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الأ�رش الفل�سطينية التي ترعى الأيتام يف ال�سفة 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

نهارها مالحقة وليلها اأنني.. حياة 
اأ�رشة �سورية اأ�سفل ج�رش ببريوت 

•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل - بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  موؤ�ش�شة  رئي�س  دبي  نائب حاكم  مكتوم  �آل  ر��شد 
لالإعالم و�شعادة منى غامن �ملري �ملدير �لعام للمكتب 
نائب  �لقمزي  �شامي  �لإعالمي حلكومة دبي و�شعادة 
دبي  ملوؤ�ش�شة  �ملنتدب  و�لع�شو  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 

لالإعالم - جمموعة من ممثلي و�شائل �لإعالم �لعاملية 
�لعاملة يف دولة �لإمار�ت وذلك مبقر �ملكتب �لإعالمي 
حل��ك��وم��ة دب���ي. ت��ن��اول �ل��ل��ق��اء �ل��ث��اين �شمن جمل�س 
�ملو�شوعات  م��ن  �لعديد  �لإع��الم��ي  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�حليوية �ملتعلقة بال�شاأن �ملحلي و�أهم �لإجناز�ت �لتي 
حققتها دولة �لإمار�ت وتلك �مل�شتهدفة خالل �ملرحلة 
�ملقبلة يف �شبيل حتقيق رفعة �ملو�طن �لإمار�تي ورقي 
يف  �لأول  �ملركز  �إىل  بالبالد  و�شول  وتقدمه  �ملجتمع 

خمتلف �ملجالت.                   )�لتفا�شيل �س2(

   

بعد اقرتاب العمليات الإرهابية من املدن
دعوة اإىل تغيري القيادة الع�سكرية يف تون�س!؟!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ب��ّو�ب��ات �مل��دن �لتون�شية من خ��الل عملّية  مع �ق��ر�ب �لإره���اب من 
و�شفت باأّنها ت�شكل منعرجا خطري� يف �شل�شلة �لعمليات �لإرهابية يف 
تون�س، طال �جلدل، ولأول مّرة، �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �لتي يكرب جميع 
�لتون�شيني تقريبا، دورها يف �ملرحلة �لنتقالية �لتي تعي�شها �لبالد.

�لتيار  ورئ��ي�����س  �جل��ب��ايل،  حكومة  م��ن  �مل�شتقيل  �ل��وزي��ر  ن�شر  فقد 
�مل��وؤمت��ر حممد عّبو،  �ل�شابق حل��زب  �ل��ع��ام  و�لأم����ني  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�لوقت  حان  بعنو�ن  مقال  �لفاي�شبوك  على  �لر�شمية  �شفحته  على 
لتغيري يف �لقيادة �لع�شكرية دعا فيه �إىل �شرورة �إجر�ء تغيري�ت  يف 
قيادة �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية وذلك بعد تعدد �نفجار�ت �لألغام يف جبل 
�ملناطق  حتى  لي�شل  �متد  و�ل���ذي  �لق�شرين  مبحافظة  �ل�شعانبي 

�لآهلة بال�شكان، على حد قوله.                        )�لتفا�شيل �س11(

دول عنتيبي ت�ستبق اجتماعا لدول حو�س النيل بلقاء منف�سل 
 •• اأدي�ص اأبابا-الأنا�ضول:

�لنيل  حلو�س  �لإط���اري  �لتعاون  �تفاقية  على  �ملوقعة  �ل��دول  تعقد 
�لنيل  ن��ه��ر  م��ي��اه  تق�شيم  لإع����ادة  �ل��ر�م��ي��ة  عنتيبي  ب��ا���ش��م  �مل��ع��روف��ة 
�إثيوبيا  �شروع  تد�عيات  �ملقبل، لبحث  له �خلمي�س  �جتماعا، متوقع 
يف بناء �شد �لنه�شةعلى جمرى �أحد رو�فد �لنهر، وك�شب مزيد من 
لالجتماع  ��شتباقا  �لجتماع  وياأتي  �لتفاقية.  على  للتوقيع  �ل��دول 
�لعادي ملجل�س وزر�ء مبادرة دول مبادرة حو�س �لنيل �لع�شرة )�لدول 
�لو�قعة على جمرى �لنهر �أو يقع فيها رو�فده( �ملقرر يف 21 يونيو 
�جلاري. وك�شفت م�شادر دبلوما�شية ل� �لأنا�شول عن �ت�شالت حثيثة 
تقوم بها �إثيوبيا مع وزر�ء �لري و�ملياه يف دول كينيا، �أوغند�، رو�ند�، 
وبورندي، وتنز�نيا )�لدول �ملوقعة على �لتفاقية( لتاأكيد �مل�شاركة يف 

�جتماع عنتيبي �ملقرر يف كينيا �خلمي�س �ملقبل.

حممد بن ر��شد خالل لقائه ممثلي �ملوؤ�ش�شات �لعالمية �لعاملية  )و�م(

التقى ممثلي امل�ؤ�س�سات الإعالمية العاملية العاملة يف الدولة  

حممد بن را�سد يوؤكد اأهمية دور
الإعالم ك�سريك رئي�س واإيجابي للمجتمع 

•• العني-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ق��ام 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
حممد  ملنزل  ب��زي��ارة  �م�س  ع�شر  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل�شعيبة  م��ن��ط��ق��ة  يف  �مل��ن�����ش��وري  م���ب���ارك  ���ش��ع��ي��د 

مبدينة �لعني.
ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  ق��ام  كما 
�آل نهيان �شباح �م�س بزيارة لأبناء �ملرحوم حممد 

بن حميميد مبارك �شاملني �ملن�شوري مبنزلهم يف 
منطقة �ملرخانية مبدينة �لعني.

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ح�شر  �خ��رى  جهة  م��ن 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
ماأدبة  �م�س  ظهر  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
خلف  �شعيد  ل�شموه  تكرميا  �أق��ام��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��غ��د�ء 
�ل��ط��وي��ة مبدينة  م��ن��ط��ق��ة  �ل��رم��ي��ث��ي مب��ن��زل��ه يف 

�لعني.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد  خالل زيارته  حممد �شعيد مبارك �ملن�شوري )و�م(

ح�سر ماأدبة غداء يف العني 

حممــد بن زايـــد يــزور حممـد �ســعيد 
املن�سوري واأبناء املرحوم حممد بن حميميد 

اإحراق مقر مترد يف القاهرة 

مر�سي يرف�س انتخابات مبكرة ويعرتف 
اأن التحديات اأكرب مما كان يتوقع!

•• القاهرة-وكالت:

رف�س �لرئي�س �مل�شري حممد مر�شي �لدعو�ت �لتي 
تطالب باإجر�ء �نتخابات رئا�شية مبكرة مب�شر و��شفا 
�إياها بالعبثية وغري �مل�شروعة.  وبينما نفى وجود �أي 
�أكد حر�س بالده  �مل�شري  �لقر�ر  �أمريكي يف  تدخل 
على تقوية �لعالقات بو��شنطن ومت�شكها مبنظومة 

�ملنطقة وباتفاقية �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل.
وقال مر�شي -يف مقابلة مع �شحيفة �لأهر�م �مل�شرية، 
ن�شرتها �م�س �جلمعة- �إن �لثورة �مل�شرية �لتي قامت 
�شد �لف�شاد و�لهيمنة و�لدكتاتورية مل حتقق كامل 
بكثري مما  �أكرب  �لتحديات  و�إن حجم  بعد،  �أهد�فها 
كان يعتقد وحّمل �لنظام �ل�شابق م�شوؤولية �مل�شكالت 

�لتي يعاين منها �ملو�طنون حاليا.
ت��ول��ي��ه م�شوؤولية  ع��ل��ى  ع���ام  �أن���ه مب���رور  �إىل  و�أ����ش���ار 

�لرئا�شة ما ز�ل �لأمل ميالأ �شدور �مل�شريني، ولكن 
�لأم�����ر ي��ح��ت��اج �إىل ج��ه��د وع��م��ل م��ك��ث��ف م���ن خالل 
�لآنية،  �مل�شكالت  مع  �لتعامل  هو  �لأول:  حمورين، 

و�لثاين: حمور �لتنمية �حلقيقية.
ورف�������س م��ر���ش��ي �ل����دع����و�ت �ل���ت���ي ت��ط��ال��ب ب���اإج���ر�ء 
ت��ل��ك �لدعو�ت  �ن��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ي��ة م��ب��ك��رة، و����ش��ف��اً 
�حلديث  ياأخذ  �إن��ه  وق��ال  �مل�شروعة.  وغ��ري  بالعبثية 
عن �لنتخابات �لرئا�شية �ملبكرة يف �إطار حرية �لر�أي 
وخمالف  قانوين  غري  مبكرة  �نتخابات  �إج��ر�ء  لكن 

للد�شتور و�لعرف و�لإر�دة �ل�شعبية.
من جهة �خرى تو�فد �لع�شر�ت من �لن�شطاء �م�س، 
على مقر حملة مترد ب�شارع معروف مبنطقة و�شط 
�لقاهرة، بعد قيام جمهولني مبهاجمة مقر �حلملة 
وذلك  للمقر،  �لرئي�شية  �لبو�بة  يف  �لنري�ن  و�إ�شعال 

دون وقوع �أي خ�شائر يف �لأرو�ح �أو يف �مل�شتند�ت.

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:11  
الع�صاء......   08:41

�جلي�س �للبناين ينت�شر يف �شو�رع مدينة طر�بل�س )� ف ب(

جي�س �لنظام �ل�شوري يو��شل تعزيز�ته �ىل مدينة �لق�شري )رويرز(

•• دم�ضق-وكالت:

لتنفيذ  �ل�شوري  �جلي�س  ي�شتعد 
ه���ج���م���ات ع���ل���ى م���ع���اق���ل �خ����رى 
حمافظتي  يف  �مل��ع��ار���ش��ة  ملقاتلي 
حم�س وحلب بعد �لجناز �لذي 

حققه يف �لق�شري.
�ل����وق����ت، وج���ه���ت �لمم  ه�����ذ�  يف 
�ملتحدة �جلمعة ند�ء جلمع 5،2 
�لول  ك��ان��ون  ح��ت��ى  دولر  م��ل��ي��ار 
دي�شمرب، يف رقم قيا�شي تاريخي، 
مل�شاعدة �كرث من ع�شرة ماليني 
�شوري �ي قر�بة ن�شف عدد �شكان 

�شوريا، ت�شررو� جر�ء �لنز�ع.
و�ف����اد �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�ل�شوري  �جل��ي�����س  �ن  �لن�������ش���ان 
يو��شل �جلمعة مالحقة مقاتلي 
�مل��ع��ار���ش��ة ���ش��م��ال �ل��ق�����ش��ري بعد 
على  �هلل  وح���زب  ق��و�ت��ه  �شيطرة 
�ملجاورة  �ل�شبعة  وب��ل��دة  �ملدينة 

حيث �ندلعت معارك عنيفة.
يقول  �ل�������ذي  �مل����ر�����ش����د  و�������ش�����ار 
ي��ع��ت��م��د يف �حل�������ش���ول على  �ن�����ه 
و��شعة من  �شبكة  على  معلوماته 
�مل��ن��دوب��ني و�مل�����ش��ادر �ل��ط��ب��ي��ة يف 
�ل�شوري  �جلي�س  �ن  ���ش��وري��ا،  ك��ل 

اجلي�ش وعنا�سر حزب اهلل ي�ا�سل�ن مالحقة الث�ار �سمال الق�سري 

النظام ال�سوري ي�ستعد ملهاجمة حم�س وحلب

•• بريوت-وكالت:

ح���ذر �جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين �جلمعة 
�لبالد  ل�شتدر�ج  خمططات  من 
�ىل ح����رب م���ع ت���ز�ي���د �لح����د�ث 
�لمنية �ملرتبطة بالنز�ع �ل�شوري 
�شيقابل  �ن����ه  م���وؤك���د�  ل��ب��ن��ان،  يف 

��شتعمال �ل�شالح بال�شالح.
ورف�س �لرئي�س �للبناين مي�شال 
تدخل  �ي  ج��ه��ت��ه  م���ن  ���ش��ل��ي��م��ان 

لبناين يف �لزمة �ل�شورية.
بيان  ق���ي���ادة �جل��ي�����س يف  وق���ال���ت 
�ن��ه��ا ���ش��ع��ت يف �لأ���ش��ه��ر �لأخ����رية 
�ىل �لعمل بقّوة وح��زم وت��روٍّ ملنع 
لل�شر�عات  �شاحة  لبنان  حت��ول 
�لق��ل��ي��م��ي��ة و�ن���ت���ق���ال �لأح������د�ث 
�ل�شورية �ليه، لكن �لأيام �لأخرية 
بع�س  ����ش��ر�ر� من جانب  حملت 
�ل���ف���ئ���ات ع��ل��ى ت���وت���ري �لأو�����ش����اع 
بني  �حل�شا�شيات  وخلق  �لأمنية 
�أبناء �ل�شعب �لو�حد على خلفية 
يف  �حلا�شل  �ل�شيا�شي  �لنق�شام 

����ش���اأن �ل���ت���ط���ور�ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
�شوريا.

�ملو�طنني  ق��ي��ادة �جل��ي�����س  ودع���ت 
من  ي�����ح�����اك  مل������ا  �ل����ت����ن����ب����ه  �إىل 
خم���ط���ط���ات لإع��������ادة ل���ب���ن���ان �إىل 
حرب  �إىل  و�����ش���ت���در�ج���ه  �ل������ور�ء 

عبثية.
�م�س  �للبناين  �جلي�س  ب��د�أ  وق��د 

ن�����ش��ر وح����د�ت����ه يف م��ن��ط��ق��ة باب 
يف  �ل�شنية  �لغالبية  ذ�ت  �لتبانة 
م��دي��ن��ة ط��ر�ب��ل�����س، ���ش��م��ال، بعد 
ن�����ش��ره��ا يف منطقة  م���ن  ي��وم��ني 
�لغالبية  ذ�ت  حم�������ش���ن  ج���ب���ل 
�ل��ع��ل��وي��ة ب���ه���دف ���ش��ب��ط �لأم����ن 
من  �أ�شابيع   3 بعد  نهائي  ب�شكل 

�ندلع �ملو�جهات يف �ملنطقتني.

�ملعقل  ع���ل���ى  �ل��ق�����ش��ف  ي���و�����ش���ل 
�لخ�����ري �مل��ت��ب��ق��ي ل��ل��م��ع��ار���ش��ة يف 
بلدة  ريف حم�س �جلنوبي، وهو 
�ل��ب��وي�����ش��ة �ل�����ش��رق��ي��ة �ل��ت��ي جلاأ 
و�ملدنيني  �جل��رح��ى  م��ئ��ات  �ليها 
�جلي�س  �شيطرة  بعد  و�ملقاتلني 

�لنظامي على �لق�شري.
�ل�شوري  �مل���ر����ش���د  م���دي���ر  وق�����ال 
حل����ق����وق �لن���������ش����ان ر�م�������ي عبد 
�ل��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
يوفر  ل  �ل�������ش���وري  �جل���ي�������س  �ن 

للمدنيني  ول  �ملعار�شة  ملقاتلي 
�و �جلرحى �ي خمرج يف منطقة 
�ىل  �م���ا  وي�شعى  �ل��ق�����ش��ري،  ري���ف 
�ل���ق�������ش���اء ع���ل���ى �مل���ق���ات���ل���ني و�م����ا 

��شرهم.
�لمن  جمل�س  طالب  جانبه  من 
�ل�شورية  �ل�������ش���ل���ط���ات  �جل���م���ع���ة 
�لن�شانية  للمنظمات  بال�شماح 
مدينة  �ىل  ب��ح��ري��ة  ب���ال���دخ���ول 
�لق�شري �ل�شورية، وذلك يف بيان 
و�فق عليه جميع �ع�شاء جمل�س 

�لمن ومن بينهم رو�شيا.
�لنظام  ويوؤكد حمللون �ن هدف 
�ل�����������ش�����وري ب����ع����د �ل���ق�������ش���ري هو 
حمافظة  ك��ام��ل  ع��ل��ى  �ل�شيطرة 
بني  �آم���ن  ط��ري��ق  لتامني  حم�س 
�لعمق  و�ل�����ش��اح��ل ح��ي��ث  دم�����ش��ق 

�لعلوي.
ف����اإن �جلي�س  �مل��ر���ش��د  وب��ح�����ش��ب 
ح�����ش��د ق����و�ت يف حم��اف��ظ��ة حلب 
�ملعار�شة  ت�شيطر  �لتي  )�شمال( 

�مل�شلحة على �جز�ء كبرية منها.
مدينة  يف  �مل����ع����ارك  وت���ت���و�����ش���ل 
�لقو�ت  ��شتعادت  �ل��ت��ي  �لق�شري 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا ، 
وب��ي��ن��م��ا �ن���دل���ع���ت ����ش��ت��ب��اك��ات يف 
�ل���ق���ي���ادة مبطار  حم��ي��ط م��ب��ن��ى 
نا�شطون  حتدث  �لع�شكري،  منغ 
�لقو�ت  ب��ني  عنيفة  م��ع��ارك  ع��ن 
�ل�شوري  و�جل���ي�������س  �ل��ن��ظ��ام��ي��ة 

�حلر يف دم�شق. 
ويف ظ���ل ه����ذه �لأو������ش�����اع، وّج���ه 
ن���ا����ش���ط���ون ن��������د�ء ع�����رب م���و�ق���ع 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي ج���اء فيه 
�إىل  و�هلل �شمدنا و�شن�شمد لكن 
�أرجوكم �لتحرك  �أعلم،  متى �هلل 

باأ�شرع وقت لنجدتنا.

نبه من خمططات ل�ستدراج البالد اىل حرب عبثية

اجلي�س اللبناين ينفذ عملية انت�سار وا�سعة يف طرابل�س 
م�اجهات خالل م�سريات القد�ش العاملية يف ال�سفة وغزة 

كيـري يــزور املنطقــة والحتــالل
 يبداأ اأخطر خطة يف تاريخ ال�ستيطان

•• القد�ص املحتلة-وكالت:

بد�أت بلدية �لقد�س �ملحتلة خطوة نحو تطبيق خطة لبناء طريق جديد 
�ل�شفة  يف  �أدوم��ي��م  معاليه  وم�شتوطنة  �ل�شرقية  �لقد�س  ب��ني  ي��رب��ط 
دي�شمرب  يف  �لفل�شطينية  �لقيادة  و�شفته  �ل��ذي  �مل�شروع  وهو  �لغربية، 

كانون �لأول �ملا�شي باأنه �لأخطر يف تاريخ �ل�شتيطان.
وياأتي ذلك رغم �لنتقاد�ت �لإقليمية و�لدولية ل�شيا�شة �ل�شتيطان، �إذ 
نددت �لأ�شرة �لدولية مب�شروع �أي1- �لذي �شيق�شم �ل�شفة �لغربية �إىل 

جزءين ومينع �إقامة دولة فل�شطينية مر�بطة.
يف  �لتخطيط  جلنة  �أن  �ألل��و  بيبي  �لبلدي  �ملجل�س  يف  �لع�شو  وك�شف 
تنتظر  ت��ز�ل  ل  لكنها  �ملا�شي،  �لأرب��ع��اء  �خلطة  على  �شادقت  �لبلدية 

�حل�شول على �ملو�فقة على م�شتوى �ملحافظة.
و�أو�شح �مل�شوؤول �لإ�شر�ئيلي �أن �لطريق �جلديد يقع يف �ملنطقة �ملعروفة 
با�شم �أي1- �شرق �لقد�س، حيث ت�شعى �إ�شر�ئيل لإقامة �ت�شال جغر�يف 
وم�شتوطنة  �ملحتلة  �ل�شرقية  �ل��ق��د���س  يف  �ل�شتيطانية  �لأح��ي��اء  ب��ني 

معاليه �أدوميم.
بحالت  �لفل�شطينيني  ع�شر�ت  فيه  �أ�شيب  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  ه��ذ�  ج��اء 
�لقد�س  م�شري�ت  لتفريق  �لإ�شر�ئيلية  �لقو�ت  تدخلت  بعدما  �ختناق، 
�ملحتلة  �لقد�س  ويف  وقطاع  �لغربية  �ل�شفة  يف  خرجت  �لتي  �لعاملية، 
�للف من  فيها مئات  و�شارك  �لقد�س  نحو  �شعار  و�لتي خرجت حتت 

�لفل�شطينيني.

اأهال بكم يف 
م�قع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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واجلرحى  القتلى  ع�سرات 
بــــغــــداد يف  ـــري  ـــج ـــف ـــت ب

•• بغداد-يو بي اأي:

 45 و�أ���ش��ي��ب  �شخ�شاً   17 ق��ت��ل 
�آخ����رون ب��ج��روح، �م�����س �جلمعة، 
��شتهدف  �ن����ت����ح����اري  ب��ت��ف��ج��ري 
�شمال  دي��اىل  حافلة يف حمافظة 

�شرق بغد�د.
)�ل�شومرية(  ق��ن��اة  م��وق��ع  ون��ق��ل 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة، ع��ن م�����ش��در ط��ب��ي يف 
حمافظة دياىل قوله �إن ح�شيلة 
�لتفجري �لنتحاري يف �ملحافظة 
و45  ق��ت��ي��اًل   17 ع��ن��د  �ن��ت��ه��ت 
ج��ري��ح��اً غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن �ل�����زّو�ر 

�لإير�نيني.
وقال م�شدر يف �شرطة �ملحافظة 
�نفجرت  م��ف��ّخ��خ��ة  ����ش���ّي���ارة  �إن 
ق�شاء  يف  �إير�نيني  زّو�ر  بحافلة 

�ملقد�دية يف دياىل.
�شارعت  �أم��ن��ي��ة  ق���وة  �أن  و�أ����ش���اف 
�ىل �إغ��الق مكان �حل��ادث ونقلت 
وجثتي  �مل�شت�شفى  �ىل  �جل��رح��ى 
�لطب  د�ئ���������رة  �ىل  �ل���ق���ت���ي���ل���ني 

�لعديل.
و�أ�شيب  �شخ�شا   15 وقتل  ه��ذ� 
متفرقة  ه��ج��م��ات  يف  �ل��ع�����ش��ر�ت 
مناطق  يف  �لأول  �أم�������س  وق���ع���ت 
�ل��ع��ر�ق، وذل��ك بعد  خمتلفة من 
م��ن عنا�شر   14 ف��ي��ه  ق��ت��ل  ي���وم 
حمافظة  يف  �حل��������دود  ح���م���اي���ة 
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مركز ال�سارقة للخط يح�سد اجلوائز الأوىل بجائزة العوي�س لالإبداع 2013
�لفوز ميثل  هذ�  �إن  بالد�ئرة  �لفنون  �إد�رة  �ملظلوم مدير  ه�شام  وق��ال 
منجز� ومك�شبا للد�ئرة خا�شة �أن �ملركز ي�شرف على �لتدريب و�لتاأهيل 
و�شقل �ملو�هب وتبنيها ودعمها ماديا ومعنويا وفقا لتوجيهات �شاحب 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة �لتي كان لها �لأثر �لكبري يف �لهتمام بالثقافة 
عامة و�لفنون �لإ�شالمية على وجه �خل�شو�س ورعاية �ملو�هب �ل�شابة 
�لثقافية  للحركة  �حليوي  �ل��ر�ف��د  لتكون  وتطويرها  بها  و�لهتمام 
تنفيذ هذه  �ط��ار  �إن��ه ويف  و�أ�شاف  �لد�ئمة.  �لثقافة  �إم��ارة  و�لفنية يف 
و�لإعالم  �لثقافة  ب��د�ئ��رة  �لفنون  �إد�رة  �أخ���ذت  �لكرمية  �لتوجيهات 
بحكومة �ل�شارقة على عاتقها �لهتمام باإن�شاء �ملر�كز �ملتخ�ش�شة �لتي 

تهتم بن�شر �لثقافة �لب�شرية و�جلمالية لأفر�د �ملجتمع.
ت�شجعها  �لتي  �ل�شابة  �ملو�هب  برعاية  تهتم  �لد�ئرة  �أن  �ملظلوم  و�أك��د 

وتنمي قدر�تها �لفنية و�لإبد�عية من خالل �لتعليم و�لتوجيه �مل�شتمر 
وقادرين  �ملختلفة  �لفنية  بالأ�شاليب  تامة  در�ي��ة  على  ه��وؤلء  لي�شبح 
�لد�ئرة  �أن  .. مو�شحا  �لفعاليات �ملحلية و�خلارجية  �مل�شاركة يف  على 
ت�شجعهم وتر�شحهم للم�شاركة يف �مل�شابقات �ملحلية و�لعربية و�لعاملية 

و�لإ�شالمية.
وت�شرف �إد�رة �لفنون على مركز �ل�شارقة لفن �خلط �لعربي و�لزخرفة 
بتدريب  ي��ق��وم��ون  �ل��ذي��ن  �لأك���ف���اء  �مل��در���ش��ني  م��ن  �ل���ذي ي�شم نخبة 
�خلط  خ�شو�شا  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل��ف��ن��ون  على  �جلن�شني  م��ن  �ملنت�شبني 
من  وتخرج  �لإ�شالمية  �لزخرفة  وتقنيات  �ملختلفة  باأنو�عه  �لعربي 
�أبناء �لدولة ومن �ملقيمني  �ملركز �لعديد من �ملبدعني و�ملبدعات من 
فيها حيث كان لهم �أثر كبري يف ن�شر ثقافة ب�شرية وجمالية ذ�ت �أ�شول 

�إ�شالمية �أغنت �حلركة �لفنية وز�دت من �لذ�ئقة �جلمالية. 

•• ال�ضارقة-وام:

فازت �لفنانة �لإمار�تية �إميان �لب�شتكي باملركز �لأول جلائزة �لعوي�س 
لالإبد�ع يف فئة �ل�شباب يف جمال �خلط �لعربي.

وقد �لتحقت �لب�شتكي مبركز �ل�شارقة للخط �لعربي و�لزخرفة �لتابع 
ولها   2002 ع��ام  بال�شارقة  و�لإع���الم  �لثقافة  بد�ئرة  �لفنون  لإد�رة 
�لعديد من �مل�شاركات د�خل �لدولة وخارجها يف �أملانيا وفرن�شا و�لنم�شا. 
كما فازت �لفنانة هيا عبيد يف �مل�شابقة نف�شها باملركز �لثاين فئة �لكبار 
ومنت�شبة  �لإم���ار�ت  بجامعة  �لعلوم  ق�شم  �لربية  كلية  خريجة  وهي 
ملركز �ل�شارقة لفن �خلط �لعربي و�لزخرفة منذ 2009 ولها �لعديد 
من �مل�شاركات �ملحلية وفازت بالعديد من �جلو�ئز و�شاركت يف معار�س 

م�شركة يف �جلز�ئر وم�شقط ومعر�س جدة للفنون �لب�شرية.

التقى ممثلي امل�ؤ�س�سات الإعالمية العاملية العاملة يف الدولة 

حممد بن را�سد يوؤكد اأهمية دور الإعالم ك�سريك رئي�س واإيجابي للمجتمع 

حممد بن زايد يزور حممد �سعيد املن�سوري يف منطقة ال�سعيبة مبدينة العني

•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل - بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س موؤ�ش�شة دبي لالإعالم 
دبي  �لإع��الم��ي حلكومة  للمكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �مل��ري  غ��امن  و�شعادة منى 
و�شعادة �شامي �لقمزي نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�شو �ملنتدب ملوؤ�ش�شة 
�لعاملة يف  �لعاملية  �لإع��الم  و�شائل  دبي لالإعالم - جمموعة من ممثلي 

دولة �لإمار�ت وذلك مبقر �ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي.
تناول �للقاء �لثاين �شمن جمل�س حممد بن ر��شد �لإعالمي �لعديد من 
�ملو�شوعات �حليوية �ملتعلقة بال�شاأن �ملحلي و�أهم �لإجناز�ت �لتي حققتها 
دولة �لإمار�ت وتلك �مل�شتهدفة خالل �ملرحلة �ملقبلة يف �شبيل حتقيق رفعة 
�ملو�طن �لإمار�تي ورقي �ملجتمع وتقدمه و�شول بالبالد �إىل �ملركز �لأول 

�أهمية  �شموه  ..موؤكد�ً  عدة  �آر�ء حول مو�شوعات  من  �حل�شور  قدمه  ما 
�لدور �لذي ي�شطلع به �لإعالم ك�شريك رئي�س و�إيجابي للمجتمع كونه 

�لقناة �لتي تعرب عن تطلعات �ملجتمع وتربز �آر�ء �أفر�ده. 
�إ�شهام �لإع��الم كمحرك مهم له ثقله يف �جتاه ِرفَعة وتقدم  وثمن �شموه 
به  ت�شطلع  �ل��ذي  �لكبري  ب��ال��دور  �شموه  ..م��ن��وه��ا  �ملتح�شرة  �ملجتمعات 
�ل�شعوب  �لتو��شل �لإن�شاين بني  �لعاملية يف مد ج�شور  موؤ�ش�شات �لإع��الم 
�أو�مل�شموعة  �مل���ق���روءة  ���ش��وره  ���ش��ت��ى  يف  �لإع���الم���ي  منتجهم  خ���الل  م��ن 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وط��م��اأن  �مل��رئ��ي��ة.  �أو 
�لإعالميني على �مل�شتوى �ملن�شود للتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية ..وقال 
على  �مل�����ش��وؤول��ني  جلميع  وو����ش��ح��ة  �شريحة  توجيهات  �أع��ط��ى  �ن��ه  �شموه 
تعزيز ج�شور  ب�شرورة  دبي  وكذلك حكومة  �لحتادية  �حلكومة  م�شتوى 
�لتو��شل �لبناء و�لتعاون �لإيجابي مع خمتلف �جلهات �لإعالمية �إقر�ر�ً 
ملبد�أ �ل�شفافية �لكاملة وحر�شاً على �إطالع �لنا�س على �لتطور�ت �شمن 

يف خمتلف �ملجالت. 
�لعاملية  �لأن��ب��اء  �ل��ل��ق��اء م��ن��دوب��و �ل�شحف �لأج��ن��ب��ي��ة ووك����الت  ���ش��ارك يف 
�أمر به �شاحب �ل�شمو  �لعاملة يف �لدولة يف �شياق �لتقليد �جلديد �لذي 
لقاء�ت  بتنظيم  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
دورية يجتمع خاللها �شموه بالعاملني يف �حلقل �لإعالمي على �ختالف 
م��و�ق��ع��ه��م ب��ه��دف ت��و���ش��ي��ع م�����ش��اح��ة �ل��ت��و����ش��ل م��ع �لإع��الم��ي��ني وحر�س 
�أدو�رهم  �شموه على �لتحاور مع �لعاملني يف �مليد�ن �لإعالمي على تنوع 
وم�شوؤولياتهم وتوجيه �شموه باأل تقت�شر لقاء�ت �ملجل�س �لإعالمي على 
�أو�شع  �أمام  �ملجال  و�إف�شاح  �لإعالمية فح�شب  للموؤ�ش�شات  �لعليا  �لقياد�ت 
غري  �إط��ار  �شمن  �شموه  ومناق�شة  للقاء  �لإعالميني  من  ممكنة  �شريحة 

بروتوكويل. 
وقد حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم على جتاذب 
�أطر�ف �حلو�ر مع �ملوجودين من �لإعالميني �لأجانب و��شتمع �شموه �إىل 

خمتلف �لقطاعات �أول باأول ..موؤكد�ً �شموه عدم ممانعته لأي جهد ين�شد 
ن�شر �حلقائق يف حني وجه �شموه دعوة جلميع �لإعالميني و�شمن �شتى 
�أف�شل  وتوخي  �ملهنية  �ملعايري  �أرق��ى  لتبني  د�ئما  لل�شعي  �لإع��الم  قنو�ت 
�ملمار�شات ل�شيما يف ناحية حتري �لدقة �لكاملة عند نقل �أي خرب يف �إطار 

م�شوؤولية �لكلمة �لتي يحملها �لإعالميون جميعاً. 
دولة  تخو�شها  �لتي  �لعاملية  �ملناف�شة  �إىل  �حلديث  يف  �شموه  تطرق  كما 
�أكد  حيث  دب��ي  يف   2020 �ل���دويل  �إك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة  �لإم����ار�ت 
�شموه �أن �ملقومات �لتي تتمتع بها دولتنا و�لتي مت ت�شمنيها يف �مللف �ملقدم 
�إىل �ملكتب �لدويل للمعار�س يف باري�س - وهو �جلهة �مل�شوؤولة عن تنظيم 
�حلدث �لعاملي �لأكرب و�لأعرق يف �لعامل - تزيد من ثقتنا يف فر�س فوزنا 
بهذ� �حلدث �لعاملي مبا له من مردود �قت�شادي وثقايف �شخم و�شيكون له 
�أثره �لو��شح يف �إعطاء دفعة تنموية قوية للدولة وكذلك �ملنطقة �لعربية 

كاملة. 

م�سوؤول �سريالنكي ي�سيد بنهج الإمارات 
الإن�ساين الداعم للدول ال�سديقة 

•• كولومبو-وام:

و�لعا�شمة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  حم��اف��ظ  م��ولن��ا  ع��ل��وي  �شيد  م��ع��ايل  �أ���ش��اد 
�ل�شديقة  للدول  �لد�عم  �لإن�شاين  �لإم��ار�ت  بنهج  �ل�شريالنكية كولومبو 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب  يف ظل 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل .
جاء ذلك خالل ت�شلمه من �شعادة عبد�حلميد عبد�لفتاح كاظم �ملال �شفري 
موؤ�ش�شة  من  مقدمتني  وج��ن��ازة  �إ�شعاف  �شيارتي  �شريالنكا  ل��دى  �ل��دول��ة 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية.

•• العني-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  قام �لفريق 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ع�شر �أم�س بزيارة ملنزل حممد �شعيد 

مبارك �ملن�شوري يف منطقة �ل�شعيبة مبدينة �لعني.
معربا  و�ملنطقة  ملنزله  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  بزيارة  �ملن�شوري  ورح��ب 
عن �شعادته و�أفر�د �أ�شرته و�أبناء �ملنطقة بزيارة �شموه �لكرمية وت�شريفه 

لهم.
وتبادل �شموه مع �ملن�شوري و�أهايل �ملنطقة �لأحاديث �لودية �لتي تعك�س 
باملو�طنني ومدى  �لقيادة �حلكيمة  تربط  �لتي  �لعالقات �حلميمة  عمق 
�هتمامها ورعايتها لأبنائها وحر�شها على متابعة �شوؤون حياتهم وتلم�س 
�حتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية يف �مل�شروعات �لتي 
تخدم �ملو�طنني يف كل بقعة على �أر�س هذ� �لوطن �ملعطاء �شائلني �هلل عز 

وجل �أن يحفظ قيادتنا و�أن يدمي على بالدنا �أمنها وعزها و��شتقر�رها.

حممد بن زايد يح�سر 
ماأدبة غداء يف العني 

•• العني-وام:

ح�شر �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ظهر �م�س ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامها 
مبدينة  �لطوية  منطقة  يف  مبنزله  �لرميثي  خلف  �شعيد  ل�شموه  تكرميا 
�ملنطقة عن  �أه��ايل  �أ�شرته و�حل�شور من  و�أف��ر�د  �لرميثي  و�أع��رب  �لعني. 
ترحيبهم و�شعادتهم بزيارة �شموه �لتي تاأتي يف �إطار مو��شلة نهج �لتفاعل 
�شائر  �ل��وط��ن يف  �أب��ن��اء  م��ع  �حلكيمة  �لقيادة  عليه  د�أب���ت  �ل��ذي  و�لتو��شل 
جمتمع  بها  عرف  �ل��ذي  و�لتالحم  �لر�بط  لقيم  تكري�شا  �لبالد  مناطق 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

حممد بن زايد يزور اأبناء املرحوم حممد بن حميميد مبارك املن�سوري مبدينة العني  
•• العني-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل���ف���ري���ق  ق�����ام 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

�مل��ن�����ش��وري ر����ش��د ون��ا���ش��ر و�شيف 
�لفريق  ب���زي���ارة  وع��ب��ي��د  وم���ب���ارك 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�لزيارة  ه���ذه  و����ش��ف��ني  ن��ه��ي��ان  �آل 
باللفتة �لكرمية �لتي �أدخلت �لفرح 

ترجمة عمق �ل�شلة و�لر�بط بني 
�شاحب  برئا�شة  �حلكيمة  �لقيادة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�حلياة  لتحقيق  �ملو�طنني  و�أبنائه 

للقو�ت �مل�شلحة �شباح �م�س بزيارة 
لأبناء �ملرحوم حممد بن حميميد 
مبارك �شاملني �ملن�شوري مبنزلهم 
مبدينة  �مل���رخ���ان���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�لعني. ورحب �أبناء �ملرحوم حممد 

و�ل�شرور عليهم وعلى �أ�شرتهم.
�أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  و�ط��م��اأن 
وتبادل  �ملرحوم  �أ�شرة  �أح��و�ل  على 
�شموه �لأحاديث �لودية معهم حول 
خمتلف �جلو�نب �حلياتية يف �إطار 

للتالحم  وتكري�شا  لهم  �ل��ك��رمي��ة 
�لوطني.

ويل  ل�شمو  �ملن�شوري  �أب��ن��اء  وق��دم 
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي وم��ر�ف��ق��ي��ه و�جب 

�ل�شيافة و�لقهوة �لعربية.

تخريج دورة ال�سحة وال�سالمة 
العامة الثانية لل�سباط بالداخلية

•• اأبوظبي-وام:

�حتفلت وز�رة �لد�خلية بتخريج دورة �ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة �لثانية لل�شباط 
نظمها ق�شم �لتدريب �لفني بالإد�رة �لعامة للخدمات �لإلكرونية و�لت�شالت 

بالوز�رة و�شارك فيها 11 �شابطاً من خمتلف �إد�ر�ت وزر�ة �لد�خلية.
ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات  عام  مدير  �لري�شي  نا�شر  �أحمد  �للو�ء  �حلفل  �شهد 
�لعامة  �ل�شالمة  �ل��دور�ت لن�شر ثقافة  �أهمية عقد مثل هذه  �أكد  �لذي  �أبوظبي 
و�لإ�شعاف و�لإنقاذ وتقدمي �مل�شاعدة و�لعون للمحتاجني وهي متثل قيمة �إ�شافية 
و�لتحديث  للتطوير  �لد�خلية  وز�رة  �شيا�شة  �ن  وق��ال  للجميع.  �لفائدة  وحتقق 
�لعمل  جم��الت  يف  �لعاملية  �لنظم  �أح��دث  لتطبيق  مدرو�شة  خطط  �شمن  تنفذ 
و�إنقاذ حياة �لآخرين  �مل�شاعدة  �ملتمثل يف تقدمي  �لإن�شاين  �لعمل  �لأمني ومنها 
�لعمل مبنهجية علمية و�شمن مفاهيم علمية حديثة  و�إع��د�د كو�در قادرة على 
�مل�شاركني  �لب�شري. وحث  �أوًل للعن�شر  �ل�شالمة  تاأخذ يف �لعتبار تطبيق �شعار 
و�ل�شتفادة  �ملهار�ت  ب�شقل  و�لهتمام  �لعمل  يف  �لتميز  نحو  �ل�شعي  �أهمية  على 
مما توفره �لوز�رة من دور�ت متميزة متمنياً لهم دو�م �لتوفيق و�لنجاح. و�شكر 
ومتابعتهم  حر�شهم  على  �لد�خلية  وز�رة  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  �ل���دورة  يف  �مل�����ش��ارك��ون 
�لقيام مبهامها  �لب�شرية لتمكينها من  �لكو�در  �أد�ء  �مل�شتمرة لالرتقاء مب�شتوى 
على �لوجه �لأكمل وللمحا�شرين على جهودهم �لتي بذلوها و�ملعلومات �لقيمة 

�لتي ت�شمنتها �لدورة و�ل�شتفادة �لتي حتققت منها.  
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)الطرق( حتتفل بيوم البيئة العاملي لتعزيز التنمية امل�ستدامة
•• دبي-الفجر: 

�حتفل فريق �ملبادر�ت �ملجتمعية بقطاع خدمات �لدعم �لفني �ملوؤ�ش�شي 
يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت مع جمموعة عمل �لإم��ار�ت للبيئة، بيوم 
�لبيئة �لعاملي، و�لذي جت�شد من خالل زيارة ميد�نية ملدر�شة �لإدري�شي 
ت��ربز دور  �ل��ت��ي  �لفعالية  ب��ه��ذه  �إ���ش��ر�ك��ه��م  �أج���ل  دب���ي، م��ن  للطالب يف 
�لهيئة يف تعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة وحتقيق �لتكامل و�لدعم �ملتبادل يف 

�ملجتمع.  
�لدعم  �لتنفيذي لقطاع خدمات  �ملدير  �ملدين،  �ل�شيد عبد�هلل  و�أو�شح 
�ملبادر�ت �ملجتمعية للقطاع ي�شعى  �أن فريق  �لهيئة،  �ملوؤ�ش�شي يف  �لفني 
ب�شكل د�ئم �إىل �مل�شاركة يف منا�شبات �ملجتمع �شو�ء كانت بيئية �أو وطنية 

على �لبيئة لدى �لن�سء ي�شهم م�شتقباًل يف حماية �ملجتمع من �لتلوث 
و�ملخاطر �ملرتبة عليه.

وتخلل �للقاء، �لذي ح�شره عدد من �مل�شوؤولني من �لهيئة وجمموعة 
عمل �لإمار�ت للبيئة، تقدمي نبذة مقت�شبة عن �إجناز�ت هيئة �لطرق 
و�ملو��شالت يف جمال �ل�شتد�مة �لبيئية و�ملتمثلة يف ت�شغيل �أول )حافلة 
�إعادة  خ��الل  من  �إنتاجه  يتم  و�ل��ذي  �حليوي  بالوقود  تعمل  خ�شر�ء( 
تكرير زيت �لطعام، �لأمر �لذي ي�شاهم يف �حلفاظ على نظافة �لبيئة، 
ف�شاًل عن ت�شليط �ل�شوء على ت�شغيل �ملركبات �لهجينة و�لبالغ عددها 
20 مركبة تابعة ملوؤ�ش�شة تاك�شي دبي و�لتي تعمل بالكهرباء للحد من 
�لتلوث �لناجم من عو�دم �ملركبات، �إىل جانب ��شتغالل �لطاقة �ملتجددة 
�خلا�شة  �مل��و�ق��ف  ت�شغيل  يف  �لهيئة  دور  خ��الل  م��ن  �مل��ب��اين  ت�شغيل  يف 

دور  تعزيز  بهدف  وذل��ك  �جل��ه��ات،  خمتلف  مع  بالتعاون  جمتمعية  �أو 
دور مهم يف  �أف���ر�ده وت�شجيعهم على لعب  و�إ���ش��ر�ك  �ملجتمع  �لهيئة يف 
�لفعاليات لغر�س �لعديد من �لقيم �لر�مية �إىل زيادة �لوعي فيما بينهم 

بالأهد�ف �ملرجوة منها.
ُتعنى  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  ب��اإط��الق  بالغا  �هتماما  �لهيئة  ُت���ويل  و�أ����ش���اف: 
�ملجتمع،  يف  �ل��ف��ّع��ال  دوره���ا  على  للتاأكيد  �لبيئية  �ل���ش��ت��د�م��ة  مب��ج��ال 
�لتلوث، لذ�  �لبيئة و�ملجتمع من  وم�شاهمتها يف �ملحافظة على نظافة 
فان فريق �ملبادر�ت �ملجتمعية يف �لقطاع حر�س على تنفيذ �لعديد من 
�لفعاليات و�لأن�شطة �لتي تتما�شى مع هذه �ملنا�شبة �لعاملية من خالل 
�إ�شر�ك طلبة �ملد�ر�س، ومنها زيارة ميد�نية ملدر�شة �لإدري�شي للطالب 
�ملحافظة  �أهمية  غر�س  ب��اأن  و�إمياننا  لثقتنا  وذل��ك  �لعوير،  منطقة  يف 

�ل�شرر  تقليل  �إىل  ي��وؤدي  �ل�شم�شية مما  �لطاقة  مبوظفيها عن طريق 
على �لبيئة ب�شكل كبري. 

للبيئة،  �لإم���ار�ت  عمل  جمموعة  من  كوكا�س  هبة  قدمت  جهتها  من 
�ملنا�شبة  ه��ذه  و�أه��م��ي��ة  للبيئة،  �لعاملي  �ل��ي��وم  ح��ول  توعوية  حما�شرة 
�لعاملية يف غر�س �لقيم �ليجابية عند �لأفر�د ب�شرورة �لهتمام بحماية 
�إىل مدى  نظيفة، لفتة كذلك  �لبيئة  و�إبقاء  �لتلوث  جمتمعاتهم من 

�شرورة �لهتمام بالطبيعة وخا�شة �لأ�شجار. 
تخلل �لزيارة تعليم طالب �ملدر�شة كيفية زر�عة بع�س �أنو�ع �ل�شجري�ت 
قام  ثم  عليها،  �ملحافظة  وكيفية  �حلار  �ل�شحر�وي  �ملناخ  تتحمل  �لتي 
وتوزيع  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ع  تعاونه  على  �ملدر�شة  مدير  بتكرمي  �لفريق 

�لهد�يا �لرمزية على �لطالب �مل�شاركني فيها. 

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم م�ساعدات مالية اىل نحو 700 اأ�سرة فل�سطينية ترعى الأيتام يف ال�سفة الغربية 
•• القد�ص املحتلة -وام: 

ق�����دم وف�����د م����ن ه��ي��ئ��ة �لأع����م����ال 
مائتي  مبلغ  �لمار�تية  �خلريية 
�أ�شرة   700 ل�شالح  دولر  �ل��ف 
فل�شطينية حمتاجة تكفل �أيتاما 
بال�شفة  ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�ب��ر�ه��ي��م ر��شد  �ل��غ��رب��ي��ة. وق����ال 
م��دي��ر م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة �لع���م���ال يف 
�ل�شفة �لغربية �ن م�شروع �ليتام 
�مان  �شبكة  ي��وف��ر  �ل��ه��ي��ئ��ة  ل���دى 
فل�شطينية  ����ش��رة  �ل��ف  لع�شرين 
ع�شرة  ت��ب��ل��غ  �ج��م��ال��ي��ة  ب��ت��ك��ل��ف��ة 

ماليني دولر �شنويا.
�ي�شا  ت��ق��دم  �لهيئة  �ن  و�أ����ش���اف 
�لقطاعات  يف  عديدة  م�شاهمات 
�ل�شحية و�لتعليمية يف �لر��شي 
�لفل�شطينية حيث ت�شاهم يف بناء 

�ملد�ر�س و�ملر�كز �ل�شحية وتركز 
يف بر�جمها �لن�شانية على فئتني 
هما  �لفل�شطيني  �مل��ج��ت��م��ع  م���ن 
يف  �ملعاقني  و  فقر�  �ل�شد  �ل�شر 
حني تويل �ليتام �هتماما خا�شا 

وتكفل منهم ع�شرين �لف يتيم.
فل�شطينيون  م�����ش��وؤول��ون  وع���رب 
ح�شرو� تقدمي �مل�شاعد�ت �ملالية 
�ملكفولة  �لفل�شطينية  �ل�شر  �ىل 
لدولة  وت��ق��دي��ره��م  �شكرهم  ع��ن 
قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
�ن�شاين  عمل  وموؤ�ش�شات  و�شعبا 
�ملوؤ�ش�شات  طليعة  يف  �نها  وق��ال��و� 
�خل�����ريي�����ة �ل����ت����ي ت����رع����ى �أ�����ش����ر� 
وتقدم  وحم���ت���اج���ة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ل��ع��ون  ل��ه��ا 

�ل�شحية و�لتعليمية و�ملعي�شية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رب���ي���ح خندقي 

�لمار�تية  �خل���ريي���ة  �لع����م����ال 
للفئات  �ل���د�ع���م���ني  �����ش����د�رة  يف 
�ل�شعيفة و�فعالها م�شهودة يف كل 
و�لتعليمية  �ل�شحية  �لقطاعات 
و�لتنموية و�لغاثية ولها ب�شمات 
�لفل�شطينية  �ملحافظات  كافة  يف 
 . قلقيلية  حمافظة  يف  ول�شيما 
�مل�شاعد�ت  م��ن  �آخ���ر  ج��ان��ب  ويف 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ه��ي��ئ��ة �لع���م���ال 
�خل���ريي���ة �لم���ار�ت���ي���ة ق����ام وفد 
بح�شور  �لم��ار�ت��ي��ة  �لهيئة  م��ن 
�لوق�����اف  وز�رة  ع���ن  م���ن���دوب���ني 
بيت  وج���م���ع���ي���ة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لقر�آن  حفظة  بتكرمي  �مل��ق��د���س 
�ل�شرعية يف  �مل��در���ش��ة  �ل��ك��رمي يف 
قلقيلية وت�شليم جالبيب �شرعية 
ت�شاهم  كما   .. �لفتيات  لعدد من 
�ملد�ر�س  �ح���دى  ب�شيانة  �لهيئة 

و�أحد �مل�شاجد يف �لقرى �لقريبة 
من �ملدينة .

�لعمل  م���وؤ����ش�������ش���ات  �ن  ي����ذك����ر 
�لمار�تي  و�لن�����ش��اين  �خل����ريي 
لل�شعب  متعددة  م�شاعد�ت  تقدم 
هيئة  مقدمتها  يف  �لفل�شطيني 
تاريخ  لها  �لتي  �لح��م��ر  �ل��ه��الل 
ط��وي��ل م��ن �ل��ع��م��ل �لن�����ش��اين يف 
..فقد  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �لر������ش����ي 
�ع����م����ار خميم  �ل���ه���ي���ئ���ة  �ع��������ادت 
نحو  �ىل  و���ش��ل��ت  بتكلفة  ج��ن��ني 
بنت  ك��م��ا  دره�����م  م��ل��ي��ون   100
م�������ش���اج���د وم������د�ر�������س ووح�������د�ت 
�شكنية يف عدد من �ملدن و�لقرى 
�غاثي  �لفل�شطينية ولها برنامج 
كفالة  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة  م��و���ش��م��ي 
نحو �شتة �لف يتيم يف �لر��شي 

�لفل�شطينية .  
�لم�����ار�ت  �ن  قلقيلية  حم��اف��ظ 
و�شعبها  �حل���ك���ي���م���ة  وق���ي���ادت���ه���ا 

�ل��ط��ي��ب �ل��ك��رمي ����ش��ح��اب �أي���ادي 
بي�شاء �شيبقون منارة يف وجد�ن 

حفل  يف  و�أك�����د   . فل�شطيني  ك���ل 
هيئة  �ن  �لي��ت��ام  منحة  ����ش��ت��الم 
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�أ����ش���اد م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور حم��م��د نوح 
و�ل�شوؤون  �لوق����اف  وزي���ر  �ل��ق�����ش��اة 
�لردين  �ل����ش���الم���ي���ة  و�مل���ق���د����ش���ات 
ب���ال���ع���الق���ات �ل���وط���ي���دة ب����ني دول����ة 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
�لأردنية �لها�شمية يف جميع �ملجالت 
يف ظ�����ل م�����ا حت���ظ���ى ب�����ه م�����ن دع���م 
�لبلدين  قيادتي  جانب  من  ورعاية 
�ل�شقيقني ممثلة يف �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
وجاللة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ململكة  �ل��ث��اين ملك  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك 

�لردنية �لها�شمية.
�أم�س  ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء معاليه 
�لول وفد هيئة �آل مكتوم �خلريية 
برئا�شة �شعادة مريز� �ل�شايغ مدير 
مكتب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكتوم ع�شو جمل�س �أمناء �لهيئة 
م�شاريع  لتفقد  �لردن  ي��زور  �ل��ذي 
�لتعاون  وب��ح��ث  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أن�����ش��ط��ة 
و�لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية وهيئة 

و�لدقيقة  �جل��ي��دة  ب�����الد�رة  تت�شم 
و�ل����رت����ي����ب �مل���م���ي���ز ..م����ع����رب����ا عن 
�لم���ار�ت  ل��دول��ة  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر 
�ملقدرة  �جل��ه��ود  ه��ذه  على  و�شعبها 
و�ل�شعب  �لردن���ي���ة  �حل��ك��وم��ة  ل���دى 

�لردين.
�ىل  و�لتقدير  �ل�شكر  معاليه  ووجه 
�ل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�ملالية  مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�خلريية  م��ك��ت��وم  �آل  ه��ي��ئ��ة  ر�ع�����ي 
ر��شد  بن  بن حمد�ن  ر��شد  و�ل�شيخ 
�آل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ما 
تقوم به �لهيئة من �أعمال وم�شاريع 

خريية و�ن�شانية فى �لردن.
وعرب معاليه عن �أمله يف �أن ي�شاهم 
ه���ذ� �ل��ل��ق��اء وزي����ارة وف���د �لهيئة يف 
ما�شبق  على  و�لبناء  �لتعاون  زي��ادة 
خا�شة و�أن وز�رة �لوقاف و�ل�شئون 
�ن�شاء  ب�شدد  �ل�شالمية  و�ملقد�شات 
و�لوعاظ  ل��الأئ��م��ة  ت���دري���ب  م��ع��ه��د 
مي���ن���ح درج�������ة �ل���ب���ك���ال���وري���و����س يف 
�ن  �ىل  ..لفتا  �ل�شالمية  �ل�شريعة 
بالدعم  وع��د  �ل�شايغ  م��ريز�  �شعادة 

�آل مكتوم �خلريية.
و�أكد معاليه على �لعالقات �ملتميزة 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ق��ائ��م��ة  و�ل��ر����ش��خ��ة 
و�لثقافية  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  و�ل�����رو�ب�����ط 
..م�شيد�  ب��ي��ن��ه��م��ا  و�لق���ت�������ش���ادي���ة 
لدولة  و�خل���ريي  �لن�شاين  ب��ال��دور 
�لم����������ار�ت ح���ك���وم���ة و����ش���ع���ب���ا جتاه 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �ن  ..وق���ال  �لردن 
�أه���ل خري  و�شعبها  �لإم�����ار�ت  ح��ك��ام 
ولهم نظرة خا�شة للمملكة �لردنية 
باملعونات  د�ئما  ميدوننا  �لها�شمية 
و�مل�������ش���اع���د�ت خ��ا���ش��ة ق��ب��ل وخالل 
تن�شط  حيث  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
بالأعمال  ..م�شيد�  �مل�شاعاد�ت  هذه 
�ملوؤ�ش�شات  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي  �خل��ريي��ة 
يف  �لم��ار�ت��ي��ة  و�لن�شانية  �خلريية 
و�مل�شت�شفيات  �ملد�ر�س  كبناء  �لأردن 

و�مل�شاجد.
�لن�شانية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ن  وق������ال 
هيئة  ومنها  �لم��ار�ت��ي��ة  و�خل��ريي��ة 
بارز  دور  ل��ه��ا  �خل���ريي���ة  م��ك��ت��وم  �آل 
تقدير  حمل  و��شح  خريي  ون�شاط 
و�نها  خ��ا���ش��ة  �لردين  �ل�شعب  م��ن 

و�مل�شاعدة خا�شة و�نه م�شروع ر�ئد 
وز�رة  ومل�شلحة  �لردن���ي���ة  باململكة 
�مل�شتقبل  ل��ه يف  و���ش��ي��ك��ون  �لوق����اف 
�����ش���ت�������ش���اف���ة �مل�����در������ش�����ني وط�����الب 
�ل�شريعة من دولة �لمار�ت يف �طار 
�لتعاون بني �جلانبني ..مو�شحا �ن 
�ملعهد �شيبد�أ ت�شييده خالل �قل من 

ثمانية ��شهر .
وتعليقا على �ملمار�شات و�لنتهاكات 
�لق�شى  �مل�شجد  ف��ى  �ل�شر�ئيلية 
فى  م��اي��ح��دث  �ن  معاليه  �أو���ش��ح   ..
مبا�شر  �عتد�ء  هو  �لق�شى  �مل�شجد 
بامل�شجد  �لوق������اف  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى 
ملنعهم من �لو�شول ملكاتبهم و�لقيام 
دخول  �ىل  ..م�شري�  �أعمالهم  ب��اأد�ء 
جي�س  بحماية  �مل�شجد  �مل�شتوطنني 
�لحتالل ولي�س من خالل �ل�شرطة 
من  يحدث  كان  مثلما  �ل�شر�ئيلية 
ق��ب��ل وه����ذ� ي�����ش��ك��ل ���ش��اب��ق��ة خطرية 
جد� و�نتهاك �شارخ حلرمة �مل�شجد 

�لق�شى.
و�أ�شاف �ن �لنفاق �لتي حتفر حتت 
�لهدم  و�ع���م���ال  �لق�����ش��ى  �مل�����ش��ج��د 
�مل�شجد من  وما يحدث فى حميط 
�نتهاكات يدل على �ن هناك خمططا 
جغر�فية  وتغيري  لتهويد  مت�شارعا 
�ملكان و�ز�ح��ة �لهوية �ل�شالمية يف 
و�ل�شرعية  للقو�نني  �شارخ  �نتهاك 
م�شبوق  غ���ري  و�ن���ت���ه���اك  �ل���دول���ي���ة 
حلرمة هذ� �ملكان وهذ� نذير خطر 

مكانته  ل���ه  �لق�����ش��ى  �مل�����ش��ج��د  لأن 
�لدينية عند جميع �مل�شلمني وعندما 
يتعلق �لمر بالعقائد و�لديانة فال 

ت�شمن �لتطور�ت.
م����ن ج���ان���ب���ه ������ش����اد ����ش���ع���ادة م����ريز� 
�ل�����ش��اي��غ ب��ن��ت��ائ��ج ل���ق���اء �ل���وف���د مع 
و�ل�شوؤون  �لأوق�������اف  وزي����ر  م��ع��ايل 
 .. �لردين  �ل���ش��الم��ي��ة  و�مل��ق��د���ش��ات 
متوجها بال�شكر �ىل وز�رة �لوقاف 
�مللمو�س  ت��ع��اون��ه��ا  ع��ل��ى  �لأردن����ي����ة 
م��ع �ل��ه��ي��ئ��ة و�ل���دع���م �ل���ذى قدمته 
بالزرقاء  مكتوم  �آل  مل�شجد  �ل���وز�رة 
..ك��م��ا �أ���ش��اد ب��ال��ت��ج��اوب �ل���ذي مل�شه 
من معاليه ب�شاأن تر�خي�س �ملحالت 
�مللحقة بامل�شجد وتوجيهات معاليه 
�ملتعلقة  �لج�������ر�ء�ت  ك���ل  ب��ت�����ش��ه��ي��ل 

مبتطلبات �مل�شجد.
تناول  �للقاء  �ن  �ىل  �ل�شايغ  ولفت 
�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني �ل������وز�رة 

معهد  �ىل  �لدعم  وتقدمي  و�لهيئة 
ت��دري��ب �لئ��م��ة و�ل��وع��اظ ..م�شري� 
�ل�شيخ  �شمو  على  �شيعر�س  �ن��ه  �ىل 
حمد�ن بن ر��شد �ل مكتوم مو�شوع 
تدريب  ملعهد  �لدعم  �لهيئة  تقدمي 

�لئمة و�لوعاظ .
مكتوم  �آل  ه��ي��ئ��ة  وف����د  �ل��ت��ق��ى  ك��م��ا 
�ل�شالم  عبد  �لدكتور  مع  �خلريية 
و�ل�شوؤون  �لوق����اف  وزي���ر  �ل��ع��ب��ادى 
�لردين  �ل����ش���الم���ي���ة  و�مل���ق���د����ش���ات 
�ل�شابق و�ل�شتاذ بجامعة �هل �لبيت 
معاليه  �ىل  �ل�شكر  لتقدمي  باملفرق 
على تعاونه ولال�شتفادة من خربته 
ور�أيه فى �ن�شطة �لهيئة فى �لردن 
�ل�شدد خا�شة  و�قر�حاته فى هذ� 
مع قرب حلول �شهر رم�شان �ملبارك 
�فطار  ب��ر�م��ج  �لهيئة  �شتنفذ  حيث 
ومركز  مكتوم  �ل  م�شجد  يف  �شائم 
�ل�����ش��ل��ل �ل��دم��اغ��ي ب���ال���زرق���اء �لذى 

متوله �لهيئة.
بالدور  �لعبادي  �لدكتور  �أ�شاد  وقد 
مكتوم  �آل  ه��ي��ئ��ة  ب����ه  ت���ق���وم  �ل������ذي 
�أنحاء  كل  وفى  �لردن  فى  �خلريية 
يف  �أوروب���ا  و  و�آ�شيا  باأفريقيا  �لعامل 
جم����الت �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����ش��ح��ة ودعم 
على  �خل���ا����ش���ة  �لح���ت���ي���اج���ات  ذوي 

مدى �شنو�ت من �لعطاء �ملتميز .
�لبعد  �لهيئة غطت جانب  �ن  وقال 
للدين  �ل�شحيحة  و�ملعرفة  �لديني 
�لتي  �مل�شاجد  �ل�شالمي من خالل 
�أن�شاأتها يف �أكرث من بلد ..معربا عن 
�لتقدير �لبالغ ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ر��شد �ل مكتوم نائب حاكم دبي 
مكتوم  �ل  هيئة  ر�ع���ي  �ملالية  وزي���ر 
�شموه  ودع��م  رعايته  على  �خل��ريي��ة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة وم���ت���اب���ع���ت���ه���ا ����ش���ائ���ال �هلل 
عزوجل �ن يجزيه خري �جلز�ء على 

هذ� �لعمل �خلري. 

زاره رئي�ش جمل�ش ال�سعب ووزير ال�سباب اليمني 

اختتام جناح الإمارات الك�سفي والتطوعي يف اجلزائر
�ختتمت جمعية ك�شافة �لمار�ت ونادي تر�ث �لمار�ت وجائزة �ل�شارقة 
للعمل �لتطوعي م�شاركتهم يف جناح �لمار�ت �مل�شاحب للموؤمتر �لك�شفي 
�لعربي �ل�شابع و�لع�شرين �لذي ��شت�شافته �جلز�ئر يف منتجع �ل�شنوبر 
برعاية �شامية من فخامة �لرئي�س �جلز�ئري عبد�لعزيز بوتفليقة حتت 

�شعار �لك�شفية و�ملو�طنة �لفاعلة .
رئي�س  نائب  �ل�شام�شي  نا�شر عبيج  �لك�شفي  �لقائد  �شعادة  بذلك  �شرح 
من  �ل��وف��د  �ع�شاء  �مل�شاركني  بجهود�  م�شيد�  �ل��وف��د  رئي�س  �جلمعية 
و�لتطوعية  �لك�شفية  �حل��رك��ة  متثيل  يف  و�جل��ائ��زة  و�ل��ن��ادي  �جلمعية 
ع�شو  رح��م��ة  خليل  �لك�شفي  �لقائد  وق���ال   . متثيل  �ف�شل  و�ل�شبابية 
جمل�س �د�رة �جلمعية �ن �جلناح ت�شمن �شور ل�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ 
بالزي �لك�شفي و�شورة خا�شة للمغفور له �ملوؤ�ش�س �لباين �ل�شيخ ز�يد بن 
و�لثاين  �لول  بالدولة  �لك�شفية  �ملخيمات  نهان وهو يتفقد  �ل  �شلطان 
مطلع �ل�شبعينات و�شور �لن�شطة �لك�شفية و�مل�شاركات �لدولية وعر�س 
لك�شافة  �لك�شفي  �لن��ت��اج  من  ومن��اذج  �ملتخ�ش�شة  �جلمعية  ل���ش��د�ر�ت 

�لمار�ت و��شتعر��س لعدد من �ملناهج و�ل�شد�ر�ت �لك�شفية .
�لنادي  �نه ت�شمن جناح  بنادي تر�ث �لم��ار�ت  �لعرياين  ر�ك��ان  وك�شف 
عر�س جلهود وم�شاركات �لنادي �ملتمثلة يف تنظيم �مللتقيات �لر�ثية يف 
�ملتخ�ش�شة  بالن�شطة  �خلا�شة  �لر�ثية  و�ملطبوعات  �ل�شمالية  جزيرة 
ولقيت  كما  �لبيئة  على  �حلفاظ  وبر�مج  �لمار�تية  �ل�شعبية  كاللعاب 

ورقة عمل �لتي قدمها �لنادي �هتماما وترحيبا كبري� من �مل�شاركني يف 
�لندوة �لك�شفية �لعربية �لثانية لل�شباب .

للعمل  �ل�شارقة  بجائزة  �لعالمي  �ملن�شق  نقي  عبد�لرحمن  قال  فيما 
مطبوعات  ع��ر���س  يف  متثلت  ب��اجل��ن��اح  �جل��ائ��زة  م�شاركة  �ن  �لتطوعي 
�جلائزة ومطوياتها �لتي �شجعت �لزو�ر يف �لتعرف عليها وعلى ر�شوط 

�لر�شح للجائزة على �مل�شتويني �لعربي و�ل�شالمي .
و�شهد �جلناح زيار�ت ر�شمية من قياد�ت عليا متثلت يف زيارة ممثل رئي�س 
رئي�س  ولد خليفة  �لعربي  �ملوؤمتر معايل حممد  �فتتاح  �جلمهورية يف 
�ملجل�س �ل�شعبي �لوطني �جلز�ئري ومعايل معمر مطهر �لرياين وزير 
�ملزروعي  �ل��و�يل  نا�شر  علي  حممد  �شعادة  �ليمني  و�لريا�شة  �ل�شباب 
جمل�س  �ق��ط��ار  و�شفر�ء  �جل��ز�ئ��ري��ة  �جلمهورية  ل��دى  �لم���ار�ت  �شفري 

�لتعاون �خلليجي و�لدول �لعربية لدى �جلز�ئر.
كما تفقد �جلناح و��شاد به معايل �لدكتور عبد �هلل عمر ن�شيف رئي�س 
�لحتاد �لعاملي للك�شافة �مل�شلم ، معايل وحيد لعبيدي نائب رئي�س �للجنة 
�لك�شفية �لعاملية ومعايل �شكوت تريي �أمني عام �ملنظمة �لك�شفية �لعاملية 
و�شعادة �لدكتور عاطف عبد�ملجيد �أمني عام �ملنظمة �لك�شفية �لعربية 
و�شعادة يو�شف خد�ج رئي�س �للجنة �لك�شفية �لعربية و�شعادة نور �لدين 
�لك�شفية  وقادة �جلمعيات  للك�شافة �جلز�ئرية،  �لعام  �لقائد  بر�هم  بن 

�لعربية ، وك�شافة ومر�شد�ت �جلز�ئر.
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�لعادية و �لغري عادية وذلك يوم �خلمي�س  �لعمومية  �مل�شاهمني حل�شور �جلمعية  �ل�شادة  �أبو ظبي لال�شتثمار بدعوة  يت�شرف بيت 
�ملو�فق 27 يونيو 2013 يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا يف مقر �شركة بيت �أبو ظبي لال�شتثمار، برج �لهنا، �لدور �ل�شابع ع�شر وذلك 

للنظر يف جدول �لأعمال �لآتي و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة ب�شاأنه.
جدول اأعمال اجلمعية العم�مية العادية

�لت�شديق على حم�شر �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية �ل�شابق �ملنعقد بتاريخ 4 يونيو 2012
مناق�شة تقرير جمل�س �لإد�رة عن �أعمال �ل�شركة لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م، و�لت�شديق عليه.

�ل�شتماع �إىل تقرير مر�قبي �حل�شابات على ح�شابات �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م.
مناق�شة و�عتماد �حل�شابات �خلتامية لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م، و�لت�شديق عليها.

 �إبر�ء ذمة �ل�شادة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة من �مل�شئولية عن ت�شرفاتهم خالل �لفرة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م. 
�إبر�ء ذمة �ل�شادة مدققي �حل�شابات من �مل�شئولية عن ت�شرفاتهم خالل �لفرة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م. 

تعيني �أو �أعادة تعيني مر�قبي �حل�شابات  ملر�قبة ح�شابات �ل�شركة لعام �ملايل 2013، وتخويل جمل�س �لإد�رة بتحديد �أتعابهم. 
جدول اأعمال اجلمعية العامة الغري العادية

1- �لت�شديق على حم�شر �جتماع �جلمعية �لعامة �لغري �لعادية و�ملنعقد بتاريخ 4 يونيو 2012 م.
2- �ملو�فقة على �إ�شتمر�ر �ن�شطة �ل�شركة مبوجب �ملادة 285 من قانون �ل�شركات �لتجارية ل�شنة 1984.

3- حتويل 150.000.000 درهم من  عالوة �لأ�شهم �إىل �أ�شهم ر�أ�س �ملال و توزيع هذه �لأ�شهم �لإ�شافية على كافة �ل�شركاء على �أ�شا�س 
تنا�شبي و/�أو.

4- زيادة ر�أ�س مال �ل�شركة �إىل )TBC( درهم �إمار�تي.
5- �ملو�فقة على نقل ملكية �أ�شهم �ل�شركة �لتي حتملها �شركة وديان �لعقارية �إىل �لأطر�ف �لتالية:

�أ( �شركة فاطمة لالإ�شتثمار )200.000 �شهم(  
ب( �ل�شيدة/ خالدة جا�شم �لوز�ن )100.000 �شهم(  

ت( �ل�شيد/ عبد �لرحمن جا�شم �لوز�ن )200.000 �شهم(  
ث( �ل�شيد/ خالد جا�شم �لوز�ن )200.000 �شهم(  

ج( �ل�شيد/ منت�شر خالد �لوز�ن )200.000 �شهم(  
ح( �شركة وديان �لعقارية )3.100.000 �شهم(  

�لأمان  �شركة  �إىل  كويتية( )1.000.000(  )�شركة  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �مل�شيلة  �ل�شركة يف عامل  �أ�شهم  ملكية  نقل  �ملو�فقة على   -6
لالإ�شتثمار )�شركة كويتية(

7- تعديل عقد �لتاأ�شي�س و �لنظام لأ�شا�شي فيما يخ�س �لتغيري�ت يف ر�أ�س �ملال و لتعك�س �لتغيري�ت يف ملكية �لأ�شهم بال�شركة.
8- تفوي�س نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة �أو من ينوب عنه يف �لتوقيع على تديل عقد �لتاأ�شي�س و �لنظام �لأ�شا�شي نيابة عن �ل�شركاء �أمام 

�لكاتب �لعدل و �إيد�ع كافة �مل�شتند�ت لدى �أي من �جلهات �حلكومية يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لأغر��س ما �شبق
مالحظات:

1- يف حال عدم �كتمال �لن�شاب �لقانوين لجتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية يعقد �جتماع ثاٍن يوم �خلمي�س �ملو�فق 11 من يوليو 
2013 يف نف�س �ملكان و�ل�شاعة �ملذكورين �أعاله.

2- يجوز ملن له حق �حل�شور �أن ينيب عنه من يختاره )من غري �أع�شاء جمل�س �لإد�رة( مبقت�شى توكيل خا�س ثابت بالكتابة ويجب �أل 
يكون �لوكيل ممثاًل بهذه �ل�شفة لأكرث من )5%( من ر�أ�س �ملال �ل�شركة )وميثل ناق�شي �لأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانوناً(.

3- �أ�شحاب �حلق يف �لت�شويت يف �جلمعية �لعمومية هم مالكو� �لأ�شهم �مل�شجلون يف يوم �لعمل �ل�شابق لالجتماع. 

ج�عان اخليلي       
رئي�ش جمل�ش الإدارة       

ال�سادة/ م�ساهمي بيت اأب�ظبي لالإ�ستثمار املحرتم�ن 
 حتية طيبة وبعد،،،

امل��س�ع: دع�ة حل�س�ر اجلمعية العم�مية العادية والغري عادية
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة في�شن 

CN 1022507:لال�شت�شار�ت �لفنية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد علي حممد ح�شن باطوق )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة جمعه بالل حممد �لقبي�شي

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

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1144581 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ح�شني �بر�هيم حممد �حلمادي من 50% �ىل %5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �لمار�ت لالبحاث و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �لقاب�شة ذ.م.م 

EMIRATES ADVANCED RESEARCH & TECHNOLGY HOLDING LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة �لمار�ت �ملتقدمة لال�شتثمار�ت

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENT GROUP

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لت�شالت  خلدمات  �خلليج  �ل�ش�����ادة/�فاق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1449486 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�ل�شد�د خلدمات �لت�شالت من 49% �ىل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شركة �لمار�ت لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م 

EMIRATES COMPANY REPRESENTATION OF COMPANIES LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد حممد �شعيد حممد �لبادي �لظاهري )%65(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شوقي حممد عبد�هلل �لعجيل

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

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

للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1149033 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

CN 1098275:لثقة للمو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1195142 بال�شم �لتجاري �حلد�ئق �ل�شبانية 
لتن�شيق �حلد�ئق بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �بو زيد لت�شليح �ل�شيار�ت

 رخ�شة رقم:CN 1075252 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2.60*1

تعديل ��شم جتاري:من/كر�ج �بو زيد لت�شليح �ل�شيار�ت
�ىل/�بو زيد لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت

ABU ZEID AUTO SPARE PART TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة قطع �لغيار �مل�شتعملة لل�شيار�ت )4530003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح كهرباء �ل�شيار�ت و�شحن �لبطاريات )4520005(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح ميكانيك �ملركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�س �ملركبات )4520002(

تعديل ن�شاط/حذف �شمكرة �ملركبات )4520001(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1101558 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.210*0.95

تعديل ��شم جتاري:من/�شعيد علي �ملقدم للمقاولت �لعامة
�ىل/مكتب �مل�شكاة للطباعة

AL MESHKAT TYPING SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )8219001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

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

العدد 10812 بتاريخ 2013/6/8   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مطعم كر�يكودي وخدمات  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�لتموين ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1185005 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*5 �ىل 5*1

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم كر�يكودي وخدمات �لتموين ذ.م.م
KARAIKUDI RESTAURANT & CATERING SERVICES LLC

�ىل/مطعم كر�يكودي ذ.م.م
KARAIKUDI RESTAURANT LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية )5629001(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لاللكرونيات  �جلديدة  �ل�ش�����ادة/�ل�شارة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1063067 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامل عبيد �شامل ر��شد �لزعابي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حمبوب �لعامل عبد�لعزيز
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل عبيد �شامل ر��شد �لزعابي

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

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شارة �جلديدة لاللكرونيات ذ.م.م
NEW SIGNAL ELECTRONICS LLC

�ىل/�ل�شارة �جلديدة لاللكرونيات 
NEW SIGNAL ELECTRONICS

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شدة للتجهيز�ت 
�لفرو�شية رخ�شة رقم:CN 1290452 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
ذياب عبد�هلل �شعيد �ليماحي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
 ذياب عبد�هلل �شعيد �ليماحي من 100% �ىل %0

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نو�ز كونييل بوتيابور�يل حميد )%100(

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لر�فة للمو�د �لغذ�ئية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1035590 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 13*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لر�فة للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
AL RAAFA FOODSTUFF

�ىل/بقالة �لر�فه ذ.م.م
AL RAAFA BAQALA LLC

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

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

رخ�شة رقم:CN 1322257 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.10*1

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم �شامرجيز
SAMWEGES RESTAURANT

�ىل/مطعم مون�شر برجر
MONSTER BURGER RESTAURANT

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

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

رخ�شة رقم:CN 1104850 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بناء حموده �لقاب�شة ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة غامن علي بن حموده و�ولده ذ.م.م 
GHANEM ALI BIN HAMOODA & SONS LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فرج بن حموده �لقاب�شة ذ.م.م
FARAJ BIN HAMOODAH HOLDING LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف غامن علي حموده �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فرج علي بن حموده

تعديل ر�أ�س �ملال/من 0 �ىل 500000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شركة �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية

NATIONAL FOOD PRODUCTS CO
�ىل/�ل�شركة �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م

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

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

�لبال�شر رخ�شة رقم:CN 1162644 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة ربوع ز�خر لعمال �لبال�شر
ROBOOA ZAKHER PLASTERING WORKS EST

�ىل/موؤ�ش�شة ربوع ز�خر لعمال �حلجر
ROBOOA ZAKHER STONE WORK EST

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �حلجر )4330002(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شر( )4330009(

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

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

CN 1517681:للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مبارك فرج مبارك فرج �لنعيمي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبد�هلل �شعيد �شامل �لكتبي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
ت��ق��دم��و� بطلب  ق��د  ا�سناد  �ل�����ش��ادة/  ب��ان  �ل��ب��ح��ري( 

ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��ر����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

Kuching ��شناد 1010
ا�سم ال�سفينة 

IMO Number 9628398
Official Number 334823

العلم ال�سابق رقم الت�سجيل ال�سابق
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 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة �بوظبي لل�شياحة �لثقافة بان �ل�شادة/ فندق 
 TL10013 روكو فورتي ذ.م.م رخ�شة �شياحية رقم 
�لتجاري �ىل/ �ل�شم  قد تقدمو� لدينا بطلب تغيري 

هيلتون كابيتال جر�ند ذ.م.م
وعلى كل من له �حلق يف �لعر��س على هذ� �لجر�ء 
�لتقدم ومر�جعة �لهيئة خالل ��شبوع ميالدي من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لهيئة غري م�شوؤولة عن �ي 
حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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 اإعـــالن �سطب قيد
�جنيرنجن  تانك  ��س   / �ل�شادة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  �جلنوبية(  جن�شيتها)كوريا  ليمتد  كو 
حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب 
رقم )3903( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام 
�ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرخي�س لفروع 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعر��س �ن يتقدمو� 
باعر��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

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

�ملودعة حتت رقم :186442     بتاريخ :2013/2/7
با�ش��م:معر�س هارد�شتون للحجر �ل�شناعي

وعنو�نه:�لعني ، دو�ر �حلمام ، �س.ب: 16061 ، فاك�س:037218189 ،
hardstone16061@hotmail.com :لربيد �للكروين� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
حجارة ��شطناعية .

�لو�قعة بالفئة:19
و�شف �لعالمة:��شود - �بي�س - ذهبي عبارة عن �شكل مثمن مت�شاوي �ل�شالع بخطني متتالني باللون �ل�شود 
يف�شل بينهما �للون �لبي�س وبد�خله حرفني باللغة �لجنليزية وهما حرف )H( و�لخر )S( جمدولة مع 
حرف )H( باللون �لذهبي ويوجد ��شفل �ل�شكل كلمتني باللغة �لجنليزية Hard Stone كما يوجد كلمة 

هارد �شتون للحجر �ل�شناعي باللغة �لعربية وكالهما باللون �لذهبي .
�ل�ش��ر�طات:دون �شرط .

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  يونيو 2013 العدد 10812
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الكويت ت�سيد بتقرير الإمارات حول حقوق الن�سان  تنفيذي الداخلية يناق�س م�سروع البيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية 
•• جنيف-وام:

�ملعني  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  بتقرير  �لكويت  دولة  �أ�شادت 
بالتطور �لذي قامت به لتعزيز جمالت حقوق �لن�شان.

�ملتحدة يف جنيف  ل��دى �لمم  �ل��د�ئ��م  �لكويت  وق��ال م��ن��دوب دول��ة 
�ملتحدة حلقوق  �لأمم  �أم��ام جمل�س  �ل�شفري �شر�ر رزوق��ي يف كلمة 
�أبرز �لإجن��از�ت �لتي  �إن  �لإن�شان بثتها وكالة �لأنباء �لكويتية كونا 
�ل�����ش��ام��ل �لول هو  �ل����دوري  �ل���ش��ت��ع��ر����س  �لإم�����ار�ت م��ن��ذ  حققتها 
�شد�رتها عربيا يف موؤ�شر �لمم �ملتحدة للتنمية �لب�شرية وم�شاهماتها 
بالرب�مج �لإمنائية و�لن�شائية يف خمتلف �أنحاء �لعامل. و�أو�شح �أن 

�لإجر�ء�ت �لتي قامت بها �لإمار�ت لتح�شني ملفات حقوق �لإن�شان 
�إىل  ��شافة  �لهيئات  خمتلف  مع  تعاونها  زي��ادة  بينها  ومن  متعددة 

دعمها �أن�شطة جمل�س �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�شان.
�لإم���ار�ت لتطوير ملفات  �ل��ذي تقوم به  �لر��شخ  �ل��دور  و�شدد على 
وحرياتها  �أرك��ان��ه��ا  بجميع  �ل�شمولية  وحت��ق��ي��ق  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق 

�لأ�شا�شية كما تتعامل مع جميع �لمور بكل �شفافية وو�شوح .
تتو�فق جميع  �أن  على  �لإم���ار�ت  �إىل حر�س  رزوق��ي  �ل�شفري  ولفت 
�خلطو�ت �لتي تقوم بها لتح�شني وتعزيز م�شار�ت حقوق �لإن�شان مع 
معايري جمل�س �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�شان ومباديء �ل�شتعر��س 

�لدوري �ل�شامل مللفات �لدول �أمام �ملجل�س. 

•• اأبوظبي-وام:

ناق�س �ملجل�س �لتنفيذي لوز�رة �لد�خلية يف �جتماعه �لر�بع لعام 2013 
�أبوظبي برئا�شة  �لعامة ل�شرطة  �لذي عقد يف قاعة �لجتماعات بالقيادة 
رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر  �ل��ل��و�ء 
و�ل�شالمة  �لبيئة  م�شروع  �ملجل�س  رئي�س  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 

�ملهنية بالوز�رة .
تدقيق  ونتائج  �لد�خلية  وز�رة  منهجيات  حتديث  �ل�جتماع  و��شتعر�س 
�لإد�ر�ت �حلا�شلة على �شهادة �لآيزو 9001 - 2008 ف�شاًل عن عدد من 
�ملو�شوعات �لأخرى �ملدرجة على جدول �لأعمال و�تخذ ب�شاأنها �لقر�ر�ت 

�ملنا�شبة. 

جمل�ش حق�ق الإن�سان يعتمد تقرير الدولة الثاين لال�ستعرا�ش الدوري ال�سامل حلق�ق الن�سان 

الإمارات ب�سدد اإ�سدار قانون حلماية حقوق الطفل وفقا للمعايري الدولية واإ�سدار التعديالت على قانون مكافحة جرائم الجتار بالب�سر 
حتديث ال�سيغة النهائية لال�سرتاتيجية الوطنية للنهو�س باملراأة وا�ستكمال اجلهود مل�ساركتها يف منا�سب �سنع القرار العليا

بيئة تكرم املدار�س الفائزة بجائزة ال�سارقة للوعي البيئي
•• ال�ضارقة-وام:

بيئة  للبيئة  �ل�شارقة  �شركة  كرمت 
�لنفايات  �إد�رة  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة   -
�لفائزة  �مل��د�ر���س   - و�إع���ادة تدويرها 
يف  �لبيئي  للوعي  �ل�شارقة  بجائزة 
وذل��ك خ��الل �حلفل  �لثالثة  دورتها 
�لق�شباء  م�شرح  على  نظمته  �ل��ذي 
بيوم  �لإحتفال  مبنا�شبة  بال�شارقة 
�لإحتفال  ح�����ش��ر  �ل���ع���امل���ي.  �ل��ب��ي��ئ��ة 
خ��ال��د �حل��رمي��ل م��دي��ر ع���ام �شركة 
�ملدير  �ل�������ش���رك���ال  وم���������رو�ن  ب��ي��ئ��ة 
�لتنفيذي لهيئة �ل�شارقة لال�شتثمار 
�ل�شيباين  �شروق وخليفة  و�لتطوير 

�ل�شدرة على جائزة �ملدر�س �ملتميز.
جائزة  �إن  �حل���رمي���ل  خ���ال���د  وق�����ال 
وفق  ج��اءت  �لبيئي  للوعي  �ل�شارقة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��ع��ل��ي��م��ات 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
�جلائزة  بيئة  ���ش��رك��ة  �أط��ل��ق��ت  ح��ي��ث 
للتثقيف  بيئة  م��در���ش��ة  خ���الل  م��ن 
�لبيئي وهي مبادرة تعليمية مبتكرة 
�ملدر�شني  مل�����ش��اع��دة  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  مت 
�مل�شوؤولية  نحو  �لطلبة  توجيه  على 
منطقة  مع  بالتعاون  وذلك  �لبيئية 
�ل�شارقة �لتعليمية ومدينة �ل�شارقة 
ل���ل���خ���دم���ات �لإن�������ش���ان���ي���ة. و�أو�����ش����ح 

�ألف  �لأول و15  للمركز  �ألف درهم 
درهم للمركز �لثاين.

و�أ���ش��ف��رت ن��ت��ائ��ج �مل�����ش��اب��ق��ة ع��ن فوز 
�أف�شل  ف��ئ��ة  ع���ن  �ل���ق���ر�ئ���ن  رو����ش���ة 
بينما  �لأول  ب��امل��رك��ز  بيئية  رو���ش��ة 

حلت رو�شة �لأمل يف �ملركز �لثاين.
�ملخ�ش�شة  �جل���و�ئ���ز  يف  ف����ازت  ك��م��ا 
�ل�شاد�س  لل�شفوف من �لأول وحتى 
مدر�شة عاتكة بنت زيد باملركز �لأول 
. وح�����ش��ل��ت مدر�شة  �ل��ع��ل��وم  ف��ئ��ة  يف 
�لر�شد �لأمريكية على �ملركز �لثاين 
�لفنون  ف��ئ��ة  وع���ن  �ل��ف��ئ��ة  نف�س  ع��ن 
ت�شيب  م��ن  �لأوىل  �جل���ائ���زة  ك��ان��ت 
�لثانية  مدر�شة �لنخيالت و�جلائزة 

و�شعيد  وق���اي���ة  ���ش��رك��ة  ع����ام  م���دي���ر 
���ش��رك��ة بيب�شي  ع��ل��ى م��ن  �آل  حم��م��د 
�لر�عي �لربونزي للجائزة و�ملح�شن 
�لتعليم  م�شوؤول  �ل��ق��روي  عامر  ب��ن 
وعدد  �لتعليمية  �ل�شارقة  مبنطقة 
من مدر�ء ووكالء �ملد�ر�س �مل�شاركة 
�لطلبة  م����ن  وج����م����ع  �جل�����ائ�����زة  يف 
و�ل����ط����ال����ب����ات. �����ش����ارك يف �جل���ائ���زة 
�ل�شارقة  م��د�ر���س  م��ن  مدر�شة   24
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة ف����ازت منها 
مدر�شة  ك��ل  وح�شلت  م��در���ش��ة   12
من �ملد�ر�س �لفائزة على كاأ�س مميز 
و�شهادة تقدير لإجناز�تها �مل�شتد�مة 
 30 �إىل جانب جائزة مالية قدرها 

•• جنيف-وام:

�عتمد جمل�س حقوق �لإن�شان تقرير 
�لدولة �لثاين لال�شتعر��س �لدوري 
�ل�شامل حلقوق �لن�شان. وقد تر�أ�س 
م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أن������ور ب���ن حممد 
لل�شوؤون  �ل����دول����ة  وزي������ر  ق���رق���ا����س 
�خل��ارج��ي��ة وف��د �ل��دول��ة �مل�����ش��ارك يف 
حقوق  ملجل�س   23 �ل�����دورة  �أع���م���ال 
و�شاركت   . �ملتحدة  ب��الأمم  �لن�شان 
�مل�شتوى  رفيع  بوفد  �لم���ار�ت  دول��ة 
����ش���م مم��ث��ل��ني ع����ن ع�����ش��ري��ن جهة 
�حل��ك��وم��ي��ة �لحتادية  �جل��ه��ات  م��ن 
�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  و�ملحلية 
بحقوق  و�ملعنية  �ل��دول��ة  يف  �لعاملة 

�لن�شان.
من  و��شعة  باإ�شادة  �لتقرير  وحظي 
�لتي  �مل�شاركني يف �جلل�شة و�جلهود 
تو�شياتها  تنفيذ  يف  �لدولة  بذلتها 
ب��اع��ت��م��اد تقرير  �مل��ج��ل�����س  وط��ال��ب��و� 

دولة �لمار�ت.
قرقا�س  �أنور  �لدكتور  معايل  و�ألقى 
�إن  فيها  ق��ال  �لجتماع  خ��الل  كلمة 
�مل��ت��ح��دة تعمل  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�������ار�ت 
�شجلها  حت�شني  على  م�شتمر  ب�شكل 
و�مل�شاهمة  �لن�شان  يف جمال حقوق 
و�ل����ت����ف����اع����ل ب�������ش���ك���ل �ي����ج����اب����ي مع 
�ل�شاأن..  ه��ذ�  يف  �لعاملية  �ملمار�شات 
نابع  �ل���وط���ن���ي  �حل���ر����س  ه����ذ�  و�أن 
م���ن ق��ي��م��ن��ا وت��ر�ث��ن��ا �ل��ث��ق��ايف �لذي 
و�مل�شاو�ة  و�لت�شامح  �ل��ع��دل  يكر�س 
ولذلك  �ل���دول���ي���ة..  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا 
�شنحافظ على �إلتز�منا لل�شعي نحو 
�لن�شان  ح��ق��وق  يف  �شجلنا  حت�شني 
على  ن��ح��اف��ظ  �أن  ل��ن��ا  يت�شنى  ح��ت��ى 
�ل��ق��ي��م �ل���ت���ي ج��ع��ل��ت جم��ت��م��ع دولة 

�لإمار�ت جذ�با وناجحا .
�لإ�شالحات  م��و����ش��ل��ة  جم���ال  ف��ف��ي 
�لقانونية و�لت�شريعية على �مل�شتوى 
�لم����ار�ت  �أن  معاليه  �أك���د  �ل��وط��ن��ي 
�إ�شد�ر قانون حلماية حقوق  ب�شدد 
�لطفل وفقا للمعايري �لدولية و�أنه 
يف �ملر�حل �لنهائية من �ملو�فقة عليه 
�لتعديالت  �إ�شد�ر  �أنه جاري  .. كما 
على قانون مكافحة جر�ئم �لجتار 
توفري  �إىل  ي���ه���دف  �ل�����ذي  ب��ال��ب�����ش��ر 
ل�شحايا  �ل�شمانات  م��ن  �ك��رب  ق��در 
�لجتار بالب�شر لي�شبح �أكرث تو�فقا 

مع بروتوكول بالريمو.
�أنه  معاليه  �أ���ش��اف  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
�إدخ����ال ع��دد من  �لعمل على  ج���اري 
قانون  م�������ش���روع  ع��ل��ى  �ل���ت���ع���دي���الت 
�لن�����ش��ط��ة �لإع���الم���ي���ة �ل��ت��ي تكفل 
�شقف  وي����رف����ع  �ل���ت���ع���ب���ري  يف  �حل�����ق 
�إيقاع  ومينع  لالإعالميني  �حلريات 
�لعقوبة �ل�شالبة حلرية �ل�شحفيني 
�لتطور�ت  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف  وي��ر�ع��ي 
�ل�شحفي  �لعمل  جمايل  يف  �لعاملية 

و �لإعالمي.
�ملوؤ�ش�شات  دور  ت��ع��زي��ز  �إط������ار  ويف 
وحماية  لتعزيز  �لوطنية  و�لآل��ي��ات 
ح��ق��وق �لإن�������ش���ان �أع���ل���ن م��ع��ال��ي��ه �أن 
�لتو�شيات  ع��ل��ى  و�ف���ق���ت  �ل����دول����ة 
�ملتعلقة باإن�شاء هيئة وطنية حلقوق 
�إن�شاء  �ىل  معاليه  و�أ���ش��ار   . �لإن�شان 
�لإن�شان  بحقوق  معنية  د�ئمة  جلنة 
�ل����وط����ن����ي �لحت��������ادي  �مل���ج���ل�������س  يف 
يف  �لأول  �ج��ت��م��اع��ه��ا  ع���ق���دت  �ل���ت���ي 
فقد  جانبها  وم���ن   ..2013 م��اي��و 
خالل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ��شتحدثت 
جلنة   2013 م����ن  �لأول  �ل����رب����ع 

�ل��ع��م��ل ع��ل��ى قانون  �لن���ت���ه���اء م���ن 
وتعمل  �مل�������ش���اع���دة  �خل���دم���ة  ع���م���ال 
�ل��ع��ام على  ه��ذ�  �لعمل خ��الل  وز�رة 
�تخاذ �ملزيد من �لتد�بري و�ملبادر�ت 
حقوق  حماية  ��شر�تيجية  لتنفيذ 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  �مل��ت��ع��اق��دة  �ل��ع��م��ال��ة 
لتوفري  و�لإج������ر�ئ������ي  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
�ملزيد من �ل�شمانات حلماية حقوق 
�ل��ع��م��ال يف دول���ة �لإم�������ار�ت.. وعلى 
�ل�شعيد �لدويل فاإن �لدولة تتعاون 
بفعالية مع �لدول �مل�شدرة للعمالة 
�لتفاهم  مذكر�ت  توقيع  طريق  عن 
�ل��ت��ي ت��ع��زز ف��ر���س �ل��ع��م��ل وتوفري 
�لتي  �ل�شعوبات  ور�شد  �ل�شمانات 
ت��و�ج��ه��ه��ا �ل��ع��م��ال��ة �مل��ت��ع��اق��دة. ويف 
�آلية  �أه��م��ي��ة  �أك�����د م��ع��ال��ي��ه  �خل���ت���ام 
�ل�شتعر��س �لدوري �ل�شامل و دعم 
دولة �لمار�ت لهذ �لآلية باعتبارها 
يف  �لوطنية  �ل��ق��در�ت  لبناء  و�شيلة 
ح��ق��وق �لن�����ش��ان يف �ل����دول.. و�شلط 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �ل��ت��ط��ور �حل��ا���ش��ل يف 
ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة ح��ق��وق �لن�����ش��ان يف 
�ل��دول��ة و خ��ا���ش��ة يف جم���ال حماية 
حقوق �لعمالة فقد ��شتمرت �لدولة 
ت�شريعاتها  تطوير  يف  ر����ش��خ  ب�شكل 
تكفل حماية  بيئة  ل�شمان  �لعمالية 

هذه �حلقوق.
و�لثقايف  �لديني  �لت�شامح  �أن  و�أك��د 
����ش���م���ات جمتمع  م�����ن  ����ش���م���ة  ي���ع���د 
�لم����ار�ت و ع��ام��ال يف ب��ن��اء جمتمع 

جاذب ي�شوده �لتناغم.
و �شدد معاليه على �أن دولة �لمار�ت 
�لمن  حفظ  و  حماية  يف  �شت�شتمر 
ت�شريعاتها  �ط����ار  يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  و 
لقو�نينها  �نتهاك  �أي  و�أن  �لوطنية 
�لج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �شيتم  �ل��وط��ن��ي��ة 

�لقانونية حيالها.
ملتابعة  �ل���د�ئ���م���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وك����ان����ت 
�نتهت  �ل�شامل قد  �ل��دوري  �لتقرير 
�ع����د�د �لوثيقة  ���ش��اب��ق م��ن  يف وق���ت 
�لتي  �ملقبولة  بالتو�شيات  �خلا�شة 
حقوق  جم���ل�������س  يف  �ع���ت���م���اده���ا  مت 
 100 �ل��دول��ة  �لن�����ش��ان حيث قبلت 
ت��و���ش��ي��ة وق��ب��ل��ت ب�����ش��ك��ل ج���زئ���ي 7 
ت��و���ش��ي��ات و�أخ�������ذت ب��ال��ع��ل��م ل���� 54 
تو�شية   19 ورف���������ش����ت  ت���و����ش���ي���ة 
تنفيذ  ع���ل���ى  �ل������دول������ة  و����ش���ت���ع���م���ل 
�ل�شنو�ت  خالل  �ملقبولة  �لتو�شيات 

�لأربع �ملقبلة.
��شتعر�شت  ق����د  �ل�����دول�����ة  وك����ان����ت 
ت��ق��ري��ره��ا �ل����دوري �ل�����ش��ام��ل �لثاين 
�لتابع  �لن�شان  حقوق  جمل�س  �أم��ام 
لالأمم �ملتحدة يف 28 يناير2013 
بالتقرير  �إ���ش��ادة  �جلل�شة  �شهدت  و 
�ملف�شل للدولة و �لتقدم �لذي �أحرزته 
�ل�شتعر��س  ب��ع��م��ل��ي��ة  �إل��ت��ز�م��ه��ا  و 
�ل�����دوري �ل�����ش��ام��ل و�ن��ف��ت��اح��ه��ا على 
�لأطر�ف  متعددة  �لبناءة  �مل�شاركة 
�لدولة  وتلقت  �لق�شايا.  هذه  ب�شاأن 
دول����ة من   88 م���ن  ت��و���ش��ي��ة   180
�ملتحدة  �لأمم  يف  �لأع�����ش��اء  �ل����دول 
�لت�شديق  �لتو�شيات  ه��ذه  وت�شمل 
ع��ل��ى �مل���زي���د م���ن �ت��ف��اق��ي��ات حقوق 
�لإن�شان و بروتوكولتها �ألختيارية 
و�شن �ملزيد من �لت�شريعات يف جمال 
حماية �لطفل و حقوق �ملر�أة و حقوق 
�لقو�نني  �إن���ف���اذ  و حت�����ش��ني  �ل��ع��م��ال 
توعوية  �أن�شطة  �ط���الق  و  �لقائمة 

لن�شر ثقافة حقوق �لن�شان.
ورف�����ش��ت �ل���دول���ة �ل��ت��و���ش��ي��ات �لتي 
و�لقيم  �ل�شالمية  �ل�شريعة  مت�س 

ومنظمات  و�مل���ح���ل���ي���ة  �لحت�����ادي�����ة 
�ملجتمع �ملدين بالإ�شافة �إىل�ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي �لإحت�������ادي. وب��ع��د تنظيم 
م����ن����اق���������ش����ات م������ع ت����ل����ك �جل����ه����ات 
و�حل�شول على �آر�ئهم قمنا بتقدمي 
�ل��وزر�ء يف �لدولة  تو�شياتنا ملجل�س 
وفقا  �لتو�شيات  تلك  در����س  و�ل���ذي 
و�لقانونية�  �لد�شتورية  لت�شريعاتنا 
وعليه  �ل�شائدة  و�لثقافة  �لوطنية 
مت تقرير �لتايل قبول مائة تو�شية 
تو�شيات  �شبع  ق��ب��ول   .. ت���ام  ب�شكل 
ب�����ش��ك��ل ج���زئ���ي ..�لح�����اط�����ة ب���اأرب���ع 
وخم�شني تو�شية علما ورف�س ت�شع 

ع�شرة تو�شية فقط.
قبول  مت  ل���ق���د  �ل���رئ���ي�������س:  �ل�����ش��ي��د 
�لتو�شيات  م��ن  �لعظمى  �لأغ��ل��ب��ي��ة 
يناير  ���ش��ه��ر  يف  ل���ل���دول���ة  �مل���ق���دم���ة 
قليل  ع��دد  ولقد مت رف�س  �مل��ا���ش��ي. 
م��ن �ل��ت��و���ش��ي��ات �ل��ت��ي ت��ت��ع��ار���س مع 
�لأط�������ر �ل���ق���ان���ون���ي���ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة يف 

�لدولة.
�أنتقل  ب����اأن  �لآن  يل  ����ش��م��ح��و�  ل��ك��ن 
�لدولة  قبلتها  �لتي  �لتو�شيات  �إىل 
ب�����ش��ك��ل ت�����ام وع���ل���ى �����ش���ت���ع���د�د ب����اأن 
كاملة. ويف  ب�شورة  تنفيذها  ت�شمن 
كل  �إىل  �ل��ت��ط��رق  �أود  �لإط������ار  ه���ذ� 
م��ن �مل�����ش��ائ��ل �مل��ح��وري��ة ع��ل��ى ح���ده : 
�لإ�شالحات  م��و����ش��ل��ة  جم���ال  ف��ف��ي 
�لقانونية و�لت�شريعية على �مل�شتوى 
�لآن  �إننا  �إعالمكم  ي�شرين  �لوطني 
�إ�شد�ر قانون حلماية حقوق  ب�شدد 
�لدولية  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف���ق���ا  �ل��ط��ف��ل 
�ل���ن���ه���اي���ة من  �مل����ر�ح����ل  وب���اأن���ه���ا يف 
�إ�شد�ر  �أنه جاري  كما  عليه  �ملو�فقة 
مكافحة  ق���ان���ون  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��دي��الت 
جر�ئم �لجتار بالب�شر �لذي يهدف 
�إىل توفري قدر �كرب من �ل�شمانات 
لي�شبح  بالب�شر  �لجت����ار  ل�شحايا 
�أكرث تو�فقا مع بروتوكول بالريمو. 
على  �لعمل  ج��اري  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
�إدخال بع�س �لتعديالت على م�شروع 
ق��ان��ون �لن�����ش��ط��ة �لإع��الم��ي��ة �لذي 
يكفل �حلق يف �لتعبري ويرفع �شقف 
�إيقاع  ومينع  لالعالميني  �حلريات 
�لعقوبة �ل�شالبة حلرية �ل�شحفيني 
�لتطور�ت  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف  وي��ر�ع��ي 
�ل�شحفي  �لعمل  جمايل  يف  �لعاملية 
دور  تعزيز  �إط���ار  ويف  �لإع���الم���ي.  و 
�لوطنية لتعزيز  �ملوؤ�ش�شات و�لآليات 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق �لإن�����ش��ان �أع��ل��ن �أن 
�لتو�شيات  و�ف��ق��ت على  ق��د  �ل��دول��ة 
�ملتعلقة باإن�شاء هيئة وطنية حلقوق 
حتديد  ب�شدد  نحن  و�لأن  �لإن�شان، 
�ملنا�شب  �ل��زم��ن��ي  و�لإط�����ار  �ل��ه��ي��ك��ل 

لهذه �لهيئة.
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ذل��ك ف��ل��ق��د ت��ع��زز دور 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي يف جمال 
�أن�شاأ  حيث  �لن�����ش��ان  ح��ق��وق  حماية 
�لإن�شان  بحقوق  معنية  د�ئمة  جلنة 
�لأول يف  �ج��ت��م��اع��ه��ا  ع��ق��دت  و�ل��ت��ي 
جانبها  وم����ن  ك��م��ا   .2013 م��اي��و 
�لد�خلية  وز�رة  ����ش��ت��ح��دث��ت  ف��ق��د 
 2013 م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  خ����الل 
�لإن�شان  بحقوق  متخ�ش�شة  جلنة 
تهدف لزيادة �لوعي مبعايري حقوق 

�لن�شان يف �ملوؤ�ش�شات �لقانونية.
�لدولة  �ل��ت��ز�م��ات  متابعة  �إط���ار  ويف 
�ملتعلقة بال�شكوك �لدولية يف جمال 
حقوق �لإن�شان ي�شرين �إعالمكم باإن 
�ملخت�شة  �جلهات  قامت  قد  �لدولة 
�لالزمة  �لدر��شات  باإعد�د  بالدولة 

تهدف  �لإن�شان  بحقوق  متخ�ش�شة 
حقوق  مب���ع���اي���ري  �ل����وع����ي  ل�����زي�����ادة 

�لن�شان يف �ملوؤ�ش�شات �لقانونية.
�لدولة  �ل��ت��ز�م��ات  متابعة  �إط���ار  ويف 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��ك��وك �ل���دول���ي���ة يف 
معاليه  �أ�شار  �لإن�شان  حقوق  جمال 
عدد  �شحب  ت��در���س  �ل��دول��ة  �أن  �إىل 
�تفاقية  ب�������ش���اأن  �ل���ت���ح���ف���ظ���ات  م����ن 
و�ت��ف��اق��ي��ة مكافحة  �ل��ط��ف��ل  ح��ق��وق 
�مل���ر�أة..  �شد  �لتمييز  �أ�شكال  جميع 
�إىل جمل�س  م��ذك��رة  رف��ع  �شيتم  كما 
�ل�����وزر�ء ب�����ش��اأن ط��ل��ب �مل��و�ف��ق��ة على 
للربتوكولني  �ل�����دول�����ة  �ن�������ش���م���ام 
�لختياريني لتفاقية حقوق �لطفل 
ب�شاأن ��شتخد�م �لأطفال يف �لنز�عات 
�مل�����ش��ل��ح��ة و�����ش���ت���غ���الل���ه���م يف �مل�����و�د 

�لإباحية.
يعد  �مل����ر�أة  متكني  �أن  معاليه  و�أك���د 
عامال �أ�شا�شيا يف بناء جمتمع ع�شري 
م�شتقبله  يف  �ل��ث��ق��ة  ل��دي��ه  وم��ت��ق��دم 
و�أعلن �أن �لدولة يف �ملر�حل �لنهائية 
�لنهائية  �ل�����ش��ي��غ��ة  حت���دي���ث  م����ن 
للنهو�س  �لوطنية  لالإ�شر�تيجية 
للفرة  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب���امل���ر�أة يف 
�أنها  ك��م��ا  �ىل2017   2013 م��ن 
��شتكملت جهودها يف جمال م�شاركة 
�ملر�أة يف منا�شب �شنع �لقر�ر �لعليا 
قر�ر�  �ل����وزر�ء  جمل�س  �أ���ش��در  حيث 
جمال�س  يف  �مل����ر�أة  م�شاركة  بتعزيز 
�إد�ر�ت �لهيئات و�ل�شركات �حلكومية 
وب��ات��ت ب��ذل��ك ث��اين دول���ة يف �لعامل 
تلزم ب�شم جمال�س �لإد�ر�ت �لعن�شر 
�لن�شائي كما �أنها تعد �لدولة �لأوىل 

عربيا يف تطبيقه.
معاليه  ق��ال  �ل��دويل  �ل�شعيد  وعلى 
�ملجل�س  �لإم���ار�ت ع�شو يف  �إن دول��ة 
�ملتحدة  �لأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وبهذه   2015 ع���ام  ح��ت��ى  ل��ل��م��ر�أة 
�أن�شطة  يف  �لدولة  �شت�شارك  �ل�شفة 
ر�مية �إىل تعزيز دور �ملر�أة يف �لتعاون 
�لأخ���������رى.. فعلى  م���ع �حل���ك���وم���ات 
تدعم  �أن  �لدولة  قررت  �ملثال  �شبيل 
مكافحة  يف  هامة  بريطانية  مبادرة 
�ل�شر�ع  ح���الت  يف  �جلن�شي  �لعنف 
�لدولة  م��ن  ت��ع��ه��د�  ت�شمن  و�ل����ذي 
من  ��شرليني  جنيه  مليون  مببلغ 
�ل�شومال  يف  �ل����ق����در�ت  ب��ن��اء  �أج����ل 
�لدولة  �شتدعم  كما  �لغر�س..  لهذ� 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ر�م��ي��ة �إىل ت��ع��زي��ز حق 
�لدول  خمتلف  يف  للفتيات  �لتعليم 

ذ�ت �لدخل �ملنخف�س.
�لتقرير  ���ش��دور  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
�لوطنية  للجنة  �ل�شاد�س  �ل�شنوي 
�أبريل..  يف  بالب�شر  �لجت��ار  ملكافحة 
ومع مرور كل �شنة فاإن ��شر�تيجية 
�جلرمية  ه�����ذه  مل���و�ج���ه���ة  �ل�����دول�����ة 
�أ���ش��ب��ح��ت �أك�����رث ق����وة م��و���ش��ح��ا �أن 
�إط���الق �حلملة  �ل��دول��ة على و���ش��ك 
بالب�شر  �لجت���ار  ملكافحة  �لوطنية 
وهي  �لدولة  مطار�ت  م�شتوى  على 
�ملرحلة �لثانية يف �إطار ��شر�تيجية 
لدى  �لوعي  لرفع  �لوطنية  �للجنة 
�لجتار  بجرمية  للدولة  �لقادمني 
بالب�شر.. فقد و�فقت دولة �لإمار�ت 
�لن�شمام  ع��ل��ى   2013 �أب���ري���ل  يف 
لنظام بايل ملكافحة تهريب و�لجتار 

بالب�شر و�جلر�ئم ذ�ت �لعالقة.
�لعمل  ق���و�ن���ني  ت��ع��زي��ز  جم����ال  ويف 
للعمال  �مل��ع��ي�����ش��ة  وحت�����ش��ني ظ����روف 
�مل�شاعدة  �خل��دم��ة  ع��م��ال  وبخا�شة 
ب�شدد  �ل��دول��ة  �أن  �إىل  معاليه  �أ���ش��ار 

ت��ف��ر���ش��ه��ا طبيعة  �ل��ت��ي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لذي  و�لجتماعي  �لديني  �لتكوين 
ب���ه دول�����ة �لإم���������ار�ت كالتي  ت��ت��م��ت��ع 
�ملثليني  ح���ق���وق  ب��ح��م��اي��ة  ت��ق�����ش��ي 
�إىل  جن�شيا  و�مل��ت��ح��ول��ني  و�مل��ث��ل��ي��ات 
جانب �لتو�شيات �لتي تعترب تدخال 
وت�شريعاتها  �ل����دول����ة  �����ش����وؤون  يف 

ونظمها �لد�خلية.
وفيما يلي ن�س كلمة معايل �لدكتور 
�أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة 
لل�شوؤون �خلارجية يف جل�شة جمل�س 

حقوق �لن�شان �م�س.
�ل�شيد �لرئي�س ي�شرفني بالنيابة عن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  حكومة 
جنيف  يف  �ل���ي���وم  ب��ي��ن��ك��م  �أك������ون  �أن 
حقوق  جمل�س  جل�شة  يف  للم�شاركة 
�لدولة  ت��ق��ري��ر  لع��ت��م��اد  �لن�������ش���ان 
لال�شتعر��س  يف  �ل����دول����ة  �ل���ث���اين 

�لدوري �ل�شامل حلقوق �لن�شان.
يناير  م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل��ث��ام��ن  يف 
�لدولة يف حو�ر مثمر حول  �شاركت 
�شجلها �ملتعلق بحقوق �لإن�شان حيث 
�أبرزت دولة �لإمار�ت تقدمها �لكبري 
�لإن�شان..  ح��ق��وق  حماية  جم��ال  يف 
�لتعبري  ي�����ش��رن��ا  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
�لبناءة  للمالحظات  �متناننا  ع��ن 
�ل�شتعر��س  خ��الل  تلقيناها  �ل��ت��ي 

�لأخري.
�إل��ي��ه يف ي��ن��اي��ر �ملا�شي  وك��م��ا ����ش��رت 
فاإن دولة �لإم��ار�ت تثمن عاليا �آلية 
و�لتي  �ل�شامل  �لدوري  �ل�شتعر��س 
ت��ت��ي��ح ل��ن��ا ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ن��اق�����س ب�شكل 
وت�شمح  �ل��دويل  �ملجتمع  مع  مفتوح 
ل��ن��ا ه���ذه �لآل���ي���ة �ي�����ش��ا ب����اأن نر�جع 
و�أن  �لأن�شان  بحقوق  �ملتعلق  �شجلنا 
نتفكر يف �جناز�تنا و�أن نحدد فر�س 

حت�شني �إ�شافية.
دول  ب����ال���������ش����ك����ر  و�أخ�����������������س  ك�����م�����ا 
وتايالند  و�أمل��ان��ي��ا  �أثيوبيا  �لرويكا 
�جناز  يف  تعاونها  على  و�ل�شكرتارية 
تقرير �ملناق�شة. �ل�شيد �لرئي�س : �إن 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة تعمل ب�شكل 
م�شتمر على تعزيز �شجلها يف جمال 
حقوق �لن�شان و�مل�شاهمة و�لتفاعل 
ب�شكل �يجابي مع �ملمار�شات �لعاملية 

يف هذ� �ل�شاأن.
هذ� �حلر�س �لوطني نابع من قيمنا 
�لعدل  يكر�س  �لذي  �لثقايف  وتر�ثنا 
وم�شوؤوليتنا  و�مل�����ش��او�ة  و�ل��ت�����ش��ام��ح 
�لدولية. فان �حر�م كل من حقوق 
يعترب  �لأ�شا�شية  �لن�شان و�حلريات 
ونحن  م��ب��ادئ��ن��ا  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  عن�شر 
�أحرزناه  �ل����ذي  ب��ال��ت��ق��دم  ف��خ��وري��ن 
ولذلك  مو�طنينا.  حياة  حت�شني  يف 
�شنحافظ على �إلتز�منا لل�شعي نحو 
تعزيز �شجلنا يف حقوق �لن�شان حتى 
يت�شنى لنا �أن نحفاظ على �لقيم �لتي 
جعلت جمتمع دولة �لإمار�ت جذ�با 
وناجحا. �ل�شيد �لرئي�س: قامت 88 
180 تو�شية للدولة  دولة بتقدمي 
�ل�شامل  �ل��دوري  �ل�شتعر��س  �أثناء 
يف يناير �ملا�شي وعليه فاإننا ممتنون 
جلميع �ملالحظات و�لتو�شيات �لتي 

قدمت لنا.
موؤ�ش�شات  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة  وجت���در 
�ل������دول������ة ق�����د در������ش�����ت ب����دق����ة تلك 
�للجنة  ق���ام���ت  ح���ي���ث  �ل���ت���و����ش���ي���ات 
�ل��د�ئ��م��ة مل��ت��اب��ع��ة �ل��ت��ق��ري��ر �ل����دوري 
بالدولة  �لن�����ش��ان  �ل�����ش��ام��ل حل��ق��وق 
و�لت�شاور  �لتو�شيات  جميع  بتقييم 
ب�شكل مكثف مع �جلهات �حلكومية 

م���ن ن�����ش��ي��ب م��در���ش��ة ع��ائ�����ش��ة بنت 
عثمان.

�ملخ�ش�شة  �جل�����و�ئ�����ز  يف  وف���������ازت 
�لثاين  �إىل  �ل�����ش��اب��ع  م��ن  لل�شفوف 
باجلائزة  �مل��ح��م��ود  م��در���ش��ة  ع�����ش��ر 
�لأوىل يف فئة �لعلوم وحلت مدر�شة 
دلهي �خلا�شة يف �ملركز �لثاين وعن 
دلهي  مدر�شة  ح�شلت  �ملجتمع  فئة 
ومدر�شة  �لأول  �ملركز  على  �خلا�شة 
�ملجد �لنموذجية على �ملركز �لثاين 
يف حني كانت جائزة �لطالب �ملتميز 
من ن�شيب �لطالب �أر�فيند ر�مي�س 
بال�شارقة  �ل��ه��ن��دي��ة  �مل���در����ش���ة  م���ن 
وح�شلت موزة �لزعابي من مدر�شة 

�ل�شارقة للوعي  �أن جائزة  �حلرميل 
�لبيئي تقوم بالتز�من مع �لإحتفال 

ب���ي���وم �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ع��امل��ي م���ن ك���ل عام 
�إمارة �ل�شارقة على  بتكرمي مد�ر�س 

للنظر يف �شحب عدد من �لتحفظات 
�لطفل  ح����ق����وق  �ت���ف���اق���ي���ة  ب���������ش����اأن 
�أ�شكال  ج��م��ي��ع  م��ك��اف��ح��ة  و�ت��ف��اق��ي��ة 
رفع  �شيتم  كما  �مل����ر�أة  �شد  �لتمييز 
ب�شاأن  �ل����وزر�ء  جمل�س  �إىل  م��ذك��رة 
�لدولة  �ن�شمام  على  �ملو�فقة  طلب 
�لختياريني لتفاقية  للربتوكولني 
��شتخد�م  ب�������ش���اأن  �ل���ط���ف���ل  ح���ق���وق 
�مل�شلحة  �ل����ن����ز�ع����ات  يف  �لأط�����ف�����ال 
�لإباحية. ويف  �مل��و�د  و��شتغاللهم يف 
مع  �لتعاون  وتعزيز  �ل�شفافية  �إط��ار 
�لإن�شان  حل��ق��وق  �ل��دول��ي��ة  �لآل���ي���ات 
�لثاين من عام  �لن�شف  �شرنحب يف 
2013 بزيارة �لفريق �لعامل �ملعني 
�لأعمال  وق��ط��اع  �لإن�����ش��ان  ب��ح��ق��وق 
ول���ق���د و�ف���ق���ت �ل����دول����ة ع��ل��ى دع���وة 
�ملقرر �خلا�س �ملعني بتعزيز وحماية 
���ش��ي��اق مكافحة  �لإن�����ش��ان يف  ح��ق��وق 
�لدولة  و���ش��ت��و����ش��ل  ك��م��ا  �لإره�������اب 
�ملنظمات  حتمل م�شوؤوليتها يف دعم 
�لدولية �ملعنية بحقوق �لن�شان من 
خالل تقدمي �لدعم �ملادي ل�شناديق 
�لأمم �ملتحدة �ملعنية بحقوق �لإن�شان 
وذلك يت�شمن تعزيز جهود و�أن�شطة 
�ملفو�شية �ل�شامية حلقوق �لإن�شان.

�ملتعلقة  بالتو�شيات  يتعلق  وفيما 
فلقد  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ثقافة  بن�شر 
ق��ام��ت �ل��دول��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب 
�لإن�شان  حلقوق  �ل�شامية  �ملفو�شية 
�شاملة  وطنية  خطة  معامل  بو�شع 
وبناء  �لتاأهيل  و  �لتدريب  جمال  يف 
هذ�  يف  �لوطنية  ل��ل��ك��و�در  �ل��ق��در�ت 
�ملالية  �مل�����و�رد  ر���ش��د  �شيتم  �لإط�����ار 
�لالزمة لنجاح هذ� �لربنامج ورفع 
يف  �لإن�شان  بحقوق  �لوعي  م�شتوى 
�أن���ح���اء �ل���دول���ة. ف��ف��ي ���ش��ي��اق تعزيز 
ثقافة �مل�شاركة �ل�شيا�شية يف �لدولة 
��شمحو� يل �أن �أكرر عليكم �إجناز�ت 
�ل��دول��ة يف ه���ذ� �مل��ج��ال و�ل��ت��ي �شبق 
لقد  ي���ن���اي���ر..  يف  �إل���ي���ه���ا  �أ�����ش����رت  �أن 
�لعملية  �أ�ش�س  �لإم��ار�ت  عززت دولة 
برنامج  ع���ل���ى  �مل���ب���ن���ي  �لن���ت���خ���اب���ي���ة 
عنه  �أعلن  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  �لتمكني 
 2005 دي�شمرب  يف  �ل��دول��ة  رئي�س 
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  ت��ق��وم  وعليه 
بالعديد  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
من �لرب�مج �مل�شركة مع موؤ�ش�شات 
�ملجتمع �ملدين و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
ثقافة  لن�شر  تثقيفية  ب��ر�م��ج  لعقد 
�مل�شاركة �ل�شيا�شية بني �أفر�د �ملجتمع 
حيث مت �إن�شاء �إد�رة متخ�ش�شة بهذ� 
تخ�شي�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��اأن 
برنامج وطني لدعم هذه �خلطو�ت 

خالل �ملرحلة �ملقبلة.
�مل���������ش����او�ة بني  ت���ع���زي���ز  ويف جم�����ال 
�أ�شتطيع  �مل�����ر�أة  ومت��ك��ني  �جل��ن�����ش��ني 
�لنهائية  �مل��ر�ح��ل  يف  �أن��ن��ا  �أع��ل��ن  �أن 
�لنهائية  �ل�����ش��ي��غ��ة  حت���دي���ث  م����ن 
للنهو�س  �لوطنية  لالإ�شر�تيجية 
باملر�أة يف دولة �لإم��ار�ت للفرة من 
2013 �ىل2017 كما مت ��شتكمال 
م�شاركة  جم����ال  يف  �ل���دول���ة  ج��ه��ود 
�ملر�أة يف منا�شب �شنع �لقر�ر �لعليا 
قر�ر�  �ل����وزر�ء  جمل�س  �أ���ش��در  حيث 
جمال�س  يف  �مل����ر�أة  م�شاركة  بتعزيز 
�إد�ر�ت �لهيئات و�ل�شركات �حلكومية 
وب��ات��ت ب��ذل��ك ث��اين دول���ة يف �لعامل 
تلزم ب�شم جمال�س �لإد�ر�ت �لعن�شر 
�لن�شائي كما �أنها تعد �لدولة �لأوىل 

عربيا يف تطبيقه.
وع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل����دويل ف����اإن دولة 
�لإمار�ت ع�شو يف �ملجل�س �لتنفيذي 
حتى  ل��ل��م��ر�أة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  لهيئة 
فاإننا  �ل�����ش��ف��ة  وب��ه��ذه   2015 ع���ام 
�شن�شارك يف �أن�شطة ر�مية �إىل تعزيز 
�مل��ر�أة يف �لتعاون مع �حلكومات  دور 
قررنا  �ملثال  �شبيل  فعلى  �لأخ���رى.. 
�أن ندعم مبادرة بريطانية هامة يف 
حالت  يف  �جلن�شي  �لعنف  مكافحة 
�ل�����ش��ر�ع و �حل���روب و�ل���ذي ت�شمن 
تعهد من �لدولة مببلغ مليون دولر 
فيهذ� �ل�شهر من �أجل بناء �لقدر�ت 

يف �ل�شومال لهذ� �لغر�س.
وعالوة على ذلك �شوف ندعم �أي�شا 
�مل����ب����ادر�ت �ل���ر�م���ي���ة يف ت��ع��زي��ز حق 
�لدول  خمتلف  يف  للفتيات  �لتعليم 

ذ�ت �لدخل �ملنخف�س. 
مكافحة  ب��اأن�����ش��ط��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
�ل���دول���ة فلقد  ب��ال��ب�����ش��ر يف  �لجت�����ار 
ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  �أ���ش��درت 
�ل�شنوي  تقريرها  بالب�شر  �لجت���ار 

�ل�شاد�س يف �أبريل.
فمع مرور كل �شنة فاإن �إ�شر�تيجية 
�جلرمية  ه�����ذه  مل���و�ج���ه���ة  �ل�����دول�����ة 
�شدد  يف  ونحن  ق��وة  �أك��رث  �أ�شبحت 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج م�����ش��ج��ع��ة. ول��ق��د مت 
ليعك�س  ت���ق���ري���ر  �أح�������دث  ت�����ش��م��ي��م 
�لأربع  �لركائز  �شيا�شة  من  �لتحول 
�ملبنية على �ملحاور �خلم�شة �لدولية 
�لوقاية  تت�شمن  و�ل��ت��ي  �لرئي�شية 
و�لعقاب  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  و�مل���الح���ق���ة 
وحماية �ل�شحايا و�لتعاون �لدويل.

�لإ�شر�تيجية  ه����ذه  م���ن  وك���ج���زء 
ف��اإن��ن��ا ع��ل��ى و���ش��ك �إط�����الق �حلملة 
بالب�شر  �لجت���ار  ملكافحة  �لوطنية 
وهي  �لدولة  مطار�ت  م�شتوى  على 

�ملرحلة �لثانية يف �إطار �إ�شر�تيجية 
لدى  �لوعي  لرفع  �لوطنية  �للجنة 
�لجتار  بجرمية  للدولة  �لقادمني 
�لإمار�ت  دول��ة  و�فقت  فقد  بالب�شر 
�لن�شمام  ع��ل��ى   2013 �أب���ري���ل  يف 
لنظام بايل ملكافحة تهريب و�لجتار 

بالب�شر و�جلر�ئم ذ�ت �لعالقة.
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  وت�شعى 
لتح�شني  �ل��ع��م��ل  ق���و�ن���ني  ل��ت��ع��زي��ز 
وبخا�شة  ل��ل��ع��م��ال  �ملعي�شة  ظ���روف 
ع��م��ال �خل��دم��ة �مل�����ش��اع��دة ح��ي��ث �ن 
�لعمل  م��ن  �لن��ت��ه��اء  �ل��دول��ة ب�شدد 
على قانون عمال �خلدمة �مل�شاعدة. 
هذ�  خالل  �لعمل  وز�رة  وتعمل  كما 
�لعام على �تخاذ �ملزيد من �لتد�بري 
�إ�شر�تيجية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  و�مل�����ب�����ادر�ت 
حماية حقوق �لعمالة �ملتعاقدة على 
و�لإجر�ئي  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �مل�����ش��ت��وي��ني 
لتوفري �ملزيد من �ل�شمانات حلماية 

حقوق �لعمال يف دولة �لإمار�ت.
بالإ�شافة لذلك �أن�شاأت �حلكومة يف 
�لعمل وحد�ت تنظيمية تعنى  وز�رة 
وحماية  �لعمايل  �لتوجيه  من  بكل 

�لأجور ومكافحة �لجتار بالب�شر.
�لدولة  ف��اإن  �ل��دويل  �ل�شعيد  وعلى 
�مل�شدرة  �ل��دول  مع  بفعالية  تتعاون 
مذكر�ت  توقيع  طريق  عن  للعمالة 
�ل��ت��ف��اه��م �ل��ت��ي ت��ع��زز ف��ر���س �لعمل 
وتوفري �ل�شمانات ور�شد �ل�شعوبات 

�لتي تو�جهها �لعمالة �ملتعاقدة.
�للجنة  ���ش��ت��ق��ود  �ل��رئ��ي�����س:  �ل�����ش��ي��د 
�ل��د�ئ��م��ة مل��ت��اب��ع��ة �ل��ت��ق��ري��ر �ل����دوري 
�ل�شامل مع كافة �جلهات �حلكومية 
�ملعنية وجمعيات �ملجتمع �ملدين ذ�ت 
�ل�شليم  �لتطبيق  ل�شمان  �لعالقة 

للتو�شيات �ملتبنى.
�لتز�منا  ن���وؤك���د  �لإط�������ار  ه����ذ�  ويف 
�شنحدد  وع����ل����ي����ه  �ل�����ه�����دف  ب�����ه�����ذ� 
و�شن�شمن  �مل���ن���ا����ش���ب���ني  �ل�������ش���رك���اء 
زمني  �لتو�شيات وفق جدول  تنفيذ 

حمدد.
و�شتعمل �للجنة �لد�ئمة على توفري 
قاعدة بيانات مركزية تقوم بتجميع 
�جن�����از�ت �ل���دول���ة �ل��ت��ي مت��ت ب�شاأن 
جمل�س  ب��اإح��اط��ة  ونتطلع  �لتنفيذ 
ح��ق��وق �لإن�������ش���ان ب��ت��ل��ك �لإجن������از�ت 

خالل �جلل�شة �لقادمة.
�أختتم  �أن  ق��ب��ل  �ل��رئ��ي�����س:  �ل�����ش��ي��د 
�أ����ش���ك���رك���م  �أن  �أود  ه������ذه  ك���ل���م���ت���ي 
و�ملفو�شية �ل�شامية حلقوق �لإن�شان 
�ملجل�س  ه����ذ�  يف  �مل��ل��ه��م��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
عمل  يف  �لقيمة  م�شاهماتكم  وعلى 

�ل�شتعر��س �لدوري �ل�شامل.. 

�إجناز�تها �ملتميزة وخدمتها �ملبتكرة 
يف �مل�شاهمة يف حماية �لبيئة.
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اعالن حكم يف الدعوى التجارية الكلية 2012/581      

�ىل �ملدعى عليه / ماهر فهد �شاهني- �شورى �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/5/18م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله ل�شالح /ر�فت �حمد حموده - فل�شطيني بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 109.250 درهم 
�لدعوى  �شند�  �ل�شيكني  قيمة  دره��م(  وخم�شون  ومائتان  �لف  وت�شعة  مائة   (
على �لنحو �ملبني باأ�شباب �حلكم و�لزمته م�شاريف �لدعوى وخم�شمائة درهم 
�تعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/3/20 
القا�سي 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  363/ 2013 -عمايل - م ع- �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : مكتب �ل�شيخ حممد بن �حمد �ل حامد �جلن�شية: �لمار�ت    �مل�شتاأنف 
عليه:عبد�ل�شالم جايال بن جايال �جلن�شية: �لهند مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء 
�حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/عبد�ل�شالم جايال بن جايال �جلن�شية: �لهند  
�لعنو�ن: بالن�شر)بحكم �ل�شتجو�ب( مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/723 عم جز-م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/6/9 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

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

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
            اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/254  عم جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/غفور عبد�هلل ثاهريه مانزيل �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: مطعم 
بامل�شتحقات  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  فايف  توب 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  فايف  توب  مطعم  �عالنه/  �ملطلوب  �لعمالية 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �جل(  بالن�شر)كاأخر 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/05
قلم املحكمة العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1000  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�لو�شط   �ل�شرق  �آبل  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لتجاري  �بوظبي  مدعي/بنك 
للمقاولت ذ.م.م  وميثلها  �ل�شريك �ملدير/ يعقوب بور�يل  بور�يل بري�ن و�خرون �جلن�شية: 
�ملطلوب  درهم   4587620 �لتحفظي  �حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
�عالنه/�شركة �آبل �ل�شرق �لو�شط  للمقاولت ذ.م.م  وميثلها  �ل�شريك �ملدير/ يعقوب بور�يل  
�عادة  بقر�ر  عليه  �ملدعى  بالن�شر)لعالن  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ون  بري�ن  بور�يل 
�لدعوى للمر�فعة ( ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان    
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 

عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/26

قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/617  مد جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/�شابرين تاج كمال �جلن�شية: �لهند  مدعي عليه: كا�شف علي حممد 
�لبيع    عقد  ونفاذ  �شحة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  ��شماعيل 
باك�شتان  عنو�نه:  ��شماعيل �جلن�شية:  �ملطلوب �عالنه/ كا�شف علي حممد 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لربعاء �ملو�فق 2013/6/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة  
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/04
قلم املحكمة املدنية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/341 ت  عام -م ر- ت- ع ن(
�شده  �ملنفذ  �لردن  �جلن�شية:  �بوحجه  فوزي جميل  �شمري  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:�كرم حممد �خلبي  �ملطلوب  �شوريا  �كرم حممد �خلبي �جلن�شية:   :
�جلن�شية: �شوريا  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/26 مد جز- م ر -ب- ع ن وحدد 
فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/25 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لنظره 
باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني   باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
تفاديا  �عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/261 ت  عام -م ر- ت- ع ن(
 : �شده  �ملنفذ  باك�شتان   �جلن�شية:  �شابز�ل  �شابز�ل  مو�شى  �لتنفيذ/  طالب 
�حمد �بر�هيم �حمد �جلن�شية: �ليمن  �ملطلوب �عالنه:�حمد �بر�هيم �حمد 
�جلن�شية: �ليمن  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ع ن  ر -ب-  م  رقم 2012/1573 مد جز-  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/08 �ملو�فق  �لثنني  يوم  لنظره  وحدد 
�لكائنة  �لتنفيذ-�لعني   باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/66 ت  اجر -م ر- ت- ع ن(
 : �شده  �ملنفذ  باك�شتان  �جلن�شية:  حممد  خان  علي   �شري  �لتنفيذ/  طالب 
�شركة حممد ��شيف لعمال �لملنيوم و�لزجاج �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب 
�لمار�ت  �جلن�شية:  و�لزجاج  �لملنيوم  لعمال  ��شيف  حممد  �عالنه:�شركة 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
 2013/6/24 �ملو�فق  �لثنني  يوم  لنظره  وحدد  رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
    اعالن  ب�سحيفة الدعوى  رقم   2013/327 بالن�سر

�ملدعى : نايل ر��شد �شيف �ل�شام�شي و�خرون بوكالة خالد ماجد �ملطلوب 
نا�شر     �شفر  عائ�شة  ملالكها  لل�شيد�ت  ل��ي��دي  �و���ش��ك��ار  ���ش��ال��ون  �ع��الن��ه: 
مو�شوع �لدعوى:  �ملطالبة بالخالء لعدم �ل�شد�د �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن 
�ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/10 
�م��ام جلنة  12 ظهر�  �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعني  يف  �لكائنة  �لي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�س 
معتمد،وعليك �يد�ع  مذكر ة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم 

�لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
    اعالن رقم   2013/375 بالن�سر

�ملدعى : �شمري �ل�شيد ح�شن �بر�هيم   �ملطلوب �عالنه: فائز غنام �خلليف      
يوم  وح��دد  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعي  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2013/6/24 �ملو�فق  �لثنني 
�لعني  يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد،وعليك �يد�ع  مذكر ة بالرد و�شور� منها 
تاريخ  �ي��ام من  �لتح�شري وذل��ك خالل خم�شة  بعدد �خل�شوم لدى ق�شم 

ت�شلم �لعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
    اعالن رقم   2013/435 بالن�سر

�لو�شام  مركز  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  �لعميمي  ح��ارب  �شعيد  جمعة   : �مل��دع��ى 
�لذهبي لبيع و�شيانة �جهزة �لكمبيوتر وميثلها كامل يو�شف        �لعنو�ن: 
بالن�شر مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �لثنني 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2013/6/24 �ملو�فق 
�لعني �شخ�شيا  �لكائنة يف  �ملنازعات �ليجارية  �مام جلنة ف�س  12 ظهر� 
�ي��د�ع  مذكر ة بالرد و�شور� منها بعدد  �و بو��شطة وكيل معتمد،وعليك 
ت�شلم  تاريخ  �يام من  �لتح�شري وذلك خالل خم�شة  �خل�شوم لدى ق�شم 

�لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
    اعالن يف الدعوى رقم   2013/200 

�بر�هيم  �ملحامي  عنه  وكيال  �لظاهري  بر�شيد  �حمد  �ملدعى : حممد 
مظفر  حممد  وميثلها  �ك��رب  �ر�شد  منجرة  �عالنه:  �ملطلوب  �خل��وري 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملدعي رفع  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  عامل مولوى   
�عاله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظرها لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية 

�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، 

   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
    اعالن رقم   2013/195 بالن�سر

�ملدعى : حممد �حمد بر�شيد �لظاهري  �ملطلوب �عالنه: ور�شة 
مظفر  علم للحد�دة �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى 
�مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �لث��ن��ني �مل��و�ف��ق 2013/6/17 موعد� 
�مام جلنة  �ل�شاعة 12 ظهر�  لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظرها 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعني  يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س 

وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
    اعالن رقم   2013/433 بالن�سر

�ملدعى : جمعه �شعيد حارب �لعميمي �ملطلوب �عالنه: �شركة د�ما�س لين 
للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة وميثلها- كامل يو�شف ربيع  �لعنو�ن: بالن�شر 
مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �لث��ن��ني �ملو�فق 
2013/6/24 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد،وعليك �يد�ع  مذكر ة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى 

ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
    اعالن رقم   2013/203 بالن�سر

�ملدعى : حممد �حمد بر�شيد �لظاهري  �ملطلوب �عالنه: موؤ�ش�شة 
طيب نذير لعمال �لملنيوم و�لزجاج وميثلها عو�شه  علي �شعيد 
�ملن�شوري �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظرها لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات 

�ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

 دائرة الق�ساء ال�سرعي ) ابوظبي( حمكمة النق�ص
�ىل / علي �حمد �شامل �لعويني �لكعبي 

�ملقام   2013/73 رق��م  �ل��ت��ج��اري  �لطعن  �ن  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
���ش��دك م��ن ق��ب��ل/ ب�����ر�د�ت �ل��ع��ني �ن���ه ق��د ���ش��در حت��دي��د جل�شة 
2013/6/12 لنظر �لطعن. وعليكم �حل�شور ب�شخ�شكم �و بوكيل 
عنكم يف �ملوعد �ملذكور مع �مكان تقدمي �ية م�شتند�ت �و مذكر�ت 

ترى �شرورة تقدميها.  
كبري كتاب املحكمة النق�ص

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ص

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
            اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1031  عم جز - م ع- ب- اأظ

�لتقان  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �حمد  �شيد  عامل  مدعي/نور 
لال�شباغ و�لبالط �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لبالط  لال�شباغ  �عالنه/�لتقان  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر  �لحد 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
            اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/692  عم جز - م ع- ب- اأظ

�ل�شرقة  �شقر  عليه:  بنغالدي�س مدعي  �جلن�شية:  �هلل  رياج   �لدين  مدعي/�شوفار  
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لبال�شر  �لطابوق  لعمال 
�جلن�شية:  و�لبال�شر  �لطابوق  لعمال  �ل�شرقة  �شقر  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/9 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1012  عم جز - م ع- ب- اأظ

جنمة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  يون�س  حممد  مدعي/عبد�ملنان 
�لباهية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ جنمة �لباهية للمقاولت �لعامة �جلن�شية : �لمار�ت   
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/543  عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  مياه  منور  حممد  مدعي/عبد�لرحيم 
موؤ�ش�شة حميد عبد�هلل هالل للمقاولت �لتكييف و�لتربيد �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة حميد عبد�هلل 
هالل للمقاولت �لتكييف و�لتربيد �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/6/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/8
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  هولدر  عبد�ل�شمد  ��شالم  مدعي/�شاهيدول 
عليه: ��شبي�س هوريزون ثري دي للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   
هوريزون  ��شبي�س  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر حيث  �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  ثري دي للمقاولت 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/6/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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مدعي/�شانتا مياه حممد �شم�س �لدين �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  مطالب  موؤ�ش�شة 
�لعامة  للمقاولت  مطالب  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
لنظر  موعد�   2013/6/11 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/12
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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باك�شتان مدعي عليه: �لمار�تية  �شاه �جلن�شية:  �شاه ديالو�ر  مدعي/�جمل 
�ليطالية لالن�شاء�ت ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  ذ.م.م  لالن�شاء�ت  �ليطالية  �لمار�تية  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/11 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
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مدعي  بنغالدي�س     �جلن�شية:  ح�شني  علي  دي  �م  �ل�شالم  مدعي/منري 
عليه: جنمة �لبحر للمقاولت �لعامة و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/جنمة �لبحر للمقاولت �لعامة 
و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر)تعجيل من �لوقف( حيث �ن 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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وزير البيئة يهدي كتاب وم�سات من فكر لنبيل العربي 
•• القاهرة -وام:

�لبيئة  وزي��ر  �أحمد بن فهد  ر��شد  �لدكتور  �أه��دى معايل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  فكر  م��ن  وم�����ش��ات  ك��ت��اب  و�مل��ي��اه 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
نبيل  �لدكتور  �إىل  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
و��شحاب  �لعربية  �ل��دول  جلامعة  �لعام  �لأم��ني  �لعربي 
�ل�����دول و�مل��ن��ظ��م��ات و�ملر�كز  �مل���ع���ايل و�ل�����ش��ع��ادة مم��ث��ل��ي 
�لدولية. جاء ذلك خالل تروؤ�شه �أعمال �لدورة �خلام�شة 
للمجل�س �لوز�ري �لعربي للمياه �لذي عقدت �أم�س �لول 

بجمهورية م�شر �لعربية.

ي��اأت��ي �إه����د�ء �ل��ك��ت��اب �ن��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س معاليه على 
�ل��ت��ع��ري��ف ب���روؤي���ة وت��وج��ه��ات �ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة حمليا 
و�قليميا وتفعيال للجهود كافة يف تبني �شفة �لتميز وروح 
لل�شعوب  �أن �حلركة �جلماعية  وتاأكيد�  و�لبتكار  �لبد�ع 

وتناغمها هي �ملحرك �حلقيقي للتنمية �ل�شاملة.
�أف��ك��ار يف  �لكتاب مبا يحويه من  �أن  �إىل  �ب��ن فهد  و�أ���ش��ار 
�لقيادة تدفع �إىل �إمعان �لنظر وتطبيق �لتجارب �لناجحة 
�لتي  �لوم�شات  بالعمل و�ل�شتفادة من  ل�شموه لالرتقاء 
�لكتاب  �أن  مو�شحا   .. و�له���د�ف  �ل���روؤى  لتحقيق  تقود 
يعك�س جت��رب��ة جن���اح �حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة يف �لم����ار�ت 
�أن  ..كما  �لعاملية  �لتقييمات  وبلوغها مر�تب متقدمة يف 

�ملبادر�ت و�لرب�مج و�لأه��د�ف �لتي تتبناها حكومة دولة 
�لإمار�ت تو�كب روؤيتها يف �أن تكون من �أف�شل �لدول عامليا 
يف كل �ملجالت. و�أو�شح معايل وزير �لبيئة و�ملياه �أن بلوغ 
�لدولة مر�كز عالية يف �لتناف�شية �لعاملية هي خمرجات 
وتوجيهات حكومتنا �لر�شيدة وهذه �لنتائج �شتحقق نقلة 

نوعية لالأد�ء �حلكومي.
ي�����ش��اه��م يف حتقيق  ت�����ش��اف��ر �جل���ه���ود  �أن  م��ع��ال��ي��ه  وذك����ر 
�لفكر  تعميق  �أهمية  �إىل  م�شري�   .. �ملن�شودة  �لطموحات 
وتو��شل �جلهود و�ل�شتفادة مما يطرحه �لكتاب و�تخاذ 
�لتقدم  �ملوجودة فيه منوذجا لتحقيق  �لقيادية  �ل�شيا�شة 

يف �لدول �لعربية.

جمعية الإمارات للعالقات العامة تعقد اجتماع اجلمعية العمومية
•• ابوظبي- فوؤاد علي 

�لعمومية  �جل����م����ع����ي����ة  ع�����ق�����دت 
للعالقات  �لإم������������ار�ت  جل��م��ع��ي��ة 
مبقر  �ل�شنوي  �جتماعها  �لعامة 
�بوظبي  �لإق��ت�����ش��ادي��ة يف  �ل��د�ئ��رة 
تر�أ�س  و  �جلمعية  بح�شور�أع�شاء 
بن  بطي  نا�شر  ���ش��ع��ادة  �لإج��ت��م��اع 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ي��و���ش��ف  ع��م��ري 
لأع�شاء  �ل�����ش��ك��ر  وج���ه  و  �لإد�رة 
�لفاعلة  مل�����ش��ارك��ات��ه��م  �جل��م��ع��ي��ة 
�أن�������ش���ط���ة �جل���م���ع���ي���ة مما  يف ج����ل 
و�شط  متميزة  مكانة  تتبو�أ  جعلها 
و  �لآخ��رى  �لعام  �لنفع  �جلمعيات 
�لإجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  �أ���ش��ادة 

باجلمعية .
مناق�شة  �لإج���ت���م���اع  خ����الل  مت  و 
و  �لإد�ري  و  �مل��������ايل  �ل���ت���ق���ري���ر 
�لتاأكد من �شحة  بعد  و  �عتمادها 
�كتمال  و  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لإج�������ر�ء�ت 
�جلميع  �شوت  �لقانوين  �لن�شاب 

يف خدمة �لوطن و�أدعو �ملو�طنني 
�إىل �مل�شاركة و �لإن�شمام للجمعية 
و  ميد�نياً  بتدريبهم  �شنقوم  حيث 
تقام  �لتي  �لفعاليات  يف  �أ�شر�كهم 
مع  كانت  �إن  �لدولة  م�شتوى  على 
�لكليات  �أو  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�جل����ام����ع����ات لإك���ت�������ش���اب �خل����ربة 

�مليد�نية .
و وجه �ملا�س �ل�شكر لوز�رة �ل�شووؤن 
�لإج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى �ل��دع��م �لكبري 
للجمعية  تقدمها  �لتي  و�مل�شاندة 
ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ���ش��ع��ف �مل�����و�رد 
متمنياً  للجمعية  �ملتوفرة  �ملالية 
�لآخرى  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  من 
�جلمعيات  كذلك  و  �جلمعية  دعم 
�ل��ت��ي ب��ه��ا ك����و�در وط��ن��ي��ة تعمل يف 
�أن  ك��م��ا تعلم  �ل��ت��ط��وع��ي و  �مل��ج��ال 
تطوير  يف  دور  لها  �مل��ال��ي��ة  �مل����و�رد 
و �ل���ت���دري���ب و ج��ل��ب �خل������رب�ء يف 
تدريب �ملو�طنني يف هذه �ملجالت 

و تفعيل ن�شاط �جلمعية .

�ل�شام�شي  ب��ط��ي  حم��م��د  ق����ال  و 
�أمت��ن��ى �أن �أك����ون ع�����ش��و�ً ف��ع��اًل يف 
لنا  و  �ملتميزة  �جلمعية  ن�شاطات 
�أهد�ف و خطط من �أجل �أن نعلي 
�إىل  �شاأن �جلمعية حتى ت�شل  من 
م��زي��د م���ن �ل��ت��ط��ور و �ل��ت��ق��دم يف 
خ��دم��ة �ل��وط��ن و ���ش��اأب��ذل جهدي 
�أن �أقدم كل ما هو جديد يف جمال 

�لعالقات �لعامة .

و قال �شامل �ملنهايل �أنه من �شمن 
خططها �مل�شتقبلية ��شتقطاب رعاة 
تفعيل  ت�شتطيع  ح��ت��ى  للجمعية 
مع  يتعار�س  ل  مبا  بها  �لأن�شطة 
�لقانون و ��شد�ر جملة لإبر�ز دور 
�جلمعية يف �لعمل �لتطوعي و عقد 
موؤمتر علمي بالتعاون مع �جلهات 
�لعالقات  دور  لإب�������ر�ز  �ل��ع��ل��م��ي��ة 

�لعامة يف تنمية �ملجتمع .

جمعية  �أن  �إىل  �لإ������ش�����ارة  جت����در 
ت�شعى  �لعامة  للعالقات  �لإم���ار�ت 
جهود  تن�شيق  منها  ع��دة  لتحقيق 
�لعالقات  م���ي���د�ن  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
�لعامة و�ل�شعى لتطوير �ملهنة مع 
�لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  �لتن�شيق مع 
ل��ت��ط��وي��ر و ت��ن��م��ي��ة �ل���ت���ع���اون بني 
�ملمار�شني يف جمال  �لأك��ادمي��ني و 

�لعالقات �لعامة .

باإنتخاب جمل�س جديد .
ب����ن عمري  ب���ط���ي  ن���ا����ش���ر  ق������ال  و 
ت�شعى  �جل���م���ع���ي���ة  �أن  �ل���ي���و����ش���ف 
�ملو�طن  �ل�����ش��ب��اب  ����ش��ت��ق��ط��اب  �إىل 
م���ن �ج���ل رف����ده يف جم���ال �لعمل 
�لتطوعي و �لإ�شتفادة من �لدور�ت 

�جلمعية  تقيمها  �لتي  �لتدريبية 
من �ج��ل �شقل خ��رب�ت �لعامل يف 
جمال �لعالقات �لعامة و تطويره 
م�شري�ً �إىل وجود تعاون مثمر مع 
�جل���ه���ات �لأك���ادمي���ي���ة �ل��ت��ي ترفد 
يف  �لعلمية  بالتخ�ش�شات  �ملجتمع 

جم���ال �ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة و نقوم 
بتطويرها لالإ�شتفادة منها .

�ملا�س  ع����ب����د�هلل  ح���م���د  �أ�����ش����اف  و 
�أن  �لإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
هو عمل  �جلمعية  �لعمل يف  �ط��ار 
خاللها  م��ن  ن�شعى  جبار  تطوعي 

جهاز رادار متطور لر�سد ال�سائقني امل�سرعني براأ�س اخليمة 

امل�سابون يف ا�سطدام ال�سيارتني براأ�س اخليمة يتماثلون لل�سفاء 

تخريج دورة املقارنة املعيارية باإقامة عجمان تخريج 3 دورات تخ�س�سية 
مبدر�سة ال�سرطة الحتادية 

•• اأبوظبي-وام:

����ش���ه���د �ل���ع���م���ي���د �أح�����م�����د ع����ب����د�هلل 
�ل�شرطة  م��در���ش��ة  م��دي��ر  �ل��ه��اج��ري 
�لحت������ادي������ة ح���ف���ل ت���خ���ري���ج ث���الث 
دور�ت متخ�ش�شة ركزت على تنمية 
مهار�ت �لعاملني يف جمال �لنقليات 
مب�شاركة  �ملرور  وجمالت  �خلام�شة 
�لقياد�ت  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ن��ت�����ش��ب��ني 
�لد�خلية.   ل��وز�رة  �لتابعة  و�لإد�ر�ت 
له  كلمة  يف  �لهاجري  �لعميد  وق��ال 
خ��الل �حل��ف��ل �ل���ذي �أق��ي��م مبدر�شة 
�ل�����ش��رط��ة �لحت���ادي���ة ب��ال�����ش��ارق��ة �نه 
�لنجاحات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م��ل��ف��ت��اً  �أ���ش��ب��ح 
لدى  �لد�خلية  وز�رة  حتققها  �لتي 
�نتهائها من كل ��شر�تيجية ت�شعها 
من  رئي�شياً  ج��زء�ً  �لتدريب  و�أ�شبح 
�مل��ن��ظ��وم��ة �لإد�ري������ة وم��ن��ط��ل��ق��اً نحو 

حتقيق �لإبد�ع و�جلودة و�لتميز.
يعد  �لب�شري  �لعن�شر  �إن  و�أ���ش��اف 
عملية  ح��ل��ق��ات  م��ن  �لأوىل  �حل��ل��ق��ة 
ي�شعى  �ل������ذي  �مل���ت���ك���ام���ل  �ل���ت���دري���ب 
ومهار�ت  م���ع���ارف  و���ش��ق��ل  ل��ت��ن��م��ي��ة 

منت�شبي وز�رة �لد�خلية.

•• راأ�ص اخليمة -الفجر  

�حلثيثة  ج��ه��وده��ا  م���ن  �ن��ط��الق��ا 
للحد من ظاهرة �ل�شرعة �لز�ئدة 
و�ل����دوري����ات  �مل�����رور  �د�رة  ن�����ش��ب��ت 
بتقنية  بعمل  ر�د�ر  ج��ه��از  م��وؤخ��ر� 
متطورة ليعمل جنبا �ىل جنب مع 
�ل���ر�د�ر�ت �لأخ��رى ل�شبط  �أجهزة 
�مللتزمني بال�شرعة  �ل�شائقني غري 

�ملقررة على �لطرق .
و�كد �لعقيد عبد �هلل علي منخ�س، 
و�ل����دوري����ات  �مل������رور  �إد�رة  م���دي���ر 

بها  وي�شربون  �مل��روري��ة  بالقو�عد 
�ملنا�شد�ت  رغ����م  �حل���ائ���ط  ع��ر���س 
�ملتكررة من قبل �لقياد�ت �ل�شرطية 
يف خمتلف �إمار�ت �لدولة ب�شرورة 

�للتز�م بال�شرعات �ملحددة .
ه����ذه  وحل��������ل  ق�������ائ�������اًل:  و�أردف 
مر�قبة  �أج��ه��زة  و���ش��ع  مت  �مل�شكلة 
خمتلف  يف  )�ل������ر�د�ر�ت(  �ل�شرعة 
�ل����ط����رق، خ��ا���ش��ة �حل���ي���وي���ة منها 
�ملركبات  تدفق  ع��ادة  ت�شهد  و�لتي 
للحد  مرتفعة،  ب�شرعات  و�شريها 
م��ن خم��ال��ف��ات �ل�����ش��رع��ة، ح��ي��ث مت 

ب�شرطة ر�أ�س �خليمة �همية �لر�د�ر 
ت�شري  �لتي  �ل�شيار�ت  مو�جهة  يف 
تت�شبب  �ن  مي��ك��ن  ز�ئ�����دة  ب�����ش��رع��ة 
�أن  �إىل  م�شري�  �حل����و�دث  وق���وع  يف 
خمالفات �ل�شرعة �لز�ئدة تعد هي 
و�ح���دة م��ن �أه���م �أ���ش��ب��اب �حلو�دث 
�مل��روري��ة و�لإ���ش��اب��ات �ل��ت��ي تخلف 
�لبليغة  �لإ����ش���اب���ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�إىل �لإعاقة  �لتي قد ت�شل غالبها 
�مل�شي  �لقدرة على  �جل�شدية كعدم 
�حلو�دث  تلك  ومعظم   ، وغ��ريه��ا 
يتقيدون  ل  ���ش��ائ��ق��ون  ي��رت��ك��ب��ه��ا 

�أكرث  ح��دي��ث  ر�د�ر  ج��ه��از  ت��ث��ب��ي��ت 
تطور�ً ل�شبط �ل�شارع من �لناحية 
�ل�شيخ  �شارع  وذل��ك على  �مل��روري��ة، 
مدخل  – يف  �����ش����امل  ب����ن  حم���م���د 
�ل�شارع  �لإم��ارة نظر�ً لإحتو�ء هذ� 
على 3 م�شار�ت ويعد من �ل�شو�رع 
�حل��ي��وي��ة و�ل��ه��ام��ة ب����الإم����ارة ومت 
حتديثه  م�����ن  ق����ري����ب����اً  �لن����ت����ه����اء 
و�شيانته، ومت حتديد �شرعة �شبط 

�لر�د�ر على �ل�شارع ب� 120 كم .
�أجهزة  �أن  منخ�س  �لعقيد  و�أ���ش��ار 
خمتلف  ع��ل��ى  �ملنت�شرة  �ل������ر�د�ر�ت 

�إمن����ا و�شعت  ب���الإم���ارة  �ل��ط��رق��ات 
م�شتخدمي  �شالمة  على  للحفاظ 
�لعالية  �ل�����ش��رع��ات  م���ن  �ل��ط��ري��ق 
�ل�����ش��ارع م���روري���اً وفر�س  و���ش��ب��ط 
بالتقيد  �ل�شائقني  و�إل���ز�م  �لنظام 
ب��ال�����ش��رع��ات �مل����ح����ددة و�حل�����د من 
وجود  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل���ت���ج���اوز�ت، 
هذه �لأجهزة قد �شاهم ب�شكل كبري 
�حلو�دث  ن�شبة  خف�س  يف  وف��ع��ال 
متمنياً  و�ل�����وف�����ي�����ات،  �مل������روري������ة 
و�لتقيد  �ل�����ش��الم��ة  �جل��م��ي��ع  م���ن 

بالأنظمة �ملرورية .

•• راأ�ص اخليمة -الفجر 

قالت م�شادر مرورية �ن �لأ�شخا�س 
��شطد�م  ح��ادث  يف  �أ�شيبو�  �لذين 
وق���ع �خلمي�س  �ل����ذي  �ل�����ش��ي��ارت��ني 
�ملا�شي باحدى �لطرق بامارة ر�أ�س 
ب�شورة  �ل�شفاء  يتماثلون  �خليمة 
مت�شارعة وبع�شهم غادر �مل�شت�شفى 

ر�أ���س �خليمة �أن �حل��ادث وقع على 
طريق يتكون من �جتاهني نتيجة 
دخ����ول م��رك��ب��ة ق��ادم��ة م��ن طريق 
قبل  �لرئي�شي  �لطريق  �ىل  فرعي 
، فنجم عن ذلك  �لتاأكد من خلوه 
�ل�شيء  بعنف  �ملركبتني  ����ش��ط��د�م 
�لطفل على  وف��اة  �أ�شفر عن  �ل��ذي 
بليغة،  ب��اإ���ش��اب��ات  م���ت���اأث���ر�ً  �ل���ف���ور 

. و�أ���ش��ف��ر ح����ادث �ل����ش���ط���د�م عن 
4 �شهور  �إم��ار�ت��ي يبلغ  وف��اة طفل 
 11 و����ش��اب��ة  ع��م��ره م�شرعه  م��ن 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �أ�شخا�س 
�ل���ع���رب ب���اإ����ش���اب���ات ت����ر�وح����ت بني 
وبح�شب     . و�ل��ب��ل��ي��غ��ة  �مل��ت��و���ش��ط��ة 
�لعقيد عبد �هلل علي منخ�س، مدير 
ب�شرطة  و�ل���دوري���ات  �مل����رور  �إد�رة 

�آخرين،  �أ���ش��خ��ا���س   11 و�إ����ش���اب���ة 
ج�شيمة  �أ������ش�����ر�ر  حل���ق���ت  ب��ي��ن��م��ا 
باملركبتني .   وف��ور وق��وع �حلادث 
و�شيار�ت  �ل�شرطة  دوري��ات  �نتقلت 
�لإ���ش��ع��اف و�لإن��ق��اذ مل��ك��ان �حلادث، 
جميعاً  �مل�شابني  نقل  ج��رى  حيث 
لإح��������دى �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ب����اإم����ارة 
موقع  م��ن  لقربها  ن��ظ��ر�ً  �ل�شارقة 

�حل��ادث .   ونا�شد �لعقيد منخ�س 
توخي  ب�����ش��رورة  �ل�شائقني  جميع 
�حليطة و�حلذر و�لنتباه للطريق 
جيد�ً قبل دخوله و�لتاأكد من خلوه 
و�شالمة  ل�شالمتهم  �ملركبات  من 
بالأنظمة  و�ل���ت���ق���ي���د  �جل����م����ي����ع، 
و�لقو�عد �ملرورية �لتي و�شعت من 

�أجل حمايتهم . 

•• عجمان-وام:

لالإقامة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  �ح��ت��ف��ل��ت 
و�شوؤون �لأجانب يف عجمان بتخريج 
�لتي نظمتها  �ملعيارية  �ملقارنة  دورة 
خليفة  ق���اع���ة  يف  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة 
�لإد�رة  م��ن  منت�شباً   34 مب�شاركة 
�لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب يف 

عجمان وخارجها.
�لعميد حممد عبد�هلل علو�ن  و�أكد 
مدير عام �لإقامة و�شوؤون �لأجانب 
يف  و�لتميز  �جل��ودة  �أهمية  بعجمان 
�ل�شامل  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  عملية 
�لب�شرية  �ل���ك���و�در  ���ش��و�ع��د  وت��ق��وي��ة 
وت���زوي���ده���م مب���ا ي��ل��زم م���ن معارف 
و�أدو�ت حيوية لالنتقال من مرحلة 
�لذكية  �إىل  �لإلكرونية  �حلكومة 
�لعليا.  �ل��ق��ي��ادة  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
�ل��ت��م��ي��ز يف دولة  �ن رح��ل��ة  و�و����ش���ح 
ب��د�أت من  �لإم��ارت �لعربية �ملتحدة 
مع  �ملعيارية  �مل��ق��ارن��ات  عقد  خ��الل 
�ل��ع��امل��ي��ة لو�شع  �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��ت��ط��وي��ر  �أ���ش��ا���س  ح��ج��ر 
�لدولة  ب��ل��غ��ت  ق�����ش��رية  رح���ل���ة  ويف 

مر�تب عليا يف �شلم �لدول �ملتقدمة 
�لتاأ�شي�س  يف  ت�����ش��ب��ق��ه��ا  دول  م��ن��ه��ا 

و�لإمكانات.
و�أ�شاف �أن جتربة �لإمار�ت �لعربية 
على  ب��ن��ي��ت  ب��ك��ون��ه��ا  تتميز  �مل��ت��ح��دة 
قو�عد ثابتة �أر�شاها �آباوؤها �ملوؤ�ش�شون 
�ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  بقيادة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�لفتية من  �لدولة  بنيان  فاأمت  ثر�ه 
ياألو� جهد�ً يف  بعدهم قادة كبار مل 

ت�شخري �ملو�رد �لالزمة �ملادية كانت 
مكانتها  �لدولة  لتتخذ  �لب�شرية  �أم 
�لعاملية  �خل���ارط���ة  ع��ل��ى  �مل�شتحقة 
�ملركز  �ح����ت����الل  م����ن  م��ك��ن��ه��ا  مم����ا 
�حلكومية  �ل��ك��ف��اءة  يف  عاملياً  �لأول 
ملوؤ�شر �لتناف�شية �لعاملية لعام  طبقاً 
�لعلي  م���ن  ب��ف�����ش��ل  وذل����ك   2013
روؤي�����ة �حلكومة  ث���م  �ل��ق��دي��ر وم����ن 
�أف�شت  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة  و�شيا�شتها 
ل��ل��دول��ة مل  �إىل حت��ق��ي��ق م��ن��ج��ز�ت 

ي�شبقها �إليه �أحد من قبل كم�شروع 
�ملتعاملني  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز  ت�شنيف 
�لذي �نطلق يف عام 2011 و يعترب 
�لعامل  يف  نوعه  م��ن  �لأول  �مل�شروع 
�إىل تقدمي خدمات تتجاوز  ويرمي 
لها  يجدون  ل  �ملتعاملني؛  توقعات 

مثيل يف �أي دولة من دول �لعامل.
علي  �لعميد  ق��ام  �حل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
ب���ت���وزي���ع �ل�������ش���ه���اد�ت على  ع����ل����و�ن 

�خلريجني.

الوطني للوثائق والبحوث ينظم حما�سرة احتفاء بذكرى الإ�سراء واملعراج

دائرة البلدية بعجمان توقع اتفاقية �سراكة مع معهد اإدارة املخاطر

•• ابوظبي-الفجر:
�ح��ت��ف��اء ب���ذك���رى م��ع��ج��زة �لإ����ش���ر�ء 
عجائبها،  تنق�شي  ل  �لتي  و�مل��ع��ر�ج 
ق�شم  ن���ظ���م  م��ع��ان��ي��ه��ا،  ت��ن��ت��ه��ي  ول 
�لتو��شل �ملوؤ�ش�شي يف �ملركز �لوطني 
�شوؤون  ب�����وز�رة  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��وث��ائ��ق 
�لذكرى  هذه  يف  حما�شرة  �لرئا�شة 
�ل���ك���ربى �لتي  �مل���ب���ارك���ة، و�مل���ع���ج���زة 
عظيًما؛  ُروحًيّا  عطاًء  �لنبي  منحت 
ر�شالته  تبليغ  ليتّم  ل��ف��وؤ�ده،  تثبيًتا 
م�شارق  بها  �أ�شرقت  �لتي  �لعظيمة 

�لأر�س ومغاربها.
�ألقاها  �ل��ت��ي  �ملحا�شرة  ��شتعر�شت 
ف�����ش��ي��ل��ة �ل�������ش���ي���خ �ل����دك����ت����ور �أن�������س 
�لديني  �ل�����و�ع�����ظ  ق�������ش���ار  حم���م���د 
�لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  بالهيئة 
و�لوق������������اف- ب���ع�������س م����ع����اين ه���ذه 
منها،  �مل�شتوحاة  و�لدرو�س  �ملنا�شبة 
وجدت  �مل��ع��ج��زة  ه��ذه  �أن  �إىل  مبّيناً 
ون�شتوحي  �ل��زم��ان.  م��ّر  لتبقى على 
منها �لعرب يف كل عام، ونعظم فيها 
�أبنائنا،  �إىل  ون��ن��ق��ل��ه��ا  �هلل،  ���ش��ع��ائ��ر 

ونتد�ولها جياًل بعد جيل.
و�أّكد ف�شيلة �لدكتور �لق�شار �أن من 

•• عجمان-الفجر:
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  وقعت 
معهد  مع  تعاون  �تفاقية  بعجمان 
�إد�رة �ملخاطر �شمن �شل�شلة �شركاتها 
�لإ�شر�تيجية مع خمتلف �جلهات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�ل���ق���ط���اع �خل���ا����س يف 

�لدولة وخارجها .
�لد�ئرة  ع��ن  نيابة  �لتفاقية  وق��ع 
ب��ن حم��م��د �ملويجعي  ���ش��ع��ادة ع��ل��ي 
�خلدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
ب��ال��د�ئ��رة فيما وق���ع عن  �مل�����ش��ان��دة 
فولر،  �شتيف  �ملخاطر  �إد�رة  معهد 
�إد�رة  مل��ع��ه��د  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 

. IRMملخاطر�
ت�شريح  يف  ف���ول���ر  ���ش��ت��ي��ف  وق������ال 
�لتوقيع  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ���ش��ح��ف��ي 
لالتفاقية ي�شعدنا �أن ن�شع جهودنا 
�لبلدية  د�ئ���رة  م��ع  جنب  �إىل  جنباً 
وتعزيز  ب���ع���ج���م���ان  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
�شر�كتنا معها من �أجل تعزيز �إد�رة 
�ملخاطر يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�إم�����ارة عجمان  ع��ام��ة ويف  �مل��ت��ح��دة 

�لإ�شر�ء  معجزة  نخ�شع  �أن  �خل��ط��اأ 
مل  �لتي  �لفريدة  -�لرحلة  و�مل��ع��ر�ج 
حت�����دث لأح������د غ����ري �ل���ن���ب���ي حممد 
)�شلى �هلل عليه و�شلم( - لنو�مي�س 
�حلياة، وملو�زين �لعقل، فاملعجز�ت ل 
تقا�س مبد�رك �لب�شر ؛ فهي تخ�شع 
ل��ق��درة �هلل -ج��ل ج��الل��ه- وه��ي بال 

حدود.
وبنّي �لدكتور �لق�شار يف حما�شرته 
ب��ق��اع��ة �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د يف 
�ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث �أن 

للنبي  تكرمياً  ج��اءت  �ملعجز�ت  ه��ذه 
-�شلى �هلل عليه و�شلم- بعد دعوته 
يف �لطائف حيث لقى من �أهلها ما 
�أهمية  �أن ما يوؤكد  �إىل  لقى، و�أ�شار 
ه��ذه �ل��رح��ل��ة �مل��ب��ارك��ة �أن��ه��ا فر�شت 

فيها �ل�شالة.
موظفي  معظم  �أن  بالذكر  �جلدير 
�مل��رك��ز ت��اب��ع��و� �مل��ح��ا���ش��رة، وق���د قام 
حمد �حلمريي مدير �إد�رة �خلدمات 
للوثائق  �لوطني  �ملركز  يف  �مل�شاندة 

و�لبحوث بتكرمي �ملحا�شر.

�أن  �آم��ال��ه   ب�شكل خا�س معربا عن 
�ملتخ�ش�شة  �مل��ه��ار�ت  �عتماد  ي��وؤدي 
�أد�ء  ت��ع��زي��ز  �إىل  ع��امل��ي��اً  و�مل��ع��ت��م��دة 
م�شاعدة  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �لأف�������ر�د، 
�ملمار�شات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�لفعالة لإد�رة �ملخاطر. 
ومبوجب �لتفاقية يتم �لتعاون مع 
معهد �إد�رة �ملخاطر ، بدعم �لد�ئرة 
ع����رب ت���وف���ري �مل���ع���رف���ة و�خل������رب�ت 

للم�شاعدة يف �حلد من �لأزم��ات يف 
�مل�شتقبل .

حممد  ب����ن  ع���ل���ي  �أك�������د  ذل�����ك  �إىل 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ملويجعي 
�خلدمات �مل�شاندة بالد�ئرة �أن هذه 
�لد�ئرة  ق���در�ت  �شتعزز  �لتفاقية 
وممار�شات  م����ه����ار�ت  �ك��ت�����ش��اب  يف 
عملية يف مو�جهة �ملخاطر �لتي قد 

تو�جهها ل قدر �هلل بامل�شتقبل .

نا�سر بطي بن عمري الي��سف �سامل املنهايل
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لفروف: دعم املعار�سة ع�سكريًا طريقه م�سدود

كامريون يتعهد بالت�سويت لت�سليح الئتالف ال�سوري

•• لندن-مو�ضكو-يو بي اأي:

�لربيطاين،  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  وع���د 
ن������و�ب جمل�س  ك�����ام�����ريون،  دي���ف���ي���د 
على  بالت�شويت  )�ل��ربمل��ان(  �لعموم 
�ل�شوري  �أي قر�ر لت�شليح �لإئتالف 
�ملعار�س، بعد رفع �لإحتاد �لأوروبي 

حظر �لأ�شلحة عن �شوريا.
�م�س  �ن��دب��ن��د�ن��ت  �شحيفة  وق��ال��ت 
تلقي مكتب  �إن �خلطوة ج��اءت بعد 
د�ون���ن���غ   10( �حل���ك���وم���ة  رئ���ا����ش���ة 
تو�قيع  حت���م���ل  ر����ش���ال���ة  ����ش���ري���ت( 
�أك��رث من 80 نائباً من ن��و�ب حزب 
�ملحافظني �لذي يتزعمه كامريون، 
ت��ط��ال��ب مب��ن��ح��ه��م ف��ر���ش��ة لب����د�ء 
ر�أيهم يف مو�شوع ت�شليح �ملعار�شني 

�ل�شوريني.
�أن كامريون يو�جه مهمة  و��شافت 
جر�ء  �ل��ربمل��ان  تاأييد  لك�شب  �شاقة 
ت���ز�ي���د �لع���ر�����س م���ن ق��ب��ل نو�ب 
ح��زب��ه ع��ل��ى �ل��ت��دخ��ل ب��ال�����ش��ر�ع يف 
نحو  �شحيته  ر�ح  و�ل����ذي  ���ش��وري��ا، 
�ندلعه  منذ  �شخ�س  �أل���ف   100
ق��ب��ل �أك�����رث م���ن ع���ام���ني. و�����ش���ارت 
جمل�س  زع��ي��م  �أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
�لربيطاين،  )�ل�����ربمل�����ان(  �ل���ع���م���وم 
باأن  �ل��ن��و�ب  ط��م��اأن  �أن����درو لن�شلي، 
لتزويد  �حلكومة  تتخذه  ق���ر�ر  �أي 

�لأمريكية  �لإد�رة  ممثل  ك��ان  ح��ال 
يرى �أن �لقو�ت �حلكومية �ل�شورية 
�ملعركة  م��ي��د�ن  يف  �شعوبات  ت��و�ج��ه 
يعني  ف���ه���ذ�  �ل����دع����م،  �إىل  وحت���ت���اج 
�جلانب  ع��ل��ى  ت��ق��ارع  �أن��ه��ا  منطقياً 
�لآخر جماعات مدّربة جيد�ً . وتابع 
�أنه �إذ� كانت �حلال على ما هي عليه 
فعاًل، وهناك معلومات باأن مدربني 
�أج����ان����ب ����ش���اع���دو� �مل���ع���ار����ش���ة، ف���اإن 
�ل���دع���و�ت �ل�����ش��ادرة لإد�ن����ة �أح���د�ث 
�عتبارها عملية �شد  �لق�شري، على 
طياتها  يف  حتمل  �ملدنيني،  �ل�شكان 

ما يكفي من �لنفاق .
و�أعرب لفروف عن قلقه �لبالغ على 
بال  �ملدنيني  �ل�شكان  جميع  م�شري 
�لأطر�ف  د�عياً   ، �شوريا  يف  ��شتثناء 
�ملتقاتلة �إىل �حرم �لقانون �لدويل 
�شتفعل  رو�شيا  �أن  موؤكد�ً  �لإن�شاين، 
ما بو�شعها لإي�شال موقفها هذ� �إىل 
جميع �لأطر�ف يف �شوريا، مبا فيها 

�حلكومة و�ملعار�شة.
ب��دول �جلو�ر  �لتفكري  �إىل  دع��ا  كما 
�لتي تعاين �أي�شاً جّر�ء هذه �لأزمة 
وو�شف لفروف �للعب على �لقانون 
�لدويل �لإن�شاين بغية ت�شكيل �شورة 
م�شوهة توهم باأن �لقو�ت �لنظامية 
تهاجم �لأحياء �ملدنية، بالأمر غري 

�ملقبول .

ب���الده���م لزيادة  ق��ب��ل ح��ك��وم��ة  م���ن 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �ل�����ش��ر�ع �ل���د�ئ���ر يف 
فيما  عامني،  من  �أك��رث  منذ  �شوريا 
ه���دد ع���دد م��ت��ز�ي��د م��ن ن���و�ب حزب 
�ملحافظني بالت�شويت �شد �حلكومة 
ب��رمل��اين ح��ول تزويد  �ق���ر�ع  �أي  يف 

�ملعار�شة �ل�شورية بالأ�شلحة.
م�����ن ج���ه���ة �خ���������رى، �ع����ت����رب وزي�����ر 
�شريغي  �ل�����رو������ش�����ي،  �خل����ارج����ي����ة 
لفروف، �م�س �جلمعة، �أن مو��شلة 
�ملعار�شة  ل��ق��و�ت  �لع�شكري  �ل��دع��م 
طريق  �إىل  ���ش��ي��ف�����ش��ي  �ل�������ش���وري���ة 

م�شدود.
ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل �إع����الم رو���ش��ي��ة عن 
لف������روف، يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي، يف 
ملنظمة  �ل��ع��ام  ب��الأم��ني  لقائه  خ��ت��ام 
�أك��م��ل �لدين  �ل��ت��ع��اون �لإ���ش��الم��ي، 
يقلقنا  م��ا  �إن  قوله  �أوغ��ل��و،  �إح�شان 
ب�'�جلي�س  ي�شمى  ما  ت�شريحات  هو 
�حلر' وممثلي �حلكومة �لأمريكية، 
�لع�شكري  �ل��دع��م  ب����اأن  ت��ف��ي��د  �ل��ت��ي 
بغية  �شي�شتمر  �مل�شلحة  للمعار�شة 
معترب�ً   ، �لأر�����س  على  ت���و�زن  خلق 
�لنهج  ه��ذ�  يف  �خلو�س  مو��شلة  �أن 
م�������ش���دود،  ط����ري����ق  �إىل  ���ش��ي��ف�����ش��ي 
�لعنف  د�ئرة  ��شتمر�ر  �إىل  و�شيوؤدي 
. و�أ���ش��اف لقد ح��ّذرن��ا منذ  �ملفرغة 
زمن من �لتدويل �ملتو��شل لالأزمة 
�إن مل  �ملئات،  ثمة  ، متابعاً  �ل�شورية 
�لذين  �مل�شّلحني  م��ن  �لآلف  ن��ق��ل 
�حلكومية  �ل���ق���و�ت  ���ش��د  ي��ق��ات��ل��ون 
لي�س  م��ق��ات��ل��ون،  بينهم  �ل�����ش��وري��ة، 
فقط من �ل��دول �مل��ج��اورة، بل ومن 
�ل���دول �لأوروب���ي���ة . و�أو���ش��ح �أن���ه يف 

وا�سنطن متتلك معلومات عن 
ا�ستخدام الكيماوي ب�سوريا 

•• وا�ضنطن-يو بي اأي:

�أكدت �لوليات �ملتحدة تلقيها معلومات من فرن�شا ب�شاأن ��شتخد�م �أ�شلحة 
�لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  وقالت  �شوريا  يف  كيميائية 
جني ب�شاكي خالل موؤمتر �شحايف ميكنني �لتاأكيد باأننا تلقينا �ملعلومات 
و�أ�شافت  �شوريا.  يف  كيميائية  �أ�شلحة  ��شتخد�م  ب�شاأن  �لفرن�شيني  من 
�ملعلومات  ونت�شارك  �لفرن�شيني،  مثل  مع حلفائنا  كثب  نعمل عن  نحن 
معهم، ب�شاأن �ل�شتخد�م �ملحتمل لالأ�شلحة �لكيميائية يف �شوريا . وذكرت 
�أية  مع  تفعل  كما  متاماً  �ملعلومات  ذه  فيه  �شتدقق  �ملتحدة  �لوليات  �ن 
معلومة تتلقاها، و�أو�شت �أي بلد بتزويد �لأمم �ملتحدة باملعلومات �لتي 
لديها كي جتري حتقيقاً كاماًل وتابعت نحن ما زلنا ننظر يف �حلقائق 
ون�شعى للتاأكد منها . و�إذ �أ�شارت �إىل ما يردد عن ��شتعادة �لنظام �ل�شوري 
�ل�شيطرة  ��شتعادة  على  �لنظام  ق��درة  يف  �شككت  �نها  �إل  �لق�شري،  بلدة 
ن�شيان ما حققته  �إىل عدم  �ل�شورية ودعت  �لأر��شي  �ل�شيا�شية على كل 
�ملعار�شة �ل�شورية �مل�شلحة من تقدم ملحوظ خالل �ل�شنتني �ملا�شيتني 
�أ�شلحة  ��شتخد�م  و�حتمال  للقوة  �ملتكافئ  غري  �ل�شتخد�م  من  بالرغم 
كيميائية من قبل �لنظام ووكالئه ور�أت �ن �لق�شري تعد مثاًل على تدفق 
�ملقاتلني �لأجانب وتاأثري حزب �هلل على �لر�س يف �شوريا. وتعليقاً على 
�ل�شتباكات يف ه�شبات �جلولن، قالت ب�شاكي لطاملا كنا و��شحني ب�شاأن 
 . �ل�شورية  �لأزم��ة  �لناجم عن  �لإقليمي  �نعد�م �ل�شتقر�ر  خماوفنا من 
�لأزمة  متدد  وخطر  لبنان  ب�شاأن  �ل�شديد  �لأمريكي  �لقلق  عن  وع��ربت 

�ل�شورية �إليه، و�أ�شارت �إىل �حر�م بالدها �لد�ئم ل�شيادة لبنان.

رايت�س ووت�س قلقة من و�سع تالميذ �سوريا 
•• نيويورك-وكالت:

قالت منّظمة هيومن ر�يت�س ووت�س �إّن قو�ت �لنظام �ل�شوري �أقدمت على 
�حتجاز و��شتجو�ب تالمذة �ملد�ر�س وهاجمتهم ب�شر��شة �شمن �ملظاهر�ت، 
وذكرت �ملنظمة �أن كال من �لقو�ت �لنظامية و�ملعار�شة ��شتخدمت �ملد�ر�س 
وعر�شت  ع�شكرية،  �أه��د�ف  �إىل  �لتعليم  �أماكن  حمّولة  ع�شكرية  كقو�عد 
حياة �لطلبة للخطر و��شتند تقرير �ملنظمة �ملكون من 33 �شفحة بعنو�ن 
مل تعد �آمنة: �لعتد�ء�ت على �لطالب و�ملد�ر�س يف �شوريا ، �إىل �أكرث من 
70 مقابلة، ت�شمل مقابالت مع 16 طالباً و11 مدر�شاً فرو� من �شوريا.

با�شتجو�ب  �لدولة  �أمن  وعنا�شر من  قام مدر�شون  كيف  �لتقرير  وي�شف 
�لطلبة و�شربهم ب�شبب �أن�شطة ُيزعم �أنها تناه�س �حلكومة، وكيف �عتدت 
�أن  �لتقرير  و�أكد  �ل�شلمية  �لطلبة  و�ل�شبيحة على مظاهر�ت  �لأمن  قو�ت 
�ل�شيا�شية  �آر�ئ��ه��م  ب�شاأن  طالبا  ��شتجوبو�  ب��امل��د�ر���س  و�إد�ري����ني  مدر�شني 
�حلالت  بع�س  ويف  للحكومة،  �ملناه�س  �أ�شرهم  ون�شاط  و�آر�ء  ون�شاطهم، 

�شربو� �لطالب �لذين �شاركو� يف �أن�شطة مناه�شة للحكومة.
فيها  �حلكومة  ق��و�ت  فتحت  ح��الت  بعدة  �إبالغها  ع��ن  �ملنظمة  وحت��دث��ت 
�لنار على مبان مدر�شية مل تكن ت�شتخدم يف �أغر��س ع�شكرية، و�أ�شارت �إىل 
�رتكاب �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شورية ما يبدو �أنه جر�ئم حرب عن طريق �شّن 

هجمات برية وجوية على مد�ر�س غري م�شتخدمة يف �أغر��س ع�شكرية.
فاإن  )يوني�شف(  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  قدمتها  ملعطيات  ووفقا 
هناك مدر�شة و�حدة على �لأقل ل تعمل بني كل خم�س مد�ر�س �شورية، مع 

تدمري �آلف �ملد�ر�س �أو �إتالفها �أو ��شتخد�مها لإيو�ء �لفارين من �لعنف.
وجماعات  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  م��ن  ك��ال  �إن  ووت�����س  ر�يت�س  هيومن  وق��ال��ت 
كمر�كز  و��شتغاللها  �مل��د�ر���س  �ح��ت��الل  �إىل  جل���اأت  ق��د  �مل�شلحة  �ملعار�شة 
�أخرى،  ع�شكرية  لأغ��ر����س  و��شتغاللها  �عتقال  وم��ر�ك��ز  وثكنات  للقيادة 

معر�شني �شالمة �لطلبة وحقهم يف �لتعليم للخطر.

)د�وننغ  با�شم  متحدث  �إىل  ون�شبت 
���ش��ري��ت( ق���ول���ه ه���ن���اك �ت���ف���اق تام 
�مل�شاألة،  هذه  ب�شاأن  �حلكومة  د�خ��ل 
�لحت�����اد  رف�����ع  ور�ء  م����ن  و�ل����ه����دف 
�لوروبي حظر �لأ�شلحة هو منحنا 
خمتلف  ب�شكل  لال�شتجابة  �مل��رون��ة 
�ل�شيء  ه��و  ه���ذ�  �أن  نعتقد  ك��ن��ا  �إذ� 
عمله،  ي���ت���وج���ب  �ل������ذي  �ل�����ش��ح��ي��ح 
ولكن مل يتم �تخاذ �أي قر�ر لتزويد 

�ملعار�شة �ل�شورية مبعد�ت فّتاكة .
 5 �أن  ك�����ش��ف��ت  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وك���ان���ت 
م�������ش���وؤول���ني ب���ري���ط���ان���ي���ني �ث�������ارو� 
�أي حترك  ب�����ش��اأن  حت��ف��ظ��ات ج��دي��ة 

بالأ�شلحة  �ل�����ش��وري��ني  �مل��ع��ار���ش��ني 
وفر�شة  ن��ق��ا���س  م��و���ش��وع  ���ش��ي��ك��ون 
�إن  وق��ال��ت   . �ل��ربمل��ان  يف  للت�شويت 
ب�����اأن رئي�س  �ل���ن���و�ب  �ب���ل���غ  لن�����ش��ل��ي 
�لفر�شة  منحهم  كامريون  �ل��وزر�ء 
�ل�شربات  ملناق�شة   2011 ع��ام  يف 
�مل�شار  و�شيتخذ  ليبيا،  على  �جلوية 
ن��ف�����ش��ه ب�����ش��اأن �ر����ش���ال �أ���ش��ل��ح��ة �إىل 
قر�ر  �أي  ب��اأن  و��شحاً  وك��ان  �شوريا، 
�ل�شوري  �لئ��ت��الف  بت�شليح  يتعلق 
�ملعار�س �أو غريه فيما يتعلق ب�شوريا 
وفر�شة  ن���ق���ا����س  م���و����ش���ع  ���ش��ي��ك��ون 
و��شافت   . �ل���ربمل���ان  يف  للت�شويت 

تلقاها  �لتي  �لر�شالة  �أن  �ل�شحيفة 
)دو�ن��ن��غ ���ش��ري��ت( م��ن ن���و�ب حزب 
كامريون  حت��ّذر  �حلاكم  �ملحافظني 
�لنو�ب  قلق حقيقي بني  وج��ود  من 
�حتمال  ت���ز�ي���د  ب�����ش��اأن  و�جل���م���ه���ور 
تورط بريطانيا يف �لأزمة �ل�شورية 
باجر�ء  �شمانات  وتطلب  �ملتفاقمة، 
�لربملان  يف  وت�شويت  ك��ام��ل  نقا�س 
�لئتالف  ل��ت��زوي��د  حت���رك  �أي  ق��ب��ل 
�أي جمموعة  �أو  �مل��ع��ار���س  �ل�����ش��وري 
�أخرى يف �شوريا بالأ�شلحة، و�أن يتم 
عطلة  يف  ك��ان  �إذ�  �لربملان  ��شتدعاء 
 . �ل��ه��ام��ة  �مل��ن��اق�����ش��ة  ه���ذه  لت�شهيل 

ال�سنيورة: حزب اهلل بات اأداة يف يد نظام يقتل �سعبه 
•• بريوت-الأنا�ضول:

فوؤ�د  لبنان  يف  �لنيابية  �مل�شتقبل  تيار  كتلة  رئي�س  هاجم 
�ل�شنيورة، حزب �هلل على خلفية تدخله يف �لقتال �لد�ئر 
�شعبه  يقتل  نظام  يد  يف  �أد�ة  ب��ات  �أن��ه  معترب�  �شوريا،  يف 
�ل�شنيورة  قال  �جلمعة  �م�س  مكتبه  وزع��ه  بيان  وبح�شب 
تخريج ط��الب يف �شيد�  خ��الل حفل  �لول  �أم�����س  م�شاء 
جنوب لبنان، �إن �لأو�شاع �حلالية يجب �أن تكون �شاعات 
�ملقاومة  للحزن حني ن�شهد على تدخل حزب �هلل، حزب 
مل�شاندة  �شوريا  يف  �لد�ئرة  �حل��رب  يف  و�لعربية  �للبنانية 

نظام يقتل �شعبه .

مدينة  على  بع�شكره  �ل��ي��وم  ي�شيطر  �هلل  ح��زب  �أن  وت��اب��ع 
يتدخل يف  لكي  �ل��ع��دة  وي��ع��د  ���ش��وري��ا(،  )غ��رب��ي  �لق�شري 
مو�قع �أخرى يف �شوريا مبا يك�شف عن هول هذ� �لتدخل 
وهذ� �لتورط من قبل تنظيم لبناين م�شلح، �أ�شبح جزء� 
من �ملنظومة �لع�شكرية �لإير�نية يف �ملنطقة و�أد�ة يف يد 
حزب  �ل�شنيورة  ودع���ا   . ب��ل��ده  وي��دم��ر  �شعبه  يقتل  ن��ظ��ام 
حزب  على  قائال  �شوريا،  من  ميلي�شياته  �شحب  �إىل  �هلل 
�لبقاع  �شباب  و�إع���ادة  �شوريا  م��ن  ميلي�شياته  �شحب  �هلل 
وعائالتهم  و�أعمالهم  وق��ر�ه��م  منازلهم  �إىل  و�جل��ن��وب 
�لوطنية  �لفتنة  ل��ه��ذه  ووق����ود�  حطبا  ي�شتمرو�  ل  لكي 
�لأ�شبق على  �ل��وزر�ء  . و�شدد رئي�س  �لهائلة  و�لإ�شالمية 

�ل�شمالية  �حل���دود  على  �للبناين  �جلي�س  ن�شر  ���ش��رورة 
و�ل�شرقية ومنع نقل �ل�شالح و�مل�شلحني عرب �حلدود لأي 
�ملعابر  �أت��ت، ف�شاًل عن �شبط  �أي جهة  جهة كانت وم��ن 
على  �لعمل  �إىل  و�مل���ب���ادرة  و���ش��وري��ا  لبنان  ب��ني  و�حل����دود 
يتيحه  ما  �لدولية ح�شب  �لطو�رئ  قو�ت  م�شاعدة  طلب 
قر�ر جمل�س �لأمن �لدويل 1701 . و�شيطر حزب �هلل 
مدينة  على  �ل�شوري  �جلي�س  ق��و�ت  مع  �ملا�شي  �لأرب��ع��اء 
�لق�شري �ل�شر�تيجية �ملتاخمة للحدود مع لبنان بريف 
حم�س و�شط �شوريا بعد معارك �شارية ��شتمرت نحو 17 
�إع��الن قو�ت �لنظام �ل�شوري دخول �ملدينة يف  يوما منذ 
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•• بريوت-الأنا�ضول:

�ملالحقة  يف  ن���ه���اره���م  ي��ق�����ش��ون 
باأ�شعته  �ل�شم�س  قر�س  هرًبا من 
�حلارقة وقو�ت �لأمن �لتي ت�شعى 
�لليل  ي���اأت���ي  �أن  ق��ب��ل  ل���ط���رده���م 
في�شكنون حتت �شقف بال جدر�ن 
�لعوز و�مل��ر���س.. هذ�  �أن��ني  و�شط 
�ل����ذي تعي�شه  �ل��ل��ج��وء  ه��و ع���امل 
بع�س �لأ�شر �ل�شورية حتت �أ�شفل 
ج�شر �لكول يف �لعا�شمة �للبنانية 

بريوت.
وعلى م�شافة �جل�شر �ملمتد لعدة 
م��ئ��ات م���ن �لأم���ت���ار ع��ن��د �ملدخل 
بع�س  تتوزع  للعا�شمة  �جلنوبي 
�لأغطية وهي كل ما متلكه عدة 
حيث  �جل�شر  �أ���ش��ف��ل  تعي�س  �أ���ش��ر 
مد�ر  على  �لغطاء  مكان  يغريون 
�ل�شم�س  �أ����ش���ع���ة  ل��ت��ج��ن��ب  �ل���ي���وم 

�حلارقة.
وبعد تردد و�لتاأكد من �أننا )فريق 
ول�شنا  لالأنباء(  �لأنا�شول  وكالة 
من عنا�شر �لأمن �لد�خلي �لتي 
تالحق تلك �لأ�شر لإجالئهم من 
يو�شف  �أم  ك��اب��دت  �جل�شر،  �أ�شفل 
�أن  بعد  دموعها  �حللبية  �لنازحة 
حياتها  عن  �حلديث  على  و�فقت 
�ن�شغل  بينما  �ل��ك��ول،  ج�شر  حتت 
�ب��ن��ه��ا �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر خم�شة 
�أع��و�م بتفقد �لكامري� �لتي تقوم 

بت�شويرهم.

غ�����ادرت حلب  ي��و���ش��ف:  �أم  ت��ق��ول 
�����ش����وري����ا( قبل  غ������رب  )�����ش����م����ال 
بالكلى  �ملري�س  زوج��ي  مع  �أ�شهر 
و�ل�����ش��ك��ري و�ب���ن���ي �ل��وح��ي��د �إىل 
���ش��دة �لقتال  دم�����ش��ق، ه��رب��ا م���ن 
دم�شق  يف  وت�������ش���ي���ف:  ح���ل���ب  يف 
لنوبة قلبية حيث  تعر�س زوج��ي 
�مل�شت�شفيات  �أح��د  �إىل  �إدخ��ال��ه  مت 
�حلكومية، وهناك خ�شع لعملية 

قلب مفتوح .
وت��ت��اب��ع: غ�����ادرت م���ع ول����دي �إىل 
بريوت تاركة زوجي يف �شريره يف 
�حل�شول  من  �أمتكن  كي  دم�شق؛ 
�لالزمة  �مل���ادي���ة  �مل�����ش��اع��دة  ع��ل��ى 
ل�شتئجار �شيارة �إ�شعاف �أنقل بها 

زوجي من دم�شق �إىل لبنان .
�أنها ف�شلت �لبقاء يف  وت�شري �إىل 

و�بني  �أن��ا  �أرت��دي��ه��ا  �لتي  �ملالب�س 
ن�شتطع  مل  �أ����ش���اب���ي���ع  ع����دة  م��ن��ذ 

خاللها �أن ن�شتحم .
يعترب  �ل�شعبة،  ظ��روف��ه��ا  ورغ���م 
�أ�شفل �جل�شر مكانا لعزتها، حيث 
ما  رف�شها  على  يو�شف  �أم  ت�شدد 
�شورية  عائالت  من  قلة  به  تقوم 
ن���ازح���ة ت��ت�����ش��ول ب��ب��ي��ع �ل������ورود يف 
�ملنطقة وتقول بحزم �إن كر�متها 
م�شددة   ، بالت�شول  لها  ت�شمح  ل 
هو  �لآن  تطلبه  م��ا  ك��ل  �أن  ع��ل��ى 

مدينة  �إىل  �ل�شفر  وع��دم  ب��ريوت 
ل��ب��ن��ان، �لتي  ���ش��م��ال  ط��ر�ب��ل�����س، 
لزوجها،  �أق����رب����اء  ب��ه��ا  ي���ت���و�ج���د 

وتقول مو�شحة: 
بالكاد  زوج��ي يف طر�بل�س  �أقرباء 
�أن  ق��وت��ه��م، ف�شال ع��ن  ي��وؤم��ن��ون 
ب���ريوت �أك���رث �أم��ن��ا م��ن طر�بل�س 
�ل����ت����ي ت�������ش���ه���د �����ش���ت���ب���اك���ات بني 
ب�شار  لنظام  موؤيدين ومعار�شني 

�لأ�شد.
للبقاء  ب��ح��اج��ة  �أن���ه���ا  وت�����ش��ي��ف 
�لنتقال  خ���ط  ح��ي��ث  ب�����ريوت  يف 
�للبنانية  �حل���دود  �إىل  �لرئي�شي 
�لتي  دم�������ش���ق  �ل�������ش���وري���ة جل���ه���ة 
ي��ت��و�ج��د ب��ه��ا زوج���ه���ا، لف��ت��ة �إىل 
�أنها تق�شد �أهل �خلري يف بريوت 

لتاأمني �مل�شاعدة.
ول��������دى �����ش����وؤ�ل����ه����ا ع�����ن ظ�����روف 
�لإق��������ام��������ة، ت�������ش���ي���ف �ل����ن����ازح����ة 
�ملنطقة  يف  �خل��ري  �أه��ل  �حللبية: 
وليو�شف  يل  �ل��ط��ع��ام  ي��ق��دم��ون 
بائع  يعطيني  كما  ي��وم��ي،  ب�شكل 
�ل��ك��ع��ك ع����دًد� م��ن �ل��ك��ع��ك��ات عند 
�أن ت�شبح جافة  �ليوم بعد  �نتهاء 

وغري قابلة للبيع .
�شاكية  ي���و����ش���ف  �أم  و�أ�����ش����اف����ت 
�مل�ش�����كلة  �أخ�������رى:  م���اأ����ش���اة  م���ن 
�لأع�شاب  �أدوي�������ة  يف  �لأ�ش�����ا�شية 
�أ�شتطيع  ول  �أح���ت���اج���ه���ا  �ل���ت���ي 

تاأمينها ب�شكل د�ئم .
�أنني ل �أملك �شوى  وتابعت: كما 

�لر�شمية  �جلهات  من  �مل�شاعد�ت 
زوجها  نقل  لتاأمني  و�حلكومية 

�إىل طر�بل�س وتوفري �أدويتها .
�ل�����ش��وري��ون يف  �ل��الج��ئ��ون  ويقيم 
لبنان يف مباٍن مهجورة ومد�ر�س 
�للبنانية  �لدولة  تن�شئ  مل  حيث 
�إي����و�ء  ل��ه��م ح��ت��ى �لآن خم��ي��م��ات 

خا�شة. 
وترف�س �حلكومة �للبنانية حتى 
�ل�شاعة �إقامة خميمات لالجئني 
�ل�شوريني، فيما توؤيدها مفو�شية 

�ل��الج��ئ��ني �ل��ت��ي ت�����ش��ّدد ع��ل��ى �أن 
له  مل��ا  �أخ���رًي�  �ملخيم يبقى خ��ي��اًر� 
م���ن ت��ب��ع��ات ���ش��ي��ئ��ة وخ��ا���ش��ة على 

�ل�شق �لنف�شي لالجئني .
وكانت مفو�شية �شوؤون �لالجئني 
�مل��ت��ح��دة توقعت  �ل��ت��اب��ع��ة ل���الأمم 
يتخطى  �أن  �حل��ايل  �ل��ع��ام  مطلع 
خالل  �ل�شوريني  �لالجئني  ع��دد 
�ملليون  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل�����ش��ت��ة  �لأ����ش���ه���ر 
�أل�����ف يف   300 ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����س، 

لبنان وحدها.

نهارها مالحقة وليلها اأنني.. حياة اأ�سرة �سورية اأ�سفل ج�سر ببريوت 

الناتو ي�ستبعد خططًا للتدخل يف �سوريا 
•• بري�ضتينا-ا ف ب:

�علن �لقائد �لعلى لقو�ت �حللف �لطل�شي يف �وروبا �جلرن�ل �لمريكي 
فيليب بريدلف �م�س يف بري�شتينا �ن �حللف �لطل�شي ل يخطط يف �لوقت 
�لر�هن للتدخل يف �شوريا، جمدد� يف �لوقت نف�شه قلقه �ز�ء �لنز�ع �مل�شتمر 

يف هذ� �لبلد منذ �ذ�ر-مار�س 2011.
و�شرح �جلرن�ل �لمريكي لل�شحافيني يف بري�شتينا يف �لوقت �لر�هن �ختار 

�حللف �لطل�شي عدم �لتخطيط لي مهمة ل نخطط لعملية يف �شوريا .
وذكر �جلرن�ل �لمريكي �لذي يقوم بزيارة �ىل كو�شوفو حيث تنت�شر قوة 
بان �حللف حترك مع ذلك حلماية  تابعة للحلف �لطل�شي،  حفظ �شالم 
حليفه �لكبري تركيا مع ن�شر �شو�ريخ باتريوت على مقربة من �حلدود مع 

�شوريا يف بد�ية هذه �ل�شنة.

الدبلوما�سية الرو�سية
 يف �سوريا.. خداع ومتويه 

•• مو�ضكو-رويرتز:

وز�رة  يف  طويلة  ط��اول��ة  �ىل  يجل�شون  وه��م  �ل�شورية  �ملعار�شة  زع��م��اء  و���ش��ع 
�خلارجية �لرو�شية مالمح خطة حلماية م�شالح مو�شكو �ذ� ما و�فق �لكرملني 

على �لطاحة بحليفها �لقدمي �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد.
وخالل �لجتماع �لذي عقد يف يوليو متوز �ملا�شي وكان من بني عدة لقاء�ت منذ 
�ندلع �حلرب �لهلية يف �شوريا جل�س �مل�شوؤولون �لرو�س يف حالة جتهم وعندما 
�نتهى �ل�شوريون �شاد �شمت طويل وقال حممود �حلمزة ممثل �ملجل�س �لوطني 
�ل�شوري �ملعار�س يف مو�شكو �لذي ح�شر �لكثري من هذه �لجتماعات �ن �لرو�س 
ين�شتون لكنهم ل يتكلمون �أبد� وعندما �نتهى �ل�شوريون من �حلديث �أبلغو� 
باأن مو�شكو ملتزمة بحقوق �لن�شان و�نهم عليهم �أن مي�شو� يف طريقهم وبعد 
�أكرث من عامني على �ندلع �ل�شر�ع �ل�شوري يت�شبث �ل�شد بال�شلطة وهو ما 
يعود �لف�شل يف جانب كبري منه �ىل �لدبلوما�شية �لرو�شية و�لدعم �لع�شكري 
�ملتحاربة  �لط��ر�ف  �ملتحدة على جمع  و�لوليات  رو�شيا  و�تفقت  من مو�شكو. 
يف موؤمتر لل�شالم خالل �ل�شابيع �ملقبلة. لكن بع�س �لو�شطاء ي�شكون يف �أنه 
حيلة من جانب �لكرملني لبقاء �ل�شد يف �ل�شلطة ولو لفرة �أطول قليال. ويف 
�أر�س �ملعركة مالت �لكفة ل�شالح �ل�شد ويوم �لربعاء ��شتعادت �لقو�ت �ملو�لية 
تعامالت  عن  ت�شريبات  و�أدت  �ل�شر�تيجية.  �لهمية  ذ�ت  �لق�شري  بلدة  له 
من  يغري  قد  لال�شد  �شاروخي  نظام  بت�شليم  وتعهد�ت  �ملعار�شة  مع  مو�شكو 
قو�عد �ل�شر�ع و�شو�هد غري موؤكدة عن قيام �لرو�س بتدريب �لقو�ت �ل�شورية 
وق��ال م�شوؤول فرن�شي طلب عدم  و�لغرب  رو�شيا  �لثقة بني  تعميق فجوة  �ىل 
ن�شر ��شمه م�شدر قلقنا �لكرب �ن يكون �لرو�س يخدعوننا. وكما هو �حلال يف 
�لكثري من �ملنا�شبات تعرث �جتماع يوليو متوز بني �مل�شوؤولني �لرو�س و�ملعار�شة 
�ل�شورية ب�شبب �ملوقف �لذي يتبناه �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني ووزير 
�أن يقرر �ل�شعب �ل�شوري م�شتقبل  �أنه يجب  �خلارجية �شريجي لفروف وهو 
بالده بنف�شه. وتقول رو�شيا �ن موقفها نابع من رغبة يف وقف �لقتال ولي�س 
من نزوع �ىل �حلفاظ على م�شالح ع�شكرية و�شناعية يف و�حد من �خر حلفاء 
�لكرملني يف منطقة �ل�شرق �لو�شط. وقال م�شوؤول يف وز�رة �خلارجية رف�س 
ذكر ��شمه موقفنا يف �لوقت �حل��ايل هو وقف �ر�ق��ة �لدماء و�لمل وه��ذه هي 
�ملهمة �ل�شا�شية لكل �جلهود �ملبذولة حلل �ل�شر�ع �ل�شوري. و�أ�شاف ل نختار 

مر�شحني حلكومة موؤقتة م�شتقبلية. ل ن�شاند �أي قوة �شتقوم بت�شكيلها.
�لدبلوما�شيني  بع�س  يتوقع  �ل�شابق  �لدبلوما�شي  مو�شكو  بنهج  و��شر�شاد� 
�أحز�ب  من  باأع�شاء  �ملفاو�شات  مائدة  رو�شيا  حت�شد  �أن  �لج��ان��ب  و�ملر�قبني 
�ملعار�شة �ملدجنة �لتي تعد جزء� من �لنظام �ل�شيا�شي �لذي يهيمن عليه �ل�شد 

باحكام بينما ت�شتغل �لنق�شامات بني معار�شيه.



عربي ودويل

09

السبت    - 8   يونيو    2013 م    -    العـدد    10812
Saturday    8    June     2013  -  Issue No   10812

بد�أ رئي�س �حلكومة �لتون�شية �ملوؤقتة، علي لعري�س، �م�س �جلمعة، 
�أملانيا تلبية لدعوة من �مل�شت�شارة �لأملانية �جنيال  زيارة ر�شمية �إىل 

مريكل.
وقالت رئا�شة �حلكومة �لتون�شية، �إن رئي�س �حلكومة علي لعري�س 
غادر ليلة �خلمي�س-�جلمعة تون�س �ىل �أملانيا على ر�أ�س وفد وز�ري 

هام، بالإ�شافة �إىل عدد كبري من رجال �لأعمال.
مع  حم��ادث��ات  لعري�س  علي  �لتون�شية  �حلكومة  رئي�س  و�شيجري 
نوربري  )�لبوند�شتاغ(  �لربملان  ورئي�س  مريكل،  �جنيال  �مل�شت�شارة 
لم���ري، �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني �لأمل����ان، وذل���ك لبحث 

�ل�شبل �لكفيلة بتعزيز عالقات �لتعاون بني �لبلدين.
كما �شي�شارك لعري�س يف �أعمال �ملنتدى �لإقت�شادي �لتون�شي-�لأملاين 
تطور�  �شهدت  �لتون�شية-لأملانية  �لعالقات  �أن  �إىل  وُي�شار  برلني  يف 
لفتا بعد �شقوط نظام �لرئي�س �لتون�شي �ل�شابق زين �لعابدين بن 
�إعادة  و�فقت على  �أن  لأملانيا  �شبق  يناير2011، حيث   14 علي يف 
جدولة جزء من ديون تون�س بقيمة 60 مليون يورو، وذلك يف �إطار 

دعمها لإجناح �ملرحلة �لإنتقالية �لتي متر بها �لبالد حاليا.

�علنت فرن�شا و�ليابان �م�س �طالق �شر�كة ��شتثنائية على م�شتوى 
�لرئي�س  زيارة  وذلك خالل  و�لثقافة،  و�لقت�شاد  �لدولية  �ل�شيا�شة 
�لفرن�شي فرن�شو� هولند �ىل �ليابان و�و�شح هولند ورئي�س �لوزر�ء 
حول  م�شركة  مو�قف  �عتماد  ي��ري��د�ن  �نهما  �ب��ي  �شينزو  �لياباين 
�لتعاون �لقت�شادي من  �لدولية �لكربى و�لركيز على  �لتحديات 

خالل تعزيز �لتعاون �ل�شناعي و�لتبادل �لثقايف.
و���ش��رح ه��ولن��د يف م��وؤمت��ر �شحايف م�شرك �ن زي���ارة �ل��دول��ة وهي 
�لوىل لرئي�س فرن�شي �ىل �ليابان منذ 17 عاما �تاحت �يجاد �جو�ء 

جديدة وت�شكل مرحلة ��شافية يف �ل�شد�قة بني �لبلدين.
لت�شجيع  �لتعاون  علينا  بالقت�شاد  يتعلق  م��ا  ويف  �ن��ه  �ب��ي  و�ع��ت��رب 
لعادة  �ب��ي  �شيا�شة  �ن  �ىل  ي�شار   . �لنمو  فر�س  و��شتغالل  �لبتكار 
�هتماما كبري� لدى  تثري  �لنقدية  �لقيود  �ملو�زنة وتخفيف  �طالق 

فرن�شا �لتي تعاين من �لر�جع ومن �جر�ء�ت �لتق�شف �لوروبية.
�ل�شناعي  �ملجال  يف  بالتعاون  هولند  ��شاد  �لثنائي  �ل�شعيد  وعلى 
�ل�شتثمار�ت  ك��ل  ت�شجيع  �ىل  ودع���ا  �ل��ن��ووي  �ل��ق��ط��اع  يف  خ�شو�شا 

�مل�شركة .
ب�شانه  �لتفاو�س  �لذي يجري  �لتبادل �حلر  �تفاق  �ن  ��شار �ىل  كما 
باملثل وتخفي�شا  �ليابان و�لحت��اد �لوروب��ي �شيت�شمن معاملة  بني 

للتعرفات �جلمركية وغريها �لتي تعيق �ملبادلت .

قتل 3 �أ�شخا�س بتحطم مروحية طبية يف ولية كنتاكي �لأمريكية 
�لطائرة  �أن  حمليني  م�شوؤولني  ع��ن  حملية  �إع���الم  و�شائل  ونقلت 
�إيفاك( لالإ�شعافات �جلوية، حتطمت يف  �إىل �شركة )�إير  �لتي تعود 
11:30 من منت�شف ليل  مان�ش�شر مبقاطعة كالي نحو �ل�شاعة 
�بتد�ئية  مبدر�شة  �شيار�ت  موقف  يف  �ملحلي،  بالتوقيت  �لأول  �أم�س 
ركابها  مقتل  �إىل  �أدى  م��ا  �ملهبط،  م��ن  تقريباً  م��ر�ً   30 بعد  على 

�لثالثة.
جي�س  و�ملمر�شة،  �شايزمور،  �إي��دي  �لطيار،  �أن  �مل�شوؤولون  و�أو���ش��ح 
جونز، و�مل�شاعد �لطبي، هريمان يل دوب�س، كانو� عائدين بعد نقلهم 

مري�شاً �إىل م�شت�شفى مبقاطعة لور�ل كاونتي.
على  �شفحتها  على  بيان  يف  �إي��ف��اك(  )�آر  �شركة  قالت  جهتها،  وم��ن 
بطاقم  موظفينا  من   3 مقتل  نباأ  بحزن  نوؤكد  )في�شبوك(،  موقع 
م�شاء  م��ن  متاأخر  وق��ت  يف  مروحية  بتحطم  كنتاكي  يف  مان�ش�شر 
�لذين  ه��وؤلء  خل�شارة  كبري  بحزن  ن�شعر  �لبيان  و��شاف  �خلمي�س 

نعتربهم �أفر�د�ً من عائلتنا .
�لعمل  �أّك��د  �أن��ه  ، غري  �شبب �حلادثة  لدينا ح��ول  تفا�شيل  وتابع ل 
�أمن �لنقل �لوطني يف �لوقت �لذي جتري فيه حتقيقاً  مع جمل�س 
يف �حلادثة . و�شكر �لبيان �جلميع على ر�شائل �لدعم ، طالبني من 

�جلميع �لتفكري و�ل�شالة عن نفو�س �ل�شحايا .

عوا�ضم

تون�ص

وا�سنطن

طوكيو

م�ساعدات ع�سكرية مل�سر رغم خماوف حقوقية 
•• وا�ضنطن-رويرتز:

�أظهرت مذكرة كتبها وزير �خلارجية �لمريكي جون كريي و�طلعت عليها 
�أن كريي حترك يف هدوء �ل�شهر �ملا�شي لعطاء م�شر م�شاعد�ت  رويرز 
ع�شكرية �مريكية بقيمة 3ر1 مليار دولر معترب� �أن هذ� يخدم �مل�شلحة 
�لوطنية للوليات �ملتحدة على �لرغم من �خفاق �لقاهرة يف �لوفاء مبعايري 

�لدميقر�طية.
و�تخذ كريي �لقر�ر قبل نحو �شهر من �د�نة حمكمة م�شرية هذ� �ل�شبوع 
�أمريكيا   16 43 من �لعاملني مبنظمات لدعم �لدميقر�طية من بينهم 
فيما تعتربه �لوليات �ملتحدة ق�شية ذ�ت دو�فع �شيا�شية �شد منظمات غري 

حكومية مد�فعة عن �لدميقر�طية.
�أن �لرئي�س �مل�شري حممد مر�شي ير�جع عن  وتعتقد جماعات حقوقية 
للمجتمع  جديد  قانون  يف  و��شحا  يبدو  ه��ذ�  و�ن  دميقر�طية  ��شالحات 
للتخل�س  و�شيلة  �نها  منتقدون  يرى  �لق�شاء  �ملدين ومقرحات ل�شالح 

من ق�شاة ينظر �ليهم على �نهم مناه�شون للحكومة.
وعلى �لرغم من �ن �ملذكرة �ملوؤرخة يف 9 مايو �يار قالت نحن غري ر��شني 
عن حجم �لتقدم �لذي حتققه م�شر ونحث على عملية دميقر�طية �أكرث 
�نه  ق��ال  ك��ريي  �ن  �ل  �ل�شا�شية  �لدميقر�طية  �ملوؤ�ش�شات  وتعزيز  �شمول 

ينبغي �ل�شري قدما يف تقدمي �مل�شاعد�ت.
ومبقت�شى �لقانون �لمريكي فانه لكي تر�شل �مل�شاعد�ت �لع�شكرية �لبالغ 
�أن ي�شهد وزير �خلارجية �لمريكي  3ر1 مليار دولر فانه يتعني  قيمتها 
باأن �حلكومة �مل�شرية تدعم �لنتقال �يل �حلكم �ملدين مبا يف ذلك �جر�ء 
�نتخابات حرة ونزيهة وتنفذ �شيا�شات حلماية حرية �لتعبري وحرية تكوين 

�جلماعات و�حلرية �لدينية و�شيادة �لقانون.

الأمم املتحدة ترحب باحلك�مة الفل�سطينية اجلديدة 

كريي يعود اإىل املنطقة لدفع م�ساعي ال�سالم 

اجلي�س اللبناين يحذر من الإجنرار حلرب عبثية 
•• بريوت-ا ف ب:

من  �م�����س  �للبناين  �جلي�س  ح��ذر 
�ل��ب��الد �ىل  خمططات ل���ش��ت��در�ج 
حرب مع تز�يد �لح��د�ث �لمنية 
�مل���رت���ب���ط���ة ب���ال���ن���ز�ع �ل�������ش���وري يف 
لبنان، موؤكد� �نه �شيقابل ��شتعمال 

�ل�شالح بال�شالح .
�نها  بيان  يف  �جلي�س  قيادة  وقالت 
���ش��ع��ت يف �لأ����ش���ه���ر �لأخ�������رية �ىل 
�لعمل بقّوة وحزم وتروٍّ ملنع حتول 
لبنان �شاحة لل�شر�عات �لقليمية 
�ليه،  �ل�شورية  �لأح���د�ث  و�نتقال 
لكن �لأيام �لأخرية حملت ��شر�ر� 
م����ن ج���ان���ب ب��ع�����س �ل���ف���ئ���ات على 
ت��وت��ري �لأو�����ش����اع �لأم���ن���ي���ة وخلق 
�ل�شعب  �أب���ن���اء  ب���ني  �حل�����ش��ا���ش��ي��ات 
�لنق�شام  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  �ل����و�ح����د 
����ش���اأن  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي �حل����ا�����ش����ل يف 

�لتطور�ت �لع�شكرية يف �شوريا .
ودعت قيادة �جلي�س �ملو�طنني �إىل 
�ل��ت��ن��ب��ه مل���ا ي��ح��اك م���ن خمططات 
لإعادة لبنان �إىل �لور�ء و��شتدر�جه 

�إىل حرب عبثية .
�أن يكون تعبريهم  كما دعتهم �ىل 
�شو�ء  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �آر�ئ�����ه�����م  ع����ن 
بالن�شبة �إىل جمريات �لأحد�ث يف 

�ملناطق  ب����ني  �مل��ت��ن��ق��ل��ة  �لم���ن���ي���ة 
�لبيان غد�ة  وياأتي هذ�  �للبنانية. 
ن���ار ع��ل��ى ح��اج��ز للجي�س  �ط����الق 
)�شرق(  عر�شال  بلدة  يف  �للبناين 
�ملتعاطفة  �ل�شنية  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  ذ�ت 
�جمال مع �ملعار�شة �ل�شورية. وقد 
رد �جل��ي�����س ع��ل��ى �ل��ن��ار ب��امل��ث��ل، ما 
�حدهما  م�شلحني،  مبقتل  ت�شبب 
���ش��وري. وك���ان ث��الث��ة ج��ن��ود قتلو� 
يف ح��ادث �ط��الق ن��ار على �حلاجز 
وقتل يف  �ي��ار-م��اي��و   28 يف  نف�شه 
�لبلدة  يف  جنديان  �شباط-فرب�ير 
خالل مالحقة �جلي�س ملطلوبني.

�مل���ع���اب���ر غري  �ن  ت���ق���اري���ر  وت��ف��ي��د 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��ني ل��ب��ن��ان و���ش��وري��ا يف 
للنازحني  كممر  ت�شتخدم  عر�شال 
�منا كذلك  �شوريا،  و�جلرحى من 
وهي  و�مل�شلحني،  �ل�شالح  لتهريب 
�للبناين  �جل��ي�����س  ي���ح���اول  ح��رك��ة 

�شبطها.
�خلمي�س  �جل���ي�������س  ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
�شنية  نار من جمموعات  لط��الق 
مدينة  يف  ع���ل���وي���ة  وجم����م����وع����ات 
�شبطه  بعد  �ل�شمال  يف  طر�بل�س 
خمازن ��شلحة يف �ملنطقتني �للتني 
ت�شهد�ن مو�جهات م�شلحة بينهما 

منذ حو�ىل ثالثة ��شابيع.

�لتحذير  جلهة  �ل��ق��وة  ه��ذه  مبثل 
�شوريا  يف  �ل����ن����ز�ع  ت���د�ع���ي���ات  م���ن 
ذي  �ل�شغري  �لبلد  على  �مل��ج��اورة 
و�لطائفية  �ل�شيا�شية  �ل��رك��ي��ب��ة 
موؤيدين  ب���ني  و�مل��ن��ق�����ش��م  �ل��ه�����ش��ة 
له،  وم��ع��ار���ش��ني  �ل�����ش��وري  للنظام 
�لحد�ث  م��ن  طويل  �شريط  رغ��م 

لبنان �أو �شوريا، بالو�شائل �ل�شلمية 
ت�شتفز  ل  �ل��ت��ي  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 
ور�ء  �لجن�����ر�ر  ع���دم  و�ىل  �أح�����د�، 
�لعنف  ��شتخد�م  تريد  جمموعات 

و�شيلة لتحقيق �أهد�فها .
�لمنية  �لتد�بري  �ن  �لبيان  وتابع 
ملو�جهة  �جلي�س  �شيتخذها  �ل��ت��ي 

ذلك �شتكون حازمة ، و�ن ��شتعمال 
ولن  ب��ال�����ش��الح،  �شيقابل  �ل�����ش��الح 
�لأبرياء  لتجنيب  ج���ه���د�ً  ن���ّدخ���ر 
ثمن غايات �شيا�شية وفئوية تريد 

خر�ب لبنان .
وم���ن���ذ ب����دء �ل���ن���ز�ع �ل�������ش���وري، مل 
بيانا  �ل��ل��ب��ن��اين  �جل��ي�����س  ي�����ش��در 

•• بريوت-يو بي اأي:

مي�شال  �للبناين  �لرئي�س  رف�س 
ع�شكري  ت����دخ����ل  �أي  ���ش��ل��ي��م��ان 
�أي  رف�س  كما  �شوريا،  يف  �أجنبي 
ت��دخ��ل ل��ب��ن��اين ف��ي��ه��ا وق����ال بيان 
خالل  ���ش��دد  �شليمان  �إن  رئ��ا���ش��ي، 
����ش��ت��ق��ب��ال��ه، �م�������س ����ش���ف���ر�ء دول 

لبنان  �ل���دويل يف  �لأم���ن  جمل�س 
ع�شكري  ت��دخ��ل  �ي  رف�����س  ع��ل��ى 
���ش��وري��ا، و�أك�����د كذلك  �ج��ن��ب��ي يف 
رف�س �أي تدخل لبناين يف �لزمة 
دعا  �شليمان  �أن  و�أ�شاف  �ل�شورية 
�ملجتمع �لدويل �ىل وعي خطورة 
�لعبء �لذي بات ي�شكله ��شتمر�ر 
ت��دف��ق �ل��ن��ازح��ني م��ن ���ش��وري��ا �ىل 

حد مل يعد باإمكان لبنان حكومة 
و�شعباً حتمل تد�عيات هذ� �لو�قع 
�ل�شوريني  �لنازحني  عدد  وو�شل 
�ىل لبنان �ىل نحو ن�شف مليون 

نازح.
وقال �لبيان �إن �لرئي�س �للبناين، 
طرح على �ل�شفر�ء تقا�شم �لأعباء 
)للنازحني  و�ل����ع����ددي����ة  �مل����ادي����ة 

خالل  من  لبنان  مع  �ل�شوريني( 
موؤمتر دويل وبالطرق �لثنائية.

�لنظر  ع����ن  ���ش��ل��ي��م��ان  وحت�������دث 
يف �م���ك���ان ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري على 
�شوريا  م����ن  �جل������دد  �ل����و�ف����دي����ن 
للذين  ب��ال��دخ��ول  ي�شمح  ب��ح��ي��ث 

ينطبق عليهم �شفة �لالجئ .
وقدر�ت  �شروط  حت�شني  و�ق��رح 
�شوريا  د�خ��ل  �لنازحني  ��شتيعاب 
�لن�شانية  �مل��ن��ظ��م��ات  ق��ب��ل  م���ن 
�ل����دول����ي����ة �ل���ن���ا����ش���ط���ة ر�ه�����ن�����اً يف 
ه����ذ� �ل��ب��ل��د، ب��ح��ي��ث ي��ت��م توجيه 
�لنازحني باجتاه �لد�خل �ل�شوري 
�للبنانية  �حل���دود  ب��اجت��اه  ولي�س 
يف  �ل�شتمر�ر  ب�شرورة  وطالب   .
ح�س �لدول لالإيفاء باللتز�مات 
�مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ه��دت��ه��ا يف خالل 
لديها  �لتي  ل��ل��دول  �لكويت  قمة 

جمموعات �شورية نازحة.
�ل���ب���ي���ان �ىل  ���ش��ل��ي��م��ان يف  ودع������ا 
�ل�شتعد�د لتوفري �شروط �لعودة 
�لآمنة للنازحني بالتز�من جزئيا 
م��ع ع��ودة �لأو���ش��اع �ىل طبيعتها 
عندما  وك��ل��ي��اً  معينة،  مناطق  يف 
�شامل  ����ش���ي���ا����ش���ي  ح�����ل  ي���ح�������ش���ل 

لالأزمة �ل�شورية .

الحتالل يعتقل �سيادين حركة مترد املعار�سة حتمل مر�سي م�سوؤولية حرق مقرها 
فل�سطينيني قبالة غزة 

•• غزة-ا ف ب:

�م�����س �شيادين  �ل��ب��ح��ري��ة �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  �ع��ت��ق��ل��ت 
و�قتادتهما  غ���زة  ق��ط��اع  و���ش��ط  ���ش��اط��ئ  ق��ب��ال��ة  فل�شطينيني 
للتحقيق معهما، بح�شب م�شادر فل�شطينية و��شر�ئيلية. وقال 
م�شدر يف نقابة �ل�شيادين �لفل�شطينيني �ن بحرية �لحتالل 
د�همت مركبا لل�شيد يف عر�س بحر �لن�شري�ت و�شط �لقطاع 
و�عتقلت �ل�شيادين ح�شن مر�د وخ�شر �ل�شعيدي و�قتادتهما 
�ىل جهة جمهولة . من جانبها �كدت متحدثة با�شم �جلي�س 
منطقة  عن  �نحرفا  �شيادين  �ن  وقالت  �حلادثة  �ل�شر�ئيلي 

�ل�شيد �مل�شموح بها، ومت �عتقالهما و�خذهما للتحقيق ليال .

�لرئي�س مر�شي.  �لثقة من  �ألًفا و535 توقيًعا ل�شحب  و54 
ب��در، موؤ�ش�س حركة مترد،  ق��ال حممود  �لهجوم،  ه��ذ�  وح��ول 
ملر��شلة �لأنا�شول �أن �شباب �حلملة كانو� يقومون بفرز كميات 
من ��شتمار�ت �لتوقيعات على خمتلف �ملحافظات، و�لتي كانت 
ح�شيلة جهد 5 �أيام متو��شلة، وعندما فوجئو� بحرق �لباب 
كانت �لنري�ن قد ��شتعلت يف عدة جهات؛ مما ت�شبب يف حرق 
جمموعة من �لتوقيعات ، موؤكد� �أنه لي�شت هناك خ�شائر كبرية 

يف �لتوقيعات، ول ت�شل �إىل حجم �لآلف من �ل�شتمار�ت .
و�أ�شاف بدر: ل �أتهم �أحد�ً بعينه بالوقوف ور�ء �حلادث، لكن 
�لد�خلية  وزي��ر  لقاء  رف�شنا  عقب  ذل��ك  يحدث  �أن  ��شتغرب 
�مل�����ش��ري ب��اأق��ل م��ن 24 ���ش��اع��ة، وك��ذل��ك �إع����الن )جمموعة( 
يف  ب�شلمية  و�مل�شاركة  �لعنف  وق��ف  )�ملعار�شة(  بلوك  �لبالك 

على  �شتعتمد  م�شاركتهم  و�أن  يونيو-حزير�ن،   30 مليونية 
ت��اأم��ني �مل��ظ��اه��ر�ت، ل �أع����رف م��ن �ل���ذي ي��ح��اول ج��ر �لأم���ور 
وز�رة  �أن  �أم�س �لول  �أعلنت  . وكانت حملة مترد  �لعنف  نحو 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ط��ل��ب��ت ل��ق��اء م��وؤ���ش�����ش��ي �حل��م��ل��ة، ل��ب��ح��ث ترتيبات 
�أن وزير  30 يونيو-حزير�ن، لكنهم رف�شو� ب�شبب  تظاهر�ت 
د�خلية �إخو�ين غري حمايد، ويهتم بالأمن �ل�شيا�شي ول يهتم 

باأمن �ل�شو�رع ، على حد قول م�شوؤولني يف �حلملة.
ور�ء  بالوقوف  بعينه  لتيار  �تهاماً  �إذ� كان هناك  على ما  ورد�ً 
�لهجوم، علق بدر: كل ما �أعرفه �أن �مل�شوؤولية تقع على �لدولة 
�لعامة  �ملوؤ�ش�شات  حماية  و�جبها  من  �لتي  �لد�خلية  ووز�رة 
و�ملمتلكات �خلا�شة؛ لذ� �أحمل �مل�شوؤولية لرئي�س �جلمهورية، 

ونحن بالفعل قدمنا بالغاً لإثبات ما حدث .

•• القاهرة-النا�ضول:

مقرها  حرق  م�شوؤولية  مب�شر،  �ملعار�شة  مترد  حركة  حملت 
مر�شي  حممد  للرئي�س  �لقاهرة  �لعا�شمة  بو�شط  �لرئي�شي 
�أ�شا�شي عن حماية  ب�شكل  �لد�خلية؛ لأنهما م�شوؤولن  ووز�رة 
�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�ملمتلكات �خلا�شة، بح�شب ما �شرح موؤ�ش�س 
�حلركة ملر��شلة �لأنا�شول. وتعر�س مقر �حلركة �لتي تهدف 
�مل�شري  �لرئي�س  �لثقة من  ل�شحب  تدعو  توقيعات  �إىل جمع 
�إىل �لعتد�ء و�إ�شعال �لنري�ن به فجر �م�س �جلمعة؛ مما �أدى 
�إىل �إ�شابة �ملتحدث �لإعالمي للحركة ح�شن �شاهني يف يديه 
توقيعات  ��شتمار�ت  من  قليلة  �أع��د�د  وح��رق  طفيفة،  بجروح 
�حلملة.  و�أعلنت �حلركة نهاية �ل�شهر �ملا�شي جمع 7 مليون 

الرئي�س اللبناين يرف�س التدخل يف �سوريا 

�لكثرية  ل��ل��م�����ش��اه��م��ات  ت���ق���دي���ره 
وليته  �ملنتهية  �ل����وزر�ء  لرئي�س 
�لتز�مه  �شالم فيا�س، وخ�شو�شاً 
�لفل�شطينية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��اإع��د�د 
�حلكومة  وك��ان��ت  �ل��دول��ة  لو�شع 
�أدت  �جل�����دي�����دة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�أمام  �لقانونية  �ليمني  �خلمي�س، 
مدينة  يف  �لرئا�شة  مبقر  عبا�س، 
هي  ه���ذه  �ن  �إىل  وي�����ش��ار  �هلل  ر�م 
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وت�شم 24 وزير�ً.

�حلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ل���ى  م������ون 
�أدت  �لتي  �جل��دي��دة  �لفل�شطينية 
�لد�شتورية برئا�شة ر�مي  �ليمني 

حمد �هلل.
بياناً  ب��ان  با�شم  �ملتحدث  و�أ���ش��در 
�لأمني  يف  تهنئة  �إىل  ف��ي��ه  �أ���ش��ار 
تعيينه  ع��ل��ى  �هلل  ل��ل��ح��م��د  �ل���ع���ام 
رئي�شاً لوزر�ء فل�شطني، ومتنى له 
�لفرة  يف  �ملهم  عمله  يف  �لنجاح 

�ملقبلة.
جمل�س  ب��ت�����ش��ك��ي��ل  ب������ان  ورح�������ب 

�لبناء يهز�أ باأي مفاو�شات. وتقول 
��شر�ئيل �نه يجب �أل تكون هناك 

�شروط م�شبقة للمحادثات.
يقول  �جل��م��ود  لك�شر  م�شعى  ويف 
دفع  يحاول  ك��ريي  �ن  م�شوؤولون 
�جل���ان���ب���ني ل��ت��ق��دمي ب������و�در على 
�لطريق  لتمهيد  �ل��ن��و�ي��ا  ح�شن 

�أمام �ملحادثات.
�شر�ح  �مكانية �طالق  بينها  ومن 
يف  فل�شطينيا  �أ���ش��ري�   120 نحو 
�حتجزو�  �ل�شر�ئيلية  �ل�شجون 
قبل عام 1993 وهو �لعام �لذي 
وقع فيه �لطرفان �تفاقيات �أو�شلو 
�ملوؤقتة �لتي كان من �ملفر�س �أن 
توؤدي �ىل �قامة دولة فل�شطينية 
يف �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة يف 

غ�شون خم�س �شنو�ت.
��شر�ئيل  �ن كانت  لكن مل يت�شح 
�شر�حهم  لط��������الق  م�������ش���ت���ع���دة 
جميعا وحتى �ن فعلت فلي�س من 
�لو��شح �ذ� كان هذ� كافيا لقناع 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممود  �ل��رئ��ي�����س 

عبا�س بالعودة �ىل �ملفاو�شات.
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، رح���ب �لأم���ني 
�ل���ع���ام ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة ب����ان كي 

•• نيويورك-القد�ص-وكالت:

�جلانبني  م����ن  م�������ش���ادر  �أف��������ادت 
باأن  و�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لفل�شطيني 
جون  �لمريكي  �خلارجية  وزي��ر 
��شر�ئيل  �ىل  ����ش���ي���ع���ود  ك������ريي 
�ل�شبوع  �لفل�شطينية  و�لر����ش��ي 
�ملقبل يف خام�س زيارة له للمنطقة 
يف غ�شون �شهرين لتعزيز م�شعاه 

لحياء حمادثات �ل�شالم.
�أ�شار  وكان م�شوؤول �أمريكي كبري 
و��شنطن  �أن  �ىل  �ذ�ر  م��ار���س  يف 
�شتحاول �حياء جهود �ل�شالم ملدة 
ثبت  �ذ�  �شتتوقف  و�أن��ه��ا  �شهرين 

�أنها بال جدوى.
وق����ال ك���ريي يف وق���ت ���ش��اب��ق من 
ينفد  �ل���وق���ت  �ن  �ل����ش���ب���وع  ه����ذ� 
�لتي  �مل��ف��او���ش��ات  ��شتئناف  �أم����ام 
ب�شبب   2010 ع����ام  يف  �ن���ه���ارت 
�ل�شر�ئيلي  �ل�شتيطاين  �لبناء 
يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة مبا يف 

ذلك �لقد�س �ل�شرقية.
��شر�ئيلية  م���������ش����ادر  وق�����ال�����ت 
�أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �ن  وفل�شطينية 
 11 ي��وم��ي  �ملنطقة  ك���ريي  ي���زور 

م�شيفة  ح���زي���ر�ن  ي��ون��ي��و  و12 
�أن�����ه مل ي��ت��م �لن���ت���ه���اء ب��ع��د من 
و�أن  ل��ل��زي��ارة  �مل��ح��ددة  �لتفا�شيل 

ميعادها قد يتغري.
ت�شاوؤمهما  ع��ن  �جل��ان��ب��ان  وع���رب 
�ملفاو�شات  ��شتئناف  فر�س  ب�شاأن 
م�������ع ت�������ب�������ادل �ل�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ني 
و�لفل�شطينيني �للوم يف �أي ف�شل.

ت�شريحات  يف  ك�������ريي  وح��������ذر 
يونيو  م��ن  �ل��ث��ال��ث  يف  بو��شنطن 
�لفر�شة  ه���ذه  �أن  م���ن  ح���زي���ر�ن 
�لخي�����رة  ت��ك��������������������ون  �ن  مي���ك���ن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ا ي���ع���رف ب��ا���ش��م حل 
�لدولتني لقامة دولة فل�شطينية 
جنب  �ىل  جنبا  ���ش��الم  يف  تعي�س 

��شر�ئيل.
�أن  �لقائم ل ميكن  �لو�شع  وق��ال 
ي�شتمر بب�شاطة. �شنجد �أنف�شنا يف 
دو�مة �شلبية من �لردود و�لردود 
�لباب  ت��و���ش��د  �أن  �مل�����ش��ادة مي��ك��ن 

فعال يف وجه حل �لدولتني.
ويقول �لفل�شطينيون �نه يجب �أن 
يتم جتميد �لبناء يف �مل�شتوطنات 
يريدونها  �ل��ت��ي  �لر�����ش���ي  ع��ل��ى 
��شتمر�ر  و�ن  م�شتقبال  لدولتهم 

�أدى  �ل���ذي  �لفل�شطيني  �ل����وزر�ء 
و�أع����رب عن  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ليمني 
ملو��شلة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ت��ط��ل��ع 
فل�شطني  ح���ك���وم���ة  م����ع  �ل���ع���م���ل 
حممود  �لفل�شطيني  و�ل��رئ��ي�����س 
ع���ب���ا����س، دع��م��������������������اً لأج���ن�������دة بناء 
�ملتو��شلة  و�جل�����ه�����ود  �ل�����دول�����ة 
مفاو�شات  ��شتئناف  �إىل  �لهادفة 
حل  لتحقيق  �ملغزى  ذ�ت  �ل�شالم 

�لدولتني.
وج��دد �لأم��ني �لعام �لإع��ر�ب عن 

جتارب اأمريكية على تدمري من�ساآت نووية 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

�أجرت  �لبنتاغون  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  �أن  �إ�شر�ئيلية،  �شحيفة  ذك��رت 
�شل�شلة جتارب ناجحة على تدمري مالجئ ومن�شاآت نووية حم�شنة على 
عمق ع�شر�ت �لأمتار يف باطن �لأر�س، معتربة �أن هذه �لتجارب هي ر�شالة 
لإير�ن تهدد بق�شف من�شاآتها �لنووية. وقالت �شحيفة يديعوت �أحرونوت 
�م�س �إن �لتجارب �لأمريكية �شملت �إطالق عدد من �لقنابل �لذكية �لكبرية 
باطن  يف  �ملن�شاآت  �خرقت  �لتي  بي   57 – يو  بي  جي  ن��وع  من  �حلديثة 
�لأر�س وخلفت دمار� �شامال يف �ملكان. وقنابل جي بي يو – 57 بي حُتمل 
– 2 وق��ادرة على �خر�ق  �لقا�شفة من ط��ر�ز بي  �ملقاتلة  على �لطائر�ت 
�إىل  ت�شل  ب�شرعة  للمن�شاآت  �مل�شلح  �لإ���ش��م��ن��ت  وط��ب��ق��ات  �لأر�����س  طبقات 
ثمنها  ويبلغ  طناً   13 زنتها  وتبلغ  فائقة،  وبدقة  �ل�شوت  �شرعة  �شعفي 
3.5 ماليني دولر، وبلغت تكلفها تطويرها ن�شف مليار دولر. و�أ�شافت 
�أبلغ عدد� من �لدول �ل�شديقة للوليات �ملتحدة  �لبنتاغون  �أن  �ل�شحيفة 
بقدرة  يتعلق  فيما  بالأمن  �شعور�  ترك  �ل��ذي  �لأم��ر  �لتجارب  بنتائج هذه 
�لوليات �ملتحدة على تنفيذ عملية ع�شكرية مو�شعية و�شريعة �شتوؤدي �إىل 
تدمري �ملن�شاآت �لنووية �لإير�نية، و�أن هذه �لتجارب غايتها بث ر�شالة لهذه 
�لدول باأن نو�يا �لوليات �ملتحدة جدية حيال مهاجمة �إير�ن يف حال ن�شوء 
ظروف تتطلب ذلك. وقالت �إنه على �لرغم من �لتقلي�شات �لتي جتريها 
�لإد�رة �لأمريكية يف مو�زنتها، �إل �أن م�شوؤولني �أمريكيني �أبلغو� نظر�ئهم 
�لتقلي�شات لن مت�س بال�شتعد�د�ت لحتمال  باأن هذه  �لأو�شط  �ل�شرق  يف 
خارجية  وزي��ر  ع��ن  �ل�شحيفة  ونقلت  �لإي��ر�ن��ي��ة.  �لنووية  �ملن�شاآت  �شرب 
�أوروبي ز�ر �إ�شر�ئيل موؤخر�، قوله �إنه �شمع من م�شوؤول �إ�شر�ئيلي حتذير�ً 
و��شحاً مفاده �أن �لإير�نيني خمطئون يف تقدير�تهم باأن �لوليات �ملتحدة 
و�إ�شر�ئيل لي�شتا جديتني يف تهديدهما مبهاجمة �إير�ن. و�شرح م�شوؤولون 
خالل  م��ر�ر�  نتنياهو  بنيامني  �ل��وزر�ء  رئي�س  مقدمتهم  ويف  �إ�شر�ئيليون 
�إير�ن لن  �ل�شنو�ت �لأخرية باأن �لعقوبات �لقت�شادية و�لدبلوما�شية �شد 
و�شع  ينبغي  و�أن��ه  �لنووي  برناجمها  �لأخ��رية تر�جع عن تطوير  جتعل 

تهديد ع�شكري جدي لهذ� �لأمر.

الأردن يهدد بطرد 
�سفري �سوريا 

•• عمان-رويرتز:

هدد �لردن بطرد �شفري �شوريا بعد �أن 
حذر �ململكة من �ن �شو�ريخ �شورية قد 
ت�شتخدم �شد بطاريات باتريوت �لتي 
�ململكة  يف  قريبا  ن�شرها  �ملنتظر  من 
�لبلدين وقال  مب��ح��اذ�ة �حل��دود بني 
نا�شر جودة  �لردين  وزير �خلارجية 
لوكالة �لنباء �لردنية �لر�شمية بر� 
�نتهك  ���ش��ل��ي��م��ان  ب��ه��ج��ت  �ل�����ش��ف��ري  �ن 
قو�عد �لعمل �لدبلوما�شي. و�شليمان 
�لد�خلي  �لم��ن  لهجاز  �شابق  رئي�س 
�ل�����ش��وري��ة و�أح����د �ع�شاء  ب��امل��خ��اب��ر�ت 
�مل�����ش��غ��رة �حل��اك��م��ة . وقال  �ل���د�ئ���رة 
�ل�����ش��وري جت��اوز كافة  �ل�شفري  ج��ودة 
�لدبلوما�شية  و�مل��م��ار���ش��ات  �لع����ر�ف 
�ملعلنة  ولقاء�ته  ت�شرفاته  من خالل 
�ملرفو�شة  وت�شريحاته  �ملعلنة  وغري 
و�مل���د�ن���ة و�ل���ت���ي ي��ف��ر���س �ن���ه ميثل 
م�شوؤولون  و�أب��ل��غ  فيها  ب��الده  �شيا�شة 
ت�شايقو�  �أن���ه���م  روي������رز  �ردن����ي����ون 
يف  �شليمان  كتبه  مم��ا  خ��ا���ش��ة  ب�شكل 
حمذر�  �لجتماعي  للتو��شل  مو�قع 
�ملتطورة  �لك�شاندر  ���ش��و�ري��خ  �ن  م��ن 
ت�شتهدف  ق��د  �لت�شميم  �ل�شوفيتية 
�جلي�س  ي���ن�������ش���ر  ع����ن����دم����ا  �مل���م���ل���ك���ة 
من  �لق��ل  على  بطاريتني  �لمريكي 
من  لحق  وقت  يف  باتريوت  �شو�ريخ 

هذ� �ل�شهر.
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•• ا�ضطنبول-وا�ضنطن-وكالت:

�لركي  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ط���ال���ب 
رج���ب ط��ي��ب �ردوغ�����ان �م���ام �لف 
ل�شتقباله  �حت�شدو�  �ن�شاره  من 
تركيا  �ىل  �م���������س  ع����ودت����ه  ع���ن���د 
بو�شع حد فوري للتظاهر�ت �لتي 
ثمانية  م��ن��ذ  با�شتقالته  ت��ط��ال��ب 
��شتقبل  �لذي  �ردوغ��ان  �يام وندد 
مطار  يف  �لب�����ط�����ال  �����ش���ت���ق���ب���ال 
جولة  م��ن  ع��ودت��ه  بعد  ��شطنبول 
�ملغرب  �ي����ام يف  ث��الث��ة  ����ش��ت��م��رت 
بالفو�شويني  جم����دد�  �ل���ع���رب���ي، 
يتظاهرون  �ل���ذي���ن  و�مل��ت��ط��رف��ني 
للبالد  �لرئي�شية  �مل��دن  �شو�رع  يف 
متحدين �شلطته، وطالبهم بوقف 

حتركهم.
و����ش���رح �ردوغ������ان �ط���ال���ب بوقف 
ف����وري ل��ل��ت��ظ��اه��ر�ت �ل��ت��ي فقدت 
وحتولت  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  طابعها 
لوحت  فيما   ، �عمال تخريب  �ىل 

•• ازمري - الأنا�ضول:

زعيم  �أوغلو،  قليت�شد�ر  كمال  قال 
ح���زب �ل�����ش��ع��ب �جل���م���ه���وري، �أكرب 
�أحز�ب �ملعار�شة �لركية، وظيفتي 
�لأخ�����ذ  �إىل  �أردوغ����������ان  �أدع�������و  �أن 
باملنطق �ل�شليم، و�قول له ل تعاند 
�ل�شباب  ل�شوت  و��شغي  �ملجتمع، 

فاإنهم م�شتقبل �لبالد 
�ألقاها  �ل��ت��ي  �لكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�أم�س  م�����ش��اء  �ل���رك���ي،  �مل���ع���ار����س 
�حلو�ر  وح��دة  ملتقى  �أم��ام  �لول، 
و�لت�شامن �خلا�س بدنيا �لأعمال 
يف حزب �ل�شعب �جلمهوري، و�لذي 
�نعقد باأحد �لفنادق مبدينة �زمري 

غرب �لبالد.
كلمته،  يف  �أوغلو  قليت�شد�ر  و�شدد 
رجل  ي����ح����اول  �أن  �����ش����رورة  ع���ل���ى 
�لبالد،  �إد�رة  يف  �لر�غب  �ل�شيا�شة 
من  بنوع  و�ملع�شالت  �مل�شاكل  حل 
�أحد�ث  �أن  �إىل  م�شري�  �مل�شوؤولية، 
��شطنبول  مبدينة  �ملنتزه  حديقة 
ع��ادي��ة، ومو�شحا  �أح��د�ث��ا  مل تكن 
حفنة  جانب  �إىل  وقفت  تركيا  �أن 
م����ن �ل�������ش���ب���اب ك����ان����و� ه����م ����ش���ر�رة 

�نطالق تلك �لأحد�ث .
ب��الده على  لت�شنيف  و�أك��د رف�شه 
�أنها دولة دميقر�طية من �لدرجة 
ت�شتحق  �أنها  على  م�شدد�  �لثالثة، 
�أن تكون دولة من �لدرجة �لأوىل 
دميقر�طيا، وم�شري� �إىل �أن �لعناد 
�أن يحظى  �مل��ج��ت��م��ع ل مي��ك��ن  م��ع 

باأي مكان يف �أي دميقر�طيات.

ت��رك��ي��ة ورددت  ب���اع���الم  �حل�����ش��ود 
يا  �ج��ل��ك  م��ن  ل��ل��م��وت  م�شتعدون 

طيب و فلن�شحقكهم جميعا .
و�ك����د �ردوغ�����ان �ل����ذي وق���ف على 
زوجته  ج���ان���ب  �ىل  ح��اف��ل��ة  م���ن 
حكومته  �ع�شاء  من  كبري  وق�شم 
�ن����ه ل��ي�����س �ل�����ش��ي��د ب���ل �خل�����ادم يف 
�شبط  على  موؤيديه  و�شكر  تركيا 

�لنف�س منذ بدء �لتظاهر�ت.
و��شاف لقد حافظتم على �لهدوء 
و�مل�شوؤولية و�لتعقل. علينا جميعا 
�ن نعود �ىل منازلنا.. فانتم ل�شتم 
�ل��ذي��ن يقرعون  م��ن �ل���ش��خ��ا���س 

على �لقدور يف �ل�شو�رع .
�ردوغ�����������ان مل  �ن���������ش����ار  �ن  وم������ع 
�كد  �ن��ه  �ل  �لن  حتى  يتظاهرو� 
م�����ر�ر� �ن���ه ي��ح��ظ��ى ب��ت��اي��ي��د ق�شم 
ك��ب��ري م���ن �ل�����ش��ك��ان، م���ذك���ر� بان 
ح��زب��ه �ل��ع��د�ل��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة ح�شل 
�ل������ش�����و�ت يف  م����ن   50% ع���ل���ى 
�لن�����ت�����خ�����اب�����ات �ل���ت�������ش���ري���ع���ي���ة يف 

�رهابية  باعمال  متورط  بع�شهم 
وذلك  �ملتظاهرين،  �شفوف  ب��ني 
�لثورية  �جل��ب��ه��ة  �ىل  ت��ل��م��ي��ح  يف 
لتحرير �ل�شعب �لي�شاري �ملتطرف 
�ل���ت���ي �ع���ل���ن���ت م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا عن 
�لمريكية  �ل�شفارة  على  �لهجوم 

يف �نقرة يف �شباط-فرب�ير.
و��شنطن  �ن��ت��ق��دت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
�خل���ط���اب غ���ري �مل��ف��ي��د لردوغ�����ان 
�لذي ل ي�شاهم يف تهدئة �لو�شع 
وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  بح�شب   ،

�خلارجية جنيفر ب�شاكي.
��شطنبول  ب���ور����ش���ة  وت���ر�ج���ع���ت 
بعد  �لغ��������الق  ع���ن���د  ب4،7% 

ت�شريح �ردوغان.
درم����و�����س عاملة  ���ش��ي��ن��اي  وق����ال����ت 
نحن  ع������ام������ا(   25( �لح������ي������اء 
�ل�شتماع  يريد  ل  وه��و  غا�شبون 
ت��ق�����ش��ي��م حتى  ���ش��اع��ود �ىل  �ل��ي��ن��ا 
متظاهر  و�ك���د   . �لن�شر  حتقيق 
�خ�����ر ي���دع���ى م���ر����ش���اد ج���اه���د ل 

�لتجمع  ه������ذ�  وم������ع   .2011
�حلكومة،  ل�شالح  �لول  �حلا�شد 
تنتقل �لزم��ة �ىل �شر�ع قوة بني 

موؤيدي �ردوغان ومعار�شيه.
وحلظة و�شول �ردوغان �ىل مطار 
ع�شر�ت  ي���ز�ل  ل  ك��ان  ��شطنبول، 
يف  متجمعني  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  �لف 
�شاحة تق�شيم �لتي تبعد 20 كلم 
�ردوغان،  يهتفون  وهم  �ملكان  عن 
�لف  جت����م����ع  ك����م����ا   . �����ش���ت���ق���ي���ل 

�ل�شخا�س يف �لعا�شمة �نقرة.
عودته،  على  �شاعات  ب�شع  وق��ب��ل 
ت��ون�����س رف�شه  �ردوغ������ان يف  ك���رر 
�ملتظاهرين  مل��ط��ال��ب  �ل���ر����ش���وخ 
م�شروع  ع���ن  �ل����ع����ودة  و����ش��ت��ب��ع��د 
ت��ق�����ش��ي��م كان  ���ش��اح��ة  ع���ق���اري يف 
������ش�����ر�رة �ل����ت����ظ����اه����ر�ت و������ش����اف 
�شننجز هذ� �مل�شروع .. ولن ن�شمح 
�شروطها على  تفر�س  بان  لقلية 

�لكرثية .
�ردوغ���ان بوجود متطرفني  ون��دد 

�عتقال �أمريكيني يف تركيا بتهمة 
يف  �لحتجاجات  على  �لتحري�س 
حديقة غيزي قرب ميد�ن تق�شيم 

مبدينة �إ�شطنبول.
موؤمتر  خ�����الل  ب�����ش��اك��ي  وق����ال����ت 
�شحايف لي�شت لدي معلومات عن 
ت��ق��اري��ر ب��اع��ت��ق��ال �أم��ريك��ي��ني )يف 

�ملوقف �لأمريكي �لد�عي للهدوء 
يف �لبالد. وقالت ما زلنا د�عمني 
وحرية  �ل�شلمية  ل��الح��ت��ج��اج��ات 
م�شوؤول  �أي  ون�����ش��ج��ع  �ل��ت��ع��ب��ري.. 
�عتماد  ع��ن  �لم��ت��ن��اع  ه��ن��اك على 
يف  ت�شاعد  ل  م��ف��ي��دة  غ��ري  لهجة 

تهدئة �لأو�شاع .

�لفر�شة  �أغ��ت��ن��م  �أن  و�أود  ت��رك��ي��ا( 
لأقول �ن ثمة تقارير عن �عتقال 
4 �أ�شخا�س يحملون جو�ز�ت �شفر 
دبلوما�شية )�أمريكية(، وهذ� �مر 

غري �شحيح .
عام،  ب�شكل  بركيا  يتعلق  ما  ويف 
ب�������ش���اك���ي �ل���ت���اأك���ي���د على  ج������ددت 

�ل�شتقر�ر  حت��ق��ي��ق  �أن  و�أو�����ش����ح 
�أ�شا�شي  عمل  �ملجتمع،  يف  و�لأم���ن 
ي�شتغل  م�������ش���وؤول  لأي  ورئ���ي�������س 
�أن  �إىل  لف��ت��ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي،  بالعمل 
�لف�شل يف حتقيق ذلك يعني �لف�شل 

يف حتقيق �ل�شالم يف �لبالد.
�أعلن  �لغا�شب  �ل�شباب  �أن  وذك���ر 
رف�شه لأعمال �لإن�شاء �لتي تعتزم 
ب��ه��ا يف حديقة  �ل��ق��ي��ام  �حل��ك��وم��ة 
عدم  �إىل  �أردوغ����ان  د�ع��ي��ا   ، �ملنتزه 
هوؤلء  ل�شوت  و�لإ���ش��غ��اء  �ل��ع��ن��اد، 
�لآن  �ل��ب��الد  ع��م��اد  لأن��ه��م  �ل�شباب 

ويف �مل�شتقبل.

�شاحة تق�شيم �إىل �لعديد من �ملدن 
و�ملحافظات �لركية.

و�لتقى قادة �لتظاهر�ت �لأ�شا�شية 
تق�شيم،  ميد�ن  من  �نطلقت  �لتي 
�أول �أم�س �لأربعاء، بولنت �أرينت�س، 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �ل���رك���ي ، 
�ل����ذي ي��ن��وب ع���ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
رجب طيب �أردوغان �ملوجود خارج 
وق���دم���و� لئ��ح��ة مطالب  �ل���ب���الد 
حديقة  ع���ل���ى  �مل���ح���اف���ظ���ة  ت�����ش��م��ل 
�مل��ن��ت��زه وع���دم �ل��ق��ي��ام ب���اأي �أعمال 
بناء على �أر��شها، وعدم هدم مركز 

�أتاتورك �لثقايف.

�لإ�شغاء،  �ل�شيا�شي  مهمة  وت��اب��ع 
�لكالم،  عن  �لآخرين  زجر  ولي�س 
فهذه  �ملعار�شني،  �أف��ك��ار  و�ح���ر�م 
�أن  مبينا   ، �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أ���ش�����س 
�ملو�طن �إذ� مل ي�شكي هّمه مل�شوؤول 
ل  م�شاكل  حت���دث  �أن  �مل��م��ك��ن  م��ن 

حتمد عقباها، على حد قوله. 
�نطلقت  �لح��ت��ج��اج��ات  �أن  ي��ذك��ر   
�لأ�شبوع �ملا�شي �شد �إز�لة متنزه يف 
�شاحة تق�شيم يف مدينة ��شطنبول، 
و������ش����ت����ب����د�ل����ه مب�����رك�����ز جت�������اري، 
�إىل مو�جهات عنيفة مع  وحتولت 
�ل�شرطة، و�متدت �لتظاهر�ت من 

لكننا  تغيري  �ي  ي��ج��ري  �ن  ي��ري��د 
�دري  ل�شت  ذل���ك.  على  �شرنغمه 

متى لكن �لتغيري �شيح�شل .
�لت�شعيد،  ت��ز�ي��د  على  دل��ي��ل  ويف 
ريزه  يف  �لربعاء  �شد�مات  وقعت 
على �لبحر �ل�شود )�شمال �شرق( 
ب��ني م��ت��ظ��اه��ري��ن و�ن�����ش��ار حلزب 

�لعد�لة و�لتنمية.
كما �علن رئي�س �حلكومة �ن �شبعة 
�جانب متورطني يف �ل�شطر�بات 
�ن يعطي  ت��رك��ي��ا، دون  �وق��ف��و� يف 

تفا�شيل.
با�شم  �ملتحدثة  ذك���رت  �لث��ن��اء  يف 
جني  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة 
ب�شاكي �ن ل معلومات لديها ب�شاأن 

وا�سنطن تنفي علمها باعتقال اأمريكيني يف تركيا 

اأردوغان يطالب بوقف فوري للتظاهرات

دعاه اأن ي�سغي اإىل �س�ت ال�سباب لأنهم م�ستقبل البالد 

زعيم املعار�سة الرتكية: وظيفتي اأن اأدعو اأردوغان للمنطق ال�سليم

�سحفية �سباح: ماذا �سيحدث لو ا�ستقال اأردوغان وتنحى جانبًا؟ 
•• انقرة-النا�ضول:

�شباح  �شحيفة  يف  ي��ا���ش��ار  �شليمان  ك��ت��ب 
�ل��رك��ي��ة، �م�����س م���ق���اًل ي��ن��اق�����س ف��ي��ه ما 
�أردوغ����ان عن  تنحى  ل��و  �أن يحدث  ميكن 
�ل�شعب يو�جه م�شريه مع  وت��رك  �حلكم 

�ل�شيا�شيني �لآخرين.
مماثل  ل�شيناريو  م��ث��اًل  �لكاتب  وع��ر���س 
لرئي�س  �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ات،  �أو�ئ�������ل  يف  ح����دث 
�جلمهورية �لر�حل تورغوت �أوز�ل ، �لذي 
�لقت�شاد  على  تركيا  �ن��ف��ت��اح  �شبب  ك��ان 

وختم �لكاتب مقاله بالإجابة على �ل�شوؤ�ل 
�لذي طرحه يف �لبد�ية، ماذ� �شيحدث لو 
����ش��ت��ق��ال �أردوغ�����ان وت��ن��ح��ى ج��ان��ًب��ا وترك 
�ل�شيا�شيني  م��ع  م�شريه  ي��و�ج��ه  �ل�شعب 
�لآخ���ري���ن. وت��اب��ع ق��ول��ه: ع��ن��ده��ا �شتبد�أ 
مقابل  �شينهار  �لق��ت�����ش��اد  لأن  �لأزم�����ة، 
�شيتبعها  �لتي  �مل�شوؤولة،  غري  �ل�شيا�شات 
من �شيعقب �أردوغ��ان من �أجل ��شر�شاء 
�ل�شعب  �أن  و�أ����ش���اف   . �ل�شعب  م��ن  ج���زء 
�لعودة  وي�شتجديه  �أردوغ���ان  �إىل  �شيعود 

لإنقاذه من �أولئك �ل�شيا�شيني.

تغدق  وب����د�أت  �ل��ع��ام��ل��ني،  تعاطف  لك�شب 
�حلو�فز عليهم، مما ت�شبب يف عجز كبري 
يف �مليز�نية، تاله �رتفاع ن�شبة �لفائدة �إىل 
200 باملئة. وينب يا�شار �أن �لعاملني �لذي 
و�لنعم  �حلو�فز  بهذه  �لبد�ية  يف  فرحو� 
بيع  �إىل  ����ش��ظ��رو�  عليهم،  �أغ��دق��ت  �ل��ت��ي 
كل ما لديهم ب�شبب �لأزمات �لقت�شادية 

�لتي تعاقبت على تلك �حلكومات.
وذك����ر �ل��ك��ات��ب �لإجن�������از�ت �ل��ت��ي حققها 
�أردوغ�������ان خ���الل ف���رة ح��ك��م��ه يف جمال 
تقدم  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  و�مل�����ش��اع��د�ت  �لتعليم 

حيث  �ل�شحة  ويف  �مل��ح��ت��اج��ني،  ل��ل��ط��الب 
ق�������ش���ى ع���ل���ى ط�����و�ب�����ري �مل���ن���ت���ظ���ري���ن يف 
�لكاتب  وي�شيف  �حلكومية.  �مل�شت�شفيات 
�أن �أردوغان ��شتطاع �أن ينه�س بالقت�شاد 
�ل��رك��ي وي��ع��ي��د ل��ه ه��ي��ب��ت��ه، و�لأه�����م من 
�لتي  �لركية  �ل��ل��رية  هيبة  �إع��ادت��ه  ذل��ك 
�ل�شاعة  م���د�ر  ع��ل��ى  قيمتها  تفقد  ك��ان��ت 
�أردوغان  فعله  مما  �لكثري  �لكاتب  وع��دد 
وكان نتيجته �لنهو�س بالدولة �لركية، 
و�لقت�شاد  �ل��ع��ام��ل��ني،  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 

�لركي.

�لعاملي يف بد�ية �لت�شعينات.
و�أ�شار يا�شار �إىل �أن �جلهات �لتي مل ترق 
تعزيز  نحو  وجهوده  �أوز�ل،  �شيا�شات  لها 
لدرجة  ح��م��الت،  عليه  �شنت  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�أنهم �وعزو� ل�شباب قامو� بالتظاهر �أمام 
�لق�شر �لرئا�شي، وو�شفوه بالبدين عدو 
�شهور حتى جاء خرب  �لعاملني ومل متر 
�لفرة  يف  �لتحقيقات  �أثبتت  �لتي  وفاته 

�لأخرية، �أنها كانت جر�ء عملية ت�شمم.
جاءت  �لتي  �حلكومة  �أن  �لكاتب  ويو�شح 
عقب وفاة �أوز�ل، بد�أت يف تنفيذ �شيا�شات 

وزير الداخلية الرتكي يدع� لإنهاء املظاهرات 

بوزداغ : املظاهرات انحرفت عن م�سارها والقانون فوق اجلميع 

ال�سرق الأو�سط من منظ�ر تركي .. اأحداث تق�سيم وثيقة ال�سلة بال�سيا�سات اخلارجية 

•• انقرة-النا�ضول:

�أك��د نائب رئي�س �ل��وزر�ء �لركي 
�لتي  �مل��ظ��اه��ر�ت  �أنَّ  ب����وزد�غ  ب��ك��ر 
بيئية،  مطالب  �أج��ل  من  خرجت 
�أخ���ذت م�����ش��ار�ً ج��دي��د�ً بعيد�ً عن 
�لأهد�ف �لتي خرجت من �أجلها، 
يفعله  ما  ي��رى  �أن  �جلميع  فعلى 
�حلافالت  �إح������ر�ق  م���ن  �ل��ب��ع�����س 
�خلا�شة  و�ل�����ش��ي��ار�ت  �ل��ع��م��وم��ي��ة 

و�نت�شال حجارة �لأر�شفة.
و�أ�شاف بوزد�غ قائاًل لل�شحفيني 
�أث����ن����اء زي����ارت����ه ل�����و�يل ك���وج���ا�إيل 
�لقانون  �إنَّ  ت��رك��ي��ا،  غ��رب  �شمال 
�أن  لأح���د  يحق  ول  �جلميع  ف��وق 
�ملو�طنني  �أم���ن  ي��ت��ج��اوزه وي��ه��دد 
با�شم  و�أرو�ح�����ه�����م  �أم���و�ل���ه���م  يف 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة. م����وؤك����د� �أن�����ه ل 
�لبيئة  �أج��ل  من  ملظاهر�ت  ميكن 
�أن تودي بحياة مو�طنني و�شابط 

يف �ل�شرطة.
دولة  ه��ي  تركيا  �أنَّ  ب���وزد�غ  وب��ني 
جلميع  و�لدميقر�طية  �حل��ق��وق 

�ملو�طنني �لأتر�ك.
ي��ذك��ر �أن م��ت��ظ��اه��ري��ن ق��د ب���د�أو� 
�ملظاهر�ت  م��ن  �شل�شلة  �أي���ام  قبل 
��شطنبول،  يف  تق�شيم  ���ش��اح��ة  يف 
�ملعروفة  عليها  �ملطلة  و�حلديقة 
عن  للتعبري   ، ب���ارك  غ��زي  با�شم 
بناء مركز جتاري  خماوفهم من 
فيما  تطور  �ل��ذي  �لأم��ر  مكانها، 
�ل�شرطة  ب��ني  ���ش��د�م��ات  �إىل  بعد 

و�ملتظاهرين. 

••ا�ضطنبول-الأنا�ضول:

د�د�  ب��ري��ل  �ل��رك��ي��ة  �لكاتبة  ر�أت 
ب�شحيفة  ل��ه��ا  م��ق��ال  يف   ، �أوغ���ل���و 
ن�شوب  �أن  �م�����س  �ل��رك��ي��ة  ���ش��ت��ار 
�شهدتها  �لتي  �لأخ���رية  �لأح���د�ث 
�ل����ب����الد، و�ل���ت���ي ب���ات���ت ت���ع���رف يف 
و���ش��ائ��ل �لإع������الم ب��ا���ش��م �أح�����د�ث 
تق�شيم  وم��ي��د�ن  �ل��ن��زه��ة  حديقة 
بال�شيا�شات  وث��ي��ق��ة  ع��الق��ة  ل��ه��ا   ،
تركيا،  تنتهجها  �لتي  �خل��ارج��ي��ة 
�إذ �أن عو�مل من قبيل زدياد �أعد�د 
تركيا،  �إىل  �ل�شوريني  �لالجئني 
�ملت�شاعدة  �لعنف  �أح��د�ث  نتيجة 

�لد�خلية  وزي��ر  �شرح  جانبه  من 
�لركي معمر غولر �أن �لتظاهر�ت 
�لتي بد�أت كاحتجاجات �شلمية يف 
تق�شيم  �لنزهة يف ميد�ن  حديقة 
نحو  منًحا  �أخ���ذت  �إ�شطنبول،  يف 
حملة  نتيجة  و�لتخريب،  �لعنف 
حت���ري�������س د�خ���ل���ي���ة وخ���ارج���ي���ة، 
�أ�شكال  ك��ل  لوقف  �جلميع  د�ع��ًي��ا 

�ملظاهر�ت �لتي تخل بالأمن.
وحت�����دث غ���ول���ر ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني يف 
م��دي��ري��ة �أم���ن �أ���ش��ن��ة �ل��ت��ي ز�رها 
�لذي  �ل�شرطي  ج��ن��ازة  حل�شوره 
حفرة  يف  وق�����وع�����ه  ب���ع���د  ت����وف����ى 

تفريق  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  ع��م��ي��ق��ة، 
متظاهرين يف �ملدينة.

و�أ�شار غولر �إىل �أن �أعمال �لعنف 
كان �لغر�س منها دفع �لبالد �إىل 
�مل�شاد،  و�لعنف  �لعنف  من  حالة 
لالأعمال  �أر�شية،  خلق  �أج��ل  من 
�ل��غ��ري ق��ان��ون��ي��ة، وت��و���ش��ي��ع نطاق 
�لفو�شى و�أكد غولر �أن �ل�شلطات 
�لأمنية بكافة �أجهزتها تعمل مع 
�لعنف،  �أع���م���ال  �أج����ل �حل����د م���ن 
�لإم��ك��ان. وطالب  ق��در  وح�شرها 
بحكمة  �ل���ت�������ش���رف  �مل����و�ط����ن����ني 
ت�شر  �أع���م���ال  �أي  ع���ن  و�لب���ت���ع���اد 
�لذي  و�قت�شادها  تركيا  ب�شورة 

ينمو بوًما بعد يوم.

�ل�شورية،  �ل�شاحة  ت�شهدها  �لتي 
وح����ادث����ة ت��ف��ج��ري �ل���ري���ح���ان���ي���ة ، 
�لبع�س  يتخيلها  �لتي  و�ل�����ش��ورة 
ب���دع���م  ت�����ق�����وم  ت����رك����ي����ا  �أن  ع������ن 
غريها  دون  �ل�����ش��ن��ّي��ة  �لأط�������ر�ف 
�إىل  �أدت  �ل�����ش��وري��ة،  �مل��ع��ار���ش��ة  يف 
�رتفاع �لحتقان �لجتماعي د�خل 

�ملجتمع �لركي.
مقالها،  يف  �ل��ك��ات��ب��ة  و�أو����ش���ح���ت 
�ل�شيا�شة  ي��ه��م  م���ا  خ��ال���ش��ة  �أن 
�خل����ارج����ي����ة ه����و م�������ش���األ���ة حتول 
و�أن  �أزم�����ة،  �إىل  ���ش��غ��رية  م�شكلة 
على  رك��زت  �لتي  �لإع���الم  و�شائل 
ب����ث م�������ش���اه���د �ل���������ش����د�م����ات بني 
�ملو�طنني و�ل�شرطة يف �ملظاهر�ت 
�لح����ت����ج����اج����ي����ة �ل�����ت�����ي خ���رج���ت 
على  طوجنلي  و  هطاي  بوليتي 
وجه �خل�شو�س، �شاهمت �إىل حد 
بعيد يف تاأجيج �لتوتر و�لحتقان 
�حل��ا���ش��ل، م��ع ع��دم �إه��م��ال عامل 
�مل�شتعدة  �ل���ب���الد  ب��ع�����س  وج�����ود 
�لزيت  ل�����ش��ب  دوم�������اً  و�مل���ت���اأه���ب���ة 

فيما ظ��ه��رت �أ���ش��و�ت �أخ���رى من 
ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق ���ش��ع��ت لإن���ه���اء تلك 
م���ن تو�شع  �لح��ت��ج��اج��ات خ���وف���اً 
نطاقها، وهو �لأمر �لذي �شي�شبب 
�إن  �أ�شر�ر�ً مل�شاحلهم يف تركيا يف 

حدث.
�لكاتبة عن وجود حمور  و�أ�شارت 
����ش���ع���ى ل����ش���ت���غ���الل تلك  ث�������اين، 

على  �أو  �إذك��ائ��ه��ا،  بغية  �ل��ن��ار  على 
�لأق����ل ل���ش��ت��غ��الل ت��ل��ك �لأح����د�ث 
وم���ا ���ش��ي��ت��ول��د ع��ن��ه��ا م��ن م�شاهد 

لالإ�شر�ر بركيا وم�شاحلها.
جميع  لي�س  �أن  �لكاتبة،  وتابعت 
�لأ��������ش�������و�ت �ل����ت����ي خ����رج����ت من 
�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ريك���ي���ة 
و�أّي����دت  ودول �لحت����اد �لأوروب������ي 

�ملتظاهرين، من �ملمكن ت�شنيفها 
و�لرغبة  �لنية  �شوء  �أ���ش��ا���س  على 
ب����ل كان  ب���زع���زع���ة �ل�����ش����ت����ق����ر�ر، 
م�����ن ب�����ني ت���ل���ك �لأ��������ش�������و�ت من 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن حلبهم  �أي�������دو�  ه���م 
بتطور  ولرغبتهم  للدميقر�طية، 
ت��رك��ي��ا و����ش��ت��ق��ر�ره��ا، م���ن خالل 
فيها،  �لدميقر�طية  �أ�ش�س  تعزيز 

�لأحد�ث من �أجل �ل�شر�ر ب�شمعة 
تركيا، و�إظهار �ل�شاحة فيها كما لو 
�آخر لالأحد�ث �جلارية  �أنها وجه 
يف ���ش��وري��ا، وه���و م��ا ���ش��ع��ت بع�س 
�لإير�نية  �لإع��الم��ي��ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
�لهدف  �أن  م����وؤّك����دة  ل���روي���ج���ه، 
م��ن ذل��ك م��ا ه��و �إل �إج��ب��ار تركيا 
�لأزمة  معادلة  م��ن  �خل���روج  على 

�إىل  �إ�شافة  وحتييدها،  �ل�شورية 
�لوزر�ء  رئي�س  �شخ�س  من  �لنيل 
�ل���رك���ي رج����ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان، 
�مل�شركية  �ل���ع���الق���ات  و�إظ����ه����ار 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني 
وتركيا كما لو �أنها عالقات تبعية، 
مع ��شتمر�ر بع�س �ل�شر�ئح بر�شم 
ط��م��وح��ات و�أح�����الم ب��ع��ودة ع�شر 
تركيا،  �إىل  �لع�شكرية  �لنقالبات 
خاللها  م����ن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��و�  ل���ك���ي 

��شرد�د جمدهم �لذي تبدد.
�لكاتبة يف خ�شم عر�شها  ونوهت 
�أن  عن �لأبعاد �لقليمية لالأزمة، 
هنالك بع�س �لدول �لتي ل تاأمل 
بن�شوف فو�شى يف تركيا فح�شب، 
ب���ل ت��ع��م��ل �أن������اء �ل��ل��ي��ل و�أط������ر�ف 
بلد  تركيا  جعل  �أج��ل  من  �لنهار، 
ج��ه��ات خارجية،  ق��ب��ل  م���ن  ي����د�ر 
�ل��دول هي  وخ��ري دليل على تلك 
بوتني  ب��د�أ  �إذ  وبريطانيا،  رو�شيا 
درو�س  وتقدمي  �لن�شائح  باإ�شناد 
�أعلنت  ف���ي���م���ا  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة، 

�لق�شوى  �لتاأهب  حالة  بريطانيا 
�إلغاء  ع��ل��ى  م��و�ط��ن��ي��ه��ا  ودف���ع���ت 
�إىل  �ملقررة  �ل�شياحية  �حلجوز�ت 

تركيا.
�ل�شعب  على  �أن  �لكاتبة  وختمت 
�ل���رك���ي ع���دم �إه�����د�ر ط��اق��ات��ه يف 
ت�شر  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  جت����اذب����ات، 
تتمحور  و�لتي  �ملركزية،  بق�شية 
حول بناء بلده وتعزيز تقدمها، يف 
تركيا  جر  �إىل  �لبع�س  �شعي  ظل 
حم�شوبة  غ���ري  م���غ���ام���ر�ت  ن��ح��و 
�ل��ن��ت��ائ��ج، وت�����ش��وي��ه ع��الق��ات��ه��ا مع 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ودول 

�لحتاد �لأوروبي.
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كوريا اجلنوبية توافق على حمادثات مع ال�سمال جورجيا تعلن احلداد على جنودها باأفغان�ستان 
•• �ضيول-ا ف ب:

و�فقت كوريا �جلنوبية على �جر�ء حمادثات عمل مع كوريا �ل�شمالية يف نهاية هذ� �ل�شبوع لكنها ترغب يف �جر�ئها يف موقع �خر غري 
�لذي �قرحته بيونغ يانغ وتقرح �شيول �ن جتري �ملحادثات يف بامنوجنوم �لتي يطلق عليها ��شم قرية �ل�شالم ، وهي قرية حدودية 

مير فيها �خلط �لهاتفي �لذي يربط �لبلدين يف حالت �لطو�رىء و�لذي �عيد ت�شغيله للتو بعد ثالثة ��شهر من �لتوقف تقريبا.
�ل�شمايل،  10 كلم من �حل��دود، يف �جلانب  وكانت بيونغ يانغ �قرحت موقع كاي�شونغ �ل�شناعي مكانا لالت�شالت �لوىل على بعد 

و�لذي �قفلته بيونغ يانغ يف ني�شان-�بريل، يف حني بلغت �لتوتر�ت يف �شبه �جلزيرة �لكورية �وجها منذ ��شابيع عدة.
ويامل �ل�شمال �ن يعقد لقاء �ول قبل �للقاء �لوز�ري بني �لكوريتني �لذي �قرحته �شيول و�ملتوقع منت�شف �ل�شبوع �ملقبل �ذ� و�فق 

�ل�شمال على �ملوعد.
و�علنت كوريا �ل�شمالية �عادة فتح خط �لت�شال �لهاتفي �ل�شاخن بني �ل�شمال و�جلنوب و�لذي قطعته بيونغ يانغ يف �ذ�ر-مار�س على 
�ن يعود �خلط �ىل �لعمل عند �ل�شاعة 14،00 بالتوقيت �ملحلي )05،00 ت غ( �جلمعة، كما �علنت جلنة �مل�شاحلة �ل�شلمية لكوريا يف 

بيان �وردته وكالة �لنباء �لكورية �ل�شمالية.

•• جورجيا-يو بي اأي:

�أعلن �لرئي�س �جلورجي ميخائيل �شاكا�شفيلي �ل�شابع 
م��ن ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و ي��وم ح���د�د يف �ل��ب��الد، بعد تاأكيد 
�جلي�س �جلورجي مقتل 7 من جنوده و�إ�شابة 9 �آخرين 
�أفغان�شتان  جنوب  يف  ��شتهدفهم  �نتحاري  تفجري  يف 
ونقلت وكالة �لأنباء �لرو�شية نوفو�شتي �م�س �جلمعة 
�إعالنه يف خطاب متلفز يوم حد�د يف  عن �شاكا�شفيلي 
�لبالد، متقدماً بالتعازي �لعميقة من عائالت �لأبطال 

�لقتلى، ومن كل �جلورجيني .
7 ج��ن��ود ق��ت��ل��و� فيما  و�أع���ل���ن �جل��ي�����س �جل���ورج���ي �ن 

�أ�شيب 9 �آخرون عندما فجر �نتحاري نف�شه يف قاعدة 
جورجية باإقليم هلمند يف جنوب �أفغان�شتان.

�للو�ء  42 يف  �لكتيبة  �لقتلى كانو� من  و�أو�شح �ن كل 
�لر�بع، �لتي ن�شرت يف هلمند يف ني�شان-�أبريل �ملا�شي.

�لقاعدة  ل��ه  تتعر�س  ه��ج��وم  ث���اين  ه���ذ�  �ن  �إىل  ي�����ش��ار 
�جل��ورج��ي��ة خ���الل ���ش��ه��ر و�ح�����د، ف��ق��د ف��ج��ر �نتحاري 
 3 مبقتل  مت�شبباً  �مل��ا���ش��ي  �أي���ار-م���اي���و   13 يف  نف�شه 
جنود جورجيني وجرح عدد �آخر ويذكر �ن 29 جندياً 
جورجيا  �ن�شمام  منذ  �أفغان�شتان  يف  قتلو�  ج��ورج��ي��اً 
�إي�شاف بالعام  �أفغان�شتان  �لدولية يف  �مل�شاعدة  �إىل قوة 

.2009

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

م��ع �ق����ر�ب �لإره�����اب م��ن بّو�بات 
عملّية  خ��الل  من  �لتون�شية  �مل��دن 
و�شفت باأّنها ت�شكل منعرجا خطري� 
يف  �لإره��اب��ي��ة  �لعمليات  �شل�شلة  يف 
مّرة،  ولأول  �جل���دل،  ط��ال  تون�س، 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل��ت��ي يكرب 
دورها  تقريبا،  �لتون�شيني  جميع 
يف �ملرحلة �لنتقالية �لتي تعي�شها 

�لبالد.

حت�ير من اجل نف�ش جديد
ف��ق��د ن�����ش��ر �ل���وزي���ر �مل�����ش��ت��ق��ي��ل من 
�لتيار  ح��ك��وم��ة �جل��ب��ايل، ورئ��ي�����س 
�لدميقر�طي و�لأمني �لعام �ل�شابق 
حل���زب �مل���وؤمت���ر حم��م��د ع��ّب��و، على 
�شفحته �لر�شمية على �لفاي�شبوك 
لتغيري  �لوقت  ح��ان  بعنو�ن  مقال 
�إىل  فيه  دع��ا  �لع�شكرية  �لقيادة  يف 
�إج���ر�ء تغيري�ت  يف قيادة  ���ش��رورة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة وذل����ك بعد 
ت��ع��دد �ن��ف��ج��ار�ت �لأل���غ���ام يف جبل 
�لق�شرين  مب��ح��اف��ظ��ة  �ل�����ش��ع��ان��ب��ي 
�ملناطق  حتى  لي�شل  �متد  و�ل���ذي 

�لآهلة بال�شكان، على حد قوله.
يبقى  �أن  يعقل  �ن��ه ل  عّبو  و�عترب 
و  من�شبه  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل�����ش��وؤول 
ق��د ف�����ش��ل ف��ي��ه وي��ح�����ش��ل يف �أع���رق 
تغيري  ي��ق��ع  �أن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ات، 
م��ن ه��و ع��ل��ى ر�أ�����س م��وؤ���ش�����ش��ة م��ا ، 
لأنها ف�شلت حتى لو �أثبت �أنه بذل 
�لعناية �لالزمة للنجاح يف مهمته.
�أن  �إىل  �مل����ق����ال  ن��ف�����س  يف  و�أ������ش�����ار 
جديد  نف�س  �إىل  حتتاج  �ملوؤ�ش�شات 
قاعدة  ه���ن���اك  و  لآخ�����ر  ح���ني  م���ن 
وجود  ل  �أن  ع��ام  ب�شكل  �لإد�رة  يف 
عنه  �ل�شتغناء  ميكن  ل  ل�شخ�س 
عن  ت�شذ  ل  �لع�شكرية  و�ملوؤ�ش�شة   ،

هذه �لقاعدة.
مفاجئة  خ��ط��وة  يف  ع��ّب��و  وط���ال���ب 
ب��ت��ع��ي��ني رئ���ي�������س ج����دي����د لأرك�������ان 
�أّن ذلك  �جليو�س �لثالثة  معترب� 
�ل��ن��ف�����س �جلديد  ���ش��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة 
للموؤ�ش�شة و �شيوؤدي حتما لتح�شني 
للم�شوؤول  ت��غ��م�����س  ل���ن  و  �أد�ئ����ه����ا 
�ل��ق�����ش��اء على  �جل��دي��د عينا ح��ت��ى 
�ل�شعانبي و جمابهة  مع�شلة جبل 
ك����ل �ل���ت���ح���دي���ات �مل���ط���روح���ة على 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل���ت���ي حان 
�شباطها  لعودة  لال�شتعد�د  �لوقت 
وجنودها لدورهم �لأ�شلي �أل وهو 

حماية �حلدود. 
و�ع���ت���رب ع��ّب��و يف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت����ه �أن 
�لبالد  �لذي تعي�شه  �لأمني  �خللل 

غري مربر �إطالقا وعلينا حما�شبة 
ك���ل م���ن �أخ���ط���اأ ب��ب��ث �ل��ف��و���ش��ى �أو 
كذلك  مطالبا   ، عليها  �لتحري�س 
يف  ل���ردده   ، يحكم  م��ن  مبحا�شبة 
لتخاذله  �أي�شاً  و  �لقو�نني  فر�س 
يف حتمل �مل�شوؤولية �أو حتميلها ملن 
�أن  دون  �شامية  مبهام  ي�شطلعون 

يحققو� ما هم ملزمون به.

م�ؤامرة على
 امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

عّبو،  حممد  دع���وة  على  رده���ا  ويف 
�ع����ت����ربت ���ش��ف��ح��ات ع����دي����دة على 
يكون  �أن  يجب  ل  �نه  �لفاي�شبوك، 
ما يحدث يف جبل �ل�شعانبي حجة 
ل���ل���ح���دي���ث ع����ن ������ش�����رورة �إح������د�ث 
تغيري�ت يف قيادة �جلي�س و�عتربو� 
�شد  موؤ�مرة  �لدعوة  هذه  مثل  �أّن 

�جلي�س �لوطني.
ورد حم�شن مرزوق �لقيادي �لبارز 
لهجة  ت��ون�����س يف  ن�����د�ء  ح���رك���ة  يف 
على  �لر�شمية  �شفحته  يف  �شديدة 
ي���ك���ون ما  �أن  ي��ج��ب  ب���اأن���ه ل  ع��ب��و 
�ل�����ش��ع��ان��ب��ي حجة  ح����دث يف ج��ب��ل 
تغيري�ت يف  ���ش��رورة  ع��ن  للحديث 
مطلب  �أّن  و�عترب  �جلي�س.  قيادة 
وجعله  �جلي�س  لتحويل  ه��و  ع��ب��ّو 

فيديو  �شريط  �إىل  تعود  م�شمون 
رئي�س  فيه  يظهر  �شابقا  ن�شره  مت 
�لغنو�شي  �ل��ن��ه�����ش��ة،ر����ش��د  ح����زب 
�ل�شلفيني  م���ن  ج��م��اع��ة  ي��خ��اط��ب 
ويقول فيه �إن �جلي�س و�لأمن غري 

م�شمونني.
ي�شار �إىل �أّن قائد �جليو�س �لثالث 
عّمار  ر����ش���ي���د  �جل��������رن�ل  �حل�������ايل 
وب�شبه  ك���ب���رية  ب�����ش��ع��ب��ّي��ة  ي��ح��ظ��ى 
باعتباره  �ل�شيا�شية  �لنخب  �إجماع 
للرئي�س  ل  ق����ال  �ل����ذي  �جل�����رن�ل 
حرب  دون  وح��ال  علي  ب��ن  �ل�شابق 

�أهلّية يف تون�س.

منعرج خطري
وتاأتي دع��وة حممد عبو هذه على 
�ث���ر �ن��ف��ج��ار ل��غ��م �خل��م��ي�����س قرب 
منطقة �شكنّية وبعيد� عن �ملنطقة 
جتري  و�ل��ت��ي  �مل��ط��وق��ة  �لع�شكرية 

فيها عمليات �لتم�شيط.
�لألغام  �ن��ف��ج��ار  ح����و�دث  وت���ك���ّررت 
م�����ن قبل  �مل�������زروع�������ة  �لأر������ش�����ي�����ة 
جم��م��وع��ة �إره���اب���ي���ة م��ت��ك��ّون��ة من 
ن�شرت  وجز�ئرية  تون�شية  عنا�شر 
موؤخر�  �لتون�شية  �لد�خلية  وز�رة 

�شور �لبع�س منهم.
وه�����������ذه �مل�������������ّرة حت�����������ّول م�������ش���رح 

م�����ش��م��ون��ا ل��ه��م ب��ع��د �أن ك���ان غري 
�ىل  �إ���ش��ارة  يف  �ل�شابق  يف  م�شمون 
قياديي  لأح���د  �شابقة  ت�شريحات 

حركة �لنه�شة.
ور�أى �ل�شيا�شي �لطاهر بن ح�شني 
�ّن غالبية �مل�شككني يف كفاءة رئي�س 
�لثالث،ر�شيد  �لقو�ت  �أرك��ان  هيئة 
عمار و وطنيته هم من �ملتعاطفني 

مع حزب �لنه�شة.
ع��ل��ى �شفحته  ب���ن ح�����ش��ني  وك���ت���ب 
�خل����ا�����ش����ة ف���اي�������ش���ب���وك: ح���اول���ت 
�ل�شيا�شية  �ل��ه��وي��ة  ��شتك�شف  �أن 
لل�شفحات �لتي �أ�شبحت ت�شكك يف 
كفاءة ووطنية ر�شيد عمار )�لرجل 
و�لنتخابات(  �ل��ث��ورة  حمى  �ل���ذي 
فوجدت �أن �لغالبية �ل�شاحقة منها 
متعاطفة مع من يتذمر من كون 
�أقل  مل  �إن  م�شمونا  لي�س  �جلي�س 
فهل  حل��زب��ه.  مبا�شرة  تابعة  �أن��ه��ا 

هذ� من باب �ل�شدف؟ ل �أعتقد.
وت���������������ش�������اءل ب����ع���������س �مل�����ر�ق�����ب�����ني 
و�ل�شيا�شيني و�لإعالميني، مل�شلحة 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �لآن  �ل��ت�����ش��ك��ي��ك  م���ن 
حيادها،  �أث��ب��ت��ت  �ل��ت��ي  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
ومل�شلحة من �إقالة �جلرن�ل ر�شيد 

عّمار وتقدميه كب�س فد�ء؟
لي�س  �جل��ي�����س  ع���ب���ارة  �أن  وي���ذك���ر 

�شحيتها  ر�ح  �ل���ت���ي  �ل��ت��ف��ج��ري�ت 
�ث���ن���ني فيما  �خل��م��ي�����س ج��ن��دي��ني 
�أ�شيب �آخرون بجروح متفاوتة من 
�لتي  بال�شعانبي،  �جلبلية  �ملنطقة 
حتولت  �أن��ه��ا  �ل��دف��اع  وز�رة  �أعلنت 
مناطق  �إىل  ع�شكرية،  منطقة  �إىل 

�آهلة باملت�شاكنني.
وز�رة �لدفاع �لتون�شّية دقت ناقو�س 
�خل��ط��ر ب�����ش��اأن ه���ذه �حل��ادث��ة وقد 
�أن �لنفجار �لذي  �عتربت �لوز�رة 
خ���ارج حممية  م�شلك  ع��ل��ى  ح���دث 
�آهلة  ق���ري���ة  يف  �ل�����ش��ع��ان��ب��ي  ج��ب��ل 

بال�شكان يعد حتّول خطري�.
و�أ�شارت �إىل �أن �لنفجار ي�شتهدف 
ك���ل م�����ش��ت��ع��م��ل��ي ه����ذ� �مل�����ش��ل��ك من 
مو�طنني وع�شكريني و�أمنيني على 
�ملو�طنني  كافة  د�عية  �ل�شو�ء  حد 
�إيجابيا  و�لتعامل  �حل���ذر  لتوخي 
و�لأمنية  �لع�شكرية  �ل���ق���و�ت  م��ع 
حل��م��اي��ة �ل��ب��الد و�ل��ع��ب��اد م��ن هذ� 

�خلطر �لد�هم.
با�شم  �ل���ر����ش���م���ي  �ل���ن���اط���ق  و�أك�������د 
بن  خمتار  �لتون�شية  �لدفاع  وز�رة 
ت��رغ��ب يف  �أط��ر�ف��ا  �أّن ه��ن��اك  ن�شر 
��شتمر�ر  موؤكد�  �لتون�شيني  �إرب��اك 
منطقة  يف  �مل���ي���د�ن���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
خمتار  �لعميد  و�شّرح  �ل�شعانبي.  

�لإرهابية  �ملجموعات  �أن  ن�شر  بن 
ب���ج���ب���ل �ل�������ش���ع���ان���ب���ي مت���ك���ن���ت من 
�لهروب ومغادرة �ملكان منذ �نفجار 
�للغم �لأول يوم 29 �أفريل �ملا�شي 
�أخرى  �أم��اك��ن  يف  متو�جدون  وه��م 

غري جبل �ل�شعانبي.
عل  م��د�خ��ل��ة  يف  ن�شر،  ب��ن  وك�شف 
�جلي�س  �أن  خ��ا���ش��ة،  ت��ل��ف��زي��ة  ق��ن��اة 
وثائق  ع���ل���ى  حت�������ش���ل  �ل���ت���ون�������ش���ي 
ومعد�ت كان ي�شتعملها �لإرهابيون 
للمجموعات  �أن  مفيد�  بال�شعانبي 
من  مّكنهم  و�شند�  دعما  �مل�شلحة 

�لهروب و�لختفاء.
�نفجرت  �لتي  �لألغام  وبخ�شو�س 
قال �إنها تقليدية �ل�شنع، مو�شحا 
�خلمي�س  �ن��ف��ج��ر  �ل���ذي  �ل��ل��غ��م  �أن 
خارج  م��ن  �ملت�شللني  �أح���د  و���ش��ع��ه 

جبل �ل�شعانبي.
بالن�شر  خم���ت���ار  �ل��ع��م��ي��د  ودع������ا   
بالكف  �ل�شيا�شية  �لأط���ر�ف  بع�س 
�ل�شعانبي  ب���اأح���د�ث  �مل��ت��اج��رة  ع��ن 
م�شري�  �لوطني،  �جلي�س  وبق�شايا 
�لأط����������ر�ف  ب���ع�������س  ت�����روي�����ج  �إىل 
لالإ�شاعات و�إىل حتاليل وتاأويالت 

خاطئة.
�أك��د وزي��ر �لدفاع ر�شيد  من جهته 
�لإرهابية  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  �أن  �ل�����ش��ب��اغ 

تتلقى  �ل�شعانبي  بجبل  �ملتو�جدة 
م�شاعد�ت من �أط��ر�ف �آخ��ري وفق 

تعبريه.
�ملوؤرخ و�ملحلل �لع�شكري  وقد �شّدد 
ف��ي�����ش��ل �ل�����ش��ري��ف يف ح��دي��ث��ه عن 
�ل�شعانبي  بجبل  �لأو����ش���اع  ت��ط��ور 
�أ�شبح  �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن  �أن  ع��ل��ى   ،
ُمهدد� لأق�شى درجة وفق تعبريه.

�لتون�شي  �جل���ي�������س  �أن  م�����ش��ي��ف��ا 
�أ���ش��ب��اح��ا، م��ب��دي��ا يف نف�س  ُي���ح���ارب 
لهذه  تكون  �أن  من  تخوفه  �لوقت 
�مل��ج��م��وع��ات ع��ق��ي��دة ح����رب �مل����دن. 
تون�س  يف  �ل��ك��ب��ري  �ل���غ���ائ���ب  وق�����ال 
�لإ�شر�جتية  �ل����روؤي����ة  يف  ي��ك��م��ن 

ملفهوم �لأمن �لقومي.
�إحد�ث  �إىل  �ل�شريف  في�شل  ودع��ا 
ج��ه��از ُم�����ش��ت��ق��ل ع��ل��ى غ����ر�ر جهاز 
مثل  على  ي�شتغل  ك��ي  �أي���ه  �أي  �شي 
�لأحد�ث �حلا�شلة بجبل �ل�شعانبي 

ويكون يد� للقياد�ت �ل�شيا�شية. 

الت�سدي للظاهرة جماعّيا
�حتجاجية  م�شري�ت  �أّن  �إىل  ي�شار 
�لق�شرين،  مدينة  و�شط  �ندلعت 
�ملجتمع  مكونات  من  عدد  لها  دعا 
�مل��������دين ب���امل���ح���اف���ظ���ة وع��������دد من 
�ل�شتياء  �لأه��ايل وذلك بعد حالة 
�ل��ت��ي �أ���ش��اب��ت �ل�����ش��ك��ان ب��ع��د تتايل 
�نفجار �لألغام و�شقوط مزيد من 

�ل�شحايا.
مطالب  ع��دة  �مل�����ش��ري�ت  وت�شّمنت 
�أهمها مطلب دعم �جلي�س باملعد�ت 
و�لتجهيز�ت لتمكينه من مكافحة 

ح�شول  دون  �لإرهابية  �ملجموعات 
م���زي���د م���ن �ل�����ش��ح��اي��ا. ك��م��ا دعت 
���ش��ف��ح��ات ع��ل��ى �ل��ف��اي�����ش��ب��وك �إىل 
�جلي�س  مل�����ش��ان��دة  وط��ن��ي��ة  ح��م��ل��ة 

و�لأمن �جلمهوري.
تون�س  ن������د�ء  زع���ي���م  �ع���ت���رب  وق�����د 
�لإرهاب  �إّن  �ل�شب�شي  قايد  �لباجي 
تون�س  يف  حقيقة  �أ�شبح  �ل�شيا�شي 
معه  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  �ل��ت��ه��اون  ب�شبب 
لهذه  �ل��ت�����ش��دي  �أّن  �إىل  م�����ش��ري� 
�شفوف  توحيد  يتطلب  �ل��ظ��اه��رة 

جميع �لتون�شيني على حد قوله.
فى  �لنه�شة  �أد�ن���ت حركة  يف حني 
�رهابية  عنا�شر  جل���وء  ل��ه��ا   ب��ي��ان 
ترويع  ق�شد  �لعنف  ��شتعمال  �ىل 
وبالتايل فر�س  وتخويفهم  �لنا�س 
و�أج��ن��د�ت ل تخدم م�شالح  �أف��ك��ار 
ن�ّس  وف�����ق  و�مل����و�ط����ن����ني  �ل����وط����ن 

�لبيان.
�لتكتل  ح����زب  �ع���ت���رب  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لعمل  �أج������ل  م����ن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
و �حل����ري����ات ه����ذ� �لع����ت����د�ء عمل 
�إجر�مي ُيحاك �شد كل �لتون�شيني 

و �لتون�شيات.
ودعا كل �لأح��ز�ب و�ملجتمع �ملدين 
وك����ل �مل���و�ط���ن���ني و�مل���و�ط���ن���ات �إىل 
�ل��رد �حلا�شم على  �لكلمة يف  جمع 

�ملتاآمرين و�لإرهابيني.
هذ� وقد حّمل رئي�س �ملر�شد �لعربي 
لالأديان و�حلريات حممد �حلّد�د، 
م�شوؤولية  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
�لإرهاب،مف�ّشر�  ظ���اه���رة  ت��ف�����ش��ي 
�شيا�شية  ل���روؤي���ة  ب��اف��ت��ق��اده��ا  ذل���ك 
�جلماعات  جت���اه  و����ش��ح  وخ��ط��اب 
خالل  عودها  ��شتّد  �لتي  �ملت�شّددة 

�لأ�شهر �لأخرية.
و�شّدد �حلّد�د على �أّن وز�رة �ل�شوؤون 
�لأك���رب عن  �مل�����ش��وؤول  ه��ي  �لدينية 
دخلت  �ل��ذي  �خلطري  �ملنزلق  ه��ذ� 
و  �لتهاون  نتيجة  �لبالد  �أت��ون��ه  يف 
�لتي  �مل�����ش��اج��د  �إد�رة  يف  �لتق�شري 
لالأفكار  ح��ا���ش��ن��ا  ف�����ش��اء  �أ���ش��ح��ت 
�ملتطرفة و�لغريبة عن كنه ومبادئ 

ديننا �لإ�شالمي �حلنيف.
�لعربي  �ملر�شد  رئي�س  �أو���ش��ح  كما 
ل��الأدي��ان و �حل��ري��ات �أّن���ه ل �شبيل 
�إىل �لتحاور مع من رفع �ل�شالح يف 
دعاه  �ل��ذي  �لتون�شي  �ل�شعب  وج��ه 
�لتحلي  و  �ل��ي��ق��ظ��ة  �إىل  �مل��ت��ح��ّدث 
�أجل  من  �لوطنية  �مل�شوؤولية  بروح 
عن  �خلارجة  للجماعات  �لت�شدي 
عنه  ت  غ�شّ �ل��ذي  �ل��ق��ان��ون  �شلطة 
�لنظر  �ل�شيا�شية  �لأط���ر�ف  بع�س 
وح�شابات  �شيا�شوّية  مل�شالح  تغليبا 

�نتخابية �شّيقة.

�لت�شريعية  لل�شلطة  �لتاأ�شي�شية 
و�لعالقة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  و�ل�����ش��ل��ط��ة 
بينهما �لأمر �لذي رف�شه رئي�شها 
�أع�شائها  �ل�شتوي وجزء من  عمر 

نائبة  حم����اول����ة  ل������دى  ب���ال���ع���ن���ف 
دفر  �ف��ت��ك��اك  �لنه�شة  كتلة  ع��ن 
�ل�شلطتني  لرئي�س جلنة  �لتقارير 

عمر �ل�شتوي..!

عبيد  عليه  �أق��دم  ما  �أن  معتربين 
و�نقالبا  �لد�خلي  للنظام  خمالف 

على رئي�شها.
�خلالف بلغ حّد حماولة �لعتد�ء 
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�لنه�شة  ح����رك����ة  رئ���ي�������س  ج�������ّدد 
�ل�شالمية ر��شد �لغنو�شي، تاأكيده 
على مت�شك �حلركة بقانون �لعزل 
�لقانون  م�شروع  وق��ال  �ل�شيا�شي، 
�أن  �إىل  م�شري�  ط��ري��ق��ه،  م��ا���س يف 
قريبا  �شيحّدد  �لتا�شي�شي  �ملجل�س 

جل�شة عامة للنظر فيه .
��شتثناء  �إمكانية  عن  �شوؤ�له  وعند 
�لباجى  تون�س  ن���د�ء  ح��رك��ة  زع��ي��م 
�إىل  �لغنو�شي  �أ�شار  �ل�شب�شي،  قائد 
�إم��ك��ان��ي��ة ذل����ك وق����ال �ل���ق���ان���ون ل 

ي�شتهدف �أي �شخ�س.
و�أ�����ش����اف يف ن��ف�����س �ل�����ش��ي��اق، على 
هام�س لقاء جمعه برئي�س �ملجل�س 
�لتاأ�شي�شي م�شطفى بن جعفر، باأن 
�لتقليل  ح��ول  ي���دور  نقا�س  ه��ن��اك 
من �ملعنيني بالقانون وفتح ثغر�ت 

ل��ل��ن��ق��د �لذ�تي  ت��ع��ب��ريه  ع��ل��ى ح���ّد 
و�لعتذ�ر .

ند�ء  ح��زب  رئي�س  �أك��د  من جهته، 
تون�س �لباجي قائد �ل�شب�شي، على 
�ثر �للقاء �لذي جمعه يدوره �أم�س 
�جلمعة بنب جعفر، رف�شه �ملطلق 
و��شفا  �ل�شيا�شي،  �ل��ع��زل  لقانون 
�إي����اه ب��ق��ان��ون �ل��ف��ت��ن��ة، حم��م��ال كل 
من يدعو �إليه م�شوؤولية ما �شيقع 

يف �لبالد .
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �لباجي  �أّن  ي��ذك��ر   
�حتل �ملرتبة �لأوىل من جديد يف 
�لت�شويت لالنتخابات  ن�شبة نو�يا 
لالآر�ء  �شرب  يف  �لقادمة  �لرئا�شية 
ق��ام��ت ب��ه��ا ���ش��رك��ة �م����رود ون�شرت 
حّمة  ي��ل��ي��ه   ، �خل��م��ي�����س  ن��ت��ائ��ج��ه 
�لهمامي �لناطق �لر�شمي للجبهة 
�لعام  �لأم�������ني  وج������اء  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، 
�جلبايل  حمادي  �لنه�شة  حلركة 

يبقى رهني  بل  فرديا  ق��ر�ر�  لي�س 
مو�فقة موؤ�ش�شات �حلركة .

وت��اب��ع �جل��ب��ايل ق��ول��ه:�أن��ا ب�شدد 
�ليوم  �ل��رئ��ا���ش��ة  م��و���ش��وع  ت���ن���اول 
�حلركة  �إق��ن��اع  من  �أمتكن  مل  و�إذ� 
�إّل  علّي  فما  للرئا�شة  بر�شيحي 

قبول قر�ر�ت موؤ�ش�شاتها. 
ق���ان���ون حت�شني  ف�����اإن  ول��ل��ت��ذك��ري 
�ل������ث������ورة ق�����د ����ش���ه���د ج���م���ل���ة من 
�ل�����ت�����ج�����اذب�����ات ب������ني ر�ف�������������س له 

وم�شتميت من �أجل متريره.
وق���د وج���ه ق��ي��ادي��ون ب��ح��رك��ة ند�ء 
�ن���ت���ق���اد�ت لذع�����ة  مل�شروع  ت��ون�����س 
ق����ان����ون �ل��ت��ح�����ش��ني �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ، 
موجهة  ����ش���رب���ة  �ن�����ه  م���ع���ت���ربي���ن 
�أثبتته  م���ا  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  ����ش���ّده���م 
توقعات  م��ن  �لآر�ء  ���ش��رب  وك����الت 

بنجاحهم يف �لنتخابات �ملقبلة.
ي�شتهدف  �لقانون  هذ�  �أن  و�أك��دو� 

يف �ملرتبة �لثالثة .
ه��ذ� �لأخ��ري �شرح يف ح��و�ر له مع 
�شحيفة �لتون�شية يف عددها �أم�س 
�جلمعة، باأّنه على �جلميع �أن يعلم 
و�ملعار�شة  �ل��روي��ك��ا  �أن�����ش��ار  م��ن 
للجمهورية  �ل���ق���ادم  �ل��رئ��ي�����س  �إن 
تو�فقيا  يكون  �أن  يجب  �لتون�شية 
حكومة  مع  يعمل  �أن  �ملمكن  وم��ن 

قد تكون �أغلبيتها من �ملعار�شة.
�آنفة  ب��ال��ك��ل��م��ات  وت��وج��ه �جل��ب��ايل 
�أن�����ش��ار �لرويكا  �ل��ذك��ر ل��ك��ل م��ن 
�لنظر  لفتا  و�ملعار�شة،  �حلاكمة 
يقدم  مل  �ل��ل��ح��ظ��ة  ح��ت��ى  �أن����ه  �إىل 
لالنتخابات  ك���م���ر����ش���ح  ������ش����م����ه 

�لرئا�شية.
وعرّب �لأمني �لعام حلركة �لنه�شة 
بالأولويات  �ن�����ش��غ��ال��ه  ���ش��دي��د  ع��ن 
�لر�شح  �لأخ��رى يف �حلركة غري 
للرئا�شة، مبينا �أن م�شاألة تر�شحه 

�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  زع��ي��م��ه��م 
تر�شحه خلو�س غمار  �أعلن  �لذي 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة رغ���م هذ� 

�لقانون. 
�لعزل  ق��ان��ون  �إن  مر�قبون  وي��رى 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي ���ش��ي��الق��ي �ل��ع��دي��د من 
�ل�����ش��ع��وب��ات و�ل��ع��ر�ق��ي��ل ح��ت��ى يف 
����ش���ورة �مل�����ش��ادق��ة ع��ل��ي��ه م���ن قبل 

�ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
نائبا   23 رف���ع  �آخ����ر  �شعيد  ع��ل��ى 
�ملوؤمتر  حزب  وكتلة  �ملعار�شة  من 
�إىل  �شكاية  �جل��م��ه��وري��ة  �ج��ل  م��ن 
�ملحكمة �لإد�رية لوقف تنفيذ نتائج 
لتن�شيق  �مل�شركة  �لهيئة  �أ���ش��غ��ال 
و���ش��ي��اغ��ة �ل��د���ش��ت��ور و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
م�شروع �لد�شتور ومنع عدد منهم 
�لثاين  �ل���ن���ائ���ب  �جل���م���ع���ة  �أم���������س 
لرئي�س �ملجل�س �لتاأ�شي�شي �لعربي 
�للجنة  ع��ب��ي��د م���ن ع��ق��د �ج��ت��م��اع 

 تون�س: هل ُي�ستثنى قائد ال�سب�سي من قانون العزل ال�سيا�سي.. ؟

بعد اقرتاب العمليات الإرهابية من املدن

دعوة اإىل تغيري القيادة الع�سكرية يف تون�س!؟!

�ل�شب�شي وبن حعفر

ر�شيد عمار قائد �جليو�س �لثالثة يف تون�س نقل �مل�شابني يف �نفجار �للغم

•• اأدي�ص اأبابا-الأنا�ضول:

�أب��ل��غ وزي����ر �مل�����و�رد �مل��ائ��ي��ة يف جنوب 
�إثيوبيا،  �أك��اك،  مايوم  بول  �ل�شود�ن، 
�لليلة �ملا�شية، �أن بالده �شتوقع على 
�ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ع��اون �لإط�����اري حلو�س 
�لنيل �ملعروفة با�شم عنتيبي ، و�لتي 
نهر  يف  �مل��ي��اه  ح�ش�س  تق�شيم  تعيد 
�لنيل على دوله �لع�شر، وذلك بح�شب 
دبلوما�شية  م�������ش���ادر  ت�����ش��ري��ح��ات 

�إثيوبية.
م�����ش��وؤول��ون بجنوب  �أ���ش��ار  �أن  و���ش��ب��ق 
�ل�شود�ن �إىل رغبتهم يف �لتوقيع على 
�ل��دول��ة �لتي  ن��ظ��ر� لأن  �لت��ف��اق��ي��ة؛ 
�نف�شالها  بعد   2011 ع��ام  تاأ�ش�شت 

�إثيوبيا  ب���دء  �خل��رط��وم م��وؤخ��ر� م��ن 
)�أحد  �لأزرق  �لنيل  جم��رى  حت��وي��ل 
رو�ف�����د ن��ه��ر �ل��ن��ي��ل(، �لأ����ش���ب���وع قبل 

�ملا�شي، متهيد� لبناء �شد �لنه�شة.
وك��ان��ت م�����ش��ادر دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة رفيعة 
�لكينية  �ل���ع���ا����ش���م���ة  يف  �مل�������ش���ت���وى 
�لأنا�شول  مل��ر����ش��ل  ك�شفت  ن��ريوب��ي 
حو�س  دول  �أن  عن  �إفريقيا  �شرق  يف 
عنتيبي  �تفاقية  على  �ملوقعة  �لنيل 
�لإطارية �لر�مية لإعادة تق�شيم مياه 
�جلاري  �ل�شهر  خ��الل  �شتعقد  �لنيل 
�إثيوبيا  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب���ن���اء  �ج��ت��م��اع��ا 
تقرير  �شدور  عقب  �لو�شع  لدر��شة 
�شد  بتقييم  �ملعنية  �لدولية  �للجنة 

�لنه�شة.

جنوب ال�سودان يبلغ اأثيوبيا بعزمه التوقيع على اتفاقية عنتيبي 
مبادرة  �إىل  و�ن�شمت  �ل�����ش��ود�ن،  ع��ن 
دول حو�س �لنيل عام 2012، لي�شت 
 1959 �تفاقية  على  �مل��وق��ع��ني  م��ن 
�ل�����ش��اب��ق��ة �خل��ا���ش��ة ب��ت��وزي��ع ح�ش�س 
لتحديد  حاليا  وت�شعى  �لنيل،  مياه 
ح�شتها باعتبارها �إحدى دول �ملنبع.

غري  ب�شكل  عنتيبي  �تفاقية  وتطرح 
مبا�شر �إعادة �لنظر يف ح�شتي دولتي 
�مل�����ش��ب، م�����ش��ر و�ل�������ش���ود�ن، و�إع�����ادة 
توزيع ح�ش�س �ملياه مرة ثانية بحيث 
ب�شكل  �لنيل  مبياه  �ملنبع  دول  تنتفع 

من�شف ومعقول من مياه �لنيل.
و�شيرتب على تفعيلها دخول �لدول 
�ملوقعة عليها يف مفاو�شات للو�شول 
لت���ف���اق حم���دد ب�����ش��اأن ت��ق��ا���ش��م مياه 

�لدول  من  كانت  �إثيوبيا  و�أن  خا�شة 
�ل�شود�ن يف م�شرية  �لد�عمة جلنوب 
�ن��ف�����ش��ال��ه ع����ن �ل���������ش����ود�ن، ك���م���ا �أن 
�إثيوبيا قد ت�شبح ممر� لنفط جنوب 
بني  �لعالقات  توتر  ظل  يف  �ل�شود�ن 
ه���ذه �ل���دول���ة وب���ني �ل�������ش���ود�ن �لذي 
�إىل  �لنفط  لت�شدير  مم��ره��ا  يعترب 

�لعامل �خلارجي.
�أن  �إىل  �أن هذ� دفع �ل�شود�ن  كما بد� 
�إىل وجود عالقات  ي�شعى من جانبه 
ط��ي��ب��ة م���ع �إث���ي���وب���ي���ا، وه����و م���ا ظهر 
�تفاقية  من  موقفه  تغري  يف  موؤخر� 
مل�شر  من�شما  كان  �أن  فبعد  عنتيبي، 
لالتفاقية  �ل���ر�ف�������س  م��وق��ف��ه��ا  يف 
�ل��ن��ه�����ش��ة، مل تغ�شب  ���ش��د  ولإق���ام���ة 

�لنيل بني �لدول �ملنتفعة به.
�أن���ه وق��ع على  و�أع��ل��ن يف وق��ت �شابق 
�لتفاقية �لإطارية 6 دول من حو�س 
�إثيوبيا،  ه��ي:   ،10 �أ���ش��ل  م��ن  �لنيل 
تنز�نيا،  ك��ي��ن��ي��ا،  ب���ورون���دي،  رو�ن�����د�، 
و�أوغ����ن����د� ووق���ع���ت ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ي��ه��ا يف 

مايو-�أيار من �لعام 2011.
و�ل�شود�ن  م�����ش��ر  م���ن  ك���ل  و�أع���ل���ن���ت 
رف�����ش��ه��م��ا �لت��ف��اق��ي��ة لأن��ه��م��ا ير�ن 
فيها م�شا�شا بحقوقهما �لتاريخية يف 

ح�شتهما مبياه �لنيل.
وبح�شب حمللني فاإن جنوب �ل�شود�ن 
من  ح�شتها  لتحديد  �إ�شافة  ي�شعى 
�إثيوبيا  مع  �لعالقات  دعم  �إىل  �ملياه 
عنتيبي،  �تفاقية  على  �لتوقيع  عرب 
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العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/295 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ مر�د علي باغ علي   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
2013/5/27م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
�مل�شماة  �لرخ�شة  خدمات  وكيل  ب�شفته  �لبلو�شي  علي  حممد  /عي�شى  ل�شالح 
حمل �لتنوير للحالقة بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بف�شخ عقد 
رقم  �لتجارية  �لرخ�شة  ب�شاأن  عليه  و�ملدعي  �ملدعي  بني  �ملربم  �خلدمات  وكالة 
)CN-1018894( �مل�شماة حمل �لتنوير للحالقة و�لزمت �ملدعى عليه بالر�شوم 
و�مل�شاريف.  .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/4 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة             
 رئي�ص الدائرة التجارية اجلزئية  الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1297 جتاري جزئي  

بالن�شر  �لعنو�ن  ذ.م.م      �لعامة  و�ملقاولت  للعقار�ت  فيينا  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/4/29م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
ذ.م.م     �لعامة  للمقاولت  �لزرقاء  �ل�شماء  /رك��ن  ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة 
ب��ان توؤدي  �مل��دع��ي عليها  ب��ال��ز�م  ب��ال��ت��ايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�����ش��وري: 
للمدعية مبلغا وقدره 39.404.50 درهم ( )ت�شعة وثالثون �لفا و�ربعمائة و�ربعة 
بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل  در�هم وخم�شون فل�شا(  و�لزمتها كذلك 
�تعاب �ملحاماة.   .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/3 حكما 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                 
 رئي�ص الدائرة التجارية اجلزئية  الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/373  عم جز - م ع- ب- اأظ

�لدين علي �حمد �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه:  مدعي/حممد حمني 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  تباين 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �عالنه/تباين  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2013/6/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/355  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/�شليم �شامل حممد �بوقطمه �جلن�شية: فل�شطني مدعي عليه: موفق 
يعقوب �حمد �ل�شعيدي �جلن�شية: �لردن مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ  9660 درهم �ملطلوب �عالنه/موفق يعقوب �حمد �ل�شعيدي �جلن�شية: 
�لردن  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/19 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/471  جت كل - م ت- ب- اأظ

�لمار�ت     �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  للعقار�ت  �بوظبي  د�ماك  مدعي/�شركة 
مدعي عليه: جانتجي جولند� بو�س �جلن�شية: هولند�  مو�شوع �لدعوى: 
هولند�   �جلن�شية:  بو�س  جولند�  جانتجي  �عالنه/  �ملطلوب  خبري  ندب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/6/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1140  عم جز - م ع- ب- اأظ

ور�شة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  علي  حممد  ح�شني  مدعي/�مام 
حممد نور لت�شليح �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لت�شليح  نور  حممد  �عالنه/ور�شة  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1240-2013/1243  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- حممد خليل �لرحمن حممد علي 2-�بول �بو �لفائز �جلن�شية: 
بنغالدي�س  مدعي عليه: وي�شت ليف للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة�جلن�شية: 
وي�شت  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   
ليف للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة�جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/6/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الطلب  رقم   3-2013 اغفال 1798-2012  جتاري- م ت- �ص- اأظ
طالب �لغفال /�شما �بوظبي لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت  �شد : �شركة 
�لفجرية �لوطنية للتاأمني و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لطلب : طلب 
�شياء  حممد  �عالنه:  �ملطلوب   2012/1798 رقم  �ل�شتئناف  يف  طلبات  �غفال 
�حلق حممد  ر�شيد �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن طالب �لغفال 
�قام �لطلب �ملذكور �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� 
لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك   مذكرة 

�لطلب بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ : 2013/6/2
المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

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

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
اعالن بالن�سر

   رقم 2013/1321   
 �ملنذر/بنك دبي �لتجاري 

�ملنذر �ليهما: كري�شنا كومار لك�شمي نار�ين ور�متا كري�شنا كومار كهيتان
�ىل �ملنذر �ليهما �ل�شادة/ كري�شنا كومار لك�شمي نار�ين ور�متا كري�شنا كومار كهيتان   يكلفكما 
�ملنذر بنك دبي �لتجاري ب�شد�د مبلغ وقدره )2.371.596.96 ( مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملوؤخرة 
يف 25 دي�شمرب 2007 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار �شند� لحكام �ملادة )144( 
من قانون  �لجر�ء�ت �ملدنية ويف حال �خفق �ملخطر �ليه يف دفع �ملبلغ خالل مدة �لثالثني يوما 
�ملذكورة فان �ملخطر �شيتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ملبا�شرة �جر�ء�ت نزع ملكية �لر�س 
رقم )412( �لتي تبلغ م�شاحتها )1.109( قدم مربع �لكائنة يف منطقة برج خليفة ، مبنى �ي�شت 
هايت�س رقم 4،  �شقة رقم 3206 �لطابق 32، دبي ، �لم��ار�ت �لعربية �ملنتحدة و�ملرهونة ل�شالح 

�ملخطر وحجزها وبيعها  وفق �لقو�نني �ل�شارية يف هذ� �ل�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
اعالن بالن�سر

   رقم 2013/1320   
 �ملنذر/بنك دبي �لتجاري 

�ملنذر �ليه: �فجيت �شالوجا جوربا�شان  
�ىل �ملنذر �ليه �ل�شيد/ �فجيت �شالوجا جوربا�شان يكلفك �ملنذر بنك دبي �لتجاري ب�شد�د مبلغ 
ثالثني  خ��الل   2008 مايو   1 يف  �مل��وؤخ��رة  �لقر�س  �تفاقية  مبوجب   )  2.645.969.18( وق���دره 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار �شند� لحكام �ملادة )144( من قانون  �لج��ر�ء�ت �ملدنية ويف 
�شيتخذ  �ملخطر  فان  �ملذكورة  يوما  �لثالثني  �ملبلغ خالل مدة  دفع  �ليه يف  �ملخطر  �خفق  حال 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ملبا�شرة �جر�ء�ت نزع ملكية �لعقار �لذي يبلغ م�شاحته )1.526(

قدم مربع �لكائنة يف منطقة برج خليفة، مبنى ت�شرت�شل ريزيدن�شي ، �شقة رقم 3507 �لطابق 
35 دبي    ، �لمار�ت �لعربية �ملنتحدة و�ملرهونة ل�شالح �ملخطر وحجزها وبيعها  وفق �لقو�نني 

�ل�شارية يف هذ� �ل�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
اعالن بالن�سر

   رقم 2013/1323   
 �ملنذر/بنك دبي �لتجاري 

�ملنذر �ليه/ �شيد ر�مني �شيد عبد�لرحيم نوروزي فر 
�ىل �ملنذر �ليه �ل�شيد/ �شيد ر�مني �شيد عبد�لرحيم نوروزي فر يكلفك �ملنذر بنك دبي �لتجاري 
ب�شد�د مبلغ وقدره )1.263.788.44 ( مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملوؤخرة يف 20 �بريل 2008 خالل 
�لجر�ء�ت  ق��ان��ون   �مل��ادة )144( من  �شند� لحكام  �لخ��ط��ار  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  يوما من  ثالثني 
�ملدنية ويف حال �خفق �ملخطر �ليه يف دفع �ملبلغ خالل مدة �لثالثني يوما �ملذكورة فان �ملخطر 
�شيتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ملبا�شرة �جر�ء�ت نزع ملكية �لر�س رقم )412( �لتي تبلغ 
م�شاحتها )936( قدم مربع �لكائنة يف منطقة برج خليفة ، وي�شت هايت�س رقم 3، �شقة رقم 303 
�لطابق �لثالث، دبي، ، �لمار�ت �لعربية �ملنتحدة و�ملرهونة ل�شالح �ملخطر وحجزها وبيعها  وفق 

�لقو�نني �ل�شارية يف هذ� �ل�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

اعالن بالن�سر
   رقم 2013/1324   

 �ملنذر/بنك دبي �لتجاري 
�ملنذر �ليه/ جابريل �ليجاندرو باليدر�ما 

ب�شد�د  �لتجاري  دبي  بنك  �ملنذر  يكلفك  باليدر�ما  �ليجاندرو  �ل�شيد/جابريل  �ليه  �ملنذر  �ىل 
مبلغ وقدره )2.664.831.56 ( مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملوؤخرة يف 27 مايو 2008 خالل ثالثني 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار �شند� لحكام �ملادة )144( من قانون  �لج��ر�ء�ت �ملدنية ويف 
�شيتخذ  �ملخطر  فان  �ملذكورة  يوما  �لثالثني  �ملبلغ خالل مدة  دفع  �ليه يف  �ملخطر  �خفق  حال 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ملبا�شرة �جر�ء�ت نزع ملكية �لر�س رقم )184( �لتي تبلغ م�شاحتها 
  1304 رق��م  �شقة   ،8 و�ك  بوليفارد  مبنى   ، خليفة  ب��رج  منطقة  يف  �لكائنة  مربع  ق��دم   )1.297(
وفق  وبيعها   �ملخطر وحجزها  ل�شالح  و�ملرهونة  �ملنتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت   ، دب��ي،   ، �لطابق  

�لقو�نني �ل�شارية يف هذ� �ل�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

اعالن بالن�سر
   رقم 2013/1319   

 �ملنذر/بنك دبي �لتجاري 
�ملنذر �ليه/ نيل�شون ر�فيل جونز�ليز  

مبلغ  ب�شد�د  �لتجاري  دبي  بنك  �ملنذر  يكلفك  جونز�ليز  ر�فيل  �ل�شيد/نيل�شون  �ليه  �ملنذر  �ىل 
ثالثني  خالل   2008 يونيو   18 يف  �ملوؤخرة  �لقر�س  �تفاقية  مبوجب   )  3.841.382.78( وق��دره 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار �شند� لحكام �ملادة )144( من قانون  �لج��ر�ء�ت �ملدنية ويف 
�شيتخذ  �ملخطر  فان  �ملذكورة  يوما  �لثالثني  �ملبلغ خالل مدة  دفع  �ليه يف  �ملخطر  �خفق  حال 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ملبا�شرة �جر�ء�ت نزع ملكية �لعقار �لذي يبلغ م�شاحته )1.787( 
قدم مربع �لكائنة يف منطقة نخلة �جلمري� مبنى جولدن مايل رقم 9، �شقة رقم 509، �لطابق 
وفق  وبيعها   �ملخطر وحجزها  ل�شالح  و�ملرهونة  �ملنتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت    ، دبي   ، �خلام�س 

�لقو�نني �ل�شارية يف هذ� �ل�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2013/198 كلي جتاري ال�سارقة  
�ىل �ملدعى عليه: /يزن عدنان عيد �ل�شود�ين    حيث �ن �ملدعي: �شامل بن �شليمان 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقامت  �لر�شيد    حممد   بن 
درهم  �لف  وثالثون  �ربعمائة  فقط  درهم(   430.000( مببلغ  فيها  ويطالبكم 
قيد  تاريخ  من  �شنويا   12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�شافة  وذلك  فقط 
�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  بال�شافة �ىل  �ل�شد�د، وكذلك  �لدعوى وحتى متام 
�تعاب �ملحاماة.  لذ� يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
و�لن�شف من يوم 2013/6/11 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2013/425  ا�ستئناف جتاري
�لقامة  -ز�ل��ه من�شور نريومند جمهول حمل   1 / �مل�شتاأنف  �ىل 
�بر�هيم  وميثله:  ح  م  م  �نر�بر�ي�س  /ماك�شتور  �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد  �ملو�شى     علي 
جل�شه  لها  وح��ددت   2013/3/21 بتاريخ  كلي  جت��اري    2011/902
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/6/26 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/631 جتاري كلي                                     

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  �ل��رب��ي��ع  م��ه��رج��ان  �قم�شة  �شركة   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
م ع( وميثله: علي  �لوطني ) �س  ر����س �خليمة  �ملدعى / بنك  �ن  �لقامة مبا 
��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   601432( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعى 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/4 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch.2.E.21 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/1123  ا�ستئناف مدين
�حمد   -2 �شرمة  �ب��ر�ه��ي��م  عبد�للطيف  حممد   -1/ �شدهما  �مل�شتاأنف  �ىل 
 / �مل�شتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �ل��ف��رح   جمهويل حم��ل  �لبيومي  حممد ح�شني 
�مل�شتاأنف  �ن  �شينغ مبا  �مل��ت��ويف/ موجني�س  ورث��ة  ب�شفتها من  )و�ل���دة(  �ن��اري 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان قد حكمت �ملحكمة باحالة 
�لدعوى للتحقيق ليثبت �مل�شتاأنفان بكافة طرق �لثبات ومنها �شهادة �ل�شهود 
للم�شتاأنف  لهما و�شرحت  �ملعيل  كان  �ملتويف موجني�س  ولدهما  بان  و�لقر�ئن 
�ملو�فق  �ملحكمة جل�شة يوم �لحد  �لطريقه وح��ددت لها  بالنفي بذ�ت  �شدهم 

2013/6/16 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  يف مكتب �لقا�شي.
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1418 عمايل جزئي                                       
ب�شري  علي  ف���ريوز  م��دي��ره��ا/  وميثلها  �ل��ف��ائ��ق-  بقالة   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�حمد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / �شايف ماجلاد�ن بوتيابور�يل علي 
وميثله: يو�شف �حمد علي �آل علي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(     6.800( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
     .)2013/140370( �ل�شكوى  رق��م  �ل��دع��وى  قيد  تاريخ  من  �عتبار�   %9 بو�قع 
���س مبكتب   8.30 �ل�شاعة   2013/6/9 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

.و يف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1573 عمايل جزئي                                       

�ىل �ملدعى عليه /1- نريندر� لعمال �لتبليط �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ى / حم��م��د ج��ني �ل��دي��ن ع��ربي��ا م��ي��اه ق��د �ق���ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9604  درهم(  وتذكرة عوده 
من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
�ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام. رقم �ل�شكوى )2013/141262(.        وحددت 
لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/19 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .و يف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1544 عمايل جزئي                                       

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م    �لفنية  لالعمال  �تر�كتينغ   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعى / حممد نور زم��ان خمال�س �لرحمن  قد �ق��ام عليك 
درهم(    25920( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة 
بو�قع 9% من �ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام. رقم �ل�شكوى )2013/141794(.        
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/12 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

.و يف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/197 تنفيذ �سرعي
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيد �شينا �شيد جالل قا�شي دزفوىل جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شر�ره باقر زينليان قد �أقام عليك �لدعوى 
�لدعوى  �ل�شادر يف  �حلكم  تنفيذ  و�لز�مك يف  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
�تفاقية رقم 2009/709- )2009/2285( حالت زوجية- ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5060 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ �ل�شتحقاق.  
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/231 جتاري جزئي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- �لقد�ح �لعاملية للتجارة �س.ذ. م.م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعى / �يالن �نكوربورويتد م.م.ح وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد 
�ملطوع قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ   
)52.837.50 درهم( و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 9% منذ تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
متام �ل�شد�د مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  . وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/18 �ل�شاعة 8.30 بالقاعة ch.1.A.1 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/125مدين كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1- كر�شنا بر��شاد نيناين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى 
تاتا جناتو بورو�شوتامان وميثله: عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن  �شاجو   /
بن ن�شيب   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
بالت�شامن و�لتكافل بان يدفعو� للمدعى مببلغ وقدره )5000.000 درهم( و�لز�م 
�ملدعى عليهما بالت�شامن بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها 
 ch.2.D.18 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/6/24 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليه/بالك روز�س فوت �شبا �شنر  جمهول حمل 
�ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي  �قامو عليكم  �ملدعيني قد  باأن  نعلنكم  �لقامة 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/6/12  �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء 

  8:30

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1806/2013/13
1850/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
نوكان بوكر�توك

 د�روين هوي�شاجن        

مبلغ �ملطالبة
4000 درهم �شامل تذكرة �لعودة
6000 درهم �شامل تذكرة �لعودة
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•• �ضنغافورة-رويرتز:

�رتفعت �لعقود �لجلة خلام برنت قليال وظلت فوق م�شتوى 
حاد  بانخفا�س  م��دع��وم��ة  �م�����س  للربميل  دولر�ت   103
�لبنك  �لحت��ادي  �لحتياطي  يو��شل  باأن  وتوقعات  للدولر 
وهو  �لنقدي  �لتحفيز  بربنامج  �لعمل  �لمريكي  �مل��رك��زي 
�أ�شبوعية لها منذ  �أكرب زي��ادة  �لعقود من ت�شجيل  ما يقرب 

�أو�خر �أبريل ني�شان.
من  �لتي  �لمريكية  �لوظائف  بيانات  �ىل  �لن��ظ��ار  وتتجه 
قوة  على  م��وؤ���ش��ر�ت  على  للح�شول  �ل��ي��وم  ت�شدر  �أن  �مل��ق��رر 
�لعمل  �أولية ل�شوق  بيانات  و�أ�شارت  �لعامل.  �قت�شاد يف  �أكرب 

ل  رمب��ا  لكنها  للوظائف  معتدل  من��و  �ىل  �خلمي�س  �أم�����س 
تكون قوية مبا يكفي لقناع �لحتياطي �لحتادي بتقلي�س 
�أ�شعار  �ل�شيولة �لتي ي�شخها يف �لنظام �مل�شريف. و��شتفادت 
�خلام  خم��زون��ات  �نخفا�س  �أظهر  تقرير  من  �أي�شا  �لنفط 
 12 �لقيا�س �لوروب��ي  �لمريكية. و�رتفع مزيج برنت خام 
�شنتا �ىل 73ر103 دولر للربميل بحلول �ل�شاعة 0520 
بتوقيت جرينت�س بينما �رتفع �خلام �لمريكي ع�شرة �شنتات 
على  �لعقدين  كال  ويو�شك  للربميل.  دولر  86ر94  �ىل 
 26 يف  �ملنتهي  �ل�شبوع  منذ  �أ�شبوعية  زي��ادة  �أك��رب  ت�شجيل 
�أبريل وتبلغ 3ر3 باملئة خلام �لقيا�س �لوروبي وثالثة باملئة 

لنظريه �لمريكي.

برنت قرب اأكرب ارتفاع اأ�سبوعي منذ اأبريل 
املال والأعمال

اأكدوا على �سمانات ا�ستخدام الن�وي وحمكمة لنزاعاتها

خرباء اقت�ساديون يدعون اإىل حتقيق اأف�سل ا�ستثمار لطاقة ال�سم�س والرياح
و�قت�شاديون  قانونيون  دعا خرب�ء 
للدول �لعربية ب�شفة عامة و�لدول 
�خلليجية ب�شفة خا�شة لأن تكون 
�نتاج  يف  ومن���وذج���ي���ة  ر�ئ�����دة  دوًل 
�لطاقة �ملتجددة وت�شديرها مثلما 
هي دول ر�ئدة يف �نتاج �لنفط على 
م�شتوى �لعامل، خا�شة و�أن م�شادر 
�ن��ت��اج ه���ذه �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة من 
ت��ت��و�ف��ر يف  �شم�س وري����اح وغ��ريه��ا 
عال،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �خل��ل��ي��ج  دول 
�لأمو�ل  روؤو����س  ت��و�ف��ر  ع��ن  ف�شاًل 
�ل�شتثمار�ت يف هذ�  �لتي تتطلبها 

�ملجال.
�لعربية  �ل����دول  �مل�����ش��ارك��ون  ودع����ا 
�خلليجية  و�ل�����دول  ع��ام��ة  ب�����ش��ف��ة 
دوًل  ت���ك���ون  لأن  خ���ا����ش���ة  ب�����ش��ف��ة 
�لطاقة  �نتاج  يف  ومنوذجية  ر�ئ��دة 
هي  مثلما  وت�����ش��دي��ره��ا  �مل��ت��ج��ددة 
�ل��ن��ف��ط على  �ن���ت���اج  ر�ئ�����دة يف  دول 
م�شتوى �لعامل، خا�شة و�أن م�شادر 
�ن��ت��اج ه���ذه �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة من 
ت��ت��و�ف��ر يف  �شم�س وري����اح وغ��ريه��ا 
عال،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �خل��ل��ي��ج  دول 
�لأمو�ل  روؤو����س  ت��و�ف��ر  ع��ن  ف�شاًل 
�ل�شتثمار�ت يف هذ�  �لتي تتطلبها 

�ملجال.
حركة  تن�شيط  �أهمية  على  و�أك���دو 
�لبحث يف جمال �لطاقة �ملتجددة، 
خا�شة �لطاقة �ل�شم�شية، بالإ�شافة 
و�ملعنوي  �مل��ادي  �لدعم  تقدمي  �إىل 
ي�شتعملون  �ل���ذي���ن  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
منازلهم،  يف  �ل�����ش��م�����ش��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
خا�شة مع �لرتفاع �ملتز�يد لأ�شعار 

�لنفط و�ملخاوف �لتي جتتاح �لعامل 
ف�شاًل  ن�����ش��وب��ه،  �ح���ت���م���الت  م���ن 
�ليور�نيوم  ن�شوب  �حتمالت  ع��ن 

�لالزم للطاقة �لنووية. 
جاء ذلك يف ختام �عمال �مل�شاركني 
�حل��������ادي  �ل������������دويل  �مل�������وؤمت�������ر  يف 
بجامعة  �لقانون  لكلية  و�لع�شرون 
بعنو�ن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
و�لقت�شاد   �ل��ق��ان��ون  ب��ني  �ل��ط��اق��ة 
�لإمار�ت  بجامعة  �لهاليل  باملبنى 
�لعني  مدينة  يف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
رعاية  حتت  �عماله  �ختتم  و�ل��ذي 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  مل��ع��ايل  ك��رمي��ة 
�لتعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
�لرئي�س  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل 
�لعربية  �لإم���ار�ت  جلامعة  �لأعلى 

�ملتحدة وبرعاية ح�شرية من هيئة 
�ب��وظ��ب��ي م�شيدين  م��ي��اه وك��ه��رب��اء 
مب��ا ت��ق��وم ب��ه �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ع��ل��ي��ا يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 
�لطاقة  خا�شة  بالطاقة،  �لهتمام 
وت�شريعاً  �إن�شاًء  �ل�شلمية،  �لنووية 

ورعاية وتوعية حملية وعاملية. 
�لربوفي�شور  ���ش��ع��ادة  ب��ذل��ك  ���ش��رح 
�ل�شام�شي عميد  علي  �شامل  جا�شم 
ك��ل��ي��ة �ل��ق��ان��ون ب��ج��ام��ع��ة �لم����ار�ت 
�ل���ر�ب���ط���ة  �د�رة  جم���ل�������س  ع�������ش���و 

�لدولية ملد�ر�س �لقانون .
دعا  �ن����ه  �ىل  �ل�����ش��ام�����ش��ي  م�����ش��ري� 
�ل���ت���ع���اون  ت�����ش��ج��ي��ع  �ىل  �مل�����وؤمت�����ر 
و�ل�����ت�����ب�����ادل �ل���ع���ل���م���ي م�����ع �ل������دول 
�ل���ط���اق���ة  �مل����ت����ق����دم����ة يف جم�������ايل 

من  و�ل�شتفادة  و�ملتجددة  �لنووية 
خرب�تها، على �أن يكون ذلك مبنياً 

على �أ�شا�س �ملنفعة �ملتبادلة.
دعم  ���ش��رورة  فيه  �مل�شاركون  و�أك���د 
ملحطات  �لأمثل  و�ل�شتثمار  �لنمو 
�ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة و �ل���ن���ووي���ة يف 
�لقت�شادية  �ل�����ش��ل��م��ي��ة  �مل���ج���الت 
باعتبارها  وغ����ريه����ا،  و�ل���ط���ب���ي���ة 
للبيئة،  و���ش��دي��ق��ة  رخي�شة  ط��اق��ة 
خا�شة و�أن دولة �لمار�ت قد تبنت 
م�شروع �لقت�شاد �لأخ�شر، وتعمل 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  حتقيق  ع��ل��ى 
تلك �لتنمية �لتي حتر�س على �أل 
على  �حل��ايل  �جليل  رفاهية  تكون 

ح�شاب �لأجيال �مل�شتقبلة. 
�لهتمام  ���ش��رورة  ب�شرورة  ون���ادو� 

و�لأم���ان  �ل�شالمة  معايري  باأعلى 
�لنووية، للحيلولة دون  للمحطات 
�إ�شعاعية،  ت�����ش��ري��ب��ات  �أي  ح�����ش��ول 
وذل�����ك م���ن خ����الل �ل���رك���ي���ز على 
�إجر�ء�ت ت�شميم �ملفاعالت �لنووية 
وت�شغيلها من طرف كو�در تت�شف 

بالكفاءة و�خلربة �ملهنية. 
�لو�شع  �مل�����ش��ارك��ون ���ش��رورة  و�ك���د 
�أو  �ملتجددة  �لطاقة  �أن  �لعتبار  يف 
�حلايل  �ل��وق��ت  يف  تعترب  �ل��ن��ووي��ه 
بديلة،  ولي�شت طاقة  طاقة مكملة 
ل��ذل��ك ي��ج��ب �ل��ع��م��ل ع��ل��ى تر�شيد 
ورفع  �لتقليدية  �لطاقة  ��شتهالك 
ن���ظ���ر�ً لأنه  ك��ف��اءت��ه��ا �لن��ت��اج��ي��ة، 
�جلديدة  �لطاقة  مل�شادر  لمي��ك��ن 
�أن حت��ل حملها خالل  �ل��ن��ووي��ة  �أو 

�مل�شتقبل �لقريب. 
توفري  ب���������ش����رورة  ط����ال����ب����و�  ك���م���ا 
و�ملعاملة  و�لم��ت��ي��از�ت  �ل�شمانات 
�ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 
و�لنووية،  �ملتجددة  �لطاقة  جمال 
لأن  ن��ظ��ر�ً  �لأج��ان��ب،  �أو  �لوطنيني 
يكون  ل  �مل��ج��ال  ه��ذ�  �ل�شتثمار يف 
�لقت�شادية  �لناحية  م��ن  جم��دي��اً 

للم�شتثمر �إل بعد وقت طويل.
ونا�شد �مل�شاركون �جلهات �لحتادية 
�إعادة  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ملخت�شة 
�لنظر يف تنظيم �حلق يف �ملعلومات 
�لنووية �ل�شلمية وو�شع �ل�شو�بط 
على  و�لتاأكيد  �حل��ق  ه��ذ�  ملمار�شة 
و�لق�شائية  �لإد�ري������ة  �ل�����ش��م��ان��ات 
�ملمار�شة،  ه���ذه  لتفعيل  �مل��الئ��م��ة 

ح���ر����ش���اً ع���ل���ى ����ش���الم���ة �لإن�������ش���ان 
و�لبيئة، ودعماً للم�شاركة �لوطنية 
يف هذ� �ملجال، مع �شمان �حلفاظ 
على �شرية بع�س �ملعلومات �لنووية 
�ل�شلمية �ملتعلقة بامل�شلحة �لعامة. 
ون��ا���ش��دو� ب�����ش��رورة �إدخ���ال قو�نني 
�لنووي  �ل��ق��ان��ون  وخا�شة  �لطاقة 
كليات  يف  �ل��در����ش��ة  ب��ر�م��ج  �شمن 
�مل�شتقبل  يف  �ل���دول���ة  يف  �ل��ق��ان��ون 
�أن ب��د�أت دولة  �لقريب، وذل��ك بعد 
�لطاقة  دخ���ول ع�شر  �لإم����ار�ت يف 
�ملنا�شبة  و�ملتجددة، وبهذه  �لنووية 
�لإمار�تية  �ملخت�شة  �جلهات  ندعو 
�إىل �إ�شد�ر قانون للطاقة �ملتجددة 
�أ�شدرت  ع��ن��دم��ا  فعلته  مب��ا  �أ���ش��وة 
بالطاقة  متعلقة  ت�����ش��ري��ع��ات  ع���دة 

�لنووية ومبا قامت به بع�س �لدول 
�لأجنبية. 

�ل���دول عند  �ل��ت��ز�م  و�ك����دو� �همية 
لالأغر��س  نووية  مفاعالت  �إقامة 
�ل�شلمية بحماية دول �جل��و�ر �شد 
�ل��ن��ووي و�شمان  �لإ���ش��ع��اع  خماطر 

�لأ�شر�ر �لناجمة عن ذلك.
حمكمة  ت�شكيل  �مل���وؤمت���ر  و�ق�����رح 
�لطاقة  م��ن��ازع��ات  يف  متخ�ش�شة 
ق�شايا  يف  ق�شائياً  م��رج��ع��اً  ت��ك��ون 
وغريه  �ل��ن��ووي  �لن�شاط  مم��ار���ش��ة 
م���ن �أن�����ش��ط��ة �ل��ط��اق��ة ت��ت��األ��ف من 
ي�شاف  وق���د  متخ�ش�شني  ق�����ش��اة 
حتي  �لفنيني،  بع�س  ت�شكيلها  �ىل 
مي��ك��ن��ه��ا م��و�ج��ه��ة ه���ذ� �ل���ن���وع من 

�ملنازعات ب�شورة فاعلة ودقيقة.

�ل��زي��ار�ت �لتي تقوم بها �ل�شركات  �إط��ار  يف 
و�لهيئات �لدولية و�لوفود �لر�شمية لهيئة 
�شعيد  �شعادة  ��شتقبل  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
�لد�رة  ع�����ش��و جم��ل�����س  �ل���ط���اي���ر،  حم��م��د 
�ملنتدب، �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة مبكتبه، 
�أنغ،  يه  ت�شيه  برئا�شة  رفيعاً  تايو�نياً  وف��د�ً 
��شت�شاري �أول يف قطاع �لطاقة �ل�شم�شية يف 
تايو�ن �شم 9 �شركات كربى عاملة يف جمال 
متخ�ش�شني  وخ���رب�ء  �ل�شم�شية،  �ل��ط��اق��ة 
عن  وممثلني  �ل�شناعية  �لتكنولوجيا  يف 
م��ع��اه��د �ل���ب���ح���وث، وذل�����ك ب��ح�����ش��ور وليد 
لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  �شلمان، 
�لإ�شر�تيجية وتطوير �لأعمال يف �لهيئة، 
�لنائب  �لأك��رف،  �إبر�هيم  و�لدكتور يو�شف 
�لأعمال  دع��م  لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي 

و�ملو�رد �لب�شرية.
����ش���ع���ادة ع�شو  رح����ب  �ل����زي����ارة  ب���د�ي���ة  ويف 
جمل�س �لد�رة �ملنتدب، �لرئي�س �لتنفيذي 
�إ�شر�تيجية  �إىل  وتطرق  بالوفد،  للهيئة 
دبي �ملتكاملة للطاقة 2030 �لر�مية �إىل 
و�لتي  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  �ل��ت��ن��وع يف  حتقيق 
�لطاقة  م���ن  �ل��ك��ه��رب��اء  �إن���ت���اج  �إىل  ت��ه��دف 
�ل�شم�شية بن�شبة 1 % من �لطاقة �ملتجددة 
�إج��م��ايل �حتياجات دبي  �إم���ارة دب��ي من  يف 
 % و5   ،2020 ع��ام  بحلول  �لطاقة  م��ن 

بحلول عام 2030 .
وقال �شعادته : يف هذ� �لإطار و�لتز�ماً منها 
تقوم   2030 �ملتكاملة  دبي  با�شر�تيجية 
بن  حممد  جممع  م�شروع  بتنفيذ  �لهيئة 
�لذي  �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  يدعم 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي، رعاه �هلل، 
مل�شتقبل  و�ل��روي��ج  �لأخ�شر  �لقت�شاد  يف 
، و�ل��ذي ت�شل قدرته  م�شتد�م لإم��ارة دبي 
�لنتاجية �لجمالية �ملتوقعة عند �كتماله 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  م��ي��غ��او�ط   1000 ن��ح��و  �إىل 
�ملر�فق �لأخرى �لتي �شي�شمها �ملجمع مثل 
مركز �لأبحاث و�لتنمية و�ملركز �لأكادميي 
لالإبد�ع. وتقوم �لهيئة با�شتك�شاف ودر��شة 
�لطاقة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�أف�شل  �ل�شم�شية من �جل حتديد و�ختيار 
هذه �لتقنيات �ملتوفرة، ومن ثم �لتخطيط 
لإقامة مثل هذه �ملن�شاآت، وهذ� من �شاأنه �أن 
�لكربونية،  �لنبعاثات  تخفي�س  يف  ُي�شهم 

وتخفي�س �لب�شمة �لكربونية لالإمارة . 
بال�شتثمار  �ه��ت��م��ام��ه  ع��ن  �ل��وف��د  و�أع����رب 
و�ل�شم�شية  �مل���ت���ج���ددة  �ل��ط��اق��ة  ق���ط���اع  يف 
حت���دي���د�ُ يف دب���ي ح��ي��ث ت��ع��د ت���اي���و�ن ثاين 
�ل�شوئية يف  �ل�شم�شية  لالألو�ح  �أكرب منتج 

�لعامل، كما قام �لوفد بزيارة موقع م�شروع 
�آل مكتوم للطاقة  جممع حممد بن ر��شد 
�ل�شم�شية �لذي يتم �إن�شاوؤه يف منطقة �شيح 

�لدحل.
وق�����ال ع���زم���ي ت�������ش���ان، م���دي���ر ع����ام �ملكتب 

�ل��ت��ج��اري �ل��ت��اي��و�ين يف دب���ي �أن���ه ه���ذه هي 
�ملرة �لأوىل �لتي يقوم فيها وفد من قطاع 
لدولة  بزيارة  تايو�ن  يف  �ل�شم�شية  �لطاقة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، �لأم����ر �لذي 
يوؤكد حر�س تايو�ن على تعزيز �لتعاون مع 

دبي يف جمال �لطاقة �ل�شم�شية .
�شركة   19 من  �أك��رث  م�شاركة  ت�شان  و�أك��د 
�ملياه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ر���س  يف  ت��اي��و�ن��ي��ة 
و�لطاقة و�لبيئة )ويتيك�س 2014( �لذي 

يقام يف �شهر �أبريل من �لعام �ملقبل.

وكالء العمل بدول التعاون ي�ستعر�سون وفد تايواين متخ�س�س يف قطاع الطاقة ال�سم�سية يزور هيئة كهرباء ومياه دبي
فر�س التوظيف مبنظمة العمل الدولية

•• جنيف-وام:

�أكد مدير عام �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء �لعمل بدول جمل�س �لتعاون 
فر�س  من  �ل�شتفادة  �أهمية  �جلا�شم  �أحمد  عقيل  �لعربية  �خلليج  ل��دول 

�لتدريب و�لتوظيف �لتي توفرها منظمة �لعمل �لدولية.
وقال �جلا�شم على هام�س �جتماع �شم وكالء وز�ر�ت �لعمل بدول جمل�س 
�لتعاون ود�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف منظمة �لعمل �لدولية �إن �ملنظمة توفر 
وعلينا  و�لدولية  �لقليمية  مكاتبها  يف  �لعملي  للتدريب  خمتلفة  بر�مج 
دول  �شباب من مو�طني  و�بتعاث  منها  �ل�شتفادة  �لتعاون  دول جمل�س  يف 

�ملجل�س لكت�شاب �خلربة �لعملية يف هذه �ملنظمة �لدولية.
ولفت �إىل �أن دول �ملجل�س لديها كفاء�ت وخرب�ت �شو�ء يف �لجهزة �لر�شمية 
�ملطلوبة  �ل�شروط  فيها  وتتو�فر  �لخ��رى  �لقطاعات  يف  �و  بالعمل  �ملعنية 
للتوظيف �لأمر �لذي ي�شتدعي زيادة حجم �لرويج لتلك �لوظائف بني 

�ل�شباب �خلليجي �ملوؤهل.
و�أعرب عن ��شتعد�د �ملكتب �لتنفيذي ليكون حلقة �لو�شل بني د�ئرة �ملو�رد 
�لب�شرية يف منظمة �لعمل ووز�ر�ت �لعمل يف دول �ملجل�س من �أجل رفدها 
مكاتبها  يف  �ملتو�فرة  و�لتدريب  �لعمل  بفر�س  �خلا�شة  �ملعلومات  بجميع 

�لدولية.
�ملكتب  م��ن  وبتنظيم  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول  �ل��ع��م��ل  وز�ر�ت  وك���الء  ك���ان 
بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء  وجمل�س  �لعمل  وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي 
�لب�شرية يف  �مل���و�رد  د�ئ���رة  ع��ن  م��ع ممثلني  �جتمعو�  ق��د  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�لتوظيف  و�ق���ع  ع��ل��ى  ق���رب  ع��ن  للتعرف  وذل���ك  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��م��ل  منظمة 

و�لتدريب فيها.

•• اأو�ضلو-رويرتز:

�ململوكة ملجموعة  �لملانية  فينر�شال  �شركة  تتمكن  مل 
با�شف من رفع �نتاجها من �لنفط يف ليبيا �ىل م�شتويات 
����ش��ت��م��ر�ر م�شكالت  ب�شبب  �لن  ح��ت��ى  �حل���رب  ق��ب��ل  م��ا 
�لليبية  �ل�����ش��ادر�ت  تعرث  ي�شتمر  وق��د  �لتحتية  �لبنية 

�لعام  �مل��دي��ر  �شاجله  �أوف���ه  وق���ال  �لح��ت��ج��اج��ات.  ب�شبب 
لفينر�شال يف ليبيا لرويرز �ن �ل�شركة تنتج �لن 85 
�ألف برميل يوميا وت�شعى هذ� �لعام لعادة �لنتاج �ىل 
�ألف برميل يوميا �لذي كان قائما قبل   100 م�شتوى 
�حلرب �لتي �ندلعت عام 2011. وقال �شاجله �لعامل 
على  تعتمد  ���ش��ادر�ت��ن��ا  �أن  ه��و  يقيدنا  �ل���ذي  �لرئي�شي 

م�شكالت  فيها  و�جهنا  �أخ��رى  ل�شركات  �لتحتية  �لبنى 
بالفعل مثل �ل�شر�بات.  وتابع وبع�س خدمات �حلقول 
لكنهم  �ل��ب��الد  يف  بعد  بالكامل  متاحة  لي�شت  �لنفطية 
�شركة  �أك���رب  ث��اين  وك��ان��ت فينر�شال  �ع��ادت��ه��ا.   ب�شدد 
نفط �أجنبية يف ليبيا قبل �لطاحة مبعمر �لقذ�يف عام 
�لتي  �لنتفا�شة  وقبل  �ليطالية.  �يني  بعد   2011

ي�شكل  ليبيا  يف  فينر�شال  �ن��ت��اج  ك��ان  �ل��ب��الد  �شهدتها 
ثالثة �أرباع �نتاجها �لجمايل. وتتعر�س من�شات �لنفط 
مطالبة  ظل  يف  متكررة  وهجمات  لحتجاجات  �لليبية 
�ل�شكان �ملحليني بفر�س عمل وهو ما يوؤدي �ىل تعطيل 
مايو   29 يف  �لفيل  حقل  يف  �لن��ت��اج  وتوقف  �لعمليات. 

�أيار كاجر�ء �حر�زي ب�شبب �حتجاج يف �ملوقع.

•• لندن-رويرتز:

�أظهرت بيانات ر�شمية �م�س �أن �لعجز �لتجاري لربيطانيا �نكم�س �أكرث من 
�أبريل ني�شان مع �نخفا�س حاد للو�رد�ت. وقال مكتب �لح�شاء  �ملتوقع يف 

�لوطني �ن �لعجز يف جتارة �ل�شلع �نكم�س �ىل 224ر8 مليار جنيه ��شرليني 
يف �أبريل من 175ر9 مليار يف مار�س �ذ�ر. وكان �قت�شاديون قد توقعو� يف 

��شتطالع �أجرته رويرز �أن يبلغ �لعجز 8ر8 مليار جنيه ��شرليني.
�لحتاد  يف  �لع�شاء  غري  �ل��دول  مع  لربيطانيا  �لتجاري  �لعجز  و�نكم�س 

�لوروبي �ىل 414ر3 مليار جنيه ��شرليني يف �أبريل من 469ر3 مليار 
�نكم�س  فقد  �خلدمات  جت��ارة  يف  �لربيطاين  �لفائ�س  وبا�شافة  مار�س.  يف 
�جمايل �لعجز �لتجاري �ىل 579ر2 مليار جنيه ��شرليني من 249ر3 

مليار يف مار�س. وتتذبذب �لرقام �ل�شهرية عادة. 

اإنتاج فينرت�سال من النفط يف ليبيا دون امل�ستوى

انكما�س العجز التجاري لربيطانيا يف اأبريل 

الذهب يتجه اإىل ثالث مك�سب اأ�سبوعي 
•• �ضنغافورة-رويرتز:

��شتقرت �أ�شعار �لذهب �م�س وتتجه لت�شجيل �رتفاع لال�شبوع �لثالث على 
عن  بحثا  �لمريكية  �لوظائف  بيانات  �مل�شتثمرون  يرقب  بينما  �لتو�يل 
�ذ� كان �لحتياطي �لحتادي �لبنك �ملركزي �لمريكي  موؤ�شر�ت ب�شاأن ما 

�شيو��شل برنامج �لتحفيز �لنقدي �لذي يدعم �ملعدن �لنفي�س.
�لزر�عية  غري  �لمريكية  �لوظائف  تقرير  يف  �شعيفة  �لرق��ام  ج��اءت  و�ذ� 
�لذي �شي�شدر �ليوم فان ذلك قد يدفع �لحتياطي �لحتادي ملو��شلة �شر�ء 
�ل�شند�ت بقيمة 85 مليار دولر �شهريا لدعم �لقت�شاد. وهذ� من �شاأنه �أن 

يدعم �لذهب �لذي يعترب �أد�ة للتحوط من �لت�شخم.
وقال بر�يان لن �لع�شو �ملنتدب ل�شركة جولد �شيلفر �شنر�ل يف �شنغافورة 
�مل�شتثمرون يتوقعون �أن يخرج �لحتياطي �لحتادي ويقول �نه �شيو��شل 
�لتي�شري �لنقدي لن كثريين يعتقدون �أن �لوظائف غري �لزر�عية لن تكون 
جيدة كاملتوقع.  و��شتقر �لذهب يف �ل�شوق �لفورية عند 35ر1413 دولر 
لالوقية �لون�شة بحلول �ل�شاعة 0715 بتوقيت جرينت�س بعد �أن �رتفع 

نحو 7ر0 باملئة �أم�س �لأول مع هبوط �لدولر مقابل �لني و�ليورو.

�سيئول ترفع م�ستوى التحذير من النق�س املحتمل يف اإمداد الطاقة الكهربائية 
•• �ضيئول-وام:

رفعت كوريا �جلنوبية �ليوم م�شتوى �لتحذير من �لنق�س �ملحتمل يف �إمد�د �لطاقة �لكهربائية �إىل �أعلى من 
�مل�شتوى �ملعلن قبل يومني بعد �أن �نخف�س م�شتوى �حتياطي �لطاقة �إىل �أقل من �مل�شتوى �لآمن ما بني 4 

�ىل 5 مليون كيوو�ت . 
ونقلت وكالة يونهاب لالأنباء �لكورية �جلنوبية عن �ملوؤ�ش�شة �لكورية للطاقة �لكهربائية �حلكومية قولها 
3 من خطورة �نخفا�س  �إم��د�د �لطاقة وهو م�شتوى  ��شتعد�د للنق�س يف  �أ�شدرت حتذير� يف م�شتوى  �نها 

�حتياطي �لطاقة للدولة حيث و�شل �مل�شتوى �إىل �أقل من 5ر4 مليون كيلوو�ت.  
ويرجع �لنق�س �ملحتمل من �لطاقة نتيجة لإغالق مفاعلني نوويني موؤخر� ب�شبب ��شتخد�م كيبالت غري 

مطابقة للمو��شفات �ملطلوبة. 
بجانب  مفاعالت   10 �ملخططة  �لوقائية  �ل�شيانة  ب�شبب  حاليا  �ملتوقفة  �لنووية  �ملفاعالت  ع��دد  ويبلغ 

�ملفاعلني �ملذكورين من جمموع 23 مفاعال.
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العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1269 جتاري كلي                                     
جمهول  �لثقيلة  بال�شاحنات  �لعامة  �مل��و�د  لنقل  �مي��ان   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / رمي للتمويل -�س.م.خ   قد �قام عليك �لدعوى 
درهم(   488.190.84( وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 
9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch.2.E.21 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/24 �مل��و�ف��ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/536 عقاري كلي                                     
�ىل �خل�شم �ملدخل /1- يو�شف حممد مكي- بحريني- مدير ب�شركة �لزهر�ء �لعقارية 
�لعقارية جو�ز  �ل��زه��ر�ء  ب�شركة  ����ش��ر�يل- م�شوؤول  �ليوي-  رودي��ري��ك  �دم  د�م��ني   -2
بالوكالة  ومتثلها  جمال-  ر�شاد   / �ملدعى  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل    7904662
�ي��ت��ان ج��م��ال ومي��ث��ل��ه: ح��م��د�ن حممد ح��م��د�ن ع��ب��د�هلل �ل�شام�شي    ق��د �ق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ببطالن �و ف�شخ �لعقد �ملربم �لز�م �ملدعي عليها مببلغ 
�لتاخريية 12% من  �لقانونية  وقدره )183244 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch.1.B.8 بالقاعة   11.00 �ل�شاعة   2013/7/7
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
  مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/379 نزاع مدين                                       
�ىل �ملتنازع �شده/1- �شركة ميلودي �نرتيمنت جلف ليمتد- منطقة حرة ذ�ت 
م�شئولية حمدودة- وميثلها قانونا/ جمال حممد ��شرف �بو �لوفا مرو�ن  مبا 
ع( وميثله: حممود  م  )�س  �ملتكاملة  �لم��ار�ت لالت�شالت  �شركة  �ملتنازع/  �ن 
بندب  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  �ب��وج��ري��دة.  ع��زب  حجاج 
�ملحاماة. وحددت لها  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  و�لر�شوم  �لدعوى  �خلبري يف 
لذ�  �مل�شلح  8.30 �س مبكتب  �ل�شاعة   2013/6/19 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 امل�سلح                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/227 مدين جزئي                                       

�ىل �ملدعى عليه /1- عمر حممد �ل�شرطاوي   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعى / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �بوجريدة   قد  عزب 
عليه مببلغ وقدره )5579.47 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم  بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحاق وحتى متام 
ch.2.D.17 لذ� فانت  بالقاعة  �ل�شاعة 8.30  �ملو�فق 2013/6/18  �لثالثاء 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/258 جتاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- �شيد�رثا جوفيند� كانان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
علي  عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  ح(  م  )���س  للتوزيع  ت��ي  �ي  �ملا�شة   / �مل��دع��ى 
يوؤدي  ب��ان  �مل��دع��ى عليه  �ل���ز�م  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  �حلفيتي 
 %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  (و�ل��ف��ائ��دة  دولر   6.439.689( وق���دره  مبلغ  للمدعية 
ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مه  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من 
�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/23 �ل�شاعة 9.30 
بالقاعة ch.1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .)مع تق�شري مدة �مل�شافة ل�شبوع من تاريخ �لن�شر( 
 ق�سم الق�سايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/225 تنفيذ عقاري

�ن طالب  �لقامة مبا  عبد�لروؤوف �شاميه جمهول حمل  عامر  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عبد�لمري  ع�شام  وميثله:  عامة  م�شاهمة  �شركة  ع-  م  ���س  متويل  �شركة  �لتنفيذ/ 
حمادي �لفا�شلي �لتميمي    نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/227 عقاري 
ب�شد�د  :بالز�مكم  تنفيذيا وذلك  �شند�  باعتباره  بتاريخ 2012/12/16  يوم �لحد  كلي 
مبلغ قدره )293776  درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل  15 
يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   1- �شطب عبارة )تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات 
�ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى  �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لج��ارة  �لج��ارة 
د�ئ��رة �لر��شي و�لم��الك من  �ل�شادرة عن  �لعقار  �ل��و�ردة يف �شهادة ملكية  �لد�ئرة( 
�شجالت �لد�ئرة.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
مذكرة اعالن بورود التقرير

   يف الدعوى  2012/684  ا�ستئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف / 1 -�شركة �ل�شجان �لعربي ملقاولت �لديكور ذ.م.م  جمهول 
ب�شفتها مديرة  زي�شري  /بييت جولنث  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  حمل 
�شركة �شن فالور بيكري ليمتد ذ.م.م    قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2011/1151  مدين كلي بتاريخ 2012/7/11 وحددت لها 
بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  �ملو�فق 2013/6/10  �لثنني  يوم  جل�شه 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .)علما بورود �لتقرير( 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد 10812 بتاريخ 2013/6/8   

تن�يه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 10799 بتاريخ 2013/5/22 
تريم  �لتجاري/لوجن  بال�شم   )cn-1414494  ( �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 
ميديكال �ند ريهابليتي�شن هو�شبيتال ذ.م.م  تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه �شقط 
�شهو� يف تعديل ن�شبة �ل�شركاء - تعديل ن�شبة /�مانه هولدينجز ليمتد من 49% �ىل  

36.5% -و�ل�شحيح هو تعديل ن�شبة �مانة هولدينجز ليمتد �ىل  %36
��شافة /حممد عبد�لعزيز �ل �شعد �لكو�ري بن�شبة %12.5

و�ل�شحيح هو/ ��شافة حممد عبد�لعزيز �ل �شعد �لكو�ري بن�شبة %13
بال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �لعالن �ل�شابق.

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

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3343 

�لعنو�ن:  لل�شيد�ت    فول  بيوتى  �شمبلي  �شالون   -2 للمالب�س  للريا�شة  قرية   -1 عليه:  �ملحكوم 
�ليجارية/  �مل��ن��ازع��ات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  ق��د   2013/4/21 ت��اري��خ  يف  �ن��ه  نعلمكم  بالن�شر  
�ل�شيبة  ورث��ة   : له  �ملحكوم  ل�شالح  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري يف 
من  عليهما  �مل��دع��ى  ب��اخ��الء  غيابيا:  �للجنة  حكمت  �للجنة:  حكمت  �ل�شرياين  ع��ب��د�هلل  خمي�س 
للمدعيني  بت�شليمه  و�لز�مهما   �ل�شرياين،  �ل�شيبة خمي�س عبد�هلل  ورثة  بناية  1 يف  رقم  �لدكان 
خاليا من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد و�لز�م �ملدعى عليها �لوىل بدفع �لجرة 
بالعقد مع  �مل�شماة  بو�قع �لج��رة  �لتام  تاريخ �لخ��الء  تاريخ 2007/10/12  وحتى  �مل�شتحقة من 
�لزيادة �ل�شنوية �ملقررة قانونا بو�قع )5%( خم�شوما منها ما ع�شى �ن يكون قد �شددته عن تلك 
تاريخ  �عتبار� من  وذل��ك  و�لكهرباء  �مل��اء  ��شتهالك  ما يرتب من  قيمة  ب�شد�د  و�لز�مها  �لفرة، 
وم�شروفات  �لر�شوم  وحتميلها  للمدعية،  ت�شليمها  �ع���ادة  ت��اري��خ  وحتى  �مل��وؤج��رة  �لعني  ت�شلمها 
�مل�شتند.  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  )15يوما(  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  �لدعوى. 

�شدر بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/801  جت كل - م ت- ب- اأظ

�لمار�ت     �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  للعقار�ت  �بوظبي  د�ماك  مدعي/�شركة 
�لدعوى:  مو�شوع  �ل�شعودية  �جلن�شية:  بغدو  �حمد  هنادي  عليه:  مدعي 
ندب خبري �ملطلوب �عالنه/هنادي �حمد بغدو �جلن�شية: �ل�شعودية  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لربعاء �ملو�فق 2013/6/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/931  جت كل - م ت- ب- اأظ

مدعي/�شركة د�ماك �بوظبي للعقار�ت ذ.م.م   �جلن�شية: �لمار�ت    مدعي 
ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لفطيم  ماجد  نوره  عليه: 
�حلق و�شحة �حلجز �لتحفظي 2510000 درهم �ملطلوب �عالنه/نوره ماجد 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لفطيم 
موعد�   2013/6/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل 
نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  606/ 2012 -مدين - م ر- �ص- اأظ

�مل�شتاأنف  �لردن     �جلن�شية:  بجاوي  م�شطفى  دروي�س  ز�هي  حممد   : �مل�شتاأنف 
�جلن�شية:  بكر  فالح  حممد  �ل�شيد  ميثلها  �ملتحدون  �مل�شتثمرون  عليه:حمفظة 
�لدعوى  برف�س  ق�شي  �لذي  �مل�شتاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت 
�ملطالب بها مبلغ وقدره 60000 درهم �ملطلوب �عالنه/حمفظة �مل�شتثمرون �ملتحدون 
ميثلها �ل�شيد حممد فالح بكر �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف 2012/606 مد ين - م ر-�س- �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/6/10
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدنية

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

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/155 )عمايل جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
نزيز  حممد  رقيب  �ملدعي/حممد  �ق��ام  �ل�شيانة    مل��ق��اولت  �حلمامية 
�لب�شتان- بجو�ر �لت�شالت  مياه جن�شية: بنغالدي�س عنو�نه: عجمان- 
�لدعوى برقم 2013/155 -عمايل - جزئي-  �لقدمي- ت 0525084570  
عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 22100 درهم فانت مكلف باحل�شور 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  �م��ام 
معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 13 من �شهر يونيو ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/466 )عمايل جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
بابياري  ه��الل  �مل��دع��ي/حم��م��د  �ق���ام  �مل��ب��اين   تنظيف  �لعلياء خل��دم��ات 
جن�شيته: عنو�نه: عجمان- �لب�شتان- - ت 0557212107  �لدعوى برقم 
2013/466 -عمايل - جزئي- عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ وقدره 
�لفائدة بو�قع 5% فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة  18340 درهم مع 
عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف 
�ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 19 من �شهر يونيو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8    
اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/745 )تظلم    ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�ق����ام �ملدعي/�حمد  �ل���زع���ري  ����ش��م��اع��ي��ل  �ل�����ش��رب��ي��ن��ي  ����ش��م��اع��ي��ل  �ح��م��د 
عبد�حلفيظ �حمد متويل   �لدعوى برقم 2013/745 -تظلم  عجمان- 
رقم  عري�شة  على  باأمر  �ل�شادر  �ل�شفر  من  �ملنع  من  تظلم  ومو�شوعها 
2013/611 عجمان فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق 
بو�شفك  �لق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  يونيو  �شهر  من   17 ي��وم 

مدعى عليه. حترير� يف  2013/5/26

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
اعالن بالن�سر

   رقم 2013/1322   
 �ملنذر/بنك دبي �لتجاري 

�ملنذر �ليه: منوجهر ح�شن دهقاين جم بريي 
�لتجاري  دبي  بنك  �ملنذر  يكلفك  ب��ريى   �ل�شيد/ منوجهر ح�شني دهقاين جم   �ليه  �ملنذر  �ىل 
 2007 نوفمرب   11 يف  �ملوؤخرة  �لقر�س  �تفاقية  مبوجب   )  1.617.850.30( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د 
خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار �شند� لحكام �ملادة )144( من قانون  �لجر�ء�ت 
�ملدنية ويف حال �خفق �ملخطر �ليه يف دفع �ملبلغ خالل مدة �لثالثني يوما �ملذكورة فان �ملخطر 
�شيتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ملبا�شرة �جر�ء�ت نزع ملكية �لذي يبلغ م�شاحته )1.307( 
قدم مربع   �لكائنة يف منطقة  برج خليفه مبنى ت�شرت�شل ريزيدن�شي ، �شقة رقم 4401 �لطابق 44 
دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملرهونة ل�شالح �ملخطر وحجزها وبيعها  وفق �لقو�نني �ل�شارية 

يف هذ� �ل�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/223  جت كل- م ت- ب- اأظ

�لر��شدي  عبيد  بن  �شعيد  بن  /�شعد  بوكالة  و�لتخلي�س  للنقل  �لر��شد  مدعي/موؤ�ش�شة 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �رجنت للنقليات �لعامة- ميثلها/ عبد�هلل حممد �مني �ملال 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ح�شني  نظري  حممود  وقي�شر  �ملال  عبد�هلل  وحممد 
مطالبة مالية 2.846.676 درهم �ملطلوب �عالنه/ �رجنت للنقليات �لعامة- ميثلها/ عبد�هلل 
�لمار�ت   �جلن�شية:  ح�شني  نظري  حممود  وقي�شر  �ملال  عبد�هلل  وحممد  �ملال  �مني  حممد 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لوقف(  من  بالن�شر)تعجيل  عنو�نه: 
باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/6/18 موعد�  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك  �لتجارية مبع�شكر 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/04

قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/716  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزعات الن�سائية
�لر��شدي  عبيد  بن  �شعيد  /�شعد  بوكالة  و�لتخلي�س  للنقل  �لر��شد  مدعي/موؤ�ش�شة 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لنجاح  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لمار�ت    مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 11700 درهم �ملطلوب �عالنه/ �شركة 
�لنجاح للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام 
موعد�   2013/6/19 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1002  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
حممد  هيثم  نايف  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  ع  م  �س  �لتمويل  مدعي/د�ر 
�شالح �ملي�شري مالك موؤ�ش�شة فوك�س للنقليات و�ملقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 216131 درهم �ملطلوب �عالنه/ نايف هيثم 
�لعامة �جلن�شية:  �ملي�شري مالك موؤ�ش�شة فوك�س للنقليات و�ملقاولت  حممد �شالح 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/599  جت جز- م ت- ب- اأظ

�جلن�شية:  �حلمريي  مطر  مبارك  وميثلها/  للتوظيف  �شو�عد  مدعي/�شركة 
�لعام  ذ.م.م وميثلها مديرها  �يلنجانز� للمقاولت  �شركة  �لمار�ت     مدعي عليه: 
�جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 39915 درهم + تعوي�س 
مديرها  وميثلها  ذ.م.م  للمقاولت  �يلنجانز�  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   20000
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعام 
�ملو�فق 2013/6/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ�  �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/383  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/جو�شف جورج روث �جلن�شية: فرن�شا مدعي عليه: غالب عبد�لرحمن 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  فل�شطني  �جلن�شية:   �بو�شاوي�س  حممود 
مببلغ 29000 درهم   �ملطلوب �عالنه/ غالب عبد�لرحمن حممود �بو�شاوي�س 
�جلن�شية:  فل�شطني عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لنظر  موعد�   2013/6/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1081  جت كل- م ت- ب- اأظ

بنغالدي�س  مدعي عليه: موؤ�ش�شة  مدعي/�شاهد خان غفور خان �جلن�شية: 
�جلن�شية:  �ملزروعي  خلفان  حمد  ل�شاحبها  بار  كالب  بيت�س  كامتدندو 
�لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: ندب خبري �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة كامتدندو 
بيت�س كالب بار ل�شاحبها حمد خلفان �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/837  عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لرحمن  �شفيع  رفيق  مدعي/حممد 
مطعم �شمع مهر�ن �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  مهر�ن  �شمع  �عالنه/مطعم  �ملطلوب 
�لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.50
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/223  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة �لر��شد للنقل و�لتخلي�س بوكالة /�شعد بن �شعيد بن عبيد �لر��شدي 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �رجنت للنقليات �لعامة- ميثلها/ عبد�هلل حممد 
�لمار�ت   �جلن�شية:  ح�شني  نظري  حممود  وقي�شر  �ملال  عبد�هلل  وحممد  �ملال  �مني 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 2.846.676 درهم �ملطلوب �عالنه/ قي�شر حممود 
�ن  حيث  �لوقف(  من  بالن�شر)تعجيل  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ح�شني  نظري 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/18 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/6/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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املال والأعمال

لقطاع  �لرويجية  �لعرو�س  يف  �مل�شاركة  �شهدت 
�لتجزئة �قبال كبري� منذ بدء فتح باب �لت�شجيل 
يف �لر�بع ع�شر من �شهر مايو �ملا�شي. حيث �أعدت 
�إحدى  و�ل��ت��ج��زئ��ة،  للمهرجانات  دب���ي  موؤ�ش�شة 
�لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ���رة  موؤ�ش�شات 
كافة  متنح  �لتي  �لرويجية  �لعرو�س  من  باقة 
�لختيار�ت  م���ن  و����ش��ع��اً  ط��ي��ف��اً  �ل��ت��ج��زئ��ة  جت���ار 
وفر�س �مل�شاركة يف هذه �حلملة لزيادة مبيعاتهم 
و�أرب��اح��ه��م خ��الل ح��دث مفاجاآت �شيف دب��ي ، و 

رم�شان يف دبي ، و �لعيد يف دبي . 
�لتجزئة  لقطاع  �لرويجية  �ل��ع��رو���س  وت�شهم 
�لت�شوق  وم��ر�ك��ز  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ح��الت  حتفيز  يف 

ع��ل��ى ت��ق��دمي �أف�����ش��ل �ل��ع��رو���س، و�ل��ت��ي بدورها 
ت�شتقطب �ملت�شوقني باأعد�د كبرية، وقد �أظهرت 
�شيف  مفاجاآت  بحدث  �خلا�شة  �لدر��شة  نتائج 
�أنفقه زو�ر  �أن حجم ما  دبي ل��دورة �لعام �ملا�شي 
�حلدث على �لت�شوق بلغ 4.77 مليار درهم من 
�إجمايل 12.3 مليار درهم، �أي ما ن�شبته 38.7 
باملائة تقريبا. مما يدل على جناح هذ� �حلدث يف 
�لتجارية  �ملحالت  لأ�شحاب  مثالية  بيئة  توفري 
�أعد�د  ��شتقطاب  على  وقدرته  مبيعاتهم،  لزيادة 
�إىل جانب  �لدولة،  خ��ارج  �ل�شياح من  كبرية من 

�ملت�شوقني من د�خلها. 
و�لتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ش�شة  وت�شتقبل 

�لتنمية  د�ئ�������رة  م��ب��ن��ى  يف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ط���ل���ب���ات 
مول  ودبي  �أ،  �لأعمال-�ملبنى  بقرية  �لقت�شادية 
ومركز �لطو�ر من �ل�شابعة و�لن�شف �شباحاً �إىل 

�لثانية ظهر�ً، حتى 29 �أغ�شط�س2013. 
و�لتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ش�شة  وحتر�س 
على دعم قطاع �لتجزئة من خالل �لتعاون �لبناء 
ومن  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  مع  و�ملثمر 
�لن�شطة،  و�ملو��شم  �ملهرجانات  ه��ذه  مثل  خ��الل 
مم��ا يثمر ع��ن م��و���ش��م جت���اري و���ش��ي��اح��ي ناجح، 
ول��ه��ذ� ق��ام��ت وب��ن��اء ع��ل��ى ����ش��ت��ط��الع لآر�ء جتار 
�إىل  وتق�شيمها  �مل�شاركة  فئات  بتحديث  �لتجزئة 
ليتمكنو�  �شل�شة،  بطريقة  �شرحها  مت  فئات  عدة 

و�مل�شاركة وفق رغباتهم وتطلعاتهم.  من فهمها 
وت�شم حمالت لعالمة جتارية و�حدة، وحمالت 
�شركات- وجمموعة  متعددة،  جتارية  لعالمات 
ع��الم��ات جت��اري��ة م��ت��ع��ددة، و�أك�����ش��اك ومن�شات، 
و�إعالنات  ومل�شقات،  وكتيبات  ورقية  و�إعالنات 
�إلكرونية لكل عالمة جتارية و�حدة، و�شحوبات، 
ومعار�س، وموؤ�ش�شات �إعالمية، وحمالت �لذهب 

و�ملجوهر�ت، ومطاعم-وجبات �شريعة.  
وت���ق���وم م��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل���روي���ج 
�لتجاري بتوفري �ملو�د �لرويجية �ملتعلقة بحملة 
�ل�����ش��ي��ف.. ح��ت��م��ا دب���ي م���ن خ���الل زي�����ارة �ملوقع 
 ،  www.dubaievents.ae �لإلكروين 

ت�شاميم  لنماذج  �ملخ�ش�س  �لر�بط  على  و�لنقر 
�مل��و�د �لرويجية، مبا ميكن �ملحل من حتميلها 
بال�شروط  �لل��ت��ز�م  مع  و��شتخد�مها  وطباعتها 
�مل��ت�����ش��وق متييزها  ع��ل��ى  ي�شهل  ح��ت��ى  و�لأح���ك���ام، 
عن �ملحالت غري �مل�شاركة. فيما �شتتوقف د�ئرة 
ت�شاريح  منح  ع��ن  م��وؤق��ت��اً  �لقت�شادية  �لتنمية 
�حلملة  يف  �مل�شاركة  غري  للمتاجر  �لتخفي�شات 
�ل��روي��ج��ي��ة �خلا�شة.  �ل��ع��رو���س  ف���رة  ط����و�ل 
��شتخد�م  ع����دم  �مل�������ش���ارك���ة  ����ش���روط  وت��ق��ت�����ش��ي 
����ش��م و���ش��ع��ار �حل��م��ل��ة وط��ب��اع��ت��ه ع��ل��ى منتجات 
ب��ع��د �حل�����ش��ول على  �إل  �مل���ح���الت  وم��ع��رو���ش��ات 
�لأجهزة  وتقوم  �ملوؤ�ش�شة،  من  �ل��الزم��ة  �ملو�فقة 

بدور  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  يف  �ل��رق��اب��ي��ة 
ك��ب��ري يف ت��وف��ري �ل��رق��اب��ة ع��ل��ى �لأ����ش���و�ق خالل 
�لتخفي�شات  جدية  من  للتاأكد  �لعرو�س  ف��رة 
�ملتبادلة  �لثقة  يدعم  مما  �ملعرو�شات،  وم�شتوى 

بني �أ�شو�ق دبي و�ملت�شوقني.
دبي  حتما  �ل�شيف  �لروييجية  �حلملة  وحتمل 
و�لتخفي�شات  �لرويجية  �لعرو�س  م��ن  �مل��زي��د 
�لعرو�س  يف  ي�������ش���ارك  �أن  وي���ت���وق���ع  �مل����م����ي����زة، 
�لتجارية،  �مل��ح��الت  م��ن  ع��دد كبري  �ل��روي��ج��ي��ة 
ظ��ل وجود  6000 حم��ل، يف  �إىل  ع��دده��ا  ي�شل 
�لتخفي�شات  ت�شوق، وت�شل  70 مركز  �أكرث من 

يف بع�س �ملتاجر �إىل ن�شبة 75 %.

الإنفاق على الت�س�ق يف مفاجاآت �سيف دبي 2012 بلغ 4.77 مليار درهم من اإجمايل 12.3 مليار

اإقبال كبري على امل�ساركة يف العرو�س الرتويجية لقطاع التجزئة

•• بريوت-الأنا�ضول:

وتهديد  �شوريا  يف  �لقتال  يف  �للبناين  �هلل  ح��زب  تدخل  �أدى 
�لقطاعات  و����ش���ول  �إىل  ل��ب��ن��ان،  �ىل  �حل����رب  ب��ن��ق��ل  �ل��ب��ع�����س 
�أن  ، بعد  �إىل مرحلة �لأنفا�س �لأخ��رية  �للبنانية،  �لقت�شادية 
�لأزمة  فيها  ت�شببت  �لتي  خ�شائرها  م��ن  �حل��د  حت��اول  كانت 

�ل�شورية وتد�عياتها.
وتر�جعت �حلركة �ل�شياحية، و�نخف�شت �لير�د�ت �ل�شياحية 
بن�شبة 30 % و �نخف�شت حركة �ملبيعات بال�شو�ق �لتجارية 
بلبنان،فقد تر�جعت حركة مبيعات �لجهزة �ملنزلية، و�ملالب�س، 

و�لحذية بن�شب تتجاوز 70 %.
وتوقع خرب�ء �قت�شاد لبنانيون، �أن يوؤدي �نتقال �ل�شر�ع �مل�شلح 
للنظام  �مل��وؤي��د  �هلل  وح��زب  للثورة،  �مل��وؤي��دة  �لن�شرة  بني جبهة 
وتخفي�س  �للبناين،  �لقت�شاد  هياكل  �نهيار  �إىل  �ل�����ش��وري، 
 ، �للبنانية  �للرية  قيمة  و�نهيار  للدولة،  �لئتمانى  �لت�شنيف 

بو�شولها �إىل 3000 لرية مقابل �لدولر �لوحد.
مر��شلة �لأنا�شول قامت بجولة يف �ل�شو�ق، ملعرفة �ر�ء ممثلني 
�لتجار و�لقطاع �ل�شياحي، قبل �أن ت�شتطلع �أر�ء �خلرب�ء. وقال 
تد�عيات  �إن  �ل���ش��ق��ر  ب��ي��ار  ل��ب��ن��ان  �ل��ف��ن��ادق يف  ����ش��ح��اب  نقيب 
��شافة �ىل �لنق�شام  لبنان  و�ل��ذي و�شل �ىل  �ل�شوري  �لو�شع 
�للبناين،  �لقت�شاد  على  �شلباً  �ثر  �لد�ئر  �لد�خلي  �ل�شيا�شي 
�لف   350 خ�شارة  لبنان  �شهد  �ذ  �ل�شياحي  �لقطاع  وخا�شة 

�شائح كانو� ياأتون بر� .
و�أ�شاف �ل�شقر يف مقابلة خا�شة مع مر��شلة وكالة �لأنا�شول 
�شوريا  م�شاكل  يف  �هلل  ح���زب  ت��دخ��الت  �أن  �جل��م��ع��ة،  ل��الأن��ب��اء 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  جعل  لبنان  �ىل  وتد�عياتها 
حتذر رعاياها من �لقدوم �ىل لبنان ما �أدى �ىل تر�جع حركة 

 %  40 ي�شكلون  �خلليجيني  �أن  كبري خا�شة  ب�شكل  �ل�شياحة 
من �ل�شياح و %65 من �ير�د�ت �ل�شياحة .

�أنه بعد �لجماع �لوطني على ��شناد ت�شكيل �حلكومة  و�أو�شح 
و�لتي  �لن��ف��ر�ج��ات  بع�س  لبنان  �شهد  �شالم  مت��ام  �إىل  �ملقبلة 
 35 �رتفعت م��ن  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��ادق،  �إ���ش��غ��ال  ترجمت على ح��رك��ة 
�ن تت�شكل حكومة ذ�ت تو�فق وطني يف  �آماًل   ، %  80 % �ىل 
فرة زمنية ق�شرية لن�شهد �نفر�جات جديدة. و��شرط نقيب 
�ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  يتحقق  �أن  لبنان،  يف  �ل��ف��ن��ادق  ��شحاب 

و�لمني، حتى ينتهي �خلوف على لبنان .
 وعن توقعاته ملو�شم �ل�شيف �حلايل قال لي�س هناك ما يدعي 
�لإير�د�ت  و�ن  �لأو�شاع،  رهن  �ل�شياحية  �حلركة  لأن  للتفاوؤل 
ما  نوعاً  ن�شبة كبرية  تعترب  ما  % وهي   30 بن�شبة  تر�جعت 
�ل �أنه بات لدينا خربة يف �إد�رة �لأزمات ون�شتطيع �ن نقف من 

جديد عندما ت�شمح �لفر�س .
بلبنان  �ل�����ش��ي��اح��ة  ع����ودة ح��رك��ة  م��ت��ف��ائ��ل لأن  �أن����ه  و�أ�����ش����اف، 
لطبيعتها، تكون �شريعة جد� وهذ� ما حدث بعد حرب يوليو-

متوز 2006 �شد ��شر�ئيل .
و�أو�شح �أن هذ� ما حدث �أي�شا بعد حرب �ل�شو�رع �لتي �شهدتها 
�يام   10 بعد  لبنان  �شهد  �ذ   ،2008 م��اي��و-�ي��ار  ب��ريوت يف7 
فقط من �تفاق �لدوحة حركة �شياحية جيدة، متمنيا �أن يجري 

�تفاق �قليمي ودويل حول لبنان ليعاود �لقت�شاد ن�شاطه .
يذكر �أن معّدل �إ�شغال �لفنادق يف بريوت قد تر�جع 17.2 % 
 ،2013 % يف �شهر مار�س-�آذ�ر   52.6 على �شعيد �شنوّي و 

وهو �ملعّدل �لأدنى يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا.
وعلى م�شتوي �ل�شو�ق �لتجارية، فحالها لي�س �ف�شل �ذ يوؤكد 
ن  ب��ريوت  �لعا�شمة  يف  �لتجارية  �مل��ح��الت  ��شحاب  م��ن  ع��دد 
% ب�شبب   70 ن�شبة حركة مبيعاتهم قد تر�جعت لأكرث من 

�ك�ش�شو�ر�ت  حمال  �شاحب  نكد  �يلي  وق��ال  �لأمنية.  �لو�شاع 
 %  30 ح��و�يل  �حلالية هي  �ملبيعات  ن�شبة حركة  �إن  منزلية 
فقط �ي تر�جعت 70 %، وذلك ب�شبب �حلرب �ملحيطة بلبنان 
مما دفع �ملو�طن بالتوقف عن �شر�ء �ملقتنيات �لكمالية لتقت�شر 

م�شرياته على �ملو�د �ل�شرورية كالطعام و�ل�شر�ب .
�أن  لالأنباء،  �لأنا�شول  وكالة  مر��شلة  مع  حديثه  يف  و�أ���ش��اف 
�خلليجي  �لتعاون  دول جمل�س  قبل  �لخ��رية من  �لتحذير�ت 
ُت��رف��ع هذه  �ن  �مل��و�ط��ن��ني، متمنيا  خ���وف  �شبب  ه��ي  �مل��ب��ا���ش��رة 

�لتحذير�ت لي�شهدو� مو�شم �شيف حافل . 
يرحمك  �هلل  �شهاب  ف��وؤ�د  �حل��اج  قالها  عبارة  �ول  كانت  بينما 
�ل�شعب  بات من  �للبناين  �ل�شعب  �أن  �عترب  و�ل��ذي  لبناين  يا 
�ل�شائح  �م��ا  كاللب�س،  بالكماليات  يفكر  �ن  له  فكيف  ياأكل  �ن 
�لجنبي فلم يعد ياأتي . و�أ�شاف �شهاب يف حديثه مع مر��شلة 
وكالة �لأنا�شول ، �أن �حلركة �لتجارية يف حماله للمالب�س قد 
تر�جعت بن�شبة 99 % يف ��شارة منه �ىل �ن �ملبيعات متوقفة 
ب�شكل �شبه تام . و�أرجع �شهاب �ل�شبب يف تر�جع حركة �ملبيعات 
�إىل �حلرب �لد�ئرة يف دول �ل�شرق �لو�شط و�حلرب �لكالمية 
�لتي يعاين منها لبنان و�لتي تعترب �أقوى باأ�شعاف من �ل�شالح 
خا�شة �ن هناك ت�شنجات كالمية ت�شحن �ل�شعب وتوؤدي لعزوف 

�ل�شائحني عن �لقدوم للبنان .
�لأو�شاع  �أن  �أح��ذي��ة  م���رو�ن جم���ذوب �شاحب حم��ال  و�ع��ت��رب 
�لقت�شادي  �ل��ق��ط��اع  على  بثقلها  �أرخ���ت  لبنان  يف  �ل�شيا�شية 
 . �ل��رك��ود  من  حالة  ت�شهد  و�لتي  �لتجارية  �لأ���ش��و�ق  وخا�شة 
�أن  �لأنا�شول  وكالة  مر��شلة  مع  حديثه  يف  جم��ذوب  و�أ���ش��اف 
�لو�شاع  ب�شبب   %  80 بن�شبة  تر�جعت  ق��د  �ملبيعات  حركة 
لريتاح  قلياًل  �لعمل  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  �ل�شيا�شيني  م��ن  مطالباً 

�ل�شعب �للبناين من خطاباتهم �ملتاأججة .

تدخل حزب اهلل يف القتال خف�ش الإيرادات ال�سياحية يف لبنان 30 % وحركة املبيعات 70 % 

القت�ساد يلفظ اأنفا�سه الأخرية بنقل ال�سراع ال�سوري اإىل لبنان
بدء فعاليات موؤمتر تركيا والحتاد الأوروبي وم�ساكل العوملة يف ا�سطنبول 

•• ا�ضطنبول-الأنا�ضول:

بد�أت، �م�س يف مدينة ��شطنبول �لركية، فعاليات موؤمتر م�شتقبل تركيا و�لحتاد �لأوروبي �مل�شرك يف مو�جهة 
�لر�شمية  �لفعاليات  �لركية. وح�شر  �لأوروب��ي يف �حلكومة  �لحت��اد  �شوؤون  وز�رة  تنظمه  �ل��ذي   ، �لعوملة  م�شاكل 
�أردوغ��ان، ونظريه �ل�شلوفاكي روب��رت فيكو ، وم�شوؤول جلنة  للموؤمتر كل من رئي�س �ل��وزر�ء �لركي رجب طيب 
تو�شيع �لحتاد �لأوروبي �شتيفان فول ، ومب�شاركة و��شعة من قبل �شيا�شيني �أوروبيني و�أكادمييني وكبار �ملوظفني 
وعدد من م�شوؤويل �ملجتمعات �ملدينة وموؤ�ش�شات �لفكر. ويعالج �ملوؤمتر �لذي ي�شت�شيفه �أكمن باغي�س ، وزير �شوؤون 
، و  �آف��اق �لقت�شاد �لعاملي و�مل�شاكل �لذي تعر�شه  �أهمها،  �لحت��اد �لأوروب��ي يف �حلكومة �لركية م�شائل عديدة 
�لأمن و�لدميقر�طية يف ظل �لعوملة ، و م�شتقبل �لتكامل �لأوروبي ، و �لتبدلت يف نظام �حلوكمة �لعاملية وتاأثري�ت 
ذلك على �لعالقات �لركية �لأوروبية . و�أو�شحت �شو�ل �إ�شكندر رئي�شة �ل�شيا�شات �لت�شاركية يف وز�رة �شوؤون �لحتاد 
�لأوروبي �لركية، �أن �لحتاد �لأوروبي لن يتجاهل موجة �لتبدلت �حلا�شلة يف �ملنطقة، وعليه �ل�شتفادة من هذ� 
�إىل منظومة  تركيا  بان�شمام  �مللفات �خلا�شة  ��شتكمال  �إىل �شرورة  �إن�شاين، م�شري�ً  �أكرب م�شروع  لبناء  �لفر�شة، 
�لحتاد �لأوروبي ومن ناحيته �أّكد �أنيكو جيوري وزير �شوؤون �لحتاد �لأوروبي يف �حلكومة �لهنغارية، �أهمية �لنفوذ 

و�لدور �ل�شيا�شي �لذي تلعبه تركيا يف �ملنطقة، و�أهمية موقها �جلغر�يف كمعرب للتو��شل يف جمال �لطاقة.

•• القاهرة-وكالت:

خالل  ف��ادح��ة  بخ�شائر  �مل�شرية  �ل��ب��ور���ش��ة  منيت 
جل�شات تعامالت �لأ�شبوع �ملا�شي، مدفوعة بخروج 
للم�شتثمرين  �لبيعي  و�لجت��اه  �ل�شتثمار  �شناديق 
زي��ادة خ�شائر كافة  �شاهم يف  �لعرب و�لأج��ان��ب، ما 
�لأ�شهم. وقال خرب�ء ومتعاملون يف �ل�شوق �إن �أزمة 
�إثيوبيا  بني  ظهرت  �لتي  و�خل��الف��ات  �لنه�شة  �شد 
حادة،  خ�شائر  حتقيق  �إىل  �ل�����ش��وق  دف��ع��ت  وم�����ش��ر 
�إ�شافة �إىل �مل�شاكل �لقت�شادية �لتي تو�جه حكومة 
�لتي  �لتظاهر�ت  بخالف  قنديل،  ه�شام  �ل��دك��ت��ور 
ترفع  �أن  �ملتوقع  م��ن  و�ل��ت��ي  مت��ر  حركة  لها  تدعو 

خ�شائر �لقت�شاد �مل�شري خالل �ل�شهر �جلاري.
وخ�شر ر�أ�س �ملال �ل�شوقي لأ�شهم �ل�شركات �ملدرجة 
يف �ل�شوق نحو 19 مليار جنيه، مبا يعادل 5.2%، 
لدى  جنيه  مليار   361.4 م�شتوى  من  مر�جعاً 
�إغالق تعامالت �خلمي�س �ملا�شي �إىل نحو 342.4 

مليار جنيه لدى �إغالق تعامالت �خلمي�س.
�مل�����ش��ري��ة لدر��شات  ن��ائ��ب رئ��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة  وق����ال 
ت�شريحات  ع��ادل، يف  و�ل�شتثمار، حم�شن  �لتمويل 
�مل�شرية  �مل��ال  �شوق  يف  �ملتعاملني  �إن   ، للعربية.نت 
�لقدرة  وع��دم  و�ل��رق��ب  �لقلق  م��ن  حالة  يعي�شون 
على �تخاذ قر�ر بال�شر�ء �أو �لبيع و�شط �شح �شديد 
 30 لتظاهر�ت  �لدعو�ت  ��شتمر�ر  مع  �ل�شيولة  يف 

و��شتمر�ر  �لنه�شة  �شد  �أزم���ة  ح�شم  وع���دم  يونيو 
�مل�شرية  �ل��ب��ور���ش��ة  �أد�ء  �أن  و�أك�����د   . مت���رد  ح��م��ل��ه 
عك�س ��شتمر�ر خماوف �ملتعاملني نتيجة �لتوتر�ت 
�مل�شريني  �مل�شتثمرين  خم��اوف  يثري  ما  �ل�شيا�شية 
�مل�شتمرين يف �لبيع، مو�شحاً �أن تكر�ر �لأزمات �أدى 

�إىل هذ� �لهبوط �حلاد.
�لرئي�شي  �ملوؤ�شر  فقد  فقد  �ملوؤ�شر�ت،  �شعيد  وعلى 
للبور�شة �إيجي �إك�س 30 نحو 377 نقطة تعادل 
 5438 %7 مر�جعاً من م�شتوى  ما يقرب من 
�إىل  �ملا�شي  تعامالت �خلمي�س  �إغ��الق  ل��دى  نقطة 

نحو 5061 نقطة لدى �إغالق تعامالت �أم�س.
كما فقد موؤ�شر �لأ�شهم �ل�شغرية و�ملتو�شطة �إيجي 

بعدما   7.2% ت��ع��ادل  نقطة   32 نحو   70 �إك�����س 
ت���ر�ج���ع م���ن م�����ش��ت��وى 440 ن��ق��ط��ة ل����دى �إغ����الق 
نقاط   408 نحو  �إىل  �ملا�شي  �خلمي�س  تعامالت 

لدى �إغالق تعامالت �أم�س �لأول.
نطاقاً  �لأو���ش��ع  �مل��وؤ���ش��ر  لت�شمل  �خل�شائر  و�م��ت��دت 
�إيجي �إك�س 100 و�ل��ذي فقد نحو 41 نقطة مبا 
741 نقطة  %5.5 مر�جعاً من م�شتوى  يعادل 
نحو  �إىل  �ملا�شي  �خلمي�س  تعامالت  �إغ���الق  ل��دى 

�أم�س. تعامالت  �إغالق  لدى  نقطة   700
ول��ف��ت ع���ادل �إىل غ��ي��اب �ل��ق��وى �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة نتيجة 
ملحفز�ت  �ل���ب���ور����ش���ة  و�ف���ت���ق���اد  �ل�����ش��ي��ول��ة  ل��ن��ق�����س 
على  يغلب  �لذي  �حلذر  �لرقب  نتيجة  �لتد�ولت 

�ل��رئ��ي�����ش��ي يف  �ل��ه��دف  �أن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني، م�����ش��ري� �إىل 
و�ل�شيولة  �لثقة  �إع���ادة  يف  يتمثل  �حلالية  �ل��ف��رة 
�إىل �ل�شوق، فيما تنتظر �ل�شوق دخول �شيولة حتول 
كفتها ولكن �لرقب و�حلذر من �ملقبل خا�شة من 
قبل �ملوؤ�ش�شات هو �لعنو�ن �لرئي�شي لل�شوق، موؤكد�ً 

�أن �نخفا�س �أحجام �لتد�ولت يعك�س حالة �لرقب 
�حلذر لدى �مل�شتثمرين لتطور�ت �لتد�ولت خالل 
�جلل�شات �ملقبلة، خا�شة �أن هناك �إحجاما عن �شخ 
�شيولة جديدة فال�شيولة تتناقل يف �لأ�شا�س ما بني 

�لأ�شهم و�لقطاعات ب�شورة و��شحة.

خروج �سناديق ال�ستثمار للم�ستثمرين العرب والأجانب

�سد النه�سة يكبد بور�سة م�سر خ�سائر فادحة

•• وا�ضنطن-ا ف ب:

�لختالفات يف  لقد خرجت  �لرويكا معدودة؟  �يام  باتت  هل 
�شفوف هذ� �لتحالف غري �لر�شمي بني �شندوق �لنقد �لدويل 
دول يف منطقة  �رب��ع  �ن��ق��اذ  كلف  �ل��ذي  �لوروب��ي��ني  و�شركائه 
�ليورو، �ىل �لعلن ب�شان �ليونان حتت طائلة تعري�س م�شتقبله 

للخطر.
وبعد ��شهر من �لتوتر�ت ور�ء �لكو�لي�س، خرج �شندوق �لنقد 
غياب  �ىل  خ��ا���س  ب�شكل  م�شري�  �لرب��ع��اء  �شمته  ع��ن  �ل���دويل 
�لكفاء�ت لدى �ملفو�شية �لوروبية و�لبنك �ملركزي �لوروبي، 

و�ىل برودتهما يف �د�رة �حلالة �ليونانية �ل�شائكة يف 2010.

لهذ�  �ل���ش��ا���س  معار�شتها يف  �ب���دت  �ل��ت��ي  ب��روك�����ش��ل  ف��ع��ل  ورد 
�لت�شخي�س، مل يكن �يجابيا حيال هذه �لهيئة �ملختلطة �لتي 
وجتنيبها  �ثينا  لتعومي  وحت��دي��د�   2010 يف  ب��ال��ق��وة  ول���دت 

�لفال�س.
فاحل�شيلة �حل�شابية للرويكا لي�شت مغرية. وحدها �يرلند� 
�لثالث  �ل��دول  بينما  �لنمو  �ىل  �لعودة  �لن من  متكنت حتى 
�لخرى �لتي و�شعت حتت رقابتها �ليونان و�لربتغال وقرب�س 
تغرق يف �لنكما�س و�لبطالة �ملرتفعة على خلفية �عر��شات 

على �لتق�شف.
�ليوم  �ل�شتفهام  عالمة  يطرح  �ل��ذي  هو  ب��ال��ذ�ت  عملها  لكن 
لوكالة  �ل���دويل  �لنقد  �وروب��ي��ة يف �شندوق  دول��ة  وق��ال ممثل 

نكذب  ل  �ن  ينبغي  هويته  ع��ن  �لك�شف  ر�ف�شا  بر�س  فر�ن�س 
على �نف�شنا، هناك خالفات حادة على �شفتي �لطل�شي يتبادل 
�شندوق �لنقد �لدويل و�لوروبيون �لتهامات ويقف كل منهم 
على خطه �ل��دف��اع��ي وي��ب��دو �ن �ل��روي��ك��ا ت��ع��اين م��ن خطيئة 
��شلية. فقد ماطل �لوروبيون لفرة طويلة قبل �ن ي�شتعينو� 
�مل�شاعد�ت  �ل��دويل وخربته يف متابعة خطط  �لنقد  ب�شندوق 

�مل�شروطة باجر�ء�ت تق�شف �شارمة.
وقال نيكول فريون �خلبري �لقت�شادي لدى موؤ�ش�شة بير�شون 
�ن�شتيتيوت يف و��شنطن ومركز �لبحاث بروغل يف بروك�شل �ن 
�ل��دويل من �ج��ل �مو�له و�منا  ت��دع �شندوق �لنقد  �وروب��ا مل 

لو�شع �شيا�شات تق�شف وفر�س تطبيقها .

انخفا�س الدولر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية خالفات الحتاد الأوروبي و�سندوق النقد توؤثر بالرتويكا
•• لندن-رويرتز:

بد� �لدولر �شعيفا ومعر�شا ملزيد من �لنخفا�س �م�س بعد يوم من ت�شجيله �أكرب �نخفا�س يف يوم و�حد 
�لعملة ملزيد من  �لتي قد تدفع  �لوظائف �لمريكية  بيانات  �شنو�ت وقبيل �شدور  �أم��ام �لني يف ثالث 
�لهبوط �ذ� جاءت دون �لتوقعات. ومن �ملنتظر �شدور بيانات �لعمالة �لمريكية غري �لزر�عية يف �ل�شاعة 
1230 بتوقيت جرينت�س و�أظهر ��شتطالع �أجرته رويرز �أن �لبيانات من �ملتوقع �أن تظهر زيادة قدرها 
170 �لف وظيفة يف مايو �أيار. لكن بيانات �شدرت يف �لفرة �لخرية �ثارت خماوف من �أن تاأتي بيانات 
�لوظائف �شعيفة وحتد من �حتمالت �أن يقل�س جمل�س �لحتياطي �لحتادي �لبنك �ملركزي �لمريكي 
�ن  93ر96 ين بعد  ت��د�ول عليه  �أح��دث  �ل��دولر يف  ل�شر�ء �ل�شول يف وقت قريب. و�شجل  برناجمه 
�نخف�س �ىل �أدنى م�شتوياته يف �شبعة ��شابيع عند 55ر95 ين بانخفا�س بنحو ثمانية باملئة عن �أعلى 

م�شتوياته يف �أربع �شنو�ت ون�شف �ل�شنة عند 74ر103 ين �لذي �شجله يوم 22 مايو.

و500 �سركة اأملانية تتاأ�س�ش كل عام 

ال�سركات الأملانية ا�ستثمرت 10 مليارات يورو يف تركيا 
•• دنيزيل-الأنا�ضول:

�أ�شار �أبرهارد بوهل �ل�شفري �لأملاين لدى تركيا، �إىل �أن �ل�شركات �لأملانية ��شتثمرت 10 مليار�ت يورو يف تركيا، و�أنها 
تزد�د مبعدل 500 �شركة كل عام، لفتا �إىل �أن تركيا متثل منطقة ��شتثمارية جذ�بة �إىل حد كبري.

وخالل �لجتماع �لذي عقد يف �أحد �لفنادق مبدينة دنيزيل �لركية، مبنا�شبة �ليوم �لقت�شادي �لركي �لأملاين �أفاد 
�ل�شفري �لأملاين �أن �لجتماع يهدف �إىل تعقب و�لتعرف على فر�س �ل�شتثمار يف خمتلف �ملدن و�ملناطق �لركية.

�ل�شركات  و�أن  �لبلدين،  �لقت�شادي بني  �لتعاون  �أجل حتقيق  تبذل جهودها من  �لأملانية  �ل�شفارة  �أن  بوهل  وذكر 
�لأملانية ت�شتثمر يف تركيا ب�شكل كبري، لفتا �إىل �أن هذ� جاء نتيجة �لثقة �لأملانية جتاه �ل�شتقر�ر �لقت�شادي يف 
�أجل زيادة �لتعاون �لقت�شادي بني  �أهمية �لعمل من  �إىل  تركيا. و�أ�شار عبد �لقادر دمري حمافظ مدينة دنيزيل 
�لبلدين، و�أن �شركات مبعايري عاملية ت�شتثمر يف �ملدينة وبعد �لجتماع جتول �ل�شفري �لأملاين برفقة و�يل مدينة 

دنيزيل و�مل�شاركون يف �لجتماع، حمطة �لغاز �لطبيعي �لتي �أن�شاأتها �شركة �أملانية بال�شر�كة مع �شركة تركية.
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فقدان جواز �سفرت
�لك�شندر  �مل���دع���و/  ف��ق��د  
بريطانيا   - دوث�����ى  و�ت 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
رقم   )503331712(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

050/7832646

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل�����دع�����و/ ي�����زن ن����ز�ر 
م�شطفى يعقوب   - �لردين 
رقم    �شفره  �جلن�شية- جو�ز 
�شادر    )L124116(
عليه  يجده  من  �لردن  من 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

050/6607103

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد نا�شر 
م��ي��اه   - بنغالدي�س  �ن���و 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
 )593699( رق����������م   
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/1504910

فقدان جواز �سفر
فقد  �ملدعو/ عمر �حمد �بر�هيم عبد�لرحمن 
�لزعيري  - م�شر �جلن�شية- جو�ز �شفره 
عليه  ي���ج���ده  م����ن   )5011388( رق�������م   
�لت�شال بتليفون رقم 050/4920041

اعالن تغيري ا�سمت
��شماعيل-  ����ش���ه���ز�د  �ن�����ا 
�جلن�شية  ب���اك�������ش���ت���اين 
و�ح��م��ل ج����و�ز ���ش��ف��ر رقم 
)AK1854192( و�رغب 
من  ������ش����م����ي  ت���غ���ي���ري  يف 
��شماعيل  ���ش��ه��ز�د  حممد 
�ىل �سهزاد ا�سماعيل   . 

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ رج�����اء 
ن���������اج���������ى      - �مل����غ����رب 
�شفره  ج���و�ز  �جلن�شية- 
    )801409( رق���������م   
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
رقم  بتليفون  �لت�����ش��ال 

050/3227558

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/183 تنفيذ جتاري
طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد- وميثله �ل�شيد/ ��شد ح�شن بورنى  عنو�نه: �مارة دبي- بر دبي- �شارع 
�ل�شيخ ز�يد- بعد فندق �لفريمونت- بناية بارك بلي�س- �لطابق 17 �ملنفذ �شده: حامد مر�د بن حاجي مر�د 
علي عنو�نه: �مارة �ل�شارقة- �شارع �لذيد- فيال رقم 207 يعلن بار�شاد �ملدعى   �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/6/19 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
www. شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �للكروين��

emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل 
�جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتكات. بيع 
ح�شة يف مر�شي دبي رقم �لر�س : 170 ��شم �ملبني : �ملرجان 1 رقم �لعقار 2308 �مل�شاحة: 89.26 مر مربع 
�لقيمة 1300000 - �لثنية �لول رقم �لر�س : 77 �مل�شاحة 120.79 مر مربع ��شم �ملبنى: مادي�شون ريزدن�شى 

رقم �لعقار 1503 �لقيمة : 1600000 درهم . مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1521   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود  �ملنذر �ليه: رفيق �لر��شي    )جمهول حمل �لقامة(  
يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل �ملوؤرخة 28 �بريل 2007 و�مل�شتند�ت �لخرى 
�ثنني مليون  �مار�تي )  �لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وق��دره 2.452.767.29 درهم  �لعالقة و�ملربمة مع  ذ�ت 

و�ربعمائة �ثنان وخم�شون �لف و�شبعمائة �شبعة و�شتون درهم ت�شعة وع�شرون فل�س( 
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�شمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�شفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل   
�لثالثة، دبي �لمار�ت  �لم��ار�ت  �لفيال( رقم 465 يف منطقة تالل   ( �لعقار  �لعقاري( وذل��ك على  )�لرهن 
�لعربية �ملتحدة و�لكائنة على �لر�س رقم 3439،  و�لتي تبلغ م�شاحتها 2.741.81ق��دم مربع وذلك مقابل 
مبلغ وقدره 2.137.500 درهم �مار�تي ) �ثنني مليون ومائة و�شبعة وثالثون �لف وخم�شمائة درهم( وقد مت 
ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح �ملنذر وفقا لالأ�شول لدى د�ئرة �لر��شي و�لمالك يف دبي بتاريخ 7 مايو 2008.

مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 

وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار.
 ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على 

�لرقم 3904722- 971-4  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1523   

�ليهما:�ل�شيد/ علي تربيزي فرد و�ل�شيدة  �ملنذر  �ل�شرق �لو�شط �ملحدود   ��س بى �شي  �ت�س  �ملنذر/  بنك   
مارجان تربيزي فرد )جمهول حمل �لقامة(  

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل �ملوؤرخة 24 فرب�ير 2008 و�مل�شتند�ت �لخرى 
�لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره 3.122.514.34 درهم �مار�تي ) ثالثة مليون  ذ�ت �لعالقة و�ملربمة مع 

ومائة و�ثنان وع�شرون �لف وخم�شائة و�ربعة ع�شر درهم و�ربعة وثالثون فل�س ( 
 مقابل هذ� �لدين قام �ملنذر �ليهما )ب�شفتهما �لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا تاأمينياً للمنذر 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ) �ل�شقة( رقم 803 على �لر�س رقم 1118، و�لتي تبلغ م�شاحتها 198.62 
قدم مربع، يف منطقة نخلة جمري�، �بوكيبال بي 17 دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وذلك مقابل مبلغ وقدره 
2.700.000 درهم �مار�تي ) �ثنني مليون و�شبعمائة �لف درهم �مار�تي(  وقد مت ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح 

�ملنذر وفقا لالأ�شول لدى د�ئرة �لر��شي و�لمالك يف دبي بتاريخ 27 نوفمرب 2012.
مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 

وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار.
 ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على 

�لرقم 3904722- 971-4  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ 2013/6/8     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1522   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود
  �ملنذر �ليه: / نادر نور حممد نامد�ر قلعة جوقي  )جمهول حمل �لقامة(  

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل �ملوؤرخة 25 �غ�شط�س 2008 و�مل�شتند�ت �لخرى 
ذ�ت �لعالقة و�ملربمة مع �لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره 3.701.737.20  درهم �مار�تي ) ثالثة مليون 

و�شبعمائة وو�حد �ف و�شبعمائة �شبعة وثالثون درهم وع�شرون فل�س  ( 
 مقابل هذ� �لدين قام �ملنذر �ليهما )ب�شفتهما �لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا تاأمينياً للمنذر 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ) �لفيال( رقم 353.377 يف منطقة تالل �لمار�ت �لثالثة، دبي �لمار�ت 
درهم  وق��دره 3.040.000  وذلك مقابل مبلغ  2.745.90 قدم مربع  تبلغ م�شاحتها   و�لتي  �ملتحدة،  �لعربية 
�مار�تي ) ثالثة مليون و�ربعون �لف درهم �مار�تي(  وقد مت ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح �ملنذر وفقا لالأ�شول 

لدى د�ئرة �لر��شي و�لمالك يف دبي بتاريخ 6 �كتوبر 2008.
مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 

وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار.
 ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على 

�لرقم 3904722- 971-4  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/178 مدين جزئي       

بالن�شر  �لعنو�ن:  �ملن�شوري  علي  �شعيد خليفة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
هذه  عليك  حكمت  ق��د  2012/5/27م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك 
�حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح /حممود عدنان 
عبد�لرحيم بطاينة بالتايل: حكمت �ملحكمة: بالز�م �ملدعى عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ 8000 درهم مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف.   

.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/2  

القا�سي/ مدينه عامر العامري

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     

�ىل من يهمه �لأمر...
 بهذ� نبلغ عمالئنا باأن �ملوظف/)بيجو بودوكاد�ن( هندي �جلن�شية يحمل جو�ز 
ك��ان يعمل معنا بوظفية حما�شب- قد  و�ل��ذى   )E 8253221( رق��م �شفر 
ترك �لعمل لدى �ملوؤ�ش�شة �لتي يعمل بها 1- �شركة )�شتار �شتيل �ند �كويبمنت�س 
م م ح( 2- �شركة ) ناه�س لالأنابيب و�لدو�ت م م ح ( يف �مارة �ل�شارقة �ملنطقة 
�حلرة- �حلمرية- وذلك من �لول من �شهر يونيو 2013 �ل�شركة غري م�شوؤولة 
عن �أية ت�شر فات يقوم بها �ملذكور نيابة عن �ل�شركتني، وذلك �عتبار� من تاريخ 
ن�شر ه��ذ�  �لع��الن بال�شحف �لر�شمية، وحت��ذر �ية جهة من توظيفه . حتى 

�لنتهاء من �جر�ء�ت �لغاء �قامته لدى �ل�شركة بالطرق �لقانونية .
ين�سر هذا العالن على م�س�ؤولية ال�سركة.

اإ�سعار اإنهاء خدمة

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
يف الدعوى رقم 2012/346 جتاري كلي ابوظبي

�لتجاري  �ل�شم�س   معر�س  �شركة  عليهم/1-  �ملدعى  �لوطني-  �لحت��اد  /بنك  �ملدعى 
ذ.م.م �ملدعى عليها �لوىل 2( �بر�هيم حممد عبد�هلل �ل�شام�شي- �ملدعى عليه �لثاين 
ب�شفته كفيل مت�شامن لل�شركة �ملدعى عليها �لوىل 3( عبد�لغفار �بر�هيم �شاحبي- 
عليها  �ملدعى  لل�شركة  مت�شامن  كفيل  ب�شفته  �دخ��ال��ه  �ملطلوب  �لثالث  عليه  �ملدعى 
ب�شفته  �دخاله  �ملطلوب  �لر�بع  عليه  �ملدعى  بايدر-  �بر�هيم  علي  ح�شني   )4 �لوىل، 
كفيل مت�شامن   لل�شركة �ملدعى عليها �لوىل، يدعوكم �خلبري حل�شور �جتماع �خلربة 
يف �لدعوة �ملذكورة �عاله وذلك يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/13 يف متام �ل�شاعة 
11.00 �شباحا مبقر مكتب حمامي �ملدعى/ �ملكتب �لدوىل �حلديث- �س حمد�ن برج 

�لفرد�ن- �لطابق 3.
اخلبري احل�سابي/ حممد علي الزرد

 اعالن اجتماع خربة

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
ق�سية رقم 2011/463  جتاري كلي 

تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �نه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
بنحالل �شركة �شرب�نو لعمال �لرخام و�جلر�نيت ذ.م.م ق�شية رقم 2011/463 
جتاري كلي ت�شفية ق�شائية هذ� وقد مت ��شتبد�ل �مل�شفي �لق�شائي �ل�شابق ) 
�لزرعوين / ت�شارترد دبي للمحا�شبة و�لتدقيق( �ىل  ��شماعيل حممد  حممد 
�مل�شفي �لق�شائي �جلديد �شابر عبد�للطيف يون�س/ مكتب �لعني للتدقيق- 
�لعني. وعلى من لديه �عر��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �جلديد خالل 
�مل�شتند�ت �لثبوتية وعلى  ��شبوع من تاريخ هذ� �لعالن م�شطحبا معة كافة 

�لعنو�ن �لتايل:
للتدقيق هاتف  �ل��ع��ني  �مل��ه��ريي- مكتب  بناية جم��م��وع  �ل��ع��ام-  �ل�����ش��ارع  �ل��ع��ني 

037660533 وفاك�س رقم 037660522 �س ب 18566 موبيل 6232486.

اعـالن بالت�سفية

ا عالن  فقدان �سهادة ا�سهم 
 ي��ع��ل��ن �ل�����ش��ي��د/ ف��ه��د ف��ق��ا���س ع��م��ر �شامل 
�لعامري �مار�ت �جلن�شية عن فقد�ن �شهادة 
رقم  �لو�حة حتمل  �شركة  �شادرة من  ��شهم 
1190271 ) بعدد 272 �شهم( على من يجدها 
برجاء �لت�شال على 0504418586 م�شكور�ً.

�سهادة باعتناق دين ال�سالمي
�نا، �ر�شد  ندمي با�شنا باك�شتاين 
�جلن�شية ويحمل بطاقة  هوية 
�شادر  رقم)84902968( 
م��ن �لم�����ار�ت   - ق��د �عتنقت 
�ل�����ش����الم �م�����ام حم��ك��م��ة بني 
و��شبح  �لب���ت���د�ئ���ي���ة-  ي���ا����س 
��شمي حممد عبداهلل   وهذ� 

للعلم.

اعــــالن قطع عـــالقة
لالأدو�ت  �جلزيرة  �شقر  موؤ�ش�شة  تعلن 
�لكهربائية و�للكرونية �بوظبي- عن قطع 
عالقتها باملدعو/ �ن�س حممود �شعود- �شورى 
 )N003409867( جلن�شية- جو�ز �شفر رقم�
يعمل لدينا م�شئول حمل حيث �نه مت قطع 
�شخ�شية  �شفة  �ي  له  ولي�س  معه  �لعالقة 
�لد�رية  �لنو�حي  كل  من  �ملذكورة  باملوؤ�ش�شة 
�لتعامل  من  نحذر  كما  و�لفنية.  و�ملالية 
�ملوؤ�ش�شة نهائيا حتى ل يقع حتت  معه با�شم 

�مل�شاءلة �لقانونية. وهذ� للعلم.
ن�سر على م�سئ�لية املعلن

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/302 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

�لمار�ت  �جلن�شية:  ����س.م.ع  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: حممد �شنو� حممد �جلن�شية: �لهند مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�عالنه/حممد  �ملطلوب  قانونية  ف��ائ��دة   %12  + دره��م   12815 بقيمة  مالية 
�شنو� حممد �جلن�شية: �لهند  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/25 موعد� لنظر 
�لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �لق��ل. �شدر  �ي��ام على  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   قبل �جلل�شة 

2013/6/4:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �ل�شبت 8 يونيو 2013 �لعدد 10812      

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  529/ 2013 -عمايل - م ع- �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : �ملوؤ�ش�شة �خلا�شة لد�رة �لعقار�ت �جلن�شية: �لمار�ت  �مل�شتاأنف عليه:نريمال 
مارتني �شو�مي باتريك �ك�شافري �جلن�شية: �لهند مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم 
يف �ملبلغ 17610 درهم وتذكرة �ل�شفر )1000 درهم( �ملطلوب �عالنه/نريمال مارتني 
�شو�مي باتريك �ك�شافري �جلن�شية: �لهند  �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1883 عم جز-م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق 2013/6/9 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 

�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
يف الدعوى رقم 2012/66 جزاء- ابوظبي    

�لثالثية  �خلربة  جلنة  ندب  قر�ر  مبوجب  �جلن�شية  ��شر�يل  نويه�س-  �ل�شيد/�كرم 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله وحيث �نه مل ي�شتدل على عنو�نك فنعلمك بطريق �لن�شر 
باجلريدة ب�شرورة �حل�شور، �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد،  �مام جلنة �خلربة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 يف متام �ل�شاعة  9.00 �شباحا مبقر �د�رة �شوؤون �خلرب�ء،  
رقم  �لفرعي  �ل�شارع  �لزعفر�نه-  منطقة  �مل���رور-  �شارع  �بوظبي-  مدينة  يف  �لكائن 
)13( مقابل �شوق �لم��ار�ت �لعام. هاتف  026512257 فاك�س : 026513837 علما بانه 
يف حال عدم ح�شوركم �و �لوكيل �ملعتمد لديكم ف�شوف ن�شتمريف �عمال �خلربة وفقا 

لالجر�ء�ت �لقانونية بهذ� �ل�شاأن.
عن جلنة اخلربة الثالثية
اخلبري احل�سابي/ د. �سمري حممد علي ح�سن

 اعالن اجتماع خربة

العدد  10812 بتاريخ   2013/6/8     
يف الدعوى رقم 2013/603 جتاري كلي - ابوظبي    

�شلطان  علي  عليه:عبد�هلل  و�ملدعى  �لول  �خلليج  �ملدعى/بنك 
�جتماع �خلربة  �مل�شريف حل�شور  �لدرعي-يدعوكم �خلبري  بخيت 
 2013/6/11 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  عقده  تقرر  �لذي  �مل�شرفية 
�لكائن  �ملنتدب  �خلبري  مبكتب  �شباحاً  �لعا�شرة  �ل�شاعة  متام  يف 
يرجى �حل�شور يف  ت�شهيل-  بناية   - �شري�تون  مقابل   - �خلالدية 

�ملوعد و�ملكان �ملحددين �عاله. 
اخلبري امل�سريف املنتدب
�سامل حممد �سامل 

 اعالن اجتماع خربة

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ألفا للملكية �لفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 53786     
با�ش��م: �س. بركا�س �لتجارية.

وعنو�نه : �س.ب : 778 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بالفئة 9

و�مل�شجلة حتت رقم : )43918(  بتاريخ:  15 / 12 /2003 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف :    17/  6 /  2013  وحتى تاريخ :   17/  6  /  2023.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  يونيو 2013 العدد 10812

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ألفا للملكية �لفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 53787     
 با�ش��م: �س. بركا�س �لتجارية.

وعنو�نه : �س.ب : 778 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 بالفئة 11

و�مل�شجلة حتت رقم : )43919(  بتاريخ:  15 / 12 /2003 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف :    17/  6 /  2013  وحتى تاريخ :   17/  6  /  2023.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  يونيو 2013 العدد 10812

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ألفا للملكية �لفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 1699                                  
با�ش��م: �س. بر�ند ��شو�شيت�س ليمتد

وعنو�نه: �لطابق �لثالث، بيلجر�فيا هاو�س، �شريكيولر رود، د�جال�س، �يل �وف مان، �أي 
�م 11 �ية ئي، لندن، �ململكة �ملتحدة

و�مل�شجلة حتت رقم : )    ----    (  بتاريخ:  22 / 06 /1995 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف :    24/  08 /  2013  وحتى تاريخ :   24/  08  /  2023
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  يونيو 2013 العدد 10812

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ألفا للملكية �لفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 1700                                  
با�ش��م: �س. بر�ند ��شو�شيت�س ليمتد

وعنو�نه: �لطابق �لثالث، بيلجر�فيا هاو�س، �شريكيولر رود، د�جال�س، �يل �وف مان، �أي 
�م 11 �ية ئي، لندن، �ململكة �ملتحدة

و�مل�شجلة حتت رقم : )    ----    (  بتاريخ:  18 / 07 /1995 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف :    13/  08 /  2013  وحتى تاريخ :   13/  08  /  2023
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  يونيو 2013 العدد 10812

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ألفا للملكية �لفكرية      
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 90391              بتاريخ :    12 / 02  /2007م
�مل�شجلة حتت رقم : 86517              بتاريخ :     17 / 02 / 2008م                 

با�ش��م: �آفرين للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(
 – وعنو�نه: حمل رقم 2 ملك عبد�هلل عبد�لعزيز �لزرعوين – ديرة 

�لر��س - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، �جلن�شية : �لمار�ت 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لرز و�لتابيوكا و�ل�شاغو و�لنب �ل�شطناعي ، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة ، ع�شل �لنحل و�لع�شل �ل�شود ، �خلمرية وم�شحوق 

�خلبيز ، �مللح و�خلردل و�خلل ، �لبهار�ت و�لتو�بل ، �لثلج .  
�لو�ق�عة بالفئة : 30

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: ) 74 ( – ) 09 /10/ 2007 م (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

تعديل �ل�ش�م من كرد�ين وهرن للتجارة ) �س . ذ . م . م ( �إىل �آفرين للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  يونيو 2013 العدد 10812

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ألفا للملكية �لفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 53883     
با�ش��م: �س. �لوطنية لنتاج وجتارة �ملو�د �لغذ�ئية.

وعنو�نه : �شبحان �ل�شناعية قطعة 10 �شارع 3 ق�شيمة 144 - �لكويت.
بالفئة 32

و�مل�شجلة حتت رقم : )43909(  بتاريخ:  15 / 12 /2003 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف :    21/  6 /  2013  وحتى تاريخ :   21/  6  /  2023.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  8  يونيو 2013 العدد 10812
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��شبح لعب �لغولف �لمريكي تايغر وودز من جديد 
�لعام  بح�شب لئحة  �لعامل،  �جر� يف  �لعلى  �لريا�شي 

2013 �لتي ن�شرتها جملة فوربز �لمريكية.
مليون   78،1 �لبالغة  وودز  تايغر  ع��ائ��د�ت  وتخطت 
و�لعقود  �ل��ع��الو�ت  ذل��ك  يف  )مب��ا   2012 �شنة  دولر 
مايويذر  فلويد  �لمريكي  �ملالكم  عائد�ت  �لعالنية( 
�مل��ا���ش��ي بعدما ك��ان لعب  �ل��ع��ام  �ل���ذي ك��ان ق��د �شبقه 
�لغولف �لبالغ من �لعمر 37 عاما مت�شدر� �لتن�شيف 

منذ �لعام 2001 دون �نقطاع.
�ل�شوي�شري  �مل�شرب  �لثانية لعب كرة  �ملرتبة  وحل يف 
روجيه فيدرر �لذي �رتفعت عائد�ته يف �شنة و�حدة من 

52،7 مليون دولر �ىل 71،5 مليون دولر.
وجاء يف �ملرتبة �لثالثة لعب كرة �ل�شلة كوبي بر�ينت 
)61،9 ماليني  ل��ي��ك��رز  �جن��ل��ي�����س  ل��و���س  ف��ري��ق  م���ن 
دولر( و�لذي يتقا�شى �أعلى �أجر يف �لدوري �لمريكي 
يف  تبعه  ���ش��ن��و�ت،   3 م��ن��ذ  �ل�شلة  ك���رة  يف  للمحرفني 
�ملرتبة �لر�بعة لوبرون جيم�س جنم فريق ميامي �لذي 

حقق 59،8 مليون دولر �شنة 2012.
وحافظ �لربيطاين ديفيد بيكهام على لقب لعب كرة 
�لثامنة مع  �ل��ع��امل، وح��ل يف �ملرتبة  �ل��ق��دم �لغ��ن��ى يف 
عائد�ت تقدر ب47،2 مليون دولر. وتبعه كري�شتيانو 
�لتا�شعة(  �مل��رت��ب��ة  يف  دولر  م��ل��ي��ون   44( رون����ال����دو 

�ملرتبة  يف  دولر  م��ل��ي��ون   41،3( مي�شي  ل��ي��ون��ي��ل  ث��م 
�لعا�شرة(.

ن�شاء  ث��الث  �ج��ر�  �لع��ل��ى  �لريا�شيني  قائمة  و�شملت 
ر�أ�شهن  م�����ش��رب، وع��ل��ى  ك��رة  ف��ق��ط، جميعهن لع��ب��ات 
ماريا �شار�بوفا )26 عاما( �لتي �حتلت �ملرتبة 22 مع 
عائد�ت بلغت 29 مليون دولر �شنة 2012 �أما �لثنتان 
�لخريان فهما �شريينا وليامز يف �ملرتبة 68 مع 20،5 
مليون دولر و�ل�شينية يل نا يف �ملرتبة 85مع 18،2 
مليون دولر و�حتل �ملرتبة �ملئة �أي �لأخرية يف �لقائمة، 
لعب كرة �لقدم �لكامريوين �شامويل �يتو �لذي ك�شب 

�ل�شنة �ملا�شية 16،4 ملني دولر.

برعاية �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي 
�لأول  �أم�س  م�شاء  �ختتم  �ل�شارقة  حاكم  نائب 
�ل�شارقة  وجمل�س  للمعاقني  خ��ورف��ك��ان  ن���ادي 
�لريا�شي فعاليات �مللتقى �لعلمي �لثالث و�لذي 
�لطلبة  �أم��ور  �أولياء  بالتعاون مع جمل�س  نظم 
حتت  وذل��ك  �حل�شن  دب��ا  مدينة  يف  و�لطالبات 
���ش��ع��ار ) م��ع��ا م��ن �أج���ل رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل �أف�شل 
لذوي �لإعاقة ( بعد �أن �نعقدت جل�شاته باملركز 

�لثقايف مبدينة دبا �حل�شن .
من  �مل��ع��اق  ريا�شة  على  �ل�شوء  �مللتقى  و�شلط 
و�ل�شحية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �ل��ن��اح��ي��ة 
و�ل��ب��دن��ي��ة ل��الرت��ق��اء ب��ه ل��الأف�����ش��ل م��ن خالل 

�لذين  �مل�شاركني  �لأ���ش��ات��ذة  م��ن  نخبة  ت��و�ج��د 
�مللتقى  ه��ذ�  ورق��ة وبحث يف   45 قر�بة  قدمو� 
على مدى �أيامه �لثالثة يف �لفرتني �ل�شباحية 

و�مل�شائية .
تخ�س  مو��شيع  على  �ملقدمة  �لأبحاث  ورك��زت 
و�لجتماعية  و�لفي�شلوجية  �لطبية  �جلو�نب 
�لإعاقة  ف��ئ��ات  ول��ك��اف��ة  و�لتاأهيلية  و�لنف�شية 
و  �ل�شمعية  �لب�شرية  و  �ل��ذه��ن��ي��ة  و  �حل��رك��ي��ة 
عاملية  دول  م��ن  باحثون  فيها  و���ش��ارك  �لتوحد 
بريطانيا  و  �أمريكا  ميثلون  وعربية  وخليجية 
�أملانيا و �لإم��ار�ت و قطر و �ل�شعودية  و كند� و 
�لعر�ق  و  �لأردن  و  عمان  و�شلطنة  �لبحرين  و 

�مللتقى  و�ختتم   . �جل��ز�ئ��ر  و  ليبيا  و  �شوريا  و 
�أ�شدر عدد� من  �أن  �أعماله بعد  �لثالث  �لعلمي 
�لتو�شيات دعت �إىل �إقامة �لدور�ت �لتطويرية 
�شريحة  م��ع  �ل��ع��ام��ل��ني  و�مل��در���ش��ني  للمعلمني 
و�لتدريبية  �لتعليمية  �لأ���ش��ال��ي��ب  يف  �ملعوقني 
بناء  بجانب  مفيد  ب�شكل  ل�شتثمارها  �حلديثة 

هيكلة للهرم �لتنظيمي لريا�شة �ملعاقني .
وت�شمنت �لتو�شيات �لتن�شيق بني وز�رة �لربية 
�لجتماعية  و�ل�������ش���وؤون  و�ل�����ش��ح��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
ريا�شة  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت وط���رح للم�شكالت  �مل��ع��وق��ني 
�ملوؤمتر�ت  ب��ح��وث  يف  �مل��ع��اق  منها  ي��ع��اين  �ل��ت��ي 

�ل��ت��اأك��ي��د على  ع��ل��ى  ع���الوة  �لعليا  و�ل���در�����ش���ات 
بر�مج �لرويح يف �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة باملعوقني 
ت�شميم  �أه��م��ي��ة  �إىل  ك��ذل��ك  �لتو�شيات  ودع���ت 
�ملعاقني  لريا�شة  �خل��ا���ش��ة  �لخ��ت��ب��ار�ت  وب��ن��اء 
من  �لكثري  و��شتحد�ث  �لإع��اق��ة  فئات  ولكافة 
مناطق جغر�فية موزعة  �لريا�شية يف  �لأندية 
و�لهتمام  ومعنويا  م��ادي��ا  ودعمها  �مل���دن  على 

بريا�شة �ملعاقني �لتناف�شية .
و�شائل  ت���اأخ���ذ  �أن  �ل��ت��و���ش��ي��ات  وت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا 
�لإع����الم �مل��رئ��ي��ة و�مل���ق���روءة و�مل�����ش��م��وع��ة دورها 
و�إجر�ء  �ملعوقني  �لريا�شيني  �جن��از�ت  ن�شر  يف 
�لريا�شية  �لرب�مج  �للقاء�ت معهم وتخ�شي�س 

�لريا�شي  بالتوثيق  و�له��ت��م��ام  بهم  �خل��ا���ش��ة 
وجعلها  �ل��ع��رب  �مل��ع��وق��ني  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  لنتائج 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  عملية  ت��خ��دم  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
للمعاقني  �ل�شاملة  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  ب��ج��ان��ب 
وتخ�شي�س مر�كز �شحية متخ�ش�شة با�شتقبال 
�ملعاقني . مع تاأكيد تو�شيات �مللتقى على �أهمية 
ممار�شة  على  �ملعوقات  �لفتيات  ت�شجيع  دع��وة 
�ملناف�شات  يف  وزج���ه���ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
مع  �لوطنية  �ملنتخبات  �لن�شوي يف  �لكادر  لقلة 
ب��ر�م��ج تعمل ع��ل��ى �ندماج  �إع����د�د  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
�ملعوقني يف �ملجتمع خ�شو�شا يف درو�س �لربية 
قام  �مللتقى  ختام  ويف   . �مل��د�ر���س  يف  �لريا�شية 

ع��ب��د�ل��رز�ق �أح��م��د ب��ن��ي ر���ش��ي��د رئ��ي�����س �للجنة 
رئي�س  ن��ائ��ب  �ملهلبي  حم��م��د  وحم��م��د  �ملنظمة 
نادي خور فكان للمعاقني بح�شور متيم �شامل 
ملدينة  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�س  رئي�س  �ل��ري��ام��ي  متيم 
�لعام  �ملن�شق  ر�شود  ر��شد  وحممد  �حل�شن  دب��ا 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�����ش��ي��وف  �مل�����ش��ارك��ني  ب��ت��ك��رمي 
تبادل  ومت  و�مل��ت��ع��اون��ني  و�مل��ت��ع��اون��ة  �ل���ر�ع���ي���ة 
بغد�د  �بر�هيم  ق��ام  وب���دوره  �لتذكارية  �ل���دروع 
و�لطالبات  �لطلبة  �أم��ور  �أولياء  جمل�س  رئي�س 
لل�شيوف  تذكارية  دروع  بتقدمي  �حل�شن  بدبا 
�مللتقى متمنيا لهم كل  على م�شاركتهم يف هذ� 

�لتوفيق و�لنجاح .

�لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  قرعة  ��شفرت 
�ل�شاطئية �لتي �شحبت �شباح �أم�س �لول �خلمي�س 
بالعا�شمة �لتاهيتيى بابيتي حيث تقام �ملناف�شات 
�ملقبل، عن  �شبتمرب   28 �إىل   18 �لفرة من  يف 
جانب  �إىل  �لأوىل  �ملجموعة  يف  منتخبنا  وق���وع 
و�ملنتخب  �ل�شيافة  �شاحب  �لتاهيتي  �ملنتخب 

�ل�شباين ومنتخب �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
جيمي  بح�شور  �ل��ق��رع��ة  حفل  م��ر����ش��م  و�أق��ي��م��ت 
����ش���ارز� م��دي��ر ك���رة �ل���ق���دم �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة بالحتاد 
�ملدير  �لفيفا وجو�ن كو�شكو  �لقدم  لكرة  �لدويل 
�ل�����ش��اط��ئ��ي��ة بالحتاد  �ل���ك���رة  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
منتخبنا  مثل  فيما   ، �لفيفا  �لقدم  لكرة  �ل��دويل 

�لقدم  لكرة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  ح��ارب  ب��در 
�ل�شاطئية مبجل�س دبي �لريا�شي.

على  �ل�16  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  ت���وزي���ع  �ل��ق��رع��ة  يف  ومت 
�لثانية  �ملجموعة  �شمت  حيث  جمموعات،  �أرب��ع 
و�ل�شلفادور  و�لرج���ن���ت���ني  ه��ول��ن��د�  م��ن��ت��خ��ب��ات: 
�أوق��ي��ان��ي��ا حيث  ت�شفيات  م��ن  �مل��ت��اأه��ل  و�ل��ف��ري��ق 
�ملقبل،  �أغ�����ش��ط�����س  ���ش��ه��ر  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات يف  ���ش��ت��ق��ام 
و�ل�شنغال  و�إي���ر�ن  �ل��رب�زي��ل  �لثالثة:  �ملجموعة 
و�أوكر�نيا، �ملجموعة �لر�بعة: رو�شيا حامل �للقب 

و�ليابان و�لبار�غو�ي و�شاحل �لعاج.

بدر حارب: جمموعة متو�زنة

لكرة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  ح���ارب  ب��در  ع��رب 
عن  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  مبجل�س  �ل�شاطئية  �ل��ق��دم 
ر�شاه بالقرعة �لتي و�شعت منتخبنا يف جمموعة 
متو�زنة على حد تعبريه، وقال جميع �ملجموعات 
طموح  نخفي  ل  ون��ح��ن  ن�شبيا،  م��ت��و�زن��ة  ج���اءت 
�لر�بعة  �مل�شاركة  يف  �ل��ث��اين  �ل���دور  �إىل  �لو�شول 
و2009،  2007و2008  �أع���و�م  بعد  ملنتخبنا 
حمفوفة  ���ش��ت��ك��ون  م��ه��م��ت��ن��ا  �أن  ن������درك  ول���ك���ن 
باملخاطر حيث يعد �ملنتخب �ل�شباين من �لفرق 
�ل�شاعدة على �شاحة �لكرة �ل�شاطئية وقد حققت 
منتخب  تطور  فيما  �ملا�شي،  �لعام  متميزة  نتائج 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خالل  كثري�  �ملتحدة  �لوليات 

ورغ������م ت��ف��وق��ن��ا ع���ل���ى م��ن��ت��خ��ب ت��اه��ي��ت��ي خالل 
ك��اأ���س �لقار�ت  �مل��ا���ش��ي��ني يف م��ن��اف�����ش��ات  �ل��ع��ام��ني 
�إن تاهيتي لن تكون �شيد� �شهال نظر�  �إل  بدبي 
جماهريها  وو�شط  �أر�شها  على  �ملناف�شات  للعبها 

�ملتعط�شة لهذ� �حلدث �لتاريخي .

تو��شل �ل�شتعد�د�ت
��شتعد�د�ته  �لوطني  يو��شل منتخبنا  من جانبه 
�لفني،  �ملدير  �لرب�زيلي مار�شيلو مينديز  بقيادة 
حيث دخل منتخبنا مع�شكر� بدبي رفقة منتخب 
عمان  �شلطنة  ملو�جهة  ي�شتعد�  �ل��ل��ذ�ن  �ل��ردي��ف 
وب��ي��الرو���ش��ي��ا ودي���ا خ���الل �لأ����ش���ام �مل��ق��ب��ل��ة، وذلك 

يلتقي  حيث  يونيو(   8( �ل�شبت  �ليوم  من  بد�ية 
ينطلق  لقاء  يف  بيالرو�شيا  مع  �ل��ردي��ف  �ملنتخب 
�ل�����ش��اع��ة �خل��ام�����ش��ة و�ل��ن�����ش��ف م�����ش��اء ع��ل��ى ملعب 
�ل�شاعة  ي��ل��ي��ه يف  ب���دب���ي،  �مل���م���زر  ���ش��اط��ئ  ح��دي��ق��ة 
�ل�شاد�شة و�لن�شف لقاء منتخبنا �لأول مع نظريه 

�لعماين على ذ�ت �مللعب.
حديقة  ملعب  على  �لودية  �ملباريات  و�شتتو��شل 
�شاطئ �ملمزر بلقاء بني منتخب �لرديف و�ملنتخب 
غد  ي��وم  م�شاء   5:30 �ل�شاعة  ينطلق  �لعماين 
�لأحد )9 يونيو(، على �أن يلتقي منتخبنا �لأول 
مع �ملنتخب �لبيالرو�شي يوم �لثالثاء �ملقبل )11 
ويف  م�����ش��اء،  و�لن�شف  �خلام�شة  �ل�شاعة  ي��ون��ي��و( 

�ملنتخب  مع  �لرديف  �ملنتخب  يلتقي  �ليوم  نف�س 
�لعماين �ل�شاعة �ل�شاد�شة و�لن�شف م�شاء، على �أن 
يكون �خلتام بلقاء بني منتخبنا �لول مع ونظريه 
�لبيالرو�شي يف �ل�شاعة �خلام�شة و�لن�شف م�شاء 

يوم �لأربعاء �ملقبل )12 يونيو(.
يذكر �أن منتخبنا كان قد تاأهل �إىل نهائيات كاأ�س 
�لبطولة  يف  �ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  حلوله  بعد  �ل��ع��امل 
يناير  �شهر  يف  قطر  ��شت�شافتها  �لتي  �لآ�شيوية 
�ملا�شي، حيث حقق �لفوز على �ملنتخب �ل�شر�يل 
�لثالث  �ملركزين  مبار�ة حتديد  3-2 يف  بنتيجة 
�لثانية  ح��ت��ى  �لأن��ف��ا���س  ل��ق��اء حب�س  يف  و�ل���ر�ب���ع 

�لأخرية.

ت�سيل�سي الإجنليزي ير�سد 54 مليون دولر للتعاقد مع الربازيلي هالكوودز الريا�سي الأعلى اأجرًا يف 2012 

الت��سيات دعت بناء هيكلة للهرم التنظيمي لريا�سة املعاقني

تكرمي الباحثني وامل�ساركني يف ختام امللتقى العلمي الثالث لريا�سة املعاقني

القرعة ت�سع منتخبنا مب�اجهة تاهيتي واإ�سبانيا واأمريكا يف نهائيات كاأ�ش العامل لكرة القدم ال�ساطئية

اأبيــــ�س ال�ســـــــواطـــــــئ يـقـــــــابـــل عمـــــــان والــرديـــف يلتقــــي مع بيـــالرو�سيــــا وديــًا اليـوم

نادي  مع  مفاو�شات  يف  �لإجنليزي  ت�شيل�شي  ن��ادي  دخ��ل 
مهاجمه  م��ع  للتعاقد  �لرو�شي  بير�شبورغ  �شان  زينيت 
�ملو�شم  م��ن  ب��د�ي��ة  ه��ال��ك  ف��ي��ري�  غيفانيلدو  �ل��رب�زي��ل��ي 

�ملقبل.
�أن  �لول  �أم�س  �لربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
41 مليون يورو )54 مليون  نادي ت�شيل�شي ر�شد مبلغ 
دولر( نظري �إمتام �لتعاقد مع �لالعب �لرب�زيلي، حيث 
�أن �لالعب ما ز�ل مرتبطا بعقد مع ناديه �لرو�شي ينتهي 

يف يونيو-حزير�ن من عام 2017.
�جلديد  �لفني  �ملدير  مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  وطلب 

�لرب�زيلي،  �ملهاجم  مع  �لتعاقد  �شرورة  ت�شيل�شي  لنادي 
خا�شة و�أنه �شيكون �إ�شافة قوية للفريق يف ظل �لبطولت 
�لتي �شي�شارك فيها �لنادي �للندين يف �ملو�شم �ملقبل، بحد 
باحتالله  �حل��ايل  �ملو�شم  ت�شيل�شي  ن��ادي  و�أنهى  تعبريه. 
75 نقطة،  �ملركز �لثالث يف �ل��دوري �لإجنليزي بر�شيد 
�لفائز  يونايتد  مان�ش�شر  ن���ادي  ع��ن  نقطة   14 ب��ف��ارق 
�لأوروب���ي لكرة  �ل��دوري  ت��ّوج بلقب بطولة  باللقب بينما 
�لقدم )يوروبا ليغ( للمرة �لأوىل يف تاريخه بفوزه على 
بهدفني  �جل���اري  م��اي��و-�أي��ار   16 ي��وم  �لربتغايل  بنفيكا 

مقابل هدف.
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�لقارة  �للعبة يف  ن�شر وتطوير  �ط��ار خطط وبر�مج  يف 
�ل�شفر�ء ، تنظم �أكادميية �لحتاد �لأ�شيوي لل�شطرجن 
�أو�س  مدينة  يف  �ل�شطرجن  حكام  وتاأهيل  لإع���د�د  دورة 
بجمهورية قريغيز�شتان مب�شاركة 14 د�ر�شا وحكما من 
وتركمان�شتان  وطاجيك�شتان  و�أوزبك�شتان  قريغيز�شتان 
.. يحا�شر يف �لدورة �ملحا�شر �لدويل �أ�شوت فارد�بيتيان 

من �أرمينيا وذلك باللغة �لرو�شية .
وقد �أكد ه�شام �لطاهر �لمني �لعام لالحتاد �ل�شيوي 
و�إع����د�د  ت��اأه��ي��ل  ت�شتهدف  �ل����دورة  ه���ذه  �ن  لل�شطرجن 
�شمال  م��ن��ط��ق��ة  �حل���ك���ام يف دول  م���ن  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در 
��شيا وذل��ك �شمن توجهات �لحت��اد �ل�شيوي  و�أو����ش��ط 
لتنظيم دور�ت �شقل �حلكام و�ملدربني يف جميع �رجاء 

�لقارة وعلى مد�ر �لعام.
و�أو�شح �لطاهر �أن �أكادميية �لحتاد �لأ�شيوي لل�شطرجن 
حر�شت على تنظيم هذه �لدورة قبيل �إنطالقة بطولة 
�ملنطقة �لأ�شيوية �لر�بعة يف قريغيز�شتان وهي �لبطولة 
�إعد�د  بهدف  وذل��ك  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة 

�حلكام وتاأهيلهم لإجناح بطولة �ملنطقة �لأ�شيوية .
وي��اأت��ي تنظيم ه��ذه �ل���دورة بعد �جل��ول��ة �ل��ت��ي ق��ام بها 
�لأم���ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد �لأ���ش��ي��وي م��وؤخ��ر� ل��دول �شمال 
وو����ش���ط �أ���ش��ي��ا ح��ي��ث �ل��ت��ق��ى ب��ع��دد م���ن �مل�����ش��ئ��ول��ني عن 

�لريا�شة و�لحتاد�ت �لوطنية للعبة وبحث معهم �شبل 
تاأهيل  دور�ت  تنظيم  على  �لت��ف��اق  ومت  �للعبة  تطوير 
�ل�شطرجن  منظومة  لتطوير  �لفنية  �ل��ك��و�در  و�إع����د�د 

�لأ�شيوي.

�نطونيو  ���ش��ان  فريقه  ب��ارك��ر  ت��وين  �لفرن�شي  �لنجم  ق��اد 
مليامي  �لوىل يف مو�جهته  �لر�شا�شة  �ط��الق  �ىل  �شبريز 
هيت يف �لدور �لنهائي من �لدوري �لمريكي للمحرفني 

يف كرة �ل�شلة و�خلروج فائز� 88-92.
وي��خ��و���س م��ي��ام��ي �ل����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى �ف�شلية �مل��ل��ع��ب يف 
�مل��ب��ار�ت��ني �لول����ني، ث��ال��ث ن��ه��ائ��ي ل��ه يف �ل�����ش��ن��و�ت �لربع 
2010 �مام د�ل���س مافريك�س  �لخ��رية حيث خ�شره عام 
2-4 قبل �ن يتوج به �لعام �ملا�شي على ح�شاب �وكالهوما 

�شيتي 1-4.
�ما �شبريز فيخو�س �ول نهائي له منذ عام 2007 باحثا 
و2003   1999 �ع���و�م  بعد  �خل��ام�����س  لقبه  �ح���ر�ز  ع��ن 

و2005 و2007.
وتقام �ملبار�ة �لثانية يف ميامي �ي�شا غد� �لحد، علما بان 

�لفائز يف �ربع مباريات من ��شل �شبع يتوج باللقب.
و�شجل توين باركر 21 نقطة )�ف�شل م�شجل يف �ملبار�ة( 
بينها 10 نقاط يف �لربع �لخري بينها�ل�شلة �لتي منحت 
فريقه �لفوز قبل نهاية �ملبار�ة بخم�س ثو�ن، وجنح يف �شت 

مترير�ت حا�شمة.
و����ش��ت��ل��م ب��ارك��ر �ل��ك��رة و�ح��ت��ف��ظ ب��ه��ا ل��ف��رة ط��وي��ل��ة وكاد 
يفقدها �كرث من مرة قبل �ن ي�شدد باجتاه �ل�شلة ليمنح 

فريقه �لفوز.
وقال باركر كانت لقطة جنونية. ظننت باين فقدت �لكرة 
��شتهيت، ويف  كما  �لم���ور  ت�شر  م���ر�ت، مل  �رب���ع  �و  ث��الث 

جد�  �شعيد�  وكنت  �ل�شلة  باجتاه  �لت�شديد  ق��ررت  �لنهاية 
بعد �ن دخلت �ل�شباك .

�لتا�شعة  �لدقيقة  منذ  مناف�شه  على  تقدم  ميامي  وك��ان 
�لخرية  �لم��ت��ار  �نهار يف  لكنه  �لرب��ع��ني،  �لدقيقة  وحتى 
�لت�شديد  �ملئة يف  28 يف  ن�شبة جناح مقد�رها  حيث حقق 
نحو �ل�شلة وخ�شر لعبوه �لكرة �ربع مر�ت يف ربع �ل�شاعة 

�لخري.
بعد  �ملا�شية  �لع�شرة  �لي��ام  يف  �رت��اح  �نطونيو  �شان  وك��ان 
ح�شاب  على  ب�شهولة  �لغربية  �ملجموعة  نهائي  ح�شم  �ن 
ممفي�س 4-�شفر، يف حني �حتاج ميامي �ىل �شبع مباريات 

لتخطي �نديانا بي�شرز 3-4.
رمياته  دن��ك��ان  تيم  �ملخ�شرم  �نطونيو  �شان  جن��م  و����ش��اع 
ذل��ك وي�شجل  بعد  �لم��ور  �ن يح�شن  �خلم�س �لوىل قبل 
20 نقطة كما جنح يف 14 متابعة و4 مترير�ت حا�شمة. 
للمرة  د�ب��ل  تريبل  جيم�س  ل��وب��رون  ميامي  جن��م  و�شجل 
�لعا�شرة يف م�شريته بت�شجيله 18 نقطة وجناحه يف 18 
متابعة دفاعية، و10 مترير�ت حا�شمة. �ما زميله دو�ين 

و�يد ف�شجل 17 نقطة.
وق����ال ج��ي��م�����س ���ش��ن��ح��ت ل��ن��ا �ل��ف��ر���ش��ة حل�����ش��م �مل����ب����ار�ة يف 
متقدمني  �لخ��ري  �ل��رب��ع  دخلنا  �ننا  خ�شو�شا  م�شلحتنا 

بفارق 3 نقاط .
و��شاف لكننا �رتكبنا بع�س �لخطاء وفريقا �شان �نطوين 

ل يرحم �طالقا .

�أكد قائد فريق بر�شلونة وقلب دفاعه �ملخ�شرم كارلي�س بويول، �أن زميله يف 
�لفريق ديفيد فيا �شريحل عنه خالل مو�شم �لنتقالت �ل�شيفية �حلايل.

�أدىل بهذ�  �أن بويول  وذك��رت �شحيفة )�أ���س( �لإ�شبانية على موقعها �م�س 
�أحد  يف  �شادف  حيث  نيويورك،  يف  يق�شيها  �لتي  عطلته  خالل  �لت�شريح 
�ملطاعم �شحفيا بر�زيليا يدعى فابيو �شورماين وتقدم �ل�شحفي لبويول 
دون �أن يك�شف له عن مهنته وظل ي�شاأله عدة �أ�شئلة مثله مثل �أي �شخ�س 
من �ملعجبني، م�شتغال �نتظار �لالعب عودة �شديقته للطاولة ليدخل يف 

نقا�س مطول معه.
�أن فيا �شيرك بر�شلونة خالل مو�شم �لنتقالت �ل�شيفية  وك�شف بويول 

�حلايل، ولكنه قال �إنه ل يعرف وجهته �ملقبلة.
بر�شلونة  �إىل  حديثا  �ملن�شم  �شيلفا  د�  نيمار  �لرب�زيلي  �أن  بويول  و�أ�شاف 
�جلناح  �أم��ا  للفريق  �لأي�شر  �جلناح  �شيلعب يف  �شانتو�س،  �ملحلي  ناديه  من 
وقام  �شانت�شري  �أليك�شي�س  �أو  رودريجز  بدرو  فيه كل من  ف�شيلعب  �لأمي��ن 
�ل�شحفي بن�شر ت�شريحات بويول على مدونته �خلا�شة، وتناقلتها و�شائل 

�لإعالم �ملختلفة.
ومن �ملعروف �أن هناك عدة �أندية ت�شعى للح�شول على خدمات فيا مهاجم 
بر�شلونة ومنتخب �إ�شبانيا، من بينها �أتلتيكو مدريد �لذي ي�شعى لتعوي�س 
�إىل موناكو، بالإ�شافة  رحيل مهاجمه �لكولومبي ر�د�ميل فالكاو موؤخر� 

�إىل توتنهام �لإجنليزي.
2010 قادما  �إىل بر�شلونة عام  �أن فيا )31 عاما(، �ن�شم  ومن �ملعروف 

من فالن�شيا.

تختتم �ليوم  �ل�شبت  فعاليات �ملوؤمتر 
�ل�شباقات  خل��ي��ول  �ل���ر�ب���ع  �ل����دويل 
ت�شت�شيفها  �لتي  �ل�شيلة  �لعربية 
ثالثة  ملدة  �لفرن�شية  تولوز  مدينة 
���ش��م��و �ل�شيخ  ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن  �أي�����ام 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي����د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  �ل��وزر�ء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
�لن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�شموه  م���ه���رج���ان  م����ن  �خل���ام�������ش���ة 
�لعربية.  �خليول  ل�شباقات  �لعاملي 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  �مل���ه���رج���ان  وي��ن��ظ��م 
مع  بالتن�شيق  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
�أبوظبي �لريا�شي بالتعاون  جمل�س 
�خليل  ل�شباق  �لإم������ار�ت  هيئة  م��ع 
ل�شباقات �خليول  �ل��دويل  و�لحت��اد 
�إف���ه���ار  وجمعية �خليول  �ل��ع��رب��ي��ة  
�لهيئة  وب��دع��م  �لأ���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
وبرعاية  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  و�لناقل 
و�أر�بتك  لال�شتثمار  �أبوظبي  �شركة 
�لأم��ري�ت و�لر��شد  و�أري��ج  �لقاب�شة 
ل���ال����ش���ت���ث���م���ار و�����ش����رك����ة �ل����ع����و�ين 
�ل���ع���ام وجلنة  �ل��ن�����ش��ائ��ي  و�لحت�������اد 
ريا�شة �ملر�أة و�أكادميية فاطمة بنت 
و�شا�س  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك 
نادر  و�ل��دك��ت��ور  وك��اب��ال  لال�شتثمار 
�شعب ومزرعة �لوثبة �شتد و�ملعر�س 
ونادي  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل 
�لقرم  و�أجنحة  للفرو�شية  �أبوظبي 
�أبوظبي  و�شبا  �لفندقية  �ل�شرقي 

باإد�رة جنة وغالريي لفييت.
من  و�لأخ���ري  �لثالث  �ليوم  وي�شهد 
جل�شتني  �ل���ي���وم  �مل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
�لت�شويق  �ل�شابعة عن   �لأوىل وهي 
بينما  �لعربية   �خل��ي��ول  وم�شتقبل 
�لثامنة   �ل��ث��ان��ي��ة   �جلل�شة  �شتكون 
ع���ب���ارة ع���ن ور����ش���ة ع��م��ل لإ����ش���د�ر 
�ملوؤمتر  يختتم  ح��ني  يف  �لتو�شيات 
ج����الري����ز لفيت  ع�����ش��اء يف  ب��ح��ف��ل 

مبتحف دو �أوغ�شتني �ل�شهري.
تو��شلت  قد  �ملوؤمتر  فعاليات  كانت 

ل���ل���ي���وم �ل����ث����اين وت�����ش��م��ن��ت ث���الث 
�لفح�س  ب��ع��ن��و�ن   �لأوىل  ج��ل�����ش��ات 
ودورة �لتغذية  و�أد�رتها �لربيطانية 
ل��ي��ز ب���ر�ي���ز وحت�����دث ف��ي��ه��ا ك���ل من 
�ل��دك��ت��ور ج���رون���ز�ل���و �إي���ربون���و من 
�لأرج�����ن�����ت�����ني ون���ي���ت���ي ل����ي����ربت من 
�مريكا وروب��رت لك��ازي من فرن�شا 
وفر�نك بينيدي من فرن�شا ومرمي 
�ل�����ش��ن��ا���ش��ي م���ن �لإم�������ار�ت و�أن�����درو 
د�جل��ي�����س م��ن �إ���ش��ك��وت��ل��ن��د� وحممد 

�مل�شموم من �ملغرب.
ون����اق���������س �مل�����ت�����ح�����اورون �مل���و����ش���وع 
جلميع  وتعر�شو�  تامة  با�شتفا�شة 
ب��ت��غ��ذي��ة �خليول  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأم������ور 
ت���و�ج���ه �ملربني  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ع��وب��ات 
�إىل  �لأو�شط  �ل�شرق  دول  يف  خا�شة 
�ملن�شطات  مو�شوع  مناق�شة  جانب 
�أنه  و�أك���دو�  جترميه  على  و�جمعو� 
من  ل�شتخد�مه  �حل��اج��ة  ح��ال��ة  يف 
��شر�ف  ي��ك��ون حت��ت  �أن  �ل�����ش��روري 
ي��ك��ون �لعمل  �أن  �لأط��ب��اء و���ش��رورة 
�ملدربني  ي�����ش��م  ف��ري��ق و�ح����د  وف����ق 
�لإ�شطبالت  و�لأطباء و�لعاملني يف 

وخرب�ء �لتغذية.
مو�شوع  �إىل  �خل��������رب�ء  وت����ط����رق 
�جلينات  ون��ق��ل  �ل�شناعي  �لتلقيح 
�لآر�ء  وب��اي��ن��ت  �مل��ه��ج��ن��ة  و�خل���ي���ول 
حول هذ� �ملو�شوع موؤكدين �أن هذه 

�ملو��شيع حتتاج ملزيد من �لدر��شة.
وقالت �لدكتورة مرمي �ل�شنا�شي �إن 
�لتغذية يف دول��ة �لإم��ار�ت تتم وفق 
�مل��ت��و�رث ع��ن �لأج���د�د لأن �لتغذية 
جزء مهم ورئي�شي يف حت�شني �لنظام 
من  وحاليا  �شابقا  باملوجود  مقارنة 
�لإبقاء  �لتو�زن مع  و�إيجاد  �لتغذية 
�ل�شباق  �أثناء  �حل�شان  ق��در�ت  على 
حتى ي�شبح �مل�شتوي عال .. م�شرية 
هناك  �ل��ت��غ��ذي��ة  جم���ال  يف  �أن����ه  �إىل 
�لعربي  للح�شان  عديدة  متطلبات 
ونوع  و�لن�شب  �ملو��شفات  حيث  من 
�جلو�د و�ل�شاللة و�لهدف �ملحافظة 

للح�شول  �ل���ع���رب���ي  �جل�������و�د  ع���ل���ى 
و�شددت  �ل�شباقات.  يف  �أب��ط��ال  على 
�ل�شنا�شي على مدى �أهمية �ملعارف 
�لقدمية ل�شتخد�م هذه �لتغذية يف 
وخالل  �لأخ�����ش��ر  �لع�شب  ���ش��ح  ظ��ل 
دولة  يف  مت  �ل�����ش��اب��ق��ة  ع��ام��ا  �ل�27 
�لإم��ار�ت �لعديد من �لتجارب على 
�شو�ء  �ل��دم  وحتليل  �لغذ�ئية  �مل���و�د 
�أو  �مل�����ش��ت��ورد  ل��ل��غ��ذ�ء  بالن�شبة  ك���ان 
�ملحلي ول ز�لت �لتجارب م�شتمرة. 

�خلا�شة  �ل���ث���ال���ث���ة  �جل���ل�������ش���ة  ويف 
لل�شباقات  �خليول  تدريب  مبو�شع 
�مل�شت�شار  ب��اك��ل��ي  ب���ات  �أد�ره������ا  �ل��ت��ي 
للفرو�شية  �أبوظبي  ن��ادي  يف  �لفني 
حت�������دث ف���ي���ه���ا ك�����ل م�����ن �مل����درب����ني 
جورجينا وورد من بريطانيا وجان 
فر�ن�شو� برنارد من فرن�شا وجريوم 
هيجن  و�شتيفن  فرن�شا  م��ن  ر�م��ب��و 
�أورتيل من  من بريطانيا و�إيرن�شت 
فان  كارينا  وك��اري��ن  �فريقيا  جنوب 
وجيليان  ه��ول��ن��د�  م���ن  ب��و���ش��ت  دي 
دوفيلد من بريطانيا ورجل �لأعمال 
�لإم���ار�ت���ي  �خل��ي��ول  يف  �ملتخ�ش�س 

مدربو  وك�شف  �ل��رح��م��اين.  في�شل 
�ل��ع��امل خ��الل هذه  �ل�شباقات ح��ول 
تدريب  �جلل�شة عن هموم وم�شاكل 
�خليول �لعربية �لأ�شيلة و�ملهجنة و 
طلبات �ملدربني من �ملربني ومالك 
�لتدريب وحت�شري  وكيفية  �خليول 
�لعربية  �ل�������ش���ب���اق���ات  يف  �خل����ي����ول 
و�مل���ه���ج���ن���ة وه�����ل ه���ن���اك ف������ارق بني 
�لأ�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول  ت��دري��ب 

و�ملهجنة �لأ�شيلة.
من  كبري  بتفاعل  �جلل�شة  وحظيت 
ب��اخل��ي��ول خا�شة  �مل��ه��ت��م��ني  ج��م��ي��ع 
بنقا�شاتها  ثرية  ج��اءت  �جلل�شة  �أن 
وحت����دث ف��ي��ه��ا �مل���درب���ون م���ن و�قع 
للعديد  ح���ل���ول  وق����دم����و�  جت���رب���ة 
�ملدرب  يو�جهها  �ل��ت��ي  �مل�شاكل  م��ن 

لتجهيز �خليول لل�شباقات.
وتناول �ملتحدثون �أمر��س �خليل ل 
�لقرحة  مثل  باملعدة  �خلا�شة  �شيما 
ب�شبب  تكون  قد  �أنها  �إىل  م�شريين 
ب�شبب  ورمب������ا  �ل�����ز�ئ�����د  �ل����ت����دري����ب 
�لفار�س �لذي يقود �جلو�د ويت�شبب 

من حيث ل يدري يف هذ� �ملر�س.

�شاركو�  �ل��ذي��ن  �مل���درب���ون  و�خ��ت��ل��ف 
�لأمور  م��ن  ع��دد  ب�����ش��اأن  �جلل�شة  يف 
�لإختالف  وك��ان  �آخ��رى  يف  و�تفقو� 
باجلو�د  للدفع  �ملنا�شب  �ل�شن  حول 

يف �ل�شباقات.
�لثالثة  عمر  حول  �لنقا�شات  ود�رت 
�ل�������ذي ي���ح���ب �ل���ك���ث���ري م����ن �مل����الك 
فيه  بخيولهم  يدفعون  �أن  و�ملربني 
�إىل عامل �ل�شباقات فيما ر�أى �لبع�س 
�أن �لأمر ن�شبي و�أنه بالإمكان �لدفع 

باجلو�د يف هذه �ل�شن.
و�أك�����د �ل��غ��ال��ب��ي��ة �أن دخ����ول �جل���و�د 
حمفوف  �ل�شن  ه��ذه  يف  لل�شباقات 
م�شتقبله  ي��ح��ط��م  وق����د  ب��امل��خ��اط��ر 
�لر�بعة هي �لأن�شب  �أن �شن  وي��رون 

لبدء دخول هذ� �لعامل.
�قيمت  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة  �جلل�شة  �أم���ا 
���ش��ب��اح �م�����س ف��ق��د ت��ن��اول��ت تطوير 
�شوز�ن  �لأملانية  و�أد�رت��ه��ا  �لفر�شان 
�لفار�س  فيها  و���ش��ارك  �شانتي�شون 
�لإم���ار�ت���ي �مل��ح��رف �أح��م��د �لكتبي 
�شعيد  �ل�شاعد  �لإمار�تي  و�لفار�س 
�ملحرفة  و�ل����ف����ار�����ش����ة  �مل�����زروع�����ي 

�لعمانية �شليمة �لطليعي و�لفار�شة 
و�لفار�شة  ف��ات��و�ر  دي��وج��و  �ل��رك��ي��ة 
و�لفار�شة  دوي�س  ديلفني  �لفرن�شية 
�ل����رنوي����ج����ي����ة ف����ريون����ي����ك����ا �آ����ش���ك���ي 
و�لفار�شة �لأ�شر�لية نيكيتا ماكلني 
�أو�س  تادج�س  �لإيرلندية  و�لفار�شة 

و�ملدرب �لفرن�شي روبرت لني.
و�لفار�شات  �ل��ف��ر���ش��ان  و����ش��ت��ع��ر���س 
بد�ياتهم يف هذ� �ملجال وكان �لإجماع 
�لفرو�شية  ل��ري��ا���ش��ة  �ل��ع�����ش��ق  ع��ل��ى 
�حلر�س  ك���ان  ل��ذل��ك  ب��ه��ا  و�شغفهم 
ع��ل��ي �لإق�������د�م ع��ل��ي مم��ار���ش��ة تلك 
لقمة  و���ش��ل  منهم  و�لبع�س  �ملهنة 
�لإمار�تي  �لفار�س  ومنهم  �مل�شتوى 
�أح���م���د �ل��ك��ت��ب��ي �ل����ذي ي��ت��م��ن��ى ك�شر 
�لرقم �لقيا�شي يف عدد مر�ت �لفوز 
�ملزروعي  �شعيد  �ل�شاعد  و�لفار�س 
�ل�������ذي ي���ع���ت���رب �ل���ك���ت���ب���ي ق�������دوة له 
و�لفار�شة �لعمانية �شليمة �لطليغي 
�لعدو  ريا�شة  مبمار�شة  ب��د�أت  �لتي 

ومن ثم حتولت للفرو�شية.
و�ت�����ف�����ق �جل����م����ي����ع ع����ل����ى ������ش�����رورة 
و�لركوب  �لتدريب  يف  �لإ�شتمر�رية 

وبالن�شبة  م�����ش��ت��وي��ات��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 
�لفر�شان  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  لل�شعوبات 
ك���ان �لإج���م���اع م��ن �ل��ف��ار���ش��ات على 
�لدعم وقلة فر�س �مل�شاركة من قبل 

�ملالك.
�أن  �لتاأكيد على  ومت خالل �جلل�شة 
�لفار�شة �ملر�أة تكون �أكرث جناحا مع 
�أنثوية  مل�شة  به من  تتميز  ملا  �خليل 
و�تفق  �خليل  مع  �لتعامل  يف  ورق��ة 
�لإعتز�ل  ب��ع��د  �أن��ه��م  ع��ل��ى  �جل��م��ي��ع 
�لفرو�شية  جم���ال  يف  �شي�شتمرون 

�شو�ء كمدربني �و مدر�ء.
رئي�س  �ل��ب��وع��ي��ن��ني  ����ش���ام���ي  و�أك�������د 
�خليول  ل�شباقات  �ل���دويل  �لإحت����اد 
باخليل  �ملهتمني  �أن  �يفار   �لعربية 
ي�شتفيدون  �ل���ع���امل  ح���ول  �ل��ع��رب��ي 
م���ن ه���ذه �ل��ن��وع��ي��ة م���ن �مل���وؤمت���ر�ت 
من  �ل��ر�ئ��دة  باخلطوة  و�شفه  �لتي 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان �لذي قدم هذ� �ملوؤمتر كهدية 
���ش��ن��وي��ة لأه����ل �خل��ي��ل يف �ل���ع���امل .. 
�لإحتاد  �لحت��اد  �إىل حر�س  م�شري� 
�لعربية  �خل��ي��ول  ل�شباقات  �ل���دويل 
على دع��م ه��ذ� �مل��وؤمت��ر م��ن ن�شخته 
�لأوىل حتى �إكتمل ن�شجه و�كت�شب 

�شمعته �لعاملية.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د �ل�����ش��ي��خ ح��ام��د بن 
�أحد �ملالك للخيول  �آل حامد  خادم 
يف �لإم��ار�ت �أن �أهمية �ملوؤمتر �لذي 
لالأف�شل  ع��ام  �إىل  ع��ام  م��ن  يتطور 
و�لدليل على ذلك و�شول عدد رعاة 

�ملهرجان �إيل 19 �شركة وموؤ�ش�شة.
وح�������ول �مل�����وؤمت�����ر �ل��������دويل �ل����ر�ب����ع 
�أهمية  �إىل  �أ���ش��ار  �لعربية  للخيول 
خالله  مناق�شتها  تتم  �لتي  �ملحاور 
و���ش��رورة ت��ق��دم م��ق��رح��ات جديدة 
لفتا   .. �خليل  ب�شناعة  للمهتمني 
ز�دت معدلت  �لإم����ار�ت  �أن��ه يف  �إىل 
�ل��ع��رب��ي��ة وقيمة  ���ش��ب��اق��ات �خل���ي���ول 
�إيجابيا  ذلك  وكان مردود  جو�ئزها 

على �ملالك و�ملربني.

ونوه �ل�شيخ حامد بن خادم �آل حامد 
�ملنتج  كان  �شنو�ت   10 �أن��ه قبل  �إىل 
من �خليل �لعربي 100 ر�أ�س بينما 
وذلك  ر�أ���ش��ا   665 �إىل  �لآن  و���ش��ل 
يوؤكد تطور عملية �لت�شويق للخيل 
�لعربي . وطالب باأن تعمم �لبحوث 
�ملوؤمتر  ي��ق��ره��ا  �ل��ت��ي  و�ل��ت��و���ش��ي��ات 
لي�شتفيد منها جميع �لدول .. د�عيا 
تلك  مناق�شة  ي��ت��م  �أن  ���ش��رورة  �إىل 
�لتو�شيات قبل كل موؤمتر ملعرفة ما 

مت �إجنازه من تلك �لتو�شيات.
و�أك�����������د ع����ل����ي م����و�����ش����ى �خل����م����ريي 
�أهمية  للفرو�شية  دب��ي  ن��ادي  مدير 
يف  للنقا�س  �مل��ط��روح��ة  �مل��و���ش��وع��ات 
و�ملربني  ل��ل��م��الك  خ��ا���ش��ة  �مل���وؤمت���ر 
�أن  يف دول��ة �لإم���ار�ت .. م�شري� �ىل 
�مل��وؤمت��ر ي��ع��د ف��ر���ش��ة ج��ي��دة لتبادل 
و�ملهتمني  �خل�����رب�ء  ب���ني  �خل�����رب�ت 
�ل����ع����امل من  �ل���ع���رب���ي يف  ب���اخل���ي���ل 
خالل فتح باب �لنقا�س و��شتعر��س 
هموم  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف  �خل���������رب�ت 

وم�شاكل تربية وتدريب �خليل.
ولفت �إىل �أن �ملوؤمتر يتطور من عام 
لعام ومن خالل زيادة �لإقبال على 
يتطلب  مم��ا  فعالياته  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
توجيه �ل�شكر ل�شمو �ل�شيخ من�شور 
ع��ل��ى توجيهات  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ملوؤمتر وتقدمي  �شموه لتنظيم هذ� 
ك���ل �ل���دع���م ل���ه ل��ي��ك��ون دل��ي��ال على 
وتر�ثه  با�شالته  باملا�شي  �لتم�شك 
�شلطان  ع���دن���ان  و����ش���دد   . �ل��ع��ري��ق 
مدير نادي �بوظبي للفرو�شية على 
�ملوؤمتر�ت  م��ن  �مل��وؤمت��ر يعد  ه��ذ�  �أن 
ب��ك��اف��ة �شوؤون  ت��ه��ت��م  �ل��ت��ي  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 
�خليل خا�شة يف مو�شوعات �لتغذية 
و�لأجنة و�لتلقيح �ل�شناعي .. موؤكد� 
�أن ح�شور خرب�ء ومتخ�ش�شني لهم 
�ملتنوعة  جم��الت��ه��م  يف  ط��وي��ل  ب���اع 
�لنقا�س  ي���رثي  �خل��ي��ل  ���ش��ن��اع��ة  يف 
يف �مل��وؤمت��ر وب��ال��ت��ايل ي��ك��ون �مل���ردود 

�إيجابيا.

اختتـــام فعاليـــات املوؤمتـــــر الدولــــــي الرابـــــع للخيـــــول العربيـــــة بفرن�ســـــــا اليــــــــوم

•• �ضاحية ال�ضيف – اللجنة الأوملبية:

�لبحرينية  �لأومل��ب��ي��ة  للجنة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  باأعمال  �لقائم  ��شتقبل 
عبد�لرحمن ع�شكر مبكتبه �شباح �أم�س باللجنة �شعود �لغنيم مدير 
�لآ�شيوية  �لألعاب  دورة  �مل�شارك يف  �لبحرين  لوفد  �لإد�ري��ة  �لبعثة 
)�آن�شون  �جلنوبية  بكوريا  �شتقام  و�لتي  �ملغلقة  لل�شالت  �لر�بعة 
2013( خالل �لفرة من 29 يونيو لغاية 6 يوليو �ملقبلني، وذلك 

بح�شور �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �لريا�شية نعمان �حل�شن.
على  �طلع  ثم  بالغنيم،  ع�شكر  عبد�لرحمن  رحب  �للقاء  بد�ية  ويف 

�آخر �لتح�شري�ت �لتي قامت بها �لبعثة �لإد�رية من �أجل �مل�شاركة يف 
�لدورة، و��شتمع �إىل �شرح مف�شل منه عن كافة �لرتيبات �لتي مت 
�إجنازها للم�شاركة �لقارية. ووجه ع�شكر �لبعثة �لإد�رية بالتح�شري 
و�ل�شتعد�د �لأمثل لهذه �مل�شاركة و�لعمل على تهيئة �لأجو�ء �ملثالية 
للمنتخبات �لبحرينية وتوفري كافة متطلباتهم و�حتياجاتهم بهدف 
�شرورة  على  ح��ث  كما  �مل�شتويات،  و�أح�شن  �لنتائج  �أف�شل  حتقيق 
�لتمثيل �مل�شرف وتقدمي �أرفع درجات �لعطاء لإبر�ز �ل�شورة �مل�شرقة 
عن �لريا�شة �لبحرينية، معرباً عن ثقته �لكبرية يف �لبعثة �لإد�رية 
و�ملنتخبات �لوطنية يف متثيل �ململكة خري متثيل يف هذ� �ل�شتحقاق 

�لآ�شيوي. ودعا ع�شكر �لبعثة �لإد�رية لالإ�شتفادة من هذه �مل�شاركة 
دورة  يف  �ملتمثل  �لأك��رب  لالإ�شتحقاق  و�ل�شتعد�د  �لتح�شري  بغر�س 
�لعام  �ملدينة  بنف�س  �شتقام  �لتي  ع�شرة  �ل�شابعة  �لآ�شيوية  �لألعاب 
2014. ومن جانبه، �عرب �شعود �لغنيم عن خال�س �شكره  �ملقبل 
وتقديره للجنة �لأوملبية �لبحرينية على �لدعم �لكبري �لذي قدمته 
�لبحرينية  �لبعثة  باأن  �لوطنية، موؤكد�ً  و�ملنتخبات  �لإد�ري��ة  للبعثة 
لن تاألو� جهد�ً يف �شبيل تقدمي �أف�شل �مل�شتويات �لتي تليق مبكانة 
�لبحرين �لريا�شية على كافة �لأ�شعدة، موؤكد�ً على حر�س جميع 

�ملنتخبات على �لظهور �ملميز يف �لدورة.

لدى ا�ستقباله مدير البعثة الإدارية

ع�سكر يحث املنتخبات البحرينية على التمثيل امل�سرف بدورة الألعاب الآ�سيوية لل�سالت

الحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن ينظم دورة 
حتكيم يف قريغيز�ستان 

بويول: فيا �سيرتك بر�سلونة 
ال�سيف احلايل

�سان اأنطونيو يطلق الر�سا�سة الأوىل اأمام ميامي
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يخو�س �ليوم �ل�شبت منتخبا تون�س، و�ملغرب مبار�تان 
�لإفريقية  �لت�شفيات  من  �لر�بعة  �جلولة  يف  هامتان 

�ملوؤهلة �إىل كاأ�س �لعامل بالرب�زيل 2014.
�شمن  �شري�ليون  على  �شيفا  �لتون�شي  �ملنتخب  يحل 
�ل��ث��ان��ي��ة من  للمجموعة  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
�لت�شفيات، يف لقاء ي�شعى من خالله �ملنتخب �لتون�شي 
لتحقيق �لفوز لالقر�ب خطوة من �لتاأهل �إىل �ملرحلة 

�لنهائية من �لت�شفيات �ملوؤهلة للمونديال.
�لتون�شي،  للمنتخب  �لفني  �ملدير  معلول  نبيل  و�شدد 

و�لذي يخو�س ثاين مبار�ة ر�شمية له على ر�أ�س �لإد�رة 
�لفنية للفريق على �أهمية �نتز�ع �لنقاط �لثالث �أمام 
�شري�ليون خلو�س �ملبار�تني �لأخريتني له �أمام غينيا 

�ل�شتو�ئية، وجزر �لر�أ�س �لأخ�شر بارتياح كبري.
�لثانية  �مل��ج��م��وع��ة  ق��م��ة  �لتون�شي  �ملنتخب  وي��ت�����ش��در 
بفارق  نقاط،   4 ب�  �شري�ليون  يليه  نقاط،   9 بر�شيد 
نف�س  �مل��ت�����ش��اوي يف  �ل���ش��ت��و�ئ��ي��ة  ع��ن غينيا  �لأه�����د�ف 
�لر�أ�س  ج��زر  �ملجموعة  ويتذيل  �لنقاط،  من  �لر�شيد 

�لأخ�شر بال ر�شيد من �لنقاط.

بعد  �شدمة  �لتون�شي  للمنتخب  �لفني  �جلهاز  وتلقى 
�خللفية،  �لع�شلة  يف  ب�شد  خليفة  �شابر  لعبه  �إ�شابة 
وبالتايل غيابه عن لقاء �شري�ليون، خا�شة و�أنه يعترب 

�أحد �لأعمدة �لأ�شا�شية يف �شفوف �لفريق.
كما يعاين �ملنتخب �لتون�شي من غياب حار�شه �لأ�شا�شي 
�أمين �ملثلوثي بعد �إ�شابته خالل �إحدى تدريبات فريقه 

قبل �ل�شفر �إىل �شري�ليون.
و�شيحاول �ملغرب حتقيق فوزه �لأول عندما ي�شت�شيف 
ت��ن��ز�ن��ي��ا يف م���ب���ار�ة ت��ع��ت��رب مب��ث��اب��ة �ل��ف��ر���ش��ة �لأخ����رية 

�لثالثة  �ملجموعة  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  �لفريق  يحتل  �إذ 
ت��ن��ز�ن��ي��ا، وخم�س  ن��ق��اط ع��ن  ب��اأرب��ع  بنقطتني م��ت��اأخ��ر� 
 7 �ل�����ش��د�رة بر�شيد  دي��ف��و�ر �شاحبة  ك��وت  ع��ن  نقاط 
نف�شه يف و���ش��ع حرج  �مل��غ��رب��ي  �ملنتخب  ن��ق��اط. وو���ش��ع 
م�شيفه  �أم����ام  �مل��ذل��ة  خ�����ش��ارت��ه  ب��ع��د  خ�شو�شا  للغاية 
�لتنز�ين 1-3 يف �جلولة �ملا�شية يف مار�س-�أذ�ر �ملا�شي 

ليتجمد ر�شيده عند نقطتني.
ب��ني �ملدرب  ك��ب��رية  �ل��ف��رة �لأخ����رية م�شاكل  و���ش��ه��دت 
ر���ش��ي��د �ل��ط��او���ش��ي، ولع��ب��ي��ه �مل��ح��رف��ني �ل��ذي��ن �أعرب 

�ملنتخب  �أل��و�ن  عن  �لدفاع  رف�شهم  عن  منهم  �لعديد 
يف حال ��شتمر�ر �ملدرب يف من�شبه على �ثر ت�شريحات 
�لأخ�����ري ع��ق��ب �خل�������ش���ارة �أم�����ام ت��ن��ز�ن��ي��ا ع��ن��دم��ا حمل 

�لالعبني م�شوؤولية �لهزمية.
�أثيوبيا،  م��ع  بوت�شو�نا  فهي  �ل��غ��د  م��ب��اري��ات  بقية  �أم���ا 
وجنوب  ليبرييا،  م��ع  و�أوغ��ن��د�  لي�شوثو،  م��ع  وز�م��ب��ي��ا 
�إفريقيا مع جمهورية �إفريقيا �لو�شطى، و�لغابون مع 
�لنيجر، و�أنغول مع �ل�شنغال، وغامبيا مع كوت ديفو�ر، 

و�لر�أ�س �لأخ�شر مع غينيا �لإ�شتو�ئية.

تــونـــ�س واملغـــرب يبحثـــان عــن الفـــوز يف ت�سفيـــات املونديـــال اليـــــوم

دب���ي  ن�������ادي  �إد�رة  جم���ل�������س  �أ������ش�����اد 
خالل  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
�ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  �ل���دوري  �جتماعه 
ب��امل�����ش��روع �ل��ه��ادف و�ل��ك��ب��ري ملجل�س 
رعاية  )ب���رن���ام���ج  �ل���ري���ا����ش���ي  دب����ي 
�مل��ت��م��ي��زي��ن( �ل���ذي �أط��ل��ق��ه م��ن��ذ عام 
لإ�شر�تيجيته  ت��رج��م��ة   2008
�لريا�شيني  لن����ت����ق����اء  �ل����ه����ادف����ة 
وم�شاعدتهم  �ملتميزين  �لنا�شئني 
�مل�شتقبل  �أب��ط��ال  ي�شبحو�  �أن  على 
وق���ادري���ن ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لإجن�����از�ت 
خالل �مل�شاركة يف �ملحافل �لإقليمية 

و�لقارية و�لدولية.
وبارك نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�ل��ب��ح��ري��ة خ��ط��و�ت وم�����ش��اع جمل�س 
��شتقطاب  �ج��ل  م��ن  �لريا�شي  دب��ي 
ينتظر  �لتي  �ل�شابة  �مل��و�ه��ب  ودع��م 
�ل����ك����ث����ري م�������ش���ي���د� يف ه����ذ�  م���ن���ه���ا 
�ل�شقيقني  ب���اخ���ت���ي���ار  �خل�������ش���و����س 
ط��اه��ر ع���ادل �ل��ط��اه��ر وع��ام��ر عادل 
�لطاهر جنما فريق �لنادي لريا�شة 
�لدفعة  �شمن  �حلديثة  �ل�شر�عية 
�لطموح  �ل���ربن���ام���ج  يف  �جل����دي����دة 
�لذي  �لأم����ر  �لأوىل  ل��ل��م��رة  وذل����ك 
ي��ع��زز م��ن جن��اح��ات �ل��ن��ادي يف هذ� 
�ملجال. وقال على جمعة بن غليطة 
ب��ال��وك��ال��ة بنادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 

دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية �نه 
جمل�س  م��ب��ادر�ت  ت�شمل  ب��ان  �شعيد 
دب�����ي �ل���ري���ا����ش���ي ف�����رق ن������ادي دبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية وخا�شة 
حيث  �حلديثة  �ل�شر�عية  جم��ال  يف 
�ملجال  هذ�  رو�د  �حد  �لنادي  تعترب 
�لن�شاط  ل���ه���ذ�  �مل���وؤ����ش�������ش���ني  وم�����ن 
وب��ال��ت��اأك��ي��د م��ن ���ش��ان ه���ذه �خلطوة 
�ل���ك���ب���رية �لتي  �ل���ن���ج���اح���ات  ت��ع��زي��ز 
ر�شمها �لنادي يف �ملا�شي و�ل�شتمر�ر 
بقوة نحو حتقيق )�حللم �لوملبي(.

�لكثري  ق����دم  �ل����ن����ادي  �إن  و�أ�����ش����اف 
لل�شر�عية �حلديثة من خالل �إ�شهار 
من  وه��ي  �حل��دي��ث  �ل�شر�ع  مدر�شة 
�ع���رق �مل��د�ر���س �مل��ع��روف��ة يف �لدولة 
وخرجت �لعديد من �لأبطال و�لذي 
ح��ق��ق��و� �ل��ن��ج��اح��ات ت��ل��و �لخ����ري يف 
يو�شف  �لبطل  مثل  �لفر�ت  �حدي 
ريا�شي  �أول  �أ�شبح  �ل��ذي  لح��ج  بن 
خارجي  لقب  على  يح�شل  �إم��ار�ت��ي 
�لبارح  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  �إح������ر�زه  ب��ع��د 
ريا�شي  �أول  �أ�شبح  �نه  �لدولية كما 
�وملبي يف  تاأهل  �إم��ار�ت��ي يحقق رقم 
قبل  ذل��ك  ك��ان  �حلديثة  �ل�شر�عية 
�ن��ط��الق دورة �لأل��ع��اب �لومل��ب��ي��ة يف 
�لإ�شابة حرمته  2004 لكن  �أثينا 
جانب  �إىل  �مل�����ش��و�ر  ����ش��ت��ك��م��ال  م���ن 

ب����زوغ جن���م �ل��ب��ط��ل �مل���ع���روف عادل 
خالد �لب�شتكي �شمن �شفوف فريق 
�ل���دورة  يف  م�شاركته  وق��ب��ل  �ل��ن��ادي 

�لوملبية يف بكني عام 2008.
وق����ال ع��ل��ي ب���ن غ��ل��ي��ط��ة ن��ح��ل��م بال 
�آخري  م��رة  �ل�شورة  تتكرر  �إن  �شك 

يف �ل����دور�ت �لومل��ب��ي��ة �ل��ق��ادم��ة من 
خ���الل ت��اأه��ي��ل �أب��ط��ال ق��ادري��ن على 
متثيل �لدولة يف �ملحافل و�مل�شاركات 
�لنادي  �إن  �إىل  م�����ش��ري�  �خل��ارج��ي��ة 
�مل�شرية  ل�شتكمال  �خل��ط��ط  ميلك 
ها  يف  م�شيد�  �ل��ه��دف  حتقيق  نحو 

�خل�����ش��و���س ب��ال��دع��م �ل��ك��ب��ري �لذي 
ي���ل���ق���اه �ل�����ن�����ادي م����ن جم��ل�����س دبي 
للن�شاط  �لر�عية  �ملظلة  �لريا�شي 

�لريا�شي يف �لدولة.
وي��ع��ت��رب �ل�����ش��ق��ي��ق��ني ط���اه���ر ع���ادل 
�لطاهر وعامر عادل �لطاهر جنما 

�ل�شر�عية  ل��ري��ا���ش��ة  �ل��ن��ادي  ف��ري��ق 
يف  �ملتميزين  �لأبطال  من  �حلديثة 
بالنادي  �ل�شر�عية �حلديث  مدر�شة 
ينتظرها  �ل����ت����ي  �ل�����وج�����وه  و�ح�������د 
�لريا�شة  ه���ذه  يف  و�ع����د  م�شتقبل 
�لنتائج  حت��ق��ي��ق  ����ش��ت��ط��اع��ا  ح��ي��ث 
�جليدة خالل م�شاركتهما مع فريق 
ر�يديال  �لليزر  مناف�شات  �لنادي يف 
�شمن بطولة بطل �لإمار�ت لل�شر�ع 

�حلديث.
وعامر  ط���اه���ر  �ل���ب���ط���الن  وي���ت���اب���ع 
�ل����در������ش����ي����ة يف جم���ال  ح���ي���ات���ه���م���ا 
يدر�س  ح��ي��ث  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ت��ح�����ش��ي��ل 
علوم  �ل���ث���ال���ث���ة  �ل�������ش���ن���ة  يف  �لأول 
عامر  �أم��ا  �بوظبي  بجامعة  ط��ري�ن 
فيدر�س حاليا بال�شف �حلادي ع�شر 
)علمي( مبدر�شة عمر بن �خلطاب 

�لنموذجية يف دبي.
و�شبق لطاهر عادل �لطاهر �مل�شاركة 
يف �لدورة �لعربية �لريا�شية يف م�شر 
وجن���ح يف �ل��ع��ودة ب��اجن��از لف���ت مع 
�مليد�لية  ب��اإح��ر�ز  �لإم���ار�ت  منتخب 
�ل�شر�عية  مناف�شات  �شمن  �لف�شية 
�حلديثة و�لتي جرت يف �لإ�شكندرية 
كما تاألق عامر عادل �لطاهر يف عدد 
�لتحاقه  �ملحلية من  �لبطولت  من 

بفريق �لنادي عام 2003.

�شعادتهما  و�بدي طاهر وعامر معا 
�لكبرية بهذ� �لختيار �شمن كوكبة 
�لريا�شيني  م��ن  �حل��ال��ي��ة  �ل��دف��ع��ة 
دبي  �إم���ارة  م�شتوي  على  �ملتميزين 
�لطموحات  ي��ح��ق��ق��ا  �إن  م��ت��م��ن��ني 
و�أن��ه��م��ا يحمالن  �مل���رج���وة خ��ا���ش��ة 
لإحر�ز  ق��وة  بكل  وي�شعيان  باملجد 
هذه  يف  �لنجاحات  وحتقيق  �لتميز 
�لريا�شة يف ظل �لدعم �لكبري �لذي 
من  �لريا�شية  �لقطاعات  كل  تلقاه 

�لقيادة �لر�شيدة و�مل�شوؤولني.
�جلزيل  بال�شكر  �ل��ب��ط��الن  وت��وج��ه 
علي  �ل��ري��ا���ش��ي  دب����ي  جم��ل�����س  �إىل 
�لفر�شة  مبنحهما  �ل��ك��ب��رية  ثقته 
�حلالية  �ل��دف��ع��ة  ���ش��م��ن  ل��ي�����ش��ارك��ا 
للربنامج �لطموح م�شيدين بالدعم 
و�لرعاية من قبل نادي دبي �لدويل 
للريا�شات �لبحرية ومتابعة جمل�س 
�أمام  ي�شعهما  �ل��ذي  �لأم���ر  �لإد�رة 
حتد كبري من �جل �عتالء )�شلمة( 

ر�شميا عن  ي��ا���س  بني  ن���ادي  �أع��ل��ن 
عبد  �ل���دويل  �لعماين  م��ع  تعاقده 
�ل�شالم عامر لعب نادي �لعروبة 
�ل���ع���م���اين، ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل �لإع�������ارة 
باتقاف  للتجديد  قابلة  ع��ام  مل��دة 
مركز  يف  ع��ام��ر  ويلعب  �ل��ط��رف��ني 
�لالعبني  م��ن  ويعد  �ل��دف��اع،  قلب 
�مل����رك����ز على  ه�����ذ�  �مل���ت���م���ي���زي���ن يف 
لالعب  و�شبق  �خلليجي،  �ل�شعيد 
�لذي مل يتجاوز عامه �ل25 خو�س 
�ل�������دوري  جت����رب����ة �ح����ر�ف����ي����ة يف 

�ل�شعودي مع نادي �لر�ئد.
وبالإعالن عن �ل�شفقة يكون عبد 
يف  �لثالث  �ل��الع��ب  ع��ام��ر  �ل�شالم 
ق��ائ��م��ة �أج���ان���ب ب��ن��ي ي��ا���س بجو�ر 
و�ل�شويدي  �شاجناهور  �ل�شنغايل 
لل�شماوي  وي��ت��ب��ق��ى  وي��ل��ه��ام�����ش��ون، 
�لر�بعة  �ل�����ش��ف��ق��ة  ع���ن  �لإع�������الن 
ووق��ع لعب  �ملقبلة  �لفرة  خ��الل 
�نتقاله  عقد  على  ع��م��ان  منتخب 

م��ت��اأخ��رة من  �شاعة  ي��ا���س يف  لبني 
�لنادي  مبقر  �لأول،  �أم�����س  م�شاء 
بال�شاخمة �جلديدة، بعد �ن �جتاز 
�لفح�س �لطبي �لذي خ�شع لها يف 
�ليوم نف�شه، وح�شر �لتوقيع  نهار 
مبارك بن حمريوم رئي�س جمل�س 
�لقدم  لكرة  يا�س  بني  �شركة  �إد�رة 
ونائب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي، 
وم�����ش��ل��م �ل��ك��ث��ريي ع�����ش��و جمل�س 
�إد�رة �شركة �لكرة وخالد �جلنيبي 
�مل�����ش��وؤول �لإع���الم���ي ب�����ش��رك��ة كرة 
�لالعب  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل���ق���دم 

ووكيل �أعماله.
ومن �ملقرر �أن يعود لعب يني يا�س 
�جلديد �إىل �لعا�شمة �أبوظبي مع 
ب��د�ي��ة ف��رة �لإع����د�د �ل��ت��ي �شتبد�أ 
خالل �شهر يوليو �ملقبل ، ��شتعد�د� 

للمو�شم �جلديد.
من جانبه �أعرب عبد �ل�شالم عامر 
بان�شمامه  �ل��ب��ال��غ��ة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن 

ل�����ش��ف��وف ب��ن��ي ي���ا����س، م���وؤك���د� �أنه 
�رت�����د�ئ  ����ش���رف ك��ب��ري لأي لع����ب 

�لقمي�س �ل�شماوي.
و�أع���ل���ن لع���ب ب��ن��ي ي��ا���س �جلديد 
�ل�شماوي  ل�����ش��ف��وف  �ن�����ش��م  �أن�����ه 

فوزي  م��و�ط��ن��ه  م��ن  ن�شيحة  ب��ع��د 
بامتام  ن�شحه  �ل��ذي  لع��ب  ب�شري 
من  يا�س  بني  ميتلك  ملا  �ل�شفقة، 
�جلماعة  روح  ر�أ�شها  على  مميز�ت 

و�لعمل على قلب رجل و�حد.

�أن ل��دي��ه ط��م��وح��ات كبرية  و�أع��ل��ن 
�مل����ح����اف����ظ����ة على  ر�أ������ش�����ه�����ا  ع����ل����ى 
يف  �ل��ن��ادي  حققها  �لتي  �ملكت�شبات 
�لفرة �ملا�شية، �أخرها �لفوز بلقب 

كاأ�س �خلليج لالأندية.

�أبذل  ���ش��وف  ت��اأك��ي��د  و�أ����ش���اف: بكل 
ق�������ش���ارى ج���ه���دي ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
وح�شد  �ل���ن���ج���اح���ات  م����ن  �مل����زي����د 
�لرئي�شي  �ل��ه��دف  وه���و  �لأل���ق���اب، 

�لذي جئت من �أجله .
وع����رب لع����ب م��ن��ت��خ��ب ع���م���ان عن 
من  �لح����ر�يف  للتعامل  �رت��ي��اح��ه 
�لتي  ي��ا���س  ب��ن��ي  ن����ادي  �إد�رة  ق��ب��ل 
دخ���ل���ت يف �مل���ف���او����ش���ات م���ع ن���ادي 
�لعروبة و�أنهتها ب�شكل �شل�س، مما 
توؤكد  �حر�فية،  عقلية  على  يدل 

�أن م�شتقبل بني يا�س �أف�شل.
و�أ���ش��رد ق��ائ��ال : ك��ل م��ا �أمت��ن��اه هو 
�لتجربة  يف  و�ل���ن���ج���اح  �ل��ت��وف��ي��ق 
يعرف  �أن����ه  �إىل  م��ن��وه��ا  �حل��ال��ي��ة، 
ب��ن��ي يا�س،  �ل��ك��ث��ري و�ل��ك��ث��ري ع���ن 
يف  �ل����ر�ئ����ع  �ل���ف���ري���ق  �أد�ء  وت����اب����ع 
كان  �أن��ه  كما  �خلليجية،  �لبطولة 

متابعا جيد� ملبارياته يف �لدوري.
ميتلك  �ل���������ش����م����اوي  �أن  و�أك�����������د 

�ملتميزة  �لعنا�شر  م��ن  جم��م��وع��ة 
�ملو�طنني  �ل��الع��ب��ني  �شعيد  ع��ل��ى 
وحتى �لأجانب، �ل�شيء �لذي يعني 
�لقدرة على �مل�شي قدما يف طريق 

��شتغالل  يتم  �أن  متمنيا  �لنجاح، 
�إيجابي  ب�شكل  �ل��ظ��روف  ه��ذه  ك��ل 
م��ن خ��الل �ل��ف��وز ب��األ��ق��اب جديدة 

تدخل دولب بطولت.

ت�شت�شيف �لرب�زيل �عتبار� من 15 حزير�ن-يونيو �حلايل 
كاأ�س �لقار�ت �لتا�شعة للمنتخبات يف كرة �لقدم يف جتربة 
�خرية لها قبل ��شت�شافة مونديال 2014 بعد عام تقريبا 
جمموعتني  على  وزع��ت  منتخبات   8 �لبطولة  يف  ت�شارك 
ت�شم �لوىل، �لرب�زيل و�ليابان و�ملك�شيك و�يطاليا، وت�شم 

�لثانية ��شبانيا و�لوروغو�ي وتاهيتي ونيجرييا.
مار�كانا  �شتة مالعب هي  لتجرية  �لبطولة  �شت�شمح هذه 
�ل�شهري يف ريو دي جانريو و�لوطني يف بر�زيليا وكا�شتيالو 
فونتي  و�ري��ن��ا  �وري��زون��ت��ي  بيلو  يف  ومينري�و  فورتاليز�  يف 

نوفا يف �شلفادور و�رينا برنامبوكو يف ري�شيفي.
�ل�شابق  �لرئي�س  فهد،  ب��ن  في�شل  �ل��ر�ح��ل  �لم��ري  و�ط��ل��ق 
لالحتاد �لعربي لاللعاب �لريا�شية و�لهيئة �لعامة لرعاية 
يف  �لقدم،  لكرة  �ل�شعودي  ولالحتاد  �ل�شعودية  يف  �ل�شباب 
�ف�شل  ب��ني  جتمع  بطولة  �ق��ام��ة  ف��ك��رة  �لت�شعينات  ب��د�ي��ة 
منتخبات �لقار�ت �خلم�س بالتن�شيق مع �لحتاد �ل�شيوي 

ومبو�فقة من �لحتاد �لدويل )فيفا(.
و���ش��رع��ان م��ا �ب�����ش��رت �ل��ف��ك��رة �ل��ن��ور وحت��ول��ت �ىل بطولة 
 ، �ل��ق��ار�ت  بطولة  �لوىل  فكانت  ت�شمية  م��ن  �ك��رث  حملت 
فهد  �مللك  كاأ�س  على  �لقارية  �لحت���اد�ت  بطولة  و�لثانية 
و�لثالثة بطولة �لفيفا للقار�ت على كاأ�س �مللك فهد �ىل �ن 

��شتقرت على �لت�شمية �لخرية وهي كاأ�س �لقار�ت للفيفا .
و�لثانية  �لوىل  �لن�شختان  ��شابته  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  وب��ع��د 
بد  ل  ك���ان  �ل��ف��ك��رة،  �شاحبة  �ل�����ش��ع��ودي��ة  يف  �قيمتا  �ل��ل��ت��ان 
لتكت�شب  �مل�����ش��اب��ق��ة  ه���ذه  يتبنى  �ن  م��ن  �ل����دويل  ل��الحت��اد 
�شفة �لعاملية وت�شبح بالتايل ثاين �هم م�شابقة بعد كاأ�س 
�لعامل، و��شرف �لفيفا على �لن�شخة �لثالثة و�رتاأى رئي�شه 
�ل�شعودية  يف  تقام  �ن  هافيالجن  ج��و�و  �لرب�زيلي  �ل�شابق 
�ي�شا مكافاأة لها على جهودها. جتدر �ل�شارة �ىل �ن �قر�ر 
ياأت  يكن جمرد �شدفة ومل  فهد مل  �مللك  با�شم  �لبطولة 
من فر�غ، فالكاأ�س هي هدية �شخ�شية من �لعاهل �ل�شعودي 
�شنعت على نفقته �خلا�شة م�شاهمة منه يف دعم �لبطولة.

وكان ل بد �ن تخرج �مل�شابقة من �ل�شعودية لول مرة بعد 
ن�شختها  �ملك�شيك  فا�شت�شافت  �لفيفا،  قبل  من  �عتمادها 
�لر�بعة من 24 متوز-يوليو �ىل 4 �آب-�غ�شط�س 1999. 
وبد�أت �مل�شاركة باربع منتخبات يف �لدورة �لوىل، ثم �ت�شعت 
�ىل 6 يف �لثانية، و��شتقر �لعدد على 8 يف �لثالثة و�لر�بعة 

ويف �لدور�ت �لتي �شتليها.
�لول- ت�����ش��ري��ن   20 �ىل   15 م��ن  �ل��ري��ا���س  و�ق��ي��م��ت يف 

�ل�شعودية،  ه��ي  منتخبات   4 مب�����ش��ارك��ة   1992 �ك��ت��وب��ر 
88، و�لرج���ن���ت���ني بطلة  �ل���دول���ة �مل�����ش��ي��ف��ة وب��ط��ل��ة ����ش��ي��ا 

�لكاأ�س  بطلة  �مل��ت��ح��دة  و�ل��ولي��ات   ،91 �جلنوبية  �م��ريك��ا 
�لذهبية لحتاد �لكونكاكاف )�مريكا �ل�شمالية و�لو�شطى 
و�لكاريبي( و�شاحل �لعاج بطلة �فريقيا، وغابت �لدمنارك 
�ل�شا�شيني  لع��ب��ي��ه��ا  م���ن   14 لرت����ب����اط  �وروب�������ا  ب��ط��ل��ة 
�ل����دور �لول، �لذي  �ن��دي��ة خ��ارج��ي��ة. ويف  �مل��ح��رف��ني م��ع 
�قيم بطريقة خروج �ملغلوب، فازت �ل�شعودية على �لوليات 
4-�شفر،  �لعاج  �شاحل  3-�شفر، و�لرجنتني على  �ملتحدة 
�ملركز  م��ب��ار�ة  �لنهائية. ويف  �مل��ب��ار�ة  �ىل  �ل��ف��ائ��ز�ن  وت��اأه��ل 
 ،2-5 �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على  �ل��ع��اج  �شاحل  ف��ازت  �لثالث، 
فيما �حرزت �لرجنتني �للقب على ح�شاب �ل�شعودية 1-3 
�مام �كرث من 75 �لف متفرج مالأو� مدرجات ��شتاد �مللك 
فهد. �شجل لالرجنتني رودريغيز )18( وكانيجيا )24( 
 ،)65( �ل��ع��وي��ر�ن  �شعيد  ولل�شعودية   ،)64( و�شيميوين 
وقاد �ملبار�ة �حلكم ليم كي تو�شنغ من موري�شيو�س، و�ختري 
�لرجنتيني فرناندو رودوندو �ف�شل لعب، وتوج مو�طنه 
غابرييل باتي�شتوتا هد�فا للبطولة م�شاركة مع �لمريكي 

مور�ي )هدفان لكل منهما(.
و�قيمت �لدورة �لثانية من 6 �ىل 13 كانون �لثاين-يناير 
جمموعتني  على  وزع���ت  منتخبات   6 مب�شاركة   1995
�شمت �لوىل �ملك�شيك بطلة �لكونكاكاف، و�لدمنارك بطلة 

�لرجنتني  و�لثانية  �مل�شيفة،  �لدولة  و�ل�شعودية  �وروب���ا، 
بطلة  ونيجرييا  �للقب،  وحاملة  �جلنوبية  �مريكا  بطلة 

�فريقيا، و�ليابان بطلة ��شيا.
يف �ملجموعة �لوىل، فازت �ملك�شيك على �ل�شعودية 2-�شفر، 
�لدمنارك  وتعادلت  2-�شفر،  �ل�شعودية  على  و�ل��دمن��ارك 
مع �ملك�شيك 1-1، فت�شاوتا نقاطا و�هد�فا يف �ل�شد�رة فتم 
�لحتكام �ىل ركالت �لرجيح حل�شم �ملوقف بينهما، ففازت 

�لوىل 6-5 وبلغت �ملبار�ة �لنهائية.
�ليابان  ع��ل��ى  نيجرييا  ف���ازت  �ل��ث��ان��ي��ة،  �مل��ج��م��وع��ة  و���ش��م��ن 
وتعادلت   ،1-5 �ل���ي���اب���ان  ع��ل��ى  و�لرج���ن���ت���ني  3-�شفر، 
�ىل  �لوىل  فتاأهت  �شفر-�شفر  نيجرييا  م��ع  �لرج��ن��ت��ني 
بتعادلها  ثالثة  �ملك�شيك  �لدمنارك وحلت  �لنهائي ملو�جهة 
�لرجيح  ب��رك��الت  عليها  ف��وزه��ا  ث��م   1-1 نيجرييا  م��ع 

.5-6
�كرث من  �م��ام  فهد  �مللك  ��شتاد  �لنهائية، على  �ملبار�ة  ويف 
2-�شفر  �ملك�شيك  على  �لدمنارك  ف��ازت  متفرج،  �لف   25
�شجلهما ميكايل لودروب )8( وبير ر��شمو�شن )75( قاد 
�ملبار�ة �حلكم �لمار�تي علي بو ج�شيم، و�ختري �لدمناركي 
بر�ين لودروب �ف�شل لعب، يف حني توج �ملك�شيكي لوي�س 

غار�شيا هد�فا للبطولة بر�شيد 3 �هد�ف.

فريق )دبي البحري( لل�سراعية احلديثة يدخل الأ�س�اء

اختيار ال�سقيقني طاهر وعامر �سمن برنامج رعاية املتميزين
بن غليطة: خط�ة جمل�ش دبي الريا�سي من �ساأنها تط�ير الن�ساط

عبد ال�سالم عامر : ارتداء قمي�ش بني يا�ش �سرف كبري 

اأعد اجلميع باملحافظة على املكت�سبات وحتقيق املزيد من الإجنازات 
ن�سيحة ف�زي ب�سري وراء اإمتام ال�سفقة واأ�سكر الإدارة على العمل الحرتايف

فكرة �سع�دية اأطلقت يف بداية الت�سعينيات 

بطـــولــة القـــارات تتحـــول لــثــانـــي اأهـــم بطـــولـــة عامليــــــة
لبنان ي�ست�سيف 
مباريات �سوريا 

بت�سفيات اأمم اآ�سيا 
�أمام  مبار�ته  �إقامة  �جلمعة،  �م�س  �لقدم،  لكرة  �ل�شوري  �لحت��اد  �أعلن 
�لأردن يف �لت�شفيات �ملوؤهلة �إىل كاأ�س �لأمم �لآ�شيوية باأ�شر�ليا 2015 

يوم 15 �أغ�شط�س-�أب �ملقبل يف بريوت.
�لحتاد  مو�فقة  على  �أن��ه مت �حل�شول  ل��الحت��اد  �لر�شمي  �مل��وق��ع  وذك��ر 
�لت�شفيات  يف  �ل�����ش��وري  �ملنتخب  م��ب��اري��ات  �إق��ام��ة  على  للعبة  �للبناين 
�لآ�شيوية على ملعب �ملدينة �لريا�شية بالعا�شمة بريوت، وبدون جمهور 

ومت نقل �ملباريات خارج �شوريا ب�شبب �شوء �لأو�شاع �لأمنية هناك.
و�شيقوم �لحتاد �ل�شوري للعبة مبخاطبة �لحتادين �لآ�شيوي و�لدويل 

لإخطارهما بنقل �ملباريات �إىل بريوت.
ر�شيد  بال  �لأوىل  �ملجموعة  �لثالث يف  �ملركز  �ل�شوري  �ملنتخب  ويحتل 

من �لنقاط بفارق �لأهد�ف عن �شنغافورة.
ويت�شدر �ملنتخب �لأردين قمة �ملجموعة بر�شيد 3 نقاط بفارق �لأهد�ف 

عن �شلطنة ُعمان.



جا�سنت بيرب يف رحلة اىل الف�ساء
�مل�شاهري �لذين يتطلعون  �أحدث  �أ�شبح جنم �لبوب �لكندي جا�شن بيرب 
لالنطالق �يل �لف�شاء بعدما حجز مقعد� على �ملركبة �لف�شائية ل�شركة 
بر�ن�شون  ريت�شارد  �لربيطاين  �لعمال  رج��ل  و�أعلن  جالكتيك.  فريجن 
�أن بيرب /19 عاما/  �شركة فريجن جالكتيك على موقع توير  �شاحب 
�أحدث رو�د �لف�شاء يف �مل�شتقبل. وكتب  �أعماله �شكوتر بر�ون هما  ومدير 
بيرب يف تغريدة على توير رد� على ذلك قائال فلن�شور فيديو مو�شيقيا يف 
�لف�شاء  وقالت فريجني جالكتيك للرحالت �لف�شائية �لتجارية �لتي من 
�ملقرر �أن تنطلق �لعام �لقادم �نها �جتذبت بالفعل م�شاهري من بينهم عامل 
�لفيزياء �شتيفن هوكينج ف�شال عن �ملمثلني توم هانك�س وبر�د بيت وجنمة 
ك��ان لالفالم  �ث��ن��اء مهرجان  �أجنلينا ج��ويل. ويف م��ز�د خ��ريي  ه��ول��ي��وود 
حلجز  دولر  مليون  2ر1  �ل�شيوف  �ح��د  دف��ع  �ملا�شي  �ل�شهر  �ل�شينمائية 

مقعد بجو�ر �ملمثل �لمريكي ليوناردو دي كابريو يف فريجن جالكتيك.
رقم  �ل�شخ�س  كوت�شر  �أ�شتون  �لمريكي  �ملمثل  �أ�شبح  �ملا�شي  �ل��ع��ام  ويف 
500 �لذي يحجز لل�شفر يف رحالت �لف�شاء �ملزمعة. ويبلغ �شعر �ملقعد يف 
�شفينة �لف�شاء �شبي�س �شيب 2 �لتابعة لفريجن جالكتيك -�لتي ت�شع �شتة 
ركاب- 250 �ألف دولر و�شتاأخذ رو�دها �ىل �رتفاع ي�شل �يل حو�يل 109 
وروؤية  �جلاذبية  بانعد�م  لالح�شا�س  قليلة  دقائق  ومتنحهم  كيلومر�ت 

كوكب �لر�س من �لف�شاء.

ن�سف الربيطانيني �سي�سابون بال�سرطان
�ل�شرطان  ملكافحة  بريطانية  خريية  موؤ�ش�شة  �أ�شدرته  جديد  تقرير  ذكر 
خالل  بال�شرطان  �شُي�شابون  �ملتحدة  �ململكة  �شكان  ن�شف  نحو  �أن  �م�س 
ملكافحة  )ماكميالن(  موؤ�ش�شة  تقرير  وق��ال   .2020 ع��ام  بحلول  حياتهم 
�لتعامل  هائلة يف  �شتو�جه �شغوطاً  �لربيطانية  �مل�شت�شفيات  �إن  �ل�شرطان 
م��ع ت��ز�ي��د ح����الت �لإ���ش��اب��ة ب��ال�����ش��رط��ان، رغ���م �أن �ل��ك��ث��ري م��ن �مل�شابني 
�لنا�س  ن�شبة  �أن  و�أ���ش��اف  �مل��ر���س.  ه��ذ�  م��ن  للوفاة  عر�شة  �أق��ل  �شيكونون 
% يف عام  �مل�شابني بال�شرطان خالل حياتهم يف �ململكة �ملتحدة بلغت 32 
% يف عام 2010 وبزيادة مقد�رها �أكرث من  1992، لكنها �رتفعت �إىل 44 
�لثلث، وهذه �لن�شبة مر�شحة لالرتفاع يف �لعقد �ملقبل و�شوًل �إىل نحو 47 
% بني 2020 و 2030. ورجح �لتقرير �حتمال �أن تكون �لن�شبة �ملتوقعة 
�أقل من �خلطر �حلقيقي �لذي �شيو�جهه �لربيطانيون يف عام 2020، مع 

�رتفاع متو�شط �لعمر �ملتوقع و�إ�شابة �ملزيد من �لنا�س بال�شرطان.
ووجد �أن �أعد�د�ً �أكرب من �لربيطانيني ظلت على قيد �حلياة رغم ��شابتها 

بال�شرطان باملقارنة مع �مل�شابني باملر�س قبل 20 عاماً.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طالق بوتني يفاجئ الرو�س
�ل��رو���س �م�����س تخطي وقع  ح���اول 
�حدثها  �ل���ت���ي  �مل���ف���اج���اأة  ���ش��دم��ة 
بوتني  ف��الدمي��ري  رئي�شهم  �ع��الن 
�شنة  ث��الث��ني  د�م  زو�ج  ف�����ش��خ  ع��ن 
يكن خافيا  �ل�شر مل  ذلك  �ن  رغم 
لكن مل يت�شور �حد �ن يتم �لك�شف 
�جر�ها  م��ق��اب��ل��ة  ويف  ع��ل��ن��ا.  ع��ن��ه 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون �حل��ك��وم��ي م��ع بوتني 
�شويا  ح�شورهما  بعد  ول��ودم��ي��ال 
عر�س باليه، قالت لودميال �نهما 
وك�شفت  ح�شاري  ب�شكل  يتطلقان 

�ن �لزوجني بالكاد كانا يلتقيان.
وقالت لودميال �نها ممتنة لبوتني 
ودعمها،  ب��ج��ان��ب��ه��ا  وق���وف���ه  ع��ل��ى 
حر��شتها  على  ب��وت��ني  �ث��ن��ى  فيما 
ل��ه خ���الل ن��ح��و ت�����ش��ع ���ش��ن��و�ت من 
مهامه كرئي�س. وقال رجل رو�شيا 
جد�  قريبني  د�ئما  �شنكون  �لقوي 
متاكد،  �ن���ا  �ل��ب��ع�����س.  بع�شنا  م��ن 
�ىل �لب����د . وه����ذه ���ش��ر�ح��ة غري 
رو�شي  �شيا�شي  �ي  م��ن  �ع��ت��ي��ادي��ة 
ح��ي��ث �ن���ه ي��ح��ظ��ر ع��م��وم��ا تخطي 
وب�شكل  �خل��ا���ش��ة،  حياتهم  ح���دود 
خ���ا����س ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ب���وت���ني �ل����ذي 
يعي�س يف �شرية لدرجة �نه مل يتم 
�بنتيه  م��ع  �ب���د�  ر�شميا  ت�����ش��وي��ره 
�لبالغتني. وجاءت �لنباء متاأخرة 
لل�شحف �ليومية �جلمعة �و حتى 
م�شاء  �لرئي�شية  �لخ��ب��ار  لن�شرة 
�وردت  �لتي  و�ل�شحف  �خلمي�س. 

�خلرب ذكرته ب�شكل مقت�شب.
وع�����ن�����ون�����ت ����ش���ح���ي���ف���ة �لع�����م�����ال 
كومر�شانت �خلرب طالق ح�شاري 
يعي�شان  كانا  �ل��زوج��ني  �ن  وق��ال��ت 

وتريتي حياة مت�شاربتني .

يختار ال�سجن ب�سبب امللل
نيوزيلند�،  يف  �جل��ربي��ة  �لإق��ام��ة  ره��ن  يقبع  �شاب  طلب 
�ألعاب  من  �شئم  �أن  بعد  �ل�شجن  تودعه  �أن  �ل�شرطة  من 
بول  �أن  �أدف��وك��ي��ت(  )ن���ورذرن  وذك��رت �شحيفة  �لفيديو. 
منزله،  �لإقامة �جلربية يف  رهن  يقبع  �لذي  نيكول�س، 
وكان  �ل�شجن.  �إىل  تنقله  �أن  ليطلب  بال�شرطة  �ت�شل 
�ل�شاب �أنهى 10 �أ�شهر من فرة حمكوميته �لبالغة 11 
�شهر�ً، ولكنه ما عاد يتحمل �مللل بعد �أن نفذت منه �ألعاب 
�رتكاب  �إىل  يلجاأ  باأنه قد  نيكول�س  . وهدد  �أك�س بوك�س 
خمالفة ما لر�شخ �ل�شرطة وت�شجنه. ونقلته �ل�شرطة 

بالفعل �إىل �ل�شجن لإمتام ما تبقى من حمكوميته.

مدير يطلق النار على طالبه
قدم مدير مدر�شة مبحافظة �ملهد �لتابعة ملنطقة �ملدينة 
�أعرية  �إط��الق  على  �ل�شعودية،  �لعربية  باململكة  �مل��ن��ورة 
وم�شادة  خ��الف  بعد  وذل��ك  طالبني،  مركبة  على  ن��اري��ة 

كالمية بني �لطرفني. 
�ملنورة،  �مل��دي��ن��ة  منطقة  ل�شرطة  �لأم��ن��ي  �ل��ن��اط��ق  و�أك���د 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��و�ق��ع��ة،  �ل��غ��ن��ام، ح���دوث  ف��ه��د  �لعقيد 
�لطالبني �أفاد� باأن مدير �ملدر�شة قام باإطالق �لنار على 

مركبتهما بعد نقا�س حاد بينهم.
�أن��ه متت   ، �أونالين  �لطائف  ملوقع  وفقاً  �لغنام،  و�أ�شاف 
�لتوجيه  ومت  �لطلقات،  �آث���ار  و�شوهدت  �ملركبة  معاينة 

باإح�شار �ملدير ل�شتكمال �لتحقيق يف �حلادثة.

جنود يتحولون اىل معلمني 
���ش��ي��خ�����ش��ع �جل���ن���ود �ل��ربي��ط��ان��ي��ون �ل�����ش��اب��ق��ون �ل���ذي���ن ل 
يف  كمعلمني،  �لعمل  على  للتدريب  موؤهالت  �أي��ة  يحملون 
لت�شهيل  ب��الده��م  حكومة  �عتمدته  ج��دي��د  ب��رن��ام��ج  �ط���ار 
ت���رك �خل��دم��ة. وقالت  ب��ع��د  �مل���دين  باملجتمع  �ن��دم��اج��ه��م 
برنامج  �إن  �م�س  �شي(  بي  )بي  �لربيطانية  �لإذ�ع��ة  هيئة 
على  �ل�شابقني  �جلنود  �شي�شاعد  �لتعليم  �إىل  �جلي�س  من 
�لتحول �إىل معلمني يف غ�شون عامني، �شريطة �أن يتمتعو� 

بدرجة عالية من �ملهارة.
�جلنود  �شتمنح  باأنها  �أعلنت  �لتعليم  وز�رة  �أن  و��شافت   
�ل�شابقني �لأولوية يف �ملناهج �لتدريبية لعد�دهم كمعلمني 
من دون �شهادة وتاأهيلهم يف غ�شون عامني، و�شتخ�شعهم 
قبل ذل��ك لخ��ت��ب��ار�ت ���ش��ارم��ة لخ��ت��ي��ار م��ن يتمتع منهم 
و�شيح�شل  ب��ارزي��ن.  معلمني  ي�شبحو�  �أن  على  بالقدر�ت 
ملدة  وت��دري��ب  ر�ت��ب  على  �ل�شابقون  �لربيطانيون  �جلنود 
4 �أيام يف �لأ�شبوع يف ف�شول در��شية بجميع �أنحاء �نكلر� 
�لثاين/يناير  كانون  من  �عتبار�ً  �جلامعة  يف  و�حد  وليوم 
موؤهلني  كمعلمني  عامني  بعد  تخريجهم  و�شيتم   ،2014

بدرجة �شرف مبجال �لتعليم. 
وقال وزير �لدولة �لربيطاين ل�شوؤون �لتعليم، ديفيد لوز، 
�أكفاء  معلمني  ي�شبحو�  �أن  ميكن  �ل�شابقني  �جل��ن��ود  �إن 
ب�شبب متتعهم بالقيم �لع�شكرية، مثل �لقيادة و�لن�شباط 

و�لتحفيز و�لعمل �جلماعي، و�لتي �شتفيد �لأطفال .

اإمياءات �سغار القردة م�سابهة لالأطفال
ي�شتخدم �شغار �لقردة، �إمياء�ت م�شابهة لتلك �لتي يفعلها �لأطفال مثل رفع �لذر�عني ليطلبو� من �لر��شدين �أن 
يحملوهم. وذكر موقع ليف �شاين�س �أن �شغار �ل�شمبانزي، و�لبونوبو، و�لب�شر، يعتمدون ب�شكل �أ�شا�شي على �إمياء�ت 
حتى عمر �ل�شنة، ثم تتطور فيما يتقدمون يف �ل�شّن �إىل لغة رمزية مثل �لكلمات لالأطفال و�لإ�شار�ت ل�شغار �لقردة 
�إن  �أيلند( يف نيويورك،  �لنف�س يف جامعة )�شتاين  �لباحثة كري�شتني جيلي�شبي لين�س، عاملة تطور علم  . وقالت 
�لدر��شة تظهر �أن �لإمياء�ت تلعب دور�ً مهماً يف تطور �للغة لأنها ت�شبق �ل�شتعمال �للغوي لدى �لكثري من �لب�شر  
وقارنت جيليب�شي لين�س، �شريطاً م�شور�ً لطفلة �أمريكية يف حياتها �ليومية مع قردين من �لعمر نف�شه، دربا على 
�لتو��شل وخ�شعا لتدريب تفاعلي على لغة �لإ�شار�ت و�لإمياء و�لأ�شو�ت. وحلل �لباحثون �شلوك �لقردين بني عمر 
�ل�شنة و26 �شهر�ً وقارنوه ب�شلوك �لطفلة بني عمر �ل�11 �شهر�ً و�ل�شنتني. وبد� �أن �لقردين و�لطفلة ��شتخدمو� 
�إمياء�ت مت�شابهة مثل �لإ�شارة �ىل �أ�شياء يريدونها، �أو رفع �لذر�عني عند �لرغبة بحملهم �أو رفعم من مكانهم. 
وقالت جيليب�شي لين�س �إن حركة رفع �لذر�عني مطابقة متاماً ملا يقوم به طفل حني يرغب يف �أن ُيحمل . غري �أن 
�لطفلة �لتي خ�شعت للدر��شة ��شتخدمت �إمياء�ت متطورة �أكرث، حيث لوحت للود�ع وهزت بر�أ�شها ولكن �لقردين 
مل يفعال ذلك. و�أو�شحت جيليب�شي لين�س، �أن �لدر��شة ت�شري �إىل �أن �لإمياء لعب دور�ً بارز�ً يف �لتو��شل عند �لب�شر 

�لولني قبل �أن يتعلمو� ��شتخد�م �للغة.
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كلب ينقذ حياة مولودة 
يعود �لف�شل يف بقاء مولودة جديدة يف تايالند على قيد �حلياة 
للنفايات  كي�س بال�شتيكي يف مكب  د�خ��ل  عليها  كلب عرث  �إىل 

فاأح�شرها �إىل منزل مالكه.
و�أفادت �شحيفة بانكوك بو�شت �لتايالندية �أن �لكلب بوي وجد 
كي�شاً بال�شتيكياً �أبي�س بد�خله مولودة جديدة يف مكب للنفايات 

فحمله �إىل منزل مالكه، و�أخذ ينبح ب�شدة للفت �نتباهه.
و�أ�شارت �إىل �أن قريبة �ملالك �لبالغة من �لعمر 12 �شنة �نزعجت 
من �لنباح فاقربت من �لكلب وفتحت �لكي�س لتك�شف �لطفلة 
�ل�شغرية  نقل  ليتم  ح�شل  مبا  و�أبلغتها  و�لدتها  �إىل  فرك�شت 

�إىل �مل�شت�شفى.
ول��دت قبل حو�يل  وق��د  2.2 كيلوغر�م  ت��زن  �لطفلة  �أن  وتبني 
�شهر ون�شف �ل�شهر من �ملوعد �ملحدد وهي تتطلب رعاية طبية 
لكنها �شتنجو. وبد�أت �لتحقيقات لتحديد هوية و�لدة �لطفلة.
ولق����ى �ل��ك��ل��ب ب���وي م��ع��ام��ل��ة مم��ي��زة ت��ك��رمي��اً ل��ه ع��ل��ى �إنقاذه 
�ل�شغرية فح�شل على طوق من �جللد، فيما ت�شلم مالكه مبلغاً 

مالياً من �إحدى �ملنظمات �عر�فاً ب�شجاعة وذكاء كلبه. 

�سدفة متنح ثمانينية 590 مليون دولر
يان�شيب  ب��ج��ائ��زة  �لعمر  م��ن  �ل�84  �أم��ريك��ي��ة يف  �م����ر�أة  ف���ازت 
�أن  �أمريكية،  �إعالم  590 مليون دولر. وذكرت و�شائل  قيمتها 
�لتي  بجائزتها  طالبت  فلوريد�،  ولي��ة  من  ماكينزي،  غلوريا 

فازت بها منذ �أ�شبوعني.
وك�شفت ماكينزي، �أن �شخ�شاً �آخر كان ميكن �أن يفوز باجلائزة 
مكانها بكل ب�شاطة، وقالت: عندما كنت يف متجر )بابليك�س(، 
�أ�شري قبله بطاقة )كويك  �آخر باأن  �شمح يل لعب يان�شيب 

بيك تيكت( �لفائزة .
و�أعربت عن �متنانها للفوز بجائزة �ليان�شيب، �آملة �أن: يعطيها 

�جلميع فر�شة �حلفاظ على خ�شو�شية عائلتها .
ويذكر �أن ماكينزي، وهي �أرملة لديها 4 �أولد، �شتتقا�شى مبلغاً 
�ل�شر�ئب،  �حت�شاب  بعد  370.8 مليون دولر  بقيمة  مقطوعاً 
على  دولر  مليون   19 بقيمة  �شنوية  دفعة  تقا�شي  عن  عو�شاً 
فائزة وحيدة  �أك��رب  ماكينزي هي  �أن  ويعتقد  ع��ام��اً.   30 م��دى 

بجائزة يان�شيب يف �لوليات �ملتحدة.

الدفاع املدين مينع انتحار �ساب
عن�شر  فيه  يظهر  فيديو  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  تناقلت 
من �لدفاع �ملدين �ل�شعودي وهو يقنع �شابا بالنزول من �شطح 

مبنى، بح�شب جريدة �لأنباء �لكويتية. 
وقالت �إن �حلادث وقع يف مدينة حائل �ل�شعودية عندما حاول 
من  �ل�شمالية  �جلهة  يف  �ملباين  �أح��د  �أعلى  من  �لنتحار  �شاب 

جامعة حائل. 
وخا�شت فرق �لدفاع حماولت عديدة مع �ل�شاب قبل �أن تنجح 

�أخري� يف �إقناعه بالعدول عن حماولة و�شع حد لأيامه. 
ومل تت�شح �لأ�شباب �لتي دفعت �ل�شاب �إىل حماولة �لنتحار، �إل 
�أن �شهود عيان �أكدو� �أنه من يدر�س يف �جلامعة و�أنه رمبا كان 

يحتج على عدم قبوله يف �أحد �لرب�مج. 

�مر�أة �ملانية حتمل كلبها وتعرب �لطريق خالل �لفي�شانات من نهر �للب يف ماغديبورغ باأملانيا �ل�شرقية. )� ف ب(

جي�سيكا باركر 
تطلق خط اأحذية 

يف  م�شاعد�تها  على  عاماً   15 بعد 
م��ان��ول��و بالهنيك  ت��روي��ج م��ارك��ة 
�أف�������الم  ����ش���ل�������ش���ل���ة  ل�����الأح�����ذي�����ة يف 
�لنجمة  ق��ررت   ، و�ملدينة  �جلن�س 
باركر،  جي�شيكا  �شارة  �لأمريكية، 
�إطالق خط �أحذية خا�س. وذكرت 
�أن �لنجمة  �أمريكية  �إعالم  و�شائل 
رئي�س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ���ش��ت��ط��ل��ق، 
جورج   ، بالهنيك  م��ان��ول��و  م��ارك��ة 
با�شم  �أح���ذي���ة  م��ال��ك��ي��م��و���س، خ���ط 
�إىل  �لنجمة  وقالت   . بي  �إ���س جي 
يتوقعه  م��ا  ه��ذ�  �إن  )ف���وغ(  جملة 
�شخ�شية  ب�شبب  �لأ�شخا�س  مني 
�أن ذلك  و�أق�����رت   . ب��ر�د���ش��و  ك���اري 
دور  لأد�ئ���ه���ا  طبيعية  نتيجة  ك���ان 
رم����ز �مل���و����ش���ة، م��و���ش��ح��ة ب��ع��د �أن 
�أدي���ت ذل��ك �ل���دور، �رت��دي��ت كثري�ً 
من �لأحذية، فتعلمت �لكثري عنها 
باأنه  و�ع���رف���ت   . ق�شد  دون  م��ن 
من �ل�شعب �لتخلي عن ذلك بكل 
�خلط  عن  باركر  وك�شفت   . تاأكيد 
�ألو�ن  ��شتخد�م  �شيتم  �أنه  �جلديد 
ج��دي��دة يف خ��ط �لأح���ذي���ة ل يتم 

��شتخد�مها عادة.

دانييل هاري�س
 ترزق بطفلة 

د�نييل  ه��ي��ل  ت����ري  و�ن  جن��م��ة  �أع���ل���ن���ت 
�أن��ه��ا رزق����ت بطفلة من  �آك���ل���ز،  ه��اري�����س 
�خلارقة  �ل��ق��وى  م�شل�شل  جن��م  زوج��ه��ا 

جن�شني �آكلز.
وقالت �لنجمة يف تغريدة يف ح�شابها على 
لالإعالن  �شعيد�ن  نحن  )توير(  موقع 

عن ولدة �بنتنا جا�شن جاي �آكلز .
�أن��ه��ا ول���دت ���ش��ع��ي��دة وب�شحة  و�أ���ش��اف��ت 

جيدة يف 30 �أيار مايو �ملا�شي .
و��شتهرت هاري�س �آكلز )34 عاماً( باأد�ئها 
�مل�شطربة  �لأزي�����اء  ع��ار���ش��ة  ل�شخ�شية 
ر�يت�شل غاتينا يف م�شل�شل و�ن تري هيل 
�ل�شهري، فيما ��شتهر زوجها )35 عاماً( 
ل  و�أف������الم،  م�شل�شالت  ع���دة  يف  ب����دوره 
�شيما �أد�ئها ل�شخ�شية دين ون�شي�شر يف 

م�شل�شل )�لقوى �خلارقة(.

للطفولة  �مل���ت���ح���دة  �لمم  ����ش���ن���دوق  رئ��ي�����س  ق����ال 
يوني�شيف �م�س �ن نحو 165 مليون طفل يف �نحاء 
ينتظرهم  �ل�شغر  تغذية يف  �شوء  عانو� من  �لعامل 
يف �لكرب �لفقر وحياة معتلة وتعليم متدن ودخول 

منخف�شة.
لليوني�شيف  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ليك  �ن��ت��وين  وق���ال 
لرويرز �ن م�شكلة �شوء �لتغذية ي�شتهان بها على 
ن��ط��اق و����ش��ع لن ك��ث��ري� م��ا ي��ت��م �خل��ل��ط ب��ني �شوء 

�لتغذية ونق�س �لطعام.
���ش��وء �لتغذية  ي���وؤث���ر  �ن���ه يف و�ق����ع �لم����ر  وي���ق���ول 
وتبعاته �ل�شحية �لتي ل ميكن �لتخل�س منها على 
يوجد  حيث  �لهند  مثل  ن�شبيا  جيد  و�شع  يف  دول 
�لكثري من �لطعام لكن ل توجد م�شاو�ة يف فر�س 
�ن  ميكن  �لغذ�ئي  �ملحتوى  �ن  كما  عليه  �حل�شول 

يكون منخف�شا.
هو  �لنمو  توقف  خا�شة  �لتغذية  �شوء  ليك  وق��ال 
من �قل �لزمات �ملعرف بها بالن�شبة لالطفال يف 

�لعامل. 

وتوقف �لنمو هو من عو�قب �شوء �لتغذية يف �للف 
يوم من عمر �ملولود �لوىل تقريبا مبا يف ذلك فرة 

�حلمل.
و�لطفال �لذين يعانون من ذلك تقل قدرتهم على 
�لتعليم وتزيد بينهم �حتمالت �ن يعي�شو� يف فقر 
و�ن تعاين ذريتهم من بعدهم بتوقف �لنمو نتيجة 
ل�شوء �لتغذية. ويقول ليك �ن هذ� بدوره يزيد من 
��شال  منه  تعاين  �لتي  و�مل��ن��اط��ق  �ل���دول  يف  �لفقر 

ويو�شع �لفجوة بني �لثرياء و�لفقر�ء.
�شبيل  على  �لهند..  يف  مذهلة  �لرق���ام  ليك  وق��ال 
يعانون  �لطفال  �ملئة من  48 يف  نحو  �ملثال هناك 
من توقف �لنمو ويف �ليمن ت�شل �لن�شبة �ىل 60 يف 

�ملئة تقريبا. فكر يف �ثر هذ� على �لتنمية.
متاما.  فيه  رج��ع��ة  ل  ذل��ك  �ن  ه��ي  �ملهمة  �لنقطة 
ميكنك �ن تطعم طفال يعاين من نق�س �لوزن لكن 
�لطفل �لذي توقف منوه ولن ذلك يوؤثر على �ملخ 
�أ�شبح لديه ب�شكل د�ئم قدرة �در�ك متدنية وهو يف 

�لثانية من عمره. 

�سوء التغذية وراء احلياة املعتلة 

موليغان مر�سحة لتج�سيد هيالري كلينتون 
�أ�شماء �لعديد من �لنجمات للم�شاركة يف فيلم عن حياة وزير �خلارجية �ل�شابقة هيالري  طرحت 
�لأمريكية  �لأوىل  �ل�شيدة  دور  لأد�ء  �لأوف��ر حظاً  �ن �لربطيانية كاري موليغان، هي  �إل  كلينتون، 
�أ�شماء �شكارليت جوهان�شون، وجي�شيكا  �ل�شابقة. و�أفادت �شحيفة هوليوود ريبورتر �لأمريكية، �ن 

�شا�شتني، و�إميا �شتون، طرحت للم�شاركة بفيلم رودهام ، �لذي يحكي ق�شة كلينتون يوم كانت حمامية 
�أن  �إل  كلينتون،  بيل  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  جت��اه  م�شاعرها  �إىل  بالإ�شافة  �ملهني  م�شارها  ويتابع  �شابة 

موليغان هي حالياً �خليار �لأمثل لدى �ملنتجني.
�لفيلم  يف  كلينتون  دور  ���ش��ي��وؤدي  م��ن  ب�����ش��اأن  نهائي  ق���ر�ر  �ت��خ��اذ  يتم  �ن��ه مل  �أو���ش��ح��ت  لكنها 

�ل�شينمائي �جلديد، بالرغم من �ن م�شادر مطلعة ذكرت �ن موليغان �شتجل�س مع خمرج 
�لفيلم جيم�س بون�شولدت، و�لطرفان يرغبان ب�شدة بان�شمام �لنجمة �لربيطانية �إىل 

�مل�شروع.
ي�شار �إىل �ن ن�س �لفيلم من تاأليف يونغ �إيل كيم، فيما يهتم ريت�شارد �أرلوك، بالإنتاج 
ر�شحت جلائزة  موليغان  �ن  ويذكر  ب��اون.  ومارتي  وي��ك غودفري  كل من  �إىل جانب 

�أو�شكار وح�شلت على جائزة بافت عن دورها يف فيلم �لتعليم .


