �ليابان  يف  �لبطالة  معدل  حافظ 
ما  يف   ،4.1% ه��و  ن�شبياً  منخف�س  م�شتوى  على  �ملا�شي 
يوؤ�شر �إىل �ن بع�س �ل�شركات �أبدت رغبة با�شتخد�م عدد �أكر 

من �ملوظفني توقعاً حل�شول تعاف �قت�شادي.
و�أف��ادت وكالة �لأنباء �ليابانية كيودو �ن �لأرق��ام �حلكومية 

�أحد  تعتر  �لإم���ار�ت  �أن  يذكر  يومية.  لت�شبح  من�شك 
لبيالرو�شيا  بالن�شبة  �لرئي�شيني  �لتجاريني  �ل�شركاء 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي وقد 
بلغت �شادر�ت بيالرو�شيا يف �لعام �ملا�شي �إىل �لإمار�ت 
 121.9 قدرها  بزيادة  �أمريكي  دولر  مليون   20.8
بيالرو�شيا  و�رد�ت  وو���ش��ل��ت   2011 �ل��ع��ام  يف  عنها 
�أمريكي  دولر  مليون   17.1 �إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  من 
 2011 �لعام  يف  عنها  باملائة   202.5 قدرها  ب��زي��ادة 
من جانبه قال �أناتويل غوز�روف �ملدير �لعام لطري�ن 
�أن  بالرمز  �مل�شاركة  �تفاقية  ���ش��اأن  م��ن  �ن  بيالرو�شيا 
م��ن رحالت  ع��ل��ى  �مل�����ش��اف��ري��ن  م��ن  �مل��زي��د  ت�شتقطب 
�أن تلك �خلطوة  بيالفيا و�لحت��اد للطري�ن لفتا �ىل 
هي �لأوىل يف طريق تعزيز �شبل �لتعاون بني �لناقلني 
بني  �لتاآزر  من  مزيد  حتقيق  �ملتوقع  ومن  �لوطنيني. 
�لحتاد للطري�ن وطري�ن بيالفيا على �شعيد �مل�شاركة 
�لولء  بر�مج  دمج  لت�شمل  �لقادمة  �لأ�شهر  بالرمز يف 
�شيف �لحتاد وبيالفيا ليدر للم�شافر �لد�ئم و�إمكانية 
�لو�شول ل�شالت �مل�شافرين �لفاخرة لعمالء �ل�شركتني 

ف�شال عن زيادة وجهات �مل�شاركة بالرمز.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �لحت��اد للطري�ن عن زي��ادة ع��دد رحالتها بني 
�أب��وظ��ب��ي ومن�شك م��ن ث��الث رح���الت يف �لأ���ش��ب��وع �إىل 
وتقوم  �ملقبل.  يونيو   15 م��ن  �عتبار�  يومية  رح��الت 
�ل��ن��اق��ل �ل��وط��ن��ي ل���دول���ة �لإم��������ار�ت ب��ت��وف��ري رحالت 
و�شان  ومو�شكو  كييف  مثل  من�شك  بعد  م��ا  �إىل  رب��ط 
بالرمز �جلديدة مع  �مل�شاركة  �تفاقية  بطر�شرغ عر 
وت�شهد  �لبيالرو�شي.  �لوطني  �لناقل  بيالفيا  ط��ري�ن 
�لتفاقية و�شع طري�ن بيالفيا رمزها �مل�شرتك بي 2 
على رحالت �لحتاد للطري�ن �ملتجهة من من�شك �إىل 
�أبوظبي وما بعدها �إىل هو�شي منه وملبورن و�شيدين. 
ومن �شاأن �لرحالت �ليومية �إىل ومن من�شك بالإ�شافة 
بتلبية  تقوم  �أن  بالرمز جمتمعة  �مل�شاركة  �إىل رحالت 
�لطلب �ملتنامي لل�شفر بهدف �لأعمال و�لرتفيه معززة 
بدورها �لرو�بط �لقوية �لقائمة بني كل من جمهورية 
هوجن  جيم�س  و����ش��ار   . �لإم�����ار�ت  ودول���ة  بيالرو�شيا 
�لتنفيذي لالحتاد للطري�ن  رئي�س �ملجموعة �لرئي�س 
�ىل �همية �خلطوة �جلديدة برفع عدد �لرحالت �ىل 

ال�شارقة ت�شتعر�س الفر�س اال�شتثمارية يف القطاعات احلي�ية خالل املعر�س

الإمارات توؤكد اأهمية تعزيز عالقاتها الإقت�شادية مع رو�شيا خالل م�شاركتها يف معر�س اأرابيا ـ اأك�شبو 

م�شر تروج مل�شاريع بنظام ال�شكوك 
•• القاهرة-وكاالت:

تبد�أ وز�رة �ملالية �مل�شرية قريبا جولة ترويجية لع�شرة م�شاريع كرى يف 
متويلها  �حلكومة  تاأمل  و�ل�شناعة،  و�لتموين  و�لنقل  �لكهرباء  جم��الت 
�جلبايل  �أح��م��د  �أعلنه  وذل��ك ح�شبما  م��وؤخ��ر�،  �أق��ر  �ل��ذي  �ل�شكوك  بنظام 
م�شت�شار وزير �ملالية لل�شكوك . وتهدف �لقاهرة �إىل طرح �أول �إ�شد�ر لها 
من �ل�شكوك �ل�شيادية �أو�ئل �لعام �ملقبل وذلك وفقاً لن�شرة �شدرت �لأ�شبوع 

�ملا�شي حول برنامج جديد لل�شند�ت قيمته 12 مليار دولر.
��شتثماريا جديد�  م�شروعا   350 من  �أك�  هناك  �إن  �ملالية  وز�رة  وتقول 
و�أو�شح  مت��وي��ل.  �إىل  وحت��ت��اج  مب�شر  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  للعمل  ج��اه��ز� 
�جلبايل �أنه يجري حاليا �لنتهاء من �إعد�د در��شات �جلدوى للم�شروعات 
وحملية.  عاملية  ��شت�شارية  مكاتب  ط��رف  من  �شرُت�جع  و�لتي  �ملطروحة 
ونفى م�شت�شار وزير �ملالية لل�شكوك �أن يكون م�شروع �ل�شكوك هدفه بيع 
�أن �لقانون و��شح يف م��و�ده، حيث ل يجيز �لتملك  �أ�شول �لدولة، موؤكد� 
لأي طرف �إل م�شدر �ل�شكوك، و�أن تكون كل �لتفا�شيل و��شحة يف ن�شرة 
�لكتتابات �لتي �شتحدد �أي�شا �ملخاطر و�أهد�ف �مل�شروع و�لعو�ئد �ملتوقعة 
منه. و�أ�شاف �أن �ل�شكوك مرتبطة �رتباطا مبا�شر� باجلانب �ل�شتثماري 
حقيقية  تنموية  م�شروعات  خلق  �إىل  وتهدف  للدولة،  �لعامة  �مل��و�زن��ة  يف 
ت�شاعد على �إيجاد فر�س عمل و�حلد من �لبطالة و�لفقر وزيادة �لدخول، 
ورفع معدلت �لت�شدير وزيادة �إير�د�ت �لدولة من �لعملة �ل�شعبة وحتقيق 
�لتنمية �ل�شاملة. وحول �ملخاوف من عدم قدرة �جلهة �مل�شدرة لل�شكوك 
من �لوفاء بالتز�ماتها بعد نهاية فرتة �ل�شك، ��شتبعد �جلبايل �حتمالية 
ذلك، ولكنه �أو�شح �أن �لتاأخري يف �ل�شد�د قد يحدث كما هو �ل�شاأن مع كل 
�ل�شنو�ت  خالل   1.1% تتجاوز  مل  �لعامل  م�شتوى  على  ون�شبته  �ل��دول، 
تخلق  �إ�شالميا  نظاما  تعتمد  �لتي  �ل�شكوك  �أن  و�أ���ش��اف  �ملا�شية.  �لع�شر 
�إع��ادة جدولتها، كما حدث يف حالة �شركة �لنخيل  �أ�شول حقيقية وميكن 
�لإمار�تية قبل �شنو�ت. وكان �لرئي�س �مل�شري حممد مر�شي قد �شادق يف 
�شي�شمح مل�شر  �ل��ذي  �ل�شكوك  قانون  �ل�شهر �جل��اري على  �شابق من  وقت 

باإ�شد�ر �شند�ت �إ�شالمية يتوقع �أن ت�شاعدها يف �شد عجز �ملو�زنة �ملتفاقم.
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�ثارت �أ�شماء �بطال �لعرب عندما مت ترديدها يف قاعة م�شرح 
�شهد  و�لذي  �لكاز�خ�شتانية  �ملاتي  مبدينة  و�لفنون  �لثقافة 
�ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقدته �للجنة �لعليا �ملنظمة لبطولة 
ب���الدو�ر  غ��د�  �ح��د�ث��ه��ا  تنطلق  و�ل��ت��ي  �لج�����ش��ام  لبناء  ��شيا 
خر�ء  من  �لعديد  و�ن  خا�شة  �لذعر  من  حالة  �لتمهيدية 
�لبطولة  لتلك  �لذهبية  بامليد�ليات  للفوز  ر�شحوهم  �للعبة 
�لتي و�شفوها بالقوى و�ل�شر�س يف تاريخ �لقارة �ل�شفر�ء .
�شارك يف �ملوؤمتر �ل�شحفي �لدكتور رفائيل �شانتوجنا رئي�س 
�لحتاد �لدويل و�ل�شيخ عبد �هلل بن ر��شد �ل خليفة رئي�س 
بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �لتنفيذي  وم�شاعده  �ل�شيوي  �لحت��اد 
حمد بن �شيف �ل�شرقي وعمده �ملاتي �خماتزهان يو�شموف. 

 ، للعبة  �ل���ش��ي��وي  �لحت���اد  رئي�س  ن���و�ب  �مل��وؤمت��ر  كما ح�شر 
 ، �لرميحي  غ��امن  �أرح��م��ه  و�ل��ق��ط��ري   ، ب���ودي  ب��در  �لكويتي 
�بو  نزيه  �للو�ء  و�لفل�شطيني   ، �لبحري  �شامل  د.  و�لعماين 
 ، �لد�رة  �ع�شاء جمل�س  وباقي  هيكل  منار  و�ل�شوري  جعفر 
وعدد  و�مل��درب��ني  �لفنية  �لج��ه��زة  �حل�شور  على  كما حر�س 
ووكالت  �لكاز�خ�شتانية  �لع��الم  ووو�شائل   ، �لالعبني  من 

�لعالم �لجنبية . 
عر عمدة �ملاتي عن �شعادته �لبالغة با�شت�شافة هذ� �حلدث 
�لقارة  �بطال  �قوى  �لكبري و�لذي ي�شهد م�شاركة  �لريا�شي 
�ل�شيوية لتن�شم تلك �لبطولة لعدد من �لبطولت �لناجحة 
�قيمت   2011 ع��ام  ففي  �لتفاح  مدينة  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي 

�لعامل  بطولة   2012 وع���ام  �لآ���ش��ي��وي��ة،  �ل��ي��د  ك��رة  بطولة 
هنا  وم��ن  �ل��ط��ائ��رة،  للكرة  �آ�شيا  بطولة   2012 و  للجودو 
و�لبطالت  �لبطال  متمنيا جلميع   ، �لبالغة  �شعادتنا  تكمن 
�مل�شاركني يف �لبطولت �ظهار قوة ع�شالتهم و�متاع �جلمهور 
�لعري�س يف كاز�خ�شتان �لعا�شق للعبة بناء �لج�شام . و�علن 
 5 �شتتوعب  �مل�شرح  قاعة  ب��اأن  �ملنظمه  �لعليا  �للجنه  رئي�س 
�لف متفرج ومن �ملتوقع �ن متتالأ عن �خرها ، و�ن تلك هي 
�ملرة �لثانية �لتي ت�شت�شيف �ملاتى �لبطولة �ل�شيوية . و�كد د. 
رفائيل �شانتوجنا باأن �شعيد �شعادة غامر باأن �لحتاد �لدويل 
قد فتح �ماكن جديدة يف ��شيا كانت غائبة عنه ففى �ل�شنو�ت 
منغوليا  ولآ�شيا يف  للعامل  �شاهدنا بطولت  �ملا�شية  �لقليلة 

و�ذربيجان وطاج�شتان ، وهي كاز�خ�شتان ت�شهد بطولة ��شيا 
، �لتي نعترها و�حدة من �لبطولت �لكرى يف �لعامل نظر� 
ل�شخامة عدد �مل�شابقات وعدد �لالعبني . فيما عر �ل�شيخ 
عبد �هلل بن ر��شد �ل خليفة عن فخره باأج�شام ��شيا وم�شاركه 
هذ� �لعدد من �لدول و�أبطال �للعبه ، ووجود عدد كبري من 
و�لكبار  و�لكال�شيك  و�ل�شيد�ت  و�ل�شباب  للرجال  �ملناف�شات 
و�لقوة �لبدنية ، و�ن هذ� �لتعدد قد منح �لبطولة قوة ومتعة 
موؤكد� باأن �لبطولة �شتقام وفقا لقو�عد �لبطولت �لعاملية يف 
، و�نه �شعيد  �ملن�شطات  كل �شيء من حيث �لتحكيم وحتليل 
و�ن  �لبطولة  ي���ون  �شوف  ولب��ط��ال  �لعرب  �لتو�جد  لهذ� 

م�شاركتهم �عطت للبطولة قوة وحيوية �شديدة .

  العرب يثريون الذعر
�للعبة و�لعالميني قد قامو� بعمل  ع��دد من خ��ر�ء  وك��ان 
�لبطولة  �مل�����ش��ارك��ني يف  �ل��ل��ع��ب��ة  �ب���ط���ال  ت��ر���ش��ي��ح��ات لب����رز 
و�بطال  �ل�شالم  عبد  كمال  �لقطري  �لعامل  بطل  وتقدمهم 
�لعامل �لبحرينني ر�ئد فوؤ�د، وبدر �شلطان وعرفات يعقوب 
�وملبيا  م�شرت  يف  م��وؤخ��ر�  �لفائز  �ل�شبيعي  ر�م��ي  و�لكويتي   ،
ب�شبور  وعبا�س  �لعياري  ومهدي   ، نيويروك  يف  �قيمت  �لتي 
)�إير�ن(، و�شيونغ هون يل، جاي كوون يون �شونغ وت�شول يل 
)كوريا(، �أميت ت�شودري )�لهند( و�ل�شيد�ت �شيزوكا ناكامور� 
ويومي ياما�شيتا )�ليابان(، و �لمار�تي خالد �إبر�هيم مو�شى 

�لبلو�شي.

�إد�رة نادي  �ل�شام�شي رئي�س جمل�س  �أ�شاد ثاين عبيد 
حققها  �ل��ت��ي  بالنتائج  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ث��ق��ايف  �حل��م��ري��ة 
فريق �لتجديف �حلديث مبختلف لعبيه من نا�شئني 
م�شاركاتهم  ختام  يف  �حلمرية  ب��ن��ادي  وك��ب��ار  و�شباب 

ببطولة �لمار�ت للتجديف �حلديث 2013م.
ل��روؤي��ة �شاحب  ي��اأت��ي ترجمة  �أن ه��ذ� �لجن���از  و�أك���د 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حاكم �ل�شارقة حفظه 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �شتى  ب��امل��و�ه��ب  ل��ل��ع��ن��اي��ة  �هلل ورع�����اه 
لتنمية  �ملتاحة  �لم��ك��ان��ات  بكافة  وتاأهيلها  �مل��ج��الت 

مو�هبها وقدر�تهم .
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دع��م  �أن  �إىل  �ل�شام�شي  و����ش��ار 
�ل�شارقة للم�شرية �لريا�شية يف �إمارة �ل�شارقة �أ�شهمت 
ب��ن��ادي �حلمرية  �ل��ري��ا���ش��ي  ه���ذ� �لجن����از  يف حتقيق 
�لم������ار�ت للتجديف  ب��ط��ول��ة  �مل�����ش��ارك��ني يف  لب���ن���اءه 

�ل�شارقة  جمل�س  ومتابعة  دع��م  على  ع��الوة  �حلديث 
�لريا�شي.

وه���ن���اأ ث���اين �ل�����ش��ام�����ش��ي �ل��الع��ب��ني وم�����درب �لفريق 
و�لد�ري����ني و����ش��رة �ل��ن��ادي على ه��ذ� �لجن���از و�لذي 
�مليد�ليات  م���ن  ب���ع���دد  �ل���الع���ب���ني  ت��ت��وي��ج  يف  مت��ث��ل 
�ختتمت يف  و�لتي  �لبطولة  ج��ولت  ط��و�ل  و�لكووؤ�س 
جولتها �خلتامية باأبوظبي وقام مب�شافحة �لالعبني 
يف ح�شور �أع�شاء جمل�س �لد�رة وهم عبيد �ل�شام�شي 
�شامل غامن �ل�شام�شي ور��شد غامن �ل�شام�شي و�عتر 
�ل��ري��ا���ش��ات يف  �إ���ش��اف��ة لكافة  �أن ه��ذ� �لجن���اح ميثل 
�ل��ن��ادي ل�شيما �ل��ب��ح��ري��ة و�ل��ت��ي ت��اأك��ي��د� ع��ل��ى جناح 
�خلطط �لطموحة �لتي و�شعها جمل�س �إد�رة �لنادي 
حتقيق  يف  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  باأهد�ف  عمال 
�أف�شل �لنتائج �لريا�شية و�لتي ت�شكل جزء�ً مهماً يف 

م�شرية �لعمل �لريا�شي يف �إمارة �ل�شارقة .

اأ�شاد بدعم حاكم ال�شارقة للنادي 

ثاين ال�شام�شي يكرم اأبطال نادي احلمرية 
يف التجديف احلديث وي�شيد مب�شتوياتهم

�أرزنه  �شباق  �ليوم  �أبوظبي  �لعا�شمة  كورني�س  ي�شهد 
�آخر  60 قدما و�لذي يعتر  �ل�شر�عية فئة  للقو�رب 

�شباقات هذ� �ملو�شم لتلك �لفئة.
وينظم �ل�شباق �لبالغ جمموع جو�ئزه �لنقدية ثالثة 
�إىل جو�ئز عينية  �إ�شافة  �أل��ف دره��م  ماليني و500 
عبارة عن 3 �شيار�ت ني�شان دفع رباعي بقيمة 750 
�ل��ث��الث��ة �لأوىل نادي  �أل���ف دره���م لأ���ش��ح��اب �مل��ر�ك��ز 
�أكمل  و�لذي  و�ليخوت  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي 

�أن ينطلق �ل�شباق من  ترتيبات �قامته. ومن �ملنتظر 
�إىل  �أبوظبي متجها  لإم��ارة  �لغربي  �ل�شاحل  حم��اذ�ة 
�لنطالقة  قبل  �لنهائي  �مل�����ش��ار  وي��ت��ح��دد  �لعا�شمة 
�ن��ت��ظ��ار �ل���وق���وف ع��ل��ى �حل��ال��ة �ملنتظرة  ب�����ش��اع��ات يف 
�لأم��و�ج للوقوف على  و�رتفاع  �لرياح  للطق�س و�شدة 

�خلط �لأمثل و�ملنا�شب.
وميثل �شباق �أرزنه للقو�رب �ل�شر�عية فئة 60 قدما 
�أهمية خا�شة لدى نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية 

�لفئة  ت��ل��ك  تكت�شبها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��م��ة  وه���ي  و�ل��ي��خ��وت 
�لقو�رب  كانت  فقد  �لتاريخي  موروثها  م��ن  ب��ال��ذ�ت 
�لنقل  و�شائل  �إح���دى  �ل�شر�عية  �خل�شبية  و�ملحامل 
�لتي ��شتخدمها �لأو�ئل يف منطقة �خلليج يف �لتنقل 
ون��ق��ل �ل��ب�����ش��ائ��ع و�ل�����ش��ي��د و�ل��غ��و���س ق��ب��ل �أن ت�شبح 
بالرت�ث  و�لتعريف  و�لرتفيه  �ملناف�شة  و�شائل  �إحدى 
ب��ات��ت ج���زء� م��ن منظومة �حلفاظ  �لإم���ار�ت���ي ح��ت��ى 
تقدير�  �لعربي  للخليج  و�لعتيق  �ملحلي  �لطابع  على 

لو�شيلة تنقل �لأجد�د و�لآباء قدميا.
 60 ل�  و�ملحامل  �ل�شر�عية  �ملر�كب  �شباقات  تعد  كما 
ت��وط��ي��د عالقات  ع��ام��ال مهما يف  ق��دم��ا  ق��دم��ا و43 
هذه  عر  �ملا�شي  م��وروث  وتاأ�شيل  وتر�شيخ  �لأجيال 

�لريا�شة و�شال�شة �نتقالها من جيل �ىل �آخر.
من جانبه طالب ماجد عتيق �ملهريي �ملدير �لتنفيذي 
و�ليخوت  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �أب���وظ���ب���ي  ل���ن���ادي 
�للجنة  بتعليمات  باللتز�م  �لغد  �شباق  يف  �مل�شاركني 

�ملنظمة وجميع تعليمات �ل�شالمة معرب عن �أمله يف 
�أن يخرج �ل�شباق ب�شورة مثالية تعك�س �لتز�م �لبحارة 

ورغبتهم يف ر�شم م�شهد تر�ثي مبهر.
�ل�شباب  رب��ط  يف  يتمثل  �ل�شباق  من  �لهدف  �أن  و�أك��د 
بالبحر و�إك�شابهم �لعديد من �خلر�ت �ملالحية �لتي 
.. م�شيد�  �إن مل نحافظ عليها  �لوقت  قد تندثر مع 
�لأذو�ق  لتلبية  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل��ن��ادي  با�شرت�تيجية 

و�لرغبات كافة. 

انطالق �شباق اأرزنه للقوارب ال�شراعية فئة 60 قدمًا بكورني�س اأبوظبي اليوم

الع�شالت العربية تثري الذعر يف مدينة التفاح قبل املناف�شات الر�شمية

اليوم عملية امليزان والأدوار التمهيدية واخلرباء ير�شحون اأبطال البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان للفوز بامليداليات الذهبية  
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العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 234 /2013   جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �حمد حممود خليفة �حمد �جلن�شية: م�شر  مدعي عليه: عبد�هلل 
�ن�س �حمد �لعدل �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 830.000 
درهم �ملطلوب �عالنه/ عبد�هلل �ن�س �حمد �لعدل �جلن�شية: م�شر  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر  �لحد 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة  
�ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27 
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 234 /2013   عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لكا�شم  �بو  حممد  �هلل  �شهيد  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شري�ميك  �لرخام  لق�س  بيانكو  عليه: 
لق�س  بيانكو  �عالنه/   �ملطلوب  و�شع    تعديل   + متاأخرة  رو�تب  �لدعوى: 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�ل�شري�ميك  �لرخام 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/10 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة  �ملركز �لد�ري �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/29 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 236 /2013   عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/  حممد يو�شف حممد �بو طاهر �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
بيانكو لق�س �لرخام و�ل�شري�ميك ميثلها �نور �شعيد علي حممد بن حريز  �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة عمالية- رو�تب متاخرة- تعديل و�شعى �ملطلوب 
�عالنه/موؤ�ش�شة بيانكو لق�س �لرخام و�ل�شري�ميك ميثلها �نور �شعيد علي حممد بن 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لمار�ت  عنو�نه:  حريز  �جلن�شية: 
لذ�  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
�لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لبتد�ئية - �لكائنة  �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/29 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
    اعالن  يف رقم 2013/35 بالن�سر

خالد  بوكالة/�ملحامي  �لرحمن  مكل�س  مفي  �ن��ور  حممد   : �ملدعى 
�لعنو�ن:  �ل��ع��ال    �ب��و  �بر�هيم  فايد  ن�شات  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  ماجد 
بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد يوم �لثنني 
باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�  لنظرها  م��وع��د�   2013/6/17 �مل��و�ف��ق 
يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة 

�لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
    اعالن  يف رقم 2013/127 بالن�سر

جنيب  �ل��ع��ق��ار�ت/ع�����ش��ام  لد�رة  �ل�شهباء  جنمة  موؤ�ش�شة   : �مل��دع��ى 
�لفندي  �ملطلوب �عالنه: زينب �شالح مبارك �لعنو�ن: بالن�شر مبا 
�ن �ملدعي رف��ع �لدعوى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �لثنني �ملو�فق 
�ل�شاعة 12  2013/6/17 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا 

�و بو��شطة وكيل معتمد. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
    اعالن  ب�سحيفة الدعوى رقم 2013/183 بالن�سر

�ملدعى : حممد �نور مفي مكل�س �لرحمن  �ملطلوب �عالنه: عبد�لعزيز 
�ل�شد�د  ل��ع��دم  ب��الخ��الء  عليه  �مل��دع��ي  �ل����ز�م  �ل���دع���وى:  م��و���ش��وع  زرو�ل 
يوم  وح��دد  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعي  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2013/6/10 �ملو�فق  �لثنني 
�لعني  يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها 
تاريخ  �ي��ام من  �لتح�شري وذل��ك خالل خم�شة  بعدد �خل�شوم لدى ق�شم 

ت�شلم �لعالن.

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

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
    اعالن  ب�سحيفة الدعوى رقم 2013/181 بالن�سر

�لرحمن      مكل�س  مفي  �ن��ور  حممد  �حمد  �شلطان  عبد�ل�شكور   : �مل��دع��ى 
�ملطلوب �عالنه:  حممود حمدي حممد ح�شن مو�شوع �لدعوى: بطالن 
عقد �ليجار  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله 
مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2013/6/10 �ملو�فق  �لثنني  يوم  وح��دد 
�لكائنة  �ملنازعات �ليجارية  �مام جلنة ف�س  �ل�شاعة 12 ظهر�  باحل�شور 
بالرد  �ي��د�ع مذكرة  ، وعليك  �و بو��شطة وكيل معتمد  يف �لعني �شخ�شيا 
و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام 

من تاريخ ت�شلم �لعالن.

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

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/535 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
خليج   : �شده  �ملنفذ  �جلن�شية:بنغالدي�س  علي  حمار  ن�شيم  �لتنفيذ/  طالب 
خليج  �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملباين  لتنظيف  لندن 
مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملباين  لتنظيف  لندن 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3487 رقم  
2013/6/04 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/14 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �شامال �شوتر�دهار بري�ر�شار �شوتر�دهار �جلن�شية: بنغالدي�س    
�ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لنور  درب   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه: درب �لنور للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
2012/3231 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/2 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة 
�لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 275 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

بينوي  عليه:  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  عبد�لقادر  حممود  مدعي/�شلطان 
�لوم�شو�تيل ديفا�شيا �جلن�شية: �لهند مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�جلن�شية:  ديفا�شيا  �لوم�شو�تيل  بينوي  �عالنه/  �ملطلوب  درهم     100.000
�لهند   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 110 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة �لر��شد للنقل و�لتخلي�س بوكالة �شعد بن �شعيد بن عبيد �لر��شدي 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة �بي �ل�شرق �لو�شط  للهند�شة و�ملقاولت 
درهم    22614 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
وفو�ئد تاخريية �ملطلوب �عالنه/موؤ�ش�شة �بي �ل�شرق �لو�شط  للهند�شة و�ملقاولت 
�جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/09 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة  �يجار�ت   ) رقم )2013/289  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجاربة )�بوظبي (- �للجنة �ل�شتئنافية 
�حلمادي  �شلطان  �حمد  جابر   / �مل�شتاأنف  من  و�ملرفوعة  �لوىل 
وذلك لعالن �مل�شتاأنف �شدها �لثانية/ و�حة �ليا�شمني للعقار�ت 
ن�شر� وقد حتدد لنظر  �لعامة وميثلها عيد م�شطفى  و�ل�شيانة 
�لدعوى جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 يف �ل�شاعة 6.00 

م�شاء يف مقر �للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.

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

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �إلينا /�شهريار احمد ر�شا ج�اد ح�شني ربيع زاده 
املن�ش�ر �مار�تي �جلن�شية / �ىل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
�ىل  �شهريار(   ( من  ��شمه  تغيري  بطلب  �لتوثيقات  ق�شم 

)�شلطان(.
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
عبدالودود اأحمد حممد

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت   /�شبابه زايد عبداهلل ب�حميد املزروعي    / 
�ىل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بطلب تغيري 

��شمها من ) �شبابه( �ىل )ظبيه(.
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  284/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�حلي  ر��شد  هارون  حممد   : �مل�شتاأنف 
عليه:�شرق �جلبانة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف 
�جلبانة  �عالنه/�شرق  �ملطلوب  �حلكم   مبلغ  كامل  على  عمايل  ��شتئناف   :
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد 
��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/224 عم جز-م ع- ب- �أظ وحدد 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/6/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  522/ 2013 -�سخ�سية - م ر- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : ت�شنيم ظاهر �لبلخي �جلن�شية: �شوريا �مل�شتاأنف عليه:ه�شام حممد 
تعديل  ��شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لردن  �جلن�شية:  �لع�شلي  م�شطفى 
�لردن   �جلن�شية:  �لع�شلي  م�شطفى  حممد  ه�شام  �عالنه/  �ملطلوب  حكم 
�لعنو�ن: بالن�شر)�عالن بالن�شر بقر�ر من رئي�س �ملحكمة(  مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/285 ح نف�س- م ر- ب- �أظ   
وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-

مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  بد�ئرة 
بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.

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

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/303 ت  جت-م ر- ت-ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة بناه �مل�شتقبل �لهند�شية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملنفذ �شده : �شريف لطفي �شرف �جلن�شية: بريطانيا �ملطلوب �عالنه:�شريف لطفي 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  �شرف �جلن�شية: بريطانيا  عنو�نه: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1649   جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د مبلغ 50000 درهم + 500 درهم �تعاب حماماة + 2000 
درهم ر�شوم �لدعوى + 1050  درهم ر�شوم �لتنفيذ +200 درهم م�شاريف �لعالن بالن�شر   

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
    القلم التجاري                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي )ابوظبي( حمكمة النق�ض 
�ىل / مكتب روتدج �ر�س لال�شت�شار�ت �لهند�شية  ليكن معلوما 
لديك �ن �لطعن �لتجاري رقم 2013/110 �ملقام �شدك / حمود 
لنظر   2013/6/3 جل�شة  حت��دي��د  مت  ق��د  �ل�شكيلي  ث��ال��ث  ث��ن��ي 
�ملوعد  يف  عنكم  بوكيل  �و  ب�شخ�شكم  �حل�شور  وعليكم  �لطعن. 
�ملذكور مع �مكان تقدمي �ية م�شتند�ت �و مذكر�ت ترون �شرورة 

تقدميها.

كبري كتاب املحكمة النق�ض

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/115 جتاري جزئي                          
مديرها/  وميثلها  ذ.م.م-  للمقاولت  فكتوريا  �شركة   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
موؤ�ش�شة   / �مل��دع��ى  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �شاند  كي�شور  جتيندر�بال 
�لتجهيز�ت �ملتحدة ملو�د �لبناء وميثله: �حمد �شيف ماجد بن �شامل �ملطرو�شي   
مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد 
36.700 درهم  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch.2.D.19 بالقاعة   8.30 �ل�شاعة   2013/6/11 �ملو�فق  �لثالثاء 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/65 مدين جزئي                          
�ملدعى عليه /1- حممد مطر غريب فرحان ها�شل جمهول حمل  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى / �ل�شركة �لعربية لل�شيار�ت )���س.ذ.م.م( قد �قام 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
)26933 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/4 �ل�شاعة 8.30 بالقاعة ch.2.D.17 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1082   عقاري كلي                            
حمل  جمهول  ليمتد  ون  �نرتنا�شيونال  بال�س   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى / فادمي جريجوريف وميثله: فهد �شلطان علي 
على  بامل�شادقة  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  ل��وت��اه  
حكم �لتحكيم و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة .    وحددت 
بالقاعة   11.00 �ل�شاعة   2013/6/5 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  لذ� فانت مكلف باحل�شور   ch.1.B.8
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/258   جتاري كلي                            
�ن  �لقامة مبا  كانان جمهول حمل  �شيد�رثا جوفيند�  عليه /1-  �ملدعى  �ىل 
علي  عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  ح(  م  )���س  للتوزيع  ت��ي  �ي  �ملا�شة   / �مل��دع��ى 
يوؤدي  ب��ان  �مل��دع��ى عليه  �ل���ز�م  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  �حلفيتي 
12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دولر  وقدره )6.439.689  للمدعية مبلغ 
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
 9.30 �ل�شاعة   2013/6/4 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة. 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch.1.C.15 بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/289 جتاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليهما  /1- كيميا هاو�س �لعاملية )�ملنطقة �حلرة جلبل علي ( 2- كيميا هاو�س �لعاملية 
�ي �ن جي �ملحدودة  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / تريد لينك �ل�شرق �لو�شط �ملحدودة 
وميثله: خالد �حمد عبد�هلل �حمد    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليهم بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدون للمدعية مببلغ وقدره )3.107.877.55 درهم( 
�ل�شد�د  وحتى   2010/11/1 �ل�شتحقاق يف  تاريخ  �شنويا من  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
و�شمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهم  �ملدعى  و�ل��ز�م  �لتام 
�ل�شاعة   2013/6/11 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  بالكفالة.   �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
ch.1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  9.30 بالقاعة 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/913  مدين جزئي                
�ل�شاحات  �ىل �ملدعى عليه/1- �شركة بالك د�ون �نرتنا�شيونال لتجميل 
ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد حممود حممد- مالك 
�ل�شابري   ح�شن  �شلمان  حممد  وميثله:  �ملباين  لهدم  �لر�شيد  موؤ�ش�شة 
يف   2013/5/27 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�شتها  ق���ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف 
�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق2013/6/3 �ل�شاعة 8.30 

�شباحا بالقاعة ch2D.17 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�لعامل  بطولة  من  �لأوىل  للجولة  �حلقيقية  �لأح���د�ث  �ليوم  تنطلق 
�ل��زم��ن يف مدينة  �ل�����ش��رع��ة وحت���دي  ���ش��ب��اق  م��ع  �لفورمول1  ل����زو�رق 
�مل�شاركني  وياأمل جميع  �لأوىل.  للمرة  �لتي حتت�شن �حلدث  بر�زيليا 
يف �إحر�ز �لزمن �لأف�شل نظر� ملا يعطيه ذلك ل�شاحبه من تفوق باأن 
يكون يف مقدمة �ملنطلقني يف �ل�شباق �لرئي�شي يوم �لأحد . كانت �للجنة 
�لدولية لل�شباق قد و�فقت �م�س على م�شاركة �ملت�شابق �أحمد �لهاملي 
بعد �أن قام باأد�ء بع�س �لتمارين و�لتدريبات نظر� لتوقفه لفرتة طويلة 
�إىل جانب  �شتتغري بعودته و�شي�شارك  �لفريق  ��شرت�تيجية  فاإن  وبهذ� 
ثاين �لقمزي جمدد� وليعود بذلك ر��شد �لطاير ملقاعد �لحتياط يف 

�لفريق.
ومن �ملقرر �أن تنع�س عودة �لهاملي جمدد� للمناف�شة من �آمال �لفريق 
كثري� خا�شة �أنه من �لأرقام �ل�شعبة يف �لبطولة وهو م�شدر قلق ورعب 

للمت�شابقني �لآخرين دوما نظر� جلر�أته �لكبرية وقدرته على �لتحدي 
5 و6 مر�شحان لحتالل  رق��م  �ل��زورق��ني  ف��ان  �أج���و�ء وبالتايل  �أي  يف 

�ملر�كز �لأوىل و�لتفوق يف مو�جهة بقية �لزو�رق و�لفرق.
�لكثري  �أب��وظ��ب��ي  فريق  بعثة  رئي�س  �لرميثي  �شامل  �أب���دى  جانبه  م��ن 
�جلولة  �لفريق يف  يحقق  �لهاملي حتى  بعودة  و�لرت��ي��اح  �لتفاوؤل  من 

�لفتتاحية نتيجة �إيجابية ويعلن تفوق فريق �أبوظبي جمدد�.
�ملر�كز  �أ���ش��ح��اب  يعطي  و�ل���ذي  �ل�شرعة  �شباق  �أهمية  �لرميثي  و�أك���د 
�لأوىل �لأف�شلية للحفاظ على نف�س �ملر�كز يف �ل�شباق �لرئي�شي �ليوم 
كل  يقدم  و�أن  �ملت�شابقني  جميع  بني  وحامية  �شر�شة  مناف�شة  وتوقع 

منهم �أف�شل ما لديه لتحقيق �لزمن �لأف�شل و�لأ�شرع.
�ل�شرعة  لقب  يحرز  ب��اأن  �لكبري  تفاوؤله  عن  �لهاملي  عر  جانبه  من 

�ليوم و�أكد �أنه ل يتنازل عن هذ� �ملوقع ب�شهولة. 

�ك���د �حل��ار���س �ل����دويل �ل���ش��ب��اين فيكتور ف��ال��دي�����س �ن���ه ل��ن ي���رتك فريقه 
بر�شلونة قبل نهاية عقده، �ي �نه �شيبقى مع بطل ل ليغا حتى نهاية �ملو�شم 
�ملقبل. وذك��رت بع�س �لتقارير يف �ل�شاعات �لخ��رية �ن فالدي�س �لذي بد�أ 
وتوج   2002 منذ  �لول  �لفريق  يف  ولعب  بر�شلونة  يف  �ل��ك��روي  م�شو�ره 
معه بلقب �لدوري �ملحلي 6 مر�ت و�لكاأ�س مرتني وكاأ�س �ل�شوبر 5 مر�ت 
ودوري �بطال �وروبا 3 مر�ت وكاأ�س �ل�شوبر �لوروبية مرتني وكاأ�س �لعامل 
لالندية مرتني �ي�شا، يف طريقه لاللتحاق مبوناكو �لعائد جمدد� �ىل دوري 
�لدرجة �لوىل �لفرن�شي. لكن �حلار�س �لدويل �لبالغ من �لعمر 31 عاما 
 ،2014 �نتهاء عقده يف حزير�ن-يونيو  نو قبل  �نه لن يرتك كامب  �كد 
�ل��ن��ادي �لكاتالوين  ل��ن ي�شم ح��ار���س  �ن��ه  وذل��ك يف وق��ت ذك��ر فيه موناكو 
دفعه  �ل��ذي  �ل�شبب  فالدي�س يف موؤمتر �شحايف عن  �ل�شيف وحت��دث  ه��ذ� 
لعدم مو��شلة م�شو�ره مع �لنادي �لكاتالوين ملا بعد �ملو�شم �ملقبل، قائال: 

�لذي دفعني �ىل عدم متديد عقدي.  �ل�شبب  بتف�شري  �نا مدين للجمهور 
بر�شلونة منحني كل �شيء وكان منزيل ملدة 20 عاما. لكن �ل�شغط �لذي 
يعي�شه حار�س �ملرمى هائل جد� يف هذ� �لنادي. �نا مرهق نف�شيا و��شعر بان 
م�شو�ري مع �لنادي يجب �ن ينتهي يف 2014. �لمر ل يتعلق باملال ��شعر 
بالفخر لن �لنادي يريدين �ن �بقى معه، لكن �لقر�ر �لذي �تخذته نهائي. 
�شاو��شل دفاعي عن قمي�س بر�شلونة بفخر حتى �ليوم �لخري من عقدي 
�عتقد �ن �مام �لنادي �لوقت �لكايف ليجاد �لبديل . من جهة �خرى، ��شار 
موناكو عر مديره �لريا�شي فادمي فا�شيلييف يف ت�شريح لر�ديو مونتي 
كارلو �ر �م �شي بان �حلار�س �حلايل لفريق �لمارة �لكرو�تي �لدويل د�نيال 
�شوبا�شيت�س لن يرحل، م�شيفا نحن �شعد�ء بحار�شنا �شنتحدث مع )�ملدرب 
�ليطايل( كالوديو )ر�نيريي( يف �ليام �لقليلة، لكن يف �لوقت �حلايل لن 

يح�شل ذلك )�ن�شمام فالدي�س( .

تنطلق يف �لتا�شعة من �شباح �ليوم 
�نرتكونتيننتال- بفندق  �ل�شبت 

�مللتقى  فعاليات  �شيتي  في�شتفال 
�ل����دويل �ل��ث��اين لأك���ادمي���ي���ات كرة 
دبي  جمل�س  ينظمه  �ل���ذي  �ل��ق��دم 
�شعار  حت��ت  يومني  مل��دة  �لريا�شي 
 ، �لأد�ء  ت���ط���وي���ر  ن���ح���و  �ل���ط���ري���ق 
�ل�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
حملية  ومب�شاركة  �لريا�شي،  دبي 

و�آ�شيوية ودولية و��شعة.
وي�شهد �لأول �ليوم للملتقى �إقامة 
جل�شتني وور�شة عمل، حيث تنطلق 
مب�شط  �ف��ت��ت��اح  بحفل  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
حتمل  �ل��ت��ي  �لأوىل  �جلل�شة  يليه 
�لنا�شئني  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط  ع��ن��و�ن 
ل�������دى �لحت��������������اد�ت �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
مالو�س  بلح�شن  فيها:  وي��ت��ح��دث 
حول برنامج �لحتاد �لدويل لكرة 
�لنا�شئني،  لتطوير  �لفيفا  �ل��ق��دم 
لوبي�شكو  �إي����اون  ي�شتعر�س  فيما 

لكرة  �لأوروب��������������ي  �لحت����������اد  م�����ن 
مي�شيل  و�ل�شباين  �ليويفا  �لقدم 
�شالغادو لعب ريال مدريد �شابقا 
ب��رن��ام��ج �لحت����اد �لأوروب������ي لكرة 
ويدير  �لنا�شئني  لتطوير  �ل��ق��دم 
�جلل�شة �شامي �لإم��ام من جمل�س 

دبي �لريا�شي.
�ل��ي��وم �لأول  وت��ت��و����ش��ل ف��ع��ال��ي��ات 
تنطلق  �ل���ت���ي  �ل��ث��ان��ي��ة  ب��اجل��ل�����ش��ة 
وحتمل  ����ش���ب���اح���ا   11 �ل�������ش���اع���ة 
لتطوير  متعددة  ���ش��ر�ك��ات  ع��ن��و�ن 

 ، �ل���ق���دم  ك���رة  ب��اأك��ادمي��ي��ات  �لأد�ء 
م�شرت  جوها�شيم  فيها:  ويتحدث 
�إيريك  �لأملانية،  من جامعة كولن 
�لريا�شي  �مل��ع��ه��د  م���ن  ك��اب��ي��ل��ريو 
�لفرن�شي  ك����وب����رت����ان  دب�����ي  ب���ي���ار 
�ملنظمة  م���ن  �����ش����ود�ل  وف���ال�������ش���ون 
و�ملو�طنة،  ل��ل��ري��ا���ش��ة  �لأوروب����ي����ة 
�إ�شماعيل  د.ناجي  �جلل�شة  ويدير 
فيما  �لريا�شي.  دب��ي  جمل�س  م��ن 
عمل  ب��ور���ش��ة  �لأول  �ل��ي��وم  يختتم 
يف �ل��ف��رتة �مل�����ش��ائ��ي��ة ح���ول خطط 

كرة  باأكادمييات  �لنا�شئني  تطوير 
�ل��ق��دم ب��اأن��دي��ة دب���ي، وي��ت��ح��دث كل 
�ل�شباب،  م��ن  �شقر  ع��ب��د�هلل  م��ن: 
ب��رن��ارد ���ش��وم م��ن �لأه���ل���ي، �ألرت 
بن  غ�شان  �لو�شل،  م��ن  بيناغي�س 
�لن�شر، طاهر هيلجا  �شليمان من 
م���ن ن����ادي دب���ي وع��ل��ي ح����ر�ث من 
ن����ادي ح��ت��ا، وي���دي���ر ور����ش���ة �لعمل 
عبد�هلل ح�شن من �حتاد �لإمار�ت 
فعاليات  ت�شهد  فيما  �لقدم.  لكرة 
 3 �إق���ام���ة  للملتقى  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم 

جل�شات بد�ية من �ل�شاعة �لتا�شعة 
�شباحا بجل�شة حتمل عنو�ن تنظيم 
�ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي ب���اأك���ادمي���ي���ات كرة 
، ويتحدث فيها: تاكافومي  �لقدم 
ي����ام����اج����و�����ش����ي ح��������ول م���ق���وم���ات 
جن��اح �ل��ن��م��وذج �ل��ي��اب��اين لتطوير 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ني، وم��ي�����ش��ال ���ش��ي حول 
�لإمار�تية  �لأندية  ترخي�س  نظام 
ويدير  �لنا�شئني،  تطوير  وخطط 
�إد�رة  م���دي���ر  ع��م��ر  ع��ل��ي  �جل��ل�����ش��ة 
دبي  مبجل�س  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات 

�لريا�شي بالإنابة.
�ل�شاعة  �لثانية  فيما تقام �جلل�شة 
عنو�ن  وحت��م��ل  �شباحا   11:15
����ش��ت��ع��ر����س �ل���ر�م���ج �مل��ح��ل��ي��ة يف 
فيها:  ويتحدث  �لنا�شئني  تطوير 
ر����ش��د ع��ام��ر م��ن �حت���اد �لإم����ار�ت 
�لها�شمي من  �ل��ق��دم، ط��الل  لكرة 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، عبد�هلل 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  م���ن  ب���وخ���اط���ر 
جمل�س  من  عمر  وعلي  �لريا�شي 
�جلل�شة  وي���دي���ر  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب���ي 

دبي  ق��ن��اة  م��ن  �ل��ق��ح��ط��اين  م�شعل 
على  �ل�شتار  وي�����ش��دل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة. 
�مل��ل��ت��ق��ى ب��ج��ل�����ش��ة م���ن ن����وع خا�س 
ظهر�   12:15 �ل�����ش��اع��ة  تنطلق 
مار�دونا  دي��ي��ج��و  ف��ي��ه��ا:  وي�����ش��ارك 
�ل�����ش��ف��ري �ل�������ش���ريف ل���ل���ري���ا����ش���ة يف 
�أريك�شون  �شفني  و�ل�����ش��وي��دي  دب��ي 
�لن�شر  ل�����ش��رك��ة  �ل��ف��ن��ي  �مل�����ش��ت�����ش��ار 
�جلل�شة  وي����دي����ر  �ل�����ق�����دم،  ل����ك����رة 
ك���رمي �ل��ط��ره��وين م���ن ق��ن��اة دبي 

�لريا�شية.

ج���دد ن���ادي �لإم�����ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم ع��ق��د لعب 
ع �لالعب م�شاء  و�شطه �ملميز هيثم علي ، �إذ وقَّ
مو�شمني  مدة  بالنادي  يربطه  عقد  على  �أم�س 
�آخ���ري���ن، �ع���ت���ب���ار�ً م���ن �مل��و���ش��م �ل���ق���ادم ب���دوري 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي، ح��ي��ث ج���رت م��ر����ش��م توقيع 

�لعقد مع �لالعب يف مقر �إد�رة �لنادي.

�لالعب  لعقد  �لإم�����ار�ت  �إد�رة  جت��دي��د  وي��اأت��ي 
ظهر  �ل��ذي  �ملتميز  للم�شتوى  نظر�  علي  هيثم 
عليه مع �ل�شقور خالل �ملو�شم �ملن�شرم، و�لذي 

توج بطاًل لدوري �لدرجة �لأوىل.
من جهته �أعرب هيثم علي عن �شعادته �لبالغة 
بالتجديد لالإمار�ت ملو�شمني �إ�شافيني، موؤكد� 

�لتي  �أنها خطوة ر�ئعة يف ظل حالة �لإ�شتقر�ر 
لقد  و�أ�����ش����اف:  �ل�����ش��ق��ور.  م���ع  ح��ال��ي��ا  يعي�شها 
دوري  �أن��دي��ة  من  �لعرو�س  من  �لعديد  تلقيت 
ولكن  �ملو�شم  ه��ذ�  �إليها  لالن�شمام  �ملحرتفني 
رغ��ب��ة ن���ادي �لإم����ار�ت يف �لإب��ق��اء علي وثقتهم 
�إىل  �لنتقال  دون  حالت  فيني  و�شعوها  �لتي 

�آخر، وبدون �شك �شاأبذل ق�شارى جهدي  نادي 
يف �لفرتة �ملقبلة، لتحقيق مزيد من �لنجاحات 
مع �لنادي، وهو �لهدف �لرئي�شي �لذي �شاأ�شعى 
م�شيد�  �مل��ق��ب��ل��ت��ني،  �ل�����ش��ن��ت��ني  يف  حت��ق��ي��ق��ه  �إىل 
بالدور �لكبري �لذي لعبه زمالئه بالفريق من 
�أجل �تخاذ هذ� �لقر�ر بف�شل �ملعاملة �لر�ئعة. 

وت�شعى �إد�رة �لإمار�ت �إىل دعم �شفوف �لفريق 
دوري  لن��ط��الق��ة  ����ش��ت��ع��د�د�ً  ج��دي��دة  بعنا�شر 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي، ب��ع��د م��و���ش��م ق�����ش��اه �لفريق 
كاأول  �أن��ه��اه  و�ل����ذي  �لأوىل  �ل��درج��ة  دوري  يف 
�لرتتيب. وتعقد جلنة �لتعاقد�ت جل�شات يومية 
مب�شاركة مدرب �لفريق �لوطني عيد باروت من 

�أجل �لتجهيز للمو�شم �جلديد، وخاطبت �إد�رة 
خدمات  على  للح�شول  ن���اٍد  م��ن  �أك����  �ل��ن��ادي 
لعبني مو�طنني لتدعيم �شفوف �لفريق، �إىل 
�لذ�تية  �ل�شرية  �ملخت�شة  �للجنة  در��شة  جانب 
�مل�شتوى  �أ�شحاب  �لأجانب  �لالعبني  لعدد من 

�ملتميز متهيد�ً للتعاقد معهم.

يعتر كثريون �ن �جلدل و�ملال هما �برز عنا�شر 
�ملالكم  �ن  وي���ب���دو  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  �زده������ار 
 Money ب�  �لمريكي فلويد مايويذر �مللقب 
�لوفري  �مل��ايل  �ث��ارة �جل��دل وجني  �تقن �شنعة 

فازدهرت �عماله.
�ي�����ام، ح��ق��ق م��اي��وي��ذر )36 ع���ام���ا( فوزه  ق��ب��ل 
غرييرو  روب��رت��و  م��و�ط��ن��ه  ع��ل��ى  متغلبا  �ل�44 
)30 عاما( باجماع �حلكام )117 - 111( يف 
بطولة �لعامل لوزن �ملتو�شط ويتح�شر ملو�جهة 
يف  و�لفائز  عاما   20( �لفاريز  �شول  �ملك�شيكي 

42 مبار�ة( يف �يلول )�شبتمر( �ملقبل.
هو  ك���ل���غ(  224ر66  )73ر1م،  م���اي���وي���ذر 
�لعامل خالل مو�شم  �لريا�شي �لغلى دخال يف 
رينغ  جم��ل��ة  �شنفته  ك��م��ا   .2012-  2011

�ملتخ�ش�شة �ف�شل مالكم ملختلف �لوز�ن.
ت�شدى مايويذر لغرييرو يف ل�س فيغا�س �مام 
وقارنه  و���ش��رع��ة،  ب��ر���ش��اق��ة  متفرجا   15880
�لعامل  ب��ط��ل  روب��ن�����ش��ون  ر�ي  بالكبري  بع�شهم 
خ�شو�شا   ،)1950-  1940( �ملتو�شط  ل��وزن 
م��ن ن��اح��ي��ة دق���ة �ل��ت�����ش��وي��ب. ف��ق��د ح��ق��ق ماين 
195 لكمة ناجحة من ��شل 467 حماولة يف 

مبار�ته �لخرية.
ن����ز�ل و�حد  �ل����ذي درج ع��ل��ى خ��و���س  م��اي��وي��ذر 
�شنويا منذ 2009، بارع على �حللبات كر�عته 
ف��ف��ي �شباط  يف ���ش��ف��ق��ات �لع���م���ال و�ل���رع���اي���ة 
)فر�ير( �ملا�شي، وقع عقد� خلو�س 6 مباريات 
يورو  مليون   154 �شهر� يف مقابل   30 خ��الل 
وكان   . �شوتامي  و  ����س  بي  �شي  �شبكتا  �شتدفعها 
عائد�ت  م��ن  دولر  مليون   21 م��ن  �ك���  جنى 
�لبث �لتلفزيوين بالكابل ، وبلغ ر�شم �ل�شرت�ك 

ملبار�ته �لخرية 45 يورو.
�نظار  حت��ت  خطيبته  بتعنيف  �ملتهم  م��اي��وي��ذر 
�ث��ن��ني م���ن �ولده����م����ا، حم��ك��وم ب��ال�����ش��ج��ن 90 
ي���وم���ا، ل��ك��ن حم��ام��ي��ه ري��ت�����ش��ار ور�ي�����ت جن���ح يف 
تاأجيل تنفيذ �حلكم كي يت�شنى ملوكله �ل�شتعد�د 
وحفاظا  غ��ريي��رو،  على  بها  ف��از  �لتي  للمبار�ة 
ب�75  على مكت�شبات مالية لط��ر�ف عدة تقدر 

مليون يورو.
�م���ام غ��ريي��رو ع��ائ��د�ت للفنادق  �مل��ب��ار�ة  حققت 
و�ل��ك��ازي��ن��وه��ات يف ل����س ف��ي��غ��ا���س ب��ل��غ��ت 100 
كل  م��ن  مايويذر  م��دخ��ول  وق��در  دولر.  مليون 
دقيقة �م�شاها على �حللبة 15987 يورو. ويف 

ماين  حقق  جولة،   12 �ملت�شمن  �للقاء  جممل 
5ر34 مليون يورو.

ه���ذه �لرق�����ام ت��غ��ري م��اي��وي��ذر ل��ل�����ش��م��ود �ك� 
يف ����ش���د�رة لئ��ح��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ني �لك����� دخال، 
�لعام  تقدم  فقد   . فورب�س  جملة  ت�شنيف  وف��ق 
باكايو  م��اين  �لفيليبيني  �مل��الك��م  على  �مل��ا���ش��ي 
ولعب �لغولف �لمريكي تايغر وودز وجنم كرة 
�لتن�س  وجن��م  جيم�س  ل��وب��رون  مو�طنه  �ل�شلة 
�ذ ق���در مدخوله  ف��ي��درر،  �ل�����ش��وي�����ش��ري روج��ي��ه 

ب�65 مليون يورو.
خ���ارج خانة  م��ن  م��الك��م  �ول  م��اي��وي��ذر  ويعتر 
�بطال �لوزن �لثقيل يت�شدر قائمة �لريا�شيني 
�لعلى دخ��ال، حتى من مبار�ة و�ح��دة. وحطم 
و�يفاندر  تاي�شون  مايك  مو�طنيه  م��ب��ار�ة  رق��م 

هوليفيلد )23 مليون يورو عام 1997(.
ي��ف��اخ��ر م��اي��وي��ذر، ول��ق��ب��ه �ل�����ش��اب��ق ب��رت��ي ب���وي ، 
�لكثري  �ي ح�شد  �لمريكي،  �حللم  يحقق  بانه 
مايوذر  �خل��ا���ش��ة  �شركته  �ن�����ش��اأ  فقد  �مل���ال.  م��ن 
مبارياته  وتنظيم  �ع��م��ال��ه  لد�رة  ب��روم��و���ش��ن��ز 
ل��ه��ا، قا�شيا  �ل���ي���اء و�ل���رتوي���ج  م���ن �لل����ف �ىل 
ثلث  يعطوننا  �لذين  �ل�شارقني  �مل��روج��ني  على 

�جلو�ئز وعلينا دفع ن�شبة 10 يف �ملئة للمدرين 
وت�شديد �ل�شر�ئب، وبالتايل يتبخر50 يف �ملئة 

من ح�شتنا .
ويحدد مايوذر دوره بانه �نا رجل �عمال مالكم، 
�أعتلي �حللبة و�لكم يف �ل�شنو�ت �لع�شر �لوىل 
من م�شرية مايويذر �لحرت�فية، كان بوب �روم 
يدير �عماله، وقد ح�شد خاللها �للقب �لعاملي 
1999، عر�س عليه  4 �وز�ن خمتلفة. عام  يف 
 6 خ��و���س  ل��ق��اء  ي���ورو  م��ل��ي��ون  5ر9  �روم مبلغ 
مباريات، فو�شف �ملالكم ذلك بانه عقد عبودية 
للموؤمتر�ت  مقاطعته  حد  �لحتجاج  به  وبلغ   ،
بان  يطالب  ور�ح  للمباريات  �ملقررة  �ل�شحافية 
مبارياته  تبث  بحيث  �لكبار  كاملالكمني  يعامل 

عر �لكابل ، �ي �لتلفزيون �ملدفوع �شلفا .
بعد  وج��وده، خ�شو�شا  مايويذر فر�س  ��شتطاع 
�و�شكار  �ل���ش��ل،  �ملك�شيكي  مو�طنه،  على  ف��وزه 
�مل���ب���ار�ة عر  ت��اب��ع  �ذ   ،2007 ع���ام  دوله���وي���ا 
�لكابل 4ر2 مليون �شخ�س، دفع كل منهم 42 

يورو. فحقق 5ر14 مليون يورو عائد�ت.
هذ� �لتطور جعل مايويذر يف�شخ عقده مع �روم 
لقاء 575 �لف يورو فقط وبد�أ �لعمل حل�شابه 

�ي�شا  تتكفل  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �شركته  ع��ر  �خل��ا���س 
بح�شة خ�شمه.

ويف مقارتة ب�شيطة ملن يهوى �لرقام و�لتدقيق 
�ملرحلة  خالل  مايويذر  مد�خيل  تر�وحت  فيه، 
5ر3 و5ر5  ب��ني  �لخ���رية م��ن عقده م��ع �روم، 
�شركته  ع��ر  طريقه  �شق  وح��ني  ي���ورو.  مليون 
يورو  مليون   19 ع��ن  ح�شته  تقل  مل  �خلا�شة 

من كل مبار�ة.
ريت�شارد  برومو�شنز  ب��وي  غولدن  مدير  يقول 
��شتعر��س  جنم  �ف�شل  هو  مايويذر  �ن  �شايفر 
ك��ي��ف يجعل  ي���ع���رف  �ل��ت�����ش��وي��ق.  وع���ب���ق���ري يف 
�لعامل يكرهونه ويتمنون خ�شارته مقبلني على 
م�شاهدة مبارياته، وكيف يحببهم به يف �لوقت 
عينه فيتابعون �دق تفا�شيل حياته ويوؤ�زرونه.. 
�ملفهوم �لمريكي يعني �جلدل و�ملال، وهو عرف 

باكر� �شر هذه �خللطة �لذهبية .
�تنالنتا  دورة  برونزية  �لفائز  مايويذر،  يتقن 
�لت�شريحات  �ط�������الق   ،1996 �لومل����ب����ي����ة 
ي��ردد �ن حممد علي كان  �ذ  �ملثرية،  �ل�شحافية 
ذ�ته  و�لم���ر  منه.  �ف�شل  و�ن��ا  عظيما  مالكما 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ر�ي روب��ن�����ش��ون . وي��ق��ول �ن��ه يكد 

وي��ب��ذل �جل��ه��د ويت�شبب ع��رق��اً لين �ق���دم من 
ذ�تي، �قدم ما �نا عليه حقيقة ، م�شيفا: �نا ل 
�مثل، ت�شاهدون طوم كروز يوؤدي �دو�ر� خطرة 
�خت�شا�س  م��ن  ه��ي  �مل�شاهد  بع�س  �ف��الم��ه.  يف 

بديل حمرتف. �نا �قوم بالدور كامال .
خالل  من  كلها  �لمريكية  �مل��ن��ازل  يف  مايويذر 
عر  �لكثيفة  و�ملتابعة  �ل��و�ق��ع  تلفزيون  بر�مج 
عر  ��شتهر   ،2007 ع��ام  �لجتماعية.  �ملو�قع 
برنامج �لرق�س مع �لنجوم . وقبل مبار�ته مع 
غرييرو بث وثائقي 24-7 من 4 حلقات يتابع 
خطو�ته ويح�شي �نفا�شه ما جذب 6ر4 مليون 
عنو�ن  حملت  حلقة  �شوتامي  بثت  كما  م�شاهد. 
خ��الل��ه��ا �حلكم  ت��غ��ف��ل  �ي����ار ومل  ي��وم��ا يف   30
�ن  ب��ي  ����س  �و  جملة  وو�شفته  بال�شجن.  عليه 
حتى   ، لالمو�ل  تكدي�س  ماكينة  بانه  ماغازين 
درت  وقد  �لريا�شية  �ملر�هنات  يف  حمظوظ  �نه 

عليه 5ر1 مليون دولر �رباحا.
�أن جتمع قريبا مبار�ة  �ملالكمة يف  ياأمل ع�شاق 
�قرتح  �لمريكي  وك��ان  وباكاياو.  مايويذر  بني 
�ختلف  لكنه  دولر  مليون   200 لقاء  �قامتها 

ومناف�شه على ن�شبة �حل�ش�س.

فالدي�س باٍق مع بر�شلونة املو�شم املقبل اجلولة الأوىل من بطولة العامل لزوارق الفورمول1 تنطلق يف برازيليا اليوم

جل�شتان وور�شة عمل يف انطالق ملتقى دبي الدويل الثاين لأكادمييات كرة القدم اليوم 

هيـــثـــــم علــــــي يجــــدد مــــو�شمــــني ل�شقـــــــور الإمــــــــارات

املــــالكـــــم مايـــــويـــــذر حمتـــــــرف اخللطـــــــة الذهبيـــــــــــة
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العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 710 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

عني  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  عبد�لقيوم  قيوم  مدعي/�شكندر 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لرخام  و�ل�شري�ميك  �لبال�شرت  لعمال  خت 
�لبال�شرت  لعمال  خت  عني  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�ل�شري�ميك و�لرخام �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2013/6/5 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 180 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/�شيتارجنون موند�ل ليت �شيتا ر�جنان موند�ل �جلن�شية : بنغالدي�س  
مدعي عليه: توب �شيكريت للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   
�شيكريت  توب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/04 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحا �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 145 /2013  عم كل - م ع- ب- اأظ

مدعي  م�شر  �جلن�شية:  عبد�ل�شمد  عبد�لرحمن  حممود  مدعي/حمادة 
عليه: �يه �م �ل�شرق �لو�شط للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �يه �م �ل�شرق �لو�شط 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/4
�شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  ز�يد مزيد مول  بن  حممد 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1024 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد نور �لعامل لت حممد ��شماعيل �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي 
عليه: بو�بة �ل�شليلة لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/بو�بة �ل�شليلة لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 143 /2013  عم كل - م ع- ب- اأظ

باملر  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  بخيت  �دري�س  حممد  مدعي/�مري 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لتجارية  للتوكيالت 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لتجارية  للتوكيالت  باملر  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب 
�لثالثاء   يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/4 �ملو�فق 
�لكائنة مبدينة حممد  ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية -  �لد�ئرة �لوىل  �شباحا �مام 
بن ز�يد مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1440 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

بيت  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  حق   جبجال  �شيد  مدعي/�بو 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شري�ميك  و�ل�شبغ  للبال�شرت  �ملرجان 
للبال�شرت  �ملرجان  �عالنه/بيت  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شري�ميك  و�ل�شبغ 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء�ملو�فق 2013/6/4 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة 
مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1084 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س   مدعي  �شاجو عبد�لر�شيد �جلن�شية:  �شاهجهان  مدعي/حممد 
عليه: بو�بة �ل�شليلة لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ بو�بة �ل�شليلة لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت  �ملو�فق 2013/6/04 موعد� لنظر  �لثالثاء   �ملحكمة يوم 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1135 /2013  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
كابر�ل  �يرديل  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �لحتاد  مدعي/بنك 
�غ�شتني �جلن�شية: �لفلبني  مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز 296795 
درهم    �ملطلوب �عالنه/�يرديل كابر�ل �غ�شتني �جلن�شية: �لفلبني عنو�نه: بالن�شر 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/6/3 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام 
مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/5/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          يف الدعوى رقم  2011/823 مدين كلي دبي

�ملدعى عليها/ميخائيل كالينني و��شامة غالب م�شطفى �لرو��شده ب�شخ�شة وب�شفته 
�ملدير �مل�شئول يف �شركة �مل�شار للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م .نحيطكم علما �نه مت �نتد�بنا 
�لفجري  �شيف  عبيد  عبيد  من  �شدكم  و�ملرفوعة  �عاله  بالق�شية  ق�شائيا  م�شفيا 
�و من  �لتجارية ذ.م.م وعليه فانتم مكلفني  �مل�شار للو�شاطة  ب�شفته �شريك يف �شركة 
 2013/6/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  عقد  �ملقرر  �خلرة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم 
�ل�شيخ  �شارع  دبي-  �لكائن  �ملنتدب  وذلك مبكتب �خلبري  ع�شرة ظهر�  �لثانية  �ل�شاعة 
ز�يد- مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري- �لمار�ت للعطالت- بناية بري�شم- مكتب 
�لتخطيط لتدقيق �حل�شابات �لطابق �لثامن مكتب رقم )805( يرجى �حل�شور باملوعد 
و�ملكان �ملحدد و�ح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم  

عن �حل�شور فان �خلرة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.
لال�شتف�شار �لت�شال ب� 04-4341111 

امل�سفي الق�سائي/ احمد علي احلو�سني    

  اعالن للح�سور امام  اخلربة  

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
          يف الدعوى رقم  2013/21 جتاري كلي  

�ملدعى عليها: �شركة قباء لعمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية 
بناء على �عالن حماكم دبي رقم 2013/37923 بتاريخ 2013/5/8 ب�شاأن 

ندبي كخبري ح�شابي يف �لدعوى رقم 2013/21 جتاري كلي
يرجى �لتف�شل باحل�شور �ىل مقر مكتبنا مركز �لهنا �شنرت- بجو�ر دو�ر 
�ل�شطوة- مقابل كارفور- مكتب رقم 229/228 وذلك يوم �لحد �ملو�فق 
2013/6/2 يف متام �ل�شاعة  11.00 �شباحا، وذلك حل�شور �جتماع �خلرة، 

كما يرجى �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى .  

عمر ن�سري
اخلبري احل�سابي

حتديد موعد اجتماع خربةم�سرتك 

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1374   

 �ملنذرة/ مرتو تاك�شى )�س.ذ.م.م( 
 B24 عنو�نها: �مارة دبي- �لق�شي�س- �شارع عمان- بالقرب من معهد كلد�رى لتعليم قيادة �ل�شيار�ت- �شارع
�شريف  عبد�لرحمن  �حمد  �ليه:  �ملنذر  �شد   )1507979( �جلعبي  ح�شن  ��شماعيل   )694(  ( �ملحامي  بوكالة 

تنز�ين �جلن�شية جمهول حمل �لقامة. �ملو�شوع: �نذ�ر عن طريق كاتب �لعدل للمنذر �ليه
للمطالبة ب�شد�د مبلغ  110000 درهم ) مائة وع�شرة �لف درهم( ح�شب �لقر�ر �ل�شادر من كاتب عدل دبي. 
�لقت�شادية  د�ئ��رة  �ل�شادرة من  �لتجارية  �لرخ�شة  �لج��رة ح�شب  بال�شيار�ت  �لركاب  نقل  1-�ملنذرة تعمل يف 

�لتنمية بدبى. 3- �ملنذر �ليه كان �شابقا يعمل لدى �ملنذرة منذ عام 2011 حتى عام 2012
4- و�ثناء عمل �ملنذر �ليه لدى �ملنذرة تر�شد يف ذمته مبلغ وقدره 110000 درهم. )مائة وع�شرة �لف درهم( 

وقد �قر �ملنذر �ليه بذلك �مام �لكاتب �لعدل بدبى.
5-�ملنذر �ليه �متنع عن �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته بدون مرر قانونى و�نقطع عن �لعمل.

لذلك: تلتم�س �ملنذرة �خطار �ملنذر �ليه �عاله ل�شد�د مبلغ  110000  درهم ) مائة وع�شرة �لف درهم( �ملرت�شد 
بذمته ح�شب �لقر�ر �مل�شدق لدى �لكاتب �لعدل ويف حالة�نق�شاء �شبعة �يام من تاريخ �عالنه بالنذ�ر بدون 

�شد�د �ملبلغ �شتتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/533    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�شيد /�بر�هيم عبد�هلل �بر�هيم �جلويعد، �مار�تي 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتناز عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف/�نو�ر �لهد�ية لتجارة 
�ملو�د �لغذ�ئية مبوجب رخ�شة رقم )18170(وذلك �ىل �لطر�ف �ل�شيد /نا�شر �بر�هيم 
عبد�هلل �جلويعد �مار�تي �جلن�شية عن 51% و�ل�شيد/ جميب �لرحمن �يد�كاند�ن هندي 
�جلن�شية عن 25% و�ل�شيد/ �نور �يد�كاند�ن بري�ن، هندي �جلن�شية عن 24% مت تغيري 
�ل�شكل �لقانوين من فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة. تعديالت �خرى.وعمال 
لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب 
�لت�شديق على �لجر�ء  �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم و�نه �شوف يتم  �لعدل.  فقد 
ذلك  �عرت��س حيال  �ي  لديه  �لع��الن فمن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار 

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

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/532    
�لم���ار�ت  �شمته-  حممد  ح���ارب  /حم��م��د  �ل�شيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية يرغ �لبيع و�لتنازل عن كامل )100%( ح�شة يف / �ل�شنديان �لهند�شية 
للحد�دة مبوجب رخ�شة رقم  )545315( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد زكريا مو�شى 
�لقانون  من   3 فقره   )16( �مل��ادة  لن�س  .وعمال  �جلن�شية.   بنغالدي�س  ميان- 
�لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
من تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/426 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/عمر�ن 
يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لنعيمي  ر��شد  عمر�ن  �شلطان 
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )اجل�شر االبي�س ملقاوالت البناء/ذ.م.م 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )54838( و�مل�شجل 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:علي �حمد حممد علي بحلوق �جلن�شية:  لدى غرفة 
�لمار�ت مبو�فقة: عبد�حلفيظ ميان عبد�لعزيز �جلن�شية: باك�شتان مبو�فقة: �ظهار 
حفيظ عبد�حلفيظ عزيز �جلن�شية: باك�شتان ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/572 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شليمان علي عبيد علي تويني جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ �حمد علي �لزرعوين وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد 
�لقا�شم ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني 
�ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )54.928( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 
15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1478   

�ل�شيد علي رم�شان- م�شري �جلن�شية- ب�شفتي وكيال عن/حممد حممد ب�شري من�شور-  �ملنذر/ جمعة   
�شا�شي  و�ل�شيدة/  �جلن�شية-  هندي  ناجديف-  كي�شور  ناند  �ل�شيد/  عن  وكيال  ب�شفته  �جلن�شية-  �شوري 
ناجديف- هندية �جلن�شية. �ملنذر �ليهما/ 1- مارك�س فالكون للعقار�ت- موؤ�ش�شة فردية ملالكها/ حارب جمعه 
�شبت �لنعيمي �مار�تي �جلن�شية 2- حممد حممد ظفر زبري- باك�شتاين �جلن�شية- ب�شفته موقع �ل�شيكات - 
�ملو�شوع : �نذ�ر ب�شد�د مبلغ  97.500.00 درهم و�لخالء. 1- �شبق للمنذرين  �ن وقعا  عقد �يجار مع �ملنذر 
�ليهما ملدة عام يبد�أ من 2012/7/20 وينتهي يف 2013/8/3 بخ�شو�س �ل�شقتني منطقة بامل جمري�- نورث 
روبي رقم                                             ومبقابل �يجار �شنوي قدره 130.000 درهم ) فقط مائة وثالثون �لف 
درهم( مبوجب �ربعة دفعات ب�شيكات قيمة كل دفعة 32.500 درهم مت �شرف �ل�شيك �لول و�عيدت �ل�شيكات 
�ل  بال�شد�د  �ليهما  للمنذر  �ملتكررة  �ملطالبات  ورغ��م  مغلق  �حل�شاب  لوجود  �شرف  ب��دون  �ملتبقية  �لثالثة 
�نهما ممتنعني عن �لدفع لذلك ينذر �ملنذرين �ملنذر �ليهما ب�شرورة �شد�د قيمة �ل�شيكات �لثالثة �ملرجتعة 
و�لبالغة 97.500 درهم بال�شافة �ىل �شيك �ل�شمان وذلك خالل ثالثون يوما من هذ� �لنذ�ر  و�خالء �لعني 

�ملوؤجرة نهاية �لعقدة يف 2013/8/3 مع حتمل �ملنذر �ليهما  كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
 اعالن بالن�سر

يف ال�ستئناف رقم 256 ل�سنة  2013 عمايل       
�مل�شتاأنف  ب��ان  نعلمكم  عبد�لرحمن  خ��ان  م�شلم  ���ش��ده:  �مل�شتاأنف  �ىل   
رقم  �ملدنية  �لق�شية  يف  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد   - لالجره  �لحت��اد   :
جل�شة  لنظره  حت��دد  وق��د  �ل�شارقة  جزئي(  )ع��م��ايل-   2012 ل�شنة    4938
2013/6/4م. يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة و�لن�شف �شباح مبقر هذه �ملحكمة 
�مام �لد�ئرة �لعمالية. لذ� يرجى �لتف�شل باحل�شور �و من ميثلكم قانونا 
لتقدمي مالديكم ويف حالة غيابكم فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �ل�شتئناف 

وفقا لأحكام �لقانون.
رئي�ض قلم الكتاب     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2012/3643 جتاري - جزئي-      
�ملدعى عليه/  �ل�شقالت - �شد  �ملدعي/ �شركة �لمار�ت ل�شناعة  �ملرفوعة من 
�شركة ون دي للتجارة نعلمك بانه قد �شدر بحقك يف �لدعوى �مل�شار �ليها �لقر�ر 
�ملبني �د�ناه. حكمت �ملحكمة ح�شوريا �عتباريا... بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
درهما(  �لف  ثمانني  وقدره  مبلغ  فقط  )80000درهم(  وقدره  مبلغ   للمدعية 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى   2011/8/31 يف  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %4 قانونية  وفائدة 
�مل�شروفات. حكما قابال لال�شتئناف  �ملق�شي به و�لزمتها  �ملبلغ  ومبا ل يجاوز 
دون  �مليعاد  هذ�  وبفو�ت  لالعالن  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوم  ثالثني  خالل 
�لقانونية  �لجر�ء�ت  بحقكم  �شتتخذ  �ليه  �مل�شار  �حلكم  على  منكم  ن  �لطع 

لتنفيذه �شدكم. 
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

�لفنية  �ملنفذ ���ش��ده��ا: �ل�شابر للتنظيف و�خل��دم��ات                   �ىل 
�ملو�شحة  �لعمالية  �لتنفيذ�ت  �قامو�  �لتنفيذ  طالبي  �ن  مبا  ����س.ذ.م.م 
به خالل )15(  �ملو�شحة  �ملبالغ  ب�شد�د  وذلك للز�مك  �دن��اه-  بالك�شف 
يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة �شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
80 درهم
76 درهم

7918 درهم
7550 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
مو�شيار رحمن جليل مال

ميز�ن مياه نور مياه
2013/816 تنفيذ عمايل
2013/817 تنفيذ عمايل

م
1
2

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/419 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد �بر�هيم علي حممد �جلن�شية:  �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )زهرة املدينة خلدمات تنظيف 
املباين ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�شعيد  �ىل:خ��ال��د  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )62929(
�حمد �شهز�بي �ملهري �جلن�شية: �لم��ار�ت    ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/429 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  �لم��ار�ت  وطلب  �جلن�شية:  �لنعيمي  �لقر�عة  ر��شد حممد  عبد�هلل 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )خياط اال�شراف   
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )37847( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:علياء عمري عبيد �لكتبي 
�شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �لم��ار�ت  �جلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/428 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد طيب عقيل عبدول �لعو�شي �جلن�شية: �لمار�ت   وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )املمزر خلياطة املالب�س 
الن�شائية ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)38310( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:علياء عمري عبيد 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �لم��ار�ت  �لكتبي �جلن�شية: 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10807 بتاريخ 2013/6/1    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :1999/170 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لتوقيع  �لت�شديق على  �ن�شار علي �جلن�شية: بنجالدي�س وطلب  ورثة حممد 
للتجهيزات  الهيلي  )�شركة  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
الهند�شية واملعدنية /ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف 
عجمان حتت رقم �مللف )783( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان 
ليكن  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  �ملالحي  ح�شن  حممد  علي  �ىل:��شماعيل 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 
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خالد  �ل�شيخ  �لإم��ار�ت��ي  �لر�ليات  لنجم  �ت�شح 
ي��ز�ل يحافظ على  �أثينا ل  ر�يل  ب��ان  �لقا�شمي 
م��ك��ان��ت��ه ك��و�ح��د م��ن �أ���ش��ع��ب حم��ط��ات بطولة 
�لعامل للر�ليات، بعد �أن و�جه �شحابات عظيمة 
من �لغبار �لتي �شاهمت يف رفع حدة �ملناف�شات 

وت�شعيب �ملهمة. 
�مل����الح  ج���ان���ب  �إىل  �ل�������ش���ب���اق���ات  يف  وي���������ش����ارك 
ب�����ش��ي��ارة �بوظبي  ���ش��ك��وت م���ارت���ن  �ل��ري��ط��اين 
����ش���رتوي���ن ت���وت���ال �ل��ع��امل��ي��ة ل���ل���ر�ل���ي���ات، و�ج���ه 
�شكل  عليه  �شيكون  مل��ا  مبكر�  �ختبار  �لقا�شمي 
�لر�يل مب�شاركته يف مناف�شات �ملرحلة �لتاهيلية 

�ليوم.
�شعوبات  م��ن  ع��ان��ى  و�ل���ذي  �لقا�شمي،  ومت��ك��ن 
بالروؤية نظر� لت�شلل �لغبار من فتحات �لتهوية 
ناهيك عن  �لقيادة  �إىل د�خل قمرة  �ل�شيارة  يف 
 11 ت�شببها بانعد�م �لروؤية، من حتقيق �ملركز 

كا�شرع زمن يف �ل�شباقات �لتاأهيلية. 
وعلق �لقا�شمي قائال: دخل �لغبار �ملنبعث من 
�إىل قمرة �لقيادة وحت�ش�شت  �ل�شيار�ت �لأخرى 
ع��ي��ن��ي م��ن��ه م��ن��ه ك��ث��ري� وو�ج���ه���ت ���ش��ع��وب��ات يف 
�لقيادة. كان هذ� مزعجا جد� وتاملت عيني منه 

كثري�، لول هذ� لتمكنت من �لإ�شر�ع �أك� .
ومن �ملتوقع �أن تخف حدة �لغبار ب�شكل ملحوظ 
و�للتان  �ل��ي��وم،  ل��ل��ر�يل  �لأول��ي��ني  يف �جلولتني 
تقامان يف �مل�شاء، نظر� لكون �ل�شيار�ت �شتنطلق 

بفارق �أربع دقائق عن �لأخرى.
هذ� و�ختار �ل�شائقون �لثالثة �لأ�شرع يف �ملرحلة 
�لتاهيلية، مت�شدر �لبطولة �لعاملية، �شيب�شتيان 
�ل��ذي ي�شارك يف �شيارة  ���ش��وردو،  �أوغ���ري، ود�ين 

للر�ليات،  �ل��ع��امل��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ت��وت��ال  ���ش��رتوي��ن 
من  �لن��ط��الق  نوفيكوف،  �إيفيغني  و�ل��رو���ش��ي 

�ملر�كز 11 و10 و9 على �لرتتيب. 
وتعليقا على منحه �لأف�شلية لالنطالق �أول يف 
�ملرحلة، �شرح �لقا�شمي قائال: هكذ� لن ي�شكل 
�ل�شائقني  �أول  بكوين  لكن  يل.  م�شكلة  �لغبار 
�آث��ار لأتتبعها،  �أي��ة  �ملنطلقني، فلن تكون هناك 

بل �شاأكون �نا من �شي�شع هذه �لآثار، وهذ� �أمر 
�آخر علي �لتعامل معه �لآن .

بعد  �ل�شيارة.  �شعور جيد مع  ينتابني  و��شاف: 
�جل��ول��ت��ني �لخ��ت��ب��اري��ت��ني �ل��ي��وم ق��م��ت وفريق 
�لدعامات ومتكنت بعدها من  �ل�شيانة بتغيري 
�لتقدم خ�شمة ثو�ين �أ�شرع يف �جلولة �لتاأهيلية، 

بالرغم من م�شكلة �لغبار �لتي و�جهتها .

ي�������ش���ارك للمرة  �ل��ق��ا���ش��م��ي، و�ل������ذي  وي��ت��ط��ل��ع 
�خلام�شة يف تاريخه يف ر�يل �أثينا، و�لذي متكن 
 ،2009 ع��ام  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  حتقيق  م��ن  فيه 
�أف�شل نتيجة له يف تاريخ م�شاركته  وهي ثاين 
نتيجة  لتحقيق  ل��ل��ر�ل��ي��ات،  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف 
�أف�شل من تلك �لتي حققها يف �لرتغال �ل�شهر 

�ملا�شي، و�لذي �أنهاه يف �ملركز �لتا�شع ككل.

للن�شخة  �خلا�شة  �ل�شتعر��شية  �جلولة  وبعد 
لباقي  �لقا�شمي  �ن�����ش��م  �أث��ي��ن��ا،  ل���ر�يل   58 �ل���� 
على  للتوقيع  �ل���ر�يل  يف  �مل�شاركني  �ل�شائقني 
لالحتاد  �لتابعة  �لطرق  على  �ل�شالمة  مبادرة 

�لدويل لل�شيار�ت فيا .
�لقا�شمي  �شينطلق  �ل��ي��وم،  وق��ت لح��ق من  ويف 
 47.7 بطول  �لوىل  �خلا�شة  �ملرحلة  يف  �أول 

�ل�شم�س،  �أحد�ثها وقت غروب  و�لتي تدور  كم، 
قبل �ن يتوجه وباقي �ل�شائقني خلو�س �ملرحلة 
يف  تقام  و�ل��ت��ي  26كم  بطول  �لثانية  �خلا�شة 

عتمة �لليل. 
وينتظر �ل�شائقون 10 مر�حل خا�شة خلو�شها 
يف �ليوم �لثاين للر�يل، و�ربعة مر�حل �أخرى يف 

�ليوم �لثالث و�لأخري )يوم �لأحد(.

ي�شعى بايرن ميونيخ �ىل حتقيق ثالثية تاريخية 
عندما يخو�س نهائي كاأ�س �ملانيا مبو�جهة جاره 
�لوملبي  برلني  ملعب  على  �شتوتغارت  �جلنوبي 

�ليوم �ل�شبت.
برقم  ت��وج بطال لملانيا  �ل��ب��اف��اري  �لفريق  وك��ان 
قيا�شي من �لنقاط متقدما بفارق 25 نقطة عن 
�حلق  كما  دورمت��ون��د،  بورو�شيا  �ملبا�شر  مناف�شه 
�وروبا  �بطال  دوري  نهائي  يف  بالخري  �لهزمية 

�ل�شبت �ملا�شي بفوزه عليه 1-2.
و�شبق ل�شتة �ندية �ن �حرزت �لثالثية هي �شلتيك 
�م�شرتد�م  و�ي��اك�����س   ،1967 ع���ام  �ل�شكتلندي 
�لهولندي  و�يندهوفن   ،1972 ع��ام  �لهولندي 
�لنكليزي  ي��ون��اي��ت��د  وم��ان�����ش�����ش��رت   ،1988 ع���ام 
 ،2009 ع��ام  �ل�شباين  وبر�شلونة   ،1999 ع��ام 

و�نرتميالن �ليطايل عام 2010.
و�عتر لعب خط �لو�شط با�شتيان �شفاين�شتايغر 
�لثالثية.  ن��ك��م��ل  �ن  �مل��ه��م ج����د�، ج���د�  ب��ان��ه م��ن 

�لفريق م�شمم على ذلك .
�للقب  باحر�ز  �لمر مميز�  كان  بالطبع  و��شاف 
�لرتكيز على  لكن  �لوروب��ي على ملعب وميبلي 

ملعب برلني يرتفع من يوم �ىل �خر .

وي�شتطيع �شفايني �ن يعادل رقم �حلار�س �ل�شابق 
باحر�زه  �لبافاري  �لفريق  يف  زميله  ك��ان  �وليفر 
و�ذ�  ميونيخ،  بايرن  �شفوف  يف  �ل�شاد�س  �للقب 
�لكاأ�س  �ح��رز  ق��د  يكون  فانه  �ل��ف��وز  لفريقه  ق��در 

16 مرة.
وت��ل��ق��ى �ل��ف��ري��ق �ل��ب��اف��اري ���ش��رب��ة ل��ع��دم قدرته 
�لعتماد على قلب دفاعه �لر�زيل د�نتي ومو�طنه 
وزميله لويز غو�شتافو بعد �ن ��شتدعاهما مدرب 
�ملنتخب �لر�زيلي �ىل �شفوف �لفريق ��شتعد�د� 
على  يتعني  �ل��ق��و�ن��ني  وبح�شب  �ل���ق���ار�ت  ل��ك��اأ���س 
منتخباتهم  �ىل  �مل��ن�����ش��م��ني  �ل���الع���ب���ني  ج��م��ي��ع 
من  ي��وم��ني   15 قبل  �ليها  �لن�����ش��م��ام  �لوطنية 

�نطالق �لبطولة.
د�نيال  �لعمالق  �لبلجيكي  �ن يلعب  �ملتوقع  ومن 
ف���ان ب��وي��ن م��ك��ان د�ن���ت���ي، �م���ا ل��وي��ز ف���ال يلعب 

��شا�شيا على �لعموم.
و�ثار قر�ر �لحتاد �لر�زيلي غ�شب رئي�س بايرن 
ميونيخ كارل هاينت�س رومينغه فقال قر�ر �لحتاد 
�لالعبني  �ن  �ىل  م�شري�  مقبول  غري  �لر�زيلي 
تلقيا تهديد�ت بوقف م�شريتهما �لدولية يف حال 
ذلك ب  و��شفا  �للتحاق مبنتخب بالدهما  عدم 

�لرهاب �لنف�شي .
باملدرب  �لت�����ش��ال  ح���اول  ب��ان��ه  رومينيغه  و����ش��ار 
ودي  حل  �ىل  للتو�شل  �شكولري  فيليبي  لوي�س 
لكن �لحتاد �لر�زيلي ��شر على قر�ره با�شتدعاء 

�لالعبني.
يف �ملقابل، من �ملتوقع �ن يلعب �شتوتغارت ب�شفوف 
مكتملة حيث �شيخو�س قائده �شريد�ر تا�شي و�قيا 

خا�شا على وتر �خيل حيث يعاين من م�شكلة.
بقيادة كري�شتيان غينترن  �لدفاع  و�شيحاول خط 
و�لعاجي �ملخ�شرم �رتور بوكا وقف زحف �لفريق 
فر�نك  �لفرن�شي  جناحيه  وم��ر�ق��ب��ة  �ل��ب��اف��اري 
ري��ب��ريي و�ل��ه��ول��ن��دي �لطائر �ري���ني روب���ن وقال 
�مامنا  �شانحة  �لفر�شة  �ح��د�،  نخ�شى  غينترن ل 
�ن��ه��ا �شغط  ل��ق��ب.  و�ح����ر�ز  ���ش��يء مميز  لتحقيق 

�يجابي بالن�شبة �لينا .
وكان �شتوتغارت توج بالكاأ�س للمرة �لخرية عام 
�ملبار�ة �شتكون �لخرية ملدرب  1997 ويذكر �ن 
�شيرتك  �ل����ذي  هاينكي�س  ي���وب  م��ي��ون��ي��خ  ب��اي��رن 
مكانه لال�شباين جوزيب غو�رديول ول �شك بانه 
يريد حتقيق �لجناز لي�شدل �ل�شتارة على م�شرية 

مظفرة مع بايرن ميونيخ.

�ل��دويل �لوروغ��وي��اين لوي�س �شو�ريز  �كد �ملهاجم 
و�نكلرت�  ليفربول  للرحيل عن فريقه  �نه م�شتعد 
من  �ل��ي��ه  ت��وج��ه  �ل��ت��ي  �لن��ت��ق��اد�ت  ب�شبب  باكملها 

و�شائل �لعالم.
ما  ه���ذ�   ، �لج����و�ء  لتغيري  �ملنا�شبة  �للحظة  �ن��ه��ا 
�مل�شاركة  �ج��ل  ب��الده من  يف  �ملتو�جد  �شو�ريز  قاله 
�ل��ودي��ة �شد فرن�شا �لرب��ع��اء �ملقبل �شد  �مل��ب��ار�ة  يف 
����ش��ت��ع��د�د�ت رج���ال �مل���درب �و���ش��ك��ار ت��اب��اري��ز لكاأ�س 

�لقار�ت �ل�شهر �ملقبل.
�لذين  �لالعبني  من  عاما(   26( �شو�ريز  ويعتر 
و�شعهم ريال مدريد �ل�شباين �شمن لئحة �ولياته 
وقد ذكرت موؤخر� �شحيفة ذي �شن �لريطانية �ن 
�حل�شول  يف  ف�شله  لتعوي�س  ي�شعى  �مللكي  �ل��ن��ادي 
�لزيل  للغرمي  �نتقل  �ل��ذي  نيمار  �لر�زيلي  على 

بر�شلونة، من خالل �شم �ملهاجم �لوروغوياين.
�ي�شا  �لذي يبحث  �ن ريال  �ل�شحيفة �ىل  و��شارت 
ع��ن م���درب ب��ع��د رح��ي��ل �مل����درب �ل��رت��غ��ايل جوزيه 
م��وري��ن��ي��و و�ل�����ذي ي��ت��وج��ه ع��ل��ى �لرج�����ح للتخلي 
�ىل  هيغو�ين  غ��ون��ز�ل��و  �لرجنتيني  مهاجمه  ع��ن 
مع  م��ف��او���ش��ات  يف  �شيدخل  �لي���ط���ايل،  يوفنتو�س 
م��دي��ر �ع��م��ال ���ش��و�ري��ز، ب��ريي غ���و�ردي���ول )�شقيق 
�لملاين  ميونيخ  وب��اي��رن  �ل�شابق  بر�شلونة  م��درب 
�عتبار� من �ملو�شم �ملقبل جو�شيب غو�رديول(، من 

�جل �لتو�شل �ىل �تفاق ب�شاأن �شو�ريز.
ويبدو �ن �شو�ريز �لذي مل يكمل �ملو�شم مع ليفربول 
مد�فع  ع�شه  ب�شبب  م��ب��اري��ات  لع�شر  �ي��ق��اف��ه  بعد 
ت�شل�شي �لدويل �ل�شربي بر�ني�شالف �يفانوفيت�س، 
�لدوري  ع��ن  بعيد�  �خ��ر  حت��د  ع��ن  للبحث  م�شتعد 
�ملمتاز، وهو قال بهذ� �ل�شدد: ل �علم متى �شارحل 
�و �ذ� كنت �شابقى. من �لو��شح �ن �لنادي يريدين 
�ن �بقى، لكني حتدثت مع �ملدرب )برندن رودجرز( 

وهو يعلم ماذ� �ريد .
�م�شرتد�م  لي���اك�������س  �ل�����ش��اب��ق  �ل���الع���ب  وو������ش����ل 
�ل��ه��ول��ن��دي و�ل����ذي �ن�����ش��م ل��ل��ي��ف��رب��ول يف 2011 
ويعقد  ����ش��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون  8ر22  م��ق��اب��ل 
2016، كان لعبا )رودج��رز( ورفاقي  ميتد حتى 
يف �لفريق يعلمون بان و�شعي �شعب. �نها �للحظة 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة م��ن �ج���ل ت��غ��ي��ري �لج�����و�ء ب�شبب ك��ل ما 
ع��ان��ي��ت��ه يف �ن��ك��ل��رت� ح��ي��ث مت �حل��ك��م ع��ل��ي كالعب 

��شتناد� �ىل ��شياء �خرى .
�لنادي وم�شجعي  ��شكر  �ن  �شوى  وتابع ل ميكنني 
باقي  م��ن  تلقيتها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ام��ل��ة  ل��ك��ن  ل��ي��ف��رب��ول، 
�نكلرت� يف �ل�شابيع �لخرية كانت قا�شية جد�. �نه 
)ليفربول( ناد مذهل، لكنهم على در�ية بالطريقة 

�لتي تعاملني بها �ل�شحافة .
�لذ�عية   890 ���ش��ب��ورت  حم��ط��ة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 

�لربعاء من مونتيفيديو  �شو�ريز  ��شار  �لريا�شية، 
ع��ل��ى حت�شني  ي�����ش��اع��ده  ق���د  ري����ال م���دري���د  �ن  �ىل 
�ن��ه مل جت��ر �ي مفاو�شات مع  �ك��د  ���ش��ورت��ه، لكنه 
�شورتي  عائلتي،  م�شيفا  �لن،  حتى  �مللكي  �لنادي 
ه����ذ� م���ا ي��ه��م��ن��ي �ك����� م���ن غ����ريه �مل�����درب وبع�س 
م��ع��ان��ات��ي، متت  يعلمون  ل��ي��ف��رب��ول(  )يف  �ل��زم��الء 
معاملتي ب�شكل �شيء ول�شت مرتاحا وهم يعرفون 

ذلك متاما .
وو��شل لي�س لدي �ي �شيء �شد ليفربول، بل على 
�لعك�س، �ن��ا م��رت��اح ج��د� يف �ل��ن��ادي لكن ل��دي �بنة 
و�ل��ده��ا. يف  �شيئة عن  ��شياء  ت�شمع  �ن  �ري��ده��ا  ول 
وب�شكل  �لم��ور  من  �لكثري  عن  يتحدثون  �نكلرت� 
من �ل�شكال �نا ل ��شعر بالر�حة. �ذ� قررت �لبقاء 
ف�����ش��ي��ك��ون ذل����ك لن ل��ي��ف��رب��ول ن����اد ر�ئ�����ع، ل��ك��ن يف 
�ملقابل �شيكون �لو�شع �شعبا علي ب�شبب م�شايقات 

�ل�شحافة .
وتابع �نكلرت� و��شبانيا �ف�شل بطولتني يف �لعامل. 
من �لطبيعي �ل�شعور �نه من �مل�شتحيل �لقول كال 
ل  لكن  معها  �للعب  حلمت  �لتي  �لكرى  لالندية 
يوجد حتى �لن �ي �شيء على �لطالق، مل �حتدث 
م��ع ري����ال م��دري��د �و ل��ي��ف��روب��ل. م��دي��ر �ع��م��ال مل 
يقل يل �ي �شيء.. لكن هناك تخمينات يف و�شائل 

�لعالم .

القا�شمي يقاتل و�شط �شحابات من الغبار يف الي�نان

جنم الراليات الإماراتي يواجه واحدًا من اأ�شعب املواجهات يف تاريخ م�شاركاته يف بطولة العامل للراليات يف رايل اأثينا

بايرن ميونيخ ي�شعى اإىل ثالثية تاريخية اليوم 

بالتر: الفيفا ي�شع املعايري للريا�شة العاملية �شـــواريـــز م�شتعـــد للرحيــــل عــــن ليفربــــول 

تتجه �لنظار �ليوم �ل�شبت يف �ملرحلة �لثامنة و�لثالثني �لخرية من �لدوري 
�ل�شباين لكرة �لقدم �ىل معركتي �ملركز �لر�بع �ملوؤهل �ىل �لدور �لتمهيدي 
من م�شابقة دوري �بطال �وروبا وجتنب �لهبوط �ىل �لدرجة �لثانية، وذلك 
بعد �ن ح�شم �للقب لر�شلونة و�ملركزين �لثاين و�لثالث لقطبي �لعا�شمة 

ريال مدريد و�تلتيكو مدريد.
و�شاءت �ل�شدف �ن ترتبط معركة �ملركز �لر�بع مع معركة جتنب �لهبوط 
�ذ �شيحل ريال �شو�شييد�د �خلام�س �شيفا على ديبورتيفو ل كورونيا �لذي 
يحتل �ملركز �ل�شابع ع�شر بفارق نقطة ونقطتني فقط عن ��شحاب �ملر�كز 
وري��ال مايوركا  �شرق�شطة  وري��ال  فيغو  �شلتا  �لتي يحتلها  �لخ��رية  �لثالثة 
�لر�بع  �لتو�يل. ويتخلف ريال �شو�شييد�د بفارق نقطتني عن فالن�شيا  على 
��شبيلية لكنه ياأمل  �م��ام  ب��دوره مبار�ة �شعبة خ��ارج قو�عده  �ل��ذي يخو�س 
�لخري  �لندل�شي لن  مناف�شه  مقاومة من  دون  �لثالث  بالنقاط  �خل��روج 

ليغ  ي��وروب��ا  �ىل  �ملوؤهلة  �لثالثة  �ملقاعد  �ح��د  على  �لم��ل يف �حل�شول  فقد 
�لذي  �ل�شابع  بيتي�س  ري��ال  عن  نقاط   8 بفارق  يتخلف  كونه  �ملقبل  �ملو�شم 
يتقدم بدوره بفارق ثالث نقاط عن ر�يو فايكانو �لثامن لكن �لخري يتمتع 
باف�شلية �ملو�جهتني �ملبا�شرتني )2-1 و3-�شفر( ويف حال فوزه على �شيفه 
�تلتيك بلباو وخ�شارة �لقطب �لخ�شر و�لبي�س ملدينة ��شبيلية �مام م�شيفه 
ليفانتي، �شيح�شل على بطاقته �لقارية �ىل �مل�شابقة �لثانية �ىل جانب ملقة 
وريال �شو�شييد�د �و فالن�شيا. �ما بالن�شبة لثالثي ذيل �لرتتيب، فيلعب ريال 
مايوركا �شاحب �ملركز �لخري على �ر�شه �مام بلد �لوليد، وريال �شرق�شطة 
�لتا�شع ع�شر بفارق نقطة مع �شيفه �تلتيكو مدريد �لثالث وبطل م�شابقة 

�لكاأ�س، و�شلتا فيغو �لثامن ع�شر مع �شيفه �لكاتالوين ��شبانيول.
�شيفه  مو�جهة  يف  م��دري��د  ل��ري��ال  ه��ام��ة  معنوية  مب��ب��ار�ة  �ملرحلة  وتفتتح 
�و�شا�شونا لنها �شتكون �لخرية له بقيادة �ملدرب �لرتغايل جوزيه مورينيو 

�لذي يتوجه للعودة �ىل ت�شل�شي �لنكليزي يف حال مل حت�شل �ي مفاجاآت.
�زد�د �لو�شع �شبابية  ومل يح�شم ريال حتى �لن هوية خلف مورينيو وقد 
بعد �ن �كد رئي�شه فلورنتينو برييز �نه مل يقدم �ي عر�س ملمو�س لاليطايل 

كارلو �ن�شيلوتي، �ملر�شح �لبرز ل�شتالم �ل�شر�ف على �لنادي �مللكي.
ريال  على  �ل���ش��ر�ف  مهمة  ل�شتالم  �ملر�شحني  �ب��رز  من  �ن�شيلوتي  ويعتر 
مدريد، وياأتي بعده �لملاين يوب هاينكي�س �لذي قاد �لنادي �مللكي �ىل لقب 
دوري �بطال �وروب��ا عام 1998 ثم كرر �لمر ذ�ته مع بايرن ميونيخ هذ� 
�ملو�شم. لكن ريال مدريد ��شطدم ببند يف عقد �ن�شيلوتي مع فريقه �حلايل 
باري�س �شان جرمان �لفرن�شي يق�شي بتمديد �رتباط �ملدرب �ليطايل بنادي 
�لعا�شمة لعام ��شايف يف حال �حر�ز لقب �لدوري �ملحلي، وهذ� ما ح�شل ما 

عقد مهمة �نتقاله �ىل �لنادي �مللكي.
بعر�س  يتقدم  مل  ري��ال  �ن  �لذ�ع��ي��ة  كوبي  ملحطة  ت�شريح  يف  برييز  و�ك��د 

لن�شيلوتي، م�شري� �ىل �نه مت ت�شليل �لنادي �مللكي ب�شاأن و�شع عقد �ملدرب 
�شان جرمان وبانهم يبحثون �لن يف خيار�ت �خرى لكن لن  �ليطايل مع 

تتخذ �ي قر�ر�ت قبل �نتخابات �لرئا�شة �ل�شبوع �ملقبل.
و��شاف برييز ل ميكن لن�شيلوتي �ن يقول تلقيت عر�شا من ريال مدريد 
ث��م يف   2005 �مل��ج��يء بكارلو �ىل هنا يف  �ردت  ن��ق��دم �ي ع��ر���س.  لن��ن��ا مل 
2009. �حدهم قال لنا �ن عقده ينتهي هذ� �لعام، لكن ذلك لي�س �شحيحا 
بنا ع��ر مدر�ء  �ت�شال  ك��ان على  �خ���رون غ��ريه ع��دد منهم  هناك م��درب��ون 
�عمالهم لكننا مل نتو�شل �ىل �تفاق مع �حد �لنتخابات �ول ثم �شرنى ما 

يح�شل بعد يوم �لثالثاء .
�لبطل �لذي عزز �شفوفه للمو�شم  �ملباريات �لخ��رى، يختتم بر�شلونة  ويف 
فيما  �و�شا�شونا،  مو�جهة  يف  �ر�شه  على  مو�شمه  �لر�زيلي،  بنيمار  �ملقبل 

يلعب غرناطة مع خيتايف.

معـــركتــــان نــــاريتـــــان لتجنــــــب الهبـــــــــوط يف الليغـــــــــــــا

�ل��دويل لكرة �لقدم �م�س �ن �لفيفا خرج من  قال �شيب بالتر رئي�س �لحت��اد 
و�حدة من �أك� فرت�ته ��شطر�با وي�شع �لن �أعلى معايري �لد�رة يف �لريا�شة 
�لعاملية ويف �لكلمة �لرئا�شية �مام وفود 208 من بني 209 �ع�شاء يف �لحتاد 
63 للفيفا قال بالتر �ن عملية �ل�شالح  �ل�شنوي رقم  �ملوؤمتر  �ثناء  �ل��دويل 
و��شعة �لنطاق �لتي بد�أت منذ عامني غريت من �شكل �ملنظمة لكن �لكفاح �شد 

�لعن�شرية و�لتالعب يف �لنتائج ل يز�ل قائما.
وقال �ل�شوي�شري بالتر �لبالغ عمره 77 عاما مررنا خالل وقت �شعب.. كان 
�ختبار� لعامل كرة �لقدم وهوؤلء �لذين يعملون فيها. كقائد.. �ود �ن �قول �ننا 
جنحنا يف �لنحناء �مام �لعا�شفة. و��شاف خرجنا من �ملياه �مل�شطربة �أقوى 
و�لن بو�شعنا �لتطلع لالمام نحو �مل�شتقبل و�ملياه هادئة مثل �لبحر �جلميل 
حولنا يف موري�شيو�س و�عتقد �ن �ل�شفينة ت�شتطيع �لن �ل�شري ببطء �ىل �مليناء. 
وقال بالتر �نه مهما كان ما قاله �ملنتقدون فان �لفيفا تعامل مع �مل�شاكل �لتي 
و�جهته ود�شن بالتر عملية ��شالح بعد �أزمة مر بها �لحتاد �لدويل يف �أعقاب 
�لت�شويت على ��شت�شافة كاأ�س �لعامل عامي 2018 و2022 و�لف�شيحة �لتي 

�حاطت بانتخابات �لرئا�شة يف 2011.
وتابع بالتر نعم تعني علينا �لتغيري.. كان يجب علينا �لرد على ��شئلة �شعبة 
�أف�شل �لمر موؤمل  �أجل لعبة  و�لقتال �شد مقاومة حتى د�خل جمتمعنا من 

لكن مثل فريق كرة �لقدم.. تاأثرنا لكن يف �لنهاية جنينا �لثمار.
وم�شى قائال هذه �ل�شالحات �ل�شاملة �شتغري مظمتنا لالف�شل و�ماكن مثل 

�لفيفا يف مقدمة معايري �لد�رة يف عامل �لريا�شة.
�قرت�ح  ��شتبعاد  على  �ل���ش��الح  عملية  �ىل  �ملوجهة  �لن��ت��ق��اد�ت  �خ��ر  وت��رتك��ز 
لو�شع حد لل�شن ملن ي�شغلون منا�شب عليا يف �لفيفا من جدول �أعمال �ملوؤمتر 
�ل�شنوي. و��شتخدم بالتر �ي�شا كلمته يف �فتتاح �ملوؤمتر �ل�شنوي للهجوم ب�شكل 
�ل��ق��دم وه��و على خ��الف م��ع رئي�س  غ��ري مبا�شر على �لحت���اد �لوروب���ي لكرة 

�لفيفا حول �ل�شالحات �ملتعلقة بو�شع قيود على �ل�شن.



يتعرين احتجاجا على التدخني
�إيطاليات، �م�س �لذي ي�شادف �ليوم �لعاملي �شد �لتدخني،  3 ن�شاء  نّفذت 
مظاهرة باأ�شلوب منظمة فيمني �لن�شوية �لأوكر�نية بتعّرية �شدورهن �أمام 

�ملعهد �لعايل لل�شحة يف روما، وذلك �حتجاجاً على �لتدخني.
جمموعة  من  �ل�شدور  عاريات  ن�شاء   3 �أن  �لإيطالية  �أن�شا  وكالة  وذك��رت 
�أرتيكولو 32 �لن�شوية �لإيطالية نفذن مظاهرة �أمام �ملعهد �لعايل لل�شحة 
نهودي  �شدورهن  على  وكتنب  �لتدخني،  على  �حتجاجاً  مظاهرة  روم��ا  يف 

�شحية �إن مل �أدخن .
�شّخ�شت  �إي��ط��ايل  مليون   2.2 عليها  كتب  لفتة  �ل��ث��الث  �لن�شاء  وحملت 
�إ�شابتهم بالأور�م، ن�شفهم من �لن�شاء، و500 �ألف لديهن �أور�م يف �ل�شدر 
ث��و�ٍن يف   6 كل  �شخ�شاً  يقتل  �لتدخني  �أخ��رى كتب عليها  . وحملن لفتة 
باأمر��س  �شنوياً  مي��وت��ون  �ل��ذي��ن  ماليني  �ل�شتة  م��ن  �أل��ف  و600  �ل��ع��امل، 

مرتبطة بالتدخني، من غري �ملدّخنني .

كريي وميناج تغادران )اأمريكان اأيدول(
قر�رهما  عن  ميناج،  ونيكي  ك��ريي،  ماريا  �لأمريكيتان  �لنجمتان  �أعلنت 

مغادرة برنامج �ملو�هب �أمريكان �أيدول .
و�أفاد موقع بيبول �لأمريكي �ًن كاًل من كريي زميناج، �علنتا عر موقع 

تويرت �لجتماعي عن عزمهما مغادرة جلنة حتكيم �مريكان �أيدول .
ون�شرت �ملتحدثة با�شم كريي، تغريدة جاء فيها ماريا كريي توؤكد �لقيام 

بجولة عاملية وتودع �أمريكان �أيدول .
�لتنجربة  �أي��دول على  �أمريكان  �شكر�ً  وتلتها تغريدة من ميناج جاء فيها 
�لتي غريت حياتي!.. وما كنت لأ�شتبدلها باأي �شيء فيالعامل! ولكن حان 

�لوقت لأركز على �ملو�شيقى! .
�أنباء عن مغادرة ميناج للرنامج، ولكنها �ملرة  ي�شار �إىل �نه �شبق ون�شرت 

�لأوىل �لتي تتاأكد فيها مغادرتها ومغادرة كريي �أي�شاً.
�لرئي�س  ت��دخ��ل  ل��درج��ة  د�ئ���م  �ن ميناج وك���ريي، كانتا على خ��الف  ي��ذك��ر 

�لأمريكي بار�ك �أوباما وطلب منهما �لتوقف عن �لقتال .
وكانت �لنجمة �لأمريكية جنيفر هد�شون، وقعت على عقد لالإن�شمام �إىل 

جلنة حتكيم �أمريكان �أيدول يف مو�شمه �ل�13.
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اأوبرا وينفري تنال 
دكتوراه فخرية 

ح�شلت مقدمة �لر�مج �لأمريكية، 
�أوبر� وينفري، على �شهادة دكتور�ه 
جامعة  م���ن  �ل���ق���ان���ون  يف  ف��خ��ري��ة 
�لفر�شة  و�غ���ت���ن���م���ت   ، ه�����ارف�����رد 
ل���ل���ت���ح���دث ع����ن جت���رب���ت���ه���ا وحت���ث 
�لتغيري م�شددة على  �لطالب على 
�أمامهم  متاحة  �لفر�شة  ه��ذه  �أن 
�لآن. و�أفادت و�شائل �إعالم �مريكية 
�ن وينفري ت�شلمت �شهادة دكتور�ه 
جامعة  م���ن  �ل���ق���ان���ون  يف  ف��خ��ري��ة 
هارفرد يف كمردج مب�شا�شو�شت�س، 
و����ش��ف��ة وق��وف��ه��ا يف �جل��ام��ع��ة باأنه 
طالب  �إىل  وتوجهت  كبري.  �إجن���از 
�أمامهم  �ن  لهم  فقالت  �جل��ام��ع��ة، 
وحت�شني  للتغيري  �لآن  �ل��ف��ر���ش��ة 
حياتهم وحياة جري�نهم وبالدهم.

وح��ث��ت �ل��ط��الب على �لإب��ت��ع��اد عن 
�لنا�س  ل��روؤي��ة  و�ل��ت��وج��ه  في�شبوك 
لوجه. ودعتهم لأن يتذكرو�  وجهاً 
يقعون،  ف��ق��د  ع���ل���و�  م��ه��م��ا  ب���اأن���ه���م 
ول��ك��ن��ه��ا �أو���ش��ح��ت �أن �ل�����ش��ق��وط ل 
هو  �لف�شل  لأن  �لتام  �لف�شل  يعني 
�إىل  لدفعهم  �حل��ي��اة  م��ن  حم��اول��ة 

�ختيار وجهة ثانية.

يعر�س موقعه يف اجلنة للبيع
�لإنرتنت، عر�س  على  للمز�يد�ت  باي(  )�إي  �أز�ل موقع 
باجلنة  مكانه  بيع  �لأمريكية  نيوجر�شي  مبدينة  رج��ل 

بعد �أن و�شلت �ملبالغ �ملقدمة له �إىل مائة �ألف دولر.
وذكرت �شحيفة نيويورك ديلي نيوز �أن �أري مانديل )31 
حمافظ  يهودي  جمتمع  �شمن  يعي�س  كان  �ل��ذي  عاماً( 
بامللحد،  �ل��ي��وم  نف�شه  وي�شف  �لعمر،  م��ن   23 بلغ  حتى 

عر�س مكانه يف �جلنة للبيع على موقع )�إي باي(.
�إنه عاد وو�شل  ب�99 �شنتاً، ويقول مانديل  و�نطلق �ملز�د 

�إىل مائة �ألف دولر.
و�أ�شاف �أنه �بتعد عن �خلطايا عر �لقيام باأعمال جيدة 

وعدم عبادة �آلهة مزورة و�تباع نظام غذ�ئي نباتي.
�تباع  �أن��ه �شي�شتمر يف  �أو���ش��ح مانديل  �أخ��رى  وم��ن جهة 

حياة جيدة ل�شمان بقاء مكانه يف �جلنة متوفر�ً.
�أن �لأغر��س  �ألغى �لعر�س و�أبلغ مانديل  �أن �ملوقع  غري 

غري �مللمو�شة ل ميكن عر�شها للبيع. 

�شيدة تبيع.. ابنتها
على  �لعمر  م��ن  �لثالثينات  يف  جز�ئرية  �شيدة  �أق��دم��ت 
بيع �بنتها �لر�شيعة يف ولية بومرد��س، بح�شب �شحيفة 
�ملنظورة  �لق�شية  وج��اء يف ملف  �جل��ز�ئ��ري��ة.   �ل�����ش��روق 
�مر�أة  ب�شكوى �شد  �ل�شيدة تقدمت  �أن  �لق�شاء  من قبل 
مدعية �أنها �شرقت منها �بنتها.  وبالتحقيق، تبني �أن �لأم 
كانت �تفقت �أثناء حملها مع �مر�أة عاقر على �أن تبيعها 

�بنتها يف حني �أوهمت �ملر�أة زوجها �أنها حامل. 
ومت تنفيذ �لتفاق بعدما و�شعت �ملتهمة �بنتها وت�شلمت 
�لتفاق  �ملبلغ حمل  �لأول من  �لق�شط  �ل�شيدة  تلك  من 
�لأم  �ت�شلت  ف��رتة،  وبعد  �آخ���ر.   بجزء  تطالبها  وبقيت 
بال�شيدة لتطالبها بباقي �ملبلغ، �إل �أنها �كت�شفت �أن هاتفها 
مغلق. وهو ما دفع بها �إىل �إيد�ع �شكوى مفادها �أن تلك 
�إثر ذلك، مت توقيف  �بنتها.  وعلى  �ل�شيدة �شرقت منها 
و�لدتها  م��ن  �لطفلة  ����ش��رتت  �أن��ه��ا  �أك���دت  �ل��ت��ي  �ل�شيدة 
وعمرها مل يكن يتجاوز ثالثة �أ�شهر.  وبعد تقدمي بائعة 
�ملزرية  �ملادية  ظروفها  �أن  �شرحت  �ملحكمة،  �إىل  �بنتها 
هي �لتي دفعتها �إىل �رتكاب هذ� �لفعل، حيث ف�شلت بيع 

�بنتها ل�شمان لقمة عي�س لبنيها �لآخرين.

يده�س والده باخلطاأ ويقتله
�نت�شر على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي في�شبوك و تويرت 
مقطع فيديو ل�شاب �أقدم على ده�س وقتل و�لده باخلطاأ 
�أمام بو�بة م�شت�شفى.  ويظهر �لفيديو �ملوؤمل جد�، �لذي 
من  ي��ن��زل  �شابا  �لكويتية،  �لأن��ب��اء  ج��ري��دة  م��وق��ع  ن�شره 
لل�شرطان يف  �أم��ام مركز �حل�شني  �ل�شيارة وهي متوقفة 
�لأردن.   ويرتك �ل�شاب مكانه ل�شاب �آخر ليقوم ب�شياقة 
�ل�شيارة. و�أثناء عملية م�شاعدة �لو�لد �ملري�س ليتم نقله 
من كر�شي متنقل ليجل�س د�خل �ل�شيارة، وقعت �لكارثة 
�لكرى.  فقد �شغط �ل�شاب على دو��شة �لوقود باخلطاأ 
برفقة  كانا  �للذ�ن  �ل�شخ�شان  �بتعد  بينما  و�ل��ده  ليقتل 
�لو�لد ب�شرعة عن �ل�شيارة �ملندفعة بقوة، ليلقى �لرجل 
�ملري�س م�شرعه على �لفور �أمام بو�بة �مل�شت�شفى بعد �أن 

ده�شه �بنه، بح�شب نا�شري �لفيديو. 

تقتل زوجها لأنه ن�شي عيد ميالدها الـ45!
�ل�45، حيث  �م��ر�أة رو�شية قتلت زوجها لأن��ه ن�شى عيد ميالدها  �أن  �لد�يلي ميل �لريطانية   ذك��رت �شحيفة 

�أخرت لياليا  توبيكوفا �ل�شرطة �أن زوجها خالبيك مل يتذكر يوم عيد ميالدها خا�شة قبل ذهابه �إىل �لعمل 
�شباحاً، وعندما عاد �إىل �ملنزل من وظيفته، كانت تتوقع �أن يدخل �ملنزل ومعه باقة من �لزهور ليقدمها لها، 

ولكنه مل يح�شر �شيئا.
�أكد متحدث با�شم �ل�شرطة يف قرية بالقرب من مدينة ��شرت�خان فى جنوب رو�شيا �أن �لزوجة قامت بتح�شري 
ماأدبة ع�شاء على �شوء �ل�شموع ل�شخ�شني، بينما كان زوجها غافاًل عن يوم عيد ميالدها، وذلك ما جعلها تفقد 
�أع�شابها، وفجاأة قامت �أثناء تناوله �لع�شاء بال�شتيالء على �شكني �ملطبخ وطعنته يف قلبه، ومن ثم �نهار زوجها 

)50 عاماً( وتويف بعد فرتة وجيزة �إثر فقده �لكثري من �لدماء دون �إ�شعاف.
وبح�شب �لد�يلي ميل، قد �عرتفت توبيكوفا بقتل زوجها لل�شرطة، وتنتظر �لآن �شدور �حلكم. 
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يطّلق البنت.. ويغت�شب اأّمها..!
•• الفجر	-	تون�س

�شابا  فان  �لتون�شية،  �أخبار �جلمهورية  �أوردت��ه جريدة  ما  بح�شب 
من �أحياء �ل�شاحية �جلنوبية للعا�شمة تون�س، �أقدم على �غت�شاب 
�أّم طليقته، وبح�شب ما جاء يف ملّف �لبحث على ل�شان �ملت�شّررة، 
�أنه يف ذ�ت ليلة تذكرت موعد خال�س دين متخّلد بذّمتها فكان 
توفري  على  مل�شاعدتها  قريباتها  �إح��دى  �إىل  �لّتوّجه  عليها  لز�ما 
�مل�شافة وخطورة �لطريق �قرتحت على طليق  �ملبلغ ونظر� لبعد 

�بنتها مر�فقتها �إىل مق�شدها.
�أنه  عنها  وغ���اب  طليقته،  �أم  مر�فقة  على  ب��الأم��ر  �ملعني  ف��و�ف��ق 
�آثارها حمفورة يف  بذلك يخّطط للقيام بعملية جهنمية �شتبقى 
تعّمد  �ملق�شود،  �ملكان  �إىل  للو�شول  معا  �لطريق  و�شلكا  ذ�كرتها، 
باأن �لطريق �لذي �شلكه يف �لأول يكون يف  �مل�شلك حمتجا  تغيري 
تلك �ل�شاعة �ملكان �ملف�شل لعدد من �ملنحرفني فما كان عليها �إل 

�ملو�فقة.
�أم  و�أج���ر  �أن��ي��اب��ه،  ع��ن  ك�ّشر  و�د حتى  لقنال  ومب��ج��ّرد حم��اذ�ت��ه 
بالرغم  مو�قعتها،  يف  و�شرع  �أو�م���ره  �إىل  �لن�شياع  على  طليقته 
رمى  �لآدم��ي  �لوح�س  �أن  �إل  و�لدته  مقام  وهي يف  تو�ّشالتها  من 
قر�بة  م��ن  �لطرفني  يجمع  م��ا  وتنا�شى  جانبا  �لأخ��الق��ي��ات  بكل 

وم�شاهرة ومت�ّشك باإ�شباع غريزته �حليو�نية.
�جلاين مل ير�شى مبا �أتاه يف حّق حماته بل مبا�شرة بعد �نتهائه 
�أط��ل��ق��ت عقريتها  �أو  ب��ه  و���ش��ت  ه��ي  �إن  بالقتل  ه��ّدده��ا  فعلته  م��ن 
حتى  رغبته  ل��ه  لّبت  �مل��وق��ف  ه��ذ�  و�أم���ام  للنجدة،  طلبا  بال�شياح 

توؤّمن عودتها �إىل منزلها ناجية من موت حمّقق.
من  �ل�شحّية  متكنت  وغا�شبة،  منك�شرة  منزلها  �إىل  عودتها  بعد 
�إىل  مبا�شرة  وت��وج��ه��ت  �شهرها،  م��ن  غفلة  يف  جم���ّدد�  م��غ��ادرت��ه 
مركز �لأم��ن باملنطقة حيث �شردت لأع��و�ن �لأم��ن ما تعّر�شت له 
�لأو�شاف  على  و�عتماد�  بالقتل،  وتهديد  و�غت�شاب  �عتد�ء  من 
�لقب�س عليه  م��ن  �لأم���ن  �أع���و�ن  �حل��م��اة متكن  بها  تقّدمت  �لتي 
لكن  تهم،  من  �إليه  ن�شب  ما  �لبد�ية  يف  �أنكر  للبحث  وباإخ�شاعه 
ومّتت  بفعلته،  �أق���ّر  و�حل��ج��ج  �ل��ق��ر�ئ��ن  م��ن  بالعديد  مبجابهته 

�إحالته للق�شاء ملحاكمته. 

فتاة تنجب تواأما من خالها..!
جدت موؤخر� حادثة غريبة متثلت يف �إجناب �شابة يف �لعقد �لثالث 
من عمرها ، لتو�أمني ليتبني بعد �لتحريات �أّن و�لدهما هو خال 

هذه �ل�شابة) �شقيق �أّمها( . 
و�عرتفت هذه �لفتاة �ليتيمة �لأبوين، �إىل �لعاملني بق�شم �لولدة 
و�لد  بهوية   ، تون�س(  غ��رب  �لكاف)�شمال  حمافظة  مب�شت�شفى 

تو�أميها، فقامو� على �لفور باإعالم �جلهات �لأمنّية بالو�قعة .
و  باأقو�لها  مت�شكت   ، �لفتاة  �أق��و�ل  �شّحة  ح��ول  �لتحري  ومبزيد 
�أّن خالها قام مبو�قعتها مرتني و هو من ت�شبب بحملها ،  �أك��دت 

العار�شة هايدي كل�م تقبل الروب�ت خالل عر�س اأزياء يف مانهامي، جن�ب اأملانيا. )ا ف ب(م�شتغال  بذلك �لظروف �ل�شعبة �لتي متر بها هذه �لفتاة.

مادونا تبيع �شقة 
بـ20 مليون دولر 
باعت �لنجمة �لعاملية، مادونا، �شقة 
����ش��رتت��ه��ا م��ن��ذ ع��ق��ود م��ع طليقها 
�ل��ن��ج��م، ���ش��ون ب���ن، ل��ق��اء 19.995 

مليون دولر، بعد �أن خف�شت 
% من �شعر عر�شها �لأ�شلي.  15

�شرتيت  )و�ل  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
جورنال( �لأمريكية، عن �شما�شرة، 
�أن مادونا )54 عاماً( باعت �شقتها 
�شندوق  مل��دي��ر  ب����ارك  ���ش��ن��رت�ل  يف 
لقاء  ن��������اول،  دي����ب����اك  �ل����ت����ح����وط، 

19.995 مليون دولر.
مرت�ً   1828 �ل�شقة  م�شاحة  وتبلغ 
غرفة،   14 م���ن  وت���ت���األ���ف  م���رب���ع���اً، 
بينها 6 غرف نوم، وغرفة معي�شة، 
وم���ط���ب���خ، وغ���رف���ت���ي ج���ل���و����س، و8 
ح��م��ام��ات. وك��ان��ت م��ادون��ا عر�شت 
�لثاين  ت�����ش��ري��ن  ل��ل��ب��ي��ع يف  �ل�����ش��ق��ة 
مليون   23.5 لقاء  �ملا�شي  نوفمر 
��شرتتها  م��ادون��ا  �أن  ويذكر  دولر. 
منذ عقود مع زوجها �آنذ�ك �لنجم 
�شون بن، �لذي تزوجته عام 1985 

وتطلقت منه عام 1989.

اأظافر ليدي غاغا 
بـ12 األف دولر 

و�شعتها  �إ�شطناعية  �أظافر  بيعت 
حفل  خالل  غاغا،  ليدي  �لنجمة، 
�أي��رل��ن��د� �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، مبز�د  يف 

مقابل �أك� من 12 �ألف دولر.
وذكرت �شحيفة )بو�شطن هري�لد( 
�أن �لأظافر �لإ�شطناعية باللونني 
�ل��ت��ي و�شعتها  و�ل��ذه��ب��ي  �لأ����ش���ود 
د�ب��ل��ن يف  غ��اغ��ا، خ���الل حفلها يف 
2012 كجزء  ع��ام  �شبتمر  �أي��ل��ول 
عر  بيعت  �ملو�شيقية  جولتها  من 
�لإلكرتوين  )�أرت���ك���ر�ف���ت(  م��وق��ع 

مقابل �أك� من 12 �ألف دولر.
�لعاملني خالل �حلفل  �أحد  وكان 
�أخ���ذ �لأظ��اف��ر �ل��ت��ي �أز�ل��ت��ه��ا غاغا 

بعد �حلفل.

يعي�س  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���س  �أن  بريطانية،  در����ش��ة  ذك���رت 
�أهاليهم طوياًل يرجح �أن يعي�شو� �أنف�شهم لفرتة طويلة، 
و�أن يكونو� �أقل عر�شة لالإ�شابة بال�شرطان وغريه من 

�لأمر��س �ملرتبطة بالتقدم بال�شن.
دورية  م��ن  �أ  �ل�شل�شلة  يف  ن�شرت  �لتي  �ل��در����ش��ة  وذك���رت 
ع��ن جامعة  �ل�����ش��ادرة  �أف ج��ريون��ت��ول��وج��ي  ذ� ج��ورن��ال 
�لطب  مدر�شة  م��ن  باحثني  �أن  �لريطانية،  �أك�����ش��ف��ورد 
�لأ�شخا�س  �أن  وج���دو�  �لريطانية  �إك�شيتري  بجامعة 
�لذين تعي�س �أمهاتهم �أك� من 91 عاماً �أو يعي�س �آباوؤهم 
�أك� من 97 عاماً، هم �أقل عر�شة لالإ�شابة بال�شرطان 

.% بن�شبة 24 
بن�شبة  �نخف�شت  �لأولد  �أن معدلت وفيات  كما وج��دو� 
و�لديهم على  �أح��د  يعي�شه  �لزمن  لكل عقد من   %  19

�لأقل فوق �شن �ل� 65.
�ل��روف�����ش��ور وي��ل��ي��ام هينلي، م��ن م��در���ش��ة �لطب  وق���ال 
�لأطفال  �أن  �أظهرت  �شابقة  در��شات  �إن  �إك�شرت،  بجامعة 

�أك�  100 ع���ام ه��م  �أك���� م��ن  �أه��ال��ي��ه��م  �ل��ذي��ن يعي�س 
لالإ�شابة  عر�شة  و�أق���ل  �أط���ول،  لفرتة  ليعي�شو�  عر�شة 
باأمر��س �لقلب ، غري �أنه �أ�شار �إىل �أن هذ� �أول دليل د�مغ 
على �أن �لأطفال �لذين يعي�س �أهاليهم حتى �شن متاأخرة 

هم �أقل عر�شة �أي�شاً لالإ�شابة بال�شرطان .
و�أ�شاف كما وجدنا �أنهم �أقل عر�شة لالإ�شابة بال�شكري 

�أو �جللطة �لدماغية .
و�أ�شار �إىل �أن هذه �لآثار �لوقائية يتم تو�رثها من �لأهايل 
�لذين يعي�شون �أك� من 65 عاماً، �أي يف �شن �أ�شغر من 
�ل�شن �لتي نظرت فيها در��شات �شابقة، كانت �أجريت على 

�لأهايل �لذين تخطى عمرهم �ل�80 عاماً .
�شن  �أه��ال��ي��ه��م ح��ت��ى  �ل��ذي��ن يعي�س  �لأط���ف���ال  �أن  وت��اب��ع 
�أو  ب��ال�����ش��رط��ان  �لإ���ش��اب��ة  ���ش��د  منيعني  لي�شو�  م��ت��اأخ��رة 
�أنه  ، غري  �ل�شن  بالتقدم يف  �أخ��رى متعلقة  �أم��ر����س  �أي 
بهذه  �إ�شابتهم  معدل  �أن  �أظ��ه��رت  در��شتنا  �أن  �إىل  لفت 

�لأمر��س ينخف�س .

طول عمر الأهل قد يقي الأبناء من ال�شرطان

�شاكريا: الر�شاعة اأف�شل جتارب حياتي
و�حدة من  �لطبيعية هي  �لر�شاعة  �ن  �شاكري�،  �لأ�شل،  �للبنانية  �لكولومبية،  �لنجمة  ذكرت 

�أف�شل �لتجارب يف حياتها، ومازحت قائلة �نها تعتزم �إر�شاع �بنها �إىل حني ذهابه �إىل �جلامعة. 
وقالت �شاكري� يف مقابلة مع موقع يو �إ�س ماغازين �لأمريكي، �ن �لر�شاعة هي و�حدة من 
�أف�شل جتارب حياتي.. و�أنا �أحب ذلك، ول �أ�شتطيع �لتوقف و�أعتقد �نني �شاأر�شع �إبني �إىل �أن 
يذهب �إىل �جلامعة! . وذكرت �ن ر�شاعة �شغريها �شاعدتها يف خ�شارة بع�س �لوزن �لز�ئد من 

حملها ب�شرعة �أكر، بالرغم من �عرت�فها باأنها مل ت�شل بعد �إىل �لوزن �لذي ترغبه.
معه  �لتعامل  بها يف  ت�شعر  �لتي  �لر�حة  وعن  باإبنها  تعلقها  �شنة عن   35 �شاكري�  وحتدثت 

خالفاً لعتقاد �لكثريين باأنها �شتكون �أما ه�شتريية .
ولفتت �إىل �نه بالإ�شافة �إىل �ن�شغالها باإبنها، فهي تعمل على �ألبومها �جلديد �لذي �أو�شحت 
�نه ل يت�شمن �أغنية ل�شغريها. وقالت كتبت �أغنية له يوم كنت �شاألده لكنها لنا وحدنا فقط 

. ي�شار �إىل �ن �شاكري� �أجنبت يف كانون �لثاين يناير �ملا�شي �شبياً �أطلقت عليه ��شم ميالن من 
زوجها لعب كرة �لقدم �لأ�شباين جري�رد بيكيه.


