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العني يعلن ر�سمياً تعاقده 
مع الغافري 3 موا�سم 

عربي ودويل

�سانويف تطلق من�سة توزيع اأدوية 
لتلبية احتياجات ال�رشق الأو�سط

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

رئي�ص اأوغندا ينتقد ت�رشيحات القاهرة 
ويدعو ملزيد من ال�سدود الأفريقية 

   

لتبقى الإمارة جميلة يف عيون مواطنيها ومقيميها
عد�شة »�لفجر« تر�شد و�أ�شغال

 �أم �لقيوين تبادر باإز�لة �ملخلفات
•• اأم القيوين – حم�شن را�شد 

خدماتها  القيوين،  ب��اأم  العامة  واخل��دم��ات  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  توا�شل 
املرتاكمة خلف  املخلفات  الإم��ارة مواطنني ومقيمني، لرفع  لأه��ايل 
املارة على الطرق  اأنظار  البعيدة عن  ال�شكنية، حتى منها  التجمعات 
العامة والرئي�شية، من منطلق اأنها خدمة عامة ووطنية تظهر الإمارة 
ب�شورة تليق با�شم دولة الإمارات العربية املتحدة، وياأتي تطبيق هذه 
الإ�شرتاتيجية من اأجل املحافظة على نظافة الإمارة واحلد من تلوث 

البيئة، واإبقاءها �شورة جميلة ل ت�شوه املنظر العام. 
باأم  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  �شلومة مدير  ب��ن  ب��ادر م�شبح حميد  م��ن جهته 
القيوين، بال�شتجابة ال�شريعة ل� عد�شة )الفجر( التي ر�شدت �شورا 
مبنطقة  �شكنية  ملنطقة  باخللف  يقع   ، واملخلفات  القمامة  من  لكم 

الرملة بعيدا عن اأعني املارة على الطريق العام .  )التفا�شيل �ص(

�لرتبية مناهج  جودة  لتقييم  بند�   17 و  معيار�   16
•• دبي- حم�شن را�شد

واملعلمني،  للموجهني  معيارا   16 والتعليم  الرتبية  وزارة  و�شعت 
و17 بندا لأولياء الأم��ور والطلبة  لتقييم جودة مناهجها، بهدف 
التعليمية،  امل���راح���ل  ل��ك��اف��ة  امل��در���ش��ي  ال��ك��ت��اب  الرت���ق���اء مب�����ش��م��ون 

والنهو�ص بالعمل الرتبوي مبا ي�شب يف م�شلحة الطلبة.
اأن وزارة الرتبية راعت  واأك��دت قيادات وزارة الرتبية والتعليم على 
يف اختيار معايريها لبناء مناهجها ، على اأن ت�شاهم يف بناء املعرفة ، 
وفهم املادة العلمية لدى املتعلم ، وتنمية قدرات التعلم الذاتي لدى 

املتعلمني.                    )التفا�شيل �ص5(

عنا�شر من اجلي�ص احلر ي�شتولون على دبابتني للجي�ص النظامي يف �شمال غرب البالد )رويرتز(

احلر يتقدم يف اإدلب والنظام يق�شف الرقة وا�شتباكات مبناطق متفرقة

و��شنطن تقر ت�شليح �لثو�ر وتدر�س حظر� جويا وباري�س ت�شتبعد

هل انقلب الرئي�س التون�شي على حلفائه وقفز اإىل دّكة املعار�شة؟

�ملرزوقي يتعهد مبنع مترير �لد�شتور يف �شيغته �حلالية..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

التون�شي  التاأ�شي�شي  املجل�ص  داخل  اخلالف  يتزايد 
حول م�شوّدة الد�شتور النهائية ويبدو ان ثلث اأع�شاء 
ل  الد�شتور  من  الن�شخة  هذه  ان  يعتربون  املجل�ص 
ت�شتجيب لتطلعات واآمال التون�شيني كما اأّن خرباء 
القانون الد�شتوري يرون يف بع�ص ف�شولها تهديدا 

ملدنية الدولة واحلريات.
ه����ذا اخل�����الف ت���ط���ّور ب�����ش��ك��ل لف����ت ط����ال خارطة 
على  ان��ع��ك��ا���ص  ل��ه  و���ش��ي��ك��ون  ال�شيا�شية  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
امل�شهد ال�شيا�شي التون�شي يف الأ�شابيع القادمة وعند 

عر�ص الد�شتور على النقا�ص والت�شويت.
ول ي�شتبعد مراقبون اأن تكون احل�شابات النتخابية 

هي التي نقف وراء هذا الفرز اجلديد .
وُيالحظ يف هذا ال�شياق، انتقال حزب املوؤمتر، حزب 

الرئي�ص املرزوقي وامل�شارك يف الئتالف احلاكم، اإىل 
املعار�شة يف حني اقرتب احلزب اجلمهوري، بزعامة 
ال�����ش��اب��ي واح���د اب���رز اأح����زاب امل��ع��ار���ش��ة، م��ن موقف 
التوقيع  املجل�ص  يف  ن��واب��ه  ورف�����ص  النه�شة  ح��رك��ة 
احلالية  �شياغته  يف  الد�شتور  رف�ص  عري�شة  على 
املمثلة يف  الد�شتورية  الأح��زاب  اب��رز  �شاركه يف ذلك 
كمال مرجان  بزعامة  املبادرة  التاأ�شي�شي وهو حزب 
العابدين  زين  ال�شابق  الرئي�ص  خارجية  وزراء  اآخر 

بن علي.
لكن من ابرز الإ�شارات امل�شّجلة يف دائرة الختالف 
حول الد�شتور، ما ُنقل عن الرئي�ص التون�شي املوؤقت 
من�شف املرزوقي من انه لن ي�شمح بتمرير الد�شتور 
جلده  امل��رزوق��ي  ا�شتبدل  فهل  احل��ال��ي��ة.  �شيغته  يف 

وانقلب على حلفائه وقفز اإىل دّكة املعار�شة؟
)التفا�شيل �ص11(

�شتبداأ  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اإن 
اإىل  ع�شكرية  م�شاعدات  اإر���ش��ال 
اأكدت  بعدما  وذلك  �شوريا،  ثوار 
لديها  ال����ش���ت���خ���ب���ارات  اأج����ه����زة 
ا���ش��ت��خ��دام ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����ص ب�شار 
الأ�����ش����د اأ����ش���ل���ح���ة ك��ي��م��ي��اوي��ة يف 
ت�����ش��ه��ده البالد  ال����ذي  ال�����ش��راع 

ال�شوري  ال��ع�����ش��ك��ري  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
امل��ع��ار���ص، وي��رج��ع ذل���ك جزئيا 
التو�شل  مت  ال��ت��ي  النتيجة  اإىل 
اأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  وه����ي  اإل��ي��ه��ا 

كيمياوية.
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص يف بيان  وذك����ر 
جمتمعنا  ل������دى  اأ�����ش����ب����ح  اأن��������ه 

دبلوما�شيان  ك�������ش���ف  ح����ني  يف 
غربيان بح�شب وكالة رويرتز اأن 
منطقة  فر�ص  تدر�ص  وا�شنطن 

حظر جوي حمدودة يف �شوريا.
باراك  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  وق��رر 
مبا�شر  دع�����م  ت����ق����دمي  اأوب�����ام�����ا 
"ينطوي على اأغرا�ص ع�شكرية" 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأع���ل���ن اجل��ي�����ص ال�������ش���وري احلر 
الإ�شكان  مع�شكر  على  �شيطرته 
اجلمعة،  ام�ص  باإدلب  الع�شكري 
ال�شوري  اجل��ي�����ص  ك��ث��ف  يف ح��ني 
على  امل��دف��ع��ي  ق�شفه  ال��ن��ظ��ام��ي 
الذي  التقدم  بعد  الرقة  املدينة 
بينما  املعار�شة،  مقاتلو  اأح���رزه 
����ش���ه���دت اأن�����ح�����اء م���ت���ف���رق���ة من 
وق�شفا  ا�شتباكات  ام�ص  �شوريا 
اأعقاب  وغ���ارات جوية، وذل��ك يف 
ق�شف كتائب احلر مطار دم�شق 

الدويل بال�شواريخ.
و�شقط قتلى وجرحى �شقطوا يف 
النظام  قوات  �شنته  ق�شف جوي 
ا�شتهدف  ح��ي��ث  امل���دي���ن���ة،  ع��ل��ى 
البلدي  امل��ل��ع��ب  م��ب��ن��ى  ال��ق�����ش��ف 
مم��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن ���ش��ق��وط قتيلني 

وع�شرات اجلرحى.
وقد بث نا�شطون على الإنرتنت 
�شورا تظهر حجم الدمار الذي 
اجلوية،  ال����غ����ارة  ع��ن��ه  اأ����ش���ف���رت 
عنيفة  ا�شتباكات  بعد  ه��ذا  ياأتي 
والنظامي  احل��ر  اجلي�شني  ب��ني 
���ش��ه��ده��ا حم���ي���ط ال���ف���رق���ة 17 

مبحافظة الرقة.

األقى  وكان اجلي�ص النظامي قد 
الرقة  ع��ل��ى  م��ت��ف��ج��رة  ب��رام��ي��ل 
امل��دف��ع��ي على  ك��ّث��ف ق�شفه  ك��م��ا 
املدينة بعد التقدم الذي اأحرزته 
باتت  ح��ي��ث  امل�شلحة،  امل��ع��ار���ش��ة 
مقر  على  ال�شيطرة  و�شك  على 

الفرقة 17.
والرتباك  التوتر  ح��ال��ة  وع��م��ت 
ب��ع��د حتليق طائرة  ال��رق��ة  ع��ل��ى 
امل���دي���ن���ة،  ����ش���م���اء  م����روح����ي����ة يف 
اأن القوات النظامية  م�شريا اإىل 
حيث  مدنية،  منطقة  ا�شتهدفت 
الرحمن  م�شجد  ق�شفها  ط���ال 
يف حي الرميلة و�شواه بالأر�ص، 
ولفت اإىل ت�شاعد اأعمدة الدخان 

يف كل مكان.
املعلمني  اأوقفت نقابة  يف الأثناء 
ال�شهادة  ام���ت���ح���ان���ات  الأح��������رار 
الإع����دادي����ة ع��ق��ب ق�����ش��ف قوات 
ال����ن����ظ����ام ع��������ددا م�����ن امل�����دار������ص 

بالرقة.
وت���ت���زام���ن ه����ذه ال���ت���ط���ورات مع 
ب��ني مقاتلي  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ان����دلع 
املعار�شة واجلي�ص النظامي عند 
اإنخل  لبلدة  ال�شرقية  الأط��راف 

بريف درعا جنوب �شوريا.
الأبي�ص  البيت  وا�شنطن قال  يف 

تقييم  ح���ال���ي���اً  ال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي 
عايل الثقة باأن اأ�شلحة كيمياوية 
ا�شتخدمت على نطاق �شيق من 

جانب نظام الأ�شد يف �شوريا.
اإن  اأوباما قال  اأن الرئي�ص  وتابع 
الكيمياوية  الأ�شلحة  ا�شتخدام 

�شيغري ح�شاباته وهو ما حدث.
واأو�شح البيت الأبي�ص اأن تقييماً 
ال�شتخبارات  منظمات  اأج��رت��ه 
غ����از  اأن  ُي����ظ����ه����ر  الأم�����ريك�����ي�����ة 
واأن  ا�شُتخدم،  �شارين  الأع�شاب 
�شخ�شاً  و150   100 ب��ني  م��ا 

ُقتلوا يف الهجمات.
فرن�شا  راأت  ذات�������ه  ال����وق����ت  يف 
ان  املرجح  ان��ه من غري  اجلمعة 
ي��ع��ط��ي جم��ل�����ص الم����ن ال���دويل 
حظر  منطقة  لفر�ص  موافقته 
فر�شية  وه���ي  ���ش��وري��ا  يف  ج���وي 
ع�شكريون  م�شوؤولون  اقرتحها 

يف وا�شنطن.
اخلارجية  با�شم  املتحدث  وق��ال 
الفرن�شية فيليب لليو من غري 
المن  جمل�ص  يوافق  ان  املرجح 
ع��ل��ى ه���ذا الج�����راء م��ذك��را باأن 
مير  ج��وي  حظر  منطقة  فر�ص 
عرب قرار الزامي ملجل�ص المن.
ال ان رو�شيا وال�شني تعار�شان.

اأردوغان يتحدث خالل اجتماع حلزب العدالة والتنمية )رويرتز( 

بدء اأ�شبوع التمرد واجلي�س يتاأهب ا�شتعدادًا لـ30 يونيو

�لأزهر يدعو �مل�شريني �إىل �حلفاظ على وطنهم

•• اأنقرة-رويرتز:

دع�����ا رئ���ي�������ص ال����������وزراء ال���رتك���ي 
ام�ص  اردوغ������������ان  ط���ي���ب  رج������ب 
يف  املعت�شمني  امل��ح��ت��ج��ني  م��ئ��ات 
ا�شطنبول  ب��و���ش��ط  غ���ازي  م��ن��ت��زه 
ر�شالتهم  ان  قائال  مغادرته  اىل 
بعد  احل�����ك�����وم�����ة  اىل  و�����ش����ل����ت 
حم��ادث��ات اأج��ري��ت ب��ه��دف انهاء 

ا�شطرابات بداأت منذ اأ�شبوعني.
اجتماع  خ����الل  اردوغ�������ان  وق�����ال 
الذي  والتنمية  ال��ع��دال��ة  حل���زب 
�شئتم  كما  هنا  مكثتم  ل��ه  ينتمي 
كانت  اذا  ر���ش��ال��ت��ك��م.  واأو���ش��ل��ت��م 
ر���ش��ال��ت��ك��م ب�������ش���اأن م��ت��ن��زه غ���ازي 
بتق�شيم فانه مت تلقيها وتقييمها. 
واأ�����ش����اف ارج����وك����م ارح����ل����وا عن 
م��ت��ن��زه غ���ازي الن واذه���ب���وا اىل 

دياركم.
وو���ش��ف حم��ت��ج��ون اأت����راك ام�ص 
الوزراء  برئي�ص  لقاءهم  اجلمعة 
وقالوا  ب��الإي��ج��اب��ي،  الأول  اأم�����ص 
اإن اأردوغان تعهد بتجميد خطط 
ميدان  يف  متنزه  تطوير  لإع���ادة 
اأن ت�شدر  تق�شيم باإ�شطنبول اإىل 

حمكمة قرارا ب�شان امل�شروع.
وك����ان اردوغ�������ان ال��ت��ق��ى ممثلني 

ملجموعة تعار�ص خططه لتطوير 
حديقة جيزي يف ا�شطنبول، بعد 
نفد  �شربه  اإن  قوله  من  �شاعات 

اإزاء املحتجني.
الأنا�شول  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف�����ادت 
الرتكية باأن اأردوغ��ان اجتمع مع 
فنانني  ثمانية  املوؤلف من  الوفد 
ت�شامن  جت��م��ع  م���ن  وع�����ش��وي��ن 
الحتجاجات  يقود  ال��ذي  تق�شيم 

على خطط تطوير امليدان. 
وقال ت�شامن تق�شيم اإن اأردوغان 
وع�����د ب��ال��ت��ق��ي��د ب���احل���ك���م ال����ذي 
ق�شائية  دع�������وى  يف  ���ش��ي�����ش��در 

اأقامها الئتالف يف م�شعى لوقف 
واإجراء  التطوير  اإع���ادة  م�شروع 
اأ�شدرت  اإذا  ا�شتفتاء على اخلطة 

املحكمة حكما ل�شالح احلكومة.
وقال تايفون كهرمان من ت�شامن 
اللقاء  عقب  لل�شحفيني  تق�شيم 
اإذا جاءت  اإنه  ال��وزراء  قال رئي�ص 
موؤيدة  ال���ع���ام  الق������رتاع  ن��ت��ي��ج��ة 
كمتنزه  ال�������ش���اح���ة  ه�����ذه  ل�����رتك 
واأ�شاف  بها.  �شيتقيدون  فاإنهم 
يجري  لن  امل�شروع  باأن  تعليقاته 
تنفيذه حتى ي�شدر الق�شاء قرار 

هو نتيجة اإيجابيةلالجتماع.

•• القاهرة-وكاالت:

بور�شعيد  م���دي���ن���ة  يف  اجل���م���ع���ة  ام�������ص  م�������ش���اء  ان���ط���ل���ق���ت 
اأ�شبوع  م�شريات  اأوىل  م�شر،  �شرقي  �شمال  الإ�شرتاتيجية، 
انتخابات  اج��راء  بهدف  تنظمه قوى معار�شة  ال��ذي  مترد 

رئا�شية مبكرة.
وبح�شب مرا�شل الأنا�شول يف بور�شعيد، فاإن م�شرية ام�ص 
تخرج عقب �شالة الع�شاء من امل�شجد العبا�شي حتت عنوان 

اإنذار.
واأ�شبوع مترد، الذي بداأ ام�ص وحتى 20 من ال�شهر اجلاري، 
من املقرر اأن ي�شمل 7 حمافظات موزعة على م�شر �شمال 
الغربية،  ال�شيخ،  كفر  )بور�شعيد،  بالتوايل:  وهي  وجنوبا، 
اأ���ش��ي��وط، الإ���ش��ك��ن��دري��ة، ال��دق��ه��ل��ي��ة(، بحيث يتم  امل��ن��وف��ي��ة، 
تنظيم فعالية يف كل حمافظة، بح�شب بيان اأ�شدرته حملة 
الأنا�شول  م��را���ش��ل  وو���ش��ل  اأخ����رى،  وق���وى معار�شة  مت��رد 

ن�شخة منه.
اأن  �شاهني،  الإع��الم��ي حلملة مت��رد، ح�شن  املتحدث  واأك��د 
احلملة لن ت�شدر �شخ�شاً لتزعم التظاهرات، واأنها و�شعت 
30 يونيو، واأنه �شيتم رفع علم م�شر فقط  ملا بعد  ت�شوراً 

اأثناء التظاهرات.
عن  نتخلى  اأن  لبد  قوله:  �شاهني  عن  اأخبار  بوابة  ونقلت 
عباءتنا احلزبية وتياراتنا ال�شيا�شية يف تلك اللحظة، لأنه 

ورئي�ص  م�شتبدة  جماعة  مواجهة  يف  م�شر  �شعب  �شيكون 
فا�شل فقط.

واأ�شاف: هناك م�شل�شل متكرر من النتهاكات التي يتعر�ص 
لها اأع�شاء حملة مترد واأ�شبح هناك اعتداء مبا�شر وبالرغم 

من ذلك نحن متم�شكني بالرد يف اإطار ال�شلمية.
وح���ول ح��ال��ة ال��ف��زع وال��ذع��ر ال��ت��ي ت�����ش��ود ال�����ش��ارع امل�شري 
 30 املقبلة بني حملة مترد وحملة جترد يوم  من احل��رب 
يونيو، اأ�شار اإىل اأن دعوات الإخوان بالنزول هدفها ترهيب 
الحتادية  ع��ن  ت��راج��ع  ل  ولكن  امل�شري  ال�شارع  وتخويف 
ونحمل الأجهزة الأمنية العتداء وهو بداية موجة ثورية 

جديدة.
اإن قوات اجلي�ص  �شيادية م�شوؤولة يف م�شر  وقالت م�شادر 
20 دقيقة  القدرة على �شبط الأو�شاع يف  امل�شري متتلك 
30 يونيو حزيران اجل��اري، الذي  ي��وم  يف ح��ال ت�شاعدها 
حممد  ل��ل��رئ��ي�����ص  وم��ع��ار���ش��ة  م���وؤي���دة  م��ظ��اه��رات  �شي�شهد 

مر�شي، و�شط خماوف من وقوع م�شادمات دموية.
وقالت امل�شادر، التي طلبت عدم الك�شف عن هويتها لكونها 
غري خمولة احلديث اإىل الإع��الم، اإن اأكرث اأف��رع ووحدات 
القوات امل�شلحة تاأهبا ليوم 30 يونيو حزيران اجلاري هي 
العبا�شية و�شط  الع�شكرية )بحي  املركزية  املنطقة  وحدات 
الوحدات  وه��ي  وال�شاعقة،  وامل��ظ��الت  القاهرة(  العا�شمة 
التي حر�ص وزير الدفاع امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي على 

الأيام  خ��الل  القتالية  كفاءتها  على  والطمئنان  زيارتها 
بها  وامل��ن��وط  ال��ق��اه��رة  اإىل  الأق���رب  لأن��ه��ا  املا�شية،  القليلة 

التدخل ال�شريع يف اأي وقت اإذا ما تطورت املظاهرات.
وت��اب��ع��ت اأن ه����ذه ال���ق���وات ل��دي��ه��ا ال���ق���درة م���ع غ���ريه���ا يف 
احليوية  امل��راف��ق  على  ال�شيطرة  على  املختلفة  املحافظات 
دقيقة،   20 تتجاوز  ل  ف��رتة  يف  الأو���ش��اع  على  وال�شيطرة 

حيث اإنها مدربة على هذا الأمر بكل دقة.
من جانبه دعا الأزهر ال�شريف ام�ص امل�شريني اإىل احلفاظ 
�شيا�شية  وح��رك��ات  ق��وى  فيه  ت�شتعد  وق��ت  على وطنهم، يف 
يف  اخل��روج  اإىل  مر�شي  حممد  للرئي�ص  ومعار�شة  م��وؤي��دة 
30 يونيو و�شط خماوف من وقوع  مظاهرات حا�شدة يوم 

م�شادمات دموية بني الفريقني.
وقال الأزهر يف بيان، و�شل مرا�شل الأنا�شول ن�شخة منه،: 
اإنه يف هذه املرحلة الدقيقة من حياة م�شرنا العزيزة ي�شع 
الأزهر ال�شريف م�شر كلها ُن�شب عينيه.. يواكب م�شريتها 
�شالمتها  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل  بحر�شه  وك��رام��ت��ه��ا  حريتها  ن��ح��و 

و�شالمة �شعبها كله، ويناأى بها عن الت�شرذم والنق�شام.
اأن الأزه��ر ال�شريف يف هذه املرحلة الفارقة يوجه  واأ�شاف 
اأن حافظوا  اأًي��ا كان موقعه  ن��داءه اإىل كل مواطن م�شري، 
م�شلحة،  ك��ل  ف��وق  العليا  م�شلحته  و�شعوا  وطنكم،  على 
والأموال  الدماء  وادخ��روا  قلوبكم،  ويف  اأعينكم  يف  و�شعوه 

واجلهود لبناء الوطن و�شيانة اأمنه وحماية حدوده.

دعا املحتجني اىل مغادرة منتزه غازي  

�أردوغان يتعهد بتجميد م�شروع تق�شيم و�لحتكام للق�شاء 
ع�شر�ت �لإ�شابات يف قمع 
�لحتالل مل�شري�ت �ل�شفة

•• ال�شفة-وكاالت:

املواطنني  الح��ت��الل  ق��وات  منعت  ح��ني  الفل�شطينيني  ع�شرات  ا�شيب 
املع�شرة جنوب بيت حلم يف  امل�شادرة يف قرية  الو�شول لرا�شيهم  من 
للت�شامن  القرية  ال�شبوعية يف  امل�شرية  وذلك خالل  الغربية،  ال�شفة 
حممد  ال�شهداء  ل��ذك��رى  واح��ي��اء  الطعام،  ع��ن  امل�شربني  ال���ش��رى  م��ع 

جمجوم وعطا الزير، و�شد خطة برافر لتهجري بدو النقب.
وخرجت امل�شرية من امام مركز القرية مب�شاركة العديد من املت�شامنني 
وحمل  الفل�شطينني،  الن�شطاء  من  والعديد  القرية  واه��ايل  الجانب 
املتظاهرون العالم الفل�شطينية و�شور ال�شرى امل�شربني عن الطعام 
مطالبني  الح��ت��الل  �شيا�شة  �شد  يهتفون  وه��م  القرية  ���ش��وارع  وج��اب��و 
امل�شرية  و���ش��ول  ول���دى  الفل�شطينة،  الرا���ش��ي  ع��ن  الح��ت��الل  برحيل 
والليات  الحتالل  جنود  من  الع�شرات  هناك  ك��ان  القرية  مدخل  اىل 
الحتالل  جنود  وتعمد  ع��ام  ب�شكل  القرية  تغلق  كانت  التي  الع�شكرية 
امل�شادرة  ارا�شيهم  اىل  الو�شول  من  ومنعهم  املواطنني  على  الت�شييق 

بالقوة م�شتخدمني الدروع البال�شتيكية يف ذلك. 
واكد من�شق اللجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار وال�شتيطان يف ال�شفة ان 
املقاومة ال�شعبية يف القرية م�شتمرة حتى انهاء الحتالل واقامة دولة 
عن  امل�شربني  ال�شرى  مع  ت�شامنا  ج��اءت  امل�شرية  ه��ذه  وان  فل�شطني 
يع�شون حالة  الذين  املر�شى  وال�شرى  �شجون الحتالل  داخل  الطعام 

حرجة يف هذه الوقات. 
واأكد الناطق العالمي للجنة ال�شعبية يف املع�شرة حممد بريجة ان روح 

�شهداء ثورة الرباق ل زالت متدنا بالقوة والعزمية لنهاء الحتالل.
وعرب النا�شط يو�شف ال�شرقاوي عن الت�شامن مع بدو النقب م�شتنكرا 
وم�شادرة  بيوتهم  وه��دم  النقب  ب��دو  لتهجري  ت�شعى  التي  برافر  خطة 
ارا�شيهم، وداعيا بدو النقب اىل التم�شك بارا�شيهم، ومطالبا املجتمع 
الدويل بف�شح �شيا�شات الحتالل التي ت�شعى دائما اىل تهجري ال�شعب 

الفل�شطيني من ارا�شيهم. 

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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تخريج 4 دور�ت تخ�ش�شية باخلدمات �لإلكرتونية يف �لد�خلية 
حر�ص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون مع �شركائها اخلارجيني؛ ب�شفة 
اأن  اإىل  عامة وكليات التقنية العليا خا�شة ملا فيه م�شلحة للجميع، لفتاً 
الوزارة تعمل جاهدة على رفع كفاءة جميع العاملني يف الوزارة؛ والرتقاء 
ل�شرتاتيجيتها  جت�شيداً  ال�شرطي،  العمل  وت��ط��وي��ر  اأدائ��ه��م؛  مب�شتوى 
الهادفة اإىل تاأهيل وتدريب الكوادر الب�شرية لتمكينها من مواكبة املتغريات 
اإىل  اخلريجني  ودعا  كافة،  املجالت  يف  العامل  ي�شهدها  التي  وامل�شتجدات 
التوفيق  لهم  التميز متمنياً  بالعمل، وحتقيق  م�شاعفة اجلهود لالرتقاء 

والنجاح.
ويف ختام احلفل قام العقيد �شالح مري�ص، يرافقه املقدم اأحمد ال�شويدي؛ 
رئي�ص ق�شم التدريب الفني، بتوزيع ال�شهادات على اخلريجني واخلريجات، 
ل��ل��خ��دم��ات الإلكرتونية  ال��ع��ام��ة  ب������الإدارة  ال�����ش��ب��اط  ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن 

والت�شالت يف وزارة الداخلية.

•• بوظبي-الفجر:

احتفلت الإدارة العامة للخدمات الإلكرتونية والت�شالت، بوزارة الداخلية، 
بتخريج 4 دورات تدريبية فنية واإدارية تخ�ش�شية، وهي دورة اإدارة ات�شالت 
 )CCNP( حم��رتف  �شبكات  مهند�ص  ودورة   ،15 رق��م  العمليات  غ��رف 
الثانية، ودورة مهارات العر�ص والتقدمي؛ وفن الإلقاء واخلطابة الثالثة 
الأوىل، ودورة اأ�ش�ص الإدارة الناجحة الثانية، والتي نظمها ق�شم التدريب 
الفني بالإدارة العامة للخدمات الإلكرتونية والت�شالت بوزارة الداخلية، 
للوزارة،  التابعة  والإدارات  القيادات  خمتلف  من  منت�شباً   58 مب�شاركة 
اإ�شافة اإىل تخريج دورة التدريب العملي اخلا�ص بطالبات كليات التقنية 

العليا، التي �شاركت فيها 6 طالبات من كليات التقنية العليا يف اأبوظبي. 
له  كلمة  الفني، يف  الدعم  اإدارة  اأحمد مري�ص، مدير  العقيد �شالح  واأك��د 

�شرطة �أبوظبي توؤهل 12 مدربا للتعامل مع حو�دث �ل�شيار�ت تقنيا

حما�شرة مبعهد �لإمار�ت للجن�شية و�لإقامة و�ملنافذ حول ثقافة �لتميز

�شرطة �أبوظبي ت�شارك يف ملتقى �ل�شركاء مبدينة حممد بن ز�يد

لتبقى الإمارة جميلة يف عيون مواطنيها ومقيميها

عد�شة �لفجر تر�شد.. و�أ�شغال �أم �لقيوين تبادر باإز�لة �ملخلفات

•• اأبوظبي-وام:

للعمليات  العامة  الإدارة  �شاركت 
ال�شرطية يف القيادة العامة ل�شرطة 
ال�شرطة  اإدارة  يف  ممثلة  اأبوظبي 
مع  اخل��ارج��ي��ة  املناطق  املجتمعية 
دائ����رة ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
حممد  مب��دي��ن��ة  ال�����ش��رك��اء  ملتقى 
بن زاي��د يف اأبوظبي وال��ذي ناق�ص 
وال�شعوبات  ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
وطرح  املنطقة  �شكان  تواجه  التي 
ال����ع����دي����د م����ن احل����ل����ول ل���ه���ا من 
ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  ق��ب��ل 
امل���ع���ن���ي���ني. واأك�������د ال��ع��م��ي��د عمري 
حم��م��د امل��ه��ريي ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
�شرطة  يف  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال�شرطة  ج��ه��از  ح��ر���ص  اأب��وظ��ب��ي 
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب����دوره ال��رئ��ي�����ش��ي يف 

•• اأم القيوين – حم�شن را�شد 

واخلدمات  الأ�شغال  دائرة  توا�شل 
خدماتها  ال��ق��ي��وي��ن،  ب����اأم  ال��ع��ام��ة 
لأه������������ايل الإم����������������ارة م����واط����ن����ني 
ومقيمني، لرفع املخلفات املرتاكمة 
حتى  ال�شكنية،  ال��ت��ج��م��ع��ات  خ��ل��ف 
منها البعيدة عن اأنظار املارة على 
ال��ط��رق ال��ع��ام��ة وال��رئ��ي�����ش��ي��ة، من 
اأنها خدمة عامة ووطنية  منطلق 
با�شم  تليق  ب�شورة  الإم���ارة  تظهر 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
الإ�شرتاتيجية  وياأتي تطبيق هذه 
م���ن اأج����ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى نظافة 
البيئة،  تلوث  م��ن  الإم����ارة واحل��د 
ت�شوه  ل  جميلة  ���ش��ورة  واإب��ق��اءه��ا 

املنظر العام. 
بن  حميد  م�شبح  ب��ادر  جهته  م��ن 
باأم  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  مدير  �شلومة 
ل�  ال�شريعة  بال�شتجابة  القيوين، 

ملتابعة  مراقبني  كذلك  خ�ش�شت 
تلك املناطق ، حمذرا من اأن هناك 
ل  من  كل  على  �شتفر�ص  غرامات 
يحر�ص على نظافة الإمارة ، ت�شل 
500 دره��م على من يخالف  اإىل 
ب�شكان  م��ه��ي��ب��ا  ال��ن��ظ��اف��ة،  ق���ان���ون 
اأن  ومقيميها  مواطنيها  الإم����ارة 
اأجل  م��ن  نظافتها  على  يحر�شوا 
اأن تبقى اأعينهم ل ترى اإل ما ي�شر 
املراقبني  اأن  اإىل  لف��ت��ا   ، اخل��اط��ر 
خالل  ميدانية  بجولت  يقومون 
على  وامل�شائية  ال�شباحية  الفرتة 

كافة مناطق الإمارة.
ووجه �شكان املنطقة ال�شكر لعد�شة 
ال��ف��ج��ر ال���ت���ي ر����ش���دت ال�������ش���ورة ، 
�شارعت  ال��ت��ي  الأ���ش��غ��ال  ول���دائ���رة 
اأن  على  دائ��م��ا  حلر�شها  ب��اإزال��ت��ه��ا 
القيوين  اأم  اإم�����ارة  ����ش���ورة  ت��ب��ق��ى 
مواطنيها  ع�����ي�����ون  يف  ج���م���ي���ل���ة 

ومقيميها .

�شورا  ر�شدت  التي  الفجر  عد�شة 
، يقع  القمامة واملخلفات  لكم من 
مبنطقة  �شكنية  ملنطقة  باخللف 
امل��ارة على  اأعني  الرملة بعيدا عن 
، واأ���ش��ت��غ��ل بع�ص  ال���ع���ام  ال��ط��ري��ق 

ال�����ش��ور ب���ادر ب��اإر���ش��ال ف��ري��ق عمل 
ب�شياراتهم ، موؤكدا على اأن الدائرة 
الغيابية  املخالفات  نظام  �شتطبق  
ع��ل��ى الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يرتكون 
على  ي��ح��ر���ش��ون  ول   ، خملفاتهم 

قامت  اإنها  اإىل  م�شرياً  املكب،  اإىل 
كميات  ب��اإزال��ة  املا�شية  ال��ف��رتة  يف 
، وم����ن����ا�����ش����دا اجل���م���ه���ور  ك����ب����رية 
م�شيئة  ����ش���ورة  اأي  ع���ن  ب���الإب���الغ 
ت�����ش��ر ب��ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���ظ���ر ال���ع���ام ، 

اأنظار  ب��ع��ي��دة ع��ن  اأن��ه��ا   ، ال�����ش��ك��ان 
مقلبا  ف��ب��ات��ت  الإ���ش��غ��ال،  مفت�شي 
ل��ل��ق��م��ام��ة ، رغ����م اأن���ه���ا ت��ق��ع خلف 
الفلل  م����ن  م���ت���م���ي���زة  جم���م���وع���ة 
تلقيه  وف�����ور  اأن�����ه  األ   ، ال�����ش��ك��ن��ي��ة 

الأماكن  يف  و���ش��ع��ه��ا  اأو  اإزال���ت���ه���ا 
اإن  اإىل  ل���ه���ا.  واأ����ش���ار  امل��خ�����ش�����ش��ة 
احل��ف��اظ على  اإىل  ت�شعى  ال��دائ��رة 
خالل  من  للمدينة،  العام  املظهر 
ونقلها  امل��رتاك��م��ة  النفايات  اإزال���ة 

موجها ال�شكر لعد�شة الفجر التي 
قبل  ال�����ش��ورة  ر���ش��د  على  حر�شت 
وب��ع��د اإزال����ة امل��خ��ل��ف��ات. واأك���د على 
اأن ال��دائ��رة وف���رت ح��اوي��ات يف كل 
واإنها   ، القيوين  اأم  اإم���ارة  مناطق 

واملجتمعية مما ي�شاعد يف بث روح 
باخلدمات  الثقة  واكت�شاب  الأم��ن 
من  ويعزز  ال�شرطة  تقدمها  التي 
اجل���ه���ود الأم���ن���ي���ة. واأ�����ش����اف: اإن 
جهدا  تاألو  ل  ال�شرطية  القيادات 
لتلبية احتياطات املناطق ال�شكنية 
ال�شرطة  م�����راك�����ز  ت����وف����ري  م�����ن 
ال�شاملة يف جميع املناطق لت�شهيل 
الأمور  بجميع  اجلمهور  عالقات 
�شواء  ال�����ش��رط��ي  بالعمل  املتعلقة 
املجتمعية.  اأو  الأم��ن��ي��ة  الأم���ور  يف 
العامة  القيادة  اأن  بالذكر  جدير 
بالتن�شيق  تعمل  اأبوظبي  ل�شرطة 
للو�شول  الأخ�����رى  الأج���ه���زة  م���ع 
وت�شعى  اأم���ان���ا  اأك���رث  جمتمع  اإىل 
ال�شتقرار  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل 
واحلد من اجلرمية واإزال��ة �شعور 
حتقيق  يف  والإ�شهام  منها  اخل��وف 

•• اأبوظبي-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأوف�����دت 
العامة  الإدارة  يف  ممثلة  اأبوظبي 
�شابطا   12 امل��رك��زي��ة  للعمليات 
و�����ش����اب����ط �����ش����ف م�����ن امل�����درب�����ني 
ب����اإدارة  ال��ت��دري��ب  لق�شم  ال��ت��اب��ع��ني 
ال��ط��وارئ وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة اإىل 
بجمهورية  اأم���������ش����رتدام  م���دي���ن���ة 
الالزمة  التدريبات  لتلقي  هولندا 
ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح���وادث 
ال�شيارات تقنيا اأز�ص والذي يهدف 
اإىل رفع كفاءة املتدربني يف حالت 
ال����ش���ت���ج���اب���ة ال���ط���ارئ���ة حل�����وادث 
وال�شيارات  التقليدية  ال�����ش��ي��ارات 
باإ�شتخدام  ال��ب��دي��ل  ال���وق���ود  ذات 
اأح���������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات وال���و����ش���ائ���ل 
اإل��ك��رتون��ي��ا ع���ن طريق  امل���ت���واف���رة 
وذل����ك تطبيقا  ال��ذك��ي��ة  الأج���ه���زة 
ملبادرة احلكومة الذكية وان�شجاما 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ا�شرتاتيجية  م��ع 

مهارات  واإك�����ش��اب��ه��م  ل��ل��م��ن��ق��ذي��ن 
امل�شابني  اإنقاذ  عمليات  جديدة يف 
واملح�شورين من حوادث ال�شيارات 
البليغة . وقال اإن هذه الدورة هي 
التي  التخ�ش�شية  ال��دورات  اإحدى 
اإدخال الأجهزة  من خاللها �شيتم 
الإن����ق����اذ  �����ش����ي����ارات  اإىل  ال���ذك���ي���ة 
التابعة لإدارة الطوارئ وال�شالمة 
يتعامل طاقمها مع  والتي  العامة 
ح����وادث ال�����ش��ي��ارات ال��ب��ل��ي��غ��ة التي 
حم�شورين  اأ�شخا�ص  بها  يتواجد 
داخ��ل��ه��ا وي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��ام��ل معها 
ب��ك��ل ح���ذر ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �شالمة 
لدى  الإ�شابة  تفاقم  وع��دم  املنقذ 
املركبة  داخ��ل  املح�شور  ال�شخ�ص 
ال���ري�������ش���ي على  ال����ل����واء  واأث����ن����ى   .
دوام  لهم  متمنيا  املتدربني  جهود 
التوفيق والنجاح وحثهم على نقل 
جميع املهارات التي اكت�شبوها من 
خ���الل ال����دورة ل��زم��الئ��ه��م . ومن 
اإبراهيم  حممد  املقدم  ذكر  جانبه 

اأماكن  حت���دي���د  امل��ن��ق��ذ  ���ش��ي��ت��م��ك��ن 
اإىل  ا�شتنادا  �شيارة  ك��ل  يف  اخلطر 
بجميع  اخلا�شة  البيانات  ق��اع��دة 
ال�����ش��ي��ارات وال��ت��ي ت��و���ش��ح طريقة 
ع��م��ل��ه��ا واأم���اك���ن ت���واج���د الأج�����زاء 
املنقذ  ي��ت��ف��اداه��ا  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي 
والتعامل  ال��ق�����ص  ع��م��ل��ي��ات  اأث���ن���اء 
الوفد  امل��رك��ب��ات. وق��ال رئي�ص  م��ع 
امل�����ش��ارك يف ال�����دورة ال���رائ���د عمر 
ق�شم  رئ���ي�������ص  ال���ظ���اه���ري  اأح����م����د 
الطوارئ  لإدارة  التابع  ال��ت��دري��ب 
ال������دورة  اإن  ال���ع���ام���ة  وال�������ش���الم���ة 
املحاور  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ا���ش��ت��م��ل��ت 
ال��ط��ارئ��ة حلوادث  ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف 
البديل  ال����وق����ود  ذات  ال�������ش���ي���ارات 
على  مكثفة  ت��دري��ب��ات  �شملت  كما 
كيفية ا�شتخدام التقنيات احلديثة 
منها برنامج اأز���ص وال��ذي يحتوي 
ت�شمل  �شخمة  بيانات  قاعدة  على 
التي ميكن  ال�شيارات  اأن��واع  جميع 
خالل  امل��ن��ق��ذون  معها  يتعامل  اأن 

اأب���وظ���ب���ي وال���ت���ي تهدف  ل�����ش��رط��ة 
للموارد  الأم�����ث�����ل  ل���ال����ش���ت���خ���دام 

الب�شرية.
 وقال اللواء اأحمد نا�شر الري�شي 
مدير عام الإدارة العامة للعمليات 
امل���رك���زي���ة ب�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي اإن 
جت�شيدا  ت����اأت����ي  ال����������دورات  ه�����ذه 
ل�شرطة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  للخطة 
بالأولوية  وامل��رت��ب��ط��ة  اأب���وظ���ب���ي 
�شرطية  منظمة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واأ�شاف:   . واق��ت��دار  ب��ك��ف��اءة  ت���دار 
القيادة ل تدخر اأي جهد يف تاأهيل 
امل���وظ���ف���ني م����ن خ�����الل ال�������دورات 
الدولة  داخ��ل  املتوافرة  التدريبية 
املنظمات  مع  بالتن�شيق  وخارجها 
اخل����ربة  ذات  ال���ع���امل���ي���ة  وامل���ع���اه���د 
التخ�ش�شية  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 
النتقال  �شيتم  والتي من خاللها 
التقليدية  ال��ت��دري��ب  م��رح��ل��ة  م��ن 
الإلكرتوين  ال��ت��دري��ب  ن��ظ��ام  اإىل 
امليداين  العمل  فاعلية  يزيد  مما 

الطوارئ  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
وال�شالمة العامة اأن هذه الدورات 
اإىل  الإدارة  ت���وج���ه  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي 
ب��ال��ت��دري��ب ع��ل��ى كيفية  الن��ت��ق��ال 
ال�شيارات من  التعامل مع حوادث 
اإىل  التقليدية  ال��ت��دري��ب  مرحلة 
الإل��ك��رتوين من  التدريب  مرحلة 
اأح���دث الربامج  ا���ش��ت��خ��دام  خ��الل 
لتدريب  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  وال��و���ش��ائ��ل 
مع  التعامل  كيفية  على  املنقذين 
تفادي  وكيفية  ال�شيارات  ح���وادث 
امل���خ���اط���ر ال����ت����ي م����ن امل���م���ك���ن اأن 
للوظيفة  تاأديتهم  اأثناء  تواجههم 
حيث يواجه املنقذون خماطر عدة 
منها كيفية التعامل مع ال�شيارات 
البديل  ب����ال����وق����ود  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي 
واملركبات  الكهربائية  ك��امل��رك��ب��ات 
الطبيعي  ب����ال����غ����از  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي 
بالطاقة  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي  وك����ذل����ك 
ومن  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار   . ال�شم�شية 
خالل ا�شتخدام التقنيات احلديثة 

•• ابوظبي-وام:

حارب  خليفة  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �شهد 
الداخلية  وزارة  وك���ي���ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
امل�شاعد ل�شوؤون اجلن�شية والإقامة 
وامل��ن��اف��ذ ب��الإن��اب��ة امل��ح��ا���ش��رة التي 
للجن�شية  الإم����ارات  معهد  نظمها 
التزامك  بعنوان  واملنافذ  والإقامة 
فكيف  ل���وط���ن���ك...  ولء  ب��ع��م��ل��ك 
العمل؟  ���ش��غ��وط��ات  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل 
ال�شويدي  خليفة  ال��دك��ت��ور  األ��ق��اه��ا 
الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم املناهج وطرق 
بكلية الرتبية يف جامعة  التدري�ص 
الإم��ارات العربية املتحدة وذلك يف 
باأبوظبي.  ال�شرطة  �شباط  ن���ادي 

احلياة التي يواجهها اأفراد املجتمع 
وط���رح ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة التي 
اأهمية اللتزام بالعمل وحب  توؤكد 
ل���ه. وتطرق  ال��وط��ن والإخ���ال����ص 
املهني وعرفه  ال��ولء  اإىل موؤ�شرات 
باأنه عقد غري مكتوب بني املوظف 
النجاح  متطلبات  وي��وف��ر  وال��ع��م��ل 
الولء  اأن موؤ�شرات ف�شل  اإىل  لفتا 
البت�شامة  ع���دم  يف  تتمثل  امل��ه��ن��ي 
والقيام  العمل  اأداء  يف  وال��رتاخ��ي 
بالعمل بوجود رقيب واإف�شاء اأ�شرار 
لتحقيق  املن�شب  وا�شتغالل  العمل 
وعدم  وال��ر���ش��وة  �شخ�شية  م�شالح 
والتمار�ص  املتاآمرين  عن  الإب���الغ 
العمل  وت����اأث����ر  الإج���������ازات  وك�����رثة 

لها  منا�شبة  ا�شتجابة  لدينا  لي�شت 
مثل  �شلبية  ن��ت��ائ��ج  عليها  ي��رتت��ب 
ال��ع�����ش��ب��ي��ة وامل���زاج���ي���ة والأم���را����ص 
الأ�شرية  وامل�شاكل  ال�شيكو�شوماتية 
بال�شعادة  ال�����ش��ع��ور  وع���دم  وامل��ه��ن��ي��ة 
داعيا اإىل �شرورة العرتاف بوجود 
اأن  وعليه  الإن�����ش��ان  ح��ي��اة  نق�ص يف 
يتمتع  واأن  ال��داخ��ل��ي  ب��ي��ت��ه  ي��رت��ب 
التفكري  وع���دم  الت�شامح  بنف�شية 
ب��الن��ت��ق��ام ون��ف�����ش��ي��ة ال���ر����ش���ا لكي 
ي��ت��م��ت��ع ب��ال�����ش��ع��ادة يف احل���ي���اة. ويف 
اخلييلي  خليفة  اللواء  ق��ام  اخلتام 
بتقدمي هدية تذكارية اإىل الدكتور 
خليفة ال�شويدي. ح�شر املحا�شرة 
ال��ع��م��ي��د غ��ري��ب احل��و���ش��ن��ي مدير 

خطة  �شمن  املحا�شرة  هذه  وتاأتي 
واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�شية  قطاع 
اأعدتها  ال��ت��ي  التميز  ثقافة  لن�شر 
وتطوير  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  اإدارة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ق���ط���اع  يف  الأداء 
معهد الإمارات للجن�شية والإقامة 
���ش��ل�����ش��ل��ة من  اإط�������ار  وامل���ن���اف���ذ ويف 
معهد  ينظمها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رات 
املعرفة  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  الإم��������ارات 
جميع  ب��ني  ال��ع��ام��ة  الثقافة  ون�شر 
اجلن�شية  ق����ط����اع  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
البداية  يف  وامل���ن���اف���ذ.  والإق�����ام�����ة 
ال�شويدي  خليفة  ال��دك��ت��ور  حت��دث 
ع���ن ال��ع��الق��ة ب���ني ال�����ولء للوطن 
واللتزام بالعمل وماهي �شغوطات 

واأو�شح  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة.  ب��ال��ع��الق��ات 
اأن ه��ن��اك ع��وام��ل م��ب��ا���ش��رة ت���وؤدي 
ال���ولء تتمثل  ب��ن��اء  ال��ن��ج��اح يف  اإىل 
ال�شخ�شية  الأه�����������داف  رب������ط  يف 
ب��ال��ع��م��ل وروؤي���ت���ه وقيمه  وامل��ه��ن��ي��ة 
ور���ش��ال��ت��ه واأه����داف����ه وت��ن��م��ي��ة روح 
واملحا�شبة  العاملني  ب��ني  ال��ف��ري��ق 
وامل�������ش���وؤول���ي���ة اأم������ا ال���ع���وام���ل غري 
اأداء  على  �شلبا  توؤثر  التي  املبا�شرة 
�شغوط  يف  تتمثل  وال����ولء  العمل 
اأن  املهنة وال��ع��م��ل واحل��ي��اة م��وؤك��دا 
جميع املوؤ�ش�شات حتقق النجاح من 
خالل العمل بروح الفريق الواحد. 
اأن �شغوط احلياة هي عبارة  وذكر 
داخلية  اأو  خ��ارج��ي��ة  م���ث���ريات  ع���ن 

تواجد مراكز ال�شرطة وعنا�شرها 
املجتمعية  ال�������ش���رط���ة  وع���ن���ا����ش���ر 

ن�شر الأمن وال�شتقرار يف املناطق 
ال�شكنية باإمارة اأبوظبي من خالل 

املجتمع  اأف���راد  احتياجات  لتلبية 
الأمنية  ا�شتف�شاراتهم  على  وال��رد 

ع��ل��ى خريطة  ل��ل��ح�����ش��ول  ع��م��ل��ه��م 
املناطق اخلطرة يف  لأماكن وجود 
ال�شيارة كالو�شائد الهوائية واأجهزة 
اخلا�شة  والإ�شطوانات  ال�شت�شعار 
التو�شيالت  وج���ود  اأم��اك��ن  و  ب��ه��ا 
العايل  ال�شغط  ذات  الكهربائية 
اخلا�شة  التلقائية  ال�شد  واأج��ه��زة 

باأحزمة الأمان ومكان وجود خزان 
وغريها  املركبة  وحم��رك  ال��وق��ود 
حيث اأن توافر هذه املعلومات لدى 
اإخراج  طاقم الإنقاذ ي�شهل عملية 
باأقل  ال�������ش���ي���ارات  م����ن  امل�������ش���اب���ني 
جم���ه���ود وب���ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة. وثمن 
امل�شاركون يف الدورة الهتمام الذي 

توليه القيادة ملنت�شبيها من خالل 
املراكز  ل���دى  ب���ال���دورات  امل�����ش��ارك��ة 
دور فعال  لها  والتي يكون  العاملية 
ال�شرطي وجودة  يف تطوير العمل 
اخلدمة التي �شيحظى بها املجتمع 
والتجارب  اخل����ربات  ن��ق��ل  بف�شل 

الدولية ملنت�شبي ال�شرطة.

والعقيد  وامل����ط����ارات  امل��ن��اف��ذ  ع����ام 
مدير  الزعابي  القطام  علي  �شامل 

ع��ام الإق��ام��ة و���ش��وؤون الأج��ان��ب يف 
وروؤ�شاء  الإدارات  ومديرو  اأبوظبي 

الأق�شام وعدد كبري من ال�شباط يف 
قطاع اجلن�شية والإقامة واملنافذ.

اجلمهور  ���ش��ف��وف  ب���ني  ال���ع���دال���ة 
يف  القيادة  روؤي���ة  وتتلخ�ص  ال��ع��ام. 
اأن ت�����ش��ب��ح ق���وة ال�����ش��رط��ة الأك���رث 
ال�شتجابة  ويف  م��ي��دان��ي��ا  ف��ع��ال��ي��ة 
والتمتع  امل��ج��ت��م��ع  لح���ت���ي���اج���ات 

والتدريب.  النزاهة  درجات  باأعلى 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأم���ا قيم 
والأمانة  ال��ن��زاه��ة  ف��ه��ي  اأب��وظ��ب��ي 
وتقدمي  الإن�شان  حقوق  واح��رتام 
اخل��دم��ة ب��اإن�����ش��اف وال��ت��ع��ام��ل مع 

ول���ب���اق���ة ولطف  ب���ع���دال���ة  ال���ن���ا����ص 
اجلماعي  العمل  على  والت�شجيع 
والع��������رتاف مب�����ش��اه��م��ة الأف������راد 
الإجن����ازات  حتقيق  يف  واملجموعة 

ومكافاأة اأ�شحابها. 

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لبيئة و�ملياه تنظم دورة تدريبية حول ��شتزر�ع وتثبيت �ل�شعاب �ملرجانية
ا�شتزراع ال�شعاب املرجانية وتثبيتها حيث جنح مركز ابحاث البيئة 
البحرية با�شتزراع حوايل 24 جزيئة من ال�شعاب املرجانية التي 
تهدف اىل تقليل ال�شغوط على املحميات الطبيعية وتعزيز التنوع 
املوارد البحرية  ا�شتدامة  البيئة البحرية مبا ي�شمن  احليوي يف 
التجربة  ال��وزارة من خالل عر�ص هذه  بالدولة. وتهدف  احلية 
املحلى  امل�شتوى  على  البيئية  التنمية  م�شاريع  تقنيات  ن�شر  اىل 
�شركائها  مع  وبالتعاون  واملياه  البيئة  وزارة  اأن  يذكر  والإقليمي. 
توىل اهتماما مبو�شوع ا�شتدامة احلياة البحرية جتاه املتغريات 
املناخية وامل�شتجدات البيئية املوؤثرة على ال�شعاب املرجانية والتي 
تعترب ماأوى للعديد من الأحياء البحرية والتي لها دور يف حفظ 

توازن اأنظمة البيئة البحرية. 

•• دبي-وام:

دورة  دبي  �شرطة  من  خمت�ص  لفريق  واملياه  البيئة  وزارة  نظمت 
املرجانية  ال�شعاب  وتثبيت  ا�شتزراع  تدريبية تخ�ش�شية يف جمال 
من  الفرتة  خالل  القيوين  اأم  يف  البحرية  البيئة  اأبحاث  مبركز 
�شعيا  ال����دورة  ه��ذه  تنظيم  وي��اأت��ي  اجل����اري.  يونيو   13 اإىل   10
احلياة  وا�شتدامة  و�شمان  وال��غ��ذائ��ي  البيئي  الأم���ن  تعزيز  نحو 
وعملية  نظرية  حما�شرات  التدريبية  ال��دورة  و�شملت  البحرية. 
املياه  وف��ى  البحرية  البيئة  ابحاث  مركز  وخمتربات  اأح��وا���ص  يف 
ا�شتعرا�ص  اىل  بالإ�شافة  عمان  وبحر  العربي  للخليج  املفتوحة 
تقنيات  حول  املا�شية  ال�شنوات  خالل  واملياه  البيئة  وزارة  جتربة 

غبا�س ي�شتعر�س مع رئي�س موؤمتر منظمة �لعمل �لدولية �عمال �لدورة 102

�ملجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي يهدي كتاب وم�شات من فكر ملوظفيه

فنانون �مار�تيون ومقيمون ي�شاركون يف معر�س فني دويل مبدينة بازل �ل�شوي�شرية

•• جنيف-وام:

غبا�ص  ����ش���ق���ر  م����ع����ايل  ال���ت���ق���ى 
الدكتور  ..م���ع���ايل  ال��ع��م��ل  وزي����ر 
و  العمل  وزي��ر  القطامني  ن�شال 
الردنية  اململكة  يف  النقل  وزي���ر 
الها�شمية ال�شقيقة رئي�ص الدورة 
ال�����دويل  ال���ع���م���ل  مل����وؤمت����ر   102
وذلك على هام�ص اعمال املوؤمتر 
امل��ن��ع��ق��د ح��ال��ي��ا يف ق�����ش��ر المم 
الدولية  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ة  وم��ق��ر 
بجنيف. وهناأ معايل �شقر غبا�ص 
معايل الدكتور ن�شال القطامني 
احلالية  للدورة  رئي�شا  بانتخابه 
اجلهود  معاليه  مثمنا  للموؤمتر 
املوؤمتر.  اعمال  لجن��اح  املبذولة 
ا�شتعرا�ص  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
جمريات املوؤمتر واملناق�شات التي 
ت�شهدها املو�شوعات املدرجة على 

جدول اعماله ل �شيما ما يتعلق 
منها بالتقرير الذي قدمه جاي 
العمل  منظمة  ع��ام  مدير  راي���در 
ال���دول���ي���ة وال�������ذي ي���ت���ن���اول فيه 
ل�شواق  امل�شتقبلية  ال��ت��ح��دي��ات 
ال���ع���م���ل وامل���ن���ظ���م���ة وامل������ب������ادرات 
امل���ط���روح���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع هذه 
على  التاأكيد  مت  حيث  التحديات 
����ش���رورة ان ت��ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ة على 
اطراف  ب��ني  امل�شالح  يف  ال��ت��وازن 
النتاج الثالثة. كما بحث اللقاء 
�شبل تعزيز التعاون امل�شرتك بني 
دولة المارات و الردن يف جمال 
العاملة  ال��ق��وى  و  العمل  ا���ش��واق 
بني  امل�شرتكة  ال��ت��ج��ارب  وت��ب��ادل 
�شارك  اأخرى  البلدين. من جهة 
وفد دولة المارات برئا�شة معايل 
�شقر غبا�ص يف ملتقى دويل عقد 
للت�شامن  بجنيف  المم  بق�شر 

زيارته لفل�شطني �شاهد بنف�شىه 
ال�شعب  يعي�شها  ال��ت��ى  ال��ظ��روف 
الحتالل  ب��ف��ع��ل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ى 
ال�شرائيلي م�شريا اىل ان تقرير 
بعثة املنظمة التي زارات فل�شطني 
اجلهود  م�شاعفة  ����ش���رورة  اأك���د 
فل�شطني  وعمال  �شعب  اج��ل  من 
اليومية  احل��ي��اة  وان  خ�����ش��و���ش��ا 
للفل�شطينيني غاية فى ال�شعوبة 
ع���م���ل���ي���ات الج�����������راءات  يف ظ�����ل 
التفتي�ص  حيث  من  ال�شرائيلية 
وجدار الف�شل و القيود الدارية 
وم���راق���ب���ة ال��رتاخ��ي�����ص وه����و ما 
يوؤدى اىل زيادة الفقر والبطالة. 
و يف �شياق اعمال املوؤمتر انتخبت 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
ب�����ش��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة خمي�ص  مم��ث��ل��ة 
ال���دول���ة عن  ال��ك��ع��ب��ي ع�شو وف���د 
يف  ع�شوا  العمل  ا�شحاب  ف��ري��ق 

ا�شحاب  م��ن��ظ��م��ة  ادارة  جم��ل�����ص 
الثالثة  للمرة  الدولية  الع��م��ال 
الكعبي  ث��م��ن  و  ال����ت����وايل.  ع��ل��ى 
اجتماع  خ���الل  ال��ق��اه��ا  ك��ل��م��ة  يف 
منظمة ا�شحاب العمال الدولية 
العربية  امل��ج��م��وع��ة  ع���ن  مم��ث��ال 
العمل  حر�ص مدير عام منظمة 
الدولية على ال�شتمرار يف متابعة 
اأو�����ش����اع ال��ع��م��ال يف ف��ل�����ش��ط��ني و 
و�شف احلقائق على ار�ص الواقع 
بحيادية و �شفافية م�شريا اىل ان 
التع�شفية  ال�شرائيلية  املمار�شات 
و ا�شتمرار التو�شع ال�شتيطاين و 
ال�شتيالء على الرا�شي و تدمري 
وغريها  الفل�شطينية  الهيكليات 
من املمار�شات ت�شر ب�شكل خا�ص 
بحقوق العمال و ا�شحاب العمل 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ني و م���وؤ����ش�������ش���ات و 

�شلطات �شوق العمل. 

فل�شطني  و����ش���ع���ب  ع����م����ال  م�����ع 
وذلك على هام�ص اعمال املوؤمتر 
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امللتقى  يف  املتحدثون  وا�شتعر�ص 
فل�شطني  يف  ال���ع���م���ال  او������ش�����اع 
و امل����ع����ان����اة ال���ت���ي ي��ع��ي�����ش��ون��ه��ا و 

عام  ب�شكل  الفل�شطيني  ال�شعب 
العمل  منظمة  م��دي��ر  اأك���د  حيث 
ان�����ه خالل  ك��ل��م��ت��ه  ال���دول���ي���ة يف 

الأعلى للطاقة يف دبي ال�شعي وكجزء من خطة املجل�ص 
ليكونوا  املوظفني  وتطوير  تدريب  اىل  ال�شرتاتيجية 
كتاب وم�شات من فكر  ان  اىل  ..م�شريا  امل�شتقبل  قادة 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 
احلكيمة  ال��روؤى  ي�شتعر�ص  اأ�شا�شيا  مرجعا  يعترب  اهلل 

ل�شموه ومن خالل خرباته يف الريادة والقيادة.
وو���ش��ف ���ش��ع��ادة اأح��م��د ب��ط��ي امل��ح��ريب��ي الأم����ني العام 
وم�����ش��ات من  ك��ت��اب  دب��ي  للطاقة يف  الأع��ل��ى  للمجل�ص 
الدارة  والب��داع يف  للقيادة  الطريق  باأنه خريطة  فكر 

والو�شول اىل املركز الأول.
عن  دب��ي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�ص  موظفو  واأع����رب 
اعتزازهم باحل�شول على ن�شخة من هذا الكتاب القيم 
وال��ذي �شيقودهم اىل اكت�شاب اخلربه من روؤي��ة �شموه 

والعمل على حتقيق الريادة واملركز الأول.

•• دبي-وام:

قام املجل�ص الأعلى للطاقة يف دبي باهداء كتاب وم�شات 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  فكر  م��ن 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
الدارات  م��دي��ري  م��ن  املوظفني  رع��اه اهلل جلميع  دب��ي 

والتنفيذيني.
خالل  ل�شموه  احل��واري��ة  اجلل�شة  الكتاب  وي�شتعر�ص 

القمة احلكومية التي عقدت خالل فرباير املا�شي.
وي�شم الكتاب اإ�شاءات �شريعة على موا�شيع متنوعة يف 
الإدارة والقيادة ويف احلياة ال�شخ�شية ويف نظرة �شموه 
اإ�شافة اىل مو�شوعات منوعة  للنجاح وروؤيته لأ�شبابه 
تتنقل م��ا ب��ني ال��ع��ام واخل��ا���ص وغ���ري ذل���ك مم��ا طرح 

خالل تلك اجلل�شة.
املجل�ص  رئي�ص  نائب  الطاير  �شعيد حممد  �شعادة  واأكد 

•• بازل-وام:

ي�����������ش�����ارك ع��������دد م������ن ال���ف���ن���ان���ني 
اأر�ص  على  واملقيمني  الماراتيني 
اأعمالهم  م���ن  ب���ل���وح���ات  ال����دول����ة 
�شو  اآرت  �شكوب  معر�ص  يف  الفنية 
بازل  مبدينة  حاليا  املقام  ال�شابع 
ال�شوي�شرية وي�شتمر حتى الثنني 
ال���ق���ادم. وم���ن ب��ني ه���ذه اللوحات 
الفنية لوحة البيت الطائر للفنان 
�شريف  ح�شن  ال��ع��امل��ي  الم���ارات���ي 
للفنان  ال���ورق  على  ك�شط  ول��وح��ة 
من  ماأخوذة  ولوحة  كاظم  حممد 
للفنانة  ال����ش���الم  ام���ة  جم��م��وع��ة 
للفنانة  اهلل  ولوحة  الفي�شل  رمي 
مكعبات  ول���وح���ة  زي������دان  ���ش��ل��وى 
مدورة للفنانة لولوة احلمود التي 
ب���ح���روف عربية  ل��وح��ت��ه��ا  ر���ش��م��ت 
للفنان  ال��ع��ن��ي��ف  ول��وح��ة اجل��م��ال 
القالع  ول��وح��ة  ديراك�شاين  ر�شا 
ولوحة بالك  دوت��ا  راه��ول  للفنان 

�شوبر للفنان مورفريد.
ادوني�ص  ال��ف��ن��ان��ني  ل���وح���ات  ام����ا 
وليامز  ودي���ن  �شاحلي  وك��ورو���ص 

فقد كانت اي�شا متعددة الغرا�ص 
وجاء  املختلفة  الفنية  وامل���دار����ص 
وا�شتخدم  ع���ن���وان  دون  ب��ع�����ش��ه��ا 
ل��وح��ات��ه��م القلم  ال��ف��ن��ان��ني يف  ك��ل 
او  وال���ك���ان���ف���ا  ال����زي����ت  او  واحل������رب 
الكانفا  على  الكريليك  او  الزيت 
على  ال��ل�����ش��ق  او  ال��دي��ج��ي��ت��ال  او 
الذهبي  الل�شق  او  الكولج  ال��ورق 

اعتبارا  املعر�ص  ب��زي��ارة  اجلمهور 
من الثاين ع�شر اجلاري.

وي��ح��ظ��ي ج���ن���اح ج���ال���ريي زي����دان 
باقبال  اللوحات  ه��ذه  ي�شم  ال��ذي 
جيد من قبل زوار املعر�ص الذين 
على  الوىل  للمرة  بع�شهم  يطلع 
لوحات متعددة الغرا�ص لفنانني 
من المارات ب�شفة خا�شة وعربوا 

�شلوى زيدان لأول مرة يف اأبوظبي 
اىل العام 1994 ثم وبعد ان اعيد 
ا�شبح   2009 يناير  يف  افتتاحه 
معا�شرة  فنية  اع��م��ال  ي�شت�شيف 
الفنانني من  من�شة ملجموعة من 
اىل  ا�شافة  العامل  انحاء  خمتلف 
الأماراتية  ال�شابة  املواهب  رعاية 
عر�ص  ج��ان��ب  واىل  واخل��ل��ي��ج��ي��ة. 

مع اللمعان على الكانفا.
اللوحات  ه����ذه  ج��م��ي��ع  وت���ع���ر����ص 
ل���وح���ة حتت   12 ال��ب��ال��غ ع���دده���ا 
مظلة ج��ال��ريي ���ش��ل��وى زي����دان يف 
املعر�ص  يف  اإي02  رق����م  اجل���ن���اح 
الذي مت افتتاحه يومي 10 و11 
املهمة  لل�شخ�شيات  احل��ايل  يونيو 
لعامة  ���ش��م��ح  ب��ي��ن��م��ا  ول��ل�����ش��ح��اف��ة 

الفني  ب��امل�����ش��ت��وى  اع��ج��اب��ه��م  ع���ن 
ا�شبحت  ال��ذي��ن  الفنانني  ل��ه��وؤلء 
�شهرة بع�شهم دولية كما اطلع زوار 
املعر�ص  خ��الل  من  كذلك  اجلناح 
الم���ارات  يف  الفنية  احل��رك��ة  على 
الفنية  املتاحف  انت�شار  مع  خا�شة 

يف جزيرة ال�شعديات.
جالريي  اف���ت���ت���اح  ت����اري����خ  وي����ع����ود 

واملنحوتات  ل��ل��وح��ات  اجل���ال���ريي 
والأفالم  فية  الفوتوغرا  وال�شور 
بتنظيم  اجل��ال��ريي  ي��ق��وم  الفنية 
ال�شعرية  والأم�شيات  العمل  ور�ص 
وتنظيم وتن�شيق املعار�ص امل�شتقلة 
واجلماعية يف �شالت عر�ص عاملية 
مثل معر�ص �شكوب اآرت �شو احلايل 

يف مدينة بازل ال�شوي�شرية.

مدر�شة م�شريف النموذجية تنظم م�شروع مبدعي مدار�س عجمان 

كلثم �لغوي�س: �مل�شروع �أبرز �لعديد من �ملو�هب �لطالبية
•• عجمان ـ حممد بدير 

نظمت مدر�شة م�شريف النموذجية 
عجمان  م��دار���ص  مبدعي  م�شروع 
وحثهم  ل��دع��م��ه��م  طيبة  ب����ادرة  يف 
توؤكد  حيث  مواهبهم  تنمية  على 

امل�شروع  تنفيذها  خ��الل  امل��در���ش��ة 
اأن  ب��اأن املوهبون ذخ��رية لب��د من 
ت�����ش��ان لأن���ه���م ال���ق���وة ال��ت��ي تدفع 
وديعة  وه����م  ل���الم���ام  امل��ج��ت��م��ع��ات 
الوطن وثروته. ومت تنفيذ امل�شروع 
عجمان  م���ن���ط���ق���ة  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 

�شكلت  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  التعليمية 
بتقييم  اخل��ا���ش��ة  التحكيم  جل��ن��ة 
بامل�شروع  �شارك  وق��د   ، املت�شابقني 
طالب   197 �شمت  مدر�شة   14
امل�شروع  تق�شيم  مت  وق��د  وط��ال��ب��ة 
اىل عدة فئات وهي الر�شم والفن، 
واللقاء،  وال��ت��األ��ي��ف  اخل��ط��اب��ة  و 
،والريا�شة،  والتقنيات  واحلا�شوب 
واملو�شيقى  ال����ك����رمي،  وال�����ق�����راآن 
اللجنة  ال��ع��زف وال��غ��ن��اء. وق��ام��ت 
وتقييمهم  امل���وه���ب���ني  مب���ت���اب���ع���ة 
فائزين  مت�شابقني  ع�شرة  واختيار 
من كافة الق�شام بامل�شروع، وذلك 
عند  وتقدمها  املوهبة  ح�شب  على 
يكون  ان ل  م��راع��اة  ، مع  املت�شابق 
املت�شابق قد ح�شل على جوائز قبل 

امل�شابقة لهذه املوهبة. 
الغوي�ص  حم���م���د  ك��ل��ث��م  واأك��������دت 
م�������ش���ريف  م�����در������ش�����ة  م������دي������رة   ،

ال���ذي  امل�������ش���روع  اأن  ال��ن��م��وذج��ي��ة، 
ينظم للمرة الوىل و �شمل منطقة 
عدد  عن  اأف��رز  التعليمية،  عجمان 
ك��ب��ري م���ن امل���واه���ب وال���ت���ي حتتاج 
مل�شتوى  ل��ت�����ش��ل  وم��ت��اب��ع��ة  ل���دع���م 
امل�شروع  ان  مو�شحة  الحرتافية، 
لالإبداع  ال��ط��الب  لتحفيز  ه���دف 
وان��ط��الق امل��واه��ب امل��دف��ون��ة، كما 
اأكدت ان كل مدر�شة و جهة تعليمية 
عليها اأدوار متعددة تبداأ بالعملية 
وجود  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  التعليمية 
اأن�شطة اأخرى ذات طابع تربوي اأو 
الأن�شطة  يف  تكمن  والتي  ترفيهي 
ت���ن���م���ي عند  ال���ال����ش���ف���ي���ة وال����ت����ي 
الطلبة �شفات اإيجابية كثرية منها 
وال�شتك�شاف  وال��ت��ع��ارف  ال��ت��ع��اون 
وث���ق���ل امل����واه����ب وم��ت��اب��ع��ة م���ا هو 
وقالت  خمتلفة.  مبجالت  جديد 
ترك  �شاأنها  من  الن�شطة  هذه  ان 

على  اي��ج��اب��ي��ة  نف�شية  ان��ع��ك��ا���ش��ات 
بحياتهم  ي��ف��ي��ده��م  مب���ا  ال���ط���الب 
ان  وا���ش��اف��ت   ، والعملية  العلمية 
والتعليمية  امل��در���ش��ي��ة  الدارات 
اأن تن�شاأ موازنة بني  يتحتم عليها 
العملية التعليمية والأن�شطة حتى 
على  احل�شول  الطالب  ي�شتطيع 
بجانب  الإ����ش���رار  دون  ي��ف��ي��ده  م��ا 

ان  مو�شحة  والتح�شيل،  التعليم 
اكت�شاف  اىل  ت�شعى  املدر�شة  ادارة 
هذه الهوايات والعمل على �شقلها 
املجالت من  الطلبة بجميع  لدى 
ت�شجيعهم  وكذلك  وفنون  ريا�شة 
وتوفري  ذل�����ك  ع���ل���ى  وحت���ف���ي���زه���م 
ال�����ش��ب��ل ع��ل��ى جن���اح املوهبة  ك��اف��ة 

وتطورها. 

عمل  ف���ري���ق  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
معلمات  ث��الث  من  تكون  امل�شروع 
وهن �شامية كامل و جنالء رفعت 
و �شحر ال�شيد، كما اأن ادارة املدر�شة 
تعتزم تنظيم امل�شروع �شنويا حتت 
التعليمية  عجمان  منطقة  مظلة 
وب������دع������م م������ن �����ش����رك����ة اخل���ل���ي���ج 

لل�شناعات الدوائية جلفار.
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تخريج دورة متخ�ش�شة يف م�شرح �جلرمية 
الدقة واخلربة  امل�شاركني  اإك�شاب  ت�شاهم يف  ال��دورات لأنها  اأهمية هذه 

امليدانية؛ والإملام باجلوانب الأمنية.
واأ�شار يف ت�شريح مبنا�شبة حفل التخريج اإىل حر�ص القيادة ال�شرطية 
يعزز  مبا  الإمكانات،  اأف�شل  وتوفري  التدريب  مب�شتويات  الرتقاء  على 
اأن امل�شاركني تلقوا  اإىل  من اجلهود التطويرية يف املجالت كافة، لفتاً 
اجلرمية  م�شرح  مدير  دور  ع��ن  عملية  وت��دري��ب��ات  نظرية  حم��ا���ش��رات 
عند النتقال اإىل احلوادث والبالغات وم�شوؤولياته، واإجراءات ال�شحة 
وال�شالمة املتبعة مب�شرح اجلرمية، واأهمية وطرق التوا�شل مع ال�شركاء 
مب�شرح اجلرمية . ويف ختام احلفل، قام املقدم الدرعي، بتوزيع ال�شهادات 

على اخلريجني، ومتنى لهم التوفيق والنجاح يف حياتهم العملية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

لل�شرطة  العامة  الإدارة  يف  الحت��ادي��ة،  اجلرمية  م�شرح  اإدارة  احتفلت 
مدير  ب��ع��ن��وان  متخ�ش�شة  دورة  بتخريج  ال��داخ��ل��ي��ة،  ب����وزارة  اجلنائية 
بق�شم قرية م�شرح اجلرمية يف  اأقيمت  والتي  الثالثة،  م�شرح اجلرمية 
عجمان ملدة 3 اأ�شابيع، مب�شاركة 7 منت�شبني من �شباط و�شف �شباط؛ 

مبختلف القيادات ال�شرطية التابعة لوزارة الداخلية .
م�شرح  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  ال��درع��ي،  خليفة  �شامل  املقدم  واأك��د   
ال�شرطية،  العنا�شر  اإم��ك��ان��ات  بتنمية  اله��ت��م��ام  الإحت���ادي���ة،  اجل��رمي��ة 
اإىل  لفتاً  والأمني،  ال�شرطي  العمل  جمالت  يف  بامل�شتجدات  وتعريفها 

مدر�شة �للولو �حللقة �لأوىل تقيم معر�س م�شروع نتاج �لطالبات
•• ابوظبي- فوؤاد علي

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور مغري 
م���دي���ر جمل�ص  خ��م��ي�����ص اخل��ي��ي��ل��ي 
مدر�شة  ن��ظ��م��ت  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 
احللقة  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  ال��ل��ول��و 
الأوىل يف بني يا�ص معر�ص نتاجات 
الأول  ال�شف  من  للطالبات  التعلم 
�شعار  حتت  ال�شاد�ص  ال�شف  حتى  و 
امل�شتقبل  ون��ب��ن��ي  احل��ا���ش��ر  ن��ع��ي�����ص 
. وقالت  احل����ايل  ال���درا����ش���ي  ل��ل��ع��ام 
م����دي����رة امل����در�����ش����ة م�����رمي م���ب���ارك 
ابوظبي  جمل�ص  روؤي��ة  اأن  العامري 
اأهدافه هو ن�شر النموذج  للتعليم و 
الأوىل  للحلقة  اجل��دي��د  امل��در���ش��ي 
كيف  خ��الل  من  التعلم  كمخرجات 
ال��ط��ال��ب ي��ت��ع��ل��م ع���رب ج��م��ي��ع امل���واد 
بني  وال��ت��ع��اون  مب�شاركة  الدرا�شية 
باللغة  ي��در���ش��ن  ال���الت���ي  امل��ع��ل��م��ات 
يدر�شن  الالتي  املعلمات  و  العربية 
يكون  كيف  الأجنبية  باللغة  امل���واد 
بينهم تعاون و يركزون على الطالبة 
لتطويره و تنميته لأن الطالب هو 
فاأقمنا  التعليمية  العملية  اأ���ش��ا���ص 
م�����ش��روع ن��ت��اج��ات ال��ط��ال��ب��ات لكي 
ن���رى م���دى ا���ش��ت��ف��ادت��ه��ن م��ن العام 
كانت  و   2013-2012 الدرا�شي 
و كن  النتيجة مر�شية و احلمدهلل 
املعر�ص  م��ع  متفاعالت  ال��ط��ال��ب��ات 
التعليم  النموذج  فكرة  نو�شل  اأن  و 
اأهميته للطالبة و  املدر�شي و مدى 
امل�شاركني  الأم��ور  واأولياء  و  املعلمة 
�شاندوا  و  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
حول  و    . م�شاريعهن  يف  الطالبات 
طبيعة تفاعل الطالبات مع م�شاريع 
نتاج التعلم اأبانت مديرة املدر�شة اأن 
الطالبات تعلمن من خالل امل�شروع 
ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ص و ي��ق��دم ن��ت��اج عام 
اأ�شا�ص  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ك��ام��ل  درا����ش���ي 
الإ�شتفادة  ك��ذل��ك  و  واح����د  ف��ري��ق 
م��ن ج��م��ي��ع امل����واد م��ن ب��داي��ة العام 
املواد  جميع  مع  الربط  و  الدرا�شي 
اجنليزي  و  عربي  و  ريا�شيات  م��ن 

اأم ج��م��اع��ي و  ف���ردي  و ع��ل��وم كعمل 
ه��ذا ا���ش��ل��وب ممتع لأن���ه ي��رك��ز على 
الطالبة  اأن  خ����الل  م���ن  ال���ط���ال���ب 
تفكر و الطالبة التي تنتج الو�شيلة 
التعليمية و هى تطبق ما تعلمته يف 
نتاجات  م�شروع  اأن  م�شيفة  ال�شف 
للمعلمات  اأي�شاً  مفيد  و  الطالبات 
جعلهن يف تطور م�شتمر و متابع كل 
ما هو جديد و التوا�شل مع جمل�ص 
و  دع��م��ه��ن  ق��د  و  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
زودهن بالو�شائل التعليمية املتميزة 

جداً ت�شاعد العملية التعليمية .
اللولو  م��در���ش��ة  اأن  ب��خ�����ش��و���ص  و 
خطوات  خ���ط���ت  الأوىل  ل��ل��ح��ل��ق��ة 
جيدة اأعربت مرمي العامري مديرة 
املدر�شة عن املها اأن مدر�شة تخطو 
نتائج  ن��ت��وق��ع  و  م��ت��م��ي��زة  خ���ط���وات 
ال�شنوات  يف  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن  ج��ي��دة 
العربية  ال��ل��غ��ة  ال��ق��ادم��ة خ��ا���ش��ة يف 
ال��ت��ح�����ش��ن م���ل���ح���وظ يف  ي���ك���ون  ان 
الإعتماد  اأن  و  العربية  اللغة  جمال 
كذلك  ب��ل  فقط  ال��ك��ت��اب  على  لي�ص 
ب�شكل  ال��ق�����ش�����ص  ق�����راءة  يف جم���ال 
باللغة  �شحيفتي  ك��ت��اب��ة  و  ي��وم��ي 
ي�شاعدهم  والإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
التعود  ���ش��اع��ده��م  و  ال���ق���راءة  ع��ل��ى 
على الكتابة يكتبون ب�شورة لحظنا 
ال�شابقة  ال�������ش���ن���وات  م����ن  اأف�������ش���ل 
ف��ال��ت��ع��ل��م ع���ن ط���ري���ق ال��ق�����ش�����ص و 
ال�شنوات  م��ن  بكثري  اأف�شل  اللعب 
�شاعدهم هو  الذي  ال�شئ  و  املا�شية 
الكتاب  خ���ارج  املعلومة  ع��ن  البحث 
الإنرتنت و غريها  مثل اجلرائد و 
الآخ���رى  التعليمية  ال��و���ش��ائ��ل  م��ن 
على  ال��ط��ال��ب��ات  ت�شجيع  ك��ذل��ك  و 
اأو مع  �شواًء فردياً  املكتبة  ا�شتخدام 
املدر�شة  م��دي��رة  اأ���ش��ادت  و   . املعلمة 
مبجهودات  العامري  مبارك  مرمي 
ابتكار  يف  للتعليم  ابوظبي  جمل�ص 
ا���ش��ال��ي��ب ت��ط��وي��ري��ة ج��دي��دة ت�شب 
العملية  و  ال���ط���ال���ب  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
انت�شار  املعلمة  قالت  و   . التعليمية 
التعلم  ن���ت���اج���ات  ه�����ذه  اأن  ع���و����ص 

ال��ع��ل��وم و ال��ري��ا���ش��ي��ات و ال��ت��اري��خ و 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وال��ع��رب��ي��ة و مت 
اأخذوا  ف���اإذا  �شهرين  مل��دة  تدريبهن 
ل��وح��ة ف��ن��ي��ة ي��ع��رف��وا م��ا ه��ى امل���واد 
امل�شتخدمة و تاريخها و يتم ربطها 

باملواد املدر�شية مع بع�شها .
و حت��دث��ت ال��ط��ال��ب��ة م��ي رب��ي��ع من 
مكتوب  لوحة  عن  اخلام�ص  ال�شف 
عليها اأيات من القراآن الكرمي يعود 
يف الع�شر اململوكي ب�شوريا و يحتوي 
النباأ و  ���ش��ورة  اأي���ات م��ن  علي بع�ص 
الكويف  باخلط  كتبت  النا�ص  ���ش��ورة 
واخلط الديواين و كتبت هذه الأيات 
لكتابة  وري�����ش��ة  ال����ربدي  ورق  ع��ل��ى 
و  للتزيني  الذهب  و  العربية  اللغة 
اإىل  علي  �شيخة  الطالبة  تطرقت 
الفنان  ر�شمها  ال��ذي  ال�شرق  لوحة 
باول كليه و هو فنان �شوي�شري تاأثر 
اللوحة  خلفية  و  العربية  بالبيئة 
تون�ص  يف  اخل�����ش��راء  الطبيعة  م��ن 
خالل  من  اللوحة  بت�شكيل  قمنا  و 
و  والق�ص  امللونة  الأوراق  ا�شتخدام 
ل�شق و قد تعرفنا على حياة الفنان 
عن طريق مر�شدة يف متحف اللوفر 
وع���ن ط��ري��ق الإن���رتن���ت . ويف ركن 
اأع�شاء  ي��ت��ح��دث ع��ن  ال��ع��ل��وم  م����ادة 
الإن�����ش��ان م��رت��ب��ط��اً ب��امل��واد الآخ���رى 
كاللغة  الالتي يدر�شن يف منهجهم 
الإ�شالمية  الرتبية  و  الإجنليزية 
الطالبة  حتدثت  و  العربية  واللغة 
الرابع  ال�����ش��ف  يف  م��ن��ي��ف  ع������ذاري 
اجل�شم  اأع�شاء  عن  م�شروعهن  عن 
اإي��اه فال�شمع من  ال��ذي اأعطانا اهلل 
اهلل  نهانا  م��ا  بها  ن�شمع  ل  اأن  اج��ل 
عنه و العيون اأن ل نرى ما حرم اهلل 
علينا و الل�شان اأن ل ن�شتم اأحداً به 
اأن ل نذهب ملكان ي�شر  و القدمني 
بنا اأما اليد اأن ل ن�شرب بها اأحداً و 
اأياه من  اأعطانا اهلل  البطن واملعدة 
ت�شرتيح  و  رم�شان  ن�شوم  ان  اأج��ل 
املعدة و اأعطانا اهلل الذاكرة حلفظ 
من  نتعلمه  م��ا  و  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
فن�شتفيد  اليد  اأم��ا  و  علوم خمتلفة 

منها اأن نعطي ال�شدقة و اأن ن�شاعد 
النا�ص و اأثر ال�شدقة هو التقرب من 
اهلل �شبحانه وتعاىل و قالت الطالبة 
رمي عبود من ال�شف الرابع و هذه 
الإ�شالم  اأرك�����ان  ل��ن��ا  ت��ب��ني  ال���زه���ور 
ال�����ش��ت و ه���ذه غ����ارة احل�����راء الذي 
ي��ت��ع��ب��د ف��ي��ه ر����ش���ول اهلل �شلى  ك���ان 
الطالبة  واأ���ش��اف��ت  و�شلم  عليه  اهلل 
زه����راء ع��م��ر تكلمت ع��ن ال��ك��ل��م��ة و 
قراأناها  الق�ش�ص  قطار  و  مرادفها 
و ح����روف اجلر  و خل�����ش��ن��اه��ا م��ع��اً 
اهلل  �شلى  حممد  �شيدنا  ق�شة  ع��ن 
عليه و�شلم و الأفعال كفعل امل�شارع 
واملا�شي و الأمر و الكلمة الب�شرية 
ال�����ش��ف و بحثنا  ال��ت��ي در���ش��ن��اه��ا يف 
يف الإن���رتن���ت ك��ل امل��ع��اين ال���راأ����ص . 
�شعيد  زي���ن���ب  امل��ع��ل��م��ة  اأو����ش���ح���ت  و 
نتاج  معر�ص  اأن  ريا�شيات  مدر�شة 
الطالبات يتم خالل حل مهارات حل 
الناقد  التفكري  ا�شلوب  و  امل�شكالت 
بتجربة  ال���ط���ال���ب���ات  ت���ق���وم  ب��ح��ي��ث 
منها  و  ال�شيوف  اأم���ام  حية  علمية 
كيف  اأرخميد�ص  قاعدة  ي�شتنتجوا 
و يف�شلوا  ال��ك��ث��اف��ة  ا���ش��ت��خ��راج  ي��ت��م 
قد  و  البع�ص  بع�شها  من  ال�شوائل 
م�شرحية  متثيلية  الطالبات  مثل 
اأرخميد�ص  ا���ش��ت��ط��اع  ك��ي��ف  ح����ول 
اكت�شاف قاعدة الإزاحة اأن حجم املاء 
املزاح هونف�شه اأنه هو حجم اجل�شم 
امللك و  املغمور من خالل لعب دور 
القاعدة  اكت�شافه  و  اأرخميد�ص  دور 
ال��ط��ال��ب��ات مادة  امل��ع��روف��ة و ط��ب��ق 
العلوم التجربة باأن ف�شلوا ال�شوائل 
كثافتها  ح�شب  البع�ص  بع�شها  عن 
ا�شافت  و   . ج��م��ي��ل  ف��ن��ي  ب��اإ���ش��ل��وب 
املعلمة زينب �شعيد قامت الطالبات 
بربط املواد العلمية مع بع�شها مثل 
مادة احلا�شوب والعلوم و الريا�شيات 
ربطها مع مادة اللغة العربية و قد 
علمية  ق�����ش�����ص  ال���ط���ال���ب���ات  ك��ت��ن 
لعلماء امل�شلمني و عن ارخميد�ص و 
بحثوا يف الإنرتنت عن حياة هوؤلء 
و  الق�ش�ص  ه��ذه  وخل�شوا  العلماء 

من خالل احلا�شوب علمتهم معلمة 
الطالبات  ت�شتطيع  كيف  احلا�شوب 
عن  الإل��ك��رتون��ي��ة  م��واق��ع  ت�شميم 
اأرخميد�ص حياته و جتاربه و وفاته 
م�شرية اإىل اأن اعداد مل�شروع نتاجات 
العام  بداية  منذ  ب��داأ  قد  الطالبات 
نقوم  مميز  مو�شوع  ف��اأي  الدرا�شي 
القيام  و  عليها  الطالبات  بتدريب 
ب��ال��ت��ج��ارب و م���ن خ����الل رب����ط كل 
ا�شتغرقت  التي تدر�ص لهن و  امل��واد 
نتاجات  مل�������ش���روع  الإع�������داد  ع��م��ل��ي��ة 
تقبل  و  واح���د  �شهر  مل��دة  الطالبات 
ال��ط��ال��ب��ات و ق���د ك���ن م�������ش���رورات و 
اللغة  من�شقة  الكثريي  حنان  قالت 
ال��ع��رب��ي��ة ���ش��ارك��ت ك��ل ال��ط��ال��ب��ات يف 
عملية اعداد امل�شروع بال�شف �شواء 
اأكانوا طالبات ذات م�شتوى عايل اأم 
م�شتوى �شعيف يف جمال التح�شيل 
ال��درا���ش��ي و ه��ى ف��ك��رة ج��دي��دة من 
الدرا�شية املختلفة  املواد  حيث ربط 
اأن  ال��ط��ال��ب  ي��ح�����ص  ل  بع�شها  م���ع 
مادة العلوم منف�شلة عن العربي و 
والعمل  الإجتماعيات  و  الإجنليزي 
كفريق واح��د . جت��در الإ���ش��ارة اإىل 
اطلق  للتعليم  ابوظبي  جمل�ص  اأن 
 2011-2010 يف العام الدرا�شي 
ال��ن��م��وذج امل��در���ش��ي اجل���دي���د الذي 
ي��ق��وم ع��ل��ى اأ���ش��ا���ص اأن ال��ط��ال��ب هو 
يركز  و  التعليمية  العملية  حم��ور 
للطلبة  اللغة  ثنائي  التعليم  على 
و ه��ى ال��ع��رب��ي��ة و الإجن��ل��ي��زي��ة من 
تدري�ص  اأدوات  ا���ش��ت��خ��دام  خ����الل 
املعلم  و  للطالب  ج��اذب��ة  و  متنوعة 
ع��ل��ى ح��د ���ش��واء و ت��وف��ري امل��راف��ق و 
للطلبة  املتميزة  املدر�شية  املن�شاآت 
وفق اأف�شل املعايري العاملية و تزويد 
الو�شائل  باأحدث  التعليمية  البيئة 
املعلمني  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  و  التقنية 
الذين هم ع�شب العملية التعليمية 
من خالل توفري برامج تدريبية و 
لتاأهيلهم  بغر�ص  املهني  التطوير 
ملتابعة اأداء الطلبة ب�شورة م�شتمرة 

و تعزيز الإ�شتخدام التقني .

ال�شف  بدًء من  باملدر�شة  للطالبات 
و  ال�����ش��اد���ص  ال�����ش��ف  ح��ت��ى  و  الأول 
اخرتنا  الأول  لل�شف  م�شروع  ك��ان 
البحر وا�شع  البحر لأن  عن خلفية 
اأ�شياء كثرية فاأدجمنا مهارات  به  و 
البحر  خلفية  �شمن  العربية  اللغة 
ر�شم  الإب��ت��دائ��ي  الأول  ال�شف  ففي 
و�شعوا  و  ال��ن��ج��اة  �شفينة  الأط��ف��ال 
ب��ه��ا اأرك����ان الإ����ش���الم و ك��ذل��ك ر�شم 
مهارات  و�شعنا  كذلك  و  الطالبات 
ال�������ش���دة ع���ل���ى ����ش���ك���ل ق����واق����ع مثل 
بطاقات  �شنعوا  و  النجوم  و  املحار 
بطاقات  م��ن  اأرب����ح  و  ف��ك��ر  م�شابقة 
اللعبة  ه����ذه  و  ال���ق���دمي���ة  ال���ه���ات���ف 
للحروف  الثالثة  امل�شتويات  تراعي 
اأن الطالبة تقراأ  الإجنليزية بحيث 
م���ا ك��ت��ب ب��ال��ب��ط��اق��ة و ت��ب��ح��ث عن 
ال�شورة املنا�شبة له مثل ابحثي عن 
ا�شمها  �شجرة  ���ش��ورة  فيها  بطاقة 
مبعلمة  بالإ�شتعانة  ثمارها  ا�شم  و 
الق�ش�ص  كتاب  عندنا  و  �شديقة  او 
امل�شورة هى عبارة عن جمموعة من 
الق�ش�ص قامت الطالبات بقراءتها 
مثاًل  ال���ب���ح���ر  ع����ن  ت��ل��خ��ي�����ش��ه��ا  و 
القر�ص  ���ش��م��ك  و  امل��ن��ق��ذ  ال��دل��ف��ني 
كتيب  ب�شكل  وو�شعناها  دجم��ن��اه��ا 
الكراتني  م��ن  �شنعنا  و  ال�شور  م��ع 
ت�شاعد  �شور  طالبة  يوميات  األبوم 

و  اإق��راأ  اي�شاً  املنزل وعندنا  اأمها يف 
املهارات  دجمنا  القناديل  مع  اأكتب 
احل������روف م���ع امل������دود و احل���رك���ات 
اأو نكتب جملة عن حرف  الق�شرية 
بطاقات  م��ن��ه��ا  و  الأل�����ف  اأو  ال����الم 
العيد  ي���وم  يف  نعملها  ك��ن��ا  ���ش��غ��رية 
للجدة  معايدة  بطاقة  اأو  الوطني 
من  ع�شاكم  و  م��ب��ارك  عيدكم  مثل 
انت�شار  املعلمة  اأ�شافت  و   . العوادة 
الطالبات  ن��ت��اج��ات  اأن  مب��ا  ع��و���ص 
عن البحر فكرنا اأن نعمل فكرة عن 
البهارات  و�شع  و  امل�شوية  الأ�شماك 
وال����ت����ي ه����ى ع����ب����ارة ع����ن احل���رك���ات 
ال�شكون  و  وال��ف��ت��ح��ة  ال�شمة  م��ث��ل 
عبارة  ه���ى  و  ال�����ش��دة  و  ال��ك�����ش��رة  و 
ال�شمكة  داخ����ل  و���ش��ع��ت  ك��ل��م��ة  ع���ن 
ت�شع  ث��م  الطالبة  ت��ق��راأه��ا  امل�شوية 
ب����الأع����واد و انتج  احل���رك���ات ع��ل��ي��ه��ا 
مدر�شاتهم  مع  بالتعاون  الطالبات 
مهارة التحليل على �شكل �شكني لأن 
التحليل هو الذي يقطع الكلمات و 
هذه الفوا�شل عبارة عن الطماطم 
ثم  الكلمة  الطالبة  تقراأ  و  واخليار 
ال�شكني  خ���الل  م��ن  بتقطيع  ت��ق��وم 
م��ث��ل ك��ل��م��ة وط��ن��ي و ي��وج��د كذلك 
تركب  الطالب  اأن  الرتكيب  عملية 
الكلمة على �شكل �شمكة متقطعة و 
يعرب  اللولو  عقد  الطالبات  ر�شمت 

و  ال�شائعة  الب�شرية  الكلمات  ع��ن 
تدر�ص  الكلمات  م��ن  جمموعة  ه��ى 
ح��وايل 150 كلمة دراج��ة و نقا�ص 
ال��ك��ل��م��ة و ن��ق��راأه��ا ب��ال�����ش��ف ع����ادة . 
تركز  الإ�شالمية  الرتبية  م��ادة  اأم��ا 
�شكل  يف  و�شعوها  و  الأخ����الق  على 
الوالدين  بر  و  الرحمة  حم��ار مثل 
به  القنفد  باملقابل  اأي�����ش��اً  ه��ن��اك  و 
ال�شئ  ال�شلوك  اأن  يعرب عن  اأ�شواك 
كالأ�شواك  ي��وؤذي��ه  ب��الإن�����ش��ان  ي�شر 
اأ�شدقاء  و  ال��وال��دي��ن  ع��ق��وق  م��ث��ل 
ال�شوء و هناك ركن يتكلم عن اللغة 
. و قالت  م��ه��ارات��ه��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة و 
حنان حالوة مدر�شة الرتبية الفنية 
يف  ا���ش��رتك��وا  امل��در���ش��ة  الطالبات  اأن 
ال�شعديات  مب��ن��ارة  ال��ل��وف��ر  متحف 
بحيث اأن املتحف اختار �شتة مدار�ص 
من  واح���دة  اللولو  مدر�شة  كانت  و 
ي��ت��م تدريب  امل����دار�����ص ح��ي��ث  ه����ذه 
الإ�شتفادة  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ال��ط��ال��ب��ات 
من متحف اللوفر من خالل املواد 
الدرا�شية باأن يتم عر�ص لوحة فنية 
على  الطالب  يتعرف  �شوءها  على 
تاريخ اللوحة واملواد امل�شنوعة منها 
و ما هى طبيعة الألوان امل�شتخدمة 
اأحبوا  و  الهند�شية  اأ���ش��ك��ال  و  فيها 
املو�شوعات  بع�ص  يف  ي�����ش��ارك��وا  اأن 
العلمية مثل  امل��واد  من خالل ربط 
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يف الق�سية رقم 2012/499 ا�ستئناف عمايل

املرفوعة من /موؤ�ش�شة نو �شهره للمقاولت والنقليات العامة
 �شد: عالء الدين حممد ليت �شراج ا�شالم 

املذكورة  الق�شية  يف  ح�شابي  خبري  ندبنا  ق��رار  اىل  بال�شارة 
اع����اله، مت حت��دي��د م��وع��د اج��ت��م��اع اخل���ربة احل�����ش��اب��ي��ة مبقر 
باملحكمة العمالية وذلك يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18  يف 

متام ال�شاعة 2 ظهراً.
دار الق�ساء- ادارة اخلرباء

دعــوة
حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية
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يف الدعوى رقم 2013/464 ايجارات
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: رع���د حم��م��د ر���ش��ا ع��ل��ي ال��ع��ت��وم )جم��ه��ول حم��ل القامة( 
الدعوى  اق��ام عليك  قد  املو�شوى  احمد ح�شني  ال�شيد  املدعى/ ح�شني  ان  مبا 
الخالء  تاريخ  وحتى   2013/12/7 منذ  امل�شتحق  الي��ج��ار  �شداد  ومو�شوعها 
ل��ذا يدعوك  ال��دع��وى،  م��دون بالئحة  ما هو  اىل  بال�شافة  الفعلى  والت�شليم 
بدار  اخل��رباء  ادارة  مبقر  الهند�شية  اخل��ربة  اجتماع  حل�شور  املنتدب  اخلبري 
يوم  ع�شرا  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة  مت��ام  يف  املرور-ابوظبي  ب�شارع  الق�شاء 
ومذكرات  م�شتندات  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  2013/6/18م  امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء 

�شاملة دفاعك وطلبات
مهند�س/ عماد حممد احمد ابو اخلري
 اخلبري الهند�سى املنتدب

دعــوة
حل�سور اجتماع اخلربة الهند�سية
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يف الدعوى رقم 2013/54 جتاري كلي دبي
املرفوعة من : املدعية: �شركة برتاء واجهات )ذ.م.م( �شركة برتاء اخلليج  )ذ.م.م( �شابقا �شد: 
املدعى عليهم /1- �شركة هالل المارات للتجارة العامة ذ.م.م 2- �شركة جود امبك�ص للتجارة 
كون�شرتك�شن  ان��د  �شين�شوجن   -1/ املدخلة  اخل�شوم  ليمتد   بروبرتيز  تنمية    -3 ذ.م.م  العامة 
الدعوى  يف  املنتدب  امل��رزوق��ي  علي  ح�شن  احل�شابي/  اخلبري  يعلن  هومز   لج��ور   -3 كوليمتد 
بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  عدالة  عن  ال�شادر  التمهيدي  احلكم  مبوجب  اع��اله  امل��ذك��ورة 
اجتماع  ح�شور  ب�شرورة  الثانية  املدخلة  اخل�شم  اىل  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/5/6
اخلربة احل�شابية املقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 ال�شاعة احلادية ع�شرة والن�شف 

�شباحا ومعهما كافة امل�شتندات واملذكرات املوؤيدة لدفوعهما على ان تكون من ن�شختني.
مقابل  الفهد  بناية  ابوهيل-  �شارع  دب��ي-  ب��ام��ارة  الكائن  احل�شابي  اخلبري  مكتب  مبقر  وذل��ك 
البناية حم��الت ماك�ص- هاتف  ا�شفل   -1 رق��م  الول- مكتب  ال��دور  الم���ارات-  ب��رتول  حمطة 

04-2979412
اخلبري احل�شابي/ ح�شن علي املرزوقي

 اعالن
 حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية
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يف الق�سية رقم 2013/576  جتاري جزئي 
 حمكمة العني البتدائية

املدعى : موؤ�ش�شة القحوان للمقاولت والنقليات العامة بوكالة املحامي: 
حمدان �شامل البادي املدعى عليه: الدلفني لالن�شاءات ذ.م.م - بال�شارة 
اىل املو�شوع اعاله نوؤكد على موعد اجتماع اخلربة يف مو�شوع الدعوى 
وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 2013/6/20 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة 
�شباحا مبكتب وكيل املدعية- بناية العني الهلية للتاأمني مبدينة العني 
وذلك ملناق�شة مو�شوع اخلالف وا�شتالم امل�شتندات . لذا يرجى احل�شور 

يف املوعد املحدد وتقدمي كافة اوراق وم�شتندات الدعوى،،،،

 موعد اجتماع اخلربة واملعاينة
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/709 تنفيذ جتاري
لتاجري  �شولو  �شاحب  الزرعوين  جمال  يو�شف  �شده/1-  املنفذ  اىل 
ال�شيارات جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ تراكر ميدل 
اي�شت ذ.م.م وميثله: عوين عبدالهادي ح�شني حممد قد اأقام عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره  )110874( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/710 تنفيذ جتاري
ل���و   جم��ه��ول حمل  اق��ا ح��اج��ي ح�شني  اىل املنفذ ���ش��ده/1- ح�شني 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فر�شيد مهدي عطاران وميثله: عبيد 
�شقر عبيد بو�شت  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املبلغ املنفذ به وق��دره  )3146140( درهم اىل طالب  والزامك بدفع 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/745 تنفيذ جتاري
م-  ذ.م.  ���ص  الكهروميكانيكية  لالعمال  رونيك�ص  اورت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثلها مديرها رويدين رو�ص باتريك يدموند رو�ص جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ بنوراى للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/ 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ال�شعدي    احمد  ي�شلم �شالح  �شاليل وميثله:  ماثيو 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  )34217( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/290 تنفيذ جتاري
 -3 احمديان  عبا�ص  2- ح�شني  )ذ.م.م(  تكنولوجي  انفو  فورت  املنفذ �شدهم/1-  اىل 
�شركة زهرة اجلنوب للتجارة ) ذ.م.م ( 4-  مرت�شى حممد نزاد  جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ بنك �شادرات ايران فرع �شارع املكتوم وميثله: ابراهيم حممد 
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�آ�شتون تعني رئي�شا لبعثة 
�لحتاد �لأوروبي يف �لإمار�ت

•• بروك�شل-وام:
اخلارجية  ال�شيا�شة  رئي�شة  اآ���ش��ت��ون  كاترين  مكتب  م��ن  بيان  اأف���اد 
بالحتاد الأوروبي اأنه مت تعيني ميهاي �شتوبارو رئي�شا لبعثة الحتاد 
الأوروب��ي لدى دولة الإم��ارات العربية املتحدة. وكان �شتوبارو وهو 
ونيوزيالند  اأ�شرتاليا  لدى  لبالده  �شفريا  يعمل  اجلن�شية  روم��اين 
اخلارجية  ال�����ش��وؤون  خ��دم��ة  يف  حاليا  ويعمل   2013 يناير  حتى 
بالحتاد الأوروبي وهي مبثابة وزارة خارجيته. وقد �شغل �شتوبارو 

فيما م�شى من�شب �شفري رومانيا اأي�شا يف كل من قطر والعراق.

معيار� و 17 بند� لتقييم جودة مناهج �لرتبية  16
•• دبي- حم�شن را�شد

و�شعت وزارة الرتبية والتعليم 16 معيارا للموجهني واملعلمني، و17 بندا 
لأولياء الأمور والطلبة لتقييم جودة مناهجها، بهدف الرتقاء مب�شمون 
الكتاب املدر�شي لكافة املراحل التعليمية، والنهو�ص بالعمل الرتبوي مبا 

ي�شب يف م�شلحة الطلبة.
يف  راع��ت  الرتبية  وزارة  اأن  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  ق��ي��ادات  واأك���دت 
، وفهم  املعرفة  بناء  ت�شاهم يف  اأن  ، على  لبناء مناهجها  اختيار معايريها 
املادة العلمية لدى املتعلم ، وتنمية قدرات التعلم الذاتي لدى املتعلمني ، 
موؤكدا على اأن اإدارة املناهج بالوزارة وخالل الفرتة املا�شية ، عملت جاهدة 
على تقييم مناهجها ، وحر�شت يف جديد املناهج على اأن تنمي لدى املتعلم 

مهارات التفكري والبتكار والإبداع ، مما ي�شعرهم مبتعة التعلم ، وتك�شبهم 
مهارات ميكن توظيفها يف جوانب حياتهم.

واأ�شار اإىل اأن املناهج ت�شتمل على اأدوات تقومي وا�شحة وحمددة ومتنوعة، 
ت�شتثري ن�شاط املتعلمني وتدفعهم نحو البحث، ومتنحهم فر�ص التقومي 
ومتانة  اخل��ط  وحجم  واللغة  الكتاب  حجم  حيث  م��ن  وتتنا�شب  ال��ذات��ي، 
التغليف، كما اأن الأ�شكال وال�شور تت�شم باجلاذبية، وترتبط بالبيئة املحلية 

وت�شتثمر اإمكاناتها.
قيادات  ف��ذك��رت   ، بالطلبة  تخت�ص  وال��ت��ي  الثمانية  البنود  يخ�ص  وفيما 
اأنها تبحث يف قيا�ص مدى �شرورة مادة الكتاب واأهميتها، ومدى  الرتبية 
انتماء الكتاب ملعارف الطالب ومعلوماته، وم�شاعدته على اكت�شاب مهارات 
الطالب على  العملية، ومدى قدرة  امل��ادة يف حياته  جديدة، وي�شتفيد من 

وحمفز  منا�شب  للدرو�ص  اخلتامي  والتقومي  وي�شر،  ب�شهولة  امل��ادة  فهم 
للبحث، وحجم الكتاب منا�شب، ويحتوي املنهج على اأ�شكال و�شور مرتبطة 

بالبيئة املحلية ويت�شف باجلاذبية.
على  تركيزها  ج��اء  فقد  الأم���ور،  باأولياء  واملتعلقة  ال�ت�شعة  البنود  وح��ول 
عدد من الت�شاوؤلت ، تهدف اإىل التعرف على مدى ارتباط املنهج بحاجات 
من  ب�شهولة،  وا�شتيعابه  املنهج  فهم  الأب��ن��اء  وي�شتطيع   ، وواقعهم  الأب��ن��اء 
حيث م�شمونه ملعارف م�شتجدة ومتطورة، واأن�شطة تعلم يف الكتاب منا�شبة 
مل�شتوى الأبناء، وتنمي مهارات التفكري والتعلم الذاتي، لفتا اإىل اأن املنهاج 
منا�شب  الكتاب  وحجم  جديدة،  حياتية  مهارات  املتعلم  اإك�شاب  يف  وي�شهم 
وتغليفه جيد، وحتتوي املناهج على اأ�شكال و�شور مرتبطة بالبيئة املحلية 

ويت�شف باجلاذبية.

�لقطامي : �لتميز �حلكومي عقيدة ر��شخة توؤمن بها قيادتنا �لر�شيدة

12716 طالبًا وطالبة يوؤودون �متحانات نهاية �لف�شل �لدر��شي �لثاين للعام �جلامعي 2013-2012
طالب   12716 مب���������ش����ارك����ة 
امتحانات  ال���ي���وم  ت��ب��دا  وط��ال��ب��ة 
الثاين  ال��درا���ش��ي  الف�شل  نهاية 
للعام اجلامعي 2013-2012 

وتنتهي يوم اخلمي�ص القادم. 
اعلن ذلك ال�شيد �شعود العامري 
ع���م���ي���د ال���ت�������ش���ج���ي���ل وال����ق����ب����ول 
حيث  الم���ارات  بجامعة  بالإنابة 
كافة  اك��م��ل��ت  اجل��ام��ع��ة  ان  ق����ال 
لت�شهيل  املطلوبة  ال���ش��ت��ع��دادات 
�شري العملية المتحانية للطلبة 

على كافة امل�شتويات.
ادارة جامعة المارات  وقد كانت 
الكليات  ع�����م�����ادات  وج����ه����ت  ق����د 
واع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعة 
ال�شوابط  ك��اف��ة  ات��ب��اع  ب�����ش��رورة 
�شري  ل�شمان  املتبعة  والتعليمات 
وجناح العملية المتحانية وعلى 

جميع امل�شاقات الدرا�شية . 
واو�شح العامري ان عدد الطلبة 
المتحانات  ����ش���ي���وؤدون  ال���ذي���ن 

خالل  من  او  الدرا�شية  القاعات 
امل��وق��ع الل���ك���رتوين ل��ذل��ك ومن 
ك���ل ه���ذا مي��ك��ن ان يكون  خ���الل 
ال��ط��ال��ب ق���د جت��ه��ز ب�����ش��ك��ل جيد 
بعيدا  المتحانات  غمار  خلو�ص 

عن التوتر وعدم الرتكيز.
فقد  الها�شمي  علي  الطالب  ام��ا 
اجلامعي  ال���ت���ق���ومي  ع��ل��ى  اث���ن���ى 
املوحد والذي اعتمدته املوؤ�ش�شات 
جامعة  ال�����ث�����الث  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
الم����ارات وج��ام��ع��ة زاي���د وكليات 
التقنية العليا  بالتعاون مع وزارة 
اجلامعي  ال���ع���ام  ل���ه���ذا  ال��رتب��ي��ة 
لبداأ  امل��واع��ي��د  توحيد  حيث  م��ن 
وتوجه  والم��ت��ح��ان��ات.   الدرا�شة 
اجلامعة  ادارة  اىل  ال���ط���ل���ب���ة 
تقدمه  ما  والتقدير اىل  بال�شكر 
م���ن ت�����ش��ه��ي��الت واجن�������ازات على 
م�شتوى تطويع وت�شهيل العملية 
باأف�شل  ل���ل���ظ���ه���ور  ال����درا�����ش����ي����ة 

النتائج. 

 12716 ب��ل��غ  ال���ث���اين  ل��ل��ف�����ش��ل 
 11999 منهم  وطالبة  طالب 
، و  ال����ب����ك����ال����وري����و�����ص  مب���رح���ل���ة 
مبرحلة  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   585
طالب   250 بواقع   ، املاج�شتري 

-06-24 بتاريخ  الع��الن عنها 
ال�شيفية  الج��ازة  لتبداأ   2012
-06-25 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 

. 2012
وفيما يتعلق با�شتعدادات الطلبة 

الكادميي  والر����ش���اد  وال��ت��وج��ي��ه 
كليات  م��ن  كلية  ك��ل  يف  امل���وج���ود 
ق��ال��ت الطالبة  اجل��ام��ع��ة  ح��ي��ث 
الطالب  ان  ال��ق��ح��ط��اين   ����ش���ارة 
جامعية  ب��ب��ي��ئ��ة  ي��ت��م��ت��ع  ا���ش��ب��ح 

اىل  ا����ش���اف���ة   ، ط���ال���ب���ة   335 و 
 132 ب��واق��ع  ال��دك��ت��وراه  مرحلة 
وا����ش���ار عميد   ، ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 
الت�شجيل والقبول اىل ان النتائج 
�شيتم  الختبارات  لهذه  النهائية 

باجلامعة  المتحانية  للعملية 
فقد ابدى الطلبة ارتياحهم العام 
من  المتحانية  العملية  ل�شري 
وفرتها  ال��ت��ي  الت�شهيالت  حيث 
التنظيم  خ����الل  م���ن  اجل���ام���ع���ة 

كبريا  اختالفا  وتختلف  ممتازة 
التقنيات  حيث  م��ن  ال�شابق  ع��ن 
امل��ت��ب��ع��ة و���ش��ه��ول��ة ال���و����ش���ول اىل 
امل�����ش��ادر وك���ذل���ك ال��ت��وا���ش��ل مع 
اع�شاء هيئة التدري�ص من خالل 

•• دبي-وام:

اأك�������د م����ع����ايل ح���م���ي���د ب����ن حممد 
الرتبية  وزي�����ر  ال��ق��ط��ام��ي  ع��ب��ي��د 
الحتادية  الهيئة  رئي�ص  والتعليم 
اأن  احل��ك��وم��ي��ة  الب�شرية  ل��ل��م��وارد 
را�شخة  عقيدة  احل��ك��وم��ي  التميز 
توؤمن بها القيادة الر�شيدة لدولة 
وعلى  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  راأ����ش���ه���ا 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واأخيه  اهلل  الدولة حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�ص 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ص  اأع�����ش��اء 

حكام الإمارات.
على  �شاهد  خ��ري  ان  معاليه  وق��ال 
ذل���ك ه��و ت��وج��ي��ه ���ش��اح��ب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
الإم���ارات  جمل�ص  باإن�شاء  م��وؤخ��را 
للتميز الذي �شي�شم جميع برامج 
حتت  واملحلية  الحت��ادي��ة  التميز 
املعارف  تبادل  بغية  واح��دة  مظلة 
واخلربات احلكومية والعمل بروح 
ال��ف��ري��ق ال��واح��د الأم���ر ال���ذي من 
�شاأنه اأن ير�شخ مبداأ التميز كملمح 

من مالمح دولة الإمارات و�شاهد 
حي على عظمتها.

خالل  معاليه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
افتتاح احلفل الذي نظمته الهيئة 
الب�شرية  ل����ل����م����وارد  الحت�����ادي�����ة 
لتكرمي  دبي  يف  موؤخرا  احلكومية 
ال����������وزارات واجل����ه����ات الحت����ادي����ة 
املوارد  اأنظمة  تطبيق  يف  املتميزة 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  الب�شرية 
تكرمي  ع��ن��وان  2012 حت��ت  لعام 
تطبيق  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال�������ش���رك���اء 
اأنظمة املوارد الب�شرية يف احلكومة 

�شعادة  ح�شره  وال���ذي  الحت��ادي��ة 
الدكتور عبدالرحمن العور مدير 
ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة وع�����دد م���ن ق���ي���ادات 
عن  وممثلني  وموظفيها  الهيئة 
ال����������وزارات واجل����ه����ات الحت����ادي����ة 
الب�شرية  امل��وارد  لقانون  اخلا�شعة 
وو�شائل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ولئ���ح���ت���ه 

الإعالم املحلية.
اأحد  على  يخفى  ل  معاليه  وق���ال 
اأن دول��ة الإم��ارات اأول��ت راأ���ص املال 
وعناية  ب��ال��غ��ة  اأه���م���ي���ة  ال��ب�����ش��ري 
الدور  باأهمية  منها  يقينا  فائقة 

الذي يلعبه يف تعزيز مكانة الدولة 
الدول  م�شاف  اإىل  بها  والنهو�ص 
العاملية وباأنه اللبنة الأ�شا�شية لأي 
عملية تنموية �شاملة وم�شتدامة .

عهدا  ي�شطر  احل��ف��ل  اإن  واأ����ش���اف 
جديدا من الإجنازات والنجاحات 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
امل��ج��الت وامل��ي��ادي��ن وعلى  يف كافة 
���ش��ي��م��ا على  ال�����ش��ع��د ل  خم��ت��ل��ف 
ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي الذي  ���ش��ع��ي��د 
على  وموقعها  الدولة  مكانة  ر�شخ 
على  اأدل  ..ول  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ت��وى 

ت��رب��ع دول��ت��ن��ا احلبيبة  ذل����ك م���ن 
موؤخرا على قائمة دول العامل من 
حيث الكفاءة احلكومية والرتابط 

الجتماعي .
واجلهات  ال����وزارات  معاليه  وك���رم 
تطبيق  يف  امل���ت���م���ي���زة  الحت�����ادي�����ة 
اأن����ظ����م����ة امل������������وارد ال���ب�������ش���ري���ة يف 
 2012 لعام  الحتادية  احلكومة 
املوارد  اإدارة معلومات  ومنها نظام 
الب�شرية بياناتي ونظام اإدارة الأداء 
ونظام التدريب والتطوير ملوظفي 
احلكومة الحتادية ومبادرة م�شار 
لدعم خطط التوطني يف احلكومة 
املهني  ال�شلوك  ووثيقة  الحتادية 
العامة  ال���وظ���ي���ف���ة  واأخ����الق����ي����ات 
وحت�شني  املوظفني  عقود  وتوثيق 

معدلت الدوران الوظيفي.
من  ك��ال  املكرمة  اجل��ه��ات  و�شملت 
الدولة  ووزارة  الق��ت�����ش��اد  وزارة 
ل�شوؤون املجل�ص الوطني الحتادي 
الجتماعية  ال���������ش����وؤون  ووزارة 
الأ�شغال  ووزارة  امل��ال��ي��ة  ووزارة 
العامة والهيئة الحتادية للموارد 
البيئة  ووزارة  احلكومية  الب�شرية 
ووزارة  ال���ع���م���ل  ووزارة  وامل�����ي�����اه 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 

ووزارة العدل.
الحتادية  الهيئة  رئي�ص  ك��رم  كما 

 20 احلكومية  الب�شرية  للموارد 
برنامج  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م����ن  خ���ري���ج���ا 
الب�شرية  امل���وارد  م�شوؤويل  تطوير 
الحتادية  واجل��ه��ات  ال�����وزارات  يف 
لعام 2012 والذي اأطلقته الهيئة 
مذكرة  مب���وج���ب  امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  مع  تفاهم 
بهدف  واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب 
املال  راأ�ص  تدريب وتاأهيل ومتكني 

الب�شري يف احلكومة الحتادية.
عبدالرحمن  الدكتور  �شعادة  واأكد 
العور مدير عام الهيئة اأن القيادة 
الر�شيدة لدولة الإمارات مل تدخر 
الدعم  و�شائل  ك��ل  و�شع  يف  جهدا 

الب�شري  امل����ال  ل���راأ����ص  وال��ت��م��ك��ني 
اأنه  وب��ج��دارة  اأثبت للجميع  ال��ذي 
اأناطتها  ال��ت��ي  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  اأه����ل 

الدولة بهم.
وقال �شعادته اإن هذا احلفل يج�شد 
حر�ص الهيئة على تعزيز منظومة 
العمل يف احلكومة الحتادية ومبداأ 
العمل بروح الفريق الواحد عالوة 
املتميزين  ���ش��رك��ائ��ه��ا  ت��ك��رمي  ع��ل��ى 
الحتادية  واجلهات  ال���وزارات  من 
يف تطبيق مبادرات واأنظمة املوارد 
احلكومة  م�شتوى  على  الب�شرية 
الحت���ادي���ة. واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه اأن 
ه����ذه اخل���ط���وة ت���اأت���ي اإمي����ان����ا من 

الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية 
باأهمية التعاون الفعال  احلكومية 
الحتادية  واجلهات  ال���وزارات  بني 
قيادتنا  لتوجيهات  تنفيذ  فيه  مل��ا 
ا�شرتاتيجية  وحت��ق��ي��ق  ال��ر���ش��ي��دة 
احلكومة  يف  ال���ب�������ش���ري���ة  امل���������وارد 
ن��ح��و ترجمة  الحت���ادي���ة و����ش���ول 
اإىل واقع   2021 الإم���ارات  روؤي��ة 
الهيئة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  م��ل��م��و���ص. 
الدعم  لتقدمي  ت��ام  ا�شتعداد  على 
وامل�شاندة لكافة الوزارات واجلهات 
بتطبيق  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  الحت���ادي���ة 
اأن���ظ���م���ة امل���������وارد ال���ب�������ش���ري���ة على 

م�شتوى احلكومة الحتادية.

حممد بن �شعود ي�شهد حفل تخريج �لدفعة �لثانية من �أمريكية ر�أ�س �خليمة
•• راأ�ص اخليمة-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ص 
الول على  اأم�����ص  م�����ش��اء  اخل��ي��م��ة 
م�شرح غرفة جتارة و�شناعة راأ�ص 
اخليمة حفل تخرح الدفعة الثانية 
يف  الأمريكية  اجلامعة  طلبة  من 
 22 ع��دده��م  البالغ  اخليمة  راأ����ص 
خريجا وخريجة من حملة �شهادة 
كليات  خمتلف  من  البكالوريو�ص 

اجلامعة.
وثمن �شمو ويل عهد راأ�ص اخليمة 
خالل احلفل .. التطور الكادميي 
الأمريكية  اجلامعة  ت�شهده  الذي 
جعلها  م��ا  �شنويا  اخليمة  راأ����ص  يف 
اأف�������ش���ل اجل���ام���ع���ات التي  اإح������دى 
�شاهمت  والتي  الإم���ارة  حتت�شنها 
التخ�ش�شات  م��ن  ع���دد  ت��وف��ري  يف 
والدارة  الهند�شة  يف  الك��ادمي��ي��ة 
والعلوم اللكرتونية التي تتما�شى 

ويتطلب  النهاية  يعرف  ل  طريق 
اأعلى  اىل  للو�شول  اجل���اد  العمل 
العلمي  ال�شعيدين  على  املرتبات 
الدكتور  اأكد  جانبه  من  والعملي. 
ال��ع��ل��ك��ي��م مدير  ح����م����دان  ح�����ش��ن 
اجلامعة اأن اجلامعة ت�شري بخطى 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤى  وف���ق  ث��اب��ت��ة 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�ص  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو 
النمو  م���ن  م���زي���د  ن��ح��و  اخل��ي��م��ة 
وال��ت��ط��ور وال��ت��و���ش��ع الك��ادمي��ي يف 
والتخ�ش�شات  ال��ك��ل��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  م��ت��وج��ه��ا   ..
ال�شيخ حممد بن �شعود بن  ل�شمو 
الذي  الدعم  على  القا�شمي  �شقر 
ما  �شموه  من  اجلامعة  به  حتظى 
مب�شتواها  ال��ن��ه��و���ص  م���ن  م��ك��ن��ه��ا 
املعايري  ارق������ى  وف�����ق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
العايل.  للتعليم  املعتمدة  العاملية 
واأعرب يف كلمته خالل احلفل عن 
فخره بتخريج الدفعة الثانية من 

وتبادل  العلمية  املمار�شات  اف�شل 
ولفت  الك�����ادمي�����ي�����ة.  اخل���������ربات 
متتلك  ال���ي���وم  اجل���ام���ع���ة  اأن  اإىل 
عالية  كفاءة  على  تدري�شية  هيئة 
وتقنية  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وام��ك��ان��ي��ات 
اأرق���������ى اجل���ام���ع���ات  ل ت���ق���ل ع�����ن 
امل���ع���روف���ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال����دويل 
للهيئتني  ب��ال�����ش��ك��ر  م��ت��وج��ه��ا   ..
وال�شركاء  والتدري�شية  الداري����ة 
ما  على  للجامعة  ال�شرتاتيجية 
ملوا�شلة  يقدمونه من جهد ودعم 

م�شريتها التعليمية املميزة.
ب����دوره ق���ال ���ش��ال��ح اأب��وال��ذه��ب يف 
ال���ي���وم نحتفل  ك��ل��م��ة اخل��ري��ج��ني 
ب��ت��خ��رج��ن��ا م����ن اجل���ام���ع���ة وغ����دا 
نبداأ حياة عملية جديدة لنتجاوز 
ق�شيناها  ����ش���ن���وات  ارب������ع  ب���ذل���ك 
المريكية  اجلامعة  مقاعد  على 
الأول  ال��ي��وم  فيها يف  ب��داأن��ا  ح��ي��ث 
ال�شداقة  جتمعنا  وال��ي��وم  كغرباء 
الف�شل  نكون  اأن  خاللها  تعلمنا 

وتوفر  العمل  �شوق  متطلبات  مع 
علميا  م���وؤه���ل���ة  ب�����ش��ري��ة  ط����اق����ات 
التنمية  خطط  دع��م  على  وق���ادرة 
ب�شكل  وال��دول��ة  ل��الإم��ارة  ال�شاملة 

عام.
بالتعليم  النهو�ص  اأن  �شموه  واأك��د 
اجل����ام����ع����ي وا����ش���ت���ق���ط���اب ك���ربى 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة وت��وف��ري بنية 
القطاع  ل��ن��ج��اح  م��الئ��م��ة  حت��ت��ي��ة 
اخليمة  راأ�������ص  يف  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
من  ي��ع��د  ال��ع��ايل  التعليم  ل�شيما 
التي  التنمية  خطط  اأولويات  اأهم 

تتبناها الإمارة.
وهناأ �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
اخلريجني  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر  ب���ن 
وذويهم على النجاح وهذه اللحظة 
ال��ت��ي ا���ش��ت��ح��ق ف��ي��ه��ا اجل��م��ي��ع من 
اأم��وره��م ح�شد  واأول��ي��اء  خريجني 
وتتويج  والج���ت���ه���اد  اجل����د  ث���م���ار 
بالتفوق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م�����ش��ريت��ه��م 
والنجاح .. موؤكدا �شموه اأن النجاح 

راأ�ص  يف  الأمريكية  اجلامعة  اأبناء 
اخليمة مت�شلحني بالعلم واملعرفة 
لنقدمهم اليوم كقادة امل�شتقبل يف 
يف  لي�شاهموا  القطاعات  خمتلف 
نه�شة  وبناء  جمتمعاتهم  نهو�ص 
اجلامعة  ����ش���ف���راء  ف���ه���م  دول����ه����م 
اأينما  اخليمة  راأ���ص  يف  الأمريكية 
كانوا ومن خالل حياتهم العملية 
م��ع��ه��م ق�ش�ص  ���ش��ن�����ش��ط��ر  امل��ق��ب��ل��ة 
جن���اح ه���ذه اجل��ام��ع��ة حت��ت قيادة 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�ص اخليمة 
�شبيل  ج��ه��دا يف  ي��دخ��ر  ال����ذي مل 
التعليمية  مبخرجاتها  ال��و���ش��ول 

اإىل اأرقى امل�شتويات العاملية.
واأو������ش�����ح ال���دك���ت���ور ال��ع��ل��ك��ي��م اأن 
املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  اجلامعة 
مزيد  نحو  كبرية  اأ�شواطا  قطعت 
خمتلف  مع  امل�شرتك  التعاون  من 
الوليات  يف  الجنبية  اجل��ام��ع��ات 
و�شرق  واأوروب��ا  المريكية  املتحدة 
الط���الع على  م��ن  م��ا مكنها  اآ�شيا 

بال�شرب  ال��ت��ح��دي��ات  ن���واج���ه  واأن 
والتميز  للنجاح  لن�شل  والعزمية 
الداري����ة  للهيئة  ف�����ش��ك��را  امل��ن�����ش��ود 
�شاعدتنا  ال����ت����ي  وال���ت���دري�������ش���ي���ة 
ع��ل��ى ال��و���ش��ول ل��ه��ذه امل��رح��ل��ة من 
حتول  مرحلة  تعترب  التي  حياتنا 
ال��درا���ش��ة اىل احلياة  م��ن م��ق��اع��د 

العملية بنجاح وتفوق. بعدها قام 
بن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
الدكتور  يرافقه  القا�شمي  �شقر 
�شهادات  بت�شليم  العلكيم  ح�شن 
التخرج على اخلريجني يف خمتلف 
التخ�ش�شات. ح�شر احلفل ال�شيخ 
القا�شمي  ع�����ب�����داهلل  ب�����ن  ف����اه����م 

وال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ن��ي��ادي نائب 
الدارية  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير 
نائب مدير  راي��در  والدكتور جون 
الكادميية  ل���ل�������ش���وؤون  اجل���ام���ع���ة 
وع��دد من م��دراء ال��دوائ��ر املحلية 
اأمور  واأولياء  بالإمارة  والحتادية 

اخلريجني . 

�نعقاد عمومية جمعية �لإمار�ت للرفق باحليو�ن
•• بوظبي-الفجر:

للرفق  الإم�����ارات  جمعية  ع��ق��دت 
جمعيتها  اج���ت���م���اع  ب����احل����ي����وان 
مبقر  ال������ع������ادي������ة،  ال����ع����م����وم����ي����ة 
اجل���م���ع���ي���ة ب���ح���دي���ق���ة الإم���������ارات 
يف  ال�شهامة  مبنطقة  للحيوانات 
اإدارة  م��ن��دوب  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي، 

الرفق  ب��ق�����ش��اي��ا  ال����وع����ي  ن�����ش��ر 
على  امل���ح���اف���ظ���ة  و  ب����احل����ي����وان 
ح��ي��اة احل���ي���وان، وح���ث اجلمهور 
باإن�شانية  احل��ي��وان  معاملة  على 
يف  الن���خ���راط  ع��ل��ى  وت�شجيعهم 
اخلا�شة  ال��ت��ط��وع��ي��ة  الأع�����م�����ال 
اجلمهور  وت���وع���ي���ة   ، ب��ح��م��اي��ت��ه 
يف  ودوره  احل������ي������وان،  ب���اأه���م���ي���ة 

التي تهدف لرفع م�شتوى اأهداف 
مب�شمون  الوعي  ون�شر  اجلمعية 
 2007 القانون الحت��ادي ل�شنة 
ب����احل����ي����وان،  ال�����رف�����ق  ������ش�����اأن  يف 
املتعلقة  املحلية  القوانني  وكذلك 
باحليوان والبيئة. وكانت اللجنة 
جمعية  اإدارة  مل��ج��ل�����ص  امل���وؤق���ت���ة 
الإم������������ارات ل���ل���رف���ق ب���احل���ي���وان، 

ال�شوؤون  ب����وزارة  النفع  جمعيات 
اكتمال  وب����ع����د  الج���ت���م���اع���ي���ة.  
اأع�شاء اجلمعية  الن�شاب جلميع 
الإدارة  مل��ج��ل�����ص  ال���ت���م���دي���د  مت 
احلايل؛ لال�شتمرار باملهام املوكلة 
مقبلة.  �شنوت  اأرب���ع  خ��الل  اإل��ي��ه 
خلريباين  ����ش���امل  ن��ا���ش��ر  واأك������د 
اأهمية  اجلمعية  رئي�ص  النعيمي، 

البيئي  ال����ت����وازن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
احلياة  ا�شتمرارية  ي�شمن  ال��ذي 
وتنظيم  الأر���������ص،  ك���وك���ب  ع��ل��ى 
لتقدمي  ال���ع���الج���ي���ة  ال����ق����واف����ل 
مع  بالتن�شيق  للحيونات  ال��ع��الج 
ال�شحية  وامل�����راك�����ز  اجل���م���ع���ي���ات 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب����ال����دول����ة.  واأك�����د 
احل��ر���ص ع��ل��ى دع���م ك��ل الأعمال 

الدعوة لأع�شاء اجلمعية  وجهت 
اجلمعية  اج�����ت�����م�����اع  حل���������ش����ور 
العمومية، انطالقاً من احلر�ص 
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ اأح����ك����ام امل�������ادة 24 
للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  م��ن 
 2 رقم  القانون  لأحكام  وتطبيقاً 
اجلمعيات  ب�����ش��اأن   2008 ل�شنة 

ذات النفع العام. 



اأخبـار الإمـارات

06

السبت   -  15   يونيو    2013 م    -    العـدد    10818
Saturday    15    June     2013  -  Issue No   10818

تكرمي حفظة �لقر�آن �لكرمي يف �ملخيم �لمار�تي �لردين
•• عمان-وام:

نظم املخيم المارتي الردين حفال تكرمييا لطفال املخيم من ابناء الالجئني ال�شوريني من حفظة القراآن الكرمي. و�شهد 
احلفل ال�شيد �شيف علي الظاهري مدير املخيم الإمارتي الأردين وفريق الدعم النف�شي الن�شائي من متطوعات الهالل الحمر 
الماراتي ومتطوعي الهالل واأولياء امور حفظة القراآن الكرمي. وبداأت فعاليات احلفل بتالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم 
تلتها فقرات متنوعة يف اأحكام جتويد القراآن الكرمي وف�شل حفظة القراآن وثوابه ومنزلته عند اهلل �شبحانه وتعاىل. ثم القى 
مدير املخيم كلمة بهذه املنا�شبة اثنى فيها على جهود املعلمني واملعلمات الذين اأ�شرفوا على حتفيظ اطفال املخيم اأجزاء من 
اإدارة املخيم لن تاأل جهدا يف ت�شخري كل الإمكانيات املتاحة  اأن  كتاب اهلل ح�شب اعمارهم خالل هذه الفرتة الوجيزة. وقال 
حلفظة كتاب اهلل وتدبر معانيه .. موؤكدا ان م�شروع حفظ كتاب اهلل �شي�شتمر ح�شب اجلدول املو�شوع من قبل ادارة املخيم 
حيث تعمل الدارة على تكثيف مثل هذه الفعاليات التي من �شاأنها دعم الثقافة الدينية لبناء املخيم . وا�شار اىل اأن الباب 
مفتوح اأمام جميع املوجودين يف املخيم للتناف�ص يف حفظ كتاب اهلل تعايل. ويف ختام احلفل قام مدير املخيم مب�شاركة فريق 

الدعم النف�شي الن�شائي بتوزيع اجلوائز على املتفوقني يف حفظ القران الكرمي والهدايا على امل�شاركني واأولياء اأمورهم. 

�شانويف تطلق من�شة توزيع �أدوية هي �لأوىل من نوعها يف �لإمار�ت لتلبية �حتياجات �ل�شرق �لأو�شط
•• دبي-وام:

ح�����ش��ر م���ع���ايل ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ال�شحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����ص  حم��م��د 
يف  ل��الأدوي��ة  ت��وزي��ع  من�شة  افتتاح 
املزود   - �شانويف  ل�شركة  تتبع  دب��ي 
الرعاية  جم��ال  يف  ال��رائ��د  العاملي 
تعترب  خ����ط����وة  يف   - ال�������ش���ح���ي���ة 
ا�شرتاتيجية  يف  م��ه��م��ا  م��ن��ع��ط��ف��ا 
لتعزيز  الرامية  الإقليمية  �شانويف 
ومنتجات  �شبل  وتوفري  ح�شورها 

الرعاية ال�شحية للمر�شى.
اجلديدة  املن�شة  ه��ذه  ���ش��اأن  وم��ن 
حت�شني عمليات التوزيع يف �شركة 
ما  امل��ائ��ة  يف   100 بن�شبة  �شانويف 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  م���ن  �شيمكنها 

الإمارات وال�شرق الأو�شط.
جبل  منطقة  يف  الف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 
الدرمكي  ���ش��امل  ..ال���دك���ت���ور  ع��ل��ي 
وكيل وزارة ال�شحة ونا�شر خليفة 
البدور وكيل وزارة ال�شحة امل�شاعد 
مدير منطقة دبي الطبية و�شعادة 
اجلمهورية  ���ش��ف��ري  ازواو  الن 
وال�شيد  ال��دول��ة  ل���دى  الفرن�شية 
يف  الرئي�ص  نائب  كوبهام  �شتيفن 
الأو�شط  وال�شرق  لرتكيا  �شانويف 
املدير  ع��ي�����ش��ى  حم���م���د  وال�������ش���ي���د 
التنفيذي ل�شركة اأجيليتي يف دبي 
ونائب الرئي�ص يف الإمارات وعمان 

والبحرين.

الهند  ا�شيا   �شانويف  مثل  الأو�شط 
وباك�شتان وبنغالدي�ص .

�شانويف  توفره  ما  اإىل  وبالإ�شافة 
امل�شتوى  ع���امل���ي���ة  ع����الج����ات  م����ن 
املر�شى  دع����م  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ف���اإن���ه���ا 
ال���وع���ي العام  ت��ع��زي��ز  م���ن خ����الل 
مبادراتها  �شمن  ف��م��ن  والتعليم 
بالتعاون  �شانويف  اأطلقت  العديدة 
املنطقة  يف  ال�شكري  جمعيات  م��ع 
وهو  ال�����ش��ك��ري  م��ع  ق�شتي  جت��م��ع 
الن���رتن���ت خم�ش�ص  ع���رب  جت��م��ع 
تعزيز  ب���ه���دف  ال�����ش��ك��ري  مل��ر���ش��ى 
ال�شكري  م��ر���ش��ى  ب���ني  ال����رواب����ط 
والتوا�شل  التعاون  �شبل  وحت�شني 
يف  �شانويف  ت�شهم  كما  بينهم  فيما 
ال�شرطان  ال��وع��ي مب��ر���ص  ت��ع��زي��ز 
التي تطلقها  امل��ب��ادرات  من خ��الل 

بالتعاون مع ال�شلطات ال�شحية.
وت��ت��ع��اون ���ش��ان��ويف م��ع ال��ع��دي��د من 
ال�شتبيانات  تنظيم  يف  ال�����ش��رك��اء 
الوطني  امل�شتوى  على  والدرا�شات 
ب�شكل  ال��دول��ة  اح��ت��ي��اج��ات  لتفهم 
ت��ع��اون��ت م��ع جامعة  اأف�����ش��ل حيث 
ووزارة  بيكر  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال�����ش��ارق��ة 
درا�شة  تنظيم  اأج���ل  م��ن  ال�شحة 
الوطنية  ال�����ش��ك��ري  ان��ت�����ش��ار  م���دى 
الأوىل من نوعها من ناحية العدد 
 6000 ال����درا�����ش����ة  غ���ط���ت  ح���ي���ث 
مواطنا ومقيما من خمتلف اأنحاء 

الإمارات.

واأك�������د م���ع���ايل ع���ب���دال���رح���م���ن بن 
التي  النه�شة  ان  العوي�ص  حممد 
الإم�������ارات بف�شل  دول����ة  ت��ع��ي�����ش��ه��ا 
الر�شيدة  لقيادتها  الثاقبة  الروؤية 
جاذبة  جعلتها  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف 
لكافة ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملية 
من  املنطقة  يف  انطالقتها  لتكون 
خ�����الل الإم����������ارات ..م�������ش���ريا اىل 
بالو�شول  ال�شحة  وزارة  اه��ت��م��ام 
العاملية  امل����ع����اي����ري  اأف���������ش����ل  اإىل 
���ش��ح��ي��ة متميزة  خ��دم��ة  وت���ق���دمي 

للمواطنني.
بال�شركات  دائ��م��ا  معاليه  ورح���ب 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ت���ي ت���ق���دم اخل���دم���ات 
واملنتجات  والأدوي����������ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

اىل ان مهمتها ترتكز على حماية 
نوعية  وحت�����ش��ني  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
النا�ص  متطلبات  وت��ل��ب��ي��ة  احل��ي��اة 

حول العامل.
واأك�������د الل�����ت�����زام ب��ت�����ش��ه��ي��ل طرق 
والرعاية  ال������دواء  اإىل  ال��و���ش��ول 
النا�ص  ح��ي��اة  لتح�شني  ال�����ش��ح��ي��ة 
وحتقيق الإب��داع يف جمال احللول 
العالجية ..م�شريا اىل ان التعاون 
اأجيليتي  مع احلكومة ومع �شركة 
دبي  ت��وزي��ع  من�شة  ق���درة  ل�شمان 
التحديات  مواجهة  على  اجلديدة 
ي��واج��ه��ه��ا قطاع  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة وك���ذل���ك دعم 
املعايري  ت��ط��وي��ر  ال��دول��ة يف  روؤي����ة 

الرعاية  جم���ال  يف  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 
ال�شحية وكذلك ال�شركات الأخرى 

مثل جرنيك�ص وجنزامي.
امل����ن����اخ  اأن  ك�����وب�����ه�����ام  واأو���������ش��������ح 
ال���ش��ت��ث��م��اري امل��وات��ي يف الإم����ارات 
ومرونة  البارزة  احلكومة  وجهود 
الإمارات  جعل  يف  اأ�شهمت  ال�شوق 
مركز توزيع اإقليمي مهم ..م�شريا 
املتطورة  التحتية  البنية  ان  اىل 
دول  ب��اق��ي  اإىل  ال���و����ش���ول  ���ش��ه��ل��ت 
املنطقة ما �شاعد على حتقيق روؤية 
وفعالية  ال���ش��ت��دام��ة  يف  ���ش��ان��ويف 

العمليات.
ب��ت��اري��خ وح�شور  ���ش��ان��ويف  ومت��ت��از 
قويني يف الإمارات العربية املتحدة 

واملمار�شات  ي��ت��واف��ق  مب��ا  الطبية 
على  بالفائدة  يعود  ومب��ا  العاملية 
التي  ال�شحة  وزارة  مع  املتعاملني 
حتر�ص على توفري كافة اخلدمات 
عاملية  ومب�������ش���ت���وي���ات  ال�����ش��ح��ي��ة 
للمتعاملني معها لتحقيق اأهدافها 
ال�شرتاتيجية و�شول اإىل جمتمع 
والإبداع  العطاء  على  ق��ادر  �شحي 
ال�شركاء  لكافة  ال��ب��اب  نفتح  ول��ذا 
م��ن م��ق��دم��ي اخل��دم��ة مب��ا يحقق 

هذا الهدف.
وقال �شتيفن كوبهام نائب الرئي�ص 
وال���������ش����رق  ل����رتك����ي����ا  �����ش����ان����ويف  يف 
ت��ع��ت��رب من  ���ش��ان��ويف  اأن  الأو�����ش����ط 
..م�شريا  عامليا  ال��رائ��دة  ال�شركات 

املقدمة للنا�ص.
ع���رب حم��م��د عي�شى  م���ن ج��ان��ب��ه 
اأجيليتي  ل�شركة  التنفيذي  املدير 
يف دبي عن الفخر بتلبية متطلبات 
ت��وف��ري حلول  العمالء م��ن خ��الل 
اإبداعية م�شتدامة ..مبديا تطلعه 
�شانويف  م����ع  ال�������ش���راك���ة  ل���ت���ع���زي���ز 
لالإ�شهام يف تطوير قطاع الرعاية 

ال�شحية.
من�شة  دب��ي  توزيع  من�شة  وتعترب 
خ���دم���ات م�����ش��رتك��ة م��ب��ن��ي��ة ح�شب 
اأن  �شاأنها  والتي من  املعايري  اأعلى 
اأعمال  ودع����م  ت��ط��وي��ر  ت�����ش��اه��م يف 
قيم  اإىل  بالإ�شافة  �شانويف  وروؤي��ة 
التجارية  ال���ع���الم���ات  وم���ع���اي���ري 

منتجات  م��زودي  كبار  اأح��د  كونها 
وخ�����ربات ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة مبا 
يف  ا�شتثنائية  خ���ربات  م��ن  متلكه 
ال�شكري  عالجات  اأهمها  جم��الت 
املبتكرة  والأدوي����������ة  وال���ل���ق���اح���ات 
والرعاية  ال����ن����ادرة  والأم�����را������ص 

ال�شحية ال�شتهالكية.
وت�����ه�����دف اخل�����ط�����وة امل���ق���ب���ل���ة من 
امل�شروع اإىل تو�شيع نطاق عمليات 
لت�شمل  التوزيع  من�شة  ون�شاطات 
قطاع با�شتور يف �شانويف اللقاحات 
وقطاع مرييال ال�شحة احليوانية 
و������ش�����رك�����ة ج�������ن�������زامي  اخل����ا�����ش����ة 
بالإ�شافة  احليوية  بالتكنولوجيا 
ال�شرق  خ��ارج  املناطق  تغطية  اإىل 

�لبيئة و�ملياه حت�شل على �شهادة �آيزو لإد�رة خدمات تقنية �ملعلومات
•• دبي-وام:

لإدارة   2000 �شي  اي��ه  اي  الآي���زو  �شهادة  على  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  ح�شلت 
2011 وهو  ال�شادرة عام  املوا�شفة اجلديدة  املعلومات ح�شب  خدمات تقنية 
يتكامل  املعلومات مبا  تقنية  اإدارة  ب�شكل خا�ص  ي�شتهدف  الذي  العاملي  املعيار 
البنية  مكتبة  لتطبيق  ال����وزارة  خطة  �شمن  العمليات  مفهوم  م��ع  ويتما�شى 
التحتية لتقنية املعلومات.وقال بيان الوزارة انها تكون بذلك اأول جهة احتادية 
تقنية  اإدارة  قامت  كما  الفئة.  ه��ذه  يف  ال�شهادة  ه��ذه  على  حت�شل  ال��دول��ة  يف 
املعلومات بتطبيق اإتفاقية م�شتوى اخلدمة من خالل ا�شتحداث خدمة الدعم 
الفني على م�شتوى الوزارة حيث تعمل اخلدمة منذ تلقي الت�شال اأو ال�شكوى 
من قبل املوظف باخت�شار املدة الزمنية يف حل امل�شكلة من خالل توفري �شبكة 
ربط بني هاتف املوظف واجلهاز اخلا�ص به ب�شبكة رئي�شية يف غرفة العمليات 
اخلا�شة باإدارة تقنية املعلومات وذلك لفح�ص العطل الفني الوارد. كما تعمل 
الإدارة على رفع م�شتوى اخلدمات الفنية بكفاءة عالية اجلودة بالإ�شافة اإىل 
التطوير امل�شتمر خلدماتها لكي ت�شتويف متطلبات الوزارة من قطاعات واإدارات 

بهدف الو�شول اإىل ر�شا املتعاملني.

�لهوية تنظم حملتني للتربع بالدم مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للمتربعني
•• اأبوظبي-وام:

اإطار  الول يف  اأم�ص  بالدم  للتربع  للهوية حملتني  الإم��ارات  نظمت هيئة 
م�شاركتها يف فعاليات اليوم العاملي للمتربعني بالدم الذي حتتفل به دول 

العامل يف 14 يونيو من كل عام.
يف  العاملية  والأح���داث  الفعاليات  من  النوع  ه��ذا  يف  الهيئة  م�شاركة  تاأتي 
العمل  ثقافة  وتعزيز  املجتمعية  امل�شوؤولية  روح  تعميق  على  اإط��ار حر�شها 
الإن�شاين والتطوعي لدى موظفيها وزوار مراكزها وانطالقا من حر�ص 

امل�شاهمة يف اإجناح هذه الفعالية الإن�شانية.
التي   � املنا�شبة  بهذه  اأبوظبي  يف  الهيئة  نظمتها  التي  الفعالية  وت�شمنت 
تركز هذا العام على اإبراز اأهمية التربع بالدم بو�شفه هبة منقذة لالأرواح � 
حملة للتربع بالدم يف مراكز الت�شجيل التابعة للهيئة يف اأبوظبي بالتعاون 
مع بنك الدم يف الإمارة حيث قدم فريق الهيئة امل�شرف على تنظيم احلملة 

هدايا تقديرية للمتربعني من املتعاملني واأفراد اجلمهور.
الدم  اأومزيان مديرة بنك  الهيئة درعا تكرميية للدكتورة نعيمة  وقدمت 
الهيئة  التي تنظمها  املبادرات  اإجن��اح  البنك يف  لتعاون  اأبوظبي تقديرا  يف 

يف  وللم�شت�شفيات  للمر�شى  وتوفريه  ال��دم  نقل  برامج  دع��م  على  اأ�شرتها 
الدولة.

الدم  اإىل  باحلاجة  الوعي  اإذك���اء  اإىل  بالدم  للتربع  العاملي  اليوم  ويهدف 
بدمائهم  للمتربعني  ال�شكر  وت��ق��دمي  امل��اأم��ون��ة  ال���دم  ومنتجات  امل��اأم��ون 

طواعية ودون مقابل على ما يقدمونه من هبات الدم املنقذة لالأرواح.
ويف هذا الإطار �شهدت احلملتان اللتان نظمتهما هيئة الإمارات للهوية يف 
اأبوظبي وعجمان جتاوبا لفتا من مديري وم�شريف وموظفي الهيئة ..كما 
�شارك فيهما عدد من املوؤ�ش�شات اخلا�شة واملتعاملني الذين حر�شوا على 

يف هذا املجال.
م�شت�شفى  مع  بالتعاون  للهيئة  التابع  للت�شجيل  عجمان  مركز  نظم  كما 
هام�شها  ع��ل��ى  ت��وع��وي��ة  وف��ع��ال��ي��ات  ب��ال��دم  ل��ل��ت��ربع  حملة  بعجمان  خليفة 

للتعريف بفوائد التربع حتت �شعار دمنا واحد .
الذين قاموا  �شكر وتقدير ملوظفي م�شت�شفى خليفة  �شهادات  املركز  وقدم 
التربع  على  قدرتهم  من  للتاأكد  للمتربعني  املبدئية  الفحو�ص  ب��اإج��راء 
بالدم اإىل جانب قيامهم ب�شرح الفوائد ال�شحية التي تعود على من يتطوع 

للتربع بدمه.

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����وة/ �شال�ص  ف���ق���دت  
اثيوبيا   - م���ل�������ص  ت���ك���ل���ى 
�شفرها  -ج���واز  اجلن�شية   
    )1332779( رق���������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

 050/6674668

فقدان جواز �سفرت
�شنا  امل�������دع�������وة/  ف�����ق�����دت  
اب����راه����ي����م ن���ع���ي���م ال����زرع����ى    
اجل���ن�������ش���ي���ة    الردين   -
-ج��������������واز �����ش����ف����ره����ا رق�����م 
)565422(    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 055/5925926

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ن�������واب 
حم��م��ود ام���ان���ى    - ايران 
اجل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����واز �شفره 
    )17828152( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

 050/4143039

فقدان جواز �سفرت
نياى  امل������دع������وة/  ف����ق����دت  
ايدينج  ب����ت  ����ش���ني  ك����وري����ا 
يا�شني- اندون�شية اجلن�شية 
�����ش����ف����ره����ارق����م  ج������������واز   -
من  �����ش����ادر   )991569(
اندوني�شيا   من يجده عليه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

 050/7483399

اعـــالن تغيري ا�سم
واأحمل   ، كاناكيا  ناجندا�س  كومار  موكي�س  ابــن   ، باكولي�س   ، ــا  اأن
بتاريخ  م�شقط  يف  �شادر   ، زد/2047688  رقــم.  هندي  �شفر  جــواز 
 ، تاورز  داتياين  اإقادمة دائمة يف بي/21  واأقيم   ،  2010/02/08
طريق اأ�س يف ، قرب كورا كيندرا ، بورفيلي ، و�شت مومباي 400092 
، الهند ، واأقيم حاليا يف �شارع ال�شالم ، بناية ك. م. للتجارة ، طابق 
اأغرّي  ، مبوجبه  اإ.ع.م.   ، اأبوظبي   ،  29478 ، �س.ب.   518 ـ  �شي   ،  5

ا�شمي من باكولي�س اإىل : باكولي�س كاناكيا ، ب�شورة عاجلة.

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
  اعالن بالتحريك يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/102 تنفيذ م�ساحلة

اىل املنفذ �شده: عبداهلل احمد علي ح�شن الطنيجي

عنوانه: بالن�شر

بابوظبي  الق�شاء  بدائرة  التنفيذ  ادارة  امام  باحل�شور  نخطرك 

 2013/7/3 ي��وم  �شباح  من   )8.30( ال�شاعة  يف  امل��ح��ددة  للجل�شة 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/10م.

القا�سي/ ه�سام حممد الرتيكي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
          ادارة التنفيذ

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/783 عقاري   كلي                          
اىل املدعى عليه /1- بريفيكت هومز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد علي 
عبدالعزيز وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�ص  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
درهم   2361070.15 مبلغ  برد  عليه  واملدعي  املدعي  بني  امل��ربم  التفاق  بف�شخ  املطالبة 
امل�شتحق للمدعي بال�شافه للفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق حتى 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  والثاين  الول  عليهما  املدعى  وال��زام  التام  ال�شداد 
ال�شاعة 11.00 �ص  امل��واف��ق 2013/6/19  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.   وح���ددت 
بالقاعة ch.1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2012/3559 عمايل- كلي    
املرفوعة من املدعي/ ابراهيم مراد تانريوفري  - �شد املحكوم عليه/ �شركة 
او اي ام انرتنا�شيونال �ص م ح  نعلمك بانه قد �شدر بحقك يف الدعوى 
امل�شار اليها احلكم املبني ادناه. حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )325375 درهم( ثالثمائة 
وتذكرة  درهما(  و�شبعون  وخم�شة  وثالثمائة  الفا  وع�شرون  وخم�شة 
العودة يف حال املغادرة او اللغاء . وبالزامها بامل�شروفات ورف�شت ماعدا 

ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية.
قلم الكتاب  

 وزار العدل
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2008/122 تنفيذ مدين
طالب التنفيذ: بدريه عبداهلل علي حممد العطار عنوانه: امارة  دبي- الوحيده- �شارع رقم 32 
منزل رقم 55- بالقرب من مدر�شة اخلن�شاء  للبنات -  املنفذ �شده: فهد عبداهلل علي حممد 
العطار واآخرون    عنوانه: امارة دبي- يعمل يف الدارة العامة اجلن�شية والقامة- �شجن جمريا- 
اليام  ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف  املوافق 2013/6/19  الربعاء  يوم  انه يف  الدفاع    املركزي- ج�شر 
الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجري بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه امام دائرة التنفيذ 
يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال��دول��ة  مواطني  من  ال�شراء  راغبي  وعلى  البتدائية   دب��ي  حمكمة  مبقر 
التقدم  البيع  اعرتا�ص على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  ال�شا�شي  الثمن   20% من  عن 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل 
ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. او�شاف العقار: قطعة الر�ص 

رقم :1291 منطقة : الرا�شدية- الثمن ال�شا�شي : 1.875.000   مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15      
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1054    جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ بنك الحتاد الوطني- اجلن�شية: المارات مدعي عليه: احمد حممد 
�شعيد �شامل اجلنيبي- اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية   
املطلوب اعالنه /  احمد حممد �شعيد �شامل اجلنيبي- اجلن�شية: المارات   
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/16 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مع�شكر اآل نهيان  �شخ�شياً او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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رو�شيا: ت�شليح �ملعار�شة 
�ل�شورية يجه�س �لت�شوية

•• مو�شكو-يو بي اأي:

اأعلن نائب وزير اخلارجية الرو�شي ميخائيل بوغدانوف ام�ص اإن قرار 
الت�شوية  جهود  يف�شل  اأن  �شاأنه  م��ن  بالأ�شلحة  ال�شورية  املعار�شة  م��د 
ال�شيا�شية يف �شوريا وقال بوغدانوف يف مقابلة مع قناة )رو�شيا اليوم( 
ُيف�شل  �شلبيا  عامال  ي�شكل  بالأ�شلحة  ال�شورية  املعار�شة  م��د  ق��رار  اإن 
اأن اجلانب  واأ�شاف  �شوريا.   �شيا�شية يف  ت�شوية  الرامية لإيجاد  اجلهود 
الرو�شي م�شتعد، كما اتفق من قبل مع ال�شركاء الأمريكيني، على اإجراء 
م�شاورات يف جنيف يوم 25 حزيران-يونيو، لبحث التح�شريات ملوؤمتر 
اأن الكثري �شيتوقف على  جنيف2- الدويل اخلا�ص ب�شوريا.  واأ�شار اإىل 
نتائج اللقاء املرتقب بني الرئي�شني الرو�شي فالدميري بوتني والأمريكي 
باراك اأوباما على هام�ص قمة الثمانية التي �شتنعقد يف اأيرلندا ال�شمالية 
اأن  اأمريكيون  م�شوؤولون  وك�شف  اجل��اري.  ال�شهر  من  و29   28 يومي 
املعار�شة  بتزويد  ال�شورية  الأزم��ة  بدء  منذ  الأوىل  وللمرة  �شمح  اأوباما 
من  املتحدة  الوليات  تاأكدت  اأن  بعد  وذخائر،  خفيفة  باأ�شلحة  ال�شورية 
اأ�شلحة  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  ا���ش��ت��خ��دام 
الأبي�ص  ال��ب��ي��ت  وك�����ان  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
اأع��ل��ن اأن���ه ت��اأك��د ب��ع��د اإج����راء تقييم 
النظام  ب����اأن  م��ع��ّم��ق  ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي 
كيميائية  اأ�شلحة  ا�شتخدم  ال�شوري 
ت�شّببت مبقتل ما بني 100 و150 
نائب  اأن  ي��ذك��ر  الآن.   حتى  ���ش��وري��اً 
الأمريكي  القومي  الأم��ن  م�شت�شار 
رود�ص،  بن  ال�شرتاتيجية  لل�شوؤون 
قّررت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  اأع��ل��ن 
للمعار�شة  الع�شكري  دعمها  تعزيز 

يف �شوريا.

بداأت اللجنة امل�شغرة لل�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شية والأمن القومي 
اجلزيرة  �شوفيتيل  ب��ف��ن��دق  ام�����ص  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  ال��ع��رب��ى  ب��ال��ربمل��ان 
بالقاهرة وذلك ملناق�شة م�شروع جدول الأعمال الذى �شيتم طرحه 
على اللجنة العامة يومى 17 و18 يونيو اجلارى متهيدا لعر�ص 
اآخر ما تو�شلت اإليه اللجنة العامة من قرارات وتو�شيات لعر�شها 
فى اجلل�شة الرابعة للربملان العربى يوم 20 من ال�شهر نف�شه مبقر 
بلوح  اآدم  الدكتور  امل�شغرة  اللجنة  و�شمن  العربية.  ال��دول  جامعة 
البيانى  وعبا�ص  الزندانى  من�شور  الدكتور  وع�شوية  رئي�شا  حممد 
ملتابعة  مرتقبة  اآليات  و�شع  اللجنة  وناق�شت  قري�ص.  وعبدالكرمي 
قرارات القمم العربية ال�شابقة والالحقة والأ�شباب التى حالت دون 
حتى  الأ�شباب  تلك  واإزال���ة  معاجلة  كيفية  اإىل  والو�شول  تنفيذها 
الواقع  اأر���ص  على  وتطبيقها  العربية  القمة  ق��رارات  تنفيذ  يت�شنى 
العربى كالق�شية  الوطن  بال  ت�شغل  التى  املهمة  الق�شايا  �شيما  ول 
ال�شوؤون اخلارجية  الفل�شطينية.. واأن ي�شارك ممثل من قبل جلنة 
تتباحث  التى  العربية  الوفود  كل  مع  القومى  والأم��ن  وال�شيا�شية 
العربية. وتطرق احلوار بني  والق�شايا  الفل�شطينية  الق�شية  حول 
اإىل مقرتح عن طرح م�شروع قانون مب�شاركة جلنة  اأع�شاء اللجنة 
ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�شان حول �شياغة قانون 
لتنظيم وتوحيد العالقات العربية واأي�شا وجود م�شودة عمل لتنظيم 
اأن  العالقات العربية والإقليمية والدولية والإفريقية. ومن املقرر 

توا�شل اللجنة مناق�شاتها فى �شباح اليوم. 

اأدانت هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �شي ما و�شفته بالرتويع غري 
امل�شبوق الذي يتعر�ص له موظفوها وعائالتهم من ال�شلطات قبل 

الإيرانية، قبيل النتخابات الرئا�شية.
اإي���ران ه���ددت ع��ائ��الت 15 موظفاً يف  وق��ال��ت ب��ي ب��ي �شي ام�����ص اإن 
الق�شم الفار�شي، باأنهم اإذا مل يتوقفوا عن العمل فيها فاإن حياتهم 

يف لندن �شتكون يف خطر.
واأ�شارت اإىل ان عائالت املوظفني تلقت اأي�شاً تهديدات بالف�شل عن 

العمل واملنع من ال�شفر اإىل اخلارج.
م�شوؤولة  وقالت  الدع���اءات  هذه  عن  الإيرانية  ال�شلطات  تعلق  ومل 
ق�شم اللغات يف بي بي �شي الدولية ليليان لندور، انه خالل الأيام 
ومدن  ط��ه��ران  يف  ال�شتخبارات  وزارة  ا�شتجوبت  الأخ���رية  القليلة 

اأخرى 15 فرداً من عائالت موظفي هيئة الإذاعة الربيطانية .
باأن يفقد القارب  التهديد  امل�شايقات ت�شمنت  ان  واأ�شافت لندور 
وظائفهم ومعا�شاتهم، واأن مينعوا من ال�شفر اإىل اخلارج ، مو�شحة 
انها املرة الأوىل التي تعر�ص فيها حياة موظفي الق�شم الفار�شي يف 

بي بي �شي للتهديد.
لكن امل�شوؤول عن الق�شم الفار�شي يف الهيئة �شادق �شابا قال اإن الق�شم 

�شيبقى م�شدراً بدياًل وم�شتقاًل لالأخبار لل�شعب الإيراين .

الرئي�ص  �شنوات على   7 بال�شجن  اأرجنتينية حكماً  اأ�شدرت حمكمة 
ال�شابق كارلو�ص منعم الذي اأدين بتهمة تهريب اأ�شلحة اإىل كرواتيا 

والإكوادور خالل وليته الرئا�شية يف ت�شعينيات القرن املا�شي.
وذكرت و�شائل اإعالم اأرجنتينية اأن حمكمة يف بوين�ص اأيري�ص حكمت 
اأ�شلحة  اإدانته بتهريب  بال�شجن على خلفية  �شنة(  على منعم )82 
وزير  على  وحكم  و1995  ال�1991  بني  والإك���وادور  كرواتيا  اإىل 
الق�شية  يف  �شنوات   5 بال�شجن  كاميليون  اأو�شكار  ال�شابق  الداخلية 
اآذار-مار�ص  نق�شت يف  الفدرالية  ال�شتئناف  وكانت حمكمة  عينها. 
املا�شي تربئة منعم، واأدانته بالتهم املوجهة اإليه، بالإ�شافة اإىل 11 
اأق��ر بتوقيع  اإىل ان منعم  اآخ��ر بينهم وزي��ر كاميليون وي�شار  متهماً 
اأن مئات  اإنه مل يعلم  مرا�شيم �شرية لت�شدير الأ�شلحة، ولكنه قال 
الأطنان من الأ�شلحة الأرجنتينية �شتذهب اإىل دول تخ�شع حلظر 
اأ�شلحة، مثلما كانت كرواتيا والإكوادور. واأوقف كارلو�ص منعم ب�شاأن 
هذه الق�شية، وو�شع يف الإقامة اجلربية ملدة 5 اأ�شهر عام 2001 

قبل اأن يفرج عنه بقرار من املحكمة العليا.

عوا�شم

القاهرة

الأرجنتني

لندن

بدء �جتماعات �للجنة �مل�شغرة �ملعنية باإعد�د 
م�شروع �لنظام �لد�خلى للربملان �لعربي 

•• القاهرة-وام:

ال�شوؤون  جلنة  ع��ن  املنبثقة  امل�شغرة  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ام�����ص  �شباح  ب���داأت 
الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�شان بالربملان العربي املعنية باإعداد النظام 
اجلل�شة  على  لعر�شه  متهيدا  النهائية  �شورته  يف  العربي  للربملان  الداخلي 
العامة الرابعة للربملان العربي اخلمي�ص املقبل. عقد الجتماع برئا�شة �شعادة 
�شيد حمجوب اأحمد ح�شن وع�شوية �شعادة كل من عبدالرحمن لبدك وم�شبح 
عبد  �شعود  �شعادة  اع��ت��ذر  ح��ني  ف��ى  اجل��م��ال..  احلليم  وعبد  الكتبي  بالعجيد 
الرحمن ال�شمري. كما �شارك يف الجتماع معايل الدكتور عبد النا�شر حممد 
العمل  لتطوير  الفني  الفريق  واأع�شاء  العربي-  الربملان  عام  -اأم��ني  جناحي 
النا�شر حممد جناحي  الدكتور عبد  اأكد معايل  العامة. من جانبه  بالأمانة 
م�شروع  اإع��داد  اأج��ل  من  كبريا  جهدا  ب��ذل  العامة  بالأمانة  الفني  الفريق  اأن 
كامل للنظام الداخلي للربملان روعيت خالله املالحظات الواردة من اأ�شحاب 
املنا�شب لكيان  بال�شكل  امل�شروع  اإجناز  �شرعة  اأمال يف  الربملان  اأع�شاء  ال�شعادة 
الربملان العربي. واأ�شاد رئي�ص واأع�شاء اللجنة امل�شغرة باجلهد والروؤى املقدمة 
من اأع�شاء الفريق الفني بالأمانة العامة.. موؤكدين اأن اآمال ال�شعوب العربية 
املنتظرة من الربملان العربي كبرية جدا لذا يجب اأن يراعي النظام الداخلي 
تلك الآمال ويعمل على تلبيتها وحتقيق الرتابط والتعاون العربي امل�شرتك. 
به  تقدم  ما  ملناق�شة  ال�شبت  غ��دا  اجتماعاتها  اللجنة  توا�شل  اأن  املقرر  وم��ن 
اأع�شاء الفريق الفني من مقرتحات والنتهاء من امل�شروع ب�شكل كامل لعر�شه 
على اجتماع جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�شان يف اجتماعها 

الإثنني املقبل متهيدا لعر�شه على اجلل�شة الرابعة للربملان لإقراره .

الفل�شطينيون يخرتقون اجلدار العن�شري بال�شفة

جهود كريي لإحياء عملية �ل�شالم تفقد زخمها

حو�جز �لحتالل يف �ل�شفة.. عذ�ب م�شتمر
•• ال�شفة-وكاالت:

العربية،  ه��اآرت�����ص  �شحيفة  ن�شرت 
الكبرية  املعاناة  عن  مطول  تقريرا 
التي تت�شبب بها قوات الحتالل على 
حاجز ترقوميا الذي ُيعد اأهم املعابر 
التي مير بها العمال الفل�شطينيني 
اإ�شرائيل،  داخ��ل  للعمل  طريقهم  يف 
وقالت اإن وزارة اجلي�ص الإ�شرائيلية 
ت�شفه باأنه املنظومة الأكرث اإن�شانية 
يف جمال املعابر . وقالت ال�شحفية 
تقريرها  يف  ها�ص  عمريه  الي�شارية 
من  الفل�شطينيون  يحتاج  امل��ط��ول: 
ال���ذي���ن ميلكون  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة 
ب�  ت�شاريح دخول لإ�شرائيل للمرور 
امل�شوؤولية عنها  11 حاجزا تتحمل 
اجلي�ص،  وزارة  يف  امل��ع��اب��ر  م��دي��ري��ة 
�شركتان  الأم��ن��ي  بالتفتي�ص  وت��ق��وم 
خ��ا���ش��ت��ان ه��م��ا )ث���ل���ج-اأب���ي�������ص( يف 
جنوب ال�شفة، و )موديعني اإزراحي( 
عرب  وي��دخ��ل  وال�شمال،  الو�شط  يف 
ه��ذه احل��واج��ز اأك���رث م��ن 25 األف 

فل�شطيني يومياً .
وت�شيف: عدد الفل�شطينيني الذين 
ميرون بحاجز ترقوميا هو الأعلى 
الرابعة  فبني  احلواجز،  جميع  بني 
وال�شابعة �شباحا، مير من 4 اإىل 5 
اآلف فل�شطيني، حيث يخرج عمال 
الزراعة اأول، ثم عمال البناء، ومن 
ث��م ي��خ��رج جت��ار اآخ����رون، وعامالت 

28 دقيقة،  باحة ال�شفر، ت�شل من 
ويف اأيام اأخرى ت�شل اإىل 71 دقيقة 
قيا�ص  مت  ك��م��ا  ال���واح���د،  لل�شخ�ص 
ذلك يف 26 اآيار-مايو املا�شي، فيما 
اإن  اإ�شرائيلي:  اأمني  م�شوؤول  يقول 
مدة املرور فقط ت�شل ل�شبع دقائق 
التغيري  واإن  �شخ�ص  لكل  املعدل  يف 
الذي تتحدثون عنه، هو ثمرة خيال 
العمال فقط لأن الو�شع دائما جيد 

واملرور �شريع و�شهل دائما .

فل�شطينيات .. 50 مفت�شة ومفت�شا 
من �شركة )ثلج- اأبي�ص( يعملون يف 
هذا  يف  املختلفة،  التفتي�ص  م��راك��ز 
احل��اج��ز، وي�����ش��اف اإل��ي��ه��م ع���دد من 
رجال احلرا�شة امل�شلحني، من اأفراد 
يف  يتجولون  والذين  الدفاع،  وزارة 

احلاجز مع فريق الإدارة اأي�شا .
التنقل  ك��ان  املا�شي  الأح��د  وتتابع: 
ع���رب ح��اج��ز ت��رق��وم��ي��ا، م���ن الأي����ام 
الفل�شطينيني  للعمال  جدا  الرائعة 

.. اأثنى العمال على �شرعة مرورهم 
الأقفا�ص  م����ن  ال����ي����وم  ذاك  ف���ج���ر 
احلديدية والأبواب الدوارة، ومتنوا 
اأن يكون هذا كل يوم، لكنهم عربوا 
ب�شبب  ذل��ك  يكون  اأن  خ�شيتهم  عن 
ورقابة  ه���اآرت�������ص  ���ش��ح��ي��ف��ة  وج�����ود 
ها�ص،  لل�شحفية  ووفقا   . احلواجز 
امل�شتقلني،  املراقبني  ح�شابات  ف��اإن 
تبني اأن مدة مرور الفرد من نقطة 
ب���دء احل���اج���ز، وح��ت��ى اخل�����روج اإىل 

•• جنيف-وام:

الن�شان  ح���ق���وق  جم��ل�����ص  اع��ت��م��د 
ب��ج��ن��ي��ف يف ن��ه��اي��ة اأع����م����ال دورت����ه 
الذي  ال��ق��رار  م�شروع  ام�ص  ال�23 
كانت قد تقدمت به كل من الكويت 
وقطر وال�شعودية والإمارات وتركيا 

املتحدة  وال�����ولي�����ات  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
باأغلبية  وذل��ك  ال�شمالية  وايرلندا 
امتناع  م��ق��اب��ل  دول���ة   37 اأ����ش���وات 
ومعار�شة  الت�شويت  ع��ن  دول   9
عدم  املجل�ص  واأدان  واح����دة.  دول���ة 
ت����ع����اون احل���ك���وم���ة ال�������ش���وري���ة مع 
اخلا�شة  ال��دول��ي��ة  التحقيق  جلنة 

بالتحقيق فى النتهاكات اجل�شيمة 
حل�����ق�����وق الن�����������ش�����ان ف�����ى ����ش���وري���ا 
وح��رم��ان��ه��ا ب�����ش��ك��ل م��ت��وا���ش��ل من 
يعوق  ���ش��وري��ا ومب���ا  اإىل  ال��و���ش��ول 
قدرتها على الوفاء بوليتها املكلفة 
بها من قبل املجل�ص. ورحب القرار 
ال�شورية  املعار�شة  ائ��ت��الف  ببيان 
املا�شى  ي���ون���ي���و   5 يف  ال���������ش����ادر 
التحقيق مبا  م��ع جل��ن��ة  ب��ال��ت��ع��اون 
ت�شيطر  ال���ت���ى  امل���ن���اط���ق  ذل����ك  ف���ى 
عليها املعار�شة.. مطالبا احلكومة 
ال�شورية بالتعاون الكامل مع جلنة 
التحقيق الدولية ومنحها امكانية 
ال��و���ش��ول ال��ف��وري وال��ك��ام��ل وغري 
�شوريا  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  اإىل  امل��ق��ي��د 
للقيام مبهامها. وندد قرار املجل�ص 
وا�شعة  الن���ت���ه���اك���ات  ب���ا����ش���ت���م���رار 
الن�شان  واملنهجية حلقوق  النطاق 
وجميع  ال����ش���ا����ش���ي���ة  واحل������ري������ات 
انتهاكات القانون الن�شانى الدوىل 
ال�شورية  ال�����ش��ل��ط��ات  ج���ان���ب  م���ن 

لها.  التابعة  ال�شبيحة  وميلي�شيات 
الن�شان  حقوق  بانتهاكات  ندد  كما 
املعار�شة  جم��م��وع��ات  ج��ان��ب  م���ن 
مالحظة  اإىل  م�����ش��ريا   .. امل�شلحة 
التي  ال����دول����ي����ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق  جل���ن���ة 
والنتهاكات  ال��ت��ج��اوزات  اأن  اأك���دت 
ت�شل  مل  امل��ع��ار���ش��ة  ترتكبها  ال��ت��ى 
النتهاكات  وح���ج���م  ك���ث���اف���ة  اإىل 
احلكومية  ال��ق��وات  اأرتكبتها  ال��ت��ي 
واأدان  ب��ه��ا.  امل��رت��ب��ط��ة  وامل��ي��ل��ي�����ش��ات 
املقاتلني  ت���دخ���ل  ب�������ش���دة  ال����ق����رار 
���ش��وري��ا خا�شة حزب  ف��ى  الج��ان��ب 
اهلل الذي يقاتل نيابة عن النظام.. 
املجل�ص  اع�����ش��اء  ق��ل��ق  ع���ن  م��ع��رب��ا 
الكبري من اأن م�شاركة هوؤلء يزيد 
الن�شان  حقوق  ت��ده��ور  تفاقم  م��ن 
واحل����ال����ة الن�����ش��ان��ي��ة ا����ش���اف���ة اىل 

تاأثريه اخلطري على املنطقة.
و�شدد قرار جمل�ص حقوق الن�شان 
ملتابعة  ال�����ش��روري��ة  احل���اج���ة  ع��ل��ى 
الدولية  ال��ت��ح��ق��ي��ق  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر 

واجراء حتقيق دوىل �شريع و�شفاف 
انتهاكات  ج��م��ي��ع  ف����ى  وم�����ش��ت��ق��ل 
ارتكبتها  ال��ت��ى  ال�����دوىل  ال���ق���ان���ون 
حما�شبة  ب��غ��ي��ة  الط������راف  ج��م��ي��ع 
النتهاكات  ت��ل��ك  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ني 
مبا فيها ما ي�شل اإىل كونه جرائم 
الن�شانية.  ���ش��د  ج��رائ��م  اأو  ح���رب 
وح������ث جم���ل�������ص ح����ق����وق الن�������ش���ان 
احرتام  على  النزاع  اأط��راف  جميع 
يتعلق  فيما  وذلك  الدويل  القانون 
واتخاذ  والفتيات  الن�شاء  بحماية 
ت����داب����ري خ���ا����ش���ة حل��م��اي��ت��ه��ن من 
ال��ع��ن��ف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ن���وع اجلن�ص 
ل�شيما الغت�شاب وغريه من اأنواع 
الع���ت���داء اجل��ن�����ش��ى.. واأع�����رب عن 
حقوق  انتهاكات  من  ال�شديد  قلقه 
ف���ى �شوريا  ت��رت��ك��ب  ال��ت��ى  ال��ط��ف��ل 
الطفال فى  ا�شراك  خا�شة ق�شية 
المتناع  اىل  داعيا  امل�شلح..  النزاع 
يف  وا�شراكهم  الطفال  جتنيد  عن 

العمليات العدائية. 

�أجهزة ك�شف �ملتفجر�ت مفرو�شة على �لقو�ت �لعر�قية رغم ف�شلها هنية يتوجه �إىل م�شر عرب معرب رفح 
اجتماع  اي�����ش��ا يف  ���ش��ي�����ش��ارك  ان هنية  اك���د  ه��وي��ت��ه  ع��ن 
للمكتب ال�شيا�شي حلما�ص �شيعقد يف القاهرة ال�شبوع 
اعطاء  او  الجتماع  ه��ذا  موعد  حتديد  راف�شا  املقبل، 
و�شدد هنية خالل خطبة  التفا�شيل حوله.  مزيد من 
النق�شام  وب��ان��ه��اء  بامل�شاحلة  معنيون  نحن  اجلمعة 
و�شادف  الكربى  الفل�شطيني  ال�شعب  لق�شايا  لنتفرغ 
ام�ص الذكرى ال�شاد�شة ل�شيطرة حما�ص على قطاع غزة 
بعد ا�شتباكات دامية مع عنا�شر فتح ومنذ ذلك احلني 
ف�شلت كل اجلهود التي بذلتها و�شاطات عربية ابرزها 
احلركتني  ب��ني  الفل�شطيني  الن��ق�����ش��ام  لن��ه��اء  م�شر 

املتخا�شمتني منذ منت�شف عام 2007.

•• غزة-ا ف ب:
غادر ا�شماعيل هنية رئي�ص وزراء حكومة حما�ص ام�ص 
قطاع غزة متوجها اىل م�شر عرب معرب رفح احلدودي 

بح�شب ما قال م�شت�شاره.
ات�شال  يف  هنية  م�شت�شار  الدعالي�ص  ع�شام  وا���ش��اف 
الزيارة  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف  ان  بر�ص  فران�ص  م��ع  هاتفي 
بال�شان  وال��ت��ب��اح��ث  امل�����ش��ري��ة  ال��ق��ي��ادة  ل��ل��ق��اء  مل�شر ه��و 
الفل�شطينية  امل�شاحلة  و مو�شوع  امل�شري  الفل�شطيني 

. م�شريا اىل ان الزيارة �شت�شتغرق عدة ايام.
الك�شف  ع��دم  ف�شل  حما�ص  م��ن  قريبا  م�شدرا  ان  ال 

جمل�س حقوق �لن�شان يدين تدخل �ملقاتلني �لأجانب يف �شوريا خا�شة حزب �هلل 

ه���ن���اك دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ت��ك��ت��م جتري 
ف��ي��ه��ا الم����ور يف ال��ك��وال��ي�����ص بغري 
ذلك  يف  ا�شك  ب�شراحة  معرفتنا؟ 
. وترى اوت��اواي ان الف�شل مرجح 

اكرث من النجاح هذه املرة اي�شا.
حذر  حزيران-يونيو  مطلع  ففي 
ال���وزي���ر الم���ريك���ي ا���ش��رائ��ي��ل من 
قد  الوان  ����ش���ي���ك���ون  ق���ري���ب���ا  ان�����ه 
مل  تهديد  يف  ال�شالم  ل�شنع  ف��ات 
تاخذه اوتاواي بجدية لننا لطاملا 
هددنا من دون احراز نتيجة لدى 

ال�شرائيليني.
ا�شرائيل  ت����ن����وي  ال������واق������ع،  ويف 
ب��ن��اء وح�����دات ���ش��ك��ن��ي��ة ج���دي���دة يف 
الغربية ما  ال�شفة  م�شتوطنات يف 
�شيوؤدي اىل اجها�ص جهود الدارة 
وان��ت��ق��دت اخلارجية   . الم��ريك��ي��ة 
ا�شرائيل  ح��ل��ي��ف��ت��ه��ا  الم���ريك���ي���ة 
الن�شاط  ب�شرعية  نقبل  ل  موؤكدة 

ال�شتيطاين امل�شتمر .
لكن نتانياهو الذي اعرب عن تاييد 
حل الدولتني اكد ان ال�شتيطان يف 

ال�شفة الغربية �شيتوا�شل.

ال�شفة  يحا�شر  اأن���ه  كما  خ��ا���ش��ة، 
الغربية.

من جهة اأخرى، بداأت جهود وزير 
ج��ون كريي  الم��ريك��ي  اخلارجية 
لنعا�ص عملية ال�شالم ال�شرائيلية 
على  زخ��م��ه��ا  ت��ف��ق��د  الفل�شطينية 
الرغم من ا�شراره على موا�شلتها 
ب��ي��ن��م��ا ي��ج��د حم��ل��ل��ون ���ش��ع��وب��ة يف 

فهم ا�شرتاتيجيته.

•• القد�ص-وا�شنطن-وكاالت:

اجل���ي�������ص  يف  م�������������ش������ادر  ذك������������رت 
جم���م���وع���ات  اإن  الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة حت��ف��ر اأن���ف���اق���ا حتت 
اجلدار الفا�شل يف ال�شفة الغربية 
واأن التخوف هو من خطف جندي 
اأو اأكرث لغر�ص مبادلته باأ�شرى اأو 
و�شع مطالب اأخرى مقابل اإخالء 

�شبيله.
وك��ت��ب��ت ���ش��ح��ي��ف��ة م��ع��اري��ف ام�ص 
ك�شف  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  اجل��ي�����ص  اأن 
م��رت��ني ع��ل��ى الأق�����ل ع��م��ل��ي��ة حفر 
اأنفاق حتدت اجلدار الفا�شل قرب 
مدينة طولكرم، لكنه مل ينجح يف 
الذين  الفل�شطينيني  عن  الك�شف 
القوة  املكان قبل و�شول  فروا من 

الع�شكرية.
يتحدث  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  وه���ذه 
فيها اجلي�ص الإ�شرائيلي عن حفر 
اأنفاق حتت اجلدار الفا�شل، علما 
امل���ا����ش���ي عن  اأن�����ه مت احل���دي���ث يف 
اأو  الفا�شل  فتح ثغرات يف اجل��دار 
القفز عنه وتقطيع اأ�شالك �شائكة 

واأ�شالك للمراقبة اللكرتونية.
وي�����ح�����اول ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون جت����اوز 
اجلدار الفا�شل ب�شتى الطرق من 
اأجل الدخول اإىل اإ�شرائيل والبحث 
عن عمل لكن اجلي�ص الإ�شرائيلي 

فر�ص  اأع��ق��اب  يف  منها،  الب�شائع 
اإ�شرائيل احل�شار على القطاع.

ووفقا لل�شحيفة الإ�شرائيلية فاإن 
جلان مقاومة اجلدار الفل�شطينية 
م��ع��ظ��م عمليات  ت��ن��ف��ذ  ال���ت���ي  ه���ي 
وتنظم  الفا�شل  اجل���دار  اخ���رتاق 
اجلدار،  �شد  الح��ت��ج��اج  ن�شاطات 
الأرا�شي  يف  مبعظمه  اأق��ي��م  ال��ذي 
اأرا�ص مبلكية  الفل�شطينية وبينها 

من  ت���خ���وف���ه  ع����ن  الآن  ي���ت���ح���دث 
فل�شطينية  خ����الي����ا  ا����ش���ت���خ���دام 
حتت  يحفرونها  لأن��ف��اق  م�شلحة 
تنفيذ  اأج���ل  م��ن  الفا�شل  اجل���دار 
هجمات وخطف جنود اإ�شرائيليني 
لغر�ص امل�شاومة، على غرار الو�شع 
يف قطاع غزة حيث تنت�شر الأنفاق، 
ب�شكل  ال���ق���ط���اع،  ب��ج��ن��وب  خ��ا���ش��ة 
وا����ش���ع وي��ت��م ت��ه��ري��ب ك��اف��ة اأن����واع 

بالتاأكيد  املحللون  ويعرتف هوؤلء 
الو�شط  ال�����ش��رق  زار  ك����ريي  ب����ان 
�شباط-فرباير،  منذ  م���رات  ارب���ع 
وهو عدد الزيارات التي قامت بها 
وزيرة اخلارجية ال�شابقة هيالري 

كلينتون يف اربع �شنوات.
ب�شدقه  ي����ع����رف  ال�������ذي  وك�������ريي 
اخلطى  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة  وي���ت���ب���ن���ى 
ي��ع��رف��ه جيدا،  ال�����ش��غ��رية يف م��ل��ف 
يلقى دائما ا�شتقبال حارا من قبل 
رئي�ص الوزراء ال�شرائيلي بنيامني 
الفل�شطيني  وال��رئ��ي�����ص  نتانياهو 

حممود عبا�ص بحفاوة.
ل��ك��ن��ه ا���ش��ط��ر ه����ذا ال����ش���ب���وع اىل 
ارج���������اء زي�����ارت�����ه اخل���ام�������ش���ة اىل 
ا�شرائيل وال�شفة الغربية والردن، 
من اجل امل�شاركة يف اجتماعات يف 
البيت البي�ص حول �شوريا بح�شب 

التربير الر�شمي.
اىل  مبراقبني  التاخري  هذا  وادى 
التي  التكتم  ا�شرتاتيجية  انتقاد 
ي��ع��ت��م��ده��ا وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة من 
ال�شرائيلي  احل��وار  ا�شتئناف  اجل 
ايلول- منذ  املنقطع  الفل�شطيني 

�شبتمرب 2010.
اوتاواي ال�شتاذة  و�شرحت مارينا 
وا�شنطن  يف  وي��ل�����ش��ون  م���رك���ز  يف 
ل��ي�����ص ل����دي ان���ط���ب���اع ب����ان الم����ور 
ت���ت���ح���رك ك���ث���ريا ، م��ت�����ش��ائ��ل��ة هل 

•• عمان-ا ف ب:

تقرير  يف  ام�����ص  يوني�شف  للطفولة  املتحدة  المم  منظمة  ح���ذرت 
بعنوان احلياة املحطمة ، من ان جيال كامال من الطفال ال�شوريني 
والن�شاء  الط��ف��ال  تتهدد  خم��اط��ر  اىل  م�شرية  التعليم،  ي��ح��رم  ق��د 
الالجئني يف الردن بينها الزواج املبكر والتجنيد ل�شالح جمموعات 
امل�شتمر منذ اكرث من �شنتني واودى بحياة اكرث  النزاع  م�شلحة يف 

من 93 الف �شخ�ص ح�شب المم املتحدة.
وح�شلت  خم�شني �شفحة  يف  جاء  ال��ذي  التقرير  يف  املنظمة  وقالت 
الطفال  من  كامال  جيال  ان  منه  ن�شخة  على  بر�ص  فران�ص  وكالة 
ان نحو  التعليم وا�شافت  اناث وذك��ور، مهددين بفقدان  ال�شوريني، 

%78 من الطفال يف خميم الزعرتي �شمال الردن وما بني 50% 
اىل %95 يف املجتمعات امل�شيفة خارج املخيم ل يذهبون للمدر�شة 
الطفال من  ه��وؤلء  ا�شباب متنع  هناك عدة  فان  لليوني�شف  ووفقا 
ل�شوريا  قريبا  �شيعودون  باأنهم  اميانهم  بينها  للمدر�شة  ال��ذه��اب 
ا�شافة اىل  املدر�شة  الطريق اىل  العنف والتحر�ص يف  واخل��وف من 

عمل بع�ص الطفال.
يف  ال�شوريني  لالجئني  الكلي  ال��ع��دد  م��ن   53% الط��ف��ال  وي�شكل 
بداية  الفا منذ   540 اك��رث من  ي�شت�شيف  ان��ه  يقول  ال��ذي  الردن 
وي�شم  ال��زع��رتي  مبخيم  150الفا  نحو  بينهم  ���ش��وري��ا،  يف  ال��ن��زاع 
املخيم مدر�شتني ت�شمان نحو ع�شرة اآلف طالب �شوري فيما يحتاج 

قرابة 25 الفا اىل النخراط بالتعليم.

غرق  يف  مفقودً�   22
عبارة بالفلبني

•• مانيال-ا ف ب:

22 �شخ�شا  قتلت ام��راأة ول يزال 
اث��ر غرق  اآخ��ر يف ع��داد املفقودين 
الفيليبني  ���ش��واح��ل  ق��ب��ال��ة  ع��ب��ارة 
�شخ�شا،   57 م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى  ام�����ص 
كما اعلنت فرق النقاذ يف ح�شيلة 
العبارة  ج��دي��دة م��وق��ت��ة. وغ��رق��ت 
من  تقريبا  كيلومرتين  بعد  على 
و�شط  يف  بوريا�ص  جزيرة  �شواحل 
تزال  ل  ال�شاعة  وحتى  الرخبيل، 
ا���ش��ب��اب غ��رق��ه��ا جم��ه��ول��ة. وق���ال 
رايف  املحلي  امل���دين  ال��دف��اع  رئي�ص 
بر�ص  فران�ص  لوكالة  ال��ي��خ��ان��درو 
ان��ه مت ان��ق��اذ 34 راك��ب��ا يف احلال، 
 58 ام����راأة  ج��ث��ة  انت�شلت  يف ح��ني 
22�شخ�شا  ي��زال  ل  بينما   ، عاما 
وكانت  امل��ف��ق��ودي��ن  ع����داد  اآخ����ر يف 
يف  �شابط  اورده���ا  �شابقة  ح�شلية 
 37 بوجود  اف��ادت  ال�شواحل  خفر 

مفقودا.
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ب�شبب النق�شام ال�شيا�شي احلاد

��شتبعاد رد �جلي�س �للبناين على �لق�شف �ل�شوري 
•• بريوت-وكاالت:

�شيا�شية  اأو�������ش������اط  ا����ش���ت���ب���ع���دت 
اجلي�ص  ق��ي��ام  لبنانية  وع�شكرية 
ب�����ال�����رد ال���ع�������ش���ك���ري ع���ل���ى ت�����وايل 
ال�شوري  اجل��وي  الق�شف  عمليات 
وحتديدا  اللبنانية  الأرا���ش��ي  على 
على منطقة عر�شال املوؤيدة للثورة 
ال�شورية. واأرجعوا ذلك لعتبارات 
على  م��ع��ق��دة  وع�����ش��ك��ري��ة  �شيا�شية 
راأ�شها حالة ال�شطفاف والنق�شام 

حيال الأزمة ال�شورية.
وي���رى م��راق��ب��ون يف ت���وايل ق�شف 
ط���ائ���رات ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري لقرى 
جرحى  و�شقوط  لبنانية  وب��ل��دات 
من املدنيني، اإحراجا كبريا ملوؤ�ش�شة 
الع�شكرية  وع��ق��ي��دت��ه��ا  اجل��ي�����ص 
البالد  حماية  ق�شم  على  القائمة 
ه����وؤلء  اع����ت����داء. ورج�����ح  اأي  م���ن 
�شلوك قيادة اجلي�ص منحى بعيدا 
عن منطق الرد والرد املقابل حيال 
لت�شابك  ن���ظ���را  ال��ق�����ش��ف،  ت���ك���رار 
الرت�شيم  وغياب  امل��ربرات،  وتعقد 
بني  جغرافيا  ال��وا���ش��ح  احل����دودي 

�شوريا ولبنان.
وا���ش��ت��ب��ع��د اجل�������رنال ال�������ش���اب���ق يف 
ه�������ش���ام جابر  ال���ل���ب���ن���اين  اجل���ي�������ص 
ق��ي��ام وح����دات اجل��ي�����ص ب��ال��رد على 
اخلروق والق�شف ال�شوري املتكرر، 
�شتلتزم  اجلي�ص  قيادة  اأن  معتربا 
ال�شبل  وا���ش��ت��خ��دام  النف�ص  �شبط 

ل��ك��ون ه��ذا النظام غ��ري م��ن��زه عن 
جر لبنان ملا اأ�شماها مزالق خطرية 
لو�شعه  اع���ت���ب���ار  اأي  و����ش���ع  دون 

وا�شتقراره وواقعه ال�شعب.
ذرائع  اإع���ط���اء  ع���دم  يف�شل  وق���ال 
ل��ل��ن��ظ��ام ال�������ش���وري ووق����ائ����ع رمبا 
ت�����وؤدي لتوريط  ق���د  ي��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا 
لبنان وجره ملربعات ل يقوى على 

احتمالها اأو مواجهتها .
لعمليات  ال��ب��ع�����ص  ت��ربي��ر  وب�����ش��اأن 
هذا  الري�ص  ق��ال  املتكرر،  الق�شف 
يتما�شى مع منطق النهزام الذي 
يربر كل ما يفعله النظام ال�شوري، 
البع�ص  ي��ربر  كيف  فهم  ميكن  ل 
ع�����دوان دول����ة ع��ل��ى دول���ت���ه وخرق 

�شيادتها بهذا ال�شكل .
وك����ان ال��رئ��ي�����ص ال��ل��ب��ن��اين ه���دد يف 
بيان له من اأن تكرار اخلروق من 
لتخاذ  وجي�شه  لبنان  دف��ع  �شاأنه 
عن  بالدفاع  الكفيلة  التدابري  كل 
واأمنهم  اأب��ن��ائ��ه  وح��م��اي��ة  ���ش��ي��ادت��ه 
و���ش��الم��ت��ه��م، مب��ا يف ذل���ك تقدمي 
اإىل جامعة الدول العربية  �شكوى 

والأمم املتحدة.
ال�شوري  الق�شف  �شليمان  وو�شف 
وحرمة  البالد  ل�شيادة  خ��رق  باأنه 
اأرا������ش�����ي�����ه�����ا، وت���ع���ري�������ش���ا لأم�����ن 
للخطر  و���ش��الم��ت��ه��م  امل���واط���ن���ني 
املعاهدات  م��ع  ك��ذل��ك  وي��ت��ع��ار���ص 
التي ترعى العالقات بني البلدين 

ومع املواثيق الدولية .

املبا�شر  اجلي�ص  رد  اإمكانية  فربط 
على الق�شف ال�شوري حال تكراره 
و�شكل  ب���ال���ت���ط���ورات  م�����ش��ت��ق��ب��ال، 

الق�شف واأثره حال وقوعه.
اجلي�ص  رد  اإن  ال����ري���������ص  وق�������ال 
ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى م���ا ج����رى واج���ب 
م��ن ح��ي��ث امل���ب���داأ، ن��ظ��را لخرتاق 
ال�شيادة واإحلاق ال�شرر باملواطنني 
وممتلكاتهم واأمنهم وا�شتقرارهم ، 
لكنه لفت اإىل اأن الرد على النظام 
والبحث،  ال��ت��اأين  يوجب  ال�شوري 

ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ب���دي���ال ع���ن ال���رد 
املبا�شر.

وت��وق��ع األ ي��زي��د ال���رد ح��ال��ي��ا عن 
وكذا  اجلي�ص  ع��ن  ال�����ش��ادر  البيان 
رئ��ي�����ص اجل��م��ه��وري��ة مي�شال  ب��ي��ان 
اجلي�ص  ق��ي��ادة  ترفع  واأن  �شليمان 
للحكومة  ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة  م�����ذك�����رة 
وامل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى امل�����ش��رتك بني 
الكفيلة  ال�شبل  لت��خ��اذ  ال��ب��ل��دي��ن 
ب���ع���دم ت���ك���رار ه����ذا ال��ق�����ش��ف مرة 

اأخرى.

ا�شتدرك  ال�����ش��اب��ق  اجل�����رنال  ل��ك��ن 
بالقول اإن تكرار الق�شف من �شاأنه 
دف����ع اجل��ي�����ص ل��ل��رد ���ش��م��ن نطاق 
و���ش��ك��ل الأوام������ر ال��ع�����ش��ك��ري��ة التي 
اأن  اإىل  م�شريا  حينها،  يف  �شتتخذ 
الناحية  م���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��و���ش��ع 
الرد  ي�شتدعي  ال�شرفة  الع�شكرية 
واعتداء  لل�شيادة  خرقا  باعتباره 

على اأرا�ص ومواطنني .
الإع������الم يف احلزب  اأم����ا م��ف��و���ص 
التقدمي ال�شرتاكي رامي الري�ص 

بوتني يعترب �لبديل لالأ�شد هو �لفو�شى 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

اإ�شرائيلية  ل�شحيفة  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�شي  الرئي�ص  ق��ال 
الرئي�ص  نظام  بقاء  م��ن  تقلق  اأن  اإ�شرائيل  على  ينبغي  ل  اإن��ه 
ال�شوري ب�شار الأ�شد واأن البديل لهذا النظام هو الفو�شى وحكم 

راديكايل متطرف.
عن  ام�ص  الغربية،  القد�ص  يف  ت�شدر  التي   ، ال�شحيفة  ونقلت 
البديل  اإن  مو�شكو  يهودي يف  ملتحف  زي��ارة  خ��الل  قوله  بوتني 
اأمر  وه��ذا  املنطقة  يف  �شت�شود  التي  الفو�شى  هو  الأ�شد  لنظام 

لي�ص جيدا لإ�شرائيل ول للعامل .
اإىل موفدها  اأنه حتدث  ال�شحيفة  قالت  الذي  بوتني،  واأ�شاف 

يف  عنوانا  لديها  يكون  اأن  لإ�شرائيل  الأف�شل  اأن  مو�شكو،  اإىل 
ال�شمال من اأن ت�شود حالة فو�شى وانتقال احلكم اإىل راديكاليني 
تزويد  من  اإ�شرائيل  قلق  ح��ول  ���ش��وؤال  على  رده  ويف  متطرفني 
رو�شيا �شواريخ ا�ص300- ل�شوريا، قال بوتني اإنه ل مكان لقلق 
مواطني اإ�شرائيل حيال ذلك واأنه موؤمن باأن ال�شتقرار �شيعود 
اإىل احلدود ال�شمالية )لإ�شرائيل( و�شيعود الو�شع اإىل ما كان 

عليه يف املا�شي .
 300 ا���ص  �شواريخ  و�شول  من  تخوفها  عن  اإ�شرائيل  وع��ربت 
رئي�ص  وه��دد  �شوريا،  اإىل  للطائرات  امل�شادة  املتطورة  الرو�شية 
جمل�ص الأمن القومي الإ�شرائيلي يعقوب عميدرور باأن اإ�شرائيل 

�شت�شربها لدى و�شولها اإىل �شوريا وقبل اأن ت�شبح فاعلة.

بالو�شول  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ف��اع��ل��ة 
التي  �شوريا  يف  املناطق  كافة  اإىل 
للم�شاعدات  ملحة  حاجة  ت�شهد 

الإن�شانية .
ولفت املتحدث اإىل املعاناة الهائلة 
ال�شام  مع�شمية  م��دي��ن��ة  ل�شكان 
جنوب غرب دم�شق، حيث مل تتلق 
نحو خم�شة اآلف اأ�شرة امل�شاعدات 

الكافية منذ اأ�شهر.
الإن�شانية  ال����وك����الت  وط���ال���ب���ت 
ك��اف��ة الأط�����راف املعنية  الأمم��ي��ة 
ب���ت�������ش���ه���ي���ل ال�����و������ش�����ول ال����ف����وري 
واملناطق  ال�����ش��ام  مع�شمية  اإىل 
خمتلف  يف  الأخ������رى  امل��ت�����ش��ررة 
التزامها  وج���ددت  ال��ب��الد  اأن��ح��اء 
ال�شتجابة  ت��و���ش��ي��ع  مب��وا���ش��ل��ة 
جميع  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  الإن�����ش��ان��ي��ة 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت�����ش��رري��ن 

البالد.
تعي�ص  ال�����ث�����ورة  ان��������دلع  وم����ن����ذ 
ال�شورية  امل��ن��اط��ق  م���ن  ال��ع��دي��د 
اأو�شاعا ان�شانية �شعبة يف العديد 
ب�شعوبة  م��ق��رون��ة  امل��ن��اط��ق،  م��ن 
لتدهور  نظرا  امل�شاعدات  اإي�شال 
املنظمة  وتتوقع  الأم��ن��ي  الو�شع 
جمموعه  م��ا  ي�شبح  اأن  ال��دول��ي��ة 
بحاجة  ���ش��خ�����ص  م��الي��ني   6.8
ل��ل��م�����ش��اع��دة ه�����ذه ال����ع����ام داخ����ل 
على  اأج����ربوا  غالبيتهم  ���ش��وري��ا، 

مغادرة منازلهم ب�شبب القتتال.

•• باري�ص-ا ف ب:

ال�شلحة الكيميائية ال�شورية التي تعود 
اىل عدة عقود من اكرب تر�شانات ال�شرق 

الو�شط لكنها ما زالت مو�شع تكهنات اذ ان املعلومات العامة عنها غري متوفرة 
واقر النظام ال�شوري للمرة الوىل يف 23 متوز-يوليو 2012 بانه ميلك ا�شلحة 
كيميائية لكنه اكد انه مل ي�شتعملها ابدا �شد �شعبه مهددا با�شتخدامها اذا ح�شل 
تدخل ع�شكري غربي. ويتبادل النظام واملعار�شة امل�شلحة التهم با�شتعمال ا�شلحة 
التي مل  اقليلة  ال��دول  �شوريا، احدى  �شنتني يف  الدائر منذ  النزاع  كيميائية يف 
توقع معاهدة حظر ال�شلحة الكيميائية وبالتايل لي�شت ع�شوا يف املنظمة املكلفة 
�شبعينات  خ��الل  ال�شوري  الربنامج  تنفيذ  وب��دا  املعاهدة.  تلك  تطبيق  مراقبة 
القرن املا�شي مب�شاعدة م�شر ثم الحتاد ال�شوفياتي �شابقا، كذلك �شاهمت فيه 

اي�شا رو�شيا خالل الت�شعينات ثم ايران اعتبارا من 2005، كما افادت منظمة 
نوكليار ثريت ايني�شياتيف امل�شتقلة التي حت�شي املعطيات املفتوحة حول ا�شلحة 
ال�شلحة  ونزع  النت�شار  برنامج احلد من  واعتربت حمللة يف  ال�شامل.  الدمار 
يف املعهد الدويل للدرا�شات ال�شرتاتيجية انه اكرب برنامج ا�شلحة كيميائية يف 
ال�شرق الو�شط، ان�شئ بهدف جمابهة الربنامج النووي ال�شرائيلي . واكدت ان 
ال�شباط  بع�ص  ان�شقاق  بعد  الربنامج  هذا  حول  جمعت  املعلومات  من  الكثري 
لكنها بعيدة كل البعد عن ان تكون كاملة . واكد خبري يف مركز الدرا�شات حول 
احلد من انت�شار ال�شلحة يف معهد مونتريي )الوليات املتحدة( ان الحتياطي 
اعترب  بينما  املختلفة  الكيميائية  العنا�شر  الطنان من  ي�شاهي مئات  ال�شوري 

البحاث  موؤ�ش�شة  يف  فرن�شي  اخ�شائي 
ان جم��م��وع��ة خمتلف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وا�شاف    . قوية  الكيميائية  العنا�شر 
يف متوز-يوليو ان ال�شوريني جنحوا يف 
والكرث  الكرث جناعة  اآخر جيل  انه  الفو�شفورية،  الج�شام  توليف  التحكم يف 
ال�شارين والفي.اك�ص و  �شما يف ال�شلحة الكيميائية، ويف هذه العائلة جند غاز 
عنا�شر اقدم من ذلك بكثري مثل غاز اخلردل . وق�شف الطريان ال�شرائيلي يف 
الثالثني من كانون الثاين-يناير موقع �شواريخ ار�ص-جو قرب دم�شق وجممعا 
ع�شكريا جماورا ي�شتبه يف انه يحتوي على مواد كيميائية، وتخ�شى ا�شرائيل نقل 
اللبناين، ح�شب م�شوؤول امريكي، وافادت �شحيفة  ا�شلحة كيميائية حلزب اهلل 
�شوري  ابحاث  مركز  باكرب  ا�شرارا  احلقت  تكون  قد  الغارة  ان  تاميز  نيويورك 

حول ال�شلحة البيولوجية والكيميائية.

�لأ�شلحة �لكيميائية �ل�شورية تر�شانة غام�شة

حملة �أمنية ملنع 
�لتجول بال�شالح يف عدن 

•• عدن-وكاالت:

مدينة  يف  ال�شالح  لنزع  الأمنية  احلملة  تنفيذ  اليمنية  ال�شلطات  توا�شل 
عدن بجنوب البالد، وذلك لليوم الثالث على التوايل بعد اأن كانت اللجنة 
اإج��راءات �شارمة ملنع  اتخاذ  املا�شي  الثالثاء  اأقرت  باملحافظة قد  الأمنية 

حمل ال�شالح والتجول به يف املدينة، و�شط ترحيب �شعبي بهذه اخلطوة.
و�شوهد يف عدن انت�شار عربات الأمن يف عدد من التقاطعات داخل بلدات 
يقومون  وه��م  اجل��ن��ود  م��ن  وع�شرات  ب��ل��دات  ثماين  ع��دده��ا  البالغ  املدينة 
باإجراءات تفتي�ص لل�شيارات املارة بحثا عن الأ�شلحة، بعدما اأ�شبحت ظاهرة 

انت�شار ال�شالح تت�شبب بقلق كبري لالأمن يف ظل تزايد احلوادث الأمنية.
اإن  وقال حمافظ عدن ورئي�ص اللجنة الأمنية املهند�ص وحيد علي ر�شيد 
و�شفهم  املدينة مم��ن  ه��و تطهري  الأمنية  احلملة  ه��ذه  وراء  م��ن  ال��ه��دف 
يف  امل�شلحني  ومت��ادي  العامة  وال�شكينة  بالأمن  والعبث  الفو�شى  مبثريي 

ا�شتهداف املواطنني والتجار واأموالهم.
واأ�شار اإىل اأن ما �شهدته املدينة من اأعمال قتل لبع�ص منت�شبي ال�شرافة 
ونهب م�شلح لأموالهم يعد اأحد الدوافع التي حتتم على ال�شلطة الأمنية 
و�شع حد ملثل هذه الأعمال واجلرائم، كون حماية اأمن و�شالمة املواطنني 
تقع على عاتق ال�شلطة املحلية ومن غري املقبول التغا�شي عما يحدث له، 

وفق تعبريه.
عملية  وت�شهيل  ع��دن  يف  ال�شالح  انت�شار  وراء  تقف  التي  اجل��ه��ات  وح��ول 
الجتار به، قال املحافظ ر�شيد هناك اطالع من قبل اجلميع على ما يتم 
اكت�شافه بني احلني والآخر من �شحنات اأ�شلحة مهربة على �شواحل اليمن، 
كحالة ا�شتهداف متوا�شلة للبلد بهدف اإغراقه يف اأتون الفو�شى والعنف .

وي�شارك يف هذه احلملة جنود من قوات الأمن اخلا�ص وجهاز الأمن العام 
عدن  باأمن  الإعالمي  الناطق  وفق  احلملة  وتهدف  الع�شكرية،  وال�شرطة 
العقيد عمر حلي�ص اإىل منع ظاهرة حمل ال�شالح والتجوال به يف الأ�شواق 
اأي زعزعة لالأمن وال�شتقرار  العامة جتنبا لإح��داث  وال�شوارع والأماكن 

واإحالل املزيد من ال�شكينة والأمن يف املدينة.
وقال اإن وحدات الأمن واجلي�ص املكلفة بتنفيذ هذه اخلطة الأمنية جنحت 
الأ�شخا�ص  م��ن  جمموعة  على  القب�ص  يف  املا�شيني  اليومني  غ�شون  يف 
اإحالتهم عما قريب اإىل  اإنه �شتجري  املخالفني مل يف�شح عن عدهم قال 

الق�شاء.
التام  ا�شتعدادهم  املواطنون  اأبدى  وا�شع، وقد  ارتياح �شعبي  واأ�شاف هناك 
للعمل مع ال�شلطة املحلية والأجهزة الأمنية لإجناح هذه احلملة الأمنية 
دون عراقيل لفتاً اإىل اأن احلملة �شت�شتمر حتى يتم تنفيذ قرارات اللجنة 
الأمنية فيما يتعلق مبنع حمل ال�شالح والتجوال به داخل املدينة من قبل 

اأي جهة كانت مبن فيهم الع�شكريون غري املرتدين للزى الع�شكري.

فرن�شا تر�هن على �ملعار�شة �ل�شورية

•• عوا�شم-وكاالت:

دعا حلف �شمال الأطل�شي )ناتو( 
ال�شوري  ال��ن��ظ��ام  اجل��م��ع��ة  ام�����ص 
املتحدة  ل�������الأمم  ال�������ش���م���اح  اإىل 
ا�شتخدام  يف  ميدانيا  بالتحقيق 
حم��ت��م��ل لأ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��اوي��ة يف 
ا�شتخدام  اأي  اأن  واع��ت��رب  �شوريا، 
مقبول  غ����ري  الأ����ش���ل���ح���ة  ل����ه����ذه 
 . ال��دويل  انتهاكا للقانون  وميثل 
ال��ذي ك�شف  ياأتي ذل��ك يف الوقت 
-بح�شب  غ��رب��ي��ان  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ان 
وا�شنطن  اأن  روي��������رتز-  وك����ال����ة 
تدر�ص فر�ص منطقة حظر جوي 

حمدودة يف �شوريا.
للحلف  ال����ع����ام  الأم�������ني  ورح������ب 
اأن����در�����ص ف����وغ را���ش��م��و���ش��ن عقب 
رئي�ص  مع  بروك�شل  يف  حم��ادث��ات 
ليانكا  ي�����وري  م���ول���دوف���ا  وزراء 
الوا�شح  املتحدة  ال��ولي��ات  ببيان 
ال�شوري  النظام  ا�شتخدام  ب�شاأن 
اأ�شلحة كيمياوية، ودعا دم�شق اإىل 
ال�شماح لالأمم املتحدة بالتحقيق 

ميدانيا يف هذه املعلومات.
اإن  لل�شحفيني  را�شمو�شن  وق��ال 
اأي  اأن  اأو����ش���ح  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
الكيمياوية  الأ���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
غري مقبول متاما وميثل انتهاكا 
وا�شحا للقانون الدويل . واأ�شاف 

هذه م�شاألة مثار قلق كبري .
رويرتز  وكالة  نقلت  جهتها،  من 
عن دبلوما�شيني غربيني يف تركيا 
قولهما  ب��ال��ك��ب��ريي��ن  و���ش��ف��ت��ه��م��ا 
املتحدة  ال����ولي����ات  اإن  اجل��م��ع��ة 
ت����در�����ص ف����ر�����ص م��ن��ط��ق��ة حظر 
�شوريا يحتمل  جوي حم��دودة يف 

ب��ال��ق��رب م���ن احل����دود  ت���ك���ون  اأن 
اجلنوبية مع الأردن.

و�شرح اأحد الدبلوما�شيني قائال 
منطقة  ف��ر���ص  وا�شنطن  ت��در���ص 
معار�شي  مل�����ش��اع��دة  ج���وي  ح��ظ��ر 
واأ�شاف  الأ����ش���د  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����ص 
ناحية  من  حم��دودة  �شتكون  اأنها 
يذكر  اأن  دون  وامل�����ش��اح��ة  ال��زم��ن 

مزيدا من التفا�شيل.
اأرك��ان اجلي�ص  وك��ان رئي�ص هيئة 
�شليم  ال�����ل�����واء  احل�����ر  ال���������ش����وري 
اإدري�������ص ق���ال ل��ق��ن��اة اجل��زي��رة اإنه 
على  ل��ي�����ص  ج��وي��اً  ح��ظ��راً  يتمنى 
احلدود  ع��ن��د  اجل��ن��وب��ي��ة  املنطقة 
كامل  يف  ب��ل  فح�شب،  الأردن  م��ع 
النظام  لأن  ال�������ش���وري  ال�������رتاب 

املعار�ص،  ال�������ش���وري  ال��ع�����ش��ك��ري 
النتيجة  اإىل  جزئيا  ذلك  ويرجع 
اإل���ي���ه���ا وهي  ال��ت��و���ش��ل  ال���ت���ي مت 

ا�شتخدام اأ�شلحة كيمياوية.
ورحب اجلمهوريون بقرار باراك 
اأوب���ام���ا، ل��ك��ن ب��ع�����ص ال�����ش��ق��ور يف 
احل������زب اأ������ش�����روا ع���ل���ى ����ش���رورة 
ال���ذه���اب اأب��ع��د م��ن ذل���ك يف هذه 
امل���رح���ل���ة احل����رج����ة م����ن ال����ن����زاع 

ال�شوري الدامي.
ماكني  ج��ون  ال�شيناتوران  واأك���د 
اأن  ب��ي��ان  ول��ي��ن��د���ش��ي غ���راه���ام يف 
اخل������ط الأح������م������ر ال��������ذي ح�����دده 
باتت  جت�����������اوزه.  مت  ال����رئ����ي���������ص 
امل�شداقية الأمريكية على املحك 
لالكتفاء  لي�ص  الوقت  واأ�شافا   .

ي�شتخدم �شالح اجلو ل�شرب املدن 
والأهايل .

اأن  واأعلن البيت الأبي�ص يف بيان 
الأمريكية  ال�شتخبارات  اأج��ه��زة 
الرئي�ص  ن��ظ��ام  ا���ش��ت��خ��دام  اأك����دت 
ب�شار الأ�شد اأ�شلحة كيمياوية على 
تقييماً  اأن  واأو���ش��ح  �شيق.  نطاق 
ال�شتخبارات  م��ن��ظ��م��ات  اأج���رت���ه 
غ����از  اأن  ُي����ظ����ه����ر  الأم������ريك������ي������ة 
الأع�شاب )�شارين( ا�شُتخدم، واأن 
ما بني مائة و150 �شخ�شاً ُقتلوا 

يف الهجمات.
باراك  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  وق���رر 
الأبي�ص  ال��ب��ي��ت  بح�شب  اأوب���ام���ا 
ينطوي  م���ب���ا����ش���ر  دع�����م  ت����ق����دمي 
للمجل�ص  ع�شكرية  اأغ��را���ص  على 

ب��ات��خ��اذ اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة. اليوم 
اأك��رث ح�شما   اتخاذ مبادرات  وقت 
واإذ يبقى ماكني معار�شا لتدخل 
ع�شكري اأمريكي على الأر�ص، اإل 
اأنه يوا�شل ال�شغط يف الكونغر�ص 
م���ن اأج����ل ف��ر���ص م��ن��ط��ق��ة حظر 
اأن  م�����وؤك�����دا  �����ش����وري����ا،  يف  ج������وي 
يف  فر�شة  اأي  متلك  ل  املعار�شة 
الأ�شد  ب�شار  ق��وات  على  النت�شار 
اإن مل يتم وقف طائراته املقاتلة.

وقال ميكننا اإقامة منطقة حظر 
اأي طائرة  اإر���ش��ال  ج��وي من دون 
بطيار اإىل اأجواء �شوريا، وميكننا 
�شاحة  يف  امل���ع���ادل���ة  ه����ذه  ت��غ��ي��ري 
ذل��ك، طالب مكتب  . اىل  املعركة 
ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  الأمم 
ال�شورية  ال�����ش��ل��ط��ات  الإن�����ش��ان��ي��ة 
م�شاعدات  ب���اإي�������ش���ال  ب��ال�����ش��م��اح 
اإن�شانية لتلبية الحتياجات املا�شة 
لأكرث من 1.2 مليون �شخ�ص يف 

ريف دم�شق. 
اإن  ب��ي��ان  وق���ال املكتب الأمم���ي يف 
قدمت  امل���ت���ح���دة  الأمم  وك������الت 
اإىل  ر����ش���م���ي���ة  ط����ل����ب����ات  ث�����الث�����ة 
اإىل  للو�شول  ال�شورية  احلكومة 
امل�شاعدات  وتقدمي  املنطقة  ه��ذه 
امل���ن���ق���ذة ل���ل���ح���ي���اة، ومت�����ت اإع������ادة 
للقوافل  ال�شماح  م��وع��د  حت��دي��د 
املتحدة  الأمم  ت���ق���وده���ا  ال����ت����ي 
والتي حتمل معظم مواد الإغاثة 
م��ن��ذ ذلك  م���رات  ال���الزم���ة، �شبع 
ر�شمي  اإذن  بانتظار  وه��ي  احل��ني، 

من ال�شلطات املعنية.
الو�شع  ه���ذا  اأن  امل��ك��ت��ب  واع���ت���رب 
من  املتكررة  التعهدات  يعك�ص  ل 
للجهات  ال�شماح  ال�شلطات  جانب 

الأمم املتحدة تطالب بتاأمني اإغاثة ريف دم�شق 

�لناتو يدعو للتحقيق با�شتخد�م �لكيمياوي يف �شوريا 

دم�شق تتهم و��شنطن بالكذب ب�شاأن �لكيماوي
•• دم�شق-ا ف ب:

اعتربت دم�شق ام�ص ان التهام المريكي لنظام الرئي�ص ب�شار ال�شد با�شتخدام ال�شلحة الكيميائية يف النزاع امل�شتمر لكرث 
من عامني، حافل بالكاذيب وي�شتند اىل معلومات ملفقة ، بح�شب ما افاد م�شدر م�شوؤول يف وزارة اخلارجية ال�شورية.

وذلك  �شوريا،  يف  كيميائية  ا�شلحة  ا�شتخدام  حول  بالكاذيب  حافال  بيانا  المريكي  البي�ص  البيت  اأ�شدر  امل�شدر  وق��ال 
بال�شتناد اىل معلومات مفربكة �شعت اىل حتميل احلكومة ال�شورية امل�شوؤولية عن ا�شتخدام هذه ال�شلحة وذلك بح�شب ما 

نقلت وكالة النباء الر�شمية ال�شورية )�شانا(.
وا�شاف ان هذا التهام ياأتي بعد تواتر التقارير التي اكدت امتالك املجموعات الرهابية املتطرفة النا�شطة يف �شوريا )يف 

ا�شارة اىل مقاتلي املعار�شة( مواد كيميائية قاتلة والتكنولوجيا الالزمة لنتاجها وتهريبها من بع�ص دول اجلوار .
وكان نظام الرئي�ص ب�شار ال�شد اتهم مقاتلي املعار�شة يف اآذار-مار�ص املا�شي با�شتخدام ال�شالح الكيميائي يف ق�شف طاول 
ان  �شرورة  على  م�شددة  املتحدة،  لالمم  حتقيق  جلنة  ا�شتقبال  دم�شق  ورف�شت  )�شمال(  حلب  ريف  يف  الع�شل  خان  بلدة 

تنح�شر مهماتها بالق�شف املذكور، دون ان ت�شمل مناطق اخرى يف �شوريا.

•• باري�ص-رويرتز:

كان يوما دافئا على احلدود الرتكية ال�شورية. وكان �شفري 
فرن�شا لدى �شوريا الذي ا�شتدعته يف الونة الخرية من 

دم�شق متخفيا هو ونائبه و�شابط اأمن.
الدبلوما�شي  ي��خ��رج  ام��ن��ة  املنطقة  ان  م��ن  ال��ت��اأك��د  وب��ع��د 
الفرن�شي كمية من الظرف البنية اللون حم�شوة بالف 
ال�������دولرات. ك���ان امل��ت��ل��ق��ون ه��م م��ق��ات��ل��ون م��ن املعار�شة 
يعملون يف مناطق مل تعد حتت �شيطرة الرئي�ص ال�شوري 
ب�شار ال�شد. هذا امل�شهد الذي حدث يف �شبتمرب ايلول من 
العام املا�شي ورواه م�شوؤولون فرن�شيون ي�شلح لن يكون 
ال�شد  ق��وات  ت�شتعيد  والن  جا�شو�شية.  فيلم  يف  م�شهدا 
فيما يبدو اليد العليا على ميدان املعركة وي�شبب التغري 
يف ميزان القوى انزعاجا يف العوا�شم الغربية والعربية. 
وبعد ان طالبوا ال�شد بالتنحي ل يوجد اأحد بني اعدائه 
اأو  للطائرات  م�شادة  ا�شلحة  بتقدمي  للمغامرة  م�شتعد 
املعار�شة  انق�شام  ومع  التوازن.  تغري  ان  ميكن  الدبابات 

يخ�شى الغرب من امكانية �شقوط ال�شلحة يف اليد اخلطاأ 
خا�شة املت�شددين املدعومني من القاعدة وجبهة الن�شرة 
قبل  املعار�شة  مقاتلي  م��ن  �شمانات  وي��ري��د  ال�شالمية 
�شمانات  تقدمي  املرجح  غري  من  ولن��ه  ا�شلحة.  تقدمي 
التي طورت  الطريقة  ف��ان  ال��وق��ت  لنفاد  ون��ظ��را  م��وؤك��دة 
قبل  النتفا�شة  ب��دء  منذ  �شوريا  يف  �شبكاتها  فرن�شا  بها 
اأكرث من عامني تعطي فكرة عن الكيفية التي �شتقيم بها 
وقال  امل�شتقبل.  يف  الع�شكرية  امل�شاعدات  الغربية  القوى 
واثقون  ان��ن��ا  ال��ق��ول  املمكن  م��ن  لي�ص  غ��رب��ي  دبلوما�شي 
بن�شبة مئة يف املئة اىل اأين تذهب ال�شلحة. واأ�شاف لكن 
ان نقف مكتويف  اأق��ل من خماطر  خماطر وج��ود ثغرات 
ال�شابقة  م�شتعمرتها  يف  الن�شط  فرن�شا  وتاأييد  الي��دي. 
التجارية  م�شاحلها  تاأمني  يف  الرغبة  اىل  جزئيا  يرجع 
وكلما  املعار�شة  توحيد  فر�ص  تقل�ص  من  تخ�شى  وه��ي 
اأطول كلما طفت على ال�شطح  �شادت النق�شامات لفرتة 
للغرب  املعار�شة  للقاعدة  والتابعة  ال�شالمية  العنا�شر 

والتي ت�شارك الن بقوة يف قتال قوات ال�شد.
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جورجيا تعتقل م�شتبهني مبخطط �إرهابي �أوباما ميدد �لعقوبات على بيالرو�شيا 
•• تفلي�ص-رويرتز:

قالت وزارة الداخلية يف جورجيا ان مواطنني اأجنبيني القي القب�ص عليهما لال�شتباه بانهما كان يخططان لتنفيذ 
عمروف  ور���ش��وان  كادييف  ميخائيل  يدعيان  انهما  قالت  اللذين  الرجلني  اأح��د  ان  ال���وزارة  وا�شافت  اره��اب��ي.  عمل 
مطلوب لدى منظمة ال�شرطة الدولية النرتبول. ومل تك�شف الوزارة عن جن�شيتهما ومل تقدم مزيدا من التفا�شيل 

عن املخطط املزعوم.
ب��وزارة الداخلية حماولة لعمل ارهابي يف  اأحبط مركز مكافحة الره��اب  ال��وزارة لل�شحفيني  وقالت متحدثة با�شم 
مرحلة العداد. وقالت الوزارة ان كادييف كان خمتبئا يف جورجيا من النرتبول منذ عام 2011 رغم انه �شافر ايل 
خارج البالد خالل تلك الفرتة. وا�شافت ان ال�شرطة �شادرت كميات كبرية من املتفجرات واأجهزة تفجري الكرتونية 
وا�شلحة نارية وذخائر واي�شا وثائق هوية مزورة من �شقة �شكنية يف العا�شمة اجلورجية تفلي�ص زعم ان الرجلني كانا 
يقيمان فيها وقالت الوزارة يف بيان فتح حتقيق �شامل والبحث جار لتحديد هوية اولئك الذين كانوا يقدمون الدعم 

للرجلني املعتقلني املتورطني يف التخطيط لعمل ارهابي والقب�ص عليهم.

•• بقلم – دكتور عبد الرحيم عبد الواحد:

ال��ت��ي حققته دولة  ال��ع��امل��ي  امل��ذه��ل وامل�����ش��ت��وى  ال��ت��ط��ور  اإن ح��ج��م 
املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خالل  احلديثة  الإ�شالمية  كازاخ�شتان 
- حيث ا�شتقلت عن الحتاد ال�شوفييتي يف دي�شمرب عام 1991 يف 

كافة القطاعات لهو مثري لالهتمام ويعد مثال يحتذي.
ال�شعيدين  على  �شخمة  اجن���ازات  احلديثة  ال��دول��ة  حققت  فقد 
كافة  يف  حققتها  التي  النه�شة  اإىل  فبالإ�شافة  وال���دويل  املحلى 
تبوؤات  والتنمية  بالقت�شاد  تتعلق  التي  تلك  وخا�شة  القطاعات 
اخلارجية  �شيا�شتها  بفعل  دوليا  ومركزا  اإقليمية  كقوة  ال�شدارة 
مرونتها  على  ع��دي��دة  اأمثلة  كازاخ�شتان  قدمت  وعمليا   ، امل��رن��ة 
وقف  ملف  يف  �شيا�شتها  ذل��ك  م��ن  ال���دويل  املجتمع  م��ع  وتعاونها 
وخا�شة  عامليا  تقديرا  لق��ت  حيث  عامليا  النووي  ال�شالح  انت�شار 
عندما بادرت الدولة وتخلت منذ بداية ت�شعينيات القرن املا�شي 
من  ورثتها  التي  النووية  الأ�شلحة  من  ال�شخمة  تر�شانتها  عن 
الدول  ب��ني  وال�����ش��الم  امل��ح��ب��ة  لن�شر  �شعيا  ال�شوفييتي  الحت����اد 
اخلارجية  لل�شيا�شة  العظيمة  البادرة  هذه  زالت  وما  واملجتمعات 

حتظى بتقدير عال يف جميع اأنحاء العامل حتى الآن.

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

اأعلن الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما عن متديد العقوبات على 
تهديداً  ت�شكل  زالت  ما  انها  اإ�شافية، معترباً  ل�شنة  بيالرو�شيا 

ا�شتثنائياً لالأمن الأمريكي.
انه قرر متديد  فيها  قال  الكونغر�ص،  اىل  ر�شالة  اأوباما  ووجه 
حالة الطوارئ الوطنية على بيالرو�شيا، التي �شتنتهي يف 16 

حزيران-يونيو، ل�شنة اإ�شافية.
و���ش��ي��ا���ش��ات بع�ص  اأع����م����ال  ان  ال��ر���ش��ال��ة  اأوب����ام����ا يف  واأو�����ش����ح 
ت�شكل  زال��ت  ما  اآخرين  واأ�شخا�شا  بيالرو�شيا  حكومة  اأع�شاء 
وال�شيا�شة  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن  ع���ادي  وغ���ري  ا�شتثنائياً  ت��ه��دي��داً 

احلكومة  اأفعال  بع�ص  اأن  واأ�شاف  املتحدة  للوليات  اخلارجية 
ان  وتابع  الدميقراطية.  املوؤ�ش�شات  البيالرو�شية تقو�ص تطور 
�شد  حملتها   2012 العام  يف  وا�شلت  البيالرو�شية  احلكومة 
املعار�شة ال�شيا�شية، واملجتمع املدين، والإعالم امل�شتقل، كما ان 

النتخابات يف اأيلول �شبتمرب مل تتما�شى مع املعايري الدولية.
على  عقوبات   2006 العام  يف  فر�شت  وا�شنطن  ان  اإىل  ي�شار 
فروعها  اأ���ش��ول  وج��م��دت  بيالرو�شية  بيرتوكيمائيات  �شركة 
���ش��ف��ر وجمدت  ح��ظ��ر  وف��ر���ش��ت   2007 ال���ع���ام  اأم���ريك���ا يف  يف 
األك�شندر  الرئي�ص  بينهم  امل�شتوى من  اأ�شول م�شوؤولني رفيعي 
لوكا�شينكو، وذلك على خلفية انتهاكات حلقوق الإن�شان ونق�ص 

الدميقراطية.

�أف بي �أي: ت�شريبات �شنودن �أحلقت باأمريكا �شررً� بالغًا
•• عوا�شم-وكاالت:

اي(  بي  )اأف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  مدير  �شرح 
اأمريكية  برامج مراقبة  الك�شف عن  ب��اأن  روب��رت مولر 

�شرية اأحلق �شرراً بالغاً بالوليات املتحدة.
الأمريكية  ال�����ش��ل��ط��ات  ب����اأن  ال��ك��ون��غ��ر���ص  م��ول��ر  واأب���ل���غ 

�شتالحق م�شرب املعلومات اإدوارد �شنودن وتقا�شيه.
تتعلق  معلومات  بت�شريبه  ع��ام��ا(   29( �شنودن  واأق���ّر 
بجمع وكالة الأمن القومي �شجالت الهواتف المريكية 

ومراقبة ات�شالت النرتنت.
وداف����ع م��ول��ر ع��ن ال��ربام��ج وق���ال ان��ه��ا ب��رام��ج �شرعية 

ووافق عليها قا�ص وتتما�شى مع الد�شتور.
احلقوق  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  م�شممة  احل��ك��وم��ة  ان  وا���ش��اف 
ال��ف��ردي��ة واحل���ري���ات امل��دن��ي��ة ويف ال��وق��ت ذات����ه ت�شعى 
الوليات  على  حمتملة  ارهابية  هجمات  اي��ة  منع  اىل 
املتحدة. وقال مولر امام اللجنة الق�شائية يف جمل�ص 
النواب بالن�شبة لل�شخ�ص الذي اعرتف بك�شفه عن هذه 

املعلومات، فانه يخ�شع حاليا لتحقيق جنائي .
وا�شاف ان الك�شف عن هذه املعلومات ت�شبب ب�شرر كبري 
لبالدنا وامننا ونحن نتخذ جميع اخلطوات ال�شرورية 

لتحميل هذا ال�شخ�ص امل�شوؤولية عن ذلك .
ال�شتخبارات  جلنة  اأع�����ش��اء  م��ع  مغلقة  جل�شة  وع��ق��ب 
الأمن  وكالة  مدير  ق��ال  الأمريكي،  ال��ن��واب  جمل�ص  يف 

األك�شندر:  ك��ي��ث  اجل������رنال  ال���ق���وم���ي 
لل�شعب  م��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ق��دمي  ن��رغ��ب 

الأمريكي.
تنظر  ال�شلطات  اإن  األك�شندر  واأ�شاف 
يف ع�شرات املخططات الرهابية التي 
هذه،  املراقبة  برامج  بف�شل  اأحبطت 
مزيد  على  احل�����ش��ول  ميكننا  ل��ذل��ك 

من املعلومات من النا�ص .
اأن تكون  اأنه من املهم  اأظن  واأ�شاف: 
نريد  ل  لكننا  املعلومات  تلك  لديك 
و�شع حياة الأمريكيني يف خطر عرب 
القيام بذلك . ويقيم �شنودن حاليا يف 
اية  �شيواجه  ان��ه  وي��ق��ول  كونغ  هونغ 

حماولة لرتحيله اىل الوليات املتحدة. وقد و�شل اىل 
هونغ كونغ يف 20 مايو-ايار بعدما ك�شف برامج املراقبة 
الربيطانية  الغارديان  ل�شحيفتي  المريكية  ال�شرية 
انه من  المريكية. وحذر مولر من  بو�شت  ووا�شنطن 
بني م�شكالتنا، اننا �شنفقد القدرة على احل�شول على 

املرا�شالت. �شنكون عر�شة للخطر ب�شكل ا�شتثنائي .
وعرّب رئي�ص رئي�ص جلنة ال�شتخبارات يف جمل�ص النواب 
ال�شبوع  الك�شف  يف  امل�شوؤولني  اأم��ل  عن  روج��رز  مايك 
املقبل عن تفا�شيل تتعلق بخطط اإرهابية مت اإحباطها 

لف�شل املعلومات املجموعة �شمن الربامج ال�شرية.
وقال روجرز، وهو نائب جمهوري عن ولية مي�شيغان، 
اإن الك�شف هذا �شيقدم للمواطنني الأمريكيني �شمانات 
تتعلق بنطاق جهود املراقبة، مبا يف ذلك البيانات التي 

جمعت من �شجالت الهواتف.
يف غ�شون ذلك، ذكرت �شحيفة �شاوث ت�شاينا مورنينغ 
ال�شابق  الأم��ريك��ي  امل�شت�شار  اأن  اجلمعة  ام�����ص  بو�شت 
ملراقبة  �شرية  برامج  وج��ود  ك�شف  ال��ذي  �شنودن  اإدوارد 
امل��ت��ح��دة، ميلك وثائق  ال��ولي��ات  الت�����ش��الت م��ن قبل 

�شرية حتدد اأهدافا للقر�شنة يف هونغ كونغ وال�شني.
وقالت ال�شحيفة التي ت�شدر يف هونغ كونغ اإنها اطلعت 
على مقتطفات من ملفات ميلكها �شنودن خالل مقابلة 
معه يف املدينة ال�شينية التي جلاأ اإليها منذ 20 مايو-
اأيار بعد ت�شليمه معلومات خطرية ل�شحيفتي غارديان 
بو�شت  ووا�����ش����ن����ط����ن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 

الأمريكية.
وت�شم الوثائق عناوين اآي بي )رقم 
ال�����ذي يعرف  اإن����رتن����ت  ب���روت���وك���ول 
بال�شبكة(  م��رت��ب��ط  ج���ه���از  ك���ل  ع���ن 
ل��ل��ح��وا���ش��ي��ب امل�����ش��ت��ه��دف��ة وت���واري���خ 
حت���دد  ومل  ال���ق���ر����ش���ن���ة،  ع���م���ل���ي���ات 
ال�شحيفة اأ�شماء الأفراد اأو املوؤ�ش�شات 

التي ا�شتهدفتها العمليات.
وقالت اإن الوثائق ت�شمح مبعرفة ما 
اأو  زال���ت ج��اري��ة  ك��ان��ت عملية م��ا  اإذا 
هذه  جن��اح  اإىل  ت�شري  حيث  ان��ت��ه��ت، 

العمليات بن�شبة 75%.

�شوريا �أبرز حتدياته �خلارجية : هل جتاوُز �خلط �لأحمر �شيغريرّ �شيا�شة �أوباما؟ 
•• لندن-وكاالت:

كتبت �شحيفة غارديان اأن الوليات املتحدة ا�شتغرقت وقتا طويال لتوؤكد 
�شوريا قد مت جتاوزه  اأوباما يف  ب��اراك  ال�شهري للرئي�ص  الأحمر  اأن اخلط 
ب�شار  نظام  ا�شتخدام  ك��ان  اإذا  م��ا  الوا�شح  غ��ري  م��ن  اأن  واع��ت��ربت  بالفعل، 
الأ�شد لالأ�شلحة الكيمياوية �شيقود اإىل حتول كبري يف ال�شيا�شة الأمريكية 
والغربية.  وقالت ال�شحيفة اإنه اإذا كان هناك اأي تغيري هام قام به اأوباما 
الآن فهو التو�شع دون حتديد يف املعونة للمجل�ص الع�شكري الأعلى للثوار.

وترى ال�شحيفة اأن وا�شنطن كاأنها تتبع �شيا�شة بريطانيا وفرن�شا، اللتني 
ويف  املا�شي،  ال�شهر  �شوريا  على  الأوروب���ي  الأ�شلحة  حظر  لإنهاء  �شغطتا 

الوقت نف�شه تتحفظ على اتخاذ اأي قرار ب�شاأن تقدمي اأ�شلحة بالفعل.

وقالت اإن احلديث عن مدى انتهاك وجتاوز ا�شتخدام الأ�شلحة الكيمياوية 
لالأعراف الدولية واخلطوط احلمر املتعارف عليها داخل املجتمع الدويل 

لعقود اإمنا يعك�ص احلاجة اإىل اإجماع كبري يف الراأي.
لإقناع  ك��اف��ي��ا  ن��ف��وذا  م��ع��ا  ورو���ش��ي��ا  اأم��ريك��ا  ت�شتخدم  اأن  ه��و  الآن  والأم����ل 
الطرفيني املت�شارعني حل�شور موؤمتر �شالم يف جينيف رغم الفجوة غري 

القابلة لل�شد على ما يبدو بينهما.
وختمت ال�شحيفة باأن اخل�شائر الب�شرية املتزايدة ت�شري اإىل حتذير دويل 
كما  �شوريا،  والعنف على كل جريان  ال�شتقرار  زعزعة  تاأثري  متزايد من 
اأن الدور الوا�شح حلزب اهلل يف م�شاندة النظام ال�شوري ي�شكل عامل قلق 
خطريا واأ�شافت اأن ال�شيا�شة الأمريكية والغربية يف الوقت ذاته تبدو بنف�ص 

التحفظ والتعرث كما كانت يف اأي وقت م�شى منذ بداية املاأ�شاة ال�شورية.

ومن جانبها اأ�شارت �شحيفة اإندبندنت يف تقرير لها اإىل اأن الوليات املتحدة 
ال�شورية  الأهلية  مبا�شرة يف احلرب  نف�شها  لإقحام  ا�شتعدادها  اإىل  اأملحت 
بتقدمي دعم ع�شكري مبا�شر، مبا يف ذلك اأ�شلحة، للثوار املعتدلني الذين 
يقاتلون نظام ب�شار الأ�شد. وقالت اإن هذه اخلطوة، التي اأكدها م�شوؤول بارز 
يف ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية، تزامنت مع تقرير ر�شمي للبيت الأبي�ص، 
يف  الكيمياوية  الأ�شلحة  ا�شتخدم  قد  الأ���ش��د  اأن  عن  اأي�شا،  الأوىل  للمرة 
اأمريكية  ا�شتخبارية  لتقديرات  وفقا  واأنها  عامني،  منذ  ال��دائ��رة  احل��رب 
قتلت ما بني 100 و150 �شخ�شا. واأفاد التقرير ياأن هناك خططا طارئة 
اأعدها اجلي�ص الأمريكي لكي يدر�شها البيت الأبي�ص ت�شمل فر�ص منطقة 
الغر�ص منها حت�شني منطقة  اأج��زاء من �شوريا  حظر جوي حم��دودة يف 

ميكن جعلها قاعدة لتدريب وت�شليح الثوار ال�شوريني.

التي  وامل�����رون�����ة  احل���ك���م���ة  واإزاء 
انتهجتها احلكومة الكازاخ�شتانية 
نزارباييف  ب�شيا�شة  ت��ع��رف  فيما 
التوجهات  امل���ت���ع���ددة  اخل���ارج���ي���ة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة عالقات  ه���ذه  ووف�����رت 
متبادلة  م��ن��ف��ع��ة  وذات  م�����ش��ت��ق��رة 
الغرب  مع  كازاخ�شتان  جلمهورية 
وال�شرق على حد �شواء، من �شور 
حت�شم  مل  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  ان  ذل����ك 
م�����ش��األ��ة ح����دوده����ا ال��وط��ن��ي��ة مع 
ك��ل م��ن رو���ش��ي��ا وال�����ش��ني وال���دول 
امل����ج����اورة الأخ�������رى ف��ح�����ش��ب، بل 
ومتكنت اأي�شاً منذ عام 1993من 
مليار   150 م�����ن  اأك�������رث  ج������ذب 
الأجنبية  ال�شتثمارات  من  دولر 

•• اأنقرة-وكاالت:

ان  ام�ص  تركيا  اطباء  احت��اذ  ذك��ر 
احلكومة الرتكية بداأت حتقيقات 
ح������ول الط�����ب�����اء ال����ذي����ن ق���ام���وا 
بداية  منذ  املتظاهرين  مبعاجلة 
رئي�ص  الحتجاجية على  احلركة 

الوزراء رجب طيب اردوغان.
وقال عثمان اوزتورك الذي يعمل 
ان  �شحايف  موؤمتر  يف  النقابة  يف 
كبري مفت�شي وزارة ال�شحة عزت 
ت��اج��ي ق���ال يف ر���ش��ال��ة م��وؤرخ��ة يف 
13 حزيران-يونيو وموجهة اىل 
بداأ  ان��ه  ا�شطنبول،  اط��ب��اء  غرفة 
حتقيقا حول م�شتو�شفات اقيمت 
على عجل وعاجلت املقاومني )يف 
ميدانيا  املتظاهرين(  اىل  ا���ش��ارة 

يف ا�شطنبول.
منا  يطلب  ان��ه  الطبيب  وا���ش��اف 
الذين  ب��ا���ش��م��اء  لئ��ح��ة  ت�شليمه 
امل�شتو�شفات  ه�����ذه  يف  ع���م���ل���وا 

واملر�شى الذين عوجلوا فيها .
وق�����������دم م������ئ������ات م�������ن الط������ب������اء 
وطالب  وال�شيادلة  واملمر�شني 
اجلرحى  لآلف  م�شاعدة  الطب 
واملت�شررين بالغاز امل�شيل للدموع 
الحتجاجية  احلركة  بداية  منذ 

التي قمعتها ال�شرطة بعنف.
وق��ال اوزت���ورك ان الخ��وة الذين 
عملوا ليال نهارا بدون ان يخافوا 
للدموع  امل�����ش��ي��ل��ة  ال��ق��ن��اب��ل  م���ن 

اأك���رث من  امل��ب��ا���ش��رة، وال��ت��ي ت�شكل 
ال�شتثمارات  اإجمايل  من   80%
اآ�شيا  بلدان  جميع  اقت�شاديات  يف 

الو�شطى.
اأ�شبح  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ل�����ذات  وات���ب���ع���ا 
الق��ت�����ش��اد ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين واح���داً 
يف  حيوية  القت�شاديات  اأك��رث  من 
الناجت  اإجمايل  ارتفع  العامل، فقد 
من  كازاخ�شتان  يف  للفرد  املحلي 
اإىل   1994 عام  يف  دولر   700
ما يزيد على 9000 دولر يف عام 

.2010
و�شمن ا�شتحقاقات العاملية ومركز 
الدولة  ب��ه  حظيت  التي  ال�����ش��دارة 
التعاون  فقد تولت رئا�شة منظمة 

م�شاعدات  ب��ت��ن��ظ��ي��م  الإ����ش���الم���ي 
ملمو�شة لل�شعب ال�شومايل الذي 

يعاين من املجاعة.
بالبنان  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  اإىل  وي�����ش��ار 
ملكانتها بني الدول التي ا�شتقلت عن 
الحتاد ال�شوفيتي وخا�شة اأوكرانيا 
واأذربيجان، كما حتظى كازاخ�شتان 
الكربى  الدولية  ال��ق��وى  باهتمام 
لأن��ه��ا ت��ق��دم ف��ر���ص ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
وا���ش��ع وب�شور  ن��ط��اق  ال��ب��الد على 
الأعظم  اله��ت��م��ام  ول��ع��ل  م��ذه��ل��ه 
احتياطي  ي�شكله  املرحلة  ه��ذه  يف 
امل����وارد، فخالفاً  ك��ازاخ�����ش��ت��ان م��ن 
التي  املنطقة  دول  عن غريها من 
غنية،  ط��ب��ي��ع��ي��ة  م�������وارد  مت��ت��ل��ك 

حزيران-يونيو  يف  الإ����ش���الم���ي 
اآ�شيوي  بلد  اأول  تعد  كما   2011
م�����ش��ل��م، ي���رتاأ����ص م��ن��ظ��م��ة الأم����ن 
وال��ت��ع��اون يف اأوروب����ا ع��ام 2010 
وم����ن اجن���ازات���ه���ا ال��ع��ظ��ي��م��ة التي 
تنظيمها  احل��ق��ل  ه��ذا  يف  حققتها 
مل��وؤمت��ر ق��م��ة امل��ن��ظ��م��ة، ب��ع��د توقف 
لفرتة 11 عاماً، وتعاظم الأزمات 
و التناق�شات اخلطرية بني الدول 
الأع�شاء وجنحت يف توقيع الدول 
الأع�شاء على ما بات يعرف با�شم 
)اإعالن اأ�شتانا امل�شرتك( ، وجدير 
 2011 اأغ�شط�ص  يف  ان��ه  بالذكر 
ب����داأت ك��ازاخ�����ش��ت��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
التعاون  منظمة  دول  م��ن  غ��ريه��ا 

وخراطيم املياه ملعاجلة املقاومني 
منظمته  ان  م��وؤك��دا   ، ي�شرفوننا 
ل���ن ت��ع��ط��ي ا����ش���م اي م��ري�����ص او 
�شوؤال  ع��ل��ى  وردا  ال������وزارة  يف  اخ 
تتمكن  مل  بر�ص  فران�ص  لوكالة 
باي  الدلء  م��ن  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
ت�����ش��ري��ح ع���ن وج����ود ط��ل��ب كهذا 
ن�شرتها  ح�����ش��ي��ل��ة  اآخ�����ر  وت��ف��ي��د 
ان  الرب��ع��اء  م�شاء  الطباء  نقابة 
�شقوط  ع��ن  ا�شفرت  ال��ت��ظ��اه��رات 

مناه�شة  تظاهرات  اأطلقت  التي 
الأ�شبوعني  خ�����الل  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

املا�شيني.
ونقل املوقع اللكرتوين ل�شحيفة 
با�شم  امل����ت����ح����دث  ع�����ن  ح���ري���ي���ت 
ح�شني  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح���زب 
اإن���ه يف ح��ال قررت  ق��ول��ه  جيليك 
املحكمة رف�ص م�شروع بناء ثكنات 
العثماين  النمط  على  ع�شكرية 
�شتلتزم  احلكومة  ف��اإن  املتنزه  يف 

اربعة قتلى هم ثالثة متظاهرين 
و�شرطي، وحواىل 7500 جريح 
ا�شاباتهم  خم�شني  حواىل  بينهم 

خطرية.
اأع��ل��ن متحدث  يف غ�����ش��ون ذل���ك، 
ب��ا���ش��م احل����زب احل���اك���م يف تركيا 
ام�ص اأن احلكومة �شتلتزم بالقرار 
الذي �شي�شدر عن املحكمة حيال 
يف  غيزي  متنزه  يف  البناء  اأعمال 
ميدان تق�شيم الذي كان ال�شرارة 

العاملية  القوى  مع  ومتبادل  كبري 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ث��ل  ال���ك���ربى، 
ورو����ش���ي���ا وال�������ش���ني امل���ج���اورت���ني. 
املتزنة  ���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا  م���ع  وجت���اوب���ا 
الوليات  اعرتفت  فقد  واحلكيمة 
امل���ت���ح���دة الأم����ري����ك����ي����ة والحت�������اد 
يف  )الأول  بكازاخ�شتان  الأوروب����ي 
رابطة الدول امل�شتقلة( كدولة ذات 
 2001 ���ش��وق يف ع��ام��ي  اق��ت�����ش��اد 

و2002 على التوايل.
الكازاخ�شتاين  الرئي�ص  اأعلن  وقد 
نور �شلطان نزارباييف عن �شيا�شة 
اأنها  م����وؤك����دا  اخل���ارج���ي���ة  ب������الده 
وتطلعات جميع  اآم��ال  تلبي  �شوف 
قاله يف خطابه  ما  ، هذا  �شركائنا 

اأوروبا  يف  والتعاون  الأم��ن  ملنظمة 
وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ال��ن��اج��ح مل���وؤمت���ر قمة 
امل��ن��ظ��م��ة، ب��ع��د ت��وق��ف ل��ف��رتة 11 
اإجن��ازاً عظيماً لهذه الدولة  عاماً، 

الفتية. 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح��ق��ي��ق��ة وجود 
البلدان  ب���ني  ك���ب���رية  ت��ن��اق�����ش��ات 
الأع�شاء يف منظمة الأمن والتعاون 
يف اأوروب��ا، اإل اأنه مت التوقيع على 
امل�����ش��رتك، وحاليا  اأ���ش��ت��ان��ا  اإع����الن 
تعمل كازاخ�شتان للعودة اإىل مركز 
ال�شدارة يف العامل الإ�شالمي من 
خ����الل ج���ه���ود ح��ث��ي��ث��ة ي��ت��وق��ع اأن 
لت�شكل من  ق��ري��ب��ا  ث��م��اره��ا  ت��وؤت��ى 

ذلك حدثاً بارزاً.

 2011 يناير   28 يف  الأم���ة  اإىل 
ح���ي���ث ح������دد ك����ذل����ك الأول������وي������ات 
لكل  البالد  يف  للتنمية  الرئي�شية 

من عام 2011 والعقد القادم.
ال�شيا�شة  تلك  �شريعا  اأثمرت  وقد 
من  وامل��ت��وازن��ة  الثابتة  اخل��ارج��ي��ة 
خالل رئا�شة هذه الدولة ملنظمات 
طويل  ت���اري���خ  ذات  ك��ب��رية  دول���ي���ة 
وح�شور يف ال�شيا�شة العاملية، فقد 
منظمة  رئا�شة  كازاخ�شتان  تولت 
التعاون الإ�شالمي يف اأواخر يونيو 
بلد  ك��اأول  كانت،  اأن  بعد   2011
اآ�شيوي وم�شلم، قد تراأ�شت يف عام 
2010 منظمة الأمن والتعاون يف 
كازاخ�شتان  رئا�شة  و�شكلت  اأوروبا. 

ا�شتخدام  من  كازاخ�شتان  متكنت 
بالطريقة  القت�شادية  اإمكاناتها 
التي حتقق لها فوائد ملمو�شة يف 
متزامن  وب�شكل  احلا�شر،  الوقت 
التنمية  م��ن  ملزيد  الفر�ص  تخلق 

القت�شادية امل�شتدامة.
كازاخ�شتان  ط��م��وح  ف��ان  ذل��ك  اإىل 
اأن ت�شبح  ال�شرتاتيجي يتمثل يف 
متنوع  اقت�شاد  ذات  حديثة  دول���ة 
ومكونات  ع��ال��ي��ة  م�����ش��اف��ة  بقيمة 
ومندجمة  ف���ائ���ق���ة،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
العاملي،  القت�شاد  يف  جيد  ب�شكل 
كازاخ�شتان  عالقات  يخ�ص  وفيما 
تنمية  م��ن  متكنت  فقد  ال��دول��ي��ة، 
نفع  وذات  مثمرة  ثنائية  عالقات 

املحكمة  واف���ق���ت  واإن  ب���ال���ق���رار، 
ف���اإن احل��ك��وم��ة ت��رغ��ب يف اإج���راء 
ا�شتفتاء حول م�شري املتنزه وقال 
جيليك اإن تركيا دولة قانون ومن 
ال�شلطة  مت���ار����ص  اأن  امل�����ش��ت��ح��ي��ل 
ع��م��اًل غ��ري قانوين،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ي��وج��د ق����رار م��ن امل��ح��ك��م��ة وعلى 
متعهداً   ، ب��ه  تلتزم  اأن  احلكومة 
باأن ل يتم امل�ص باملتنزه اإىل حني 

�شدور قرار املحكمة.
وك��ان اأردوغ���ان حت��دى يف ال�شابق 
ال���������ش����ادر قبل  امل���ح���ك���م���ة  ق�������رار 
اأ�شبوعني والذي ن�ّص على تعليق 
ال��ب��ن��اء يف م��ت��ن��زه غيزي،  اأع���م���ال 
وال�����ذي مت ا���ش��ت��ئ��ن��اف��ه، وق����ال اإن 
الع�شكرية  الثكنات  بناء  م�شروع 
التاريخية اأمر ل رجوع عنه واأعلن 
منرب الت�شامن مع تق�شيم الذي 
الرئي�شية  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��ه��ة  ي��ع��د 
الحتجاج  ح���رك���ة  مت���ث���ل  ال���ت���ي 
امل�����ش��ت��م��رة يف م��ت��ن��زه غ��ي��زي عن 
ارت��ي��اح��ه مل��وق��ف احل��ك��وم��ة، وقال 
قرهمان  تايفون  با�شمه  املتحدث 
هذا  جت��اه  باإيجابية  �شن�شتجيب 

املوقف الإيجابي .
وياأتي الإعالن بعد اأن عقد رئي�ص 
احل��ك��وم��ة رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان 
متاأخر  وقت  يف  مفاجئاً  اجتماعاً 
من م�شاء اأم�ص الأول مع فنانني 
الت�شامن  منرب  واأع�����ش��اء  اأت���راك 

مع تق�شيم .

قر�ءة عن قرب لكاز�خ�شتان ومثال يحتذى 

بداأت حتقيقًا ب�شاأن اأطباء عاجلوا املتظاهرين

�أنقرة توؤكد �لتز�مها بقر�ر �ملحكمة حول متنزه غيزي 

ميدان و�شط العا�شمة

الرئي�ص الكازاخ�شتاين نور �شلطان نزارباييف
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 ، احلقيقة  جتانب  النه�شة  ب�شد 
وو�شفها بال�شتعالئية التي تقلل 

من �شاأن الأفارقة .
ودعا امل�ش���وؤولني وقي�ادات املعار�شة 
هذه  ع��ن  الك�����ف  اإىل  امل�شريي���ن 
ل  اأن��ه��ا  راأى  الت��ي  الت�شريحات، 
ول  احل��ك��وم��ة  �ش������يا�شة  تخ����دم 
اأنه  م�شيفا   ، م�شر  يف  املعار�ش���ة 
اأخطاء احلكومات  ل يجب تكرار 

امل�شرية ال�شابقة .
ال�ش����د  ل��ب��ن��اء  ت���اأي���ي���ده  واأع����ل����ن 
�شتينري  اأن����ه  م��ع��ت��رًبا  الإث���ي���وب���ي، 
اإفريق���يا ؛ لأن امل�ش���������كلة لي�شت يف 
امل�ش���������كلة  اإمن������ا  ال�ش�دود،  بن���������اء 
يف ان��ع�����������������������������������دام ال��ك��ه��رب�����������������������������اء يف 

اإفريقي�ا .
الرئي�ص  دع���ا  الجت�����اه،  ه���ذا  ويف 
اإىل  الإفريقية  ال��دول  الأوغ��ن��دي 
بناء  اإث��ي��وب��ي��ا يف  ح���ذو  اأن حت���ذو 
النمو  عملية  لت�شريع  ال�����ش��دود 

القت�شادي.
ك�شف  ن����ف���������ش����ه،  ال�������وق�������ت  ويف 
باآراء  ت��ق��دم  اأن���ه  ع��ن  مو�شيفيني 

ودعا الرئي�ص الأوغندي احلكومة 
امل�شرية اإىل �شبط النف�ص وعدم 
العواطف  الجن��رار وراء جتيي�ص 
ال���دول التي وقعت  واأوغ��ن��دا م��ن 
ع���ل���ى الت��ف��اق��ي��������������������������ة الإط����اري����ة 
املعروفة  ال��ن��ي��ل  م���ي���اه  ل��ت��ق�����ش��ي��م 
وه��������ي   ، ع��ن��ت��ي��ب��ي  ب���ات���ف���اق���ي���ة 
اإليه���������ا  ب����ادرت  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة 
اإعادة تق�شيم مياه  اإثيوبيا بهدف 
النيل بني دوله الع�شر، وترف�شها 

م�شر ب�شدة.
واإثيوبيا  م�شر  ب��ني  التوتر  وزاد 
امل���ي���اه ع��ل��ى خلفية  ب�����ش��اأن م��ل��ف 
اإع��الن الأخ��رية ب�شكل مفاجئ يف 
28 مايو-اأيار املا�شي بدء حتويل 
جمرى النيل الأزرق، اأحد روافد 
نهر النيل، يف بداية مرحلة مهمة 
من بناء �شد النه�شة، الذي تقول 
لتوليد  حتتاجه  اإنها  اأبابا  اأدي�ص 
الكهرباء، فيما تخ�شى م�شر من 
من  ح�شتها  ع��ل��ى  �شلبا  ت���اأث���ريه 

مياه النيل.
اإثيوبيا،  النيل هي:  ودول حو�ص 

احل���ك���وم���ات  اإىل  وم����ق����رتح����ات 
وال�شابقة للحد  امل�شرية احلالية 

اإحلاق  اإىل  ت�شعى  ل��ن  الإفريقية 
ل  م�شر  اأن  كما  مب�شر،  اأ���ش��رار 

من اخلالفات يف هذا امللف.
ال���������دول  اإن  ق������ائ������ال  وم�����������ش�����ى 

ميكن اأن ت�شعى اإىل اإحلاق ال�شرر 
بالأفارقة.

م�شر، ال�شودان، جنوب ال�شودان، 
روان���دا،  تنزانيا،  اأوغ��ن��دا،  كينيا، 
ب��ورون��دي، الكونغو وال��دول التي 
وقع��������ت على اتفاقية عنتيبي حتى 
اأوغندا،  اإثيوبيا، كينيا،  الآن هي: 

تنزانيا، رواندا، بوروندي.
التنفيذ  حيز  التفاقية  وتدخل   
حاملا �شدقت كافة برملانات الدول 
ق الربملان  املوقعة عليها وقد �شدَّ
على  الول،  اأم���������ص  الإث����ي����وب����ي، 
التفاقية باإجماع النواب، وعلقت 
هذا  اإن  بقولها  ذل��ك  على  م�شر 
ال��ت�����ش��دي��ق ل��ن ي��غ��رّي م��ن موقف 
لتلك  ال��راف�����ص  ال��ر���ش��م��ي  م�شر 
التو�شل  يتم  مل  طاملا  التفاقية 
البنود  كافة  ب�شاأن  تفاهمات  اإىل 

اخلالفية .

اأكد اأنه تقدم باآراء ومقرتحات اإىل احلكومات امل�شرية احلالية وال�شابقة لحتواء اخلالفات

رئي�س �أوغند� ينتقد ت�شريحات �لقاهرة ويدعو ملزيد من �ل�شدود �لأفريقية 

ر من تخفي�شات ميز�نية �لدفاع �جلي�س �لربيطاين يحذرّ
•• لندن-يو بي اأي:

ح�����ّذر ق���ائ���د اجل��ي�����ص ال���ربي���ط���اين، اجل����رنال 
اأي تخفي�شات جديدة على  اأن  بيرت وول، من 
بالغة  اأ�شراراً  اأن تلحق  ميزانية الدفاع، ميكن 
يف قدرة بالده على حتقيق النجاح يف احلروب 
املقبلة وقال اجلرنال وول ل�شبكة )�شكاي نيوز( 
الربيطانية  الئ��ت��الف��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اإن  ام�����ص، 
�شتطلب من وزاراتها توفري املزيد من الأموال 
يف اإطار مراجعة جديدة لالنفاق العام، وب�شكل 
و�شريعة  ج��داً  خطرية  م�شاعفات  ل��ه  �شتكون 

وتنوي احلكومة الئتالفية الربيطانية اإجراء 
مراجعة جديدة لإنفاقها العام يف 26 حزيران-

يونيو احلايل باأمل توفري 11.5 مليار جنيه 
املالية  لل�شنة  وزارتها  ميزانية  من  ا�شرتليني 
الئتالفية  احلكومة  وكانت   2016-2015
عدد  لتقلي�ص  خ��ط��ط��اً  اع��ت��م��دت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
األ����ف جندي   102 ال��ربي��ط��اين م��ن  اجل��ي�����ص 
 ،2020 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  األ���ف ج��ن��دي   82 اإىل 
األ����ف موظف   25 وال���ش��ت��غ��ن��اء ع���ن خ���دم���ات 
وت�شريح  الدفاع  وزارة  ل�شالح  يعملون  م��دين 

اآلف اجلنود ل�شد العجز يف ميزانيتها.

اأن فر�ص  واع��ت��رب   . ال��دف��اع��ي��ة  ال��ق��درات  على 
اجلي�ص  ع��ل��ى  الإن���ف���اق  تخفي�شات  م��ن  امل��زي��د 
اإىل  الربيطاين �شيكون تخريبياً، لأننا و�شلنا 
نقطة ل ميكننا امل�شي اإىل اأبعد منها من دون 
اإحلاق اأ�شرار جدية يف كفاءتنا املهنية وفر�شنا 
يف حتقيق النجاح ب�شاحات املعارك يف امل�شتقبل 
. واأ�شاف اجل��رنال وول �شيكون من ال�شجاعة 
القرتاح باأن اأي منظمة ل ميكنها اأبداً اإحداث 
لكننا  بنيتها،  يف  والتعديل  التكيف  من  املزيد 
نحتاج اإىل الوقت للقيام بذلك لأن فر�ص هذا 
 . مدّمرة  نتائج  له  �شتكون  الآن  علينا  التكيف 

بيان رئا�شي ملجل�س حقوق �لإن�شان يطالب 
مب�شاءلة مرتكبي �لنتهاكات �شد م�شلمي ميامنار

•• اأدي�ص اأبابا-االأنا�شول:

دع���ا ال��رئ��ي�����ص الأوغ���ن���دي، يوري 
عن  الكف  اإىل  م�شر  مو�شيفيني، 
النه�شة  ل�شد  اإثيوبيا  بناء  انتقاد 
ع���ل���ى جم�����رى اأح������د رواف�������د نهر 
النيل، داعًيا الدول الإفريقية اإىل 
القتداء باأدي�ص اأبابا يف بناء مزيد 

ال�شدود.
ت�شرتك  ال��ذي  وق��ال مو�شيفيني، 
ب���������الده م������ع م�������ش���ر واإث����ي����وب����ي����ا 
اأخ����رى يف م��ي�����اه ال��ن��ي��ل، يف  ودول 
 Shin( ل�شحيفة  ت�����ش��ري��ح��ات 
اأم�ص  الأوغ��ن��دي��ة   )Chords
ال�شحف  واأب������رزت������ه������ا  الول، 
الإث���ي���وب���ي���ة ام�������ص اجل���م���ع���ة، اإن 
الت�شريحات امل�شرية فيما يتعلق 

•• جنيف -وام:

الن�شان  ح��ق��وق  جم��ل�����ص  اع��ت��م��د 
ال��ت��اب��ع ل��المم امل��ت��ح��دة يف جنيف 
ام�����ص ب��ي��ان��ا رئ��ا���ش��ي��ا ط��ال��ب فيه 
اتخاذ  ب�شمان  م��ي��امن��ار  ح��ك��وم��ة 
ك��اف��ة ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة ل�شمان 
انتهاكات حقوق  م�شاءلة مرتكبي 
البالد  م�����ش��ل��م��ي  ����ش���د  الن�������ش���ان 
ولية  يف  امل�شلمني  والروهينجيا 
راكني وكذلك وقف حالة الفالت 
انتهاكات  جل��م��ي��ع  ال���ع���ق���اب  م���ن 
ح��ق��وق الن�����ش��ان ال��ت��ى حت��دث فى 

البالد.
وطالب البيان الذي �شدر بتوافق 
جميع دول املجل�ص الممي باجراء 
وم�شتقل  ون��زي��ه  ���ش��ف��اف  حت��ق��ي��ق 
بالتقارير  ال����واردة  الدع�����اءات  يف 
القانون  ب���ان���ت���ه���اك���ات  اخل���ا����ش���ة 
الدويل حلقوق الن�شان والقانون 
ال�����دويل الن�����ش��اين م�����ش��ددا على 
ميامنار  �شلطات  تعمل  ان  اأهمية 
املجتمع  م�����ع  ج���ن���ب  اىل  ج���ن���ب���ا 
الالجئني  ع��ودة  ل�شمان  ال���دويل 
م��ن��ازل��ه��م مبن  اىل  وال���ن���ازح���ني 

فيهم امل�شلمون.
ح��ك��وم��ة ميامنار  امل��ج��ل�����ص  وح���ث 
ات��خ��اذ الج�����راءات الالزمة  ع��ل��ى 

•• نريوبي-وكاالت:

ف�شلت امل�شاعي التي بذلها الفرقاء 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون ال���ذي���ن ال���ت���ق���وا يف 
خالل  نريوبي  الكينية  العا�شمة 
ن����زع فتيل  امل��ا���ش��ي يف  الأ����ش���ب���وع 
احلكومة  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  الأزم������ة 
جوبالند  واإق��ل��ي��م  ال�����ش��وم��ال��ي��ة 

جنوبي ال�شومال.
وا�شت�شافت كينيا التي لها وجود 
حمادثات  كي�شمايو  يف  ع�شكري 
الرئي�ص  ب���ني  ع���ق���دت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
حممود  �شيخ  ح�شن  ال�����ش��وم��ايل 
جوبالند  اإقليم  رئي�ص  م��ن  وك��ل 
اإ���ش��الم )م��دوب��ي( ورئي�ص  اأح��م��د 
حممود  الرحمن  عبد  بونتالند 
ف����������رويل، ل���ب���ح���ث ����ش���ب���ل اإع��������ادة 
ال���ع���الق���ات ال���ت���ي ت����ده����ورت بني 
والإقليم  ال�شومالية  احل��ك��وم��ة 
رئي�شا  م�����دوب�����ي  اإع���������الن  م���ن���ذ 
ال�شهر  م��ن  ال�16  يف  جل��وب��الن��د 
كي�شمايو خالل  و�شهدت  املا�شي. 
املا�شية مواجهات م�شلحة  الأي��ام 

••حلب-وكاالت:

ي����ف����ر�����ص ����ش���ع���ف الإم����ك����ان����ي����ات 
املعار�شة  جهات  وتعدد  الع�شكرية 
نطاق  وات�����ش��اع  ال�����ش��وري��ة  امل�شلحة 
اجلبهات �شرورة تن�شيق العمليات 
ثمارها  ت���وؤت���ي  ح��ت��ى  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
جي�شا  ي���واج���ه���ون  اأن���ه���م  خ��ا���ش��ة 
ع�شكرية  ق�����درات  ل��دي��ه  ن��ظ��ام��ي��ا 
املعار�شة  اأدرك������ت  وق����د  ف��ائ�����ش��ة. 
امل�����ش��ل��ح��ة اأه���م���ي���ة ال��ت��ن�����ش��ي��ق وما 

من  �شدر  بيان  ح�شب  امل�شوؤولن 
ب��ون��ت��الن��د ق�شية  م��ك��ت��ب رئ��ي�����ص 
ق�شايا  اإىل  بالإ�شافة  جوبالند 
مقدي�شو  ب����ني  ع���ال���ق���ة  اأخ��������رى 

منظمة �أملانية تنتقد �شد �لنه�شة �لأثيوبي 
•• برلني-وكاالت:

�شيا�شات  ب��ان��ت��ه��اج  الإث��ي��وب��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأمل��ان��ي��ة  حقوقية  منظمة  ات��ه��م��ت 
متوقعة  وا�شعة  انتهاكات  م�شوؤولية  وحملتها  مدمرة  تداعيات  ذات  مائية 
ورفع  �شخمة،  ���ش��دودا  فيها  �شتبني  مبناطق  الأ�شليني  ال�شكان  حل��ق��وق 
ت�شييد  على  املعرت�شة  م�شر  مع  ع�شكرية  مبواجهات  التهديدات  وت��رية 
الأملانية  املنظمة  وقالت  املائي.  لأمنها  تهديدا  تعتربه  الذي  النه�شة  �شد 
للدفاع عن ال�شعوب املهددة اإن �شد النه�شة العمالق الذي بداأت اإثيوبيا يف 
اإجنازه عام  األف و689 كيلومرتا مربعا، واملفرت�ص  اإقامته على م�شاحة 
2015 لتوليد 600 ميغاوات من الكهرباء، �شيوؤدي لتهجري ق�شري لنحو 
خم�شة اآلف و110 من اأفراد قبيلتي جوموز وبريتا املقيمني منذ قرون 
طويلة مبنطقة بناء ال�شد ومبجراه املائي ويعتربون من ال�شكان الأ�شليني 
تكلفته  البالغة  النه�شة  �شد  بناء  اأن  بيان  يف  املنظمة  واأ�شافت  لإثيوبيا. 
بالقوة لأكرث  اإجالء  اأي�شا  عليه  �شيرتتب  اأمريكي،  دولر  مليارات  خم�شة 
املحيطة  بالقرى  املقيمني  اأبناء جوموز وبريتا  اآلفو380 من  �شبعة  من 
واأ�شارت  ال�شمك.  الزراعة و�شيد  واملعتمدين يف عي�شهم فقط على  بال�شد 
اأبابا مل تعباأ يف م�شاعيها لإقامة  اأدي�ص  اأن حكومة  اإىل  املنظمة احلقوقية 
ال�شد بتداعياته ال�شلبية على حياة وحقوق ال�شعوب العرقية باملنطقة، ومل 
مع  بالت�شاور  نف�شها  تكلف  ومل  للبناء،  بخططها  املطلوبة  ال�شفافية  تراع 
لكل  الآن  اإثيوبيا حتى  رف�ص  اأن  اإىل  ولفتت   . ال�شد  بناء هذا  م�شر حول 
م�شريني  �شيا�شيني  وتهديد  النه�شة،  �شد  بناء  باإيقاف  القاهرة  مطالب 
بالرد على هذا باإجراءات ع�شكرية، يثري املخاوف من تفاقم الأزمة احلالية 
الأملانية  املنظمة  تطرقت  كما  م�شلحة.  ملواجهة  وحتولها  البلدين  ب��ني 
للدفاع عن ال�شعوب املهددة اإىل بناء �شد عمالق اآخر هو �شد جيبا 3 الذي 
تعتزم اإثيوبيا اإقامته جنوبي �شرقي اأرا�شيها، وقالت اإن هذا ال�شد �شيوؤدي 
بتلك  الأ�شليني  ال�شكان  من  يعتربون  األ��ف  مائتي  لنحو  بالقوة  لالإجالء 

املنطقة، وثالثمائة األف اآخرين من اأرا�شيهم بكينيا املجاورة.

مل����ن����ع ت����دم����ري ام�����اك�����ن ال����ع����ب����ادة 
واملمتلكات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
وبيوتهم  ل��ل��م��دن��ي��ني  اخل���ا����ش���ة 
الكاملة  امل��واط��ن��ة  ح��ق��وق  وم��ن��ح 
وبخا�شة  �شفافة  عملية  و�شمن 
امل�شلمني يف  بالن�شبة للروهينجيا 
ولي��ة راك��ني م��ن خ��الل مراجعة 
ل��ق��ن��ان��ون اجل��ن�����ش��ي��ة. ول��ف��ت بيان 

ميكن اأن يلعبه يف توحيد اجلهود 
التي  الع�شكرية  العمليات  واإجن��اح 
حتتاج اإىل خمتلف اأنواع الأ�شلحة 
والعتاد احلربي ف�شال عن ال�شباب 

املتدرب على العمليات النوعية.
ويقول القائد العام للواء التوحيد 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ���ش��الم��ة اأب����و جمعة 
فيها  لدينا غرفة عمليات جتتمع 
كل الف�شائل امل�شاركة ويتم درا�شة 
املطلوب  ال�شالح  ونوعية  العملية 
ع�شكري  ق���ائ���د  ب��ت��ع��ي��ني  ون����ق����وم 

البالغ  القلق  املجل�ص المم��ي اىل 
جتاه النتهاكات التي يتعر�ص لها 
ذلك  ميامنار مبا يف  امل�شلمون يف 
ما يتعر�ص له م�شلمو الروهينجيا 
يف ولية راكني ..موؤكدا على قرار 
على  ي�شدد  ال��ذي  ميامنار  رئي�ص 
العنف  اع��م��ال  مرتكبي  جميع  ان 
حد  اق�شى  اىل  يحاكمون  ���ش��وف 

اأدت اإىل مقتل واإ�شابة الع�شرات. 
الثنني  طالب  قد  حممود  وك��ان 
داعيا  كي�شمايو،  يف  القتال  بوقف 
املدينة  يف  ال�شيا�شيني  ال��ف��رق��اء 
اإىل اأخ����ذ ال���ع���ربة م���ن الأح�����داث 

ال�شابقة.
واتهم رئي�ص جوبالند مدوبي يف 
ت�شريحات �شحفية بنريوبي وزير 
احلكيم  عبد  ال�شومايل  ال��دف��اع 
ال�شتباكات  وراء  بالوقوف  فقي 
واإدخ��ال عنا�شر من  كي�شمايو  يف 
ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب امل��ج��اه��دي��ن اإىل 
املدينة، لفتا اإىل اأن الأمور حتت 
���ش��ي��ط��رة اإدارت������ه، و���ش��دد ع��ل��ى اأن 
حكومتهم  ال�شومالية  احلكومة 

واأنهم ل ي�شعون اإىل النف�شال.
يف امل���ق���اب���ل ن���ف���ى وزي������ر ال���دف���اع 
ال�����ش��وم��ايل ع��ب��د احل��ك��ي��م فقي 
موؤكدا  جوبالند،  اتهامات  ب�شدة 
اأنه زار كي�شمايو لإجراء مباحثات 

مع الأطراف املختلفة يف املدينة.
ق�شية  مع  التفاعالت  �شياق  ويف 
ج�����وب�����الن�����د، ط�������رح ب���رمل���ان���ي���ون 

من  للطلب  م�شروعا  �شوماليون 
البالد  م���غ���ادرة  الكينية  ال���ق���وات 

لدعمها هذه الق�شية.
اأن  نفى  ال�شومايل  الرئي�ص  لكن 
اأثار  ت��ك��ون ل��ت��ط��ورات ج��وب��الن��د 
�شلبية على العالقات ال�شومالية 
ق�شية  ت��������وؤرق  ح���ي���ث  ال���ك���ي���ن���ي���ة، 
ال�شومالية  احلكومة  جوبالند 
التي حققت جناحات كبرية على 
م�شتوى العالقات اخلارجية لكنها 
م��ا زال���ت م��ت��ع��رثة ع��ل��ى امل�شتوى 
الداخلي. ومل ي�شفر اللقاء الذي 
ج��م��ع ب���ني حم���م���ود وم���دوب���ي يف 
اإي��ج��اب��ي��ة من  ن��ريوب��ي ع��ن نتائج 
�شاأنها تخفيف الحتقان والتوتر، 
ح�شبما اأكد رئي�ص اللجنة الفنية 
علي  الغني  عبد  جوبالند  لإدارة 

جامع للجزيرة نت.
ينتظرون  اأن��ه��م  ج��ام��ع  واأ����ش���اف 
امل��وؤمت��ر ال��ذي دع��ت اإل��ي��ه منظمة 
م�شريا  الإقليم،  اأزم��ة  حلل  اإيغاد 
اإىل اأن احلكومة ل تلتزم بالنظام 
ال�����ف�����درايل ال������ذي ان���ت���خ���ب على 

للعملية واأكد اأن املعار�شة امل�شلحة 
تعاين من الت�شرذم واأنه ل بد من 
هذه  لتجميع  طريقة  عن  البحث 
ت��ت��وح��د اجلهود  ح��ت��ى  ال��ك��ي��ان��ات 
و�شبيحته  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  للق�شاء 
وم�������ن و�����ش����ف����ه����م ب���ال���ف���ا����ش���دي���ن 
واخلارجني عن القانون. وي�شيف 
املجل�ص  م���ن  اأح���م���د  اأب�����و  ال���رائ���د 
اأغلب  اأن  احلر  للجي�ص  الع�شكري 
ب�شكل  الآن  ح��ت��ى  ت��ت��م  ال��ع��م��ل��ي��ات 
غري منظم حيث اإن بع�ص الألوية 

ي�����ش��م��ح ب���ه ال���ق���ان���ون. ك��م��ا طالب 
ميامنار  حكومة  الرئا�شي  البيان 
ب��ات��خ��اذ اج�����راءات ف��وري��ة لو�شع 
حد جلميع اعمال العنف وجميع 
داعيا  امل�شلمني  �شد  الن��ت��ه��اك��ات 
يف  والدينيني  ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة 
ال�شلمي عن  البالد لتغليب احلل 

طريق احلوار.

�شياق  ويف  القائم  النظام  اأ�شا�شه 
ق�شية  حل  اإىل  الرامية  امل�شاعي 
جوبالند، التقى حممود برئي�ص 
وناق�ص  ف��رويل.  بونتالند  ولي��ة 

والكتائب تقوم بعمليات فردية ول 
�شدد  لكنه  عليها  امل��ج��ل�����ص  تطلع 
العمليات  يف  التن�شيق  اأهمية  على 
اإمكانيات اجلي�ص احلر  اأن  خا�شة 
اأن��ه يف  زال��ت �شعيفة، مو�شحا  ما 
حال التفاق على عملية ع�شكرية 
م�شرتكة يتم عقد اجتماع ب�شاأنها 
واإمكانيات اجلي�ص  املكان  لتحديد 
مدى  ومعرفة  باملنطقة  النظامي 
اأفراد الر�شد،  رماياته عن طريق 
امل�شاركة  ال���ف�������ش���ائ���ل  وحت����دي����د 
الثقيلة  والأ���ش��ل��ح��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 

املطلوبة.
الأف����راد الأكرث  اأح���د  اأن  واأ���ش��اف 
بتحديد  ي���ق���وم  ب��امل��ن��ط��ق��ة  دراي������ة 
م�����وق�����ع ال������ه������دف ع����ل����ى امل����وق����ع 
الإلكرتوين غوغل اإيرث وبالتايل 
ذلك  على  وبناء  املطلوب،  حتديد 
املجموعات  على  املهام  توزيع  يتم 
امل�شاركة وبالطبع يتم كل ذلك من 

غرفة عمليات واحدة يف حلب.
اأب��و حممد العزيزي  وي��وؤك��د ذل��ك 
حلركة  ال���ع�������ش���ك���ري  امل�����������ش�����وؤول 
حلب  يف  الإ�شالمية  ال�شام  اأح���رار 
يف  ي��ت��م  التن�شيق  اإن  ي��ق��ول  ح��ي��ث 
غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات م�����ش��رتك��ة ت�شم 
�شواء  العملية  يف  امل�����ش��ارك��ني  ك��ل 
الإ�شالميني  غري  اأو  الإ�شالميني 
يقوم  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  ق����ائ����د  وي���خ���ت���ار 
الف�شائل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ب��ت��ق�����ش��ي��م 

امل�شاركة.

ف�شل م�شاعي �لتقريب بني حكومة �ل�شومال وجوبالند 

�ملقاتلون �ل�شوريون ي�شكون �لتن�شيق ونق�س �لذخرية

وجروي ومن بينها بع�ص فقرات 
تقول  ال��ذي  ال�شومايل  الد�شتور 
بونتالند اإنه مت تعديله من قبل 

احلكومة.

�أمريكا ترى �آفاقًا قامتة لنتخابات �إير�ن 
• وا�شنطن-وكاالت:

رغم ان�شغالت الإدارة الأمريكية بق�شايا داخلية جمة حتا�شرها هذه الأيام، فاإن انتخابات الرئا�شة الإيرانية، ل بد 
واأن تاأخذ حيزاً من اهتمامها خ�شو�شاً مع ا�شتمرار امللفات ال�شائكة التي تواجهها مع اإيران واأبرزها امللف النووي 
املثري للجدل. فما هو املنظور الذي تتابع منه الوليات املتحدة الأمريكية انتخابات اإيران، وهل من اآفاق جديدة 

�شتتمخ�ص عن هذه النتخابات من �شاأنها اأن تعدل م�شار العالقات بني البلدين خ�شو�شاً والغرب عموماً؟
يف هذا ال�شدد، يرى امل�شوؤول املخت�ص ب�شوؤون ال�شرق الأو�شط يف البنتاغون �شابقاً مايكل روبني باأن اإدارة الرئي�ص 
اإيران  برنامج  لوا�شنطن مثل  بالن�شبة  الأكرث قلقاً  الق�شايا  زاوية  الإيرانية من  النتخابات  اأوباما تراقب  باراك 

النووي وملف الإرهاب والنزاع حول �شوريا.
غري اأن روبني ي�شري اإىل اأن معظم الهتمام الأمريكي بالنتخابات الرئا�شية الإيرانية هو اأكادميي ولي�ص �شيا�شيا، 
تهم  التي  الق�شايا  جتاه  طهران  �شيا�شة  كبري  ب�شكل  يغري  لن  الإيرانيني  املر�شحني  من  اأي��ا  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع 

الوليات املتحدة الأمريكية.
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جوبا تنفي �شلتها بتفجري اأنبوب النفط يف ال�شودانموؤمتر �أمني عربي يدعو ملحاربة �جلر�ئم �لإلكرتونية

�حلكومة �ل�شود�نية تتهم �ملعار�شة بالتخطيط لنقالب 

•• بروك�شل-ا ف ب:

�شنودن  ادوارد  ان  ام�ص  اريك هولدر  المريكي  العدل  وزير  اعلن 
ان  يجب  المريكية  املراقبة  برامج  الت�شريبات حول  عن  امل�شوؤول 

يحا�شب .
نقلته الجهزة  دبلن  وقال هولدر خالل موؤمتر �شحايف عقده يف 
التحقيق  ان  بروك�شل  الوروبية يف  للمفو�شية  الب�شرية  ال�شمعية 
ع��ن هذه  امل�����ش��وؤول  ب���ان  ال��ت��اأك��ي��د  الق�شية وميكنني  ه���ذه  ج���ار يف 

الت�شريبات التي احلقت �شررا كبريا يجب ان يحا�شب .
وهولدر الذي كان يتحدث يف ختام لقاء مع املفو�شتني الوروبيتني 
مال�شرتوم،  �شي�شيليا  الداخلية  وال�شوؤون  ريدينغ  فيفيان  للعدل 

اجاب بذلك على �شوؤال ملعرفة �شبب عدم ا�شدار الق�شاء المريكي 
المن  وكالة  يف  الباطن  من  ال�شابق  املوظف  بحق  توقيف  مذكرة 

القومي.
اي��ار مايو اىل هونغ كونغ اكد الربعاء   20 ال��ذي جلاأ يف  و�شنودن 
امام  للحكومة المريكية  للت�شدي  البلد  البقاء يف هذا  يريد  انه 

املحاكم .
وقال هولدر ان الت�شريبات ا�شرت بالمن القومي المريكي وهي 
ال���دول احلليفة.  ت��ه��دد ام��ن ال�شعب الم��ريك��ي وام���ن الف����راد يف 
واك��د مدير مكتب  �شيحا�شب  ذل��ك  امل�شوؤول عن  ان  واث��ق من  اين 
التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( روبرت مولر ان حتقيقا جنائيا 

فتح بحق �شنودن.

�أمريكا تطلع �لحتاد �لأوروبي على برنامج �لتج�ش�س 
•• بروك�شل-ا ف ب:

على  للتج�ش�ص  املخ�ش�ص  برناجمها  على  الوروبيني  اطالع  على  اجلمعة  املتحدة  الوليات  وافقت 
الت�شالت، وعلى التعاون لو�شع �شمانات حلماية املواطنني الوروبيني، كما اعلنت املفو�شة امل�شوؤولة 
عن ال�شوؤون الداخلية �شي�شيليا مامل�شرتوم. وكتبت مامل�شرتوم على ح�شابها يف موقع تويرت لقد اتفقنا 

مع الوليات املتحدة على ت�شكيل جمموعة من اخلرباء لتبادل املعلومات ودر�ص ال�شمانات .
وقد تو�شلت مامل�شرتوم و مفو�شة �شوؤون العدل فيفيان   اىل هذا التفاق مع وزير العدل المريكي 

اريك هولدر خالل لقاء عقدته يف دبلن الرئا�شة اليرلندية لالحتاد الوروبي.
واو�شح م�شدر اوروبي ان المريكيني قدموا معلومات عن طريقة عمل بريزم وعن الطر القانونية 
لهذا الربنامج. وقد وجهت املفو�شية يف بداية ال�شبوع ر�شالة اىل ال�شلطات المريكية اعربت فيها 
البالغ حيال احرتام احلقوق ال�شا�شية ملواطني الحتاد الوروب��ي وطلبت تف�شريات عن  عن قلقها 

الهدف من هذا الربنامج وحجمه.

وزير �لعدل �لأمريكي يدعو ملحا�شبة �شنودن

الخ����ت����الف ح�����ول ال���د����ش���ت���ور، ما 
املوؤقت  التون�شي  الرئي�ص  ُنقل عن 
م��ن�����ش��ف امل�����رزوق�����ي م����ن ان�����ه لن 
ي�شمح بتمرير الد�شتور يف �شيغته 
املرزوقي  ا�شتبدل  فهل  احل��ال��ي��ة. 
وقفز  حلفائه  على  وانقلب  جلده 

اإىل دّكة املعار�شة؟
التون�شي  ال��رئ��ي�����ص  اج��ت��م��ع  ف��ق��د 
املرزوقي  من�شف  حم��م��د  امل��وؤق��ت 
التاأ�شي�شي  املجل�ص  بعدد من نواب 
املم�شني على عري�شة �شد م�شروع 
م�����ش��ودة ال��د���ش��ت��ور ع��ار���ش��ني عليه 
الأخري  امل�����ش��روع  م��ن  حتفظاتهم 

للد�شتور.
املتحدث  اأو����ش���ح  الج��ت��م��اع  واإث����ر 
امل����وق����ع����ني على  ال������ن������واب  ب���ا����ش���م 
بال�شريفة،  ع���ل���ي  ال���ع���ري�������ش���ة، 
و�شفها  مل����ا  ت���ط���رق  ال���ن���ق���ا����ص  اأن 
بالتجاوزات التي ت�شمنها م�شروع 
اأن  اإىل  م�شريا  الد�شتور،  م�شودة 
اأك��دوا على  امل�شاركني يف الجتماع 
امل�شرتكة  الهيئة  ال��ت��زام  ���ش��رورة 
وفق  بدورها  وال�شياغة  للتن�شيق 
الداخلي  ال��ق��ان��ون  عليه  ن�����ص  م��ا 
للمجل�ص الوطني التاأ�شي�شي الذي 
�شكل  التدخل يف  مينحها احلق يف 

الد�شتور ولي�ص يف م�شمونه.
ودعا يف ال�شياق ذاته اإىل عقد حوار 
وطني جاد بني الأحزاب وا�شتئناف 
العام  احل��وار حتت مظلة الإحت���اد 
وف���ق تعبريه،  ل��ل�����ش��غ��ل،  ال��ت��ون�����ش��ي 
جمددا الدعوة اإىل رئي�ص املجل�ص 
الوطني التاأ�شي�شي بتمكني النواب 
املم�شني على الالئحة �شد م�شروع 
م�شودة الد�شتور من الإطالع على 

تقارير اللجان.

••الفجر- تون�ص - خا�ص:

املجل�ص  داخ�����ل  اخل�����الف  ي��ت��زاي��د 
م�شوّدة  حول  التون�شي  التاأ�شي�شي 
ثلث  ان  ويبدو  النهائية  الد�شتور 
هذه  ان  يعتربون  املجل�ص  اأع�شاء 
الن�شخة من الد�شتور ل ت�شتجيب 
لتطلعات واآمال التون�شيني كما اأّن 
يرون  الد�شتوري  القانون  خ��رباء 
ملدنية  تهديدا  ف�شولها  بع�ص  يف 

الدولة واحلريات.
ب�شكل لفت  ت��ط��ّور  ه���ذا اخل���الف 
طال خارطة التحالفات ال�شيا�شية 
امل�شهد  على  انعكا�ص  ل��ه  و�شيكون 
الأ�شابيع  يف  التون�شي  ال�شيا�شي 
القادمة وعند عر�ص الد�شتور على 
ي�شتبعد  ول  والت�شويت  النقا�ص 
احل�شابات  ت���ك���ون  اأن  م���راق���ب���ون 
النتخابية هي التي نقف وراء هذا 

الفرز اجلديد .
انتقال  ال�شياق،  ه��ذا  يف  وُي��الح��ظ 
الرئي�ص  ح�����زب  امل�����وؤمت�����ر،  ح�����زب 
الئتالف  يف  وامل�����ش��ارك  امل���رزوق���ي 
حني  يف  امل��ع��ار���ش��ة  اإىل  احل����اك����م، 
اقرتب احلزب اجلمهوري، بزعامة 
ال�شابي واحد ابرز اأحزاب املعار�شة، 
من موقف حركة النه�شة ورف�ص 
ن���واب���ه يف امل��ج��ل�����ص ال��ت��وق��ي��ع على 
ع���ري�������ش���ة رف���������ص ال����د�����ش����ت����ور يف 
ذلك  يف  �شاركه  احلالية  �شياغته 
املمثلة  الد�شتورية  الأح���زاب  اب��رز 
املبادرة  ح��زب  وه��و  التاأ�شي�شي  يف 
وزراء  اآخ��ر  مرجان  كمال  بزعامة 
خ��ارج��ي��ة ال��رئ��ي�����ص ال�����ش��اب��ق زين 
ال���ع���اب���دي���ن ب����ن ع����ل����ي. ل���ك���ن من 
دائرة  يف  امل�شّجلة  الإ����ش���ارات  اب���رز 

وق�������ال اإن�������ه خ�������ارج احل����دي����ث عن 
رئي�ص  �شد  املوجهة  ال��ل��وم  لئ��ح��ة 
اجل��م��ه��وري��ة وب��ع��ي��دا ع���ن منطق 
واحل�شابات  ال�شيا�شية  املحا�ش�شة 
من�شف  حممد  دعونا  النتخابية 
ل���الم���ت���ن���اع ع����ن ختم  امل������رزوق������ي 
�شياغته  يف  ال���د����ش���ت���ور  م�������ش���روع 
احلالية ملا يت�شمنه من عدم توازن 
بني ال�شلطات واأحكام انتقالية غري 
قابلة للطعن خالل ثالث �شنوات.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل���رزوق���ي ح�شب 
�شيمنع  اإنه  بال�شريفة  النائب علي 
م��ن��ع��ا ب���ات���ا مت���ري���ر ال���د����ش���ت���ور يف 
من  ع��دد  وك��ان  احلالية  ال�شياغة 
الكتل  مل��خ��ت��ل��ف  امل��م��ث��ل��ني  ال���ن���واب 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء مم��ث��ل��ي كتل 
املبادرة  ون���واب  والتكتل  النه�شة 
اجتمعوا  ق��د  اجلمهوري  واحل���زب 
دعوة  على  بناء  املرزوقي  مبن�شف 
يف  ح�شلت  التي  ال�شجة  بعد  منه 
املجل�ص التاأ�شي�شي الأ�شبوع املا�شي 

بخ�شو�ص م�شروع الد�شتور.
النائبة  �شرحت  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
�شامية عبو عن التيار الدميقراطي 
تو�شيحا  ط���ل���ب  امل������رزوق������ي  اأن 
اخلالفية  امل�������ش���ائ���ل  ب��خ�����ش��و���ص 
ب��اع��ت��ب��ار اأن����ه م��ن ���ش��ي��ت��وىل اخلتم 
الد�شتور  م�����ش��روع  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي 
اأن يدرك  لي�شبح نافذا ومن حقه 
عليه  �شيم�شي  م��ا  حمتوى  جيدا 
ممثلي  م���ع  ال��ل��ق��اء  اأن  واأ����ش���اف���ت 
املجل�ص �شيكون مب�شاركة عدد من 
الد�شتوري  ال��ق��ان��ون  يف  اخل����رباء 
للم�شائل  ح����ل  اإي�����ج�����اد  مل���ح���اول���ة 
اخلالفية واأكدت �شرورة اأن يدرك 
اجل��م��ي��ع اأن امل�����ش��روع امل��ع��رو���ص ل 

م����ا ي��ن��ب��ث��ق ع���ن���ه م����ن ت���واف���ق���ات. 
املن�شحبني  النواب  ف��ان  ولالإ�شارة 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ق���ام���وا مب��ق��ا���ش��اة 
الإدارية  املحكمة  اأم��ام  التاأ�شي�شي 
التي وافقت على البت يف الق�شية 
املجل�ص  رئ���ي�������ص  ����ش���د  امل���رف���وع���ة 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
م��ن ط���رف رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال�شلطة 
والعالقة  والتنفيذية  الت�شريعية 
لإبطال  ن����واب  م��ن  وع����دد  بينهما 

اأ�شغال اللجنة.
ورا�شلت املحكمة الإدارية اخلمي�ص 
واأمهلته  التاأ�شي�شي  املجل�ص  رئي�ص 
بخ�شو�ص  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��رد  اأي�����ام   5
املرفوعة  ال�شتعجالني  الق�شية 
ال�شلطة  ب�����اب  مت����ري����ر  لإي�����ق�����اف 

الت�شريعية والتنفيذية.
التن�شيق  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  وي�������ش���ار 
اإنهاء  ع��ل��ى  ����ش���ارف���ت  وال�����ش��ي��اغ��ة 
التقرير اخلتامي مل�شروع الد�شتور 
رئي�شي اجلمهورية  اإىل  قبل رفعه 

يوؤ�ش�ص لدولة مدنية واإمنا يكر�ص 
�شيطرة حزب واحد على احلكم و 
توجهوا  الذين  ال��ن��واب   . ال�شلطة 
بحوزتهم  ك��ان��ت  ال��رئ��ي�����ص  ل��ل��ق��اء 
نائبا  ل�60  اإم���������ش����اءات  وث���ي���ق���ة 
م�شروع  م���ن  م��وق��ف��ه��م  ت�����ش��ّم��ن��ت 
امل�شروع  اأن  واأك��دوا فيها  الد�شتور، 
الداخلي  النظام  لأح��ك��ام  خمالف 
وه����و   ،104 ال���ف�������ش���ل  خ����ا�����ش����ة 
م��و���ش��وف خ��ط��ا مب�����ش��روع د�شتور 
ل�شدوره عن غري اجلهة املخت�شة 
به وذلك هروبا من اآراء و خيارات 
ال���ل���ج���ان ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة والجت������اه 
الأغ���ل���ب���ي داخ���ل���ه���ا، واإف����الت����ا من 
الذين  الد�شتوريني  اخل��رباء  اآراء 
معلنني  ي��ع��و���ش��وا،  ا���ش��ت��ق��ال��وا ومل 
ملا  املت�شرع  الإع��الن  لهذا  رف�شهم 
الوطني  ب��ال��وف��اق  م�شا�ص  م��ن  ل��ه 
احلوار  متابعة  جلنة  واأن  خا�شة 
�شاعة  ب72  مهلة  طلبت  الوطني 
يتم  نهائية  توافقات  اإىل  للتو�شل 

اإدراجها �شمن ن�ص الد�شتور.
يف ج��ان��ب اآخ����ر ن�����ّص ال��ب��ي��ان على 
التاأ�شي�شي  املجل�ص  رئي�ص  حتميل 
امل�شوؤولية عن النقالب و التحايل 
الت�شريع  غ��ط��اء  حت���ت  احل��ا���ش��ل 
النتقالية  الفرتة  من  والتقلي�ص 
واعتباره �شريكا يف تهمي�ص اللجان 
يت�شّمن  د�شتور  فر�ص  و  وال��ن��واب 
اأح��ك��ام��ا ذات ن��ف�����ص ا���ش��ت��ب��دادي و 
على  بالقيود  املتعلقة  تلك  خا�شة 
احل���ق���وق والأح����ك����ام الن��ت��ق��ال��ي��ة ، 
م��وؤك��دي��ن جت��ن��ده��م لت��خ��اذ كافة 
للت�شدي  ال��ن�����ش��ال��ي��ة  الإج�������راءات 
اإىل حني  امل�������ش���روع  ه����ذا  ل��ت��م��ري��ر 
الوطني لعتماد  احل��وار  ا�شتكمال 

واحل����ك����وم����ة. ك���م���ا وّج������ه ال���ن���واب 
الراف�شون يف بيانهم دعوة لرئي�ص 
الدولة من اأجل حتّمل م�شوؤولياته 
تاريخ  م���ن  ال��دق��ي��ق��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
التون�شي  ال�����ش��ع��ب  دع���وا  و  ت��ون�����ص 
جمعياته  خ�����الل  م����ن  ل��ل��ت��ج��ّن��د 
ومنظماته للدفاع عن د�شتوره وهو 
د�شتور الأجيال القادمة بعيدا عن 
كل توظيف حزبي و �شيا�شي �شيق. 
املوؤقت  ال��ت��ون�����ش��ي  ال��رئ��ي�����ص  وك����ان 
ق��د اجتمع ب��وف��د م��ن اخل���رباء يف 
القانون الد�شتوري الأربعاء، وقال 
الرئا�شة  با�شم  الر�شمي  ال��ن��اط��ق 
اإىل  يهدف  الجتماع  اأّن  التون�شية 
اجلمهورية  رئا�شة  موقف  اإ�شدار 

من الد�شتور اجلديد.
الرئي�ص  م��ن�����ش��ر  ع����دن����ان  وق������ال 
املرزوقي ي�شعى اإىل اإيجاد توافقات 
التاأ�شي�شي  داخ��ل  ح��ول اخل��الف��ات 
ب�����ش��اأن ال��د���ش��ت��ور اجل���دي���د جتنبا 
للذهاب نحو ا�شتفتاء �شعبي ب�شاأنه 

ال�شتفتاء  اإىل  ال��ذه��اب  م�شيفا   ،
ل  الد�شتور  على  امل�شادقة  وع���دم 
قدر اهلل �شيدخل البالد يف فو�شى 
م���ن ج��دي��د وه����ذا م���ا ن�����ش��ع��ى اإىل 

جتنبه . 
با�شم  ال��ن��اط��ق  ���ش��رح   ، م��ن جهته 
املجل�ص الوطني التاأ�شي�شي مفدي 
امل�شدي اأم�ص اأنه مل يتعمد التعليق 
اجلمهورية  رئي�ص  ت�شرفات  على 
اأن  اإىل  م�شريا  امل��رزوق��ي  املن�شف 
املرزوقي حر يف اأعماله وت�شرفاته 
كل  رئي�ص  وه��و  حمفوظ  ومقامه 

التون�شيني والتون�شيات.
واأكد اأن تفعيل احلوار الوطني هو 
اأم���ر م��ل��ح وع��اج��ل وه���و م��ا يوؤيده 
كل من رئي�ص اجلمهورية من�شف 
الوطني  املجل�ص  ورئي�ص  املرزوقي 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
اإىل  التو�شل  هو  املهم  اأن  واأ���ش��اف 
ت���واف���ق ب���ني ك���ل الأط��������راف حول 
ال���ذي تتنّوع  وال�������ّش���وؤال  ال��د���ش��ت��ور 

التباين ما  اإىل ح��ّد  الإج��اب��ة عليه 
التون�شي  ال��رئ��ي�����ص  ي��دف��ع  ال����ذي 

باجتاه هذا املوقف؟ .
البعد  اإىل  ذل�����ك  ت��ع��ي��د  اأط��������راف 
املرزوقي  �شخ�شية  يف  احل��ق��وق��ي 
ما قد  التي حتّتم عليه رف�ص كل 
ي���ن���ال م���ن ح���ق���وق الإن�������ش���ان ومن 
مدنّية الدولة، يف حني يرى اآخرون 
اأّن معركة الرئا�شة قد انطلقت، وان 
لتامني  بها  م�شموح  امل��ن��اورات  ك��ل 
وان  با�شتحقاقها،  ال��ف��وز  حظوظ 
امل��ن�����ش��ب �شرعوا  ل��ه��ذا  امل��ر���ش��ح��ني 
مبّكرا  الن��ت��خ��اب��ّي��ة  ح��م��ل��ت��ه��م  يف 
اأوراق  ب��ت��وظ��ي��ف م���ا مي��ل��ك��ون م���ن 
اآخر،  بعد  يوما  توؤكد،  الأثناء  ويف 
القت�شادية  امل����وؤ�����ش����رات  ع���دي���د 
والج��ت��م��اع��ي��ة ان���ه ل م��ن��ا���ص من 
املرحلة  باإنهاء  للتعجيل  التوافق 
الأو�شاع  ت��زداد  ل  النتقالية حتى 
وت�شبح  وتعقيدا  ���ش��وءا  تون�ص  يف 

م�شتع�شية على احلّل..!

هل تبّنى الرئي�س التون�شي املوؤقت موقف املعار�شة

�ملرزوقي: ��شتحالة مترير �لد�شتور يف �شيغته �حلالية..!

جي�ص  ن���ف���ى  ���ش��ل��ة  يف  ت���ط���ور  يف 
جنوب ال�����ش��ودان اي ت��ورط ل��ه يف 
منطقة  يف  للنفط  انبوب  تفجري 
ابيي املتنازع عليها بعد ان وجهت 
اخل���رط���وم ات��ه��ام��ا جل��وب��ا بدعم 
املتحدث  نائب  و�شرح  املتمردين 
ال�شودان  ج���ن���وب  ج��ي�����ص  ب���ا����ش���م 
مالك ايوين لوكالة فران�ص بر�ص 
ان��ه��ا ب��ك��ل و���ش��وح ك��ذب��ة مفربكة 
الوحيدة  املعلومات  ان  م�شيفا   ،
ل�����دي�����ه ع������ن ت���ف���ج���ري الرب������ع������اء 

م�شدرها تقارير اعالمية.
وق���ال اي��وي��ن ان���ه لي�ص ل��دي��ه اي 
مبا�شرة  م���رت���ب���ط���ة  م���ع���ل���وم���ات 
كانت  ق�����وات�����ه  لن  ب����ال����ه����ج����وم، 
الواقعة  ابيي  متمركزة يف جنوب 

على احلدود بني الدولتني.
واتهم اجلي�ص ال�شوداين جمموعة 
متمردين بالوقوف وراء التفجري 
يف دفرة وبتلقي الدعم الفني من 

جي�ص جنوب ال�شودان.
وق����ال اي���وي���ن ن��ح��ن ل ن��دع��م اي 
ق���وات م��ت��م��ردة ول��ي�����ص ل��دي��ن��ا اي 
قوات يف تلك املناطق لننا �شحبنا 
التي  ل��الت��ف��اق��ات  تنفيذا  ق��وات��ن��ا 
يعرف  ال�������ش���ودان  ت��وق��ي��ع��ه��ا.  مت 
ذلك، انهم يعرفون ان اتهاماتهم 

فارغة .

امل��ع��ار���ش��ة خل��ي��ارات غ��ري �شلمية 
م���ت���م���ردي جنوب  ح���ال���ة  ك��م��ا يف 

كردفان والنيل الأزرق .
اأب�������و ع���ي�������ش���ى يف م���وؤمت���ر  وق�������ال 
ال�شوداين  ال�����ش��ع��ب  اإن  ���ش��ح��ف��ي 
اأجنبي،  ل���دع���م  ب���ح���اج���ة  ل��ي�����ص 
�شالحيته  ال��ن��ظ��ام  ف��ق��د  ب��ع��دم��ا 
تنتظر من  ه��ام��دة  واأ���ش��ب��ح جثة 

يدفنها ، موؤكدا حتالف املعار�شة 
م��ع اجلبهة ال��ث��وري��ة امل��ت��م��ردة يف 
دارف����ور وج��ن��وب ك��ردف��ان والنيل 
تكتيكات  اخ���ت���الف  م���ع  الأزرق، 
على  بينهما  فيما  النظام  اإ�شقاط 
لكننا  قائال  وا�شتدرك  قوله،  حد 
عمالء  ول�شنا  خياراتهم  نحرتم 

لهم ول هم عمالء لنا .

ال�شودانية اأعلن يف وقت �شابق اأنه 
ال�شعب  لتخلي�ص  جاهدا  �شيعمل 
فا�شل  نظام حكم  م��ن  ال�����ش��وداين 

بن�شبة 100%.
التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  وح��ذر 
اأبو عي�شى  لقوى املعار�شة فاروق 
حكومة  ����ش���ح���ف���ي  م�����وؤمت�����ر  يف 
ال��رئ��ي�����ص ع��م��ر ال��ب�����ش��ري م��ن دفع 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�شودانية  احل���ك���وم���ة  ات���ه���م���ت 
اجل��ب��ه��ة ال��ث��وري��ة م��دع��وم��ة من 
خطة  بو�شع  ال�شيا�شية  املعار�شة 
جديدة  م����دن  ل���دخ���ول  ج���دي���دة 
م��ن��ه��ا الأب���ي�������ص ع��ا���ش��م��ة ولي���ة 
عا�شمة  والفا�شر  كردفان  �شمال 
وكادقلي  دارف������ور  ���ش��م��ال  ولي�����ة 
كردفان،  ج��ن��وب  ولي����ة  ع��ا���ش��م��ة 
العا�شمة  لدخول  متهيدا  وذل��ك 
وتنفيذا  ع�����ش��ك��ري��ا،  اخل����رط����وم 
اخلطة  ف�����ش��ل  ب��ع��د  )ب(  للخطة 

)اأ(.
جاء التهام على ل�شان نافع علي 
اجلمهورية  رئي�ص  م�شاعد  نافع 
ال��ذي ق��ال اأم��ام جمل�ص ت�شريعي 
امل���ع���رك���ة الآن  ولي�����ة اخل����رط����وم 
وحا�شمة،  ف���ا����ش���ل���ة  اأ����ش���ب���ح���ت 
امل��ت��م��ردون وحتالف  اأراده�����ا  ك��م��ا 
املعار�شة بالداخل ، و�شدد على اأن 
حا�شمة  املعركة  تعترب  احلكومة 

حتى لو تراجعوا عن ذلك .
ال�شودان  نافع دولة جنوب  واتهم 
الثورية  اجلبهة  خلف  بالوقوف 
يف  بالنظام  لالإطاحة  واملعار�شة، 

اخلرطوم واقتالعه من جذوره.
املعار�شة  ق�����وى  حت���ال���ف  وك������ان 

لقاء املرزوقي  مبعر�شى الد�شتور من النواب

•• تون�ص-يو بي اأي:

الإعالم  اأجهزة  لروؤ�شاء  العا�شر  العربي  املوؤمتر  دع��ا 
اأعماله بتون�ص، ام�ص الدول العربية  الأمني يف ختام 
التوا�شل  و�شبكات  الإن��رتن��ت  ا�شتخدام  مواجهة  اإىل 

الإجتماعي يف جمال اجلرمية والرتويج للمخدرات.
وزراء  العامة ملجل�ص  الأم��ان��ة  وزع��ت��ه  ب��ي��ان  و���ش��دد يف 
لها،  ال��ت��ي تتخذ م��ن تون�ص م��ق��راً  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة 
الإ�شتفادة  العربية على  ال��دول  ان تعمل  على �شرورة 
من التقنيات الإعالمية احلديثة يف التوعية الأمنية 

والوقاية من اجلرمية.
توعية  على  العمل  اإىل  العربية  ال���دول  البيان  ودع��ا 
املرتبطة  التداعيات  بع�ص  بخطورة  العربي  املواطن 
بالتقينات الإعالمية احلديثة، واإىل التخطيط اجليد 
املخدرات  مبخاطر  التوعية  يف  الإع����الم  ل���ش��ت��خ��دام 

بحيث تراعي خ�شو�شية الفئات امل�شتهدفة.
وط��ال��ب يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق ب�����ش��رورة ال��ع��م��ل م��ن اأجل 
التوا�شل  و���ش��ب��ك��ات  الإن���رتن���ت  ا���ش��ت��خ��دام  م��واج��ه��ة 
وت�شجيع  للمخدرات  ال��رتوي��ج  جم��ال  يف  الجتماعي 
اإلكرتونية  م��واق��ع  اإن�����ش��اء  على  وال��ع��م��ل  ا�شتهالكها، 
املخدرات  اأ�شرار  تك�شف  اجتماعي  توا�شل  و�شفحات 

وحتث على البتعاد عن الوقوع �شحية لالإدمان .
العربي  امل��وؤمت��ر  امل�����ش��ارك��ني يف  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��ار 
ا�شتعر�شوا  الأم��ن��ي،  الإع��الم  اأجهزة  لروؤ�شاء  العا�شر 
يف ه��ذا امل��وؤمت��ر جت��ارب ع��دد م��ن ال���دول الأع�����ش��اء يف 
جمايل ا�شتخدام الإعالم ملكافحة الإرهاب، وا�شتخدام 

التقنيات احلديثة من قبل اأجهزة الإعالم الأمني.
الأمني  الإع��الم  اأجهزة  لروؤ�شاء  العا�شر  املوؤمتر  وكان 
قد ُعقد يف مقر الأمانة العامة ملجل�ص وزراء الداخلية 
الإعالم  اأجهزة  متثل  وف��ود  مب�شاركة  بتون�ص  العرب 

الأمني يف الدول العربية، بالإ�شافة اإىل جامعة الدول 
العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .

توا�شلت  ال��ت��ي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأع��م��ال  وت�شمن ج���دول 
الق�شايا منها  مناق�شة جملة من  يومني،  على مدى 
للتوعية  العربية  الإعالمية  ال�شرتاتيجية  م�شروع 
الأمنية والوقاية من اجلرمية يف �شيغتها املحدثة يف 
اإن�شاء  �شوء امل�شتجدات العربية والدولية ، و م�شروع 
الأمنية  الإعالمية  الأن�شطة  لتمويل  عربي  �شندوق 
الإع���الم���ي الأمني  ل����الإره����اب، والإن����ت����اج  امل��ن��اه�����ش��ة 

امل�شرتك .
ا�شتخدام  منها  اأخ����رى،  م�شائل  ب��ح��ث  يت�شمن  ك��م��ا 
ال��ت��اأث��ري يف  يف  ودوره  الإع����الم  احل��دي��ث��ة يف  التقنيات 
مكافحة  يف  الأم���ن���ي  الإع�����الم  دور  و   ، ال���ع���ام  ال�����راأي 
املخدرات يف الدول العربية ، بالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�ص 
ال���دول العربية يف جم��ال ا�شتخدام  جت��ارب ع��دد م��ن 
التقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  ويف  الإره�����اب،  ملكافحة  الإع����الم 

احلديثة يف جمال الإعالم الأمني .
وُعقد على هام�ص هذا املوؤمتر الإجتماع الثالث للجنة 
امل�شرتكة بني اأجهزة الإعالم الأمني وو�شائل الإعالم 
الأم��ن��ي يف  الإع���الم  اأج��ه��زة  العربية مب�شاركة ممثلي 
وزارات الداخلية العربية، وممثلني عن بع�ص و�شائل 

الإعالم العربية.
وبحث امل�شاركون يف هذا الإجتماع عدداً من املوا�شيع 
ا�شرت�شادي  منوذجي  بروتوكول  م�شروع  اإع��داد  منها 
اأجهزة الإع��الم الأمني وو�شائل الإعالم  للتعاون بني 
الإع���الم يف دع��م رج��ل الأمن  ، و دور و�شائل  العربية 
وت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة ب��ر���ش��ال��ت��ه الأم��ن��ي��ة وت��اأه��ي��ل وتدريب 
وتعزيز  ن�شر  اأهميته يف  و   ، املتخ�ش�شني  الإعالميني 
التوعية الأمنية والتن�شيق بني اأجهزة الإعالم الأمني 

وو�شائل الإعالم ملكافحة اجلرمية .

قتلى بينهم عنا�شر �شرطة باأفغان�شتان

بان يطالب بوقف ��شتهد�ف �ملدنيني �لأفغان
•• نيويورك-كابول-يو بي اأي:

طالب اأمني عام الأمم املتحدة بان كي مون بوقف ا�شتهداف 
ال�شديدة  اإدان��ت��ه  ع��ن  معرباً  ف���وراً،  اأفغان�شتان  يف  املدنيني 
كابول  يف  العليا  املحكمة  مبنى  ق��رب  الن��ت��ح��اري  للتفجري 
بان  با�شم  املتحدث  واأ���ش��در  مدنياً   17 مقتل  عن  اأ�شفر  ما 
النتحاري  التفجري  يدين  العام  الأم��ني  ان  فيه  ذك��ر  بياناً 
الذي وا�شتهدف موظفي احلكومة املدنيني يف حميط مبنى 

املحكمة العليا بكابول.
حرك��ة  اأعلنت  ال��ذي  الهج�����وم،  توقيت  ت������م  ق��د  ان��ه  وذك��ر 
مبا  تنفي��ذه  مكان  واختي������ر  عنه،  م�شوؤوليتها  طالب��������ان 

يحقق اأق�ش�����ى ق��������در من الإ�شابات بني املدنيني.
واأ�شار بان اإىل اأن الهجمات التي ت�شتهدف مدنيني تعد غري 
مقبولة وت�شكل خمالفة خطرية للقانون الإن�شاين الدويل، 
اإىل وقفها على الفور،  امل�شوؤولني عن هذه الهجمات  جاعياً 
اإذ اإنها تزيد من معاناة ال�شعب الأفغاين وعرب الأمني العام 
العاجل  ال�شفاء  ومت��ن��ى  القتلى  لأ���ش��ر  ت��ع��ازي��ه  خال�ص  ع��ن 

للم�شابني.
من  ع���دداً  تقل  كانت  بحافلة  �شيارته  فجر  ان��ت��ح��اري  وك��ان 
موظفي املحكمة لدى خروجهم من مكاتبهم، ما اأ�شفر عن 
اأربعني  نحو  واإ�شابة  الأق���ل،  على  مدنياً  ع�شر  �شبعة  مقتل 

اآخرين.

ال�شرطة  م��ن  عنا�شر   3 بينهم  اأ�شخا�ص،   5 قتل  ميدانيا 
الأفغانية، ام�ص اجلمعة، بانفجارين يف غرب البالد ونقلت 
و���ش�����ائ��ل اإع����الم اأف��غ��ان��ي��ة ع��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ح��اك��م ولية 
مزروعة  نا�شفة  عبوة  اأن  جميدي،  الدين  �ش�����رف  بادغي�ص، 
الولية  يف  لل�شرطة  ب�شيارة  اأن��ف��ج��رت  الطريق  ج��ان��ب  اإىل 
اأعلنت  اآخرين وقد   3 3 عنا�شر، وج��رح  اإىل مقتل  اأدى  ما 
حار�ص  قتل  كما  التفجري  ع��ن  م�شوؤوليتها  طالبان  حركة 
يف  ب�شيارتهما  نا�شفة  عبوة  بانفجار  اآخ���ر،  وج��رح  ح���دودي، 

ولية هريات.
على  ال��ن��ار  جمهولون  م�شلحون  اأط��ل��ق  عينها،  ال��ولي��ة  ويف 

زعيم قبلي يف مقاطعة اإجنيل، ما اأدى اإىل مقتله.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون را�شد بطي للرجال ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1435689 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد بطي �شعيد �شامل املن�شوري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/را�شد بطي �شعيد �شامل املن�شوري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ابو الب�شار عبدال�شتار �شوداجار

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.60
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون را�شد بطي للرجال ذ.م.م
RASHED BUTTI GENTS SALOON LLC

اىل/�شالون را�شد بطي للرجال 
RASHED BUTTI GENTS SALOON

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10818 بتاريخ 2013/6/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النمر ال�شود لعمال 

CN 1044784:اجلب�ص وال�شباغ رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3.10*1
تعديل ا�شم جتاري:من/النمر ال�شود لعمال اجلب�ص وال�شباغ

اىل/النمر ال�شود لعمال اجلب�ص 
BLACK TIGER GYPSUM WORKS

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10818 بتاريخ 2013/6/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة البوابة للمواد الغذائية

رخ�شة رقم:CN 1016933 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 5.5*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة البوابة للمواد الغذائية
AL BAWABA FOODTUFF ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة البوابة للمالب�ص اجلاهزة 
AL BAWABA READYMADE GARMENTS ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�ص الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع مالب�ص الطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�ص الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة �شفاف النيل 

 CN 1129472:للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة �شفاف النيل للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
DHEFAF AL NEEL GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE CO. LLC

اىل/�شركة �شفاف النيل لل�شيانة العامة ذ.م.م 
DHEFAF AL NEEL GENERAL MAINTENANCE CO. LLC

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهديل لتنجيد ال�شيارات 

رخ�شة رقم:CN 1132336 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الهديل لتنجيد ال�شيارات
AL HADEEL AUTO UPHOLSTERY

اىل/الهديل لتنجيد الثاث 
AL HADEEL FURNITURE UPHOLSTERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة تنجيد الثاث املنزيل )9524003(
تعديل ن�شاط/حذف تنجيد مقاعد املركبات )4520018(

تعديل ن�شاط/حذف خياطة وجتهيز اخليام والطرابيل )1392013(
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايه يف ام للخدمات 

CN 1085128:املكتبية ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خمي�ص حممد ثامر حممد املن�شوري)%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليمان احمد مبارك املن�شوري

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوالتي لن�شاء 

CN 1292628:و�شيانة احلدائق رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شماء حبيب حممد احمد)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليمه ابراهيم زوجة ح�شن خليل جمعه بن طوق

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات �شفا 

اخلري رخ�شة رقم:CN 1183308 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد حممد م�شلم علي الرا�شدي)%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمدان �شهيل عي�شة حريز املنهايل
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة النخبة 
املتطورة رخ�شة رقم:CN 1324096 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد يحيى حممد عبده مدعور)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد �شعيد عبداهلل اجلابري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
اجليزة  ال�ش�����ادة/�شباب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1194834:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة غزاله زايد �شويد ق�شمان املن�شوري)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جنمة زايد �شويد املن�شوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/المثل لال�شت�شارات 

الهند�شية رخ�شة رقم:CN 1187259 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شامل را�شد عبيد العلوي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد مرعي بالعيد مرعي
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جوتيم لل�شيله 
والعباية رخ�شة رقم:CN 1007007 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعود احمد علي نا�شر)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علياء عبداهلل احمد عوانه امل�شعبي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شريط 

 CN 1100404:البي�ص للهدايا رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�ص  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1183650 بال�شم التجاري الركن العقاري 
الغاء  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للعقارات 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�ص  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1402008 بال�شم التجاري مترة وقهوة 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  لل�شوكولته 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�ص  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1043979 بال�شم التجاري اخلربة خلدمات 
الطباعه بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

العملة لتجارة الجهزة اللكرتونية والكهربائية
رخ�شة رقم:CN 1348220 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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انه  احل�شابات  لتدقيق  الأو�شط  ال�شرق  مكتب  يعلن 
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف 
تاريخ 2013/06/11 املوثق لدى كاتب العدل يف اأبوظبي 

بحل وت�شفية او�شكار للمواد الغذائية - ذ م م .
فعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026440255 فاك�ص 026440966 
بناية  ال�شياحي   النادي  �شارع  ظبي  ابو   43961 ب  �ص 
مكتب   3 الطابق  نهيان  ال  حممد  بنت  �شم�شة  ال�شيخة 
رقم 311 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

اأق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

اإعـــالن ت�سـفية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
ذي رايت�ص لويرز 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  53587 
با�ش��م: ا�شرتن كومباين اأ�ص اأيه اأي  

وعنوانه: �ص.ب. 1543 القاهرة -جمهورية م�شر العربية
وامل�شجلة حتت رقم : )46477 (  بتاريخ: 2004/04/19

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/06/07  وحتى تاريخ : 2023/06/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  يونيو 2013 العدد 10818

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
)TARGET Training & Development( :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 176117    بتاريخ : 01 /   07  /   2012
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

با�ش��م:. تارجيت ترينينج اأند ديفيلومبنت )ذ.م.م(
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات …
التعليم – والتهذيب- التدريب –الرتفيه- الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

بالفئة: 41
 TARGET Training( م���ق���اط���ع  ث�����الث  م����ن  ك��ل��م��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة   :- ال���ع���الم���ة  و����ش���ف 
Development&( مكتوبة ب�شكل مميز باللون الرمادى الداكن على خلفية باللون الرمادى الفاحت اأهم 
 Training( واأ�شفلها تاأتى كلمتى ) TARGET( وكتابة كلمة )G( ما مييز العالمة اللون الأحمر حلرف

Development &(  وب�شكل مميز كما هو مو�شح بال�شكل
ال�ش��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  يونيو 2013 العدد 10818
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•• لندن-رويرتز:

ام�ص  للربميل  دولرات   105 العقود الجلة خلام برنت فوق  ارتفعت 
ب�شبب قلق ب�شاأن احلرب يف �شوريا ويف ظل ا�شتمرار �شعف الدولر.

ان  ال  العاملية  النفط  لم���دادات  مهمة  لي�شت  �شوريا  اأن  م��ن  وبالرغم 
امل�شتثمرين يخ�شون اأن يوؤدي ت�شاعد احلرب الهلية هناك اىل جر دول 

اأخرى واقحام املنطقة املنتجة للنفط باأ�شرها يف ال�شراع.
وقال اأوليفييه جاكوب املحلل لدى برتوماتريك�ص النفط اخلام متداول 
اأكرث من �شهر ونظرا للت�شعيد يف �شوريا قد تزداد  يف نطاق �شيق منذ 
عمليات ال�شراء عند هبوط ال�شعار لن عالوة املخاطر ال�شيا�شية يجب 

للربميل  دولر  27ر105  اىل  �شنتا   32 برنت  خ��ام  وارت��ف��ع  تزيد  اأن 
اأدنى  م��ن  ب��رن��ت  وارت���د  ارت��ف��اع طفيف  على  ال���ش��ب��وع  ينهي  اأن  ويو�شك 
الثالثاء  ي��وم  �شجله  ال��ذي  دولر  82ر101  البالغ  اأ�شبوع  يف  م�شتوى 

بف�شل �شعف الدولر.
وارتفع اخلام الأمريكي 27 �شنتا اىل 95ر96 دولر للربميل م�شجال 
اأ�شبوعي  ارت��ف��اع  ت�شجيل  على  ويو�شك  �شهر  نحو  يف  ل��ه  م�شتوى  اأع��ل��ى 
طفيف. و�شمح الرئي�ص باراك اأوباما بار�شال اأ�شلحة اأمريكية اىل مقاتلي 
لديه  ان  البي�ص  البيت  ق��ال  اأن  بعد  الوىل  للمرة  ال�شورية  املعار�شة 
�شد  كيماوية  اأ�شلحة  ا�شتخدم  ال�شد  ب�شار  الرئي�ص  نظام  اأن  على  اأدل��ة 

املعار�شة.

•• �شنغافورة-رويرتز:

تراجعت العقود الجلة خلام برنت ام�ص من نحو 105 دولرات للربميل ب�شبب وفرة املخزونات المريكية و�شعف توقعات الطلب بعد 
اأن قفزت ال�شعار اأكرث من ثالثة باملئة يف اجلل�شتني ال�شابقتني.

�شعف  بف�شل  دولرات  كان برنت قد ارتد من اأدنى م�شتوى يف اأ�شبوع البالغ 82ر101 دولر الذي �شجله يوم الثالثاء اىل نحو 105 
الدولر بالرغم من اأن منظمات رئي�شية يف �شناعة النفط مثل وكالة الطاقة الدولية اأ�شدرت توقعات �شعيفة لنمو الطلب وظل الدولر 

مرتنحا بعد اأن �شجل اأدنى م�شتوى يف اأربعة اأ�شهر مقابل �شلة عمالت يف التعامالت املبكرة.
دومنا  ال�شبوع  ينهي  اأن  ويو�شك  جرينت�ص  بتوقيت  وتراجع خام برنت 11 �شنتا اىل 84ر104 دولر للربميل بحلول ال�شاعة 0653 

تغري يذكر. وانخف�ص اخلام المريكي اخلفيف �شنتني اىل 66ر96 دولر بعد اأن اأغلق مرتفعا 81 �شنتا يف اجلل�شة ال�شابقة.

برنت يرت�جع ب�شب �شعف �لطلب�لنفط يرتفع فوق 105 دولر�ت 
املال والأعمال

�حل�شن للغاز حتتفل باليوم �لعاملي للبيئة 
•• ابوظبي – فوؤاد علي:

احتفلت �شركة احل�شن للغاز باليوم 
�شعار  ح��م��ل  ال����ذي  للبيئة  ال��ع��امل��ي 
قّلل من ب�شمتك   ، وف��ر  ُك��ل.  فّكر. 
فعالية  خ��الل  من  وذل��ك  الغذائية 
خليفة  ال�شيخ  جم��م��ع  يف  نظمتها 

للطاقة باأبوظبي. 
وقدم املحا�شر عماد �شعد م�شت�شار 
البيئة  ا����ش���دق���اء  جل��م��ع��ي��ة  ب��ي��ئ��ي 
بالبيئة  ال��ت��وع��ي��ة  ح���ول  حم��ا���ش��رة 
ب��ع��ن��وان ا���ش��ت��ه��الك م�����ش��ت��دام، حياة 
م�شتدام و قال اأن ال�شبب الرئي�شي 
العاملية  للبيئة  امل�شتمر  التدهور  يف 
ه���و من���ط ان���ت���اج و ا���ش��ت��ه��الك غري 
اطلق  ف���ق���ط  ع���ل���ي���ه  و  امل���������ش����ت����دام 
عام  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج 
برنامج تدريبي حول  اأول   2000
ا�شت�شافت  و  امل�شتدام  الإ�شتهالك 
دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة اط���الق 
 2005 ع�����ام  ال���ع���رب���ي���ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
يواجه  الأر�����ص  ك��وك��ب  اأن  م�شيفاً 

�شببها  ح�����ادة  ع��امل��ي��ة  ب��ي��ئ��ي��ة  اأزم�����ة 
اأمناط  و  ج��ائ��رة  اقت�شادية  تنمية 
اأمناط  كذلك  و  نظيفة  غري  انتاج 
�شعف  و  م�����ش��ت��ن��زف��ة  الإ����ش���ت���ه���الك 

الوعي و املعرفة .
اأعلى  ب��ال��دول��ة  ل��دي��ن��ا  اأن  واأو����ش���ح 
م��ع��دل لإن��ت��اج ال��ف��رد م��ن النفايات 
تقدر ب� 2.5 كلغ باليوم و هذا يعني 
فرط ا�شتهالك متطرقاً اإىل ماهية 
ال��ع��الق��ة ب��ني ف��رط الإ���ش��ت��ه��الك و 
الب�شمة البيئية معرفاً اأن الب�شمة 
معدل  لقيا�ص  اأداة  ب��اأن��ه��ا  البيئية 
املوجودة  للموارد  الأفراد  ا�شتخدام 
مقارنة باملعدل الذي حتتاجه الكرة 
الأر�شية لإع��ادة توفري هذه املوارد 
هكتار   2.3 اإىل  الإن�����ش��ان  يحتاج  و 

عاملي يعادل ملعب كرة قدم .
وقال عماد �شعد اأن الب�شمة البيئية 
للدولة كانت يف عام 2002 حوايل 
عاملي لكل فرد بينما  هكتار   10.7
 8.4 اإىل   2008 ع���ام  يف  و���ش��ل��ت 
هكتار عاملي لكل فرد وتقدمت دولة 

التقييم  يف  م��رك��زاً   55 الإم������ارات 
البيئي  الأداء  مل��وؤ���ش��ر  ال���رتاك���م���ي 
القرن  م���ن  الأول  ال��ع��ق��د  خ����الل 
77 من  املرتبة  اإىل  احلايل لت�شل 
يف  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  163دولة  ب���ني 
ال�شنوي  التقييم  يف   152 املرتبة 
لعام 2010 وفقاً لتقرير الكوكب 
احلي ال�شادر من ال�شندوق العاملي 

ل�شون الطبيعة.
من  ال���ف���رد  ان���ت���اج  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ال���ن���ف���اي���ات امل��ن��زل��ي��ة يف الإم�������ارات 
عالية و هى من اأعلى املعدلت على 
م�شتوى العامل ففي اإمارة اأبوظبي 
15565 مليون طن  تنتج حوايل 
 1.105 من النفايات �شنوياً منها 
مليون طن نفايات منزلية و ت�شكل 

 39% ح��وايل  الع�شوية  النفايات 
من النفايات املنزلية .

وطالب املحا�شر عماد �شعد يف ختام 
حما�شرته بتعزيز الدور الت�شريعي 
العالقة  ذات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإن�����ش��اء  و 
ب��الإ���ش��ت��دام��ة و ك��ذل��ك ت��ع��زي��ز دور 
لها  التي  امل��دين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  و  بالبيئة  �شلة 
ثقافة  لتوطني  م��ب��ادرات  واط���الق 
الإ�شتهالك  مفهوم  و  الإ���ش��ت��دام��ة 

امل�شتدام .
م���ن�������ش���ور علي  ال����دك����ت����ور  وق��������دم 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ط��ب��ي��ب ب��ي��ط��ري من 
حما�شرة  الغذائية  الرقابة  جهاز 
اأنه  بعنوان �شالمة الغذاء مو�شحاً 

�شليماً  غ���ذاًء  ن��اأك��ل  اأن  ميكن  كيف 
امليكروبات  كل  من  اآم��ن��اً  و  و�شحياً 
و نقوم  امل��وج��ودة فيها  واجل��راث��ي��م 
بالإحتياطات  الأخ�����ذ  ع���رب  ب��ذل��ك 
الت�شوق  خ��الل  من  ج��داً  الب�شيطة 
الغذائية  البطاقة  ق��راءة  و  ال�شليم 
الغذائية  الإج����راءات  تتبع  و  جيداً 
اآلية  و  ال��ت�����ش��وق  اإث���ن���اء  ال�����ش��ل��ي��م��ة 
يف  �شليماً  تخزيناً  الطعام  تخزين 
جتنب  و  ال�شليم  ال��ط��ب��خ  و  ال��ب��ي��ت 
ال��ت��ل��وث ال��ت��ب��اديل اأو ال��ع��ر���ش��ي ما 
البيت  امل���وج���ودة يف  الأغ���ذي���ة  ب���ني 
ال��ت��ام لالأغذية  الف�شل  م��ن خ��الل 
اخل��ام و معرفة مدى خماطرها و 

التعامل معها مبنتهى احلر�ص .
امل�شاحب  امل����ع����ر�����ص  يف  ������ش�����ارك 
اأبوظبي  ج��ه��از  م��ن  ك��ل  للفعالية 
اإدارة  وم���رك���ز  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة 
تراث  ون���ادي  اأبوظبي   – النفايات 
النعمة  حفظ  وم�����ش��روع  الإم�����ارات 
الأحمر  ال���ه���الل  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
للمنتجات  كوي�شت  هيلث  و�شركة 

الهدف  وك����ان  ال�شحية  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ا�شتدامة  ح���ول  ال��وع��ي  ن�شر  منها 
ال���ن���ظ���م ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز الأم�����ن 
الغذائي واحلد من للهدر واأمناط 
ال�����ش����ت����ه����الك غ�����ري امل�������ش���ت���دام���ة 
الطبيعية  امل���وارد  على  للمحافظة 

كاملياه والطاقة والغذاء.
عمل  ور�شتي  الفعالية  �شمت  كما 
حول اإعادة تدوير املواد البال�شتيكية 
وال����زج����اج وال������ورق وك��ي��ف��ي��ة حفظ 
لإعادة  �شحية  بطريقة  الأط��ع��م��ة 
ا�شتخدامها، بالإ�شافة اإىل معر�ص 
تراث  ن��ادي  نظمه  البيئية  لل�شور 
الفعالية  ه��ذه  وتعك�ص  الإم�����ارات. 
مب�شوؤوليتها  للغاز  احل�شن  التزام 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأه���م 
اأولوياتها حيث عملت ال�شركة منذ 
املجتمعات  خ��دم��ة  ع��ل��ى  تاأ�شي�شها 
املحلية م��ن خ��الل دع��م ع��دد كبري 
من املبادرات والربامج الجتماعية 
والتعليم  وال�شحة  بالبيئة  املتعلقة 

والثقافة والريا�شة.

الدويل  املجتمع  ا�شرتاتيجية  ر�شم  يف  النامية  البلدان  ت�شارك 
اجل����اري ت�شع  ال�شهر  ن��ه��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة ويف  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ى 
عنوان  حت��ت  ع��امل��ي��ة  تفاعلية  من�شة  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
جمموعة  ق���ادة  ام���ام  وتو�شياتها  ت�����ش��ورات��ه��ا   G-Global
الع�شرين وقد مت و�شع التو�شيات من خالل نتائج منتدى اأ�شتانا 
القت�شادي الدويل ال�شاد�ص واملوؤمتر العاملي الأول ملكافحة الأزمة 

العامل.  يف  بلدا  العاملية مب�شاركة ممثلني من 132 
التقليدي يف عا�شمة كازاخ�شتان  ويقارن بع�ص اخل��رباء احل��وار 
مع منتدى دافو�ص القت�شادي. يف هذا العام، كان من بني �شيوف 
منتدى اأ�شتانا القت�شادي الدويل ال�شاد�ص واملوؤمتر العاملي الأول 
ملكافحة الأزمة العاملية 35 وزيرا و10 من احلائزين على جائزة 
40 من روؤ�شاء املنظمات واملوؤ�ش�شات وال�شركات  نوبل واأكرث من 
الدولية لقد �شاركوا يف اأعمال 73 حدثا مت تنظيمه ملدة ثالثة 
اأيام، يف الفرتة ما بني 22-24 مايو. وكانت خامتة املنتدى عقد 
حوار القادة حتت عنوان �شمان التنمية القت�شادية امل�شتدامة يف 
�شكل G-Global. وكما هو معروف، اليوم ينق�شم العامل اإىل 
 G20، G8 عدة جمموعات عاملية. هذه جمموعات عبارة عن 
ح�شب  احتدت  كلها  وودز،  بريتون  وموؤ�ش�شات  وال�شني،   G77و
املبادرات،  لأ�شحاب  وفقا  املتحدة.  الأمم  من  امل�شرتكة  ال�شيغة 
لي�ص كل البلدان ممثلة بالت�شاوي يف هذه اجلمعيات، وبالتايل ل 

ي�شارك اجلميع يف �شنع القرار على ال�شعيد العاملي.

اإن كازاخ�شتان التي تعترب ع�شوا فاعال يف العديد من املنظمات 
ال��دويل يف  التعاون  الرئي�شية، تقرتح �شكال جديدا من  الدولية 
�شكل من�شة G-Global . ومنذ اإن�شائها يف يناير 2012، قد 
3 ماليني �شخ�ص من  زار املوقع على �شبكة الإنرتنت اأكرث من 
160 بلدا. وهذه املن�شة تنطوي على التو�شيع اجلذري لعدد من 
امل�شاركني لإيجاد حلول للتحديات العاملية يف هذا الع�شر. ويتم 
الدويل:  املجتمع  كل  تهم  التي  الرئي�شية  الق�شية  الرتكيز على 
يف  امل�شاركون  واعتمد  املتوازن.  العاملي  القت�شادي  النمو  �شمان 
الرئي�شية  الجت��اه��ات  حت��دد  التي  اأ�شتانا  اإع��الن  وثيقة  املنتدى 
خل��ط��ة م��ك��اف��ح��ة الأزم�����ة ال��ع��امل��ي��ة. يف ن��ف�����ص ال���وق���ت ي��ت��م و�شع 
التي   G20 قمة  يف  ال��ق��رار  �شناع  اإىل  �شتقدم  التي  التو�شيات 
رو�شيا،  يف  اجل���اري  للعام  �شبتمرب   6-5 ال��ف��رتة  يف  تعقد  �شوف 
الدويل  النقد  و�شندوق   G-8 ملجموعة  تقدميها  يتم  وكذلك 

والبنك الدويل والأمم املتحدة.
ووفقا للم�شاركني يف منتدى اأ�شتانا القت�شادي الدويل ال�شاد�ص 
فاإن جهود جمموعة الع�شرين ينبغي اأن تهدف اإىل خلق احلوافز 
لتح�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة والتنمية اخل�شراء ف�شال عن 
تنظيم تطوير البنية التحتية للطاقة. وتقرتح كازاخ�شتان التي 
نادي  اإن�شاء  اإك�شبو  ال���دويل  املعر�ص   2017 ع��ام  يف  ت�شت�شيف 
التحول  نحو  للعمل  كموؤ�ش�شة   G-Global اإط��ار  يف  للطاقة 
اىل الطاقة النظيفة وعلى هام�ص املنتدى متت مناق�شة مو�شوع 

حل م�شكلة الغذاء. وفقا للم�شاركني يف املنتدى فمن ال�شروري 
قمة  يف  امل�شاألة  ه��ذه  ملعاجلة  ال�شاملة  اخلطة  واع��ت��م��اد  تطوير 
 70 بن�شبة  الغذاء  اإنتاج  زي��ادة  اإىل  الأم��ر  ه��ذا  . يهدف   G-20
يف املئة لإطعام النا�ص يف جميع اأنحاء العامل يف ال�شنوات املقبلة. 
ال�شوؤال الرئي�شي بالن�شبة لأية دولة، خ�شو�شا بالن�شبة  هذا هو 
لدول جمموعة الع�شرين وهي ما متثل 80 يف املائة من الإنتاج 
ال��ع�����ش��ري��ن حت�شني  ل���دول جم��م��وع��ة  ل��الأغ��ذي��ة. ينبغي  ال��ع��امل��ي 
ر�شد وتبادل املعلومات عن حالة من حجم �شوق املواد الغذائية 
عجزها،  منع  اأج��ل  م��ن  ال��غ��ذاء  على  والطلب  العر�ص  وتوقعات 
ت��داب��ري التدخل  ات��خ��اذ  ل��زم الأم���ر،  واإخ��ط��ار وك��الء ال�شوق واإذا 
اإن منتدى  والغذائية.  الزراعية  امل��واد اخلام  ال�شوق من  لتنظيم 
ال�شيا�شي  احل��وار  من�شة  فقط  لي�ص  ال��دويل  القت�شادي  اأ�شتانا 
اأعمال  نتائج  يف  ال��ت��ج��اري.  امل��ج��ال  يف  للتعاون  من�شة  اي�شا  ب��ل 
املنتدى مت التوقيع على 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم بلغت قيمة 
جمموعها اأكرث من 2.7 مليار دولر اأمريكي.  يف الوقت احلايل 
اأ�شتانا القت�شادي الدويل  قد بداأت بالفعل ال�شتعدادات ملنتدى 
ال�شابع واملوؤمتر العاملي الثاين ملكافحة الأزمة العاملية يف من�شة 
واعتبارا  ال�شبكة.  يف  الجتاهات  مناق�شة  وبداأت   G-Global
 G-Global موقع  على   2013 يوليو   1 اإىل  يونيو   1 من 
مت الإعالن عن م�شابقة لتقدمي اأف�شل مو�شوع خا�ص مبنتدى 

اأ�شتانا القت�شادي الذي �شوف يعقد يف مايو 2014 .

�أرباح �شوليدير عام 2012 بلغت 18.4 مليون دولر 
•• بريوت-يو بي اأي:

اأعلنت �شركة �شوليدير وهي من كربى �شركات العقارات يف ال�شرق الأو�شط اأن اأرباحها عام 2012 بلغت 18.4 
مليون دولر اأمريكي .

ولفتت ال�شركة التي تعيد اعمار و�شط بريوت التجاري يف بيان ن�شر ام�ص اإىل اأن الأو�شاع العامة ال�شعبة والتباطوؤ 
القت�شادي والأجواء ال�شيا�شية املت�شنجة يف لبنان واملنطقة تنعك�ص عليها ، بحيث كان لها تاأثرياً �شلبياً على املبيعات 

العقارية وحركة الإ�شتثمار وعلى احلركة التجارية ب�شكل عام.
واأ�شافت انه بالرغم من انخفا�ص البيوعات العقارية من 242 مليون دولر يف العام 2011 اإىل 50 مليون دولر 
امل�شتثمرين يف ظل هذه الأجواء غري امل�شتقرة،  %80، وذلك لنعدام حما�ص  بن�شبة حوايل  اأي  يف العام 2012، 
فلقد مت حتقيق بع�ص النتائج اليجابية الأخرى حيث �شجل منو ملحوظ بن�شبة %9 يف اليرادات الناجتة عن 

الإيجارات لي�شل جمموع الإيرادات اإىل حوايل 54 مليون دولر.
اأو  للبيع  املعدة  الأرا�شي  ذات قيمة مرتفعة متمثلة مبخزونها من  تزال  ان موجوداتها ل  �شوليدير اىل  واأ�شارت 
اأ�شا�ص  8 مليار دولر على  87.1 مليون مرت مربع بناء تقّدر قيمتها بحوايل  للتطوير الذي يتكّون من حوايل 

اأ�شعار ال�شوق الرائجة.
اأما حمفظة الأمالك املبنية واملنتجة لالإيجار فتبلغ قيمتها حالياً حوايل 2.1 مليار دولر ما عدا الزيادة املرتقبة 
عند انتهاء مبنى جمّمع دور ال�شينما واملركز الرتفيهي واملتوّقع اجنازه والبدء بت�شغيله يف الف�شل الأخري من العام 
انها م�شتمرة باملحافظة على م�شتوى مرتفع من ال�شيولة النقدية بقيمة حوايل 149  �شوليدير  وقالت   .2013
مليون دولر وحمفظة من ال�شندات املالية الناجتة عن عمليات بيع الأرا�شي بقيمة حوايل 553 مليون دولر ، اأي 
ما جمموعه 702 مليون دولر يف نهاية العام 2012، بينما تبلغ يف املقابل مديونية ال�شركة جتاه امل�شارف 667 

مليون دولر ، اأو حوايل %7 من القيمة ال�شوقية للموجودات.
على  دولر  مليون  كما ان حمفظة ال�شركة من اأ�شهم اخلزينة البالغ عددها 8.4 مليون �شهم وقيمتها حوايل 63 
اأ�شا�ص 13 دولر للقيمة ال�شوقية لل�شهم الواحد، و3.4 مليون �شهم من اأ�شهم �شركة �شوليدير انرتنا�شونال، اأو 
ما يعادل 39 % من راأ�شمالها، تقّدر قيمتها بحوايل 750 مليون دولر وفق حمفظة م�شاريع التطوير اجلاري 

العمل عليها حالياً.

•• لندن-ا ف ب:

الذين  الثماين  دول جمموعة  قادة  يريد 
والثالثاء  الث���ن���ني  ق��م��ت��ه��م  ���ش��ي��ع��ق��دون 
يف اي��رل��ن��دا ال�����ش��م��ال��ي��ة، اح�����راز ت��ق��دم يف 
املبادلت  ودع���م  ال�شريبي  التهرب  ملف 
الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة، ل��ك��ن امل��ل��ف الهم 
النزاع  �شيكون  القمة  يف  احل��اح��ا  وال���ش��د 
ت�شليح  مل���زي���د  خ��ط��ط  ب�����ش��ب��ب  ال�������ش���وري 
تعار�شه  ال��ذي  الم��ر  ال�شورية  املعار�شة 
رو�شيا والقمة التي تعقد يف جممع فندقي 
فاخر معزول، ميكن ان تبدا ببادرة قوية 

اتفاق  ح��ول  املفاو�شات  اط��الق  يف  تتمثل 
ال���ت���ب���ادل احل����ر ب���ني الحت������اد الوروب������ي 
على  يهيمنان  اللذين  املتحدة  وال��ولي��ات 

40 باملئة من املبادلت العاملية.
لكن حفال قد يقام الثنني يف هذه املنا�شبة 
بح�شور الرئي�ص المريكي باراك اوباما، 
الوروبيني  ب��ني  ب��ات��ف��اق  م��ره��ون��ا  ي��ب��ق��ى 
ل ي���زال غ��ري م��وؤك��د ق��ب��ل اج��ت��م��اع وزراء 
التجارة يف دول الحتاد الوروب��ي ال 27 
على  م�شممة  وفرن�شا  بربوك�شل  اجلمعة 
العتبار  يف  يوؤخذ  مل  اذا  التفاق  تعطيل 
مبدا ال�شتثناء الثقايف يف القطاع ال�شمعي 

رئي�ص  القمة  م�شيف  وج��ع��ل  ال��ب�����ش��ري. 
من  كامريون  ديفيد  الربيطاين  ال��وزراء 
هذا امللف احدى الولويات. وقال ما من 
بالنهو�ص  التزامنا  اف�شل لظهار  و�شيلة 
امل��ف��او���ش��ات م��ن اجل  بالنمو م��ن اط���الق 
ات����ف����اق جت������اري ب����ني الحت�������اد الوروب�������ي 
والوليات املتحدة . وا�شاف علينا ان جند 
ال�شيا�شية  والرادة  الطموح  انف�شنا(  )يف 
العناء لنه  ي�شتحق  المر  ذلك.  لتحقيق 
القت�شاد  يف  ي����ورو  م��ل��ي��ار  م��ئ��ة  ���ش��ي�����ش��خ 
العاملي . و�شيناق�ص قادة دول او حكومات 
الوليات املتحدة وكندا واملانيا وبريطانيا 

اي�شا  واليابان ورو�شيا وفرن�شا وايطاليا، 
الو�شع القت�شادي العام يف ظرف يتميز 

بانتعا�ص اقت�شادي جمزء.
به  �شيديل  م��ا  بف�شول  اجلميع  وينتظر 
الياباين �شينزو الذي كان  ال��وزراء  رئي�ص 
اعلن عزمه تقدمي ا�شهام فعال بالرتويج 
املناق�شة  اجلديدة  القت�شادية  ل�شيا�شته 
ل�شيا�شة التق�شف املعتمدة يف اماكن اخرى 

من العامل وخ�شو�شا يف اوروبا.
ال�شريبي  ل��ل��ت��ه��رب  ال��ت�����ش��دي  و���ش��ي��ك��ون 
مو�شع بحث يف اآخر اجتماعات القمة بعد 
ظهر الثالثاء وقال م�شدر اوروبي هناك 

حما�شة حقيقية يف امل�شتوى ال��دويل، من 
القمة عن  يف  يعلن  لن  لكن  التقدم  اج��ل 

اي مبادرة كبرية بهذا ال�شان.
ارادتهم  القادة  يوؤكد  ان  يتوقع  ومع ذلك 
التبادل  ت��ع��م��ي��م  م��و���ش��وع  يف  ال��ت��ق��دم  يف 
ال�شريبية  الدارات  للمعطيات بني  اليل 
البنوك. وزاد  ملختلف الدول وبينها وبني 
الخرية  ال�شهر  يف  ال��ق��ادة  على  ال�شغط 
بعد الك�شف عن ت�شريبات الوف�شور وعن 
البلدان  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ف�شائح  �شل�شلة 
ووجه ق�شاة مناه�شون للف�شاد مدعومني 
منظمة  مثل  حكومية  غري  منظمات  من 

جمموعة  لقمة  ن��داء  الدولية،  ال�شفافية 
الكبري  للف�شاد  بحزم  للت�شدي  الثماين 

م�شاعدة  دون  من  م�شتحيل  انه  موؤكدين 
النظام املايل العاملي .

قمة �لثماين تريد �لتقدم يف ملف �لتهرب �ل�شريبي 

G-Global بعد جناح منتدى اأ�شتانا القت�شادي الدويل ال�شاد�س ومبادرة

كاز�خ�شتان ت�شع روؤيتها وتو�شياتها �أمام قادة جمموعة �لع�شرين

عماد �شعد

لالإحتفالية امل�شاحب  الغفلي•• املعر�س  اأحمد  �شيف   : التنفيذي  •• الرئي�س 
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العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  592/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : عمر عيد قا�شم ابو �شعيليك اجلن�شية: الردن امل�شتاأنف عليه:كويك 
�شيف ملكافحة احلريق اجلن�شية: المارات مو�شوع ال�شتئناف : تعديل احلكم 
المرات     ملكافحة احلريق اجلن�شية:  �شيف  اعالنه/كويك  املطلوب  امل�شتاأنف  
العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  اأ ظ وحدد  ع -ب-  م  2013/268 عم جز- 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/6/18
الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1450   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
خوري  احمد  ميثلها/يو�شف  العامة  للنقليات  مهدي  احمد  بن  مدعي/موؤ�ش�شة 
العامة  وال�شيانة  للمقاولت  البعاد  ثنائي  �شركة  عليه:  المارات مدعي  اجلن�شية: 
ثنائي  /�شركة  اعالنه  املطلوب  خبري  ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
البعاد للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات     عنوانه: بالن�شر)بالن�شر 
ال�شحيفة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/7 املوافق 
املحكمة   الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً 
التجارية مبع�شكر اآل نهيان    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/897   مد جز- م ر-ب اأظ

مدعي/ح�شن ادم ح�شن دوعاله اجلن�شية: ال�شومال مدعي عليه: مبارك �شعيد �شامل 
الكتبي ب�شفته الويل على ابنه القا�شر حمد مبارك �شعيد الكتبي اجلن�شية: المارات    
التنقل  م�شاريف  وبدل  درهم   26000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
وقدرها 9500 درهم املطلوب اعالنه /مبارك �شعيد �شامل الكتبي ب�شفته الويل على 
ابنه القا�شر حمد مبارك �شعيد الكتبي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)بورود 
التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2013/6/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حمكمة ابوظبي 
بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/13
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
              اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/385   جت جز- م ت-ب اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة حممد �شادي لت�شليح اللت واملكائن اخلفيفة ميثلها/ حممد 
�شادي ب�شام امل�شري اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: امين ح�شن علي طيطي 
اجلن�شية: الردن مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 10395 درهم املطلوب اعالنه 
/امين ح�شن علي طيطي اجلن�شية: الردن نوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/6/27 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
نهيان البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
             اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/612   جت جز  - م ت-ب- اأ ظ

مدعي/الدولية لالأجهزة اللكرتونية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
احالم هادى ح�شني املجمعي اجلن�شية: العراق مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�شية:  املجمعي  ح�شني  هادى  /احالم  اعالنه  املطلوب  درهم   7750 بقيمة 
العراق  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/03 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/258   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

احلوراء  عليه:  مدعي  م�شر    اجلن�شية:  �شليم  ابراهيم  �شيد  مدعي/ا�شماعيل 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  والنجارة  احلدادة  لعمال 
م�شتحقات عمالية    املطلوب اعالنه / احلوراء لعمال احلدادة والنجارة امل�شلحة 
اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1291   جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شركة الب�شرى لقطع غيار املعدات ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  العامة  للمقاولت  مكرزل  املزروعي  موؤ�ش�شة 
 267300 وقدره  مببلغ  اليجارية  القيمة  �شداد  مع  ايجارية  عالقة  ف�شخ  الدعوى: 
اجلن�شية:  والتجارة  لالن�شاءات  و�شركاه  اكين�شيلري  /�شركة  اعالنه  املطلوب  درهم  
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/190   م�ستعجل- م ر-ب- اأظ

اجلدار  عليه:  مدعي  ال�شعودية    اجلن�شية:  اجلفري  ح�شن  علوي  ح�شن  مدعي/ 
الذهبي للمقاولت العامة واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: اثبات حالة    
2-اجلدار  فل�شطني  اجلن�شية:  �شتي�شتية  احمد  م�شطفى   -1/ اعالنهما  املطلوب 
العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)للعلم بورود تقرير  الذهبي للمقاولت 
اخلبري وموعد اجلل�شة املحددة وبالتجديد من ال�شطب وب�شحيفة الدعوى  واعادة 
اعالن بورود التقر ير(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/17 موعدا  املوافق  الثنني  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء   
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/13
المور امل�ستعجلة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/519   جت جز- م ت-ب- اأظ

مري  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  قا�شم  ال�شيد  عفيفي  �شيدة  مدعي/ 
حممد رفيق اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع الدعوى: بتنفيذ عقد املربم ونقل 
الرخ�شة وجتديد عقد اليجار املطلوب اعالنه /مري حممد رفيق اجلن�شية: 
باك�شتان عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/18 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/09
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3529   عم جز- م ع-ب- اأظ

اورجد  عليه:  مدعي  بنغالدي�ص   اجلن�شية:  علي  فاتك  خمل�ص  مدعي/ 
خلدمات الفنية �ص.ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه /اورجد خلدمات الفنية �ص.ذ.م.م اجلن�شية: المارات   
عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/671   عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  اجلن�شية:م�شر  حجاز  حممد  ح�شن  علي  حممد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  والبال�شرت  لال�شباغ  احلجاز  درة 
والبال�شرت  لال�شباغ  احلجاز  /درة  اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/27
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
                اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/418   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ مر�شيد عامل انار اهلل اجلن�شية: بنغالدي�ص   مدعي عليه: �شلطان 
�شعيد زهران لعمال البالط والرخام اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
البالط  �شعيد زهران لعمال  �شلطان   / اعالنه  املطلوب  م�شتحقات عمالية 
والرخام اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/17 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة 
بن   العمالية مدينة حممد  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/249   عم كل- م ع-ب- اأظ

الربوج  عليه:  مدعي  الردن  اجلن�شية:  اجلمال  امني  عو�ص  عمر  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  النقدية  للو�شاطة 
عمالية املطلوب اعالنه /الربوج للو�شاطة النقدية ذ.م.م اجلن�شية: المارات    
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/86 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حممد علي عبا�ص عبداهلل اجلن�شية: الم��ارات   وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )ديل كو�س لتجارة اللحوم ( واملرخ�شة 
وامل�شجل   )44414( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من 
لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد:حممد �شامل حممد املهري 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم��ارات  اجلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/480 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  وطلب  الم��ارات  اجلن�شية:  الرئي�شي  علي  دروي�ص  م��راد  عبدالرزاق 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )عالم للتمديدات 
الكهربائيةوال�شحية  ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )26088( امللف  رق��م  حت��ت 
اىل:عادل علي حممد �شدون املهري اجلن�شية: المارات    ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/482 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/�شلطان 
عبداهلل را�شد بخيت املطرو�شي اجلن�شية: الم��ارات  وطلب الت�شديق على التوقيع يف 
حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )ايه.ا�س.ار ملقاولت ال�شيانة العامة/
ذ.م.م ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )27526( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:را�شد علي عبود احمد الظاهري 
الهند   �شليم ح�شينار فانرييفا لبيل ح�شينار اجلن�شية:  اجلن�شية: المارات مبوافقة: 
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
    اعالن بالن�سر 

املدعية: خديجة الفاطمي علي جالوي
املدعى عليه: �شامل را�شد �شعيد علي النيادي

تقرر يف الق�شية رقم )2013/1205 ابتدائي ( منازعات ايجارية  املنظورة امام 
جلنة ف�ص املنازعات اليجاربة )اللجنة اخلام�شة (- واملرفوعة من ) خديجة 
الفاطمي علي جالوي-  لعالن املدعي عليه/ �شامل را�شد �شعيد علي النيادي- 
ن�شراً-  حل�شور جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/6/26 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف 
مقر اللنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب 

�شندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق الول، وذلك على نفقة املدعية.
 عائ�سة املرزوقي
 رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا

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

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة  اي��ج��ارات   )  2013/711( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية )ابوظبي( اللجنة الوىل واملرفوعة 
من املدعية/ �شركة ام بي ام العقارية، وذلك اعالن املدعى عليها/ 
وميثلها/  ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  وال�شيانة  ل��ل��م��ق��اولت  فالمنجو  �شركة 
ابو يو�شف- ن�شراً وقد حتدد لنظر الدعوى  يو�شف حممد يو�شف 
يف  م�شاء   6.00 ال�شاعة  يف   2013/6/19 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة 

مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.

 جلنة ف�س املنازعات اليجارية  

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

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  اىل  بطلب   ) الن�شى  نا�شر  عامر  /)دباه  تقدمت 
ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمها من )دباه( 

اىل )رمي( 
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ص  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
 عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/441 ت  عام -م ر- ت- ع ن )
طالب التنفيذ/ مي�شرة عبا�ص عبود الدعاوي اجلن�شية:�شوريا    املنفذ �شده : 
ح�شان ماهر النداف اجلن�شية: �شوريا  املطلوب اعالنه: ح�شان ماهر النداف 
اجلن�شية: �شوريا  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/785 مد جز- م ر-ب- ع ن  وحدد 
لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
باملقر  الكائنة  العني   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف 
تفاديا  اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     

  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/602 )مدين جزئي) بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/را�شد قا�شم حممد بن قا�شم  اقام  ابراهيم مبارك �شعد حممد  
الدعوى    13 رقم  �شارع  ال�شمحة-  منطقة   - ابوظبي-  عنوانه:  ال�شحي 
مبلغ   املطالبة   : ومو�شوعها  عجمان-  جزئي  م��دين   2013/602 برقم 
ام��ام حمكمة عجمان الحتادية  دره��م   فانت مكلف باحل�شور   60.000
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق 
يوم 8 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى 

عليه. حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: يا�شمني اجلزيره للتجارة   )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�شة: 582336 العنوان: مكتب رقم 2 ملك عبداهلل الها�شمي - ديرة-

نايف  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
الرتخي�ص  الغاء  ب�شدد  بانها  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   81388
اخلا�ص بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب الج��راءات والنظم املتبعة يف 

الدائرة .
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ص  اي  لديه  م��ن  وعلى 
 Suggest_compalin@dubaided.gov.ae اللكرتوين  الربيد  من خالل 
من  يوما   )15( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  مرفقا 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1921 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ �شركة واحة النخيل لل�شفر ذ.م.م اجلن�شية: المارات   املنفذ 
ال�شايغ  اعالنه: حبيب  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ال�شايغ  : حبيب  �شده 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/832 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10818 بتاريخ   2013/6/15     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم   2013/113 مدين جزئي  

بالن�شر  ال��ع��ن��وان  ال�شارجي  را���ش��د  عبدالعزيز  عليه/  امل��ح��ك��وم  اىل 
هذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/6/10م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان���ه  نعلمك 
ع��ادل طالب   / اع��اله ل�شالح  بالرقم  امل��ذك��ورة  الدعوى  احلكمة يف 
حممد �شعيد اجلناحي، بالتايل:  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 
والزمته  ي��وؤدي للمدعي مبلغ 75000 درهم  بان  املدعى عليه  بالزام 
املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  وامل�شاريف.  بالر�شوم 

  2013/6/13

القا�سي/عادل حممود ا�سماعيل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة ابوظبي البتدائية 
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•• بروك�شل-رويرتز:

رفعت اأ�شعار الكهرباء والفاكهة واخل�شراوات معدل الت�شخم 
اأدن��ى م�شتوياته يف ثالثة  اأي��ار من  اليورو يف مايو  يف منطقة 
اأعوام بينما انعك�ص ارتفاع معدل البطالة اىل م�شتوى قيا�شي 
الربع  ال�شديد عن توفري فر�ص عمل يف  باملنطقة يف عجزها 
منطقة  يف  القت�شادي  التعايف  ي��ب��داأ  اأن  املتوقع  وم��ن  الول. 
ال��ي��ورو يف وق��ت لح��ق ه��ذا ال��ع��ام ولكن النمو ي��واج��ه اأخطارا 
اج��راءات موؤملة  اتخاذ  ال��ذي توا�شل فيه احلكومات  الوقت  يف 

لتح�شني اأو�شاعها املالية وتكافح فيه ال�شركات للح�شول على 
ائتمانات من البنوك.

وقال مكتب الح�شاء الوروبي يورو�شتات ان اأ�شعار امل�شتهلكني 
لي�شل  �شهري  اأ���ش��ا���ص  على  اأي���ار  مايو  يف  باملئة  1ر0  ارتفعت 
معدل الت�شخم ال�شنوي اىل 4ر1 باملئة مقابل 2ر1 باملئة يف 
اأبريل ني�شان. وقفز معدل الت�شخم يف اأملانيا اأقوى اقت�شاد يف 
منطقة اليورو اىل 6ر1 باملئة على اأ�شا�ص �شنوي يف مايو اأيار 
مقابل 1ر1 باملئة يف اأبريل ني�شان بينما مل ي�شجل الت�شخم يف 
فرن�شا �شوى زيادة طفيفة وا�شتقر يف ايطاليا عند 3ر1 باملئة.

ب�شكل ملحوظ يف  اليورو  الت�شخم يف منطقة  وتراجع معدل 
ال�شهر القليلة املا�شية وهو اأقل بكثري من امل�شتوى امل�شتهدف 
باملئة.  اثنني  ع��ن  يقل قليال  ال��ذي  الوروب���ي  امل��رك��زي  للبنك 
ان��ه ي��رى اأن خماطر  وق��ال البنك يف يونيو ح��زي��ران اجل���اري 

الت�شخم متوازنة ب�شورة عامة.
تت�شح يف  اليورو  اأزم��ة منطقة  اأن  بيانات يورو�شتات  واأظهرت 
يعك�ص  مم��ا  الول  ال��رب��ع  يف  باملئة  5ر0  التوظيف  انخفا�ص 
حجم البطالة التي �شجلت م�شتوى قيا�شيا يف اأبريل ني�شان اذ 

بلغ عدد العاطلني عن العمل 4ر19 مليون عاطل.

�لت�شخم يف منطقة �ليورو يف �أدنى م�شتوياته بـ3 �أعو�م

املال والأعمال

•• تولوز-ا ف ب:

للرحالت  خم�ش�شة  جديدة   350 ايربا�ص  طائرة  قامت 
حا�شمة  مرحلة  ت�شكل  لها  جتريبية  رحلة  ب��اول  الطويلة 
من برنامج يهدف اىل مناف�شة المريكية بوينغ يف طائرات 

الرحالت الطويلة واجنزت بعد اربع �شاعات بال م�شاكل.
غرينت�ص  بتوقيت  الثامنة  ال�شاعة  عند  ال��ط��ائ��رة  واقلعت 
تولوز-بالنياك )جنوب غرب  ام�ص اجلمعة من مطار  من 
عند  نف�شه  املطار  يف  حطت  عندما  رحلتها  وانتهت  فرن�شا( 

ال�شاعة 14،06 تغ.
وذكر �شحافيون من وكالة فران�ص بر�ص ان الطائرة اقلعت 
و�شط  الغربي  ال�شمال  باجتاه  املطار  كونكورد يف  من مدرج 
ال�شماء الغائمة جزئيا امام اعني اآلف من موظفي ايربا�ص 
مدينة  �شكان  م��ن  وم��ئ��ات  وم�شوؤولني  امل�شنع،  م��ن  خ��رج��وا 

تولوز.
من  اك��رث  بن�شبة  امل�شنوعة  ال��ط��ائ��رة  كانت  �شاعتني،  وبعد 
خم�شني باملئة من مواد مركبة اخف من املعدن مثل طائرة 
جبال  ف��وق  حتلق  ب��وي��ن��غ،  تنتجها  ال��ت��ي   787 درمي��الي��رن 

البريينيه.
وقال قائد الطائرة بيرت ت�شانلدر عرب الدائرة التلفزيونية 

التي ثبتت يف الطائرة انها تعمل ب�شكل جيد جدا .
ان  اجل��و  يف  الختبار  فريق  ع�شو  ت�شامبان  فرانك  واو�شح 
هذه الرحلة ل تهدف اىل فح�ص كل امكانيات الطائرة ول 
اىل الو�شول اىل ارتفاع الرحالت الطويلة الذي يبلغ ع�شرة 

اآلف مرت.
ي���رام، ميكن ان حت�شل  ���ش��ىء على م��ا  اذا ج��رى ك��ل  ول��ك��ن 
والوروبية  المريكية  ال�شلطات  من  �شهادة  على  الطائرة 

خالل 12 �شهرا ون�شف .
التقنية يف  اع�����ش��اء يف اخل��دم��ات  ال��رح��ل��ة �شتة  ب��ه��ذه  وق���ام 
اي��رب��ا���ص وط���ي���اران اح��ده��م��ا ف��رن�����ش��ي وال���ث���اين بريطاين 
ي�شاعدهم مهند�شون �شيقومون بتجارب عدة خالل حتليق 

الطائرة.
و�شكلت هذه الرحلة التي ا�شتمرت اربع �شاعات بداية �شل�شلة 
قبل  اخل��دم��ة  الطائرة يف  ه��ذه  اىل و�شع  تهدف  اخ��ت��ب��ارات 

نهاية 2014.
يف  رئي�شيا  رهانا  ت�شكل  التي  الطائرة  ه��ذه  لنماذج  وميكن 

المريكية،  و787   777 بوينغ  لطائرتي  اوروب��ا  مناف�شة 
ا�شتيعاب بني 270 و350 راكبا يف رحالت بطول 15 الف 

كيلومرت.
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  لل�شركات  امل��ن��ت��دب��ة  ال���وزي���رة  وق��ال��ت 
ولفرن�شا  ليربا�ص  عظيم  ي��وم  ان��ه  بيلوران  وردة  والبتكار 

ولوروبا .
املدرج  تلة تطل على  وجتمع مئات من ه��واة الطريان على 
مناظري  يحمولن  وه��م  ال��ط��ائ��رة.  ل��ه��ذه  رح��ل��ة  اول  ملتابعة 
م��ك��ربة واج���ه���زة ل���ش��ل��ك��ي ل��ل��ال���ش��ت��م��اع اىل ات�����ش��الت برج 
امل��راق��ب��ة. ك��م��ا ح�����ش��ر اق����الع ال��ط��ائ��رة ع���دد م��ن املوظفني 

احلاليني وال�شابقني واملتعاقدين مع ايربا�ص.
والرهان ال�شا�شي لطالق هذه الطائرة هو مناف�شة بوينغ 
777 و787 اللتني تغلبان يف ا�شاطيل الرحالت الطويلة 
و�شع  الخ�����رية يف  ه���ذه  ك��ان��ت  وان   ،330 اي��رب��ا���ص  ع��ل��ى 
ول��ن حتل  و�شعها يف اخلدمة  على  عاما  ع�شرين  بعد  جيد 

ايه350 حملها ال تدريجيا.
قبيل  بريجييه  فابري�ص  ايربا�ص  ع��ام  ومدير  رئي�ص  وق��ال 
اقالع الطائرة ان جناح برنامج ايه350 �شي�شمن م�شتقبل 

ال�شركة لع�شرين �شنة . وتقدر ايربا�ص حجم �شوق طائرات 
عاما.  ع�����ش��ري��ن  خ���الل  اآلف  بخم�شة  ال��ط��وي��ل��ة  ال���رح���الت 
ويعول بريجييه ومدير املجموعة التجاري جون ليهي على 
تتجاوز  ان  ويفرت�ص  املبيعات.  ه��ذه  ن�شف  على  احل�شول 
بفارق كبري �شوق الطائرات العمالقة ايه380 التي �شجلت 
�شنوات  خم�ص  بعد  منها   103 ت�شليم  ومت  طلبية   262

ون�شف ال�شنة على بدء ت�شغيلها.
واذا كانت طائرات الرحالت املتو�شطة التي تت�شع لقل من 
مئتي �شخ�ص مثل ايه320 تبقى الكرث رواجا وعددا، فان 

ا�شعار طائرات الرحالت الطويلة اكرب بثالث مرات ويبلغ 
للنماذج  دولر  م��ل��ي��ون   300 ح���واىل  منها  ال���واح���دة  �شعر 

اجلديدة.
افتتاح  من  اي��ام  ثالثة  قبل  التجريبية  الرحلة  ه��ذه  وتاأتي 
م��ع��ر���ص ل��وب��ورج��ي��ه اجل�����وي ال�����ذي ت��ت��ن��اف�����ص ف��ي��ه بوينغ 

وايربا�ص عادة.
)اي  الوروبية  اجلوية  ال�شناعات  رئي�ص  ان��درز  توم  وتوقع 
ايه دي ا�ص( ال�شركة الم ليربا�ص ان حت�شل املجموعة على 

مئات العقود خالل املعر�ص.

�شتدخل اخلدمة قبل نهاية 2014

�نطالق �أول رحلة لأحدث طائر�ت �إيربا�س350

•• �شنغافورة-رويرتز:

يرتقب  اذ  ام�����ص  ي��ذك��ر  تغري  دون  ال��ذه��ب  ا�شتقر 
البنك  الحت��ادي  الحتياطي  اجتماع  امل�شتثمرون 
النقدية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ل��ب��ح��ث  الم���ري���ك���ي  امل���رك���زي 
الو�شوح  على مزيد من  للح�شول  املقبل  ال�شبوع 
برناجمه  ���ش��ي��ق��ل�����ص  ال��ب��ن��ك  ك����ان  اذا  م���ا  ب�������ش���اأن 
الحتياطي  برنامج  وي��ع��ادل  ال�شخم.  التحفيزي 
النقود  طباعة  عملية  ال�شندات  ل�شراء  الحت���ادي 
جاذبية  من  يحد  اأن  الربنامج  تقلي�ص  �شاأن  ومن 
الذهب كاأداة حتوط من الت�شخم. وت�شرر الذهب 
ال����ذي ت���راج���ع 17 ب��امل��ئ��ة ه����ذا ال���ع���ام م���ن خروج 
بالذهب  املدعومة  املوؤ�شرات  �شناديق  تدفقات من 
وال�شني  الهند  يف  الطلب  �شعف  على  وع��الم��ات 
يف  ال��ذه��ب  �شعر  وا�شتقر  الرئي�شيني.  امل�شرتيني 
لالوقية  دولر  40ر1385  عند  الفورية  ال�شوق 
الون�شة بحلول ال�شاعة 0645 بتوقيت جرينت�ص 
الذهب  وارت��ف��ع  اخلمي�ص.  طفيف  انخفا�ص  بعد 
20ر7 دولر  ن��ح��و  ال��ع��ق��ود الج��ل��ة  الم��ري��ك��ي يف 

1385 دولرا لالوقية وتراجع �شعر الف�شة  اىل 
4ر0 باملئة اىل 7ر21 دولر لالوقية بينما ارتفع 

دولر  75ر1451  اىل  ب��امل��ئ��ة  1ر0  ال��ب��الت��ني 
والبالديوم 2ر0 باملئة اىل 2ر731 دولر.

•• لندن-رويرتز:

ام�ص بعد هبوطها على  ال�شهم الوروبية  ارتفعت 
اأم��ري��ك��ي��ة قوية  ب��ي��ان��ات  اأي����ام بف�شل  اأرب���ع���ة  م���دى 
ك���ان ت��اأث��ريه��ا اأك���رب م��ن ح��ال��ة ع���دم ال��ي��ق��ني ب�شاأن 
ا���ش��ت��م��رار اج�����راءات الح��ت��ي��اط��ي الحت����ادي البنك 
املركزي المريكي للتحفيز النقدي. وارتفع موؤ�شر 
الوروبية  ال�����ش��رك��ات  ل���ش��ه��م   300 ي��وروف��ر���ش��ت 
الكربى 2ر0 باملئة اىل 70ر1175 نقطة بحلول 
ال�شاعة 0708 بتوقيت جرينت�ص بعد تراجعه 1ر0 
باملئة حني قل�ص خ�شائر مبكرة بعد �شدور بيانات 
الوليات  يف  البطالة  واع��ان��ات  التجزئة  مبيعات 
املتحدة. وقال فيليب جي�شلز رئي�ص ق�شم البحاث 
يف بي.ان.بي باريبا فورت�ص جلوبال ماركت�ص مازلنا 
الحتادي  الحتياطي  يخف�ص  ق��د  نعم  متفائلني 
اأتوقع ذلك هذا  اج��راءات التحفيز قليال لكنني ل 
العام ويف اأنحاء اأوروبا ارتفع موؤ�شر فاينن�شال تاميز 
100 الربيطاين 4ر0 باملئة وكاك 40 الفرن�شي 

باملئة. 8ر0  الملاين  وداك�ص  باملئة  7ر0 

�لذهب ي�شتقر و�شط ترقب لجتماع �ملركزي �لأمريكي

�لدولر �شعيف مقابل �لني و�مل�شدرين ي�شعون لل�شر�ء 

�لأ�شهم �لأوروبية ترتفع بعد هبوط لـ 4 �أيام

�ل�شني تعيد �إحياء م�شروع �أكرب �شد يف �أوغند� 
•• كمباال-رويرتز:

500 مليون دولر لوغندا مل�شاعدتها على بناء �شد  اأفادت وثيقة حكومية ام�ص اأن ال�شني قدمت ائتمانا بقيمة 
كبري لتوليد الكهرباء على نهر النيل يف منطقة كاروما لتعيد احياء امل�شروع الذي تبلغ تكلفته ملياري دولر والذي 
�شيولد  ال��ذي  ال�شد  بناء  البدء يف  تتوقع  انها  قالت  كانت احلكومة قد  التمويل.  نق�ص  ب�شبب  �شنوات  توقف عدة 
600 ميجاوات من الكهرباء قبل نهاية 2013 وامتامه يف غ�شون خم�ص �شنوات. و�شيكون ذلك اأكرب �شد لتوليد 
الكهرباء يف اأوغندا بعد اأن بداأت ت�شغيل �شد بوجاجايل الذي يقع على نهر النيل اأي�شا والذي يولد 250 ميجاوات. 
مليزانية  وثيقة  واأظهرت  مائية.  550 ميجاوات من م�شادر  يبلغ  الذي  الكهرباء  اأوغندا من  انتاج  وياأتي معظم 
2013-2014 من وزارة املالية الوغندية اطلعت عليها رويرتز اأن 700 مليون دولر من متويل امل�شروع �شياأتي 

من م�شادر حكومية و500 مليون دولر من ال�شني وتعتزم احلكومة جمع املبلغ الباقي من وكالت للتنمية.

�لبنك �لإ�شالمي ميول تون�س بـ2ر1 مليار دولر 
تون�ص-رويرتز:

قالت تون�ص ام�ص ان البنك ال�شالمي للتنمية وافق على امدادها بخط متويل ي�شمل قرو�شا ومنحا بقيمة 2ر1 
مليار دولر خالل العوام الثالثة املقبلة. وقالت رئا�شة الوزراء يف بيان اأر�شل لرويرتز البنك وافق مبوجب اتفاقية 
�شراكة على منح تون�ص قرو�شا ومنحا بقيمة 2ر1 مليار دولر. و�شيكون خط التمويل على ثالث �شنوات مبعدل 
400 مليون دولر �شنويا لتمويل م�شاريع يف قطاعات الفالحة وال�شناعة والتجارة. ونقل البيان عن احمد حممد 
رئي�ص البنك ال�شالمي للتنمية قوله ان البنك �شيمنح تون�ص �شمانا ماليا ل�شدار �شكوك ا�شالمية بقيمة 600 
املحلي  الناجت  من  باملئة  9ر5  نحو  اىل  تون�ص  ميزانية  عجز  يرتفع  اأن  املتوقع  وم��ن   .2014 قبل  دولر  مليون 

الجمايل هذا العام مقارنة مع 1ر5 باملئة للعام املا�شي.

��شتبعاد حت�شن �لنمو قريبًا بفرن�شا 
•• باري�ص-رويرتز:

قال املكتب الوطني لالح�شاءات ام�ص ان من غري املرجح ان تعود فرن�شا يف اأي وقت قريب اىل م�شتويات النمو التي 
�شجلتها قبل اندلع الزمة املالية يف 2008 و�شجل ثاين اأكرب اقت�شاد يف منطقة اليورو الذي �شقط يف ركود غري 

عميق يف بداية العام منوا بلغ يف املتو�شط 2ر2 باملئة يف الفرتة من 1994 اىل 2007 .
�شنويا  باملئة  9ر1  ايل  2ر1  من  �شيرتاوح  املحتمل  النمو  فان  لالح�شاءات  الوطني  املكتب  لتقديرات  وفقا  لكن 
املحتمل مهم لتخطيط  والنمو  باملئة  5ر1  التقدير الكرث ترجيحا هو  2025 وان  2015 اىل  الفرتة من  يف 

ال�شيا�شات القت�شادية واملالية املتو�شطة الجل وتقديرات املوؤ�شرات الخرى لالقت�شاد الكلي.

•• طوكيو-رويرتزك

لكنه  ام�ص  ال��ني  مقابل  �شعيفا  ال���دولر  ظ��ل 
ا�شتقر فوق م�شتوى 95 ينا بعد هبوطه اىل 
ال�شابقة  اأدن��ى م�شتوى يف �شهرين يف اجلل�شة 
بف�شل ارتفاع ال�شهم اليابانية وطلبات �شراء 

من �شركات الت�شدير.
التعامالت  اأح������دث  يف  ال�������دولر  ���ش��ع��ر  وب���ل���غ 
م�شتواه  عن  طفيف  بانخفا�ص  ين  28ر95 
بارتفاع  لكن  المريكية  التعامالت  اأواخ��ر  يف 
اأم�ص  �شجله  ال��ذي  ين  75ر93  عن م�شتوى 
لال�شهم  نيكي  م��وؤ���ش��ر  ه��ب��وط  بعد  اخلمي�ص 
اليابانية 4ر6 باملئة وارتفع نيكي 9ر1 باملئة 

.
ال��دولر مقابل الني مبوؤ�شر  وارتبطت حركة 
ال�شهم اليابانية يف ال�شابيع القليلة املا�شية 
بيع  ن�شاط  عن  يتوقفون  امل�شتثمرون  ب��داأ  اذ 
ال�شوق  الني و�شراء ال�شهم الذي هيمن على 

الثاين ومايو  ت�شرين  الفرتة بني نوفمرب  يف 
دفع  اىل  ال�شهم  ه��ب��وط  اأي�شا  وي���وؤدي  اأي���ار. 
الدولرية  م��راك��زه��م  لتقلي�ص  امل�شتثمرين 

التي كونوها للتحوط من انخفا�ص الني.
وا���ش��ت��ق��ر م��وؤ���ش��ر ال�����دولر ال����ذي ي��ق��ي�����ص قوة 
بعد  ع��م��الت  �شلة  مقابل  الم��ري��ك��ي��ة  العملة 
هبوطه اأم�ص اىل اأدنى م�شتوى يف اأربعة اأ�شهر 
اأنع�شت بيانات اأمريكية  500ر80 حني  عند 
امل�شتثمرين  وج��ع��ل��ت  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ش��ه��م  ق��وي��ة 

يف�شلون اليورو.
ويو�شك موؤ�شر الدولر على ت�شجيل انخفا�ص 
ع��ل��ى م���دى ال�شبوعني  ب��امل��ئ��ة  ث��الث��ة  ب��ن��ح��و 
امل��ا���ش��ي��ني وه���و اأك���رب ان��خ��ف��ا���ص م��ن ن��وع��ه يف 
اأكرث من عام. وا�شتقر اليورو قرب م�شتواه يف 
3352ر1  المريكية عند  التعامالت  اأواخر 
دولر بعد �شعود متدرج بداأ يف 17 مايو اأيار 
واأو�شله اىل اأعلى م�شتوى يف اأربعة اأ�شهر عند 
3390ر1 دولر . وتراجع الدولر ال�شرتايل 

باملئة اىل 9587ر0 دولر اأمريكي بعد  6ر0 
9665ر0  ب��امل��ئ��ة اىل  اث��ن��ني  ن��ح��و  ارت��ف��اع��ه 

دولر اأمريكي .

باملئة  5ر0  النيوزيلندي  ال���دولر  وانخف�ص 
ارتفاعه  بعد  اأم��ري��ك��ي  دولر  8053ر0  اىل 

. باملئة  9ر1 

تر�جع عدد �لأ�شهم �ملتد�ولة يف بور�شة بريوت 
•• بريوت-يو بي اأي:

اأظهر تقرير دوري ان الأ�شهم املتداولة يف بور�شة بريوت �شجلت يف نهاية ال�شبوع املايل احلايل 
ام�ص تراجعا يف عددها وارتفاعا يف قيمتها مقارنة بالأ�شبوع املايل املا�شي وجرى خالل ال�شبوع 
مت  كان  بينما  دولرا،  ماليني   8.335.132 قيمتها  �شهما  املايل احلايل تداول 601420 

خالل ال�شبوع املايل املا�شي تداول 624816 �شهما قيمتها 4.888.882 ماليني دولرا .
�شوليدير وهي من كربى  ل�شركة  �شهما   301065 ت��داول  امل��ايل احل��ايل  ال�شبوع  ومت خالل 
�شركات العقارات يف ال�شرق الو�شط قيمتها 3.474.248 ماليني دولرا فيما كان مت خالل 
 1.072.804 قيمتها  �شوليدير  ل�شركة  �شهما   88124 ت���داول  امل��ا���ش��ي  امل���ايل  ال���ش��ب��وع 
23000 �شهم لبنك بيمو قيمتها  ت��داول  امل��ايل احل��ايل  مليون دولر. وج��رى خالل ال�شبوع 
مليون دولر ،بينما كان جرى خالل ال�شبوع املايل املا�شي تداول 272160   2.302.300

�شهما لبنك لبنان واملهجر قيمتها 2.280.446 مليون دولر.

نيكاي يقفز 3.5 % بعد تر�جعه 6 %
•• طوكيو-يو بي اأي:

قفز املوؤ�شر الرئي�شي ل�شوق الأ�شهم اليابانية نيكاي بن�شبة %3.52 ام�ص، بعدما كان �شجل 
تراجعاً ملحوظاً و�شل اإىل %6 اأم�ص الأول .

تكبدها  التي  اخل�شائر  من  قلياًل  تعافى  نيكاي  ان  كيودو  اليابانية  الأن��ب��اء  وكالة  واأف���ادت 
اخلمي�ص، وارتفع بن�شبة %3.52 �شباح اجلمعة.

واأ�شارت اإىل انه بعد تراجعه بن�شبة %6 اأو ما يعادل 800 نقطة، ارتفع نيكاي 438.08 
نقطة ليبلغ 12 األف و883.46 نقطة.

و77.31  األ��ف  اإىل   3.17% اأو  نقطة   33.14 نطاقاً  الأو���ش��ع  توبك�ص  موؤ�شر  وارت��ف��ع 
نقطة وعزا املحللون �شبب الرتفاع اإىل زيادة �شراء الأ�شهم بعدما تراجع قلق امل�شتثمرين 
نتيجة بروز موؤ�شرات على تعايف القت�شاد الأمريكي، اإىل جانب انخفا�ص �شعر الني مقابل 

الدولر.

السبت   -  15   يونيو    2013 م    -    العـدد    10818
Saturday    15    June     2013  -  Issue No   10818



16 السبت   -  15   يونيو    2013 م    -    العـدد    10818
Saturday    15    June     2013  -  Issue No   10818

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/13   جتاري كلي              
ان��وه��ي   جمهول حمل  املحكوم   عليه /1- عبداهلل عبداهلل حممد عبدالرحيم  اىل 
القامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/7 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ ماجد حممد عبداهلل حممد املرزوقي بالزام املدعى عليهما بان 
يوؤديا للمدعي مبلغ  وقدره 140000مائة واربعون الف درهم ف�شال عن فائدة تاخريية 
تعوي�شية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل يف 2012/7/1 وحتى 
.حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  امل�شروفات  والزمتهما  ال�شداد  متام 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  با�شم �شاحب  هذا الع��الن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1074  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -اأم اأي اأي للمقاولت �ص.ذ.م.م   جمهول  حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /الغرير لالن�شاءات منتجات ا�شمنتية �ص.ذ.م.م  وميثله: علي 
ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
الربعاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/8/15 بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/546
وعليه   ch.2D.16 املوافق 2013/6/19 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا 

ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/845  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -دي�شكونت لتاجري ال�شيارات )�ص.ذ.م.م( جمهول  
)���ص.ذ.م.م( وميثله:  امل�شتاأنف /اليو�شف موتورز  ان  حمل القامة مبا 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  الكبان   حممود  عبداملجيد  ريا�ص 
لها  بتاريخ 2012/7/3 وحددت  كلي  رقم 2011/1899 جتاري  بالدعوى 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  املوافق 2013/8/21  جل�شه يوم الربعاء 
رقم ch.2D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     

  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/320 جتاري كلي                          

اىل املدعى عليه/1- �شركة اكو ا�شتار ووتر تكنولوجيا ذ.م.م    جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة م�شاعدات املحيط العاملية للتجارة 
ذ.م.م وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى 
وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خ��ب��ري متخ�ش�ص م��ع ال����زام امل��دع��ي عليه 
الحد  ي��وم   لها جل�شة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
فانت  ل��ذا   ch.1B.8 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة   2013/6/23 امل��واف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/849 جتاري جزئي                          
اىل املدعى عليهما/1- عبدالعزيز خلف عبداهلل الرفاعي 2- مر�شي ابوال�شعود 
مر�شى �شرور جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �شيف را�شد احمد حممد 
احمد ال�شحي  وميثله: ح�شن عبداهلل حممد العبدويل قد اقام عليك الدعوى 
والر�شوم  ال�شركة  من  املدعى  خ��روج  باثبات  احلكم  الثبوت  بعد   ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch.2D.19 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     

  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/249 عقاري   جزئي                          

اىل اخل�شم املدخل /1- علي حممد  احمد عبداهلل الها�شمي/�شريك يف املدعى 
)موؤ�ش�شة  العقارية  للو�شاطة  اي��رث  اون  هيفن  املوؤ�ش�شة  واملالك  ا�شليا  عليها 
جتارية فردية(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ف�شل الرحمن �شودري 
وميثله: جمال حممد عقيل ال�شيد حممد القري�شي   قد اقام عليك الدعوى 
بالر�شوم  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  م��ع  هند�شي  خبري  ب��ن��دب  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/7 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch.1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     

  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/386 عقاري   كلي                          

اىل املدعى عليه /1- احمدعبدالرحيم العطار مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة ام��الك للتمويل )�ص م ع(   قد 
بالوحدة  وال�شراء اخلا�ص  البيع  بف�شخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك 
ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي 1-2 بي-303( بربج في�شتا ديل لكو والزام املدعى عليه 
مببلغ 537.033 درهم بال�شافة اىل مبلغ 189.507.25 درهم تعوي�ص عن فوات مقدار 
الربح، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/23 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch.1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/311 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليه/1- حممد يا�شني حممد جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / تعمري القاب�شة لال�شتثمار )���ص.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف 
عبيد علي احلفيتي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
العقد املربم بني املدعية واملدعى عليه ب�شاأن الوحدة رقم )B111( والزام 
املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم  
الثنني املوافق 2013/6/24 ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة ch.1B.8 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة .
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    
              اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/634   جت كل- م ت-ب- اأظ

المارات    اجلن�شية:  واآخرون  ذ.م.م  للعقارات  ابوظبي  داماك  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  فرن�شا  اجلن�شية:  رولت  جاكو�ص  هرني  جيال�ص  عليه:  مدعي 
الدعوى: ندب خبري ح�شابي املطلوب اعالنه /جيال�ص هرني جاكو�ص رولت 
اجلن�شية: فرن�شا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  8.30 �شباحا  ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/483 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

احمد عي�شى ح�شن عبداهلل احلو�شني اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )م�شغل الدار للخياطة    
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )15131( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد:نا�شر حممد را�شد 
بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات  اجلن�شية:  لوتاه 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    

 املو�سوع: ا�سافة م�سمى القبيلة
للطلب املقدم من ال�شيد/ عبا�ص  عبداهلل علي با�شافة م�شمى 
اىل  ا�شتنادا  وذلك  قيده  خال�شة  يف  البلو�شي(   ( القبيلة 

خال�شة قيد ابن عمه رقم )2050/304( 
يتقدم اىل حمكمة خورفكان  ذلك  اعرتا�ص على  لديه  فمن 
الحتادية البتدائية خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ هذا 

العالن.
القا�سي/ احمد �سعيد عبيد النقبي
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    

 املو�سوع: ا�سافة م�سمى القبيلة
مراد  يو�شف عبدالرحمن  امينه  ال�شيدة/  املقدم من  للطلب 
البلو�شي( يف خال�شة قيدها  علي با�شافة م�شمى القبيلة ) 

وذلك ا�شتنادا اىل خال�شة قيد والدها   رقم )2231/304( 
يتقدم اىل حمكمة خورفكان  ذلك  اعرتا�ص على  لديه  فمن 
الحتادية البتدائية خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ هذا 

العالن.
القا�سي/ احمد �سعيد عبيد النقبي
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    

 املو�سوع: ا�سافة م�سمى القبيلة
للطلب املقدم من ال�شيد/ عبداهلل يو�شف عبدالرحمن مراد 
قيده  خال�شة  يف  البلو�شي(   ( القبيلة  م�شمى  با�شافة  علي 

وذلك ا�شتنادا اىل خال�شة قيد والده  رقم )2231/304( 
يتقدم اىل حمكمة خورفكان  ذلك  اعرتا�ص على  لديه  فمن 
الحتادية البتدائية خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ هذا 

العالن.
القا�سي/ احمد �سعيد عبيد النقبي
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    
بالل فاروق لتجارة مواد البناء /   ذ.م.م

ف��اروق لتجارة  اع��اله هي : بالل  ال�شركة املذكورة   نعلن للجميع بان 
مواد البناء ذ.م.م -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قد تا�ش�شت يف امارة 
ل�شنة )1984(  رق��م  )8(  ال�شركات الحت��ادي   عجمان مبوجب قانون 
رقم  حتت  بالبلدية   و�شجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�شة  وتعديالته 

)51824( وقد قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
     موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

به  التقدم  اع��رتا���ص  او  اي حق  له  لل�شركة فعلى كل من  قانوين   م�شفى  
ن�شر  تاريخ  يوما من  م��دة )30(  اع��اله خ��الل  امل��ذك��ورة  القانوين  للم�شفي 
الع���الن وع��ل��ى ال��ع��ن��وان ال��ت��ايل: ام���ارة عجمان ،  ه����ات����ف:06-7470980  ، 

�ص.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/633 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ حممد عبدالقادر حممد عبا�ص علي خوري  العنوان بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/11م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / اميد عبدالرحيم حاجي زاده بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بف�شخ عقد وكيل اخلدمات املربم بني املدعي واملدعي 
رقم  المي��ان  �شوبرماركت  التجاري  ال�شم  ذات  الفردية  باملوؤ�ش�شة  املتعلق  عليه 
وختم  بتوقيعي  ���ش��در  ب��امل�����ش��اري��ف.   عليه  امل��دع��ى  وال��زم��ت   )CN1059596(
يوما   30 خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/6/13 امل��واف��ق  بتاريخ  املحكمة 

اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  

القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/687 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
 : �شده  املنفذ  �شوريا   اجلن�شية:  احل�شني  احمد  جهاد  التنفيذ/  طالب 
العمري  جمموعة  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العمري  جمموعة 
اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ  م ت- ب-  2012/1695 جت جز-  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند 
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/382 عقاري   كلي                          
اىل املدعى عليه /1- احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة ام��الك للتمويل )�ص م ع(   قد 
بالوحدة  وال�شراء اخلا�ص  البيع  بف�شخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك 
ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي 1-1 بي-612( بربج في�شتا ديل لجو والزام املدعى عليه 
مببلغ 521.737 درهم بال�شافة اىل مبلغ 354.671.53 درهم تعوي�ص عن فوات مقدار 
الربح، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/23 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch.1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     

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

ان  القامة مبا  ر�شاد طباع جمهول حمل  بن  كال طباع  املدعى عليه /1-  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  املدعي / جوين غندور غندور   قد 
والر�شوم  دره���م    255000 مببلغ  وال��ت�����ش��امم  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ �شداد املدعى للدفعة 
الوىل وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch.1B.8 بالقاعة  ���ص   11.00 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/300 جتاري   كلي                          
اىل املدعى عليه /1- روبني لومان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شين�شوجن 
اجننريجن اند كون�شرتك�شن كو ليمتد فرع دبي وميثلها قانونا ال�شيد/يوجن ميوجن نوه 
وميثله: جا�شم عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل النقبي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 )2013/58( رق��م  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ونفاذ  ب�شحة  الق�شاء  بالثبوت  املطالبة 
ال��زام املدعي عليهما بالر�شوم  حجز حتفظي جت��اري وذل��ك بعد �شم ملف احلجز مع 
وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch.1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/374 جتاري   كلي                          
ذ.م.م 2- حميد خ�شر  الربجمية  للحلول  �شوفت  وين  �شركة  املدعى عليهما /1-  اىل 
وميثله:  �شريف  حممد  عزيز  �شعيب   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  العزو 
حممد علي �شلمان املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بحل ال�شركة 
وت�شفيتها ومن ثم ندب م�شفى ق�شائي ليقوم بت�شفية ال�شركة وتوزيع اموالها و�شداد 
بالر�شوم  الثاين  املدعى عليه  الزام  املدعيان وذلك متهيدا حللها مع  او حقوق  ديونها 
وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 ال�شاعة 9.30 
قانونيا وعليك  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch.1C.15 بالقاعة  �ص 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 
القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.)مع تق�شري مدة امل�شافة 

ل�شبوع من تاريخ الن�شر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/352 جتاري   كلي                          

اىل املدعى عليهم /1- جينبو بيلدينغ ماترييالز جي ال تي 2- جينبو للتجارة �ص ذ.م.م 
للتجارة  الرحماين  �شركة   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  لياجن  جيمي    -3
العامة ذ.م.م وميثله: حممد علي �شلمان املرزوقي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املرجتعة  ال�شيكات  قيمة  دره��م(  وق��دره )1395199  عليه مببلغ  املدعى  بالزام  املطالبة 
املدنية والر�شوم وامل�شاريف  املادة 143 من قانون الج��راءات  انفا ح�شب ن�ص  املذكورة 
واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch.1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل )مع تق�شريمدة امل�شافة ل�شبوع من تاريخ الن�شر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/300 جتاري   كلي                          

ان  القامة مبا  ف��رع  حمل  ات�ص  بي  ام  كابيتال جي  الرتاناتيف  املدعى عليه /1-  اىل 
قانونا  وميثلها  دب��ي  ف��رع  ليمتد  كو  كون�شرتك�شن  ان��د  اجننريجن  �شين�شوجن   / املدعي 
ال�شيد/يوجن ميوجن نوه وميثله: جا�شم عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل النقبي   قد اقام 
احلجز  وتثبيت  ونفاذ  ب�شحة  الق�شاء  بالثبوت  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
التحفظي رقم )2013/58( حجز حتفظي جتاري وذلك بعد �شم ملف احلجز مع الزام 
املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  لذا   ch.1B.8 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة   2013/6/24 املوافق  الثنني 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/181 مدين كلي                          
اىل املدعى عليه /1- �شركة املغامر للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م( وميثلها قانونا/

احمد علي كوليل عمر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ع(  م  )���ص  املتكاملة  لالت�شالت 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   177.568.42( مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحامامة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 ال�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch.1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10818 بتاريخ 2013/6/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/661 تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  ان��د   اكويبمنت�ص  ديفن�ص  موبايل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
احلاج  اح��م��د  ومي��ث��ل��ه:  �شابق  حممد  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املهريي  امليدور  خادم بطي 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  )949110( درهم اىل طالب 
ر�شوم  دره���م   35300 مبلغ  اىل  املحكمة.بال�شافة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  توجيهات  على  ب��ن��اء 
ب�شرورة   ، وال�شطرجن  للثقافة  العني  ن��ادي  رئي�ص  نهيان  اآل 
التعاقد مع املدر�شة الأوربية يف التدريب لتح�شني جودة املبادئ 
قاعدة  م�شتوى  وت��ط��وي��ر  واملتقدمني  للمبتدئني  الأ�شا�شية 
النا�شئني بالنادي ، وبعد قيام النادي قبل عدة اأ�شهر بالتعاقد 
الأ�شتاذ  �شلوفينيا وهما  املتميزين من  املدربني  اإثنني من  مع 
الدويل واملدرب املعتمد من الحتاد الدويل تاديج �شاكيل�شيك ، 

والأ�شتاذة ال�شلوفينية مي�شا هرينك
فقد تعاقد �شطرجن العني جمددا مع خبري التدريب الفرن�شي 
واملدرب ال�شابق للنادي مهر�شاد �شريف – الذي �شبق له تدريب 

عدة اأندية اإماراتية وحقق معها اإجنازات بارزة . 

وقد وقع العقد مع املدرب �شعادة حممد اأمني بن عبداهلل احمد 
الزرعوين املدير التنفيذي للنادي حيث اأ�شاد بخربات وقدرات 
املدرب الفرن�شي ودرايته التامة بال�شطرجن الإماراتي وقدرته 

على حتقيق التطور املن�شود لالعبي ولعبات النادي .
�شنوات  لثالث  العني  ن��ادي  تدريب  �شريف  للمدرب  �شبق  وقد 
تلبية  م��وؤخ��را  ع��اد  اأن���ه  اإل  ع��ام��ني  للدولة قبل  م��غ��ادرت��ه  قبل 
ل���دع���وة ع��ي��ن��اوي��ة خل��و���ص جت��رب��ة ال��ت��دري��ب م���ن ج��دي��د مع 

�شطرجن العني .
ومن اأبرز اإجنازات املدرب الفرن�شي مع نادي العني خالل عام 
بامليدالية  �شنوات   10 حتت  النادي  فريق  فوز  هي   2009
الذهبية يف بطولة الإمارات وامليدالية الذهبية - 10 �شنوات 

فردي البنات وامليدالية الذهبية يف بطولة العرب - 10 �شنوات 
للفتيات.

2010 حقق املدرب للنادي ذهبية فردي النا�شئني  ويف العام 
وذهبية  �شنوات   10 حت��ت  النا�شئات  وذهبية  �شنة   12 حت��ت 
�شنوات   10 لفئة  العرب  بطولة  وذهبية  لل�شيدات  دوري  اأول 

وبرونزية العرب لفئة 12 �شنة فتيات.
ويف اآخ���ر ع��ام ت��دري��ب��ي ل��ه م��ع ال��ن��ادي يف ال��ع��ام 2011 حقق 
النا�شئني حتت  ف���ردي  ب��ط��ول��ة  ال��ذه��ب��ي��ة يف  امل��ي��دال��ي��ة  امل����درب 
�شنة   14 الفرق حتت  الذهبية يف بطولة  وامليدالية  �شنة   12
املركز  حقق  التي  والبطولت  امل��دار���ص  بطولت  من  والعديد 

الثاين فيها.

�شطرجن �لعني يتعاقد مع �ملدرب �لفرن�شي مهر�شاد �شريف

••ر�شالة تركيا-وليد اجلابري:

والذي  تركيا  م��رم��رة يف  بحر  ���ش��وب  ال��ي��وم  الأن��ظ��ار  تتجه 
للزوارق  ال��ك��ربي  ت��رك��ي��ا  جل��ائ��زة  الأول  ال�����ش��ب��اق  يحت�شن 
العامل  بطولة  من  الثانية  اجلولة  الأوىل  الفئة  ال�شريعة 
حامل  يتقدمها  زوارق   8 م�شاركة  ت�شهد  والتي   2013
حاليا  العام  الرتتيب  ومت�شدر  املا�شية  ال�شنوات  يف  اللقب 
3 ب��ق��ي��ادة ال��ث��ن��ائ��ي ال��ع��امل��ي ع���ارف �شيف  زورق ال��ف��ي��ك��ت��وري 
الزفني وحممد �شيف املري وو�شيف البطولة العاملية املو�شم 
املا�شي زورق ابوظبي 5 بقيادة الثنائي را�شد الطاير وفالح 

املن�شوري.
والن�شف  الثالثة  ال�شاعة  مت��ام  يف  ال��ي��وم  ال�شباق  وينطلق 
ع�����ش��را ب��ت��وق��ي��ت ت��رك��ي��ا ال�����ش��اع��ة ال��راب��ع��ة وال��ن�����ش��ف متاما 
امل�شاركة ح�شب  ال��زوارق  �شت�شطف  الإم���ارات حيث  بتوقيت 
يوم  ظهر  مناف�شته  جرت  وال��ذي  زمن  اأف�شل  �شباق  نتيجة 

اأم�ص لريفع بعدها العلم الأخ�شر اإيذانا بالنطالقة.
م�شافة  اليوم  الأول  ال�شباق  يف  امل�شاركة  ال���زوارق  و�شتقطع 
ت�شل اإىل 50.03 ميال بحريا ت�شمل لفة البداية البداية 
والتي ت�شل اإىل 3 اأميال بحرية تقريبا و9 لفات على كور�ص 
وم�شار ال�شباق وي�شل طول الواحدة اإىل 4.5 ميال بحريا 
ميال   3.36 ال��واح��دة  ط��وال  ق�شريتان  لفتان  اإىل  اإ�شافة 

بحريا.
بقيادة   3 ال��ف��ي��ك��ت��وري  زورق  الإم������ارات يف  اأب���ط���ال  وي�����ش��ع��ى 
�شباقي  يف  الأول  املركز  معانقة  اإىل  وامل��ري  الزفني  الثنائي 
اجلولة الثانية اليوم وغدا وموا�شلة ال�شدارة على خمتلف 
الأ���ش��ع��دة ع��ق��ب ت��األ��ق ال��ف��ري��ق يف اأوىل اجل����ولت ه��ن��اك يف 
ال�شني بجزيرة هينان ال�شاحرة وحا�شرتها مدينة �شانيا اإذ 
ا�شتطاعا ال�شيطرة على ال�شباقني الأول والثاين والتحليق 
ب�����ش��دارة ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام ل��ل��ح��دث ب��ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة 40 

نقطة.
اليوم  ل�شباق  كبرية  اأهمية  وامل���ري  ال��زف��ني  الثنائي  وي�شع 
الأول  باملركز  والفوز  واح��د  الرقم  ملعانقة  الدائم  ل�شعيهما 
وخ��ا���ش��ة ع����ارف ���ش��ي��ف ال���زف���ني وال�����ذي ي�����ش��اف��ح اجلمهور 
الفئة  ال�شريعة  ال���زوارق  �شباقات  يف  الأوىل  للمرة  الرتكي 
العاملي حممد  البطل  القيادة  زميله يف قمره  الأوىل عك�ص 
ال��ذي جرت  ال�شباق  15 عاما يف  ���ش��ارك قبل  امل��ري وال���ذي 
باأول  ليفوز  ذلك  بعد  عامني  وانتظر  ا�شطنبول  يف  اأحداثه 
ا�شطنبول يف  بعيدا عن  اأي�شا  البطولة ويف تركيا  األقابه يف 

مدينة ماماري�ص الرائعة.
م�شاركة  املرتقبة  اجلولة  فعاليات  ت�شهد  اإن  املنتظر  وم��ن 
بقيادة   5 وابوظبي   3 الفيكتوري  بخالف  اخري  زوارق   6
فالح  وزميله  الطاير  را�شد  العائد  العاملي  البطل  الثنائي 
املن�شوري وايل يحتل املركز الرابع يف الرتتيب العام بر�شيد 
16 نقطة ح�شل عليها من اجلولة الأوىل يف ال�شني حيث 
يتطلعان اإىل حتقيق نتيجة ايجابية وا�شتعادة الربيق الأخاذ 

بني الكبار.
وي���ربز يف ال��ق��ائ��م��ة ���ش��اح��ب ال���ش��ت�����ش��اف��ة ال�����زورق الرتكي 
اأزيك  اأي��غ��ور  الرتكي  بقيادة   91 ا�شيكالر  زاب��و  الرنويجي 
وكري�شتيان زابوري�شكي والذي ت�شدر احدي مراحل ال�شباق 
الأول يف جائزة ال�شني )اجلولة الأوىل للبطولة( وحل فيه 
و�شيفا خلف الفيكتوري 3 قبل اإن يتعر�ص لنقالب مفاجئ 

يف انطالقة ال�شباق الثاين.
الثنائي  بقيادة   7 ب��ي  ي��و  ات�ص  ال���ش��رتايل  ال���زورق  ويطمح 
دارين ورو�ص اإىل موا�شلة التاألق الذي اأظهراه يف البطولة 
العاملية من ظهورهما نهاية املو�شم املا�شي يف دبي وابوظبي 
اإىل  يطمحان  حيث  ال�����ش��دارة  على  ال�شراع  اأط���راف  ك��اأح��د 
خلف  نقطة   24 بر�شيد  الثاين  املركز  يف  موقفهما  تعزيز 
الفيكتوري 3 املت�شدر بفارق كبري ي�شل اإىل 16 نقطة قبل 

بدء املهمة هنا يف تركيا.
ويالحق الفريق ال�شرتايل علي مركز الو�شيف دون فارق 
لوكا  الثنائي  بقيادة   10 فيندي  الي��ط��ايل  ال���زورق  نقاط 
بقوة  ظهر  وال���ذي  كاربيتال  وج��ي��وف��اين  فيندي  فورميلي 
زورقا  اغتني  بعدما  الأويل  امل��راك��ز  على  املناف�شني  ك��اأح��د 

جديدا من موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم.
 23 اكياي  اليطاليان  الزورقان  اأي�شا  ال�شباق  يف  وي�شارك 
غامبياين  م��اري��ا  وغ��ي��ان  نيكوليني  ل��وك��ا  ال��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة 
ال��ف��ارو ام��ات��و والربيطاين  ب��ق��ي��ادة الي��ط��ايل   8 وف��ي��ن��دي 
النم�شاوي  ال����زورق  اأي�����ش��ا  ي�����ش��ارك  ك��م��ا  جينيغ�ص  ميلي�ص 
باولو  غ��ي��ام  الي��ط��ايل  الثنائي  ب��ق��ي��ادة   74 ري�شينيغ  داك 
للمرة  يظهر  وال���ذي  اوك��ت��ي��م  ط���ارق  وال��رتك��ي  مونتافيكي 

الأوىل بني جمهوره يف ا�شطنبول.

جلب  عــلــى  قــــادرة  كـــوادرنـــا   : خليفة  بــن  �شلطان 
البطولت 

تتجلى اأجمل معاين التوا�شل من خالل حر�ص �شمو ال�شيخ 
دوما  الطمئنان  على  نهيان  اآل  بن خليفة  �شلطان  الدكتور 
على مت�شابقي فريق اأبوظبي وعلى بعثة الفريق امل�شاركة يف 
اأم�ص  م�شاء  �شموه  توا�شل  وقد  البحرية،  البطولت  جميع 
والتجهيزات  ال���ش��ت��ع��دادات  اآخ��ر  على  ليطمئن  البعثة  م��ع 
من اأجل جولة تركيا، واملناف�شة التي �شيخو�شها املت�شابقان 
اأول  ويف  الأوىل،  للمرة  معا  املن�شوري  وفالح  الطاير  را�شد 

ظهور للثنائي اجلديد.
وق���د اأك���د ���ش��م��وه اأن امل�����ش��ارك��ة الإم���ارات���ي���ة ال��ق��وي��ة يف هذه 
بوجود  الأوىل  ب��ال��درج��ة  الن��ت��ب��اه  يلفت  م��ا  ه��ي  ال��ب��ط��ول��ة 
زورقي الفيكتوري واأبوظبي، واللذان يقدمان �شورة م�شرقة 
ملا تكون عليه الريا�شة الإماراتية، م�شيدا يف الوقت ذاته مبا 
على  للوطن  اجن��ازات  من  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  تقدمه 

�شعيد هذه البطولة.
ياأتي من  اأبوظبي  بفريق  العتزاز  اأن منبع  �شموه  اأك��د  كما 
مواطنني  مبت�شابقني  ���ش��ن��وات  وم��ن��ذ  ي�����ش��ارك  اأن���ه  منطلق 

وكوادر متتلك القدرة واملهارة للمناف�شة، وقادرة على جلب 
عرب  الإم����ارات  هامة  واإع���الء  املن�شات،  و�شعود  ال��ب��ط��ولت 
ال��ت��واج��د ال��ق��وي واحل�����ش��ور امل��م��ي��ز، وق���ال ���ش��م��وه : ن�شجل 
اأب��وظ��ب��ي وق���درت���ه ع��ل��ى املناف�شة  اإع��ج��اب��ن��ا ال���دائ���م ب��ف��ري��ق 
والتحدي، والذي ي�شارك من خالله دوما مت�شابقني جدد 
يف  يعد  املن�شوري  فالح  املت�شابق  اأن  حيث  متمكنة  وك���وادر 
الكثري  منه  وننتظر  الفريق،  مع  املو�شم  هذا  له  اأول ظهور 

لتقدميه مع فريق اأبوظبي.
واأ�شاف �شموه : م�شاركة الإمارات يف اأي مناف�شة غالية دائما 
اأنبائنا لت�شريف ا�شم الدولة يف  على قلوبنا، وعندما ي�شعى 
امل�شاركات الدولية والعاملية فاإننا نقدم لهم كل اأنواع الدعم 

يف �شبيل حتقيق الأهداف والغاية من هذه امل�شاركة.
للو�شول  الأم��ث��ل  الطريق  ه��ي  الح��رتاف��ي��ة   : �شموه  وق���ال 
فريق  مت�شابقي  وجميع  املميزة،  النتائج  وحتقيق  للعاملية 
اأب��وظ��ب��ي حم���رتف���ني، وم���ع م����رور ال���وق���ت ���ش��ي�����ش��اه��م��ون يف 
الريا�شة عرب  اأعلى يف هذه  ملراتب  اأبوظبي  با�شم  الو�شول 
النتائج املتميزة وامل�شاركة القوية. من ناحية اأخرى حر�ص 
�شموه على احلديث مع املت�شابقني وموؤازرتهم قبل انطالق 
اإيجابي  اأث��ر  بذلك  كان  وقد  اليوم،  الأول  الرئي�شي  ال�شباق 
ل�شموه  ق��دم��وا  وال��ذي��ن  املت�شابقني،  م��ع��ن��وي��ات  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
الوعود مب�شاعفة اجلهد للو�شول لأف�شل النتائج يف �شباق 

اليوم والغد.

وجه ال�شكر لويل عهد دبي
الزفني:امل�شار ينا�شب اجلميع وعدد الزوارق خميب

التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زف��ني  �شيف  ع���ارف  ال��ع��امل��ي  بطلنا  رف��ع 
ال�شكر   3 الفيكتوري  زورق  قائد  تيم  الفيكتوري  ملوؤ�ش�شة 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير 
راعي  الريا�شي  دب��ي  جمل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
امل�شتمرين  واملتابعة  ال��دع��م  على  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
الأمر الذي �شاهم يف النجاحات املتوا�شلة ل�شفراء الإمارات 

يف املحافل الريا�شية املختلفة.
الكتبي  م��رخ��ان  ب��ن  �شيف  ���ش��ع��ادة  بال�شكر  ال��زف��ني  وخ�����ص 
اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري على الدعم الكبري  رئي�ص جمل�ص 
الذي  الفريق  مهمة  من  كثريا  �شهل  ال��ذي  الأم��ر  واملتابعة 
يخو�ص اليوم حتدي ال�شباق الأول يف جائزة تركيا الكربي 

للزوارق ال�شريعة 2013.
اأن  5 م��رات  العاملي  العاملي وال��ذي توج باللقب  واأك��د بطلنا 
الأمور تب�شر باخلري عقب الو�شول اإىل ا�شطنبول ومعاينة 
ورائعا  متميزا  م�شارا  الزفني  اعتربه  وال��ذي  ال�شباق  م�شار 
هذا  يف  متمنيا  امل�����ش��ارك��ني  امل��ت�����ش��اب��ق��ني  م��ه��م��ة  م��ن  ي�شهل 
فريق  يف  اأ�شقاءه  وكلك  امل�شاركني  لكل  التوفيق  اخل�شو�ص 
واختيار  للمحركات  5. وعن مالئمة بحر مرمرة  ابوظبي 
الأم����ر ل يختلف كثريا  اأن  ال��زف��ني  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  امل�����راوح 
و�شنقوم باختيار ما ينا�شب يف مثل هذه املواقف خا�شة وان 

الأجواء تختلف من ناحية برودة الطق�ص و�شقوط الإمطار 
والتي ا�شتقبلت امل�شاركني طوال ظهر اأم�ص.

وابدي الزفني حزنه على تراجع عدد الزوارق امل�شاركة حيث 
و�شل عددها يف هذه اجلولة اإىل 8 زوارق فقط وهذا يعك�ص 
مقارنة  الأخ���رية  الآون���ة  يف  الريا�شة  بهذه  الهتمام  م��دي 

بظهور لفت لآخري مثل زوارق اك�ص كات.

املري:�شنوا�شل بروح النت�شارات
اأكد بطلنا العاملي حممد املري قائد زورق الفيكتوري حامل 
�شيف  ع���ارف  وزم��ي��ل��ه  ان��ه  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  اللقب ومت�شدر 
والتي  النت�شارات  روح  بنف�ص  امل�شرية  �شيوا�شالن  الزفني 

جعلت زورق الفيكتوري 3 �شاحب املركز الأول بال منازع.
موؤ�ش�شة  متيز  وال��ت��ي  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  روح  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ق���وة وتناغم  ب��ك��ل  ت��ي��م جت��ع��ل اجل��م��ي��ع ي�شعي  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
الأجماد  وحتقيق  البطولت  طريق  يف  ال�شتمرار  اجل  من 

الكبرية م�شيدا بالتعاون الكبري والقائم بني اجلميع.

�شاحي خلفان يتمني التوفيق لأمراء البحار
اأع����رب ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ال��ق��ائ��د العام 
جنوم  ال��ب��ح��ار  لأم����راء  القلبية  اأم��ن��ي��ات��ه  ع��ن  دب���ي  ل�شرطة 
التوفيق يف   5 وابوظبي   3 الفيكتوري  الإم���ارات يف فريقي 
م�شوارهما ال�شعب يف ثانية جولت بطولة العامل للزوارق 
وال�شباق  اليوم  �شاق  خ��الل  من  الأوىل-  –الفئة  ال�شريعة 

اخلتامي غدا يف تركيا.
جاء ذلك يف ات�شال هاتفي اج��راه معه عارف �شيف الزفني 
الرتكية اطماأن خالله على  املدينة  اإىل  البعثة  بعد و�شول 
وايل  الكبري  احل��دث  للظهور يف  الإم���ارات  اأبناء  ا�شتعدادات 

انطلق يف بحر مرمرة يوم اأم�ص.

لالإعداد  نخطط  و  مميز  اإماراتي  ح�شور   : الرميثي 
والجناز

عرب �شامل الرميثي رئي�ص بعثة فريق اأبوظبي عن �شعادته لأن 
يكون لالإمارات ح�شور قوي ومميز هنا يف مدينة بينديك 
يف ا�شطنبول عرب زورقي الفيكتوري، وزورق اأبوظبي، وقال 
البطولة،  ل��الإم��ارات يف هذه  لدينا ح�شور قوي وم�شرف   :
وبكل تاأكيد فاإن زوارقنا الإماراتية لها دوما الأف�شلية بحكم 

اخلربة والتميز لكوادر الإمارات ومنذ �شنني طويلة.
وعن م�شاركة فريق اأبوظبي اأو�شح الرميثي اأن را�شد الطاير 
وفالح املن�شوري ي�شاركان معا للمرة الأوىل اليوم، و�شيكون 
هو الظهور الر�شمي الأول للمت�شابقني معا، وقال : نرغب 
الوقت  ويف  املو�شم  ه��ذا  للتناف�ص  اإع���داد  هناك  يكون  اأن  يف 
فاخلربة  املن�شة،  و�شعود  الجن���ازات  لتحقيق  ال�شعي  ذات��ه 
تتمثل هنا يف الطاير، وامل�شاركة احلديثة للمن�شوري والذي 
ك�شف عن اأداء قوي ملت�شابق فذ يف اأول م�شاركة له يف اجلولة 

املا�شية من البطولة.

دبي الريا�شية توؤمن نقل ال�شباق

البحرية  بال�شباقات  اهتمامها  الريا�شية  دبي  قناة  توا�شل 
ومب�����ش��ارك��ة اأم�����راء ال��ب��ح��ار جن���وم ال��ع��امل ���ش��ف��راء موؤ�ش�شة 
ل�شباق  املبا�شر  النقل  تاأمينها  خ��الل  م��ن  تيم  الفيكتوري 
اليوم عند ال�شاعة الرابعة والن�شف ع�شرا بتوقيت الإمارات 
تف�شيليا  و�شفا  �شيقدم  وايل  بو�شقر  جمال  الزميل  ب�شوت 

عن ال�شباق.
دبي  من  احل��دث  عن  خا�ص  ا�شتديو  ال�شباق  بداية  وي�شبق 
اأهل  ال�شحيمي ومب�شاركة نخبة من  الزميل جا�شم  يقدمه 

الخت�شا�ص باإ�شراف اآمنة الزعابي من اإدارة الإنتاج.

م�شتح�شرا البدايات اجلميلة
الزفني يتطلع لفوزه الأول يف تركيا 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملوؤ�ش�شة  امل���دي���ر  ال���زف���ني  ي�����ش��ج��ل ب��ط��ل��ن��ا ع����ارف 
يف  خا�شة  حالة   3 الفيكتوري  زورق  قائد  تيم  الفيكتوري 
البطولة العاملية اإذ ا�شتطاع اإن يحقق 34 انت�شارا من قبل 
خرايف  رق��م  وه��و  ال��ك��ربي  للجائزة  الرئي�شية  ال�شباقات  يف 
 2007 ب��داأت ع��ام  قيا�شا مب��دة م�شاركته يف احل��دث والتي 
الأول يف  ف��وزه  ووقتها كانت بدايته مع الجن��ازات م�شطرا 
تركيا  امل�شافة من  تقرب يف  والتي  رومانيا  وم��ن يف  ارن��دال 
لي�شنع  البدايات  روح  عارف  وي�شتح�شر  الأ�شود.  البحر  يف 
�شباقي اجلولة الرتكية حيث  اليوم وغدا يف  جمدا جديدا 

مل ي�شبق له امل�شاركة قط يف �شباق اأقيم يف ا�شطنبول.

)بحر مرمرة( يعيد ا�شطنبول خلارطة احلدث
مباليني  تعج  )التي  الرتكية  ا�شطنبول  مدينة  ا�شت�شافت 
يف�شلهما  وال��ذي  والآ�شيوي  الأوروب���ي  ق�شميها  يف  ال�شكان 
ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة  حدث  البو�شفور(  م�شيف 
عاما   15 قبل  اأي   1998 عام  الأوىل  للمرة  الأوىل  الفئة 
موتورز  ج��ويل  زورق  ن�شيب  م��ن  وقتها  اللقب  ك��ان  حيث 

بقيادة الثنائي ما�شيمو ليبي ولمبارتو ليوين.
ملحمي  ف��وز  البطولة  �شهد   1999 اأي  ال��ت��ايل  ال��ع��ام  ويف 
لبطلنا ع��ل��ي ن��ا���ش��ر ب��احل��ب��ال��ة وزم��ي��ل��ه الأم��ري��ك��ي ران���دي 
لنتزاعهما  طريقهما  يف  اجل��ول��ة  بلقب  توجا  حيث  �شيزم 
لقب بطولة العامل بزورق الفيكتوري تيم لت�شتمر بعد ذلك 
الثنائي  ف��وز  الإم���ارات من خ��الل  لأب��ن��اء  النجاحات  حكاية 
على  باحلبالة  نا�شر  وع��ل��ي  ح���ارب  خلفان  ���ش��ع��ادة  ال��ذه��ب��ي 
وهو   2000 عام  الأول  باملركز  تيم  الفيكتوري  زورق  منت 
نف�ص العام الذي �شهد الفوز الأول ملحمد �شيف املري برفقة 
زميله �شعادة �شعيد حميد الطاير على منت زورق الفيكتوري 
ولكن لي�ص يف ا�شطنبول واإمنا يف مارماري�ص لتغيب بعدها 
والذي  مرمرة  بحر  يف  جديد  من  اإحيائها  ويعاد  البطولة 
الأ�شود  والبحر  البو�شفور  يعج بحركة بحرية �شخمة عرب 

واأي�شا البحر الأبي�ص املتو�شط.

على اللقب تناف�س  فرق   8

�نطــــالق �ل�شبـــاق �لأول جلائـــزة تـــركيــا لـلزو�رق �ل�شــريعــــة �ليـــوم
مرمرة( )بحر  لأمواج  جاهزان   5 واأبوظبي  الفيكتوري 3 
الزفني واملري عينهما على ال�شتمرار يف ال�شدارة العاملية

تعاقد نادي العني ر�شمياً مع لعب 
�شلطان  امل��ت��م��ي��ز  امل���ي���دان  م��ت��و���ش��ط 
ثالثة  مل�����دة  ع����ام����اً   26 ال���غ���اف���ري 
موا�شم، وذلك يف اإطار م�شاعي اإدارة 
النادي اجلادة لتعزيز �شفوف فريق 
العنا�شر،  م��ن  ب��ع��دد  الأول  ال��ك��رة 
ا�شتعداداً للمو�شم الكروي اجلديد، 
وال����ذي ي��واج��ه ف��ي��ه ب��ط��ل ال����دوري 
ل��ل��م��و���ش��م ال����ث����اين ع���ل���ى ال����ت����وايل، 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  ك��ب��رية  حت���دي���ات 

املحلي والقاري.
وق����ال ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ب��ي��د حماد، 
القدم  لكرة  الأول  الفريق  م�شرف 

امل��ف��او���ش��ات مع  اإن  ال���ع���ني،  ب���ن���ادي 
مثالية،  اأج���واء  يف  م�شت  ال��غ��اف��ري 
الرغبة  ب�شبب  واأريحية،  وب�شهولة 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي اأظ��ه��ره��ا ال��الع��ب يف 

الن�شمام اإىل �شفوف العني.
العني  ه�����دف  اأن  ح���م���اد  واأو������ش�����ح 
املناف�شة  املقبل  املو�شم  يف  الرئي�ص 
معترباً  ال���ب���ط���ولت،  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
اإ����ش���اف���ة جيدة  ان�����ش��م��ام ال���غ���اف���ري 
باإمكانياته  قيا�شاً  الفريق  ل�شفوف 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ع��ال��ي��ة،  ال��ف��ن��ي��ة 
ال��غ��اف��ري انطلقت  امل��ف��او���ش��ات م��ع 
ب��ع��د ال��ت��اأك��د م��ن ان��ت��ه��اء ع��ق��ده مع 

ناديه ال�شابق بني يا�ص.
حظيت  ال���الع���ب  رغ���ب���ة  اأن  واأك������د 
واجلهاز  الإدارة  م��ن  كبري  بتقدير 
ال��ف��ن��ي ب��ن��ادي ال��ع��ني، م��و���ش��ح��اً اأن 
ال��غ��اف��ري �شيجد ت��ع��اون��اً ك��ب��رياً من 
متمنياً  ب��ال��ف��ري��ق  زم���الئ���ه  ج��م��ي��ع 
ل�����ه ال���ت���وف���ي���ق م�����ع ال����ع����ني خ���الل 
يف  وال��ق��اري��ة  املحلية  ال�شتحقاقات 

املو�شم الكروي اجلديد . 
���ش��وؤال ح��ول م��دى �شحة  ورداً على 
ال��ت��ق��اري��ر ال�����ش��ح��ف��ي��ة ال��ت��ي ربطت 
ال�����ع�����ني مب����ف����او�����ش����ات ج���������ادة مع 
بلهنده  يون�ص  املغربيني  الالعبني 

وعادل تاعرابت موؤخراً، قال: كل ما 
ذكر عن الالعبني جمرد اجتهادات 
ل �شحة لها، وكما اأكدت اإدارة النادي 
الأجانب  ب��اأن  م��ن منا�شبة  اأك��رث  يف 
الأرب�����ع�����ة ع���ق���وده���م م�����ش��ت��م��رة مع 
العني، ول توجد يف الفرتة احلالية 
اأجنبي،  لع���ب  اأي  م��ع  م��ف��او���ش��ات 
للمدير  م��رتوك��ة  اخل��ي��ارات  وتبقى 
كافة  ح��ول  اأولري���و  كوزمني  الفني 
التو�شل  يتم  وحال  الفريق،  لعبي 
�شيك�شف  لع���ب  اأي  م��ع  ات��ف��اق  اإىل 
النادي عن تفا�شيل ال�شفقة كعادته 

عرب القنوات الر�شمية .

العني يعلن ر�شميًا تعاقده مع الغافري 3 موا�شم 

حماد: �ملفاو�شات م�شت يف �أجو�ء مثالية وعقود �أجانب �لفريق م�شتمرة
�لعربي ممثل �لكرة �لكويتية 

يف دوري �أبطال �لعرب 
قرر الحتاد الكويتي لكرة القدم ام�ص اجلمعة م�شاركة النادي العربي يف 

بطولة دوري اأبطال العرب يف املو�شم املقبل.
العربي هو  النادي  اأن  الإنرتنت  �شبكة  الر�شمي لالحتاد على  املوقع  وذكر 
�شاحب  باعتباره  العرب  اأبطال  دوري  بطولة  يف  الوحيد  الكويتي  املمثل 
للعبة قرعة  العربي  و�شيجري الحت��اد  الكويتي  ال��دوري  الثالث يف  املركز 

البطولة العربية اأحد يومي 14 اأو 15 يوليو-متوز املقبل.
و�شتقام القرعة يف مدينة جدة غربي ال�شعودية، على هام�ص انتخاب جلنة 

تنفيذية جديدة لالحتاد، وت�شكيل اللجان اخلا�شة بالحتاد.
�شبتمرب-اأيلول  �شهر  يف  العربية  البطولة  من  اجلديدة  الن�شخة  وتنطلق 
والعربي  )ال�شعودية(،  الن�شر  م�شاركة  ع��ن  الإع���الن  مت  ق��د  وك��ان  املقبل 
والن�شر  )اجل��زائ��ر(،  ومولودية  )اجل��زائ��ر(،  العا�شمة  واحت��اد  )الأردن(، 
عن  العربية  ال���دول  بقية  تعلن  مل  بينما  )ت��ون�����ص(،  والإف��ري��ق��ي  )ليبيا(، 

اأنديتها امل�شاركة يف البطولة.
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ال�شاطئية  ال��ق��دم  لكرة  الوطني  منتخبنا  حقق 
فيما   2-5 بنتيجة  ع��م��ان  �شلطنة  ع��ل��ى  ال��ف��وز 
تعر�ص للخ�شارة اأمام منتخب بيالرو�شيا بنتيجة 
ملعب  على  اأقيمتا  اللتني  امل��ب��ارات��ني  يف   3-1
حديقة �شاطئ املمزر ال�شبوع اجلاري، وذلك يف 

اإطار ا�شتعدادات منتخبنا املكثفة خلو�ص نهائيات 
كاأ�ص العامل املقبلة بتاهيتي التي تقام يف الفرتة 
فيها  ويلعب  املقبل،  �شبتمرب   28 اإىل   18 م��ن 
املنتخب  جانب  اإىل  الأوىل  باملجموعة  منتخبنا 
ال�شباين  واملنتخب  ال�شيافة  �شاحب  التاهيتي 

وجاءت  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  ومنتخب 
الفي  بهدف وقوف اجلهاز  املباريات  اإقامة هذه 
ال��الع��ب��ني ح��ي��ث خا�ص  ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات جميع 
اأي�����ش��ا حيث  منتخب ال��ردي��ف ث��الث م��واج��ه��ات 
ثم عاد   4-1 �شلطنة عمان  اأم��ام منتخب  خ�شر 
اأمام  اأن يخ�شر ب�شعوبة  2-2 قبل  وتعادل معه 
���ش��وء هذه  3-4، وع��ل��ى  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب 
النتائج قل�ص املدرب الربازيلي مار�شيلو مينديز 
حاليا،  لعبا   19 لت�شم  املنتخب  لعبي  قائمة 
الن�شر  الأهلي وحميد جمال  ثاين  وه��م: عبيد 
وع��ب��ا���ص م��و���ش��ى الأه��ل��ي وحم��م��د ع��ل��ي ال�شباب 
يف ح��را���ش��ة امل���رم���ى، ق��م��رب حم��م��د وك��م��ال علي 
الو�شل  يو�شف  و�شعيد  عبا�ص  وحممد  الأه��ل��ي 
وهيثم حممد احتاد كلباء يف مركز الدفاع، عادل 
الراهي وعلي كرمي وحممد علي وعبا�ص حممد 
عجمان  ب�شري  واأح��م��د  الن�شر  رج��ب  واإب��راه��ي��م 
وليد  اجلناح،  مركز  يف  الأهلي  امل�شعبي  ورام��ي 
اأحمد وبطي حممد الو�شل وح�شن علي عجمان 

يف الهجوم.
وقال الربازيلي مار�شيلو مينديز مدرب منتخبنا 
ل��ل��غ��اي��ة خ�شو�شا  امل���ب���اري���ات م��ه��م��ة  ك��ان��ت ه���ذه 

اأف�شل  وانتقاء  الرديف  منتخب  لعبي  لتقييم 
العنا�شر منهم، اإىل جانب الك�شف عن اجلوانب 
التي يجب حت�شينها يف املنتخب الأول خ�شو�شا 
لياقة  ل��رف��ع  اأ�شعى  حيث  البدنية  الناحية  م��ن 
الكربى  البطولة  بحجم  يالئم  مب��ا  الالعبني 
املقبلني على خو�شها، ويف املجمل العام اأنا را�ص 
عن الأداء بعد انطالق التدريبات لأ�شابيع قليلة 

فقط .
من  الأول  يف  منتخبنا  ي��غ��ادر  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
لإقامة  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  اإىل  امل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و  ���ش��ه��ر 
مع�شكر يتوا�شل حتى الثامن من ال�شهر نف�شه، 
املنتخب  مع  ودية  مباريات  يخو�ص خالله عدة 
الأوروبية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  م��ن  وع���دد  ال��ب��ي��الرو���ش��ي 

الأخرى.
وكانت قرعة نهائيات كاأ�ص العامل التي �شحبت يف 
ال�شهر اجلاري قد �شهدت توزيع  تاهيتي مطلع 
اأربع جمموعات،  على  امل�شاركة  ال�16  املنتخبات 
حيث �شمت املجموعة الثانية منتخبات: هولندا 
من  امل��ت��اأه��ل  وال��ف��ري��ق  وال�شلفادور  والرج��ن��ت��ني 
ت�شفيات اأوقيانيا حيث �شتقام الت�شفيات يف �شهر 
الربازيل  الثالثة:  املجموعة  املقبل،  اأغ�شط�ص 

الرابعة:  املجموعة  واأوكرانيا،  وال�شنغال  واإيران 
والباراغواي  وال���ي���اب���ان  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  رو���ش��ي��ا 

و�شاحل العاج.
فيما تبدو الفر�شة �شانحة ملنتخبنا يف املجموعة 
على  واأم��ريك��ا  وتاهيتي  ا�شبانيا  ملزاحمة  الأوىل 

اإحدى البطاقات املوؤهلة اإىل الدور ربع النهائي، 
خ����ربة خو�ص  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا مي��ت��ل��ك  اأن  خ�����ش��و���ش��ا 
املناف�شات الكربى من خالل ا�شت�شافة دبي كاأ�ص 
القارات �شنويا منذ عام 2011 والتي حل فيها 

منتخبنا باملركز الثالث العام املا�شي.

على  لالإبحار  ُعمان  م�شروع  يف  النخبة  طاقم  ك��ان 
– م�شندم يف غاية  ال��ُع��م��اين  ال��ط��ريان  م��نت ق���ارب 
الإبتهاج اليوم )12 يونيو( بعدما اقتن�شوا انت�شارهم 
الأول يف الطواف الأوروبي روت دي برين�شي�ص لعام 
امتدت من  التي  اجلولة  واثق يف  اأداء  بعد   2013
ل�شبونة  م��دي��ن��ة  اإىل  الأ���ش��ب��ان��ي��ة  فالن�شيا  م��دي��ن��ة 
الُعماين  الربتغالية.  واجتاز طاقم قارب الطريان 
دقيقة   45 بفارق  متفوقاً  النهاية  خط  – م�شندم 
على قارب �شبيندريفت ، الذي حل يف املركز الثاين، 
دقيقة  و41  ���ش��اع��ة  و23  ي��وم��ني  ق�����ش��وا  ب��ع��دم��ا 
عك�ص  الإب��ح��ار  يف  معظمها  البحر،  يف  ثانية  و38 
اإجت��اه ال��ري��اح. ورغ��م اأن الفوز ال��ذي حققه القارب 
حلظات  عا�ص  الطاقم  اأن  اإل  النهاية،  يف  رائعاً  ك��ان 
ال�����ش��ب��اق عندما  م��ن  الأخ����رية  ال��دق��ائ��ق  ع�شيبة يف 
تراجع تقدمهم، و �شاهدوا قارب �شبيندريفت يتقدم 
عليهم، ولكنهم التقطوا اأنفا�شهم جمدداً بعد فرتة 
الدفة  قائد  ال�شباق وقال  وا�شتعادوا �شدارة  وجيزة 
نيل ماكدونالد: لقد كنا ن�شعر بالقلق خالل الليلة 
اأعتقد باأنهم مل يكونو من قبل  املا�شية، ولكنني ل 
بالن�شبة  ق��وي��اً  حت��دي��اً  يفر�شون  يجعلهم  موقع  يف 
ولهذا  خلطة  وفقاً  الأم��ور  �شارت  النهاية،  ويف  لنا. 
جن��ح��ن��ا يف ال��ف��وز ب��ال�����ش��ب��اق. ون��ح��ن ���ش��ع��داء ج���داً.  
التي  ال��ق��رارات اخلططية  ب��اأن  واأ���ش��اف ماكدونالد 
– م�شندم  ال��ُع��م��اين  ال��ط��ريان  ق���ارب  اتخذها رب���ان 
ب�شاأن الإنطالق اإىل ال�شمال من مدينة فالن�شيا اإىل 
اأ�شباب  اأه��م  من  تعترب  اجلولة  بداية  يف  بينيكارلو 
هذا الفوز، ولكن عمل الطاقم كان حمرتفاً وجيداً 

ب�شكل مت�شق طوال ال�شباق. 

وقال: �شيدين كان هو ال�شخ�ص الذي اتخذ القرار 
يتمثل  ك��ان  وال���ذي  لنا،  بالن�شبة  امل�شار  ح��دد  ال��ذي 
اأو  ال�شت�شهال  وعدم  املحيطي،  الإبحار  موا�شلة  يف 
النحو  ه��ذا  على  ال��ب��دء  مكا�شب  اأن  ورغ��م  الت�شرع. 
القرار  اأن هذا  ثبت  البداية، فقد  بدت حم��دودة يف 
ك��ان ق���راراً ك��ب��رياً وم��ه��م��اً.  واأ���ش��اف: عمل الفريق 
التدريبات،  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأدي���ن���ا  وق���د  ب�����ش��ك��ل ج��ي��د. 
ورغم اأن نتائج هذه التدريبات مل تظهر يف ال�شباق 
ال�شاطئي مبدينة فالن�شيا، فقد ثبت اأهميتها يف هذا 
املناف�شني  على  مبكراً  تفوقاً  حققنا  حيث  ال�شباق؛ 
ال�شدارة،  يف  موقعنا  وندعم  بقوة  ندفع  اأن  واأردن���ا 
التخطيط  اأهمية وقيمة  وهذا ما حدث وقد ثبتت 

املناخي الذي قدمه جون اإيف برينوت قبل ال�شباق 
للربان غافينيه، الذي اأهدى الفوز خلبري الطق�ص 

والفريق 
اأيام تقريباً من خو�ص �شباقات مكثفة  وبعد ثالثة 
اأف��راد طاقم  ي�شبح  اأن  املتوقع  ك��ان من  توقف،  بال 
عند  – م�شندم منهكني  ال��ُع��م��اين  ال��ط��ريان  ق���ارب 
فهد  الُعماين  البحار  ولكن  ل�شبونة،  اإىل  و�شولهم 
يف  املوهوبني  ال�شبان  البحارة  اأب���رز  اأح��د  احل�شني، 
م�����ش��روع ُع��م��ان ل��الإب��ح��ار وال����ذي ي��خ��و���ص مو�شمه 
الثاين يف �شباقات قوارب املود70، رف�ص اأي اإ�شارات 
اإىل تعر�ص اأفراد الطاقم للتعب وقال احل�شني: لقد 
كان ال�شباق رائعاً، وقد اأدينا عماًل جيداً جداً كفريق 

ال��ف��وز ب�شكل كبري  ي��ع��و���ص ه���ذا  ب��ق��ول��ه:  واأ����ش���اف 
ال�شاطئي مبدينة فالن�شيا، ولكننا  ال�شباق  اأداءنا يف 
ن��ت��درب يف جميع الأوق�����ات خ���الل ت��ل��ك الفرتة  ك��ن��ا 
اأف���راد الطاقم على منت  اأف���راد من  مع وج��ود �شتة 
مناوراتنا  تكون  اأف��راد،  �شتة  نكون  وعندما  القارب، 
يف  التغيريات  من  الكثري  هناك  كانت  وق��د  �شل�شة. 
اختبار  ال�شباق مبثابة  ه��ذا  ك��ان  ل��ذا فقد  الإجت���اه، 
ال��ق��ارب وقال  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ل��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى  حقيقي 
حيث  ال�شباق،  بهذا  حقاً  ا�شتمتعت  لقد  احل�شني: 
اأن الأج��واء مل تكن عا�شفة اأو ب��اردة للغاية. ونحن 
نتطلع الآن اإىل خو�ص ال�شباق ال�شاطئي يف مدينة 

ل�شبونة، ونحتاج اإىل حتقيق اأداء جيد. 

فوك�شول  داميان  ال�شهري  اليرلندي  البحار  وق��ال   
ع�شور طاقم م�شندم، الذي و�شل اإىل ل�شبونة لأول 
مرة خالل العام املا�شي على منت القارب جروباما 
يف �شباق فولفو املحيطي العام املا�شي، اإنه كان ي�شعر 
ال�شاعات  يف  اأظ��اف��ره  يق�شم  جعلته  لدرجة  بالقلق 
الليلة  خ��الل  بقوله:  و���ش��رح  ال�شباق  م��ن  الأخ���رية 
اإىل  طريقنا  يف  �شيعفة  ري��اح��اً  نتبع  كنا  امل��ا���ش��ي��ة، 
اأنه كان  ال�شاحل الربتغايل، وكان من الوا�شح جداً 
املياه املحيطية للتقاط  اإىل  اأن نتقدم  يتعني علينا 
ك��ان��ت خمادعة  ال��ت��ي  العملية  وه���ي  ج��دي��دة،  ري���اح 
لأن الأمر بدا يف اإحدى املراحل كما لو اأن املناف�شة 
اأكرب  ب�شكل  ل�شبونة  يف  و���ش��دة  ق��رب��اً  اأك��رث  اأ�شبحت 

لقد  بقوله:  واأ���ش��اف  قبل  ذي  م��ن  عليه  كانت  مم��ا 
كان لدينا الكثري من الثقة فيما كنا نفعله – حيث 
ال�شاطئ  اإىل  العودة  ال�شهل جيداً  �شي�شبح من  كان 
ل��ت��غ��ط��ي��ت��ه��م، ول��ك��ن��ن��ا مت�شكنا  وامل���ح���اول���ة وال�����ش��ع��ي 
الفوز،  ه���ذا  اإىل  بالفعل  ن��ح��ت��اج  ك��ن��ا  وق���د  بخطتنا 
نتائج اجلولة  للخطة!     وف��ق��اً  �شيء  ك��ل  �شار  وق��د 
العماين  1-الطريان  ل�شبونة(:   - )فالن�شيا  الوىل 
)الحتاد  2-�شبيندريفت  ع��م��ان(  م�شندم)�شلطنة 
)فرن�شا(  روث�����ش��ي��ل��د  دي  3-ادم�����ون�����د  الوروب���������ي( 
4-فريباك بابريك)فرن�شا( جدول �شباقات مود70 
التي ي�شارك فيها قارب الطريان الُعماين، م�شندم، 
خالل عام 2013 . 6 – 30 يونيو: �شباق ل روت 
 – ل�شبونة  اأ���ش��ب��ان��ي��ا؛   – )فالن�شيا  برين�شي�ص  دي 
ال��ربت��غ��ال؛ دون لوغ��اي��ر – اأي��رل��ن��دا؛ ب��المي��وث – 
اأغ�شط�ص:   8 – فرن�شا(  رو�شكوف  املتحدة؛  اململكة 
���ش��ب��اق حت���دي اأ���ش��ب��وع ك����اوز اأرت��ي��م��ي��ز 11 – 13 
نوفمرب:   3 ن��ت  فا�شت  روليك�ص  �شباق  اأغ�شط�ص: 

تران�شات جاكيه فابري.
م�شندم-  الــُعــمــاين،  الــطــريان  ــارب  ق فريق 

امل�شارك يف �شباقات مود70 لعام 2013 .
�شيدين غافينيه )فرن�شا( – بحار حميطي توما�ص 
لو بريتون )فرن�شا( - بحار حميطي فهد احل�شني 
ماكدونالد  نيل  حميطي  بحار   - ُع��م��ان(  )�شلطنة 
داميان  ب��ح��ار حم��ي��ط��ي   - ال��ع��ظ��م��ى(  )ب��ري��ط��ان��ي��ا 
فوك�شول )اأيرلندا( - بحار حميطي جيلي فافينيك 
البو�شعيدي  حم�����ش��ن  حم��ي��ط��ي  ب��ح��ار   - )ف��رن�����ش��ا( 
ال��ب��و���ش��ع��ي��دي )�شلطنة  ُع���م���ان( حم�����ش��ن  )���ش��ل��ط��ن��ة 

ُعمان( اأحمد احل�شني )�شلطنة ُعمان(.

اأع��ل��ن��ت الم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل����دول جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون ع��ن خطط 
لعام  املجل�ص  ب���دول  الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  التنظيمية  اللجان 
2013 والتي التزمت برفع خططها كاملة ومن بينها اللجنة 
التنظيمية لألعاب القوى بدول جمل�ص التعاون ومقرها دولة 
اعتماد هذه اخلطط يف  املتحدة وذل��ك بعد  العربية  الم��ارات 
روؤ�شاء  وامل��ع��ايل  ال�شمو  لأ���ش��ح��اب  التنفيذي  املكتب  اج��ت��م��اع 

اللجان الوملبية بدول جمل�ص التعاون.
اأقيمت  بطولت  خم�ص  التنظيمية  اللجنة  اأن�شطة  وتت�شمن 
القطرية  بالعا�شمة  امل��ا���ش��ي  اب��ري��ل  يف  بالفعل  واح���دة  منها 
الدوحة وهي البطولة ال�14 للرجال وال� 7 للنا�شئني لألعاب 

مملكة  يف  للنا�شئات  ال��راب��ع��ة  البطولة  �شتقام  بينما  ال��ق��وى 
لخرتاق  ال25  والبطولة  املقبل  اأك��ت��وب��ر   28 يف  البحرين 
ال�شاحية للرجال وال�شباب وال14 للنا�شئني والتي حتت�شنها 

دولة الكويت يف الع�شرين من �شهر دي�شمرب.
املوافقة  ومت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا  جديديتان  بطولتان  وا�شتحدثت 
البلقان  ودول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ص  دول  ب��ط��ول��ة  وه��م��ا  عليهما 
لخرتاق ال�شاحية وتقام بدولة المارات يف الثامن ع�شر من 
�شهر نوفمرب ..والثانية ماراثون دول جمل�ص التعاون ويتزامن 
كل عام مع اقامة الجتماع ال�شنوي لأ�شحاب ال�شمو قادة دول 

جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب �شعد ع��و���ص امل��ه��ري الم���ني ال��ع��ام للجنة 
�شعاته  عن  التعاون  جمل�ص  ب��دول  القوى  لأل��ع��اب  التنظيمية 
واملعايل  ال�شمو  لأ�شحاب  التنفيذي  املكتب  مبوافقة  البالغة 
روؤ�شاء اللجان الوملبية بدول التعاون على خطة ن�شاط اللجنة 
يف  حدثني  ا�شتحداث  واملت�شمنة  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  التنظيمية 
على  �شيقام  وال��ذي  التعاون  ماراثون  هو  األأول  الهمية  غاية 
هام�ص اأجتماع قادة دول املجل�ص كل عام يف اإحدى دول املجل�ص 
لالعبي  �شتوفر  والتي  البلقان  ودول  التعاون  بطولة  والثاين 
اب���رز عدائي  ال��ت��ع��اون ف��ر���ش��ة الح��ت��ك��اك م��ع نخبة م��ن  دول 

امل�شافات الطويلة. 

�لأمانة �لعامة لدول �لتعاون تعلن عن خطط �للجان �لتنظيمية لالألعاب �لريا�شية بدول �ملجل�س لعام 2013

�شباقات  معقل  داون����ز  ت�شر�شل  م�شمار  ي�شهد 
اليوم  الأم��ريك��ي  كب  وال��ربي��درز  كنتاكي  ديربي 
ف��ع��ال��ي��ات اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ج���ائ���زة �شاحب 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�ص  ال�شمو 
املالية  ج��وائ��زه��ا  اإج��م��ايل  ال��ب��ال��غ  الأوىل  للفئة 

اأمريكي. دولر  األف   100
ابوظبي  �شباق  مع  بالتزامن  اجلولة  هذه  وتقام 
البالغ  الأوىل  للفئة  للتكافوؤ  فو�شرت  �شتيفان 
اإج���م���ايل ج���وائ���زه امل��ال��ي��ة ن�����ش��ف م��ل��ي��ون دولر 
للتكافوؤ  ليز  دو  فلري  للطريان  الحت���اد  و�شباق 
للفئة الثانية و�شباق كاأ�ص ريجريت للفئة الثالثة 

و�شباق مات وين خليول الفئة الثالثة.
ب��ت��وج��ي��ه��ات من  ال�����ش��ب��اق��ات  وت���اأت���ي تنظيم ه���ذه 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل ودعم الفريق اأول �شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
تاأكيدا  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
ال�شنوات  م���دى  ع��ل��ى  حتققت  ال��ت��ي  ل��ل��ن��ج��اح��ات 
املا�شية يف م�شرية اجلائزة التي �شربت �شهرتها 
الآف�����اق واأ���ش��ب��ح ي�����ش��ار ل��ه��ا ب��ال��ب��ن��ان م���ن خالل 
اأو  �شباقاتها  مبتابعة  الأوروبية  ال�شعوب  اهتمام 
من املالك واملربني يف زيادة اإنتاج هذه ال�شريحة 

املهمة من اخليول.
وي��ن��ظ��م ���ش��ب��اق ج���ائ���زة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئي�ص 
الدولة للخيول العربية الأ�شيلة احتاد الإمارات 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
الفرو�شية  احت���اد  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�شمو 
مب�شمار ت�شر�شل داونز العريق الذي ي�شت�شيف 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ل�����ش��ب��اق  املخ�ش�شة  اجل���ائ���زة 

الأ�شيلة للمرة الثانية يف تاريخه.
�شنوات  اأرب���ع  �شن  يف  للخيول  ال�شباق  وخ�ش�ص 
اإجمايل  وال��ب��ال��غ  م��رت   1800 مل�شافة  ف��وق  فما 
يعد  وال����ذي  دولر  األ����ف   100 امل��ال��ي��ة  ج���وائ���زه 
اجلولة الثالثة من �شل�شلة جائزة �شاحب ال�شمو 
رئي�ص الدولة للخيول العربية الأ�شيلة يف اأوروبا 

واأمريكا.
األف   50 م��ن  اأك���رث  ال�����ش��ب��اق  ي�شهد  اأن  وي��ت��وق��ع 
متفرج وتبلغ م�شافته 1800 مرت علي الأر�شية 
اجلواد  ابرزها  ومن  8 خيول  الرملية مب�شاركة 
بن  طحنون  ال�شيخ  ل�شمو  �شبفار  ب��وي  فاليانت 
زايد اآل نهيان باإ�شراف دي مارتينو وبقيادة جي 

روكو.
للتكافوؤ  فو�شرت  �شتيفان  اأب��وظ��ب��ي  �شباق  وي��ع��د 
للفئة الأويل مل�شافة 1800 مرت البالغ اإجمايل 

ابرز  اح���د  دولر  م��ل��ي��ون  ن�شف  امل��ال��ي��ة  ج���وائ���زه 
ال�شباقات الوطنية يف اأمريكا وخم�ش�ص للخيول 
املعمرة على امل�شمار الرئي�شي الرملي ومن ابرز 
بطل  لرينيد  ف��ورت  ال�شباق  يف  امل�شاركة  اخليول 

الربيدرز كب كال�شيك يف العام املا�شي.
وخ�����ش�����ص ���ش��ب��اق الحت������اد ل���ل���ط���ريان ف��ل��ري دو 
البالغ  م��رت   1800 مل�شافة  الثانية  للفئة  ليز 
اإجمايل جوائزه املالية 175 األف دولر للمهرات 
والأفرا�ص يف �شن ثالث �شنوات فما فوق وت�شارك 
فيه 5 خيول ابرزها املر�شحة الويل رويال دلتا.

الثالثة  الفئة  خليول  وي��ن  م��ات  �شباق  وخ�ش�ص 
دولر  األ��ف   100 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ 
والذي كان يطلق عليه �شباق نورثرن دان�شر ومت 
تغيريه تخليدا لذكري مات وين الرئي�ص ال�شابق 

مل�شمار ت�شر�شل داونز وت�شارك فيه 11 خيال.

واأك����د ط��ال��ب ظ��اه��ر امل��ه��ريي اأم���ني ال�����ش��ر العام 
لحتاد الفرو�شية ان �شباق جائزة �شاحب ال�شمو 
رئي�ص الدولة للخيول العربية الأ�شيلة يف عامه 
اأوروب����ا  يف  ال��ر���ش��ال��ة  تو�شيل  يف  جن��ح  الع�شرين 
و�شهد تطورا وجناحا غري م�شبوق بعد ان زادت 

�شعبيته يف اأوروبا واأمريكا.
اأقيمت يف م�شمار  التي  الأويل  ان اجلولة  وق��ال 
ك������وراه ال���ع���ري���ق ب���ال���ت���زام���ن م���ع ���ش��ب��اق اجلنيز 
الي��رل��ن��دي ���ش��ه��ده��ا ج��م��ه��ور غ��ف��ري م��ن حمبي 
ال�شباقات واليوم ن�شهد اقامة اجلولة الثانية يف 
اعرق امل�شامري الأمريكية وهو م�شمار ت�شر�شل 
داون����ز ال��ع��ري��ق م��ع��ق��ل ���ش��ب��اق��ات دي��رب��ي كنتاكي 

والربيدرز كب.
العام  ال�شر  اأم���ني  م�شاعد  العلي  في�شل  واأ���ش��اد 
رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  بجائزة  الفرو�شية  لحتاد 

واأ�شبحت  الآف���اق  �شهرتها  �شربت  التي  ال��دول��ة 
التي  ال�شل�شلة  خالل  من  اخليل  �شناعة  حديث 
معجبون  لل�شباق  واأ�شبح  العامل  اأن��ح��اء  تطوف 
وهو  الأ�شيلة  العربية  اخليول  ل�شباقات  وع�شاق 

ي�شب يف م�شلحتها.
الدكتور  ال�شيخ  �شمو  ب��ج��ه��ود  ال��ع��ل��ي  اأ���ش��اد  ك��م��ا 
احلثيثة  ومتابعته  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان 
يوم  خ���روج  يف  كبري  ب�شكل  ي�شهم  مم��ا  للجائزة 
ال�����ش��ب��اق ب��ال�����ش��ورة ال��ت��ي ت�����ش��رف ال��دول��ة ب�شفة 
وانطلقت  خا�شة  ب�شفة  ابوظبي  واإم����ارة  عامة 
فعاليات �شل�شلة اجلائزة منذ اأكرث من 20 عاما 
وبالتحديد يف عام 1994 حيث حر�ص املغفور له 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
العربية  اخل��ي��ول  لأهمية  اإب����رازا  تاأ�شي�شها  على 

الأ�شيلة والحتفاء بها على الإطار العاملي.

جائزة رئي�س �لدولة للخيول �لعربية تبد�أ �ليوم بديربي كنتاكي �لأمريكي

�أبي�س �ل�شو�طئ يكثف حت�شري�ته للمونديال ويع�شكر يف �أوروبا يوليو �ملقبل

بعد مناف�شة حمتدمة يف طريق �لو�شول �إىل ل�شبونة.. قارب �لطري�ن �لُعماين-م�شندم يفر�س هيمنته ويت�شدر �جلولة �لأوىل من �شباق روت دي برين�شي�س 

زيـــادة مكافـــاآت بطولـــة كــاأ�س 
�لقـار�ت بالرب�زيـل 14 % 

قرر الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( ام�ص اجلمعة زيادة مكافاآت بطولة كاأ�ص القارات التي �شتقام 
بالربازيل يف الفرتة بني 15 اإىل 30 يونيو-حزيران.

وذكر املوقع الر�شمي لالحتاد اأنه مت ر�شد مبلغ 14 مليون و971 األف يورو، بزيادة %14 عن 
مكافاآت بطولة كاأ�ص القارات الأخرية، والتي اأقيمت يف جنوب اإفريقيا عام 2009.

و�شيكون اإجمايل املكافاآت املر�شود موزعا على الفرق الثمانية امل�شاركة يف البطولة، حيث �شيح�شل 
البطل على ثالثة ماليني يورو، بينما يح�شل الو�شيف على مليونى و631 األف يورو، ويح�شل 
�شاحب املركز الثالث على مليونى و255 األف يورو، و�شاحب املركز الرابع على مليون و879 األف 
يورو. واملنتخبات من املركز اخلام�ص وحتى الثامن �شيحل كل منها على مليون و278 األف يورو.
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مر�شد  اج����راه����ا  درا�����ش����ة  ا�����ش����ارت 
ن��و���ش��ات��ي��ل ال�����ش��وي�����ش��ري ب���ان قيمة 
بني  مب��ا  ت��ق��در  الرجنتيني  النجم 
217 و252 مليون يورو اي اكرث 
الربتغايل  م��ن��اف�����ش��ه  م���ن  م���رت���ني 
مر�شد  ويقوم  رونالدو  كري�شتيانو 
الكروية  الم��ور  بتحليل  نو�شاتيل 
ال��ن��واح��ي، واك����دت اخر  م��ن جميع 
الرجنتيني  النجم  ب��ان  ل��ه  درا���ش��ة 
يتفوق على نظرائه لي�ص فقط من 
يقدمها على  التي  العرو�ص  ناحية 
ناحية  من  اي�شا  لكن  امللعب  ار���ص 
املبلغ النظري الذي يتعني على اي 
ن��اد ال��ت��ق��دم ب��ه م��ن اج��ل احل�شول 

على خدماته.
ال�شوي�شريون  ال���ب���اح���ث���ون  ق������ام 
القت�شادية  ال��ق��ي��م��ة  ح�����ش��اب  يف 
اخلم�ص  ال��ب��ط��ولت  لعبي  جلميع 
ال��ك��ربى يف اوروب����ا اخ��ذي��ن يف عني 
م�شاره  ال����الع����ب،  ع��م��ر  الع���ت���ب���ار 
املتبقية  وال��ف��رتة  م�شريته،  خ��الل 
وقيمة  عرو�شه،  عقده،  نهاية  على 

النادي الذي يدافع عن الوانه.

وج����اء م��ه��اج��م ب��ر���ش��ل��ون��ة يف راأ����ص 
كري�شتيانو  على  متقدما  الالئحة 
رونالدو الذي قدرت قيمته احلالية 
مبا بني 102 و118 مليون يورو. 
وقال رافايلي بويل احد ال�شخا�ص 
الذين قاموا بهذه الدرا�شة لوكالة 
اكرب  حظوظ  هناك  بر�ص  فران�ص 
ل��رون��ادو ل��رتك ري���ال م��دري��د، من 
نظرا  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ي���رتك  ان  مي�شي 
مي�شي  ب��ك��ث��ري.  اغ��ل��ى  الخ����ري  لن 
لي�ص يف متناول اي احد، ال بع�ص 

املجانني . 
واع���ت���رب ال���ب���اح���ث ب����ان ال����ف����ارق يف 
ال��ق��ي��م��ة ب���ني ال��ن��ج��م��ني ي��ك��م��ن يف 
رونالدو  يبلغ  الالعبني حيث  عمر 
عقده  وينتهي  والع�شرين  الثامنة 
يف  م��ي�����ش��ي  ب��ي��ن��م��ا   ،2015 ع�����ام 
عقده  وينتهي  والع�شرين  ال�شاد�شة 
املركز  مي�شي  ويحتل   2018 ع��ام 
من   2013-2012 ملو�شم  الول 
ن��اح��ي��ة ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى ال��ل��ع��ب اي�شا 
فرانك  ال��ف��رن�����ش��ي  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا 

ريبريي ورونالدو اي�شا.

من  املزدوجة  الطباق  لرماية  الوطني  منتخبنا  رام��ي  احتل 
الثامن يف  املركز  الدبل تراب حممد عبداهلل �شاحي  احلفرة 
واملقامة حاليا بقرب�ص  الطباق  لرماية  العامل  كاأ�ص  بطولة 

والتي ت�شهد م�شاركة اأقوى جنوم اللعبة يف العامل.
وحقق جنم منتخبنا الوطني وجنم فريق فزاع للرماية 133 
طبقا 25 و 26 و27 و26 و29 طبقا متقدما على الرماة 
واآ�شيا  اأبطال عامل  البطولة وبينهم  �شاركوا يف  الذين  العرب 
والإمارات وحرمه طبق واحد عن دخول النهائيات مع اأف�شل 
القطري  الرامي  اأي�شا عن  العامل وبفارق طبق  �شتة رماة يف 
را�شد العذبة الذي حقق 132 طبقا املركز ال� 12 بينما حل 
بر�شيد  ال��دي��ح��اين  فهيد  الكويتي  الومل��ب��ي  النجم  بعدهما 

16 ثم مواطنه حمد العفا�شي بنف�ص  ال�  املركز  طبقا   129
بر�شيد  العذبة  م�شعود  القطري  ثم   17 ال���  املركز  الر�شيد 

طبقا.  128
ي�شار اىل اأن حممد �شاحي كان قد انتزع امليدالية الربونزية 
منذ �شنوات قليلة على نف�ص امليادين يف بطولة العامل لل�شباب 
والتي اأقيمت يف قرب�ص عام 2007 وحقق وقتئذ 134 طبقا 
وتعد النتيجة احلالية هي ثالث اأف�شل رقم له حيث �شبق اأن 
حقق يف كاأ�ص العامل ب�شان مارينو 135 طبقا ثم قرب�ص من 
بعد  مع�شكرا  �شاحي  بن  حممد  يدخل  و�شوف  والم�ص  قبل 
عودته لال�شتعداد لكاأ�ص العامل املقبلة والتي حتت�شنها مدينة 

غرناطة ال�شبانية.

من جانب اآخر يخو�ص كل من �شيف بن فطي�ص وحممد ح�شن 
الب��راج ال�شكيت والتي ت�شتمر  مناف�شات رماية الطباق من 

يومني يف نيقو�شيا بقرب�ص �شمن مناف�شات كاأ�ص العامل.
بامليدالية  فاز  قد  فا�شيلي  مو�شني  الرو�شي  الرامي  اأن  يذكر 
29 طبقا يف  و  139 طبقا  ت��راب بر�شيد  الدبل  الذهبية يف 
اأن��دري�����ص يف امل��رك��ز الثاين  النهائي وت��اله ال��رام��ي الإي��ط��ايل 
يف  طبقا  و25  طبقا   138 بر�شيد  الف�شية  امليدالية  ون��ال 
النهائي ويف مباراة حتديد املركز الثالث فاز الرمي ال�شيني 
134 طبقا وحقق يف  الربونزية وحقق  بامليدالية  كيانغ  بان 
قد  وك��ان  30 طبقا  اأ�شل  30 من  الكاملة  العالمة  النهائي 

تاأهل للنهائي عرب ال�شوت اأوف.

جنم منتخب رماية �لطباق حممد �شاحي يحل ثامنا يف �لدبل تر�ب يف بطولة كاأ�س �لعامل بقرب�س

يف  ال�شباحة  ع�شاق  اأن��ظ��ار  تتوجه 
اأغ�����ش��ط�����ص ال���ق���ادم اإىل  ال���ع���امل يف 
جممع حمدان بن حممد بن را�شد 
مناف�شات  ملتابعة  بدبي  الريا�شي 
لل�شباحة  ال��راب��ع��ة  ال��ع��امل  بطولة 
قيا�شية  عاملية  مب�شاركة  للنا�شئني 
اإداري  و362  ري��ا���ش��ي   905 ل��� 

ميثلون 93 دولة. 
وت�شري قائمة امل�شاركني يف الن�شخة 
الرابعة من هذا احلدث الذي يقام 
يف ربوع دبي يف الفرتة من 26 اإىل 
�شعف  م�شاركة  اإىل  اأغ�شط�ص   31
البطولت  ���ش��ج��ل��ت��ه  ال����ذي  ال���ع���دد 
 ،)2006( ال��ربازي��ل  يف  ال�شابقة 
وب����ريو   ،)2008( وم��ك�����ش��ي��ك��و 

 .)2011(
البطولة  لهذه  دب��ي  تنظيم  وياأتي 
تبوئتها  ال���ت���ي  امل���ك���ان���ة  ل���ري����ش���خ 
رائ���دة لأهم  كوجهة  م��وؤخ��راً  دب��ي 
مناف�شات الريا�شات املائية العاملية، 
يف  ال�شباحة  ب��ري��ا���ش��ة  ول��الرت��ق��اء 
نتائج  لتحقيق  وال�����ش��ع��ي  ال���دول���ة، 
وتعد  العاملي،  ال�شعيد  على  طيبة 
ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ث��ام��ن اأب����رز حدث 
غ�شون  يف  دب���ي  ت�شت�شيفه  م��ائ��ي 
على  اأخ����رى  وخ��ط��وة  ���ش��ن��وات،   3
طريق تطوير الريا�شات املائية يف 

املنطقة. 

حمدان  جممع  ت�شييد  �شاهم  وقد 
ب��ن را���ش��د الريا�شي يف  ب��ن حممد 
املوا�شفات  اأح���دث  وف��ق   2010
خارطة  على  دبي  و�شع  يف  العاملية 
الكربى،  العاملية  املائية  الأح���داث 
ف�����ش��اًل ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ جم��ل�����ص دبي 
ال����ري����ا�����ش����ي، واحت��������اد الإم����������ارات 
ل����ل���������ش����ب����اح����ة خل�����ط�����ط وب������رام������ج 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ط���وي���ل���ة الأج������ل 
وم�����ش��ت��دام��ة ب���دع���م م���ن الحت����اد 

»فينا«،  املائية  للريا�شات  ال��دويل 
املجتمع،  ع��ل��ى  ب���ال���ف���ائ���دة  ل��ت��ع��ود 
ولزيادة انخراط ال�شباب الإماراتي 

يف الريا�شات املائية. 
و�شهدت ال�شنوات الثالث الأخرية 
ب������ارزاً يف ا���ش��ت�����ش��اف��ة دبي  ت���ط���وراً 
ري����ا�����ش����ات  ك�������ربى يف  لأح������������داث 
وال�شباحة  وال��غ��ط�����ص،  ال�����ش��ب��اح��ة، 
الإي��ق��اع��ي��ة وك���رة امل���اء ���ش��ارك فيها 
وحفزت  ال��ع��امل،  ريا�شيي  اأف�����ش��ل 

ع��ل��ى ممار�شة  الإم���ارات���ي  ال��ن�����صء 
هذه الريا�شات، ووفرت للجماهري 
لق�شاء  فر�شة  الريا�شة  وع�شاق 

اأوقات ممتعة. 
جمدداً  احل���دث  منظمو  ويتطلع 
لبطولة  ا�شت�شافتهم  خ��الل  م��ن 
لإقامة  للنا�شئني  لل�شباحة  العامل 
امل�شتوى  ورف�����ي�����ع  مم���ت���ع  ح������دث 
على  الأطفال  من  املزيد  لت�شجيع 

ممار�شة ريا�شة ال�شباحة.

ال�شريف،  ���ش��ع��د  اأح���م���د  د.  وق�����ال 
اأم��ني ع��ام جمل�ص دب��ي الريا�شي: 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ���ش��ي��ك��ون احل�����دث على 
مب�شاركة  الأداء  من  ع��ال  م�شتوى 
فرق كبرية من دول عريقة يف عامل 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ث��ل  ال�شباحة 
واأ�شرتاليا،  وال�شني،  الأمريكية، 
واأملانيا، ورو�شيا، واليابان، ونتطلع 
لكت�شاف املزيد من جنوم امل�شتقبل 
م���ن خ����الل م�����ش��ارك��ة 93 دول����ة، 

الأمر الذي يتيح الفر�شة جلمهور 
ريا�شييه،  لت�شجيع  امل��ت��ن��وع  دب���ي 
 12 م�شاركة  البطولة  و�شت�شجل 
�شباحاً اإماراتياً �شاباً للمرة الأوىل، 
ون���ح���ث اجل���م���اه���ري ل���ل���ق���دوم اإىل 
جممع حمدان لإحاطتهم بالدعم 
غمار  خو�شهم  خ��الل  والت�شجيع 
اأف�شل  ك��وك��ب��ة م���ن  امل��ن��اف�����ش��ة م���ع 

ال�شباحني النا�شئني يف العامل. 
اأحمد الفال�شي،  اأع��رب  من جانبه 

لل�شباحة  الإم�����ارات  احت���اد  رئ��ي�����ص 
ورئ����ي���������ص ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذا ال��ع��دد ال��ك��ب��ري من 
دل��ي��ل على  ه��ذا  ق��ائ��اًل:  امل�شاركني 
امل��ت��م��ي��زة التي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��م��ع��ة 
اأحداث  تنظيم  يف  دب��ي  بها  حتظى 
ري��ا���ش��ي��ة ن��اج��ح��ة، وم�����ش��ارك��ة 93 
العدد  اأن  يعني  البطولة  يف  دول��ة 
بطولة  م��ع  باملقارنة  ت�شاعف  ق��د 
ال����ع����امل الأخ���������رية ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني يف 

باأكرث  للرتحيب  نتطلع   ،2011
مع  واإداري،  ���ش��ب��اح،   1،000 م��ن 
اأف�����راد ع��ائ��الت��ه��م يف رب���وع جممع 
ح�����م�����دان ب�����ن حم���م���د ب�����ن را����ش���د 
 31-26 الريا�شي يف الفرتة من 
���ش��ت��دب احلياة  اأغ�����ش��ط�����ص، ح��ي��ث 
والذي  ال�شاحر  املجمع  يف  جم��دداً 
للهروب  م��ث��ال��ي��اً  م����الذاً  �شي�شبح 
وال�شتمتاع  ال�شيف،  ح���رارة  م��ن 
ب�شباحة عاملية خالل متابعة جنوم 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل وه����م ي����ط����اردون ذهب 

البطولة. 
وق������د ����ش���ه���دت ب�����ط�����ولت ال���ع���امل 
بروز  للنا�شئني  لل�شباحة  ال�شابقة 
جن��م ال�����ش��ب��اح��ة ال���ش��ب��ان��ي��ة مرييا 
وا�شلت  ال��ت��ي  غ��ار���ش��ي��ا  ب��ي��ل��م��ون��ت 
لقب  بح�شدها  بعد  فيما  تاألقها 
بطولة  يف  ال���ب���ط���ول���ة«  »����ش���ب���اح���ة 
بدبي  م(   25( لل�شباحة  ال��ع��امل 
حدث  اأول  تعد  والتي   ،2010 يف 
مائي بارز ا�شت�شافته دبي، وجنحت 
اأي�شاً يف انتزاع ف�شيتني يف اأوملبياد 
ل��ن��دن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ك��م��ا ك�شفت 
ب��ط��ولت ال��ن��ا���ش��ئ��ني ال�����ش��اب��ق��ة عن 
الفرن�شية كاميل  ال�شباحة  موهبة 
بالذهب،  ُت����وج����ت  ال���ت���ي  م����وف����ات 
اأوملبي�����اد  يف  وال���ربون���ز  وال��ف�����ش��ة، 

العام املا�شي. 

م�شاركــــة قيا�شيـــة يف بطولـــة �لعالــــم �لر�بعــــة لل�شباحــــة للنا�شئــــني 2013 بــدبـــي

حتديات تنتظر �ملنتخب �لأوملبي 
�لرتكي لكرة �لقدم 

اأكد ع�شو احتاد كرة القدم الرتكي فتحي هيبري اأن تزامن دورتي األعاب البحر املتو�شط التي �شتقام 
ما بني 20-30 حزيران-يونيو اجلاري وبطولة كاأ�ص العامل لل�شباب يف تركيا والتي �شتقام ما بني 
21 يونيو-حزيران اجلاري و13 يوليو متوز املقبل �شت�شكالن حتدياً كبرية ملنتخبنا ال�شاب، اإ�شافة 

اإىل ا�شتعدادنا لبطولة اأوروبا لكرة القدم حتت 19 عاماً ال�شهر املقبل.
واأ�شاف هيبري رداً على �شوؤال مرا�شل الأنا�شول عن ا�شتعدادات املنتخب الأوملبي لدورة األعاب البحر 
املتو�شط قائاًل اإن منتخبنا الأوملبي حتت 19 عاماً �شيبذل ق�شارى جهده يف البطولة ولدينا عاملي 
املباراة  و�شل  الرتكي  الأومل��ب��ي  الفريق  اأن  يذكر  ج��ي��داً.  ا�شتغاللها  يجب  التي  واجلمهور  الأر����ص 

النهائية مرة واحد عام 1993 يف تاريخ دورات األعاب البحر املتو�شط.

�لثالثة �لكبار يقودون 
ميامي لعبور �شبريز 

قال جنوم ميامي هيت الثالثة لوبرون جيم�ص ودواين وايد وكري�ص بو�ص 
كلمتهم وقادوا فريقهم اىل فوز عري�ص على �شان انطونيو �شبريز يف عقر 
دار الخري 109-93 وادراك التعادل 2-2 بعد املباراة الرابعة من الدور 

النهائي �شمن الدوري المريكي للمحرتفني يف كرة ال�شلة.
مباريات  ارب��ع  يف  ال��ف��وز  اىل  مناف�شه  ي�شبق  ال��ذي  الفريق  اللقب  وي��ح��رز 
من ا�شل �شبع وتقام املباراة اخلام�شة يف ولية تك�شا�ص غدا الحد قبل ان 

ي�شت�شيف ميامي املباراتني الخريتني الثالثاء واخلمي�ص املقبل.
ووفى جيم�ص بوعده بت�شجيله 33 نقطة وجنح يف 11 متابعة و4 متريرات 
بت�شجيل  اكتفى  عندما  الثالثة  املباراة  يف  الباهت  عر�شه  ليمحو  حا�شمة، 
15 نقطة وقد اعرتف بعدها بانه لعب بطريقة �شيئة جدا وقال جيم�ص 

عندما نتاألق نحن الثالثة �شويا فمن ال�شعب التغلب على فريقنا .
وا�شاف كنت م�شمما على اللعب بطريقة اف�شل مما فعلت الثالثاء ومن 

الن و�شاعدا يجب ان نوا�شل الن�شج على املنوال ذاته .
وتاألق دواين وايد بدوره و�شجل 32 نقطة وا�شاف 6 متابعات و4 متريرات 

حا�شمة، ومل يخ�شر الكرة اطالقا.
وقال وايد انه احد اف�شل العرو�ص لنا يف البالي اوف وامل ان ي�شتمر هذا 

المر. كان الفريق يف حاجة ايل وكان يتعني علي ان اكون على املوعد .
يف املقابل، �شجل كري�ص بو�ص 20 نقطة وجنح يف 13 متابعة.

املباراة  نقطة يف   43 م��ق��داره  م��ع��دل  ي�شجل  الثالثي  ه��ذا  ك��ان  ان  وب��ع��د 
املباراة  املئة من نقاط ميامي يف  80 يف  ك��ان م�شوؤول عن  ال��واح��دة، فانه 

الرابعة.
وعزا مدرب �شان انطونيو خ�شارة فريقه اىل الخطاء الكثرية التي ارتكبها 
فريقه بقوله ل ميكننا ان نرتك الفر�شة مليامي هيت لنه فريق قوي ول 
اي  على  يتعني  الطريقة  بهذه  وواي��د وجيم�ص  بو�ص  يلعب  يرحم، عندما 

فريق ان يقدم مباراة مثالية .
ا�شا�شيا على الرغم من  و�شارك جنم �شان انطونيو الفرن�شي توين باركر 
نقطة   15 بت�شجيله  ج��ي��دة  ان��ط��الق��ة  حقق  وق��د  ع�شلي  بتمدد  ا�شابته 
يف  مت��ام��ا  اختفى  لكنه  الول،  ال�����ش��وط  نهاية  يف  متابعات   6 يف  وجن��اح��ه 
ل  كي  مباراة   31 خا�ص  بانه  علما  نقطة  اي  ي�شجل  ومل  الثاين  ال�شوط 

تتفاقم ا�شابته.
وك�شف باركر لو ان هذه املباراة كانت عادية ملا لعبت لكنها املباراة النهائية 
كذلك مل يقدم جنما �شان انطونيو املخ�شرم تيم دنكان والرجنتيني مانو 
جينوبيلي العر�ص املتوقع منهما وهذا ما يف�شر بدرجة كبرية توا�شع اداء 

فريقهما.

اعلن نادي فالمينغو الربازيلي على موقعه الر�شمي على �شبكة النرتنت 
على  لال�شراف  مينيزي�ص  مانو  ال�شابق  ال��ربازي��ل  منتخب  م��درب  تعيني 

الفريق ام�ص.
واكد النادي توقيع عقد مع املدرب مانو مينيزيز حتى كانون الول-دي�شمرب 
عام 2014 ويحل مينيزي�ص بدل من جورجينيو املقال من من�شبه يف 7 

حزيران-يونيو احلايل بعد ا�شواأ بداية لفالمينغو منذ عام 2011.
متوز-يوليو  من  الربازيلي  املنتخب  تدريب  على  ا�شرف  مينيز�ص  وك��ان 
من�شبه  من  اقيل  ثم   2012 عام  الثاين-نوفمرب  ت�شرين  اىل   2010

وا�شتبدل بلويز فيليب �شكولري.

بعد ا�شهر من الخذ وال��رد بني الحت��اد ال��دويل لكرة 
اع��م��ال بناء  ال��ت��اأخ��ري  ال��ق��دم وال��ل��ج��ن��ة املنظمة ح���ول 
حتت  الربازيلية  الدولة  �شتكون  وجتهيزها،  املالعب 
املجهر لدى انطالق كاأ�ص القارات التا�شعة التي تعترب 

بروفة ا�شا�شية قبل عام من انطالق كاأ�ص العامل.
30 احل���ايل يف  15 اىل  امل��ق��ررة م��ن  وت��ق��ام البطولة 
هوريزونتي،  برازيليا،بيلو  ه��ي:  برازيلية  م��دن  �شت 

فورتاليزا، ري�شيفي، ريو دي جانريو و�شالفادور.
ول يدخل املنتخب الربازيلي �شاحب ال�شيافة وحامل 
اللقب البطولة مر�شحا كما جرت العادة خ�شو�شا بعد 
تراجع ت�شنيفه العاملي اىل املرتبة الثانية والع�شرين، 
الوقت  بع�ص  اىل  حاجة  يف  احلالية  الت�شكيلة  ان  كما 

لكي يتم الن�شجام بني كامل افرادها.
ا���ش��ب��ان��ي��ا بطلة  ت�����ش��ارك  ال����ربازي����ل،  وب��ال���ش��اف��ة اىل 
العجوز،  القارة  و�شيفتها يف  وايطاليا  والعامل  اوروب��ا 

واوروغواي واملك�شيك ونيجرييا واليابان وتاهيتي.
وتلتقي الربازيل مع اليابان يف املباراة الفتتاحية على 

ملعب ماين غارين�شا يف برازيليا العا�شمة.
�شتكون هذه البطولة فر�شة امام كتيبة املدرب فيليبي 
ال��ذي ق��اد منتخب ب��الده اىل اح��راز اللقب  �شكولري 
اكت�شاب  اىل   ،2002 ع���ام  اخل��ام�����ش��ة  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي 
اخل����ربة والح��ت��ك��اك ورف����ع امل��ع��ن��وي��ات ق��ب��ل البطولة 

الكربى املقررة بعد عام من الن.

وخا�شت الربازيل جتربتني ا�شتعدادا لبطولة القارات، 
فتعادلت مع انكلرتا 2-2 على ملعب ماراكانا ال�شهري 

يف ريو وفازت على فرن�شا -3�شفر
حول  كثريون  يطرحه  ال��ذي  ال�شوؤال  جانب  اىل  لكن 
املنتقل  ن��ي��م��ار  ال��ن��ج��م  ب��ق��ي��ادة  املنتخب احل���ايل  ق���درة 
حديثا اىل بر�شلونة ال�شباين يف احرز لقب البطولة، 
الربازيل  ق���درة  ع��ل��ى  م�شلطة  ���ش��ت��ك��ون  الن���ظ���ار  ف���ان 
وجهوزيتها ل�شت�شافة اف�شل كاأ�ص عامل على الطالق 

العام املقبل.
بطولة  �شت�شاعدنا  ريبيلو  ال��دو  الريا�شة  وزي��ر  وق��ال 
ال���ق���ارات ع��ل��ى ال��ت��ح�����ش��ري ج��ي��دا ل��ك��اأ���ص ال���ع���امل. اذا 
�شارت جميع الم��ور ب�شكل جيد يف ما يتعلق بالمن، 
املوا�شالت، املطارات واملراقبة، �شاأكون �شعيدا اما امني 
عام الحتاد الدويل جريوم فالك فقال بف�شل اجلهود 
على  �شنكون  الط����راف،  جميع  تبذلها  ال��ت��ي  الكبرية 

املوعد بالطبع، رمبا مع بع�ص التاأخري يف الت�شليم .
لكنه حذر من ان هذا التاأخري لن يكون م�شموحا يف ما 
يتعلق بكاأ�ص العاملحيث يتعني ان تنجو اعمال البناء او 
املقبل  الرتميم كحد اق�شى يف كانون الول-دي�شمرب 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان��ف��اق احل��ك��وم��ة ملبلغ م��ق��داره 15 
بليون دولر من اجل كا�ص القارت وكاأ�ص العامل، فان 

البالد تعاين من الناحية اللوج�شتية.
وواجهت اللجنة املنظمة �شعوبات يف انهاء اعمال البناء 

مناف�شات  ت�شت�شيف  التي  ال�شتة  امل��الع��ب  ترميم  او 
كاأ�ص القارات وذلك ب�شبب ال�شرابات املتكررة للعمال 
الدويل  لالحتاد  �شتة  ا�شل  من  مالعب  اربعة  �شلمت 
مدينة  يف  ب�شري  خ��ط��اأ  ادى  كما  امل��ح��دد،  امل��وع��د  بعد 
�شقف  انهيار  اىل  املا�شي  ال�شهر  ال�شمالية  �شلفادور 
الغزيرة  الم��ط��ار  ب�شبب  فونتي  ارينا  اجلديد  امللعب 

التي هطلت.
ب��الت��ر يف م��وؤمت��ر �شحايف  وق���ال رئي�ص فيفا ج��وزي��ف 
ع��ق��ده يف ري���و دي ج��ان��ريو ام�����ص اخل��م��ي�����ص ردا على 
�شتحل  امل�شاكل  بع�ص  بان  اعتقد  العمال  يف  التاأخري 
يف الدقيقة الخرية . يف املقابل، اعترب وزير الريا�شة 
انه على الرغم من التاأخري يف ت�شليم املالعب الربعة 

لكنها جاهزة وقد مت جتربتها للدورة.
وبالعودة اىل املنتخب الربازيلي، فان املدرب �شكولري 
العام  ال���راأي  من  ك��ربى  �شغوطات  يواجهان  وكتيبته 

املحلي لحراز اللقب.
وي�شتهل املنتخب الربازيلي م�شواره �شد اليابان بطلة 
ا�شيا وهو مر�شح للفوز خ�شو�شا بان الفريقني التقيا 
امل��ا���ش��ي وف����ازت الدولة  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�����ش��ري��ن  يف 

المريكية اجلنوبية برباعية نظيفة.
وللمفارقة، كانت تلك املباراة الخرية ملدرب الربازيل 
ال�شابق مانو ميزينيز�ص قبل تويل �شكولري وم�شاعده 
الذي قاد الربازيل بدوره اىل  باريرا  كارلو�ص الربتو 

اللقب العاملي عام 1994 ال�شراف على املنتخب.
هما  وال��ي��اب��اين  ال��ربازي��ل��ي  املنتخبني  ف��ان  وللمفارقة 
امل��ون��دي��ال املقبل الول  ت��اأه��ال اىل  ال��ل��ذان  ال��وح��ي��دان 

ب�شفته الدولة امل�شيفة والثاين عرب الت�شفيات.
واعترب النجم الربازيلي نيمار بان فريقه لن ي�شتخف 
يف  انف�شهم  اثبتوا  كبار  لعبني  ي�شم  ال��ذي  مبناف�شه 
كاغاوا  �شينجي  راأ�شهم  وعلى  الوروبية  الندية  اكرب 
هذا  يف  وق����ال  الن��ك��ل��ي��زي  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  لع���ب 
ال�شدد اليابان منتخب قوي ول ميكن ال�شتخفاف به. 
كي�شوكي هوندا وكاغاوا لعبان رائعان، كما ان الفريق 

يتمتع بتما�شك كبري .
على  �شيعتمد  ���ش��ك��ولري  ك��ان  اذا  م��ا  بعد  ي��ع��رف  ومل 
الت�شكيلة ذاتها التي فازت على فرن�شا كما ملح اىل ذلك 
قيامه  امكانية  اىل  ي�شريون  النقاد  لكن  امل��ب��اراة  بعد 
بتغيري وحيد هو الطلب من قلب الدفاع دافيد لويز 
وا�شراك  باولينيو  ح�شاب  على  ال��و���ش��ط  اىل  ال��ت��ق��دم 
قائد  جانب  اىل  دانتي  المل��اين  ميونيخ  بايرن  مدافع 

الفريق و�شخرة الدفاع ثياغو �شيلفا.
اف�شل  ايندو  يا�شوهيتو  اليابان  و�شط  لع��ب  واعترب 
لعب يف ا�شيا �شابقا بان فريق جاهز ملواجهة الربازيل 
وق���ال ن��ري��د ان ن���رتك ان��ط��ب��اع��ا اف�����ش��ل م��ن مباراتنا 
الخرية �شد الربازيل. ل نريد ان تتكرر نتيجة املباراة 

الودية بيننا قبل عدة ا�شهر .

قيــمـــة مي�شــــي �أكبــــر مرتيــــن مــــن رونـــــالـــــدو

�لبــر�زيـــل تطلــــق �لــعــــد �لعكـــ�شــــي للمونديـــــــــــال

مانــو مينيزيــ�س مدربــًا 
لفـــالمينغــــو 



�أ�شابته بر�شا�شة ورف�س �لتخلي عنها
على الرغم من اأنها اأطلقت عليه النار واأ�شابته بر�شا�شة يف راأ�شه، اإل اأن 
ال��زواج منها،  على  التخلي عن حبيبته وظّل م�شراً  رف�ص  اأمريكياً  رجاًل 

راف�شاً اأن ي�شهد �شدها يف املحكمة.
من  ع��ام��اً(   59( كو�شتا  ران��دول��ف  اأن  بو�شت  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  وذك���رت 
 43( بارنايف  اإيفلني  �شد حبيبته  املحكمة  اأم��ام  ي�شهد  اأن  رف�ص  نيويورك 
عاماً( التي اأطلقت عليه النار واأ�شابته يف راأ�شه يف 11 كانون الثاين يناير 
2011 ثّم فّرت بال�شيارة. وقال كو�شتا اإنه ياأمل اأن تزيل املحكمة اأمر الإبعاد 
الذي مينع بارنايف من القرتاب منه حتى نتمكن من الزواج.. نحن مغرمان 
. واأ�شاف كو�شتا اإنه ي�شّدق حبيبته باأن الر�شا�شة انطلقت من دون ق�شد 
من امل�شد�ص بعد خالف بينهما حول املال. غري اأن م�شادر يف النيابة العامة 
تقول اإن بارنايف اأخفت �شالح اجلرمية ما يقّو�ص حجة احلادث. ول تزال 
ر�شا�شة احلب مغرو�شة يف جمجمة كو�شتا. وتواجه بارنايف عقوبة ال�شجن 

25 �شنة يف حال اإدانتها.

 جناح زرع رئتني لطفلة 
ولية  يف  وراث����ي  مب��ر���ص  م�شابة  ���ش��ن��وات  ع�شر  ع��م��ره��ا  لطفلة  ام  ق��ال��ت 
جلراحة  خ�شعت  ان  بعد  لل�شفاء  تتماثل  ابنتها  اإن  المريكية  بن�شلفانيا 

لزرع رئتني يوم الربعاء املا�شي. 
وكتبت جانيت مورناغان يف ح�شابها على الفي�شبوك اأن ابنتها �شارة تتعافى 
يف وحدة الرعاية املركزة بعد العملية اجلراحية التي ا�شتغرقت �شت �شاعات 

يف م�شت�شفى الطفال يف فيالدلفيا. 
وقالت يف تدوينة ليل الربعاء اطباوؤها �شعداء للغاية بتح�شن حالتها اثناء 

العملية اجلراحية وفر�ص �شفائها. 
وا�شافت اأن الطباء مل يجدوا �شعوبة كبرية يف تعديل حجم الرئتني وهما 
من متربع بالغ وزرعهما وان اجلراحة متت ب�شال�شة وان �شارة ا�شتجابت 
نيوتاون  تعي�ص يف �شاحية  التي  الطفلة  ا�شرة  للغاية.  وكانت  ب�شكل جيد 
�شكوير يف فيالدلفيا قد اقامت دعوى ق�شائية �شد وزارة ال�شحة ملنعها من 
لعمليات  عاما اخل�شوع   12 �شن  دون  الطفال  على  قانون يحظر  تطبيق 

زراعة اع�شاء من بالغني حتى لو كانت حالتهم ال�شحية بالغة ال�شوء. 
ويف اخلام�ص من يونيو حزيران منح القا�شي مايكل بايل�شون ال�شرة اأمرا 

موؤقتا لتعطيل �شريان القانون ملدة ع�شرة ايام. 
ومل تك�شف تفا�شيل ب�شاأن هوية املتربع اأو ظروف التربع. وقالت متحدثة 
حماية  تفا�شيل  اي  ي��ع��ل��ن  ل  امل�شت�شفى  اإن  الط���ف���ال  م�شت�شفى  ب��ا���ش��م 

خل�شو�شية املر�شى.
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و�لد� �شايرو�س يطلبان �لطالق
ت��ق��دم ال��ن��ج��م��ان ال�����ش��ه��ريان بيلي 
والدا  وهما  �شايرو�ص،  وتي�ص  راي 
�شايرو�ص،  مايلي  ال�شابة  املغنية 
بطلب ر�شمي للطالق بعد 19 �شنة 
من الزواج. وافاد موقع تي اإم زيد 
الأمريكي ان زواج بيلي راي وتي�ص 
بعد  النهاية  على  �شارف  �شايرو�ص 
تي�ص  ان  واأو�شحت  معاً.  �شنة   19
الطالق  اأ�شارت يف طلب  �شايرو�ص 
اىل وج��ود خالفات ل ميكن حلها 
الو�شاية  وت���ط���ل���ب  زوج����ه����ا،  م����ع 
اجل�شدية والقانونية الكاملة على 
اأولدها، على اأن مينح طليقها حق 
اأي�شاً  �شايرو�ص  وطلبت  ال��زي��ارة. 
نفقات  ك���ل  زوج����ي����ة،ودف����ع  اإع���ال���ة 
راي  بيلي  ان  اإىل  ي�شار  حماميها. 
����ش���اي���رو����ص ���ش��ب��ق وت���ق���دم ق��ب��ل 3 
تراجع  لكنه  طالق  بطلب  �شنوات 
العمل  ال��زوج��ان  ق��رر  بعدما  عنه 
معاً.  ع��الق��ت��ه��م��ا  ا���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى 
منذ  متزوجان  الثنني  ان  ويذكر 
ابرزهم  اأولد   5 19 �شنة ولديهما 
قا�شر  منهم فقط  وواح��د  مايلي، 

وهو يف ال�13 من العمر.
 

يعر�س بيع �بنه نكاية بزوجته
على  للبيع  ابنه  عر�ص  رج��اًل  الرو�شية  ال�شرطة  اأوقفت 
ي��خ��و���ص معها معركة  ال��ت��ي  ب��زوج��ت��ه  ن��ك��اي��ة  الإن���رتن���ت 
وكالة  ونقلت  الطفل.  على  للطالق واحل�شانة  ق�شائية 
اأوقفت  اأن��ه��ا  ال�شرطة  ع��ن  نوفو�شتي  ال��رو���ش��ي��ة  الأن��ب��اء 
رجاًل يف اخلام�شة والع�شرين من العمر لال�شتباه بن�شره 
نكاية  دولر،  األ��ف  ب�25  ابنه  لبيع  الإنرتنت  على  اإعالناً 
بزوجته التي يخو�ص معها معركة طالق وح�شانة. وقال 
اإن الرجل عر�ص ابنه للبيع يف اإعالن  حمققون يف بيان 
اأ�شرتاخان  مدينته  يف  م�شهور  اإل���ك���رتوين  م��وق��ع  ع��ل��ى 
م�شريين  اأع�شائه،  بيع  اإمكانية  اإىل  فيه  ي�شري  جنوب 
اإىل اأن ال�شكان اأمطروا ال�شرطة بالت�شالت للعثور على 
نا�شر الإعالن. وا�شتطاعت ال�شرطة معرفة هوية الرجل 
ال���ذي يقف وراء الإع���الن وت��ب��نّي اأن���ه ع��اط��ل ع��ن العمل 
ح�شانة  ويطلب  اأهله  مع  يعي�ص  الكحول  على  ومدمن 
الطفل البالغ من العمر عاماً و8 اأ�شهر. وقالت الزوجة 
اإن زوجها مل يكن يعي�ص معها منذ ولدة الطفل، ورغم 
ذلك طلب احل�شانة ووا�شل بعث ر�شائل تهديد لها على 
ال��دوام. وحني عرثت ال�شرطة على الرجل كان يف حالة 

�شكر، واأوقفته وفتحت حتقيقاً جنائياً يف الق�شية.

 يبيع خامت زوجته �لنفي�س بـ 10 دولر�ت
باع رجل اأمريكي عن طريق اخلطاأ خامت زوجته البالغة 
قيمته 23 األف دولر بع�شر دولرات فقط.  وقالت راكيل 
اخلامت  �شاحبة  كاليفورنيا،  م��ن  ع��ام��اً(   31( كلوتييه 
�شنوياً، تقوم جماعتي ببيع اأغرا�ص م�شتعملة. وكنت األد 
ي�شارك  اأن  املمتع  اأن��ه من  امل�شت�شفى حني قرر زوج��ي  يف 
يف ذل���ك م��ع الأط���ف���ال.  واخ���ت���ار ال�����زوج، اإي���ري���ك، بع�ص 
الأغرا�ص التي اعترب اأن العائلة ل حتتاجها ومن �شمنها 
اأنها حتتوي على  علبة قدمية ظنها فارغة وتبنّي لحقاً 
خامت لزوجته تبلغ قيمته 23 األف دولر.  ومل تالحظ 
ال���زوج���ة ���ش��ي��اع اخل����امت اإّل ب��ع��د ي���وم م���ن ع��ودت��ه��ا من 
امل�شت�شفى لتكت�شف اأن زوجها باع العلبة التي كان اخلامت 
يوجد فيها بع�شر دولرات من دون اأن يعلم ما يف داخلها.  
وقالت الزوجة اإن �شيدة ا�شرتت العلبة التي حتتوي على 

اخلامت ولكن العائلة ل تعرف هويتها. 

تذبح نف�شها ب�شفرة حالقة
املنيا،  ملحافظة  التابع  �شمالوط  مركز  م��ن  فتاة  قامت 
تدعى ف. �ص بذبح نف�شها وقطع �شرايني رقبتها ملعاناتها 
من مر�شى نف�شي. وتلقت مديرية اأمن املنيا بالغاً من 
ماأمور مركز �شمالوط، باأن �شخ�ص يدعى �ص اأ - 46 �شنة 
رقبتها  �شرايني  بقطع  �شنة،   17 ابنته  بقيام  اأف��اد  ف��الح 
باأحد  راأ�شها  وكذا لطم  ب�شفرة حالقة،  الي�شرى،  ويدها 
اإنها تعانى من  اأدى اإىل وفاتها، حيث  حوائط املنزل، ما 
يف  النريان  باإ�شعال  القيام  لها  �شبق  واأن��ه  نف�شي،  مر�ص 

نف�شها منذ فرتة، ومل يتهم اأحداً بالت�شبب يف ذلك. 
ومت  ال��ع��ام.  �شمالوط  م�شت�شفى  مل�شرحة  اجلثة  نقل  مت 
اإبالغ النيابة التي تولت التحقيق و�شرحت بدفن اجلثة 

بعد توقيع الك�شف الطبي عليها.

�لبت�شامة �حلقيقية ترت�شم قبل ظهورها 
النا�ص ميكن اأن ي�شعروا بالبت�شامة قبل ظهورها على وجه �شاحبها...حيث اأ�شارت �شحيفة ديلي تلغراف اإىل 
ما يقوله الباحثون اإن النا�ص ي�شتطيعون اأن يح�شوا بالبت�شامة احلقيقية قبل اأن ترت�شم على وجه �شاحبها. 
واأفادت الدرا�شة باأن البت�شامة امل�شطنعة اأو املتاأدبة ل تنقل نف�ص الإ�شارات، وهو ما يعني اأننا نكت�شف البت�شامة 

فقط عندما تكون مرئية.
ت�شتلزم  التي  القلب  من  النابعة  لالبت�شامة  الفريدة  الجتماعية  القيمة  تعك�ص  الدرا�شة  اإن  الباحثون  وق��ال 

حركات معينة للع�شالت املحيطة بالأعني.
وي�شري الباحثون اإىل اأن البت�شامة املتاأدبة تاأتي عندما متلي الأعراف الثقافية الجتماعية اأن التب�شم مالئم، 
حول  الع�شالت  من  جمموعة  تربزها  عفوية  بطريقة  وحت��دث  ال�شرور  على  تدل  احلقيقية  البت�شامة  بينما 
العني. واأ�شافوا اأن هذه الدرا�شة ميكن اأن ت�شاعد يف توجيه تطور التداخالت لدى الأ�شخا�ص الذين يجدون 
الف�شام  اأو  التوحد  اأو  الجتماعي  القلق  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  مثل  الجتماعية،  التفاعالت  يف  م�شقة 

)ال�شيزوفرينيا(.
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فتاة ت�شافر بجو�ز دمية
من  التا�شعة  يف  طفلة  اإن  الرو�شية،  نوف�شتي  ري��ا  وكالة  ذك��رت 
من  م��رت   ، هاري�ص  اإميلي  تدعى  املتحدة،  اململكة  م��ن  عمرها 
اجل���م���ارك يف م��ط��ار ت��رك��ي��ا ب��ج��واز �شفر ل��ل��دم��ي��ة ي��ون��ي��ك��ورن . 
واأ�شافت الوكالة، وفقا لأم الفتاة، اأن �شباط اجلمارك الرتكية 
قاموا بو�شع اخلتم يف جواز ال�شفر من دون النظر فيه، و�شاألوا 
الطفلة فقط عن عمرها و�شمحوا لها باملرور. واأكدت الوكالة اأن 
ال�شورة يف جواز ال�شفر للدمية يونيكورن ، واأ�شاف والد الفتاة 

اأن ال�شيء امل�شحك يف هذا الوقت اأن الدمية مل تكن موجودة .

منل يحول ثروة �إىل فتات
عرثت �شيدة �شينية على مدخراتها التي بلغت 42 األف جنيه 
ا�شرتليني )اأي ما يعادل 65 الف دولر( وقد التهمها النمل. 
يتم  والتي مل  63 عاماً،  العمر  تبلغ من  التي  ال�شيدة،  وكانت 
الك�شف عن هويتها، قد ح�شلت على املبلغ املايل يف �شهر اإبريل 
املا�شي من اأبنائها، ولكنها مل تقم باإيداعه يف م�شرف وف�شلت 
مبنزلها.  خ�شبي  درج  داخ���ل  بال�شتيك  حقيبة  يف  ت�شعه  اأن 
واحتاجت ال�شيدة لبع�ص املال لتقوم بتجديدات على ديكورات 
التهم  ق��د  النمل  ب���اأن  لتفاجىء  ال���درج  بفتح  فقامت  منزلها، 

اأجزاءاً كبرية من العمالت الورقية!

�حلام�س ي�شيب كلبًا باجلنون
يف رد فعل �شديد الغرابة، اأ�شيب كلب بحالة من اجلنون، حني 
جعله  ما  لليمون،  احلام�ص  الطعم  حياته  يف  م��رة  لأول  ت��ذوق 
يهز راأ�شه ويتقافز. وقالت �شحيفة الديلي ميل الربيطانية، اإن 
الفيديو يك�شف عن ده�شة اكت�شاف كلب بوك�شر لطعم الليمون.  
األف   100 ت��ي��وب  ي��و  م��وق��ع  على  بثه  ال���ذي مت  الفيديو  وح��ق��ق 
الطعم  اإن  ال�شحيفة:  واأ�شافت  الن�شخ.  خمتلف  على  م�شاهدة، 
الليمون،  تذوق  معاودة  البوك�شر من  الكلب  احلام�ص مل مينع 
ومعاودة هز راأ�شه والقفز، بينما �شاحبة الكلب اآخذة يف ال�شحك 
على ردة فعله. وتنقل ال�شحيفة عن اجلمعية الأمريكية حلماية 
اأكلوه،  اإذا  للكالب  �شاماً  يكون  اأن  ميكن  الليمون  اإن  احل��ي��وان، 

وميكن اأن يجعل الكلب ي�شاب بالقيء واحل�شا�شية والإ�شهال.

قاومت �غت�شابها فاتهمت باجلنون
تعرف قهوجي على نيل م�شر بامراأة، ويف حلظة �شيطانية ات�شل 
ب�شائق زميل له، قائاًل: هيا فقد وجدتها.. فري�شة �شهلة .  وجاء 
وقاومت  اأب��ت  ولكنها  اغت�شابها  فحاول  فائقة  ب�شرعة  �شاحبه 
وبعد  وف��را هاربني،  رقبتها عدة طعنات  فقاما بطعنها يف  ب�شدة 
ولكن  اجلنون  تهمة  بها  األ�شقا  عليهما،  تعرفت  عليهما  القب�ص 
وكانت  عليها.   املجني  �شدق  تبني  والتحريات  التحقيقات  بعد 
مديرية اأمن القاهرة قد تلقت اإخطارا من م�شت�شفى نا�شر العام 
بو�شول �شيدة بها عدة طعنات متفرقة يف ج�شدها وبعد التحريات 
من  اغت�شاب  ملحاولة  تعر�شت  منزل  رب��ة  م.ع  ال�شيدة  اأن  تبني 
يدعى  الآخ��ر  واملتهم  �شنة(   27( حم��م��ود.ع  يدعى  قهوجي  قبل 
للنيابة  واأحيال  �شائق واعرتفا بجرميتهما  �شنة(  حممد.ع )32 

العامة التي اأمرت بحب�شهما 4 اأيام على ذمة الق�شية.
املمثلة بالنكا �شواريز لدى و�شولها حل�شور العر�ص الأول من فيلم )اأنا مت�شوقة للغاية!( خالل مهرجان لو�ص اجنلو�ص ال�شينمائي. )ا ف ب(

حياة �جلبال
 تغري طريقة �لكالم 

ال��ع��ي�����ص يف  اأن  اإىل  ب��اح��ث��ون  ت��و���ش��ل 
اأن  ميكن  ك��اجل��ب��ال  مرتفعة  اأم��اك��ن 
ي��غ��ري ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ت��ح��دث بها 
تف�شري  يف  ه��ذا  ي�شاعد  وق��د  النا�ص، 
���ش��ب��ب ت���ط���ور ال���ل���غ���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
العلماء  اكت�شف  فقد  العامل.   اأنحاء 
احلروف  ت�شتخدم  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ات  اأن 
تت�شكل  ال��ت��ي  امل��ه��م��و���ش��ة،  ال�����ش��اك��ن��ة 
ال�شريعة  ال��زف��ري  م��ن دف��ع��ات ه���واء 
اأث���ن���اء اإ����ش���دار ال�����ش��وت، مت��ي��ل لأن 
يتحدث بها �شكان الأماكن املرتفعة. 
ويعتقدون اأن هذه احلروف ال�شاكنة 
ل ت�شتخدم يف الإجنليزية، لكنها قد 
تكون اأ�شهل للظهور يف الهواء اجلبلي 
اأول  اخل���ف���ي���ف. وي���ع���ت���رب ه�����ذا م����ن 
ت��اأث��ري اجلغرافيا  م��دى  الأدل���ة على 
ما.  لغة  ت�شدر يف  التي  احل��روف  يف 
اإىل  تلغراف  ديلي  �شحيفة  واأ���ش��ارت 
البيئة  اأن  ك��ان  ال�شابق  الع��ت��ق��اد  اأن 
بتوفري  اللغة  م��ف��ردات  فقط  �شكلت 
قادت  ال�شعوب  ب��ني  طبيعية  م��وان��ع 
اإىل معان خمتلفة اأحُلقت بالكلمات. 
 87% اأن  اك��ت�����ش��ف��وا  ال��ب��اح��ث��ني  ل��ك��ن 
احلروف  ت�شتخدم  التي  اللغات  من 
امل��ه��م��و���ش��ة ك��ان��ت م���وج���ودة مبحيط 
مرتفعات.  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  ك��ل��م   450
وكلما زاد ارتفاع الأر�ص زاد ا�شتخدام 
ُيذكر  املهمو�شة.  ال�شاكنة  احل���روف 
املرتفعة  امل��ن��اط��ق  ���ش��ك��ان  م��ع��ظ��م  اأن 
جبال  اأق��ط��ار:  ت�شعة  يف  ي��ت��م��رك��زون 
و�شال�شل  الأن��دي��ز  وه�شبة  الأن��دي��ز 
وه�شبة  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اأم���ريك���ا  ج��ب��ال 
اأف��ري��ق��ي��ا اجل��ن��وب��ي��ة وه�����ش��ب��ة �شدع 
اأف���ري���ق���ي���ا ال�������ش���رق���ي���ة وامل���رت���ف���ع���ات 
القوقاز  ج��ب��ال  و�شل�شلة  الإث��ي��وب��ي��ة 

وه�شبة جاوا وه�شبة التبت.

�لولدة يف �ملنزل �أقل خطورة 
ذك���رت درا���ش��ة دامن��رك��ي��ة اأن احل��وام��ل، ال��ل��وات��ي ولدن 
مرة واح��دة من قبل على الأق��ل يف املنزل، واللواتي مل 
يكن حملهّن خطرياً، اأقل عر�شة ملواجهة تعقيدات من 

نظرياتهّن اللواتي يعتزمن الولدة يف امل�شت�شفى.
وذكر موقع )لف �شاين�ص( العلمي اأن الباحثون اأجروا 
درا�شة على 146 األف امراأة، بينهّن 92 األفاً و333 امراأة 
األفاً   54 مقابل  املنزل،  يف  للولدة  يخططن   63% اأي 
و419 امراأة، اأو %37، يخططن للولدة يف امل�شت�شفى.

ووجدوا اأنه بالن�شبة اإىل الن�شاء اللواتي هّن اأقل عر�شة 
مرة  ول��دن  واللواتي  حملهّن،  اأث��ن��اء  تعقيدات  ملواجهة 
1 بالألف منهّن من م�شاكل  واح��دة على الأق��ل، عانت 
خ��ط��رية ل����دى ولدت���ه���ا يف امل���ن���زل، م��ث��ل احل���اج���ة اإىل 
الدخول اإىل وحدة العناية املركزة اأو اإىل نقل للدم، يف 
الولدات  اإىل  بالن�شبة  التعقيدات  ه��ذه  ن�شبة  اأن  حني 

املخطط لها يف امل�شت�شفى فكانت 2.3 بالألف.
كما لحظوا اأن الن�شاء اللواتي يولدن يف املنزل واجهن 
خطراً اأقل بحدوث تعقيدات اأقل خطورة، مثل النزيف 
ما بعد الولدة، واحلاجة اإىل اإزالة امل�شيمة يدوياً، حيث 
للولدات  ب��الأل��ف   19.6 التعقيدات  ه��ذه  ن�شبة  بلغت 
للولدات  بالأقل   27.6 املنزل، مقابل  لها يف  املخطط 

املخطط لها يف امل�شت�شفى.

بريطانيا  يف  جديدة  غذائية  حمية  تنت�شر 
والوليات املتحدة ت�شمح للراغبي يف الر�شاقة 
بتناول كل ما ي�شتهونه من الطعمة لكن يف 

خم�شة ايام فقط يف ال�شبوع.
وحمية ال�شوم ابتكرها ال�شحفي التلفزيوين 
الطبية  ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�ص  الربيطاين 
مايكل مو�شلي وال�شحفية ميمي �شبن�شر يف 

كتاب يحمل نف�ص ال�شم.
باأن  يتبعونها  م��ن  اجل��دي��دة  احلمية  وت��ل��زم 
ايام  خم�شة  م��دى  على  يريدونه  م��ا  ياأكلوا 
�شعر   600 ب��ت��ن��اول  يكتفوا  ان  عليهم  ل��ك��ن 

حراري فقط يف اليومني الباقيني.
الكتب  قائمة  ال�شوم  حمية  كتاب  وت�شدر 
الكرث مبيعا يف بريطانيا والوليات املتحدة 
ه��ذا ال��ع��ام واع��ي��دت طباعته اأك���رث م��ن 12 
مرة. وقال مو�شلي ان نظام احلمية اعتمد 
على درا�شات لعلماء بريطانيني واأمريكيني 
النا�ص  ي�شاعد  املتقطع  ال�����ش��وم  ان  وج���دوا 
ع��ل��ى ف��ق��دان ده���ون اك���رث وزي����ادة ح�شا�شية 

اجل�شم لالن�شولني واحلد من الكول�شرتول 
وهو ما يعني تقليل خطر ال�شابة بامرا�ص 

القلب والبول ال�شكري.
برنامج  يف  احلمية  ن��ظ��ام  مو�شلي  واخ��ت��رب 
تلفزيوين بهيئة الذاعة الربيطانية بي.بي.

اكت�شف  بعدما  املا�شي  اب  اغ�شط�ص  يف  �شي 
الدم  و�شكر  الكول�شرتول  م��ع��دلت  ارت��ف��اع 
وانده�ص  ال�شكري.  البول  نطاق  اىل  لديه 

لنتائج احلمية اجلديدة.
وابلغ رويرتز بداأت ال�شوم املتقطع قبل عام 
الدهون  م��ن  كيلوجرامات  ثمانية  وف��ق��دت 
على مدى ثالثة ا�شهر وهبط �شكر الدم اىل 

املعدل الطبيعي.
على  حتتوي  يومية  غذائية  حمية  وت��ن��اول 
الكمية  600 �شعر ح��راري -اأي ح��وايل ربع 
العادية للبالغني ال�شحاء- ميكن ان يكون 
بي�شتان يف الفطار ودجاج م�شوي وخ�ص يف 
الغداء و�شمك مع الرز يف الع�شاء بدون اي 

م�شروبات عدا املاء او القهوة اأو ال�شاي.

حمية �ل�شوم تنت�شر يف بريطانيا و�أمريكا

�شيلينا غوميز �أخت كربى 
والدتها  اأجنبت  اأن  بعد  ك��ربى  اأخ��ت��اً  غوميز،  �شيلينا  الأمريكية  النجمة  اأ�شبحت 

ماندي كورنيت، ابنة من زوجها براين تيفي.
زوجها  من  الأوىل  طفلتها  اأجنبت  كورنيت  اأن  لي��ن  اأون  اإي  موقع  وذك��ر 

براين تيفي الذي تزوجت منه عام 2006 .
وقد هناأت النجمة دميي لوفاتو زميلتها غوميز يف تغريدة على تويرت.

يذكر اأن الطفلة هي الأخت الأوىل لغوميز.
الأم  ي��وم عيد  والدتها احل��ام��ل  م��ع  لها  ���ش��ورة  ن�شرت  ق��د  النجمة  وك��ان��ت 

املا�شي.


