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انطـــالق �سباقــــات البـــارح 
الـــدوليــــة 20 لل�ســــراع 

عربي ودويل

الهالل الأحمر يوزيع 45 طنا من امل�ساعدات 
الغذائية وامل�ستلزمات الطبية على النازحني مبايل 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

رئي�ص اأركان اجلي�ص التون�سي 
يفّجر قنبلته الأخرية..!

•• العني-وام:

غادر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
يف  �م�س  �لللبللاد  ورعايته  �هلل  بحفظ  �لللدولللة  رئي�س 
زيارة خا�شة. وكان يف ود�ع �شموه..�لفريق �أول �شمو 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�ل�شيخ  و�شمو  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلللللى  �لقائد  نائب 

�ملنطقة  نهيان ممثل �حلاكم يف  �آل  ز�يللد  بن  حمد�ن 
نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لغربية 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�شمو �ل�شيخ �شيف 
�آل نهيان و �شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد  بن حممد 
�آل نهيان و�شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان ممثل 

حاكم �أبوظبي.
)�لتفا�شيل �س2(

   

العريان.. ولغو الكالم..!
•• الفجر:

بلوغ  منذ  خمتّلة  �أ�شبحت  م�شر  يف  �لأو�للشللاع  �أّن  �أول،  لنعرتف 
متّرد  لل  �لتنازيل  �لعّد  بد�ية  ومع  �حلكم.  �شّدة  �لإخللو�ن  جماعة 
�لثاثني من يونيو، رّد� من �مل�شريني على ترّدي �أو�شاعهم وما 
�آلت �إليه بادهم يف ظل �شلطة �جلماعة، حتدث جمّدد� �لعريان، 
ولللكللن هللذه �مللللّرة بللدرجللة �أعلللللى مللن �لللرعللونللة، تللوؤّكللد �أّنللله مرتعب 
�أن  �حللتللمللال  و�أن  قلللادم،  �مل�شريني  متلللّرد  ت�شونامي  بلللاأن  وملللدرك 

يع�شف باأركان حكم جماعته و�شطوتها و�رد ...
�لقيادي يف تنظيم �جلماعة  �ملللنللاورة، حللاول  �لإخلللو�ن يف  وكللعللادة 
كلللان يظن،  �أزمللللة  �لأ�لللشلللو�ر، و�فللتللعللال  �إىل خلللارج  �لأزمللللة  ت�شدير 
�أّنها �شتثري نعرة �مل�شريني �لوطنية، وتدفعهم لالتفاف  و�هما، 
مكان  ل  وموؤ�مللللرة  مللزعللوم،  خارجي  خلطر  درء�  �جلماعة  حللول 
حليثياتها �ملفتعلة �إّل يف ذهن �لإخو�ن �ملري�س، غيلللر �أّنها مناورة 
يف  ز�دت  لهم  جنلللاة  ج�شر  تكون  �أن  وبللدل  �أ�شحابها  على  �رتلللّدت 
�أخلللرى، باجتاه  مللرة  كللانللت،  ت�شديد �خلللنللاق على تهافتهم، لأنللهللا 
�أن  قبل  و�مل�شريلللني  م�شللللر  من  تنال  ومبفرد�ت  �خلطاأ،  �لعنو�ن 

تنال من �لمار�ت.
�لعط�س  �لعريان جاء يف وقت كانت فيه مو��شم  �أّن كام  �ملوؤ�شف 
ل  ف�شّ �لأثيوبي،  �لتحدي  على  �حلا�شم  �لللرّد  وبدل  م�شر،  تتهّدد 
�لعريان �أن يو��شل كرنفاله  �لنتحاري، و�ن يد�ري �شوءة جماعته 
وف�شلها يف حكم م�شر، بالّنيل من �أ�شطورة �لنجاح �لعربية و�لتي 
و�أّمتها  ل�شعبها  �أجنزته  و�أكللدت، مبا  ��شتثناء يف حميطها،  ت�شكل 
لهم  توّفرت  ما  متى  �لعرب  قللدر  لي�س  �لتخّلف  �أّن  ولاإن�شانّية، 
�لع�شر  للتعاطي مع مفرد�ت  �ل�شليمة  و�لروؤية  �لقيادة �حلكيمة 

وتعقيد�ته وحتدياته.
)�لتفا�شيل �س10(

رئي�س �لدولة خال مغادرته �لباد يف زيارة خا�شة ويف ود�عه حممد بن ز�يد  )و�م(

�جلي�س �للبناين يهاجم مقر �أحمد �لأ�شري قرب �شيد�  )رويرتز(

•• دبي-وام:رئي�س الدولة يغادر البالد يف زيارة خا�صة

�آل  ر��للشللد  بللن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  فللاجللاأ 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�لعامة  �لثانوية  �ملتفوقني يف  رعللاه �هلل  حاكم دبي 
بللاتلل�للشللالت هللاتللفلليللة �أبلللللغللهللم فلليللهللا بللالللنللتللائللج �لتي 
�لنجاح  مللن  مللزيللد�  لللهللم  متمنيا  عليها  حلل�للشلللللو� 

و�لتفوق يف حياتهم �لعلمية و�لعملية. 
�لأدبي  �لق�شم  �لأول على م�شتوى  �ملركز  وجللاء يف 
من  �لعمادي  عبد�لرحيم  �شارة  �ملو�طنة  �لطالبة 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�أخيه  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
خليفة  بللن  حمد  بللن  متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
دولة  يف  �حلكم  مقاليد  توليه  مبنا�شبة  ثللاين  �آل 
تهانيه  خا�س  عن  �شموه  و�أعلللرب  �ل�شقيقة.  قطر 
يف  و�لنجاح  بالتوفيق  قطر  �أمللري  ل�شمو  ومتنياته 
قيادة �ل�شعب �لقطري �ل�شقيق لتحقيق مزيد مما 
ي�شبو �إليه من تقدم ورقي و�زدهار .. موؤكد� عمق 

�لتعليمية  دبللي  مبنطقة  �لقبطية  مارية  مدر�شة 
�لعلمي  �لق�شم  �ملئة ويف  99.75 يف  بن�شبة  وذلك 
�لللطللالللبللة لر� حللللازم حمللمللود مللن مدر�شة  جللللاءت 
�لفجرية  مبللنللطللقللة  �للللثلللانلللوي  للللللتللعللللليللم  ملل�للشللب 
�ملللئللة ويف  99.93 يف  بللنلل�للشللبللة  وذلللللك  �لللتللعللللليللملليللة 
�لق�شم �لعلمي �أي�شا جاء �لطالب �ملو�طن عبد�هلل 
حمللمللود عللبللد�هلل �أحللمللد مللن مللدر�للشللة حمللمللد بن 
�لأول  �ملركز  يف  �لفجرية  مبنطقة  �ل�شرقي  حمد 
بن�شبة  وذللللك  �لللدولللة  يف  �ملللو�طللنللني  م�شتوى  على 

. �ملئة  يف   99.55

�لبلدين و�حلر�س  �لتي تربط  �لأخوية  �لعاقات 
على دعمها وتعزيزها مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة 
�ل�شمو  �للشللاحللب  بللعللث  كللمللا  �ل�شقيقني.  لل�شعبني 
رئي�س  نللائللب  مللكللتللوم  �آل  ر��للشللد  بللن  �ل�شيخ حمللمللد 
برقية  دبللي  حاكم  �لللللوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لللدولللة 
قطر.  دوللللة  �أملللري  �شمو  �أخلليلله  �إىل  مماثلة  تهنئة 
�ل�شيخ  �للشللمللو  �أول  �لللفللريللق  بللعللث  �ملللنللا�للشللبللة  وبللهللذه 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقية تهنئة مماثلة 

�إىل �شمو �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين. 

توجه بال�سكر للهيئات التدري�سية والإدارية والفنية 

حممد بن را�صد ي�صارك اأوائل 
الثانوية فرحتهم ويبلغهم بنتائجهم 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون متيم بن حمد 

الإمارات تقدم منحة بقيمة 1.250 مليار 
دولر لتعزيز التنمية يف اململكة املغربية 

تهجري جديد لـ40 األف فل�صطيني من بدو النقب

•• اأبوظبي-وام:

تفاهم  مذكرة  على  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  وقللع 
�ملتحدة  �لعربية  �لإملللللار�ت  دوللللة  منحة  بخ�شو�س 
مليار  قيمتها  و�لبالغ  �ملغربية  �ململكة  �إىل  �ملقدمة 
4.6 مليار درهم وذلك  �ألف دولر مايعادل  و250 
يف �إطلللللار ملل�للشللاهللمللة دولللللة �لإملللللللار�ت يف مللنللحللة دول 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �شمن مبادرة 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

يف  �لإ�للشللر�ئلليلللللي،  للكني�شت  �لللعللامللة  �لهيئة  �للشللادقللت 
قانون  مل�شروع  �لأوىل  �لللقللر�ءة  على  عا�شفة،  جل�شة 
�ألللللف مو�طن   40 بللرتحلليللل  يللقلل�للشللي  �لللللذي  بلللر�فلللر 
عربي مللن �لللبللدو، عللن قللر�هللم، وملل�للشللادرة �أكللر من 
�إقامة  �إ�شر�ئيل  حكومة  قللررت  دومن،  �ألللف   700
�لقانون  م�شروع  و�أيللد  عليها.  يهودية  بلد�ت   10
�جلل�شة  وتخلل   ،40 وعار�شه  كني�شت،  ع�شو   43
ن�شخاً  خاله  �لكني�شت  �أع�شاء  مّزق  عا�شف  �شجال 
�إخللر�ج بع�شهم بالقوة من  من م�شروع �لقانون ومت 

بتمويل  �أقلللر  و�للللذي  للتنمية  �خلليجي  �للل�للشللنللدوق 
�ملنحة  وتللاأتللي  �ملغربية.  �ململكة  يف  تنموية  م�شاريع 
�لإمار�تية متا�شيا مع قر�ر قادة دول جمل�س �لتعاون 
بللتللقللدمي مللنللحللة للللللمللملللللكللة �ملللغللربلليللة بللقلليللمللة خم�شة 
من  كل  بني  بالت�شاوي  متويلها  يتم  دولر  مليار�ت 
و�لكويت  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �لإمللار�ت  دولة 

وقطر على مد�ر خ�شمة �أعو�م.
)�لتفا�شيل �س4(

�جلل�شة.
�لللقللانللون خال  مللن م�شروع  ن�شخة  �أن ميللزق  وقللبللل 
خطابه يف �لكني�شت، قال �لنائب حممد بركة �إن هذ� 

قانون رج�س ومكانه يف �شلة �لنفايات.
تر�ن�شفري )ترحيل(  قللانللون  هللذ�  �أن  بللركللة،  و��للشللاف 
م�شاحتها  �لبالغة  �أر��شيهم  عن  مو�طن  �ألف   40 لل 
عن  مللو�طللنللني  تللرحلللللون  �أنللتللم  دومن..  �أللللف   700

�ر��شيهم �لتي مبلكيتهم �خلا�شة �إىل ل مكان.
وقال ع�شو �لكني�شت �أحمد �لطيبي، �إن هذ� �لقانون 
هللو و�للشللمللة علللار خمللزيللة علللللى جللبللني كللل و�حللللد من 
�لنا�س  ويطرد  نهب  قانون  وهللذ�  �شيوؤيدونه،  �لذين 

ق�صف بغازات �صامة على دم�صق ومعارك يف حلب

•• القاهرة-وكاالت:

�أجهزة �لأمن  �إىل  �أن معلومات وردت  �أمني م�شري، �م�س  �أعلن م�شدر 
عنا�شر  بظهور  تفيد  �لللبللاد(  �للشللرق  )�للشللمللال  �شيناء  �شمال  مبحافظة 

تكفريية م�شلحة جلاأت �إىل قرى ومناطق بعد ت�شييق �خلناق عليهم.
ونقلت وكالة �أنباء �ل�شرق �لأو�شط �مل�شرية �لر�شمية، عن �مل�شدر �لذي 
�لأمن  �أجللهللزة  �إىل  وردت  معلومات  �إن  قوله  �مل�شتوى،  رفيع  بل  و�شفته 
�لذين  �ل�شرفاء  �ل�شيناوية  �لقبائل  وعو�قل  م�شايخ  من  �شيناء  ب�شمال 
ل يللدخللرون و�للشللعللاً يف ملل�للشللاعللدة رجلللال �للل�للشللرطللة علللللى ب�شط �لأمللللن يف 
�شيناء، عن ظهور بع�س �لعنا�شر �لتكفريية �مل�شلحة بقريتي )�ملهدية( 
و)�لعجر�(، وتوجه بع�س تلك �لعنا�شر �ىل منطقة جبل �حلال بعد 

ت�شييق �خلناق عليهم من جانب رجال �ل�شرطة و�لقو�ت �مل�شلحة.
م�شبوق  غري  �أمنياً  �نت�شار�ً  حالياً  ت�شهد  �شيناء  �أن  �إىل  �مل�شدر  و�أ�للشللار 
بالتن�شيق مع �لقو�ت �مل�شلحة؛ وذلك من خال تكثيف �لدوريات �لأمنية 
�لرئي�شية  و�ملحاور  �لطرق  كافة  على  و�ل�شرطة  �جلي�س  بني  �مل�شرتكة 
و�شبطها،  �لعنا�شر  تلك  ملحا�شرة  وعلللرة(  )طلللرق  �جلبلية  و�ملللدقللات 
�شامل لها  و�إجللر�ء م�شح  �لوعرة  �ملناطق �جلبلية  وكذلك مر�قبة كافة 

من خال مروحيات �لأبات�شي.

مقتل 18 جنديًا و22 م�سلحًا واعتقال الع�سرات 

اجلي�س اللبناين يطارد الأ�صري بعد اقتحام مقره
•• بريوت-وكاالت:

تاحق �لقوى �لمنية �للبنانية رجل �لدين �حمد �ل�شري �ملتو�ري عن 
�لنظار، وذلك غد�ة دخول �جلي�س �ىل مقره قرب �شيد� يف جنوب لبنان 

بعد معركة عنيفة قتل فيها 18 جنديا وعدد من �مل�شلحني.
�أمنية وطبية باأن ح�شيلة �لقتلى جر�ء �ل�شتباكات  �أفادت م�شادر  فقد 
�لد�مية بني قو�ت �جلي�س �للبناين و�أن�شار �ل�شيخ �أحمد �لأ�شري �رتفعت 
�إىل نحو 40 من كا �جلانبني. وحتدثت �مل�شادر عن �قتحام قو�ت من 
�جلي�س للمجمع �لذي حت�شن به م�شلحون مو�لون لاأ�شري يف مدينة 
�شيد�، و�عتقلت �لع�شر�ت من �أن�شاره، و�أفيد باأن عدد قتلى �جلي�س بلغ 

نحو 18، فيما و�شل عدد قتلى منا�شري �لأ�شري �إىل نحو 22.
قبل �أن ينق�شع غبار �ملعركة، �أظهرت �ل�شور �لأولية للمنطقة �لتي كان 
ي�شيطر عليها عنا�شر �ل�شيخ �أحمد �لأ�شري دمار�ً هائًا حلق باملمتلكات 

�لعامة وبالأبنية من �خلارج، لكن ما خفي د�خلها ود�خل م�شجد بال 
بن رباح كان �أعظم.

�أن�شار �لأ�شري لعرقلة تقدم �جلي�س، ومنها  �أجر�ها  و�لتح�شينات �لتي 
و�شع �شيار�ت حمطمة يف �لطرق �ملوؤدية �إىل �ملقر، باءت كلها بالف�شل.

و�أ�شاف �أن �جلهزة �لأمنية قامت بت�شديد �لرقابة على �ملعابر و�ملنافذ 
ب�شيناء، ملنع تلك �لعنا�شر )�لتكفريية( من �لت�شلل �إىل �لقاهرة.

ويف تطور جديد ك�شف �للو�ء ح�شني كمال، مدير مكتب �للو�ء �لر�حل 
�لرت�شح  �شليمان  علللللى  عللر�للشللت  �لإخلللللو�ن  جللمللاعللة  �أن  �للشللللليللمللان،  عللمللر 
�إر�شال مندوب من  2011 من خال  �لرئا�شية يف يوليو  لانتخابات 
بالإ�شكندرية يف يوليو  �شليمان، خال وجوده  �للو�ء عمر  �إىل  طرفهم 
لرئا�شة  نف�شه  لرت�شيح  �لإر�للشللاد،  مكتب  من  بر�شالة  يبلغه   ،2011
�جلمهورية. و�أ�شاف �أن �ملندوب �أو�شح ل�شليمان �أنه �شيكون رئي�شاً �شكلياً 
ينفذ ما ُيطلب منه، وينفذ �شيا�شة �لإخو�ن، كما يعنّي نائباً من �جلماعة 

ويعني عنا�شر يف رئا�شة �جلمهورية من �جلماعة.
رف�س  لكنه  عليهم،  للرد  �أ�شهر   3 �لر�حل  �للو�ء  �أمهلو�  �أنهم  و�أ�شاف 
�أن يكون رئي�شاً �شكلياً ينفذ �شيا�شات �لإخو�ن قائًا: ل ميكن �أن �أخذل 
�لرت�شح  2012 عندما قرر  �نقلبو� عليه يف  وبعدها  �مل�شري،  �ل�شعب 

و�تهموه باخليانة.
و�أ�شاف �أنه بعد ��شتبعاد عمر �شليمان من �لرت�شح كان ي�شعر باأذى و�نهيار 
نف�شي من �نهيار �لأو�شاع مب�شر، مو�شحاً �أن �حلديث عن �غتيال �للو�ء 
�لر�حل ل ميلك عليه دليًا، لكن كل �ل�شو�هد توؤكد �غتياله مبا لديه 

من معلومات خمابر�تية طو�ل فرتة عمله باملخابر�ت.

•• عوا�صم-وكاالت:

حيي  ق�شفت  �لللنللظللام  قلللو�ت  �إن  �ل�شورية  للللللثللورة  �لللعللامللة  �لهيئة  قللالللت 
�لقابون وبرزة يف دم�شق بغاز�ت �شامة، مما �أدى �إىل �إ�شابات بني �ل�شكان. 
ياأتي ذلك فيما كثف جي�س �لنظام ق�شفه لاأحياء �لتي ي�شيطر عليها 
�أحياء  يف  �لعنيفة  �ملللعللارك  �لعا�شمة، يف حني جتللددت  �حلللر يف  �جلي�س 
وفق  دم�شق،  ريللف  يف  معظمهم  قتيا   69 خلف  يللوم  يف  وذلللك  بحلب، 

�ل�شبكة �ل�شورية حلقوق �لإن�شان.
وخم�س  �أطفال  ت�شعة  �ل�شورية-  -�ل�شبكة  وفق  �لأول  �أم�س  قتلى  وبني 

�شيد�ت و24 من عنا�شر �جلي�س �حلر.
جر�ء  �ختناق  حلللالت  فيديو  مقاطع  للثورة  �لعامة  �لهيئة  بثت  وقللد 
باأن  �لنا�شطون  و�أفلللاد  �لدم�شقي،  �لقابون  حي  على  بالغاز�ت  �لق�شف 
�لق�شف كان بقنابل وقذ�ئف هاون حتمل مو�د �شامة، و�أ�شارو� �إىل وجود 

�أكر من 15 �إ�شابة بني �ل�شكان �شببت �شيقا يف �لتنف�س و�حمر�ر� يف 
�لعينني.

بلدة  �لنظام ق�شفت  �أن قو�ت  �إىل  �شابق  �أ�شارو� يف وقت  نا�شطون  وكان 
من  عللدد  �شقوط  �إىل  �أدى  ممللا  �ل�شامة،  بللالللغللاز�ت  دم�شق  بريف  زملكا 

�لقتلى و�مل�شابني.
�لع�شايل  حليي  وبالهاون  �ملدفعي  ق�شفها  �لنظام  قللو�ت  و��شلت  وقللد 

و�حلجر �لأ�شود بالعا�شمة.
برزة  �أحياء  �ل�شو�ريخ  ور�جمات  �ملدفعية  باأم�س  ق�شفت  بعدما  وذلللك 
و�لللقللابللون وجللوبللر و�حلللجللر �لأ�لللشلللود يف دملل�للشللق، كللمللا تللو��للشللل �لق�شف 
بلد�ت ريف دم�شق. وفق  وعللدد من  �لزبد�ين وعربني  �أي�شا على مدن 

نا�شطني.
ويف مدينة حلب جتري ��شتباكات متقطعة بني كتائب من �لثو�ر وقو�ت 

�لنظام يف حميط �ل�شجن �ملركزي، وحي �لأ�شرفية.

الخوان عر�سوا دعم �سليمان للرئا�سة على اأن ينفذ �سيا�سة مكتب الإر�ساد!!

انت�صار اأمني غري م�صبوق �صمال �صيناء بعد ظهور عنا�صر تكفريية م�صلحة 
واملوؤمتر  ليبيني  جنود  �صتة  مقتل 
الوطني ينتخب اأبو �صهمني رئي�صا له

•• طرابل�س-رويرتز:

�لعام  �لللوطللنللي  �مللللوؤمتلللر  �نللتللخللب 
رئي�شا  �شهمني  �أبللو  نللوري  �لليبي 

جديد� له �م�س.
تلفزيونية  لللقللطللات  و�و�لللشلللحلللت 
�بلللو �شهمني  للللاقلللرت�ع حلل�للشللول 
على 96 �شوتا مقابل 80 �شوتا 

ملناف�شه �ل�شريف �لو�يف.
بعد  �شهمني  �بللو  �نتخاب  وجللرى 
��شتقالة حممد �ملقريف �لرئي�س 
�ل�شهر  �لوطني  للموؤمتر  �ل�شابق 
�ملللا�للشللي يف �عللقللاب �ملللو�فللقللة على 
قلللانلللون �للللعلللزل �للل�للشلليللا�للشللي �لذي 
يحظر على كل من توىل من�شبا 
�لعمل يف  �لقذ�يف  نظام  كبري� يف 

�حلكومة.
من جهة �خرى قال م�شدر �أمني 
ليبي �م�س �ن �شتة جنود ليبيني 
م�شلحون  �شنه  هللجللوم  يف  قللتلللللو� 
تفتي�س  نللقللطللة  علللللى  جمللهللولللون 

للجي�س جنوبي مدينة �شرت.

م�صلحة  اإرهابية  عملية  اإحباط 
لإطالق �صراح �صجناء يف البحرين

•• املنامة -وام:

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لبحرينية 
�إرهلللابللليلللة كانت  �إحلللبلللاط عللمللللليللة 
تلللل�للللشللللتللللهللللدف مللللللركللللللز �حللللبللل�لللس 
�شر�ح  �إطللاق  بهدف  �لحتياطي 
�ل�شجناء. ونقلت وكالة  عدد من 
�أنباء �لبحرين )بنا( عن �لوز�رة 
يف بيانها �م�س �أنه مت �لقب�س على 
عدد من عنا�شر �خللية �ملتورطة 
كانت  وذخائر  �أ�شلحة  وبحوزتهم 

معدة لا�شتخد�م.

مــهــاجــمــة قــ�ــصــر الــرئــا�ــصــة 
كابل  يف  اأي  اآي  �صي  ومكاتب 

•• كابول-ا.ف.ب:

�شن متمردون من طالبان يرتدون 
زي جنود من قو�ت �لطل�شي �م�س 
�لرئا�شي  �لللقلل�للشللر  علللللى  هللجللومللا 
�ل�شتخبار�ت  لللوكللالللة  ومللكللاتللب 
�يلللللله( يف  �لمللللريكلللليللللة )�لللشلللي �ي 
�ملهاجمني  مبقتل  �نتهى  كللابللول 
�لربعة ��شافة �ىل ثاثة حر��س 
�لهجوم يف منطقة  �فللغللان. وهللذ� 
خا�شعة حلماية �منية م�شددة يف 
�كر  �لفغانية هو من  �لعا�شمة 
مللنللذ حماولة  جللللللر�أة  �لللهللجللمللات 
�لغتيال �لفا�شلة يف ني�شان �بريل 
2008 للرئي�س �لفغاين حميد 

اأهال بكم يف كرز�ي.
موقع جريدة 
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رئي�س الدولة يغادر البالد يف زيارة خا�صة توجه بال�سكر للهيئات التدري�سية والإدارية والفنية 

حممد بن را�صد ي�صارك اأوائل الثانـوية فرحتهم ويبلغهم بنتائجهم

�صرطة اأبوظبي تدعو املجتمع حل�صور فعاليات اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

•• العني-وام:

غادر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يللد  بللن 
بحفظ �هلل ورعايته �لباد �م�س يف 
زيارة خا�شة. وكان يف ود�ع �شموه..
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يللد 
للقو�ت  �لأعلللللللللللى  �للللقلللائلللد  نلللائلللب 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو  �مل�شلحة 
ز�يلللد �آل نللهلليللان ممللثللل �حلللاكللم يف 
�ل�شيخ  �للشللمللو  و  �لللغللربلليللة  �ملللنللطللقللة 
طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن حممد �آل نهيان و 
�آل  حممد  بللن  �للشللرور  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان و�شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد 
�أبوظبي  حللاكللم  ممللثللل  نللهلليللان  �آل 
�آل  ز�يلللد  بللن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو 
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لاأعمال 
�خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو 
نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  �شيف  �للل�للشلليللخ 
�لللوزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�لد�خلية و �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  حللامللد  �ل�شيخ 
�أبوظبي  عللهللد  ويل  ديللللو�ن  رئلليلل�للس 
و�للشللمللو �للل�للشلليللخ عللمللر بلللن ز�يللللد �آل 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خللللرييلللة  للللاأعلللملللال 

و�للشللمللو �للل�للشلليللخ حمللمللد بللن خليفة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل 
مبارك  بللن  نهيان  �ل�شيخ  ومللعللايل 

و�ل�شباب  �لثقافة  وزيللر  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  �ملللجللتللمللع ومللعللايل  وتللنللملليللة 
�آل نهيان وزير  حمد�ن بن مبارك 

�لعلمي.. و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
وعدد من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني 

يف �لدولة.

�لتعليمية وبارك جلميع �لطلبة �لناجحني �جتيازهم و�حدة من �ملر�حل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجه  حياتهم.  يف  �ملهمة  �لتعليمية 
و�لتدري�شية  �لإد�ريلللة  �لهيئات  �أع�شاء  لكافة  بال�شكر  مكتوم  �آل  ر��شد 
2013 مما �شاهم  و�لفنية على جهودهم خال �لعام �لدر��شي 2012 
�شاحب  وقللال  للطلبة.  �ملنا�شب  �لتعليمي  �ملناخ  توفري  ويف  �إجنللاحلله  يف 
�إن  �ملنا�شبة  هذه  على  تعليقا  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م�شاركة �ملتفوقني حلظات �لنجاح و�لتفوق يدخل �ل�شعادة على نفو�شنا 
ونفو�شهم وكما تعطيهم هذه �للحظات د�فعا ملزيد من �لتفوق تعطينا 
نحن �أي�شا د�فعا لعمل �ملزيد من �أجل تطوير �لتعليم يف بادنا. نحن 
نفخر باملتفوقني .. ونهنىء �أهلهم .. ونتمنى للجميع �لنجاح يف �حلياة 
من  تعبو�  ومدر�شة  مدر�س  كل  �أ�شكر  �شموه  و�أ�شاف  و�لعملية  �لعلمية 
�أجيالنا  تربية  �أجل  �أوقاتهم من  بذلو�  �أبنائنا وكل مربي ومربية  �أجل 
وكل �إد�ري يف �مليد�ن �أو يف �لوز�رة �شاهمو� بتوفري بيئة تعليمية �شاحلة 
لأبنائنا و�أقول لهم جميعا م�شتقبل �لإمللار�ت يبد�أ من مد�ر�شها و�أنتم 

من يحر�س على هذ� �مل�شتقبل ويبنيه لنا ولأجيالنا �لقادمة 

•• دبي-وام:

فاجاأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �ملتفوقني يف �لثانوية �لعامة 
بات�شالت هاتفية �أبلغهم فيها بالنتائج �لتي ح�شلو� عليها متمنيا لهم 
مزيد� من �لنجاح و�لتفوق يف حياتهم �لعلمية و�لعملية. وجاء يف �ملركز 
عبد�لرحيم  �شارة  �ملو�طنة  �لطالبة  �لأدبللي  �لق�شم  م�شتوى  على  �لأول 
�لعمادي من مدر�شة مارية �لقبطية مبنطقة دبي �لتعليمية وذلك بن�شبة 
�لطالبة لر� حللازم حممود  �لعلمي جللاءت  �لق�شم  �ملئة ويف  99.75 يف 
من مدر�شة م�شب للتعليم �لثانوي مبنطقة �لفجرية �لتعليمية وذلك 
�ملو�طن  �أي�شا جاء �لطالب  �لعلمي  �لق�شم  �ملئة ويف  99.93 يف  بن�شبة 
�ل�شرقي  حمد  بن  حممد  مدر�شة  من  �أحمد  عبد�هلل  حممود  عبد�هلل 
�لدولة  يف  �ملو�طنني  م�شتوى  على  �لأول  �ملللركللز  يف  �لفجرية  مبنطقة 
وذلك بن�شبة 99.55 يف �ملئة . كما متنى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
م�شريتهم  يف  و�لللتللفللوق  �لنجاح  مو��شلة  للجميع  مكتوم  �آل  ر��للشللد  بللن 

من �إد�ر�ت �ل�شرطة و�جلهات �مل�شاركة وتوعيتهم بن�شر ثقافة حماربة �آفة 
�ملخدر�ت وتعزيز �لتوعية بالأ�شر�ر �لناجمة عنها و�لتي ت�شكل خطر� على 
�أبوظبي  ل�شرطة  تابعة  �إد�ر�ت  وت�شارك  وفللكللر�.  وقيما  �قت�شاد�  �ملجتمع 
وجهات حكومية وموؤ�ش�شات وطنية خا�شة يف �لفعاليات �لتي تت�شمن عدد� 
�إىل جانب مر�شم حر  �مل�شرحية  �لتوعية و�لعرو�س  من �لأن�شطة وبر�مج 
وم�شابقات جمتمعية مفتوحة للجمهور �أطفال وكبار� وتوزيع جو�ئز على 

�مل�شاركني .. ومن �ملقرر �أن ت�شتمر �لحتفالية مدة 5 �أيام.

•• ابوظبي-وام:

�إىل ح�شور  كللافللة  �ملجتمع  فللئللات  �أبللوظللبللي  ل�شرطة  �لللعللامللة  �لللقلليللادة  دعللت 
�شعار  حتت  �ليوم  تنظمها  �لتي  �ملللخللدر�ت  ملكافحة  �لعاملي  �ليوم  فعاليات 
ر�فلللق مللن بللك ر�فللللق.. ول للللللمللخللدر�ت يف مللركللزي بللو�بللة �للل�للشللرق ملللول يف 
كما حثت  �أبوظبي.  باإمارة  �لعني  و�لعني مول يف مدينة  يا�س  بني  مدينة 
�جلمهور على �لتفاعل مع �حلدث و�لطاع على ن�شر�ت �لتوعية �ملقدمة 

زايد لالأعمال اخلريية والإن�صانية بداأت ا�صتقبال طلبات احلج يف العني
يوليو �لقادم مبركز مت باملرفاأ و�شكان مدينة غياثي يوم 2 يوليو مبركز 
�أبوظبي و�شو�حيها فيتم �لت�شجيل  �إمارة  �أما �شكان  مت مبدينة غياثي . 
�شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  من  وذلللك  يوليو   4 و   3 يومي  �ملوؤ�ش�شة  مبقر 
ملتزمة  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �ملهريي  و�أو�شح   . �ملناطق  لكل  ظهر�  �لثانية  حتى 
منحة  على  للح�شول  للمتقدمني  و�شعتها  �لتي  و�لأوللليللات  بال�شروط 
و�أل  �لدولة  �ملتقلدم من مو�طني  �أن يكون  �لدولة وهي  د�خل  �حلج من 
يكون قد �شبق له �أد�ء حجة �لفري�شة و�أن ل يقل عمره عن �أربعني �شنة 
وتكون لديه �ملقدر �لبدنية و�ل�شحية لأد�ء فري�شة �حلج . و��شاف �أن كل 
�لطلبات �شيتم فرزها ب�شفافية تامة وح�شب �لأولويات يف �لتقدمي حيث 
�شيعطى �لأولوية لكبار �ل�شن و�لأر�مل و�ملطلقات وذوى �لدخل �ملحدود 

ومن تقدم بطلب يف �لعام �ملا�شي ومل تتم �ملو�فقة عليه .

رئي�س جلنة �حلج باملوؤ�ش�شة �أن م�شجد �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد يف �لعني 
�شهد �إقبال كبري� من �ملو�طنني حيث مت فيه ��شتقبال طلبات �ملر�شحني 
من جميع �لإمللار�ت وتو�فد �ملو�طنون من �ل�شاعات �لأوىل من �ل�شباح 
ت�شهيل  بها جلنة �حلللج يف  �لتي قامت  �ملللو�طللنللون باجلهود  �أ�للشللاد  وقللد   .
�إجر�ء�ت عملية �لت�شجيل وترحم �ملو�طنون على �شاحب �ملكرمة �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان طيب �هلل ثر�ه .. ووجهو� �شكرهم ل�شمو �ل�شيخ 
�شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان 
بتذليل  �شموه  توجيهات  على  و�لإن�شانية  �خلريية  لاأعمال  نهيان  �آل 
�لعقبات للحجاج �ملو�طنني. و�أ�شار �ل�شيد عتيق �ملهريي �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة 
�شت�شتقبل طلبات �شكان �ملنطقة �لغربية يوم 30 يونيو �جلاري يف مركز 
من  �لأول  يللوم  �ملللرفللاأ  مدينة  و�شكان  �لغربية  باملنطقة  ز�يللد  مبدينة  مت 

�لعاقة وذلك لتنفيذ �لربنامج وفق تطلعات �لقيادة �لر�شيدة للدولة. 
و�أكد �شعادته �أن �ملوؤ�ش�شة �أنهت �إجللر�ء�ت �لتعاقد مع حمات �حلج �لتي 
تقدمت للمناق�شة حيث مت �لتاأكيد على �شرورة �ختيار �أف�شل �حلمات 
�شيقيم  �لتي  �لأماكن  تكون  �أن  �أهمها  و�لتي  �أف�شل �خلدمات  تقدمي  يف 
فيها �حلجاج قريبة من �حلرم و�ملنا�شك مع �لتاأكيد على تو�جد جميع 
�ملوؤ�ش�شة يف جمموعة و�حدة ل�شهولة �لإ�شر�ف و�ملتابعة من قبل  حجاج 
�للجنة �إ�شافة �إىل خدمات �ملاأكل و�ملبيت و�ملو��شات و�لتوعية و�لإر�شاد 
وغريها. و�أكد �شعادته �أنه وحتى يت�شنى �عطاء �لفر�شة لأكرب عدد من 
�ملو�طنني فقد تقرر �أن يتم ��شتقبال طلبات �ملر�شحني �لذين مل ي�شتطيعو� 
�لت�شجيل يف �أي �إمارة طو�ل فرتة تقدمي �لطلبات و�لتي متتد حتى �لر�بع 
من يوليو �لقادم . وقال �ل�شيد عتيق �ملهريي مدير �إد�رة �لرب�مج ونائب 

•• العني-وام: 

�م�س  و�لإن�شانية  �خلريية  لاأعمال  ز�يللد  موؤ�ش�شة  يف  �حلج  جلنة  بللد�أت 
با�شتقبال طلبات �ملو�طنني �لر�غبني يف �أد�ء فري�شة �حلج وذلك مب�شجد 
�لتي  �لعائات  بلغ عللدد  . وقللد  �لعني  ز�يللد يف مدينة  �ل�شيخ �شلطان بن 
عائلة.   76 نحو  �لت�شجيل  بللاب  لفتح  �لأول  �ليوم  يف  بطلباتها  تقدمت 
وقال �أحمد �شبيب �لظاهري مدير عام �ملوؤ�ش�شة �أن �شمو �ل�شيخ نهيان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة و�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لأمناء وجها بت�شهيل كل �لإجر�ء�ت �ملتعلقة 
عليهم  تنطبق  و�لللذيللن  �ملوؤ�ش�شة  نفقة  على  يحجون  �لللذيللن  بللاحلللجللاج 
�ل�شروط �لازمة كما قامت �ملوؤ�ش�شة بالتن�شيق مع �جلهات �لر�شمية ذ�ت 
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الإمارات ت�صارك يف موؤمتر دويل باملغرب لإبرام معاهدة تي�صري نفاذ الأ�صخا�س فاقدي الب�صر
•• الرباط-وام:

�ملعني  �لدبلوما�شي  �ملوؤمتر  �أعمال  �لدولة يف  �لقت�شاد يف  وز�رة  ت�شارك 
و�لأ�شخا�س  �لب�شر  فاقدي  �لأ�شخا�س  نفاذ  تي�شري  لل  معاهدة  بللاإبللر�م 
�ململكة  ت�شت�شيفها  و�لللتللي  و�ملللطللبللوعللات  �لللكللتللب  قللللر�ءة  عللن  �لللعللاجللزيللن 
�ملغربية. يرت�أ�س وفد �لدولة �إىل �ملوؤمتر..�شعادة �لدكتور علي �حلو�شنى 
�لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �مللكية �لفكرية يف وز�رة �لقت�شاد ير�فقه فوزي 
من  وعللدد  �للللوز�رة  لللدى  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوف  �إد�رة  مدير  �جلللابللري 
�لدكتور  �شعادة  و�أكد  �لفكرية.  �مللكية  �إد�ر�ت وقطاع  وم�شوؤويل  موظفي 
�لعاملية  �ملنظمة  تنظمه  �لللذي  �ملللوؤمتللر  خللال  كلمته  يف  �حلو�شني  علي 
يونيو  مللن   28 حتى   17 مللن  �لللفللرتة  خللال  �لو�يبو  �لفكرية  للملكية 

�لعاج  �أو  �لوقاية  م�شتوى  على  �للشللو�ء  ب�شريا  �ملعاقني  لدعم  و��شحة 
حيث �أن�شاأت م�شت�شفيات متنقلة حول �لعامل لعاج �ملعاقني ب�شريا دون 
تفرقة بني جن�شية �أو ديانة كون �لأمر ميثل و�جبا �إن�شانيا ول تز�ل جهود 
�لدولية يف هذ�  �ملنظمات  �لتعاون مع  بللارزة عرب  �ل�شياق  �لدولة يف هذ� 
�إىل  �لدولية  �ملعاهدة  هذه  خال  من  ت�شعى  �لدولة  �أن  و�أو�شح  �ملجال. 
فاقدي  لفئة  �ملعي�شي  �لللو�قللع  حت�شني  على  كافة  �لعامل  دول  مع  �لعمل 
�لب�شر وتاأهيلهم بال�شكل �لأمثل ليكونو� م�شاركني حقيقيني يف �لتنمية. 
و�أثنى �حلو�شني على جهود �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية يف ت�شليط 
على  �ملغربية  للمملكة  �ل�شكر  �لفئة..موجها  هللذه  ق�شايا  على  �ل�شوء 
تو�كب  حديثة  �آليات  �إيجاد  �إىل  �ملعاهدة  وتهدف  للموؤمتر.  ��شت�شافتها 
و�حلرية يف  �ملطبوعات  قللر�ءة  على  �لب�شر  فاقدي  ت�شاعد  �لعوملة  ع�شر 

�جلاري..�أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تقدم �أ�شكال �لدعم كافة لهذه 
�لفئة �لأ�شا�شية حيث قطعت �شوطا كبري� يف رعاية �ملعاقني ب�شفة عامة 
وفئة فاقدي �لب�شر ب�شفة خا�شة على �مل�شتويني �ملحلي و�لدويل. و�أ�شار 
�إىل �أن �لدولة �نتهت من �إعادة ومر�جعة ت�شريعاتها �لوطنية وتطويرها 
مبللا ين�شجم مللع حللفللظ حللقللوق فللئللة �ملللعللاقللني .. مللنللوهللا بلل�للشللدور قانون 
ومن  كافة  و�ملو�ثيق  �ل�شر�ئع  لهم  تكفلها  �لتي  حقوقهم  ي�شمن  جديد 
�شمنهم فاقدي �لب�شر و�ل�شتفادة من جميع �خلدمات �لجتماعية �أ�شوة 
�لإمار�ت  دولة  �أن  �شعادته  و�أ�شاف  �لأ�شوياء.  �لدولة  �أبناء  باإخوتهم من 
خ�ش�شت 25 يف �ملائة من �لوظائف �لعامة للمعاقني ما يربز �لتز�مها 
 21 �لل  �لقرن  ملتطلبات  وفقا  �لكرمي  �لعي�س  مقومات  كل  بتوفري  �لتام 
�إن �لدولة و�شعت ��شرت�تيجية  . وعلى �ل�شعيد �لدويل..قال �حلو�شني 

�أ�شوة  عليها  و�حل�شول  �أ�شكالها  بجميع  و�لأفللكللار  �ملعلومات  ��شتق�شاء 
بغريهم من �أفر�د �ملجتمع. وت�شدد �ملعاهدة على �أهمية حماية حق �ملوؤلف 
باعتبارها حافز� لاإبد�عات �لأدبية و�لفنية وتهدف �ىل �إتاحة م�شنفاتهم 
�ملطبوعات مع �شرورة  قر�ءة  �لعاجزين عن  �لب�شر  لاأ�شخا�س معاقي 
لاأ�شخا�س  �مل�شنفات  �إتاحة  �أجللل  من  مائمة  وقيود  ��شتثناء�ت  و�شع 
تكون  عندما  خا�شة  �ملطبوعات  قلللر�ءة  عللن  �لعاجزين  �لب�شر  معاقي 
�إىل �حلفاظ على  �إتاحتها. وتناق�س �ملعاهدة �حلاجة  �ل�شوق عاجزة عن 
تو�زن بني �حلماية �لفعالة حلقوق �ملوؤلفني وم�شلحة �جلمهورعموما ل 
�شيما �لتعليم و�لبحث و�لنفاذ �إىل �ملعلومات وباأن ذلك �لتو�زن لبد و�أن 
ي�شاهم يف تي�شري �لنفاذ �إىل �مل�شنفات بفعالية ويف �لوقت �ملنا�شب لفائدة 

�لأ�شخا�س معاقي �لب�شر �لعاجزين عن قر�ءة �ملطبوعات. 

احلكام يهنئون متيم بن حمد ال ثاين بتوليه مقاليد احلكم يف قطر

% للعلمي و64.6 % لالأدبي الرتبية تعلن نتائج الثاين ع�صر 89.6 

�ل�شيخ  �لللل�لللشلللملللو  �لللشلللاحلللب  بلللعلللث 
بللللن حممد  �لللشلللللللطلللان  �لللللدكللللتللللور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
تهنئة  بللرقلليللة  �لللل�لللشلللارقلللة  حلللاكلللم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  �إىل 
متلليللم بلللن حللمللد بلللن خللللليللفللة �آل 
مقاليد  تللوللليلله  مبللنللا�للشللبللة  ثللللاين 
�ل�شقيقة.  قطر  دوللللة  يف  �حلللكللم 
بن  �أحللمللد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�للشلللللطللان �لللقللا�للشللمللي نللائللب حاكم 

�ل�شمو  �شاحب  �أخلليلله  �إىل  تهنئة 
�ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة 
مقاليد  توليه  مبنا�شبة  ثانى  �آل 

�حلكم يف دولة قطر �ل�شقيقة.
كلللملللا بلللعلللث �لللشلللملللو �لللل�لللشللليلللخ حمد 
نللائللب حاكم  �للل�للشللرقللي  �شيف  بللن 
�لللفللجللرية و�للشللمللو �للل�للشلليللخ حممد 
�ل�شرقي  حمللمللد  بلللن  حللمللد  بلللن 
ويل عهد �لفجرية برقيتي تهنئة 
�ل�شمو  �للشللاحللب  �إىل  ممللاثلللللتللني 

تولية  مبنا�شبة  ثانى  �آل  خليفة 
مللقللاللليللد �حللللكلللم يف دوللللللة قطر 

�ل�شقيقة.
�أم  �ل�شمو حاكم  و�أعللرب �شاحب   
تهانيه  �أطيب  عن  فيها  �لقيوين 
وخللاللل�للس متللنلليللاتلله للل�للشللمللو �أمري 
و�ل�شعادة  �ل�شحة  مبوفور  قطر 
�ل�شقيق  �للللقلللطلللرى  ولللللللل�لللشلللعلللب 
�مللللزيلللد ملللن �للللتلللقلللدم و�لإزدهللللللللار 
..م�شيد�  �للشللمللوه  قلليللادة  فللى ظللل 

�شلطان  �ل�شيخ  و�شمو  �للل�للشللارقللة 
�لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 
�ل�شارقة  حاكم  نائب  �لعهد  ويل 
�شامل  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  و�شمو 
�ل�شارقة  حللاكللم  نللائللب  �لقا�شمي 
برقيات تهنئة مماثلة �إىل �أخيهم 

�شمو �أمري دولة قطر.
�ل�شيخ حمد  �ل�شمو  بعث �شاحب 
بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س 
برقية   .. �لفجرية  حاكم  �لأعلى 

بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  بعث  كما 
�للشللعللود بللن �للشللقللر �لللقللا�للشللمللي ويل 
تهنئة  برقية  �خليمة  ر�أ�للس  عهد 
مماثلة �إىل �شمو �ل�شيخ متيم بن 

حمد �آل خليفة. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
بللللن ر��للللشللللد �مللللعلللا ع�شو  �لللشلللعلللود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين 
.. برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب 
�ل�شيخ متيم بن حمد بن  �ل�شمو 

�ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة 
�آل ثاين.

بللعللث �شاحب  ملللن جللهللة �خلللللرى 
�للل�للشللمللو �للل�للشلليللخ �للشللعللود بللن �شقر 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
حاكم ر�أ�س �خليمة..برقية تهنئة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  �إىل 
متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين 
مبنا�شبة توليه مقاليد �حلكم يف 

دولة قطر �ل�شقيقة. 

�لأخوية  �لعاقات  ومتانة  بعمق 
تربط  �لتى  �ملتميزة  و�لتاريخية 
�ل�شقيقني  و�للل�للشللعللبللني  �لللبلللللديللن 
ومللا ت�شهده مللن تطور ومنللاء يف 
�مللللجلللالت كلللافلللة. كللمللا بللعللث �شمو 
ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ 
�ملعا ويل عهد �أم �لقيوين برقية 
تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة 

�آل ثاين. 

بقرب وقت �لمتحانات، ومل حتدد 
لأن  �شتلتحق  وتخ�ش�س  كلية  باأي 

تفكريها متوقف ب�شبب فرحتها.
عي�شى  حمللللمللللد  �لللشللليلللخللله  �أمللللللللللللا  
-تللرتلليللبللهللا �للل�للشللابللع مللكللرر علمي- 
�آمللنللة بنت  مللن �لإمللللار�ت مبدر�شة 
للبنات  �للللثلللانلللوي  للللللتللعللللليللم  وهللللب 
درجات  %99.23بعدد  بن�شبة 
793.80 درجة علمت من خال 
�إميلليللل و�للشللل لللهللا مللن قللبللل وز�رة 
�لرتبية على ومعه �شهادتها وعدد 

�لدرجات لكل مادة على حدة.
وعربت �شيخه عن �شعادتها كونها 
و�أف�شحت عن  �لأو�ئللل  �لع�شر  من 
يف  للدر��شة  خليفة  �ل�شيخ  منحة 
�مللكية  �لكلية  يف  وقبولها  �خلللارج 
للجر�حني باجنلرت�، و�لتي �شيتم 
�ل�شيخ  �للشللمللو  قللبللل  ملللن  تلل�للشلللللمللهللا 
مللنلل�للشللور بلللن ز�يلللللد.. مللفلليللدة �أنها 
�ملر�حل  مللتللفللوقللة يف  كللانللت  د�ئللمللا 

�لدر��شية �ملختلفة.
وتلللاأتلللي هللللدى علللدنلللان �حللللللاج من 
و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإمللللار�ت 
�لتا�شع-  �ملللللركللللز  علللللللى  حلل�للشلللللت 
بعدد   99.32% بللنلل�للشللبللة  �أدبلللللي 
درجات993.2 درجة من مدر�شة 
هيا بنت �حل�شني للتعليم �لأ�شا�شي 
�أنها علمت  بنات وذكللرت  و�لثانوي 
بللالللنللتلليللجللة ملللن قللبللل زمللائللهللا يف 
�ملدر�شة فلم يتم �إباغها من قبل 
�لوز�رة، وتقول هدى كنت متوقعة 
�ل�شابقة  �لف�شول  يف  �إذ  �لنتيجة 

نهيان  �آل  ز�يللد  بللن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  نللائللب  �أبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ملا يحظى 
�لللتللعللللليللم و�للللعلللاملللللللون يف هذ�  بللله 
�لقطاع �حليوي من �هتمام ورعاية 
كرمية، و�أولوية متقدمة يف �أجندة 

�لتنمية �مل�شتد�مة للدولة.
و�أكللللللللد مبلللنلللا�لللشلللبلللة �نلللتلللهلللاء �للللعلللام 
نللتللائللج �ل�شف  �لللدر��للشللي و�إعلللللان 
�لثاين ع�شر �أن دولللة �لإمللار�ت مل 
تدخر جهد� يف �شبيل �إعد�د �أبنائها 
�أف�شل  وفللق  للم�شتقبل  وتاأهيلهم 
�مل�شتويات �لتعليمية، ومبا ميكنهم 
من �حلفاظ على مكت�شبات �لدولة 

ومو��شلة �إجناز�تها.
�لكبري  �لللدور  �لرتبية  وزيللر  وحيا 
ملجل�س �أبوظبي للتعليم، وما حققه 
متو��شلة  �إجنللللللاز�ت  مللن  �ملللجللللل�للس 
مب�شتوى  �لرتللللقللللاء  �للشللعلليللد  علللللى 
�أ�شاد  كما  وجودته،  �لتعليم  خدمة 
تقدمها  �لتي  �ملميزة  بالإ�شهامات 
�لب�شرية  و�لتنمية  �ملللعللرفللة  هيئة 
�لتعليم  تللطللويللر  حلللركللة  دبللللي،  يف 
ونلللوه يف  �مللللد�ر�لللس،  ت�شهدها  �لللتللي 
�لذي  �لللدور  باأهمية  نف�شه  �لوقت 
�لتعليمية  �ملناطق  �إد�ر�ت  به  تقوم 
�ملخل�شة  وجلللهلللودهلللا  و�مللللدر�لللشللليلللة 
�لعام  طلللللو�ل  �جللللزيلللل  وعلللطلللاءهلللا 

�لدر��شي. 
�لطلبة  جلللملللوع  �لللقللطللامللي  وهلللنلللاأ 
�لللللنللللاجللللحللللني، وخللللل�لللللس بلللاللللذكلللر 
�لللثللاين علل�للشللرة، ويف  �للل�للشللف  طلبة 

•• دبي- حم�صن را�صد

و�لتعليم،  �لللرتبلليللة  وز�رة  �أعلللللنللت 
�لعامة  �للللثلللانلللويلللة  نللتللائللج  �أملللل�للللس، 
على  و�لأدبللللللي  �لللعلللللمللي  بق�شميها 
�لهو�تف  علللرب  �للللدوللللة،  ملل�للشللتللوى 
�لذكية يف خطوة نحو �لتحول �إىل 
قو�ئم  و�أعلنت  �لذكية،  �حلكومية 
و�خلا�س  �للللعلللام  �لللتللعللللليللم  طلللللبللة 
و�للللكلللبلللار و�مللللللنلللللازل، حللليلللث متكن 
�لطلبة و�أولياء �لأمور من �لإطاع 
علللللى �لللنللتللائللج عللرب هللو�تللفللهللم، من 
و�لربيد  �لن�شية  �لر�شائل  خللال 
�لرتبية  لوزير  وفقا  �لإلللكللرتوين، 
�لقطامي،  حممد  حميد  �لتعليم 
�لنجاح  ن�شبة  �أن  عللن  ك�شف  �لللذي 
بلغت  �لللللللدولللللللة  مللل�لللشلللتلللوى  علللللللللى 
فيما  �لللعلللللمللي،  للق�شم   89.6%
وتوزيع  لللاأدبللي،   64.6% بلغت 
�ملد�ر�س  �لطلبة يف  �ل�شهاد�ت على 

بد�ية من �ليوم.
�ل�شحايف  �ملوؤمتر  جاء ذلك خال 

�لذي عقده حميد �لقطامي �أم�س 
�للللللوز�رة لإعللللان نتائج  يف ديللللو�ن 
علي ميحد  بح�شور  ع�شر،  �لثاين 
�لرتبية  وز�رة  وكلليللل  �للل�للشللويللدي 
غريب  وفوزية  بالإنابة،  و�لتعليم 
�مل�شاعد  �للللرتبللليلللة  وز�رة  وكللليلللل 
للعمليات �لتعليمية، وخوله �ملعا 
وكيل �لوز�رة لل�شيا�شات �لرتبوية، 
ومللللرو�ن �للل�للشللو�لللح وكلليللل �للللوز�رة 
مديري  مللللن  وعلللللللدد  للللللللخلللدملللات 

�لإد�رة �ملركزية يف �لوز�رة.
ورفع �لقطامي �أ�شمى �آيات �ل�شكر 
و�لمتنان �إىل مقام �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  خليفة  �ل�شيخ 
و�أخيه  �هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س 
�للشللاحللب �للل�للشللمللو �للل�للشلليللخ حممد 
رئي�س  نللائللب  مكتوم  �آل  ر��للشللد  بللن 
�للللدوللللة رئلليلل�للس جمللللل�للس �للللللوزر�ء 
و�إخو�نهما  �هلل،  رعللاه  دبللي،  حاكم 
�أع�شاء  �للل�للشلليللوخ  �ل�شمو  �أ�للشللحللاب 
للللاحتلللاد حكام  �ملللجللللل�للس �لأعلللللللى 
�شمو  �أول  �لفريق  و�إىل  �لإملللار�ت، 

هذ�  طالبة  حتققها  �لتي  �لأف�شل 
�لعام، هنيئاً لها ولذويها وملدر�شتها 
وملعلماتها، ولنا بالتاأكيد على هذ� 

�لإجناز �مل�شتحق.
�ملن�شوري  �أحمد  �لدكتور  و�أ�شاف 
�لللتللعللللليللملليللة هي  دبللللي  مللنللطللقللة  �إن 
�مل�شهود،  �لللليلللوم  هللللذ�  يف  �لأ�لللشلللعلللد 
�لتي حققها طلبتها  �لنتائج  بفعل 
يف �لثانوية �لعامة للعام �لدر��شي 
بلغت  و�للللتلللي   ،2013-2012
مرتبة عليا من �لتميز، وهو ل�شان 
حال �ملنطقة ومد�ر�شها �لتي تن�شد 

�لرقم و�حد يف كل �ملحافل.

الإناث يتفوقن على الذكور يف 
اأوائل ال�سف الثاين ع�سر

�هلل  عبد  �شيد  حبيب  منى  وقالت 
من �لع�شرة �لأو�ئل بح�شولها على 
�ملركز �لثامن �لق�شم �لأدبي  بن�شبة 
 993.4 درجلللات  بعدد   99.34
بللنللت �حل�شني  ملللن ملللدر�لللشلللة هلليللا 
للتعليم �لأ�شا�شي و�لثانوي للبنات 
من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
بالنتيجة،  �للللوز�رة  من  ُبلغت  �أنها 
متوقعة  تللكللن  مل  �أنللهللا  �إىل  لفللتللة 
�لأو�ئللللللل  �لللعلل�للشللرة  تلللكلللون ملللن  �أن 
�لرغم من كونها متفوقة يف  على 
�لدر��شية  �ملر�حل  طللو�ل  در��شتها 
مذ�كرتها  طريقة  وعللن  �ملختلفة، 
وعلللدد �للل�للشللاعللات �أفللللادت مللنللى �أنها 
كللانللت تللذ�كللر مبللعللدل �للشللاعللتللني يف 
تدريجيا  تللللللزد�د  �لللللو�حللللد  �لللليلللوم 

و�لطالبات  �للللطلللاب  مللقللدمللتللهللم 
�لأو�ئل و�ملتميزين، كما هناأ �أولياء 
�أمورهم، فيما �شكر �لقطامي جميع 
�لمتحانات  �شوؤون  على  �لقائمني 
�لتعليمية  و�مللللنلللاطلللق  �للللللللوز�رة  يف 
و�لعاملني  و�ملللر�قللبللني  و�مللللد�ر�لللس، 
يف مللر�كللز تللقللديللر �للللدرجلللات، كما 
و�لإد�رية  �لتعليمية  �لهيئات  �شكر 
مد�ر�شنا،  يف  �مللل�للشللاعللدة  و�لللفللنلليللة 
عطاءهم  يف  �أخل�شو�  �أنهم  موؤكد�ً 
مللللن �أجلللللللل �للللطلللاللللب ومللللللن �أجللللل 

م�شلحته وم�شتقبله.
وقال �لدكتور �أحمد عيد �ملن�شوري 
�لتعليمية:  دبللللي  مللنللطللقللة  مللديللر 
�لثانوية  نتائج  �أ�شعدتنا  بالتاأكيد 
ح�شلت  فقد  وكالعادة  �لعام،  لهذ� 
�لللتللعللللليللملليللة على  مللنللطللقللة دبللللللي 
�لثانوية  �أو�ئللللل  مللن  و�فلللر  ن�شيب 
على م�شتوى �لدولة، فيما حققت 
طللالللبللات ملللد�ر�لللس دبلللي علللللى وجه 
�خللل�للشللو�للس نللتللائللج ملللرملللوقلللة، ل 
فالع�شر  �لأدبللللي،  �لق�شم  يف  �شيما 
�لأو�ئللل على م�شتوى منطقة دبي 
هن  �لأدبللللي  �لق�شم  يف  �لتعليمية 
مد�ر�س  ملللن   8 �للللطلللاللللبلللات،  ملللن 
تعليم  يف  و�حللللدة  منهن  حكومية 
مدر�شتني  ملللن  و�ثلللنلللتلللان  �للللكلللبلللار، 
�لطالبة  و�لأوىل  خلللا�لللشلللتلللني، 
�شاكري  �حمد  �لرحيم  عبد  �شارة 
مارية  ملللدر�لللشلللة  مللللن  �لللللعللللمللللادي، 
للبنات،  �لثانوي  للتعليم  �لقبطية 
مبعدل %99.75، وهي �لنتيجة 

كنت �أح�شل على %99.9، وتلك 
و�لتعب  و�جلهد  للمذ�كرة  نتيجة 
طو�ل �لعام لفتة �إىل عدد �شاعات 
تللللللرت�وح مابني  �للللتلللي  مللذ�كللرتللهللا 
�لطبيعية  �لأوقللللات  يف  3�شاعات 
�شاعات   8 �إىل  تللزد�د  �لدر��شية ثم 

�أوقات �لمتحانات.

الطالب ت�سلموا اإخطارات 
التعيني اخلام�سة ع�سر اأم�س 

وامتحاناتهم غدا الثامنة
�لتعليمية،  �ملللنللاطللق  �إد�ر�ت  بلللد�أت 
للطاب  �لللللل�لللللشلللللهلللللاد�ت  تللل�لللشللللللليلللم 
�لللنللاجللحللني يف وقت  و�للللطلللاللللبلللات 
�لثاثاء  �أمللل�لللس  يلللوم  ملللن  مللتللاأخللر 
وذلللللللللللك فللللللللور �علللللتلللللملللللاد �إعللللللللان 
�ملناطق  معظم  بلللد�أت  �إذ  �لللنللتللائللج، 
بعد  مللن  بللللد�ء  �للل�للشللهللاد�ت  ت�شليم 
�لللثللالللثللة ظللهللر� ومللنللاطللق بللللد�أت يف 
�خلام�شة ع�شر�، وفوجئ �لطاب 
و�لطالبات �لذين لهم حق �لإعادة 
يف �لللللدور �للللثلللاين، و�لللر��للشللبللني يف 
ثللاث عندما  �أو  مللادتللني  �أو  ملللادة 
و�ملدرج  بللذلللك  �لإخلللطلللار�ت  تلقو� 
فلليللهللا جلللللللد�ول �لملللتلللحلللانلللات، �أن 
يوم  لها  حتللدد  �لإعللللادة  �متحانات 
�أمام  لي�س  �أنللله  �أي  �خلمي�س،  غللد 
فقط  )�لللشلللويلللعلللات(  �إل  �لللللطللللاب 
)مللمة(  �إعلللللادة  فلليللهللا  ي�شتطيعون 
�ملادة �لتي ر�شبو� فيها، خا�شة و�أن 
�متحان �لإعادة �شيت�شمن �ملادة يف 

�لف�شول �لدر��شية �لثاثة. 

�صيف بن زايد يطلع على اأطروحة دكتوراه يف الطب الريا�صي

حمدان بن حممد بن را�صد وحمدان بن را�صد يبعثان برقيتي تهنئة اىل متيم بن حمد ال ثاين

مكتوم بن حممد بن را�صد يبعث برقية تهنئة اىل متيم بن حمد ال ثاين

�ملللتللملليللزيللن من �صلطان بن زايد يهنئ متيم بن حمد اآل ثاين مبنا�صبة توليه مقاليد احلكم يف قطر  بللجللهللود  �لللتللي ت�شهم يف �لرتلللقلللاء  كللافللة 
�لعلمية  �ل�شهاد�ت  حملة  مللن  خا�شة  �لوطنية  �لللكللو�در 
�لعليا ..مثمنا �شموه جهود �لباحثة ومتنى لها �لتوفيق 
نا�شر خلريباين  �للو�ء  �للقاء  �لوطن. ح�شر  يف خدمة 
جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  �لعام  �لأمللني  �لنعيمي 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و�للو�ء خليل د�وود بدر�ن مدير 
عام �ملالية و�خلدمات يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
و�لعميد علي خلفان �لظاهري مدير عام �شوؤون �لقيادة 
�إد�رة  �ل�شاعدي مدير  �أبوظبي و�لعقيد �شعود  يف �شرطة 

�شكرتارية مكتب �شمو �لوزير.

•• �أبوظبي-و�م:
�طلع �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�أخري�  مكتبه  يف  �لد�خلية  وزيللر  �للللوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لللريللا�للشللي.. قدمتها  �لللطللب  �أطللروحللة دكللتللور�ه يف  على 
�إد�رة  مللن  �حلو�شني  قا�شم  حممد  رميلله  طبيب  �لللر�ئللد 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لللقلليللادة  يف  �لطبية  �خلللدمللات 
و�لتي ح�شلت على درجة �لدكتور�ه يف �لطب �لريا�شي 
�ل�شرطة  كلية  يف  و�لريا�شية  �لتدريبية  �لإ�شابات  حول 
�شموه  و�أكلللد  �ملللتللحللدة.  �ململكة  يف  نوتنغهام  جامعة  مللن 
خال �للقاء حر�س �لقيادة �لعليا على توفري �لإمكانات 

�ل�شد�د و�لتوفيق يف خدمة بلده و�شعبه �ل�شقيق. وبعث �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ر��شد �ل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية بربقية تهنئة ممثلة �ىل 
�لتي  �لثقة  �ل ثاين هناأه فيها على  �ل�شيخ متيم بن حمد  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شيخ حمد بن خليفة �ل ثاين و�ل�شعب  �ل�شمو  �يللاه و�لللده �شاحب  �وله 

�لقطري �ل�شقيق. 

•• دبي-وام:

بعث �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �ل مكتوم ويل عهد دبي برقية 
�ل�شيخ متيم بن حمد �ل ثاين �مري دولة  �ل�شمو  تهنئة �ىل �خيه �شاحب 
قطر �ل�شقيقة مبنا�شبة توليه مقاليد �حلكم يف دولة قطر متمنيا ل�شموه 

برقية تهنئة �ىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد �ل ثاين �مري دولة 
قطر �ل�شقيقة ملنا�شبة توليه مقاليد �حلكم يف باده متمنيا ل�شموه �لنجاح 

و�لتوفيق يف م�شرية �لبناء و�لتنمية وخدمة بلده و�شعبه �ل�شقيق.

•• دبي-وام:

دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بعث 

ورفعة  تقدم  من  �إليه  يتطلع  ما  لتحقيق  متيم  �ل�شيخ  �شمو  �هلل  يعني  �أن 
لدولة و�شعب قطر �ل�شقيق.

وقال �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان يف �لربقية �إننا على ثقة �أنكم 
�آل  خليفة  بللن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�لللدكللم  م�شرية  �شتو��شلون 
ثاين وجهوده يف خدمة دولة قطر و�شعبها �ل�شقيق وتعزيز �لعاقات بني 

�لبلدين �ل�شقيقني.

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث 
�أمري  �آل ثاين  �ل�شيخ متيم بن حمد  �لدولة برقية تهنئة ل�شاحب �ل�شمو 

دولة قطر �ل�شقيقة مبنا�شبة توليه مقاليد �حلكم.
وعرب �شموه يف �لربقية عن خال�س �لتهاين و�لتربيكات مقرونة بتمنياته 

فقدان جواز �سفرت
�ملللدعللو/ رحمن جول  فقد  
باك�شتاين   - حمي�س جللول  
�جلن�شية -جو�ز �شفره رقم  
)4796441(  �شادر من 
بللاكلل�للشللتللان مللن يللجللده عليه 
رقم  بللتللللليللفللون  �لتللل�لللشلللال 

055/5290471

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شهيل 
بنجادي�س   - �حمد  ر��شد 
رقم  �شفره  جللو�ز  �جلن�شية 
من  �للشللادر   )561360(
بنجادي�س من يجده عليه 
رقم       بللتللللليللفللون  �لتللل�لللشلللال 

055/4670461

فقدان جواز �سفرت
�يتي  �ملللللللدعللللللوة/  فلللللقلللللدت  
�للللشللللوريللللاتللللي بلللللت يلللو�لللشلللوب 
�نللللدونلللل�للللشلللليلللله   - نللللللللللللللادي  
�جلن�شية جو�ز �شفرها رقم 
من  �للشللادر   )425022(
عليه  يجده  مللن  �ندون�شيا 
رقم       بللتللللليللفللون  �لتللل�لللشلللال 

050/7303097

فقدان جواز �سفرت
فللللللقللللللدت  �ملللللللللدعللللللللوة/ جو 
�لللشلللفلللا كللللا�للللشللللاكللللاجن دللللله 
�جلن�شية  فلبينية   - كللروز  
جللللللللللللللو�ز �لللللشلللللفلللللرهلللللا رقللللللم 
)4996026( �شادر من 
�لللفلللللبللني ملللن يللجللده عليه 
رقم       بللتللللليللفللون  �لتللل�لللشلللال 

050/7303097

فقدان جواز �سفرت
فلللللقلللللد  �ملللللللدعللللللو/ ملللللللرو�ن 

�مار�تي   - �لعا�شي  و�شيم 

رقم  �شفره  جللو�ز  �جلن�شية 

يجده  مللن   )279233(

عليه �لت�شال بتليفون رقم      

055/5731115

فقدان جواز �سفرت
�مللللللدعلللللو/ حممد  فللللقللللد  

حممد  �هلل  مللللو�للللشلللليللللد 

بنجادي�س   - �هلل  �شليم 

�شفره  جلللللو�ز  �جلللنلل�للشلليللة 

رقللللللللللللللللللللم)1803782( 

�شادر من بنجادي�س 

فقدان جواز �سفرت
فللقللد  �مللللدعلللو/ كللمللال ح�شني 
بلللنلللغلللاد�لللس   - علللللبلللللد�مللللللنلللللان 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره رقم 
يجده  مللن   )1676345(
�قلللرب  تلل�للشللللليللملله �ىل  بلللرجلللاء 
�ل�شفارة  �و  �لللشلللرطلللة  ملللركلللز 

�لبنغادي�شية م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شهيل ح�شني 
نور �لمني   - بنغادي�س 
�شفره  -جللللو�ز  �جلن�شية 
  )633338( رقللللللللللم  
ملللللللللللن يلللللللللجلللللللللده عللللللللليلللله 
�لتلل�للشللال بللتللللليللفللون رقم 

055/5532924

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ موؤيد �مين 
يو�شف �لرفاعي   - �لردن 
�شفره  -جللللو�ز  �جلن�شية 
  )793585( رقللللللللللم  
ملللللللللللن يلللللللللجلللللللللده عللللللللليلللله 
�لتلل�للشللال بللتللللليللفللون رقم 

050/7843395
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وقف عبداجلليل الفهيم وعائلته يدعم جمعية الإمارات للثال�صيميادفاع مدين اأبوظبي ت�صيطر على حريق ب�صكن عمال يف امل�صفح
�لإمار�ت  جمعية  ل�شالح  درهللم  �ألللف   100 مببلغ  م�شكورين  باأبوظبي  وعائلته  �لفهيم  عبد�جلليل  وقللف  تللربع 
يف  مبا�شر  ب�شكل  ت�شاهم  و�لتي  للجمعية  �لتابعة  و�لأن�شطة  �لتوعوية  للرب�مج  منهم  دعماً  وذلللك  للثا�شيميا 
توعية �أفر�د �ملجتمع ووقايتهم من ولدة �أجيال م�شابة مبر�س �لثا�شيميا وتقدمي �لدعم �ملادي و�ملعنوي ملر�شى 

�لثا�شيميا يف �لدولة،
وقد قام �شعادة عبد�لبا�شط حممد مرد��س رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية بالإنابه با�شتام مبلغ �لتربع من �شعادة 
�لعمل  هللذ�  مرد��س  عبد�لبا�شط  وثمن  وعائلته،  �لفهيم  عبد�جلليل  وقللف  عللام  �أمللني  �لفهيم  عبد�جلليل  عي�شى 
�أن �لوقف منذ عام  �لإن�شاين و�أعللرب عن �شكر وتقدير �جلمعية لهذه �مل�شاهمة �جلليلة من قبل �لوقف، و�أو�شح 
2006م وحتى �لآن يعترب م�شاهماً رئي�شيا جلميع فعاليات �جلمعية و�لرب�مج و�لأن�شطة �لتوعوية و�لتي ت�شاهم 
ب�شكل �إيجابي يف تثقيف �أفر�د �ملجتمع وحتقيق �أهد�ف �جلمعية للحد من �نت�شار مر�س �لثا�شيميا، ومتنى مرد��س 
باأن حتذو جميع �لهيئات و�لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة حذو وقف عبد�جلليل �لفهيم وعائلته يف دعم 

�لرب�مج �ملجتمعية.

ت�شليمها  �أن حيثيات �حلريق مت  �ملدين مو�شحا  �لدفاع 
ملعرفة  جللاريللة  �لتحقيقات  ولتلللز�ل  �جلنائي  للمخترب 
و�لقائمني  �لعمال  �لتميمي  ونا�شد  �حلللادث.  ماب�شات 
على �شكنهم و�مل�شوؤولني على �مل�شتودعات �شرورة �لتاأكد 
وتوفري  وتطبيقها  و�لوقاية  �ل�شامة  ��شرت�طات  من 
تخزين  وعللدم  و�ملتنقلة  �ليدوية  �حلريق  �إطفاء  معد�ت 
�ل�شجائر  �إطللفللاء  مللن  و�لللتللاأكللد  لا�شتعال  �لقابلة  �مللللو�د 
بالعديد  �لكهربائية  �ملللو�للشللات  حتميل  وجتللنللب  فعليا 
من �لأجهزة و�لتاأكد من �شامة �لتمديد�ت �لكهربائية 
خ�شو�شا خال فرتة �ل�شيف حيث ت�شهم حر�رة �جلو يف 

زيادة �حتمال �ندلع �حلر�ئق.

�حلللريللق فللتللم دعلللم و�إ�للشللنللاد �لللفللرق بللقللوة �إ�للشللافلليللة من 
و�أو�شح  �لقبي�شات.  ومللركللز  و�للل�للشللاخمللة  �لللفللاح  مللركللز 
من  �ملكون  �لعمال  �شكن  على  �أتللى  �حلريق  �أن  �لتميمي 
�مل�شتودعات  �أحللللد  �حللللرت�ق  �إىل  بللالإ�للشللافللة  غللرفللة   14
�آخلللر دون  �حلللرتق جللزء كبري مللن م�شتودع  كللامللا فيما 
�إطفاء  عملية  �أن  �إىل  ..لفتا  �لعمال  بني  �إ�شابات  وقللوع 
�لزعابي  عللبللد�هلل  �لعقيد  عليها  �أ�للشللرف  �لللتللي  �حلللريللق 
مللديللر عللام للللللدفللاع �مللللدين يف �أبللوظللبللي بللالإنللابللة و�ملقدم 
حمد �لريامي مدير �إد�رة مر�كز �لدفاع �ملدين باأبوظبي 
��شتغرقت  �ملللنللاوب  �ل�شابط  خللوري  �أول حممد  و�مللللازم 
ومعد�ت  �آليات  جميع  خالها  ��شتخدمت  �شاعات  ثاث 

•• ابوظبي-وام:

�شيطرت فرق �لدفاع �ملدين يف �أبوظبي على حريق �شخم 
ب�شكن عمال و�أحد �مل�شتودعات مبنطقة �مل�شفح �ل�شناعية 
دون وقوع �إ�شابات ب�شرية. وقال �لنقيب عبد�هلل �لتميمي 
رئي�س ق�شم خدمة �لعماء و�لعاقات �لعامة يف �لدفاع 
باندلع  يفيد  �ملل�للس  �لإد�رة  �إىل  ورد  بللاغللا  �إن  �مللللدين 
�حلريق فتحركت فرقة من �لدفاع �ملدين مبركز �مل�شفح 
33 فور� �إىل موقع �حلادث ثم تلتها فرقة مركز �مل�شفح 

13 ومركز حممد بن ز�يد و�لوثبة .
تللبللني �شخامة  �حللللللادث  ملللوقلللع  �إىل  �للللو�لللشلللول  .وعلللنلللد 

الإمارات تقدم منحة بقيمة 1.250 مليار دولر لتعزيز التنمية يف اململكة املغربية
•• اأبوظبي-وام:

وقع �شندوق �أبوظبي للتنمية على 
منحة  بخ�شو�س  تللفللاهللم  مللذكللرة 
�ملتحدة  �لللعللربلليللة  �لإمللللللار�ت  دوللللة 
�ملغربية  �مللللملللللللكلللة  �إىل  �مللللقلللدملللة 
قلليللمللتللهللا مللللليللار و250  و�للللبلللاللللغ 
مليار   4.6 مللايللعللادل  دولر  �أللللف 
م�شاهمة  �إطللللللار  يف  وذللللللك  درهلللللم 
دول  مللنللحللة  �لإمللللللللللار�ت يف  دولللللللة 
�خلليج  للللللدول  �للللتلللعلللاون  جمللللل�للس 
�ل�شندوق  مللبللادرة  �شمن  �لعربية 
�خلللللليللجللي للللللتللنللملليللة و�لللللللذي �أقلللر 
بتمويل م�شاريع تنموية يف �ململكة 
�لإمار�تية  �ملنحة  وتاأتي  �ملغربية. 
متا�شيا مع قر�ر قادة دول جمل�س 
للمملكة  منحة  بتقدمي  �لللتللعللاون 
مليار�ت  خم�شة  بقيمة  �ملللغللربلليللة 
بني  بالت�شاوي  متويلها  يتم  دولر 
�لإمللللللار�ت و�ململكة  كللل مللن دولللللة 
�لعربية �ل�شعودية و�لكويت وقطر 
على مد�ر خ�شمة �أعو�م. وقد جرت 
�مللللذكلللرة يف مقر  تللوقلليللع  مللر��للشللم 
مبدينة  و�ملللاللليللة  �لقللتلل�للشللاد  وز�رة 
حيث  �ملغربية  �ململكة  يف  �لللربللاط 
وقللعللهللا كللل مللن مللعللايل نلللز�ر بركة 
�ململكة  يف  و�ملالية  �لقت�شاد  وزيللر 
�ملللغللربلليللة و�لللشلللعلللادة حمللمللد �شيف 
�شندوق  عللللام  ملللديلللر  �لللل�لللشلللويلللدي 
ومن  بللالإنللابللة.  للتنمية  �أبللوظللبللي 
�ملنحة  تخ�شي�س  يللتللم  �أن  �ملللقللرر 
�لللتللي كلللللف بلللاإد�رتلللهلللا و�لإ�للللشللللر�ف 
للتنمية  �أبللوظللبللي  �للشللنللدوق  عليها 
لللتللمللويللل ملل�للشللاريللع تللنللمللويللة �شمن 
قللطللاعللات حلليللويللة تلل�للشللهللم يف دعم 
لتحقيق  �ملغربية  �حلكومة  جهود 
�مل�شتوى  ورفللع  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�ملعي�شي و�لجتماعي و�لقت�شادي 
لل�شعب �ملغربي. وقال �شعادة حممد 
�شيف �ل�شويدي مدير عام �شندوق 
هذه  �ن  بالإنابة  للتنمية  �أبوظبي 
و�هتمام  حلللر�لللس  جتلل�للشللد  �ملللنللحللة 
�ملتحدة  �لللعللربلليللة  �لإمللللللار�ت  دوللللة 
�ل�شمو  �للشللاحللب  ملللن  بللتللوجلليللهللات 
نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل على دعم 
وم�شاعدة �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة 
�لإمللللار�ت  دوللللة  نهج  مللع  ومتا�شيا 
فعال  دور  بلعب  �ملللتللحللدة  �لعربية 
�لدول  �لتنمية يف  م�شرية  دعللم  يف 
�ل�شقيقة و�ل�شديقة ومتكينها من 
�لتغلب على �ل�شعوبات و�لتحديات 
�لتي تو�جهها و�لرتقاء مب�شتويات 
�شعادته  و�أ�شاف  �شعوبها.  معي�شة 
�ن دولة �لإمللار�ت �لعربية �ملتحدة 
برو�بط  تتمتعان  �ملغربية  و�ململكة 

مللللليللار درهلللم خ�ش�شت   2 حلللو�يل 
لتمويل 11 م�شروعا.

منحة   21 �للل�للشللنللدوق  �أد�ر  كللمللا 
مايقارب  بلللللغللت  �جللمللاللليللة  بقيمة 
832 مليون درهم �إمار�تي تركزت 
معظمها لتمويل قطاعات جوهرية 
و�ل�شكان  و�ملو��شات  �لنقل  مثل 
منحة  وباإ�شافة  و�ل�شحة.  و�ملياه 
�ملتحدة  �لللعللربلليللة  �لإمللللللار�ت  دوللللة 
�لتنمية  �شندوق  مللبللادرة  �إطلللار  يف 
يرتفع  للمغرب  �ملقدمة  �خلليجي 
و�ملنح  �للللقلللرو�لللس  �إجلللملللايل حللجللم 
تقدميها  �للل�للشللنللدوق  تللللوىل  �لللتللي 
عللن حكومة  بللالللنلليللابللة  �إد�رتلللهلللا  �أو 
7.3 مليار  �أكر من  �إىل  �أبوظبي 
وبلللذللللك ت�شبح  �إملللللار�تلللللي.  درهلللللم 
�لتي  للقرو�س  �لإجمالية  �لقيمة 
قدمها �ل�شندوق بالإ�شافة للمنح 
و  مليارين  نحو  �إىل  �أد�رهللللا  �لللتللي 
�شرفها  ومت  درهلللم  مليون   736
تنمويا.  ملل�للشللروعللا   32 لللتللمللويللل 
ويعك�س حجم هذه �لقرو�س و�ملنح 
حللر�للس �لللقلليللادة �لللر�للشلليللدة لإملللارة 
�لتعاون  تلللعلللزيلللز  علللللللى  �أبلللوظلللبلللي 
�ملغربية  �ملللملللللكللة  مللللع  �ملللل�لللشلللرتك 
و�إميانها �لقوي باأهمية �لت�شامن 
�لعربي و�لتنموي وتاأكيد� لدورها 
�لتنمية  جمللللللالت  يف  �للللللريلللللادي 
وحلللر�لللشلللهلللا علللللللى دعللللللم �جللللهلللود 
�ملبذولة لتطوير عملية �لتنمية يف 
�ململكة  يف  �حليوية  �ملجالت  �شتى 
�للل�للشللقلليللقللة مللللن خال  �مللللغلللربللليلللة 
تنفيذ بر�مج �لتنمية �لتي ت�شاهم 
�ل�شتفادة  وفعال يف  مبا�شر  ب�شكل 
على  بالنفع  لللتللعللود  ملللو�ردهلللا  مللن 
�للل�للشللقلليللق وتوفر  �ملللغللربللي  �للل�للشللعللب 
�للشللبللل �لللعلليلل�للس �للللكلللرمي للللله. ومن 
�أبرز �مل�شاريع �حليوية �لتي مولها 
1976 م�شروع  �ل�شندوق يف عام 
�لغزل  لإنللللتللللاج  ملل�للشللنللعللني  �إنللل�لللشلللاء 
تادلة  وقلل�للشللبللة  زم  و�د  يف  �لللرفلليللع 
67 مليون  �أكر من  بقيمة بلغت 
درهللللم حلليللث يللهللدف �مللل�للشللروع �إىل 
وبالتايل  �ل�شناعي  �لللقللطللاع  دعللم 
مبا  �ململكة  �قت�شاد  م�شتوى  رفللع 
يحقق �لتنمية �ل�شاملة يف �لباد. 
كما قدم �شندوق �أبوظبي للتنمية 
40 مللللليللون درهم  يللقللارب  قللر�للشللا 
�لللللزر�عللللي يف عام  �لللقللطللاع  للللدعلللم 
م�شروع  لللتللمللويللل  وذلللللك   1979
�شهل �لغرب �لزر�عي و�لذي هدف 
�شكان  معي�شة  ملل�للشللتللوى  رفلللع  �إىل 
منطقة �لغرب بزيادة فر�س �لعمل 
و�لك�شب من خال زيادة �ل�شتفادة 
مللن �مللل�للشللاحللة �مللللزروعلللة وذللللك عن 
طلللريلللق حتلللويلللل نلللظلللام �للللللري من 

و�لعلف وتربية �ملو��شي كما �شاهم 
�ملياه  لتوفري  �أي�شا  �ل�شد  م�شروع 
�ملنطقة  ل�شكان  لل�شرب  �ل�شاحلة 
�إ�للللشللللافللللة حللللملللايلللة �مللللنلللطلللقلللة من 
�مل�شاريع  �إطللللار  ويف  �لللفلليلل�للشللانللات. 
�ل�شندوق  حر�س  �لتي  �لتنموية 
على متويلها ميناء طنجة و�لذي 
�أبللرز �مل�شاريع �لتي مت  �أحللد  يعترب 
بقيمة   2002 علللام  يف  متللويلللللهللا 
734.6 مليون درهم �لذي هدف 
للتنمية  �إن�شاء منطقة خا�شة  �ىل 
دويل  ملل�للشللتللوى  ذ�ت  �لقللتلل�للشللاديللة 
جديدة  ملللللو�رد  كلل�للشللب  �ىل  تلللللوؤدي 
للن�شاط  بللالللنلل�للشللبللة  للللللللعلللائلللد�ت 
جممع  وتلللللوفلللللري  �لقلللللتللللل�لللللشلللللادي 
�ل�شمالية  للجهة  متفوق  مندمج 
�لقت�شادي  �لللنلل�للشلليللج  �للشلليللهلليللكللل 
��شتقطاب  عرب  عمل  فر�س  وخلق 
�ملناطق  �ىل  �ملللل�لللشلللدرة  �ملللللقللللاولت 
�ملقاولت  ولللللوج  وت�شجيع  �حلللللرة 
�لعاملية عرب  �لأ�شو�ق  �إىل  �ملغربية 

توفري ميناء متفوق. 
عن  عبارة  طنجة  ميناء  وم�شروع 
بناء ميناء باملياه �لعميقة على بعد 
�شرق مدينة طنجة على  كلم   35
ويحتوي  �ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر 
علللللى مملللر دخلللللول بللعللر�للس 300 
بالإ�شافة  مللرت�   16 وعللمللق  مللرت 
�ىل بناء حاجز رئي�شي وحاجز �آخر 
ثانوي ور�شيف بطول 1100 مرت 
وعمق 15 مرت� للحاويات و�أر�شفة 
�أخرى للحبوب و�لب�شائع �ملختلفة 
للم�شافرين  حمطتني  �ىل  ��شافة 
�لنفط  حلامات  خا�شة  وحمطة 
وحو�س خا�س باخلدمات و�ل�شيد 
جميع  �ىل  بلللالإ�لللشلللافلللة  �للللبلللحلللري 
�مليناء.  �لتجهيز�ت �لازمة لإد�رة 
ويف �طللللار �مللل�للشللاريللع �لللتللنللمللويللة يف 
جملللللال قلللطلللاع �للللنلللقلللل فلللقلللد مول 
2003 م�شروع  �ل�شندوق يف عام 
�لللللد�ئللللري حللللول مدينة  �لللطللريللق 
بلغت  �جلللملللالللليلللة  بللقلليللمللة  �لللشلللطلللات 
نللحللو 70 مللللليللون درهللللم. كللمللا قام 
�ل�شندوق يف �شنة 2007 بتمويل 
فا�س  �ل�شيار بني  �لطريق  م�شروع 
�لتمويل  قلليللمللة  وبلللللغللت  ووجللللللدة 
درهلللم حيث  مليون   154 حلللو�يل 
ربلللط �جلهة  �إىل  �مللل�للشللروع  �للشللاهللم 
�للل�للشللرقلليللة ملللن �ملللملللللكللة ملللع باقي 
فا�س  �ملغربية  �لقت�شادية  �ملر�كز 
�لبي�شاء وطنجة ومر�ك�س  و�لد�ر 
�ل�شامة  حتلل�للشللني  �إىل  �إ�لللشلللافلللة 
�لنقل.  تكلفة  وتقلي�س  �لطرقية 
دعم  يف  �ل�شخمة  �مللل�للشللاريللع  وملللن 
قطاع �لنقل قدم �ل�شندوق يف عام 
�أكر  قيمته  بلغت  قر�شا   2010

علللللللى خمتلف  مللتللنلليللة  وعللللاقللللات 
�لأ�لللشلللعلللدة تللر�للشللخللت علللللى مدى 
�لعقود �ملا�شية بتوجيهات ومتابعة 
�لر�شيدة  قلليللادتللنللا  ملللن  مللبللا�للشللرة 
�شتلعب  �ملنحة  باأن هذه  وكلنا ثقة 
�خلطط  دعللللللم  يف  حللليلللويلللا  دور� 
تنفذها  �لتي  �لطموحة  �لتنموية 
و�شت�شاعد  �مللللغلللربللليلللة  �حللللكلللوملللة 
�لجتماعية  �لللتللنللملليللة  حتللقلليللق  يف 
وتعزيز  �مل�شتد�مة  و�لقللتلل�للشللاديللة 
�لنمو �لقت�شادي يف �ململكة. وقال 
�ل�شويدي �أن وفد �شندوق �أبوظبي 
للللللتللنللملليللة �للشلليللعللقللد مللبللاحللثللات مع 
حزمة  لتحديد  �ملغربية  �حلكومة 
و�لتي  متويلها  �ملللقللرتح  �مللل�للشللاريللع 
�أوللللللويلللللات �خلطة  تلللدخلللل �للشللمللن 
و�نه  �ملغربية  �ململكة  يف  �لتنموية 
من �ملتوقع �أن ترتكز هذه �مل�شاريع 
علللللى قللطللاعللات حلليللويللة يف جمال 
�لتعليم  ملللثلللل  �لللتللحللتلليللة  �لللبللنلليللة 
�لإجتماعية  و�خلللدمللات  و�ل�شحة 
و�ملو��شات  و�لللطللرق  و�ل�شحية 
�أكد  و�ملياه. ومن جانبه  و�لإ�شكان 
و�ملالية  �لإقللتلل�للشللاد  وزيللللر  مللعللايل 
�ملللغللربللي علللللى عللمللق �لللعللاقللات مع 
�ملتحدة  �لللعللربلليللة  �لإمللللللار�ت  دوللللة 
�ململكة  وتللقللديللر  �شكر  عللن  مللعللربللا 
لقيادة  و�للشللعللبللا  حللكللومللة  �ملللغللربلليللة 
و�شعب دولة �لإمللار�ت على دعمها 
وحر�شها  للللللمللملللللكللة  �ملللل�لللشلللتلللملللر 
�لتنمية  خلللطلللط  مللل�لللشلللانلللدة  علللللللى 
بها.  �لقللتلل�للشللاديللة و�لجللتللمللاعلليللة 
�ملقدمة  �ملللنللحللة  �ن  مللعللاللليلله  وقلللال 
من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
فلللعلللال يف دعم  بلل�للشللكللل  �للشللتلل�للشللاهللم 
لتحقيق  �ملغربية  �حلكومة  جهود 
�شيتم  حلليللث  �للل�للشللاملللللة  �لللتللنللملليللة 
تللخلل�للشلليلل�للس �ملللنللحللة لللتللمللويللل عدد 
�شيكون  �لتي  �ملهمة  �مل�شاريع  مللن 
تللعللزيللز �لنمو  �أثللللر حلليللوي يف  لللهللا 
نوعية  نقلة  وحتقيق  �لإقت�شادي 
�لجتماعية  �لللتللنللملليللة  ملل�للشللرية  يف 
و�أ�شاد  �مللللغلللرب.  يف  و�لقللتلل�للشللاديللة 
يقوم  �لذي  �لفعال  بالدور  معاليه 
للتنمية يف  �أبللوظللبللي  �للشللنللدوق  بلله 
دفلللللع عللمللللليللة �لللتللنللملليللة يف بللللاده 
مللن خللال �لإ�للشللر�ف على متويل 
�مل�شاريع  هذه  تنفيذ  �آلية  ومتابعة 
�ملغربية  �ململكة  وتعترب  �لتنموية. 
�أحللللد �أكللللر �لللللدول �لللعللربلليللة �لتي 
حظيت بقرو�س ومنح من �شندوق 
تاأ�شي�شه  مللنللذ  للتنمية  �أبللوظللبللي 
حلليللث يللعللود نلل�للشللاط �للل�للشللنللدوق يف 
1976 وقللد قدم  عللام  �إىل  �ملغرب 
للمملكة �ملغربية منذ ذلك �حلني 
�لإجمالية  قيمتها  بلغت  قرو�شا 

�ملكثف  �لللري  �ىل  �ملطرية  �لزر�عة 
يف م�شاحة 45.5 �لف هكتار �شمال 
مدينة �لرباط. ومن بني �مل�شاريع 
�لأو�شط  �حلللوز  م�شروع  �لزر�عية 
�ل�شندوق  مللوللله  �لللللذي  �للللزر�علللي 
مليون   97.4 بنحو   1982 عللام 
�ملللل�لللشلللروع �ىل رفع  درهلللللم وهلللللدف 
منطقة  ل�شكان  �ملعي�شي  �مل�شتوى 
�لأو�للشللط عن طريق تنمية  �حلللوز 
زيادة  �لللزر�عللي �ىل جانب  �لإنللتللاج 
�نتاج �لطاقة �لكهرومائية وتوفري 
مر�ك�س.  مللللديلللنلللة  �لللل�لللشلللرب  مللليلللاه 
�لأو�شط  �حللللوز  م�شروع  و��شتمل 
�أحدهما ركامي  �إن�شاء �شدين  على 
�خلر�شانة  مللللن  ثللقلللللي  و�لآخلللللللللر 
�إ�شافة �ىل �لأعمال �ملدنية ل�شبكة 
على  ��شتمل  كما  و�للللزر�علللة  �للللري 
و�لكهربائية  �مليكانيكية  �ملللعللد�ت 
لإنللل�لللشلللاء حمللطللة توليد  و�مللللدنللليلللة 
2001 مول  عللام  �أمللا يف  كهرباء. 
�لطرقي  �ملللد�ر  م�شروع  �ل�شندوق 
�ملتو�شطي �لتي بلغت تكلفته �أكر 
و�شاهم  درهلللم  مللللليللون   220 مللن 
بللني منطقة  �لللربللط  �مللل�للشللروع �ىل 
�ملغربية  للمملكة  �لغربي  �ل�شمال 
و�ملللنللطللقللة �للل�للشللرقلليللة وميلللتلللد من 
طنجة على �شاحل �لأطل�شي ومير 
�قت�شادية  وجتمعات  مللر�كللز  عللرب 
دور�  �مل�شروع  لعب  كما  و�شياحية. 
�لتجاري  �لتبادل  كبري� يف ت�شهيل 
بني دول �ملغرب �لعربي وبقية دول 
�ملتو�شط  �لأبلليلل�للس  �لبحر  حللو�للس 
�لأقاليم  تنمية  يف  �شي�شاهم  كما 

�ل�شمالية للمملكة. 
�لطرقي  �ملللللد�ر  ملل�للشللروع  ويللتللكللون 
طللريللق حماذ  بللنللاء  مللن  �ملتو�شطي 
مدينتي  بللللللني  يلللللربلللللط  للللللللبلللحلللر 
 132 بطول  و�لنا�شور  �جل�شيمة 
كلم و�لللذي ي�شكل جللزء� من �ملد�ر 
يربط  و�لللذي  �ملتو�شطي  �لطرقي 
ما بني مدينتي طنجة و�ل�شعيدية 
ويت�شمن ذلك بناء قارعة �لطريق 
بالإ�شافة  �أملللتلللار  �للشللبللعللة  بللعللر�للس 
تقاطعات  ملللن  �لللفللنلليللة  للللللمللنلل�للشللاآت 
حلماية  ودعامات  و�أنفاق  وج�شور 
�ملياه.  لت�شريف  ومن�شاآت  �لطريق 
�ل�شندوق  مللول   2009 عللام  ويف 
درهلللم  مللللليللون   62.4 مللاقلليللمللتلله 
و�مللليللاه يف  �لللزر�عللي  �لقطاع  لدعم 
خال  مللن  وذلللك  �ملغربية  �ململكة 
متكيت  �شد  �إن�شاء  م�شروع  متويل 
�مل�شروع  وهللدف  �لر��شدية  باإقليم 
�إىل دعم �قت�شاد �لباد من خال 
توفري مياه �لري لو�حات �لنخيل 
و�لتي  لل�شد  �ملللجللاورة  و�مللل�للشللاحللات 
و�لبقول  �حلللبللوب  لللزر�عللة  ت�شتغل 

لتمويل  درهلللم  مللللليللون   367 مللن 
�ل�شرعة  �لللفللائللق  �لللقللطللار  ملل�للشللروع 
نوعية  قفزة  �إجنلللازه  و�للللذي حقق 
يف جمال قطاع �لنقل و�ملو��شات 
��شتحد�ث  طلللريلللق  علللن  بللاملللملللللكللة 
و�شيلة نقل ذ�ت تناف�شية عالية من 
حيث �ل�شامة و�جلودة و�ل�شرعة.
تقلي�س  علللللللى  �للللقلللطلللار  وعللللمللللل   
مللللدة �للل�للشللفللر بلللني مللديللنللة طنجة 
ومدينة �لد�ر �لبي�شاء من خم�س 
مما  �شاعتني  حلللو�يل  �إىل  �للشللاعللات 
�لنمو  وتللرية  على  �إيللجللابللا  �شيوؤثر 
�لقللتلل�للشللادي مللن خللال م�شاعفة 
�مل�شافرين  �حلللاويللات وزيلللادة عللدد 
�شنويا  م�شافر  مايني  ثاثة  من 
�إىل ع�شرة مايني �بتد�ء من �شنة 
�ملنح  �إد�رة  يخ�س  وفيما   .2015
�حلللكللوملليللة قلللام �للل�للشللنللدوق بللللاإد�رة 
21 منحة بلغت قيمتها �لإجمالية 
ما يقارب 832 مليون درهم حيث 
 1990 عللللام  يف  �أد�ر�للللل�للللشللللنللللدوق 
�للشللت مللنللح حللكللوملليللة بلللللغللت قيمها 
70 مليون  �أكلللر مللن  �لإجللمللاللليللة 
درهم وذلك لتمويل �شتة م�شاريع 
م�شتو�شف  م�شروع  وهللي  تنموية 
�أوطللاط �حلاج و�لللذي ��شتمل على 
ملل�للشللتلل�للشللفللى ريفي  بلللنلللاء وجتللهلليللز 
�شعة 35 �شرير كما �شمل �مل�شروع 
و�ملعد�ت  �لللتللجللهلليللز�ت  علللللى  �أيلل�للشللا 
�للللطلللبللليلللة و�لأثللللللللللللاث بلللالإ�لللشلللافلللة 
�أما  و�ملللوظللفللني.  لللاأطللبللاء  مل�شاكن 
�ن�شاء  فت�شمن  �للللثلللاين  �مللل�للشللروع 
ترت�وح  وجلللدة  يف  �شكنية  وحلللد�ت 
مرت   150 و   90 بللني  م�شاحتها 
�أي�شا  �ل�شندوق  �أد�ر  كما  مللربللع. 
باإقليم  �لقروية  �لكهرباء  م�شروع 
�إىل توفري  �مل�شروع  وهللدف  وجللده 
�لطاقة �لكهربائية يف �إقليم وجدة 
وتعترب �لكهرباء من �أهم �لعنا�شر 
�لأ�شا�شية يف تقدم �لدول وبالتايل 
�ملللل�لللشلللروع �للشللاهللم ب�شكل  فللللاإن هللللذ� 
�ملغربي.  �لقت�شاد  منو  يف  رئي�شي 

�ل�شندوق  �أد�ر  �للللعلللام  نللفلل�للس  ويف 
�للل�للشللدود �لتلية يف  �أيلل�للشللا ملل�للشللروع 
توريد  ومللل�لللشلللروع  وجللللللده  �إقللللللليلللم 
معد�ت �ن�شاء �ل�شدود �لتلية بقيمة 
مليون   22.4 بلللللغللت  �جلللملللالللليلللة 
درهم حيث هدف �مل�شروع حلماية 
�ملنطقة من �لفي�شانات بالإ�شافة 
من  وذلللك  �جلوفية  �ملياه  لتغذية 
تلية  �للشللدود  ثمانية  �نلل�للشللاء  خلللال 
و�أربعة  حجرية  �شدود  منها  �أربعة 
حجم  يللرت�وح  حيث  تر�بية  �شدود 
بلللحلللري�ت هلللذه �للل�للشللدود بلللني 20 
مكعب  ملللرت  �أللللللف   240 و  �أللللللف 
�ل�شاد�س  �مللل�للشللروع  �أمللللا  �ملللللاء.  مللن 
ملوية  و�دي  ج�شر  �ن�شاء  فت�شمن 
بلدة  يربط  �لللذي  بوملان  �قليم  يف 
�ل�شرقي  بال�شمال  �حلللاج  �أوطلللاط 
بللاإقللللليللم بوملان  �للشلليللو  ملللن مللديللنللة 
وذلللللللك مللللن خلللللال �نللل�لللشلللاء ج�شر 
 11 180 ملللرت� وعللر�للس  بللطللول 
�مل�شروع  هلللذ�  دور  ويللكللمللن  مللللرت�. 
�ملدينة  مللركللز  و�للشللل  �حلللليلللوي يف 
على  عمل  كما  �جلللديللدة  باملناطق 
�لإقليم  يف  �لتنقل  عملية  ت�شهيل 
نقل  عملية  ت�شهيل  �إىل  بالإ�شافة 
�لإ�شكان  قطاع  ولدعم  �لب�شائع. 
�لجتماعية  و�خللللدملللات  وتللوفللري 
قلللام �للل�للشللنللدوق يف عللامللي 1989 
بقيمة  منحتني  بللللاإد�رة   1996 و 
بلغت �أكر من 161 مليون درهم 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  وت�شغيل  لإن�شاء 
ز�يللللد يف مللديللنللة �للللربلللاط و�لللللذي 
�للشللريللر� مع   235 علللللى  يللحللتللوي 
جميع �ملر�فق و�خلدمات �لاآزمة. 
�ل�شندوق  1994 قام  �أمللا يف عام 
 17.9 بللقلليللمللة  بللللللللاإد�رة مللنللحللتللني 
 40 �نلل�للشللاء  لتمويل  درهلللم  مليون 
م�شكنا �إ�شافيا يف وجده بالإ�شافة 
و�ملركز  وجلللده  م�شت�شفى  لإنلل�للشللاء 
�ل�شحي باملريجه. و�أد�ر �ل�شندوق 
يف عام 1998 منحة بلغت قيمها 
و�لتي  درهللم  مليون   35 مايقارب 

علللدد من  بللنللاء  لللتللمللويللل  خ�ش�شت 
�ل�شدود يف كل من بوعرفة وفجيج 
حلليللث تللهللدف لللتللوفللري ملليللاه �لري 
بالإ�شافة  للللللمللز�رعللني  �للللازملللة 
عملية  يف  �ل�شدود  هذه  لإ�شتخد�م 
لعدة  و��شتخد�مها  �مللليللاه  جتميع 

�أغر��س �أخرى. 
�ل�شكن  �أزملللة  حللل  يف  وللم�شاهمة 
قام  عليها  �ملتز�يد  �لطلب  وتلبية 
بلللاإد�رة   1986 عللام  يف  �ل�شندوق 
62.4 مليون درهم  منحة بقيمة 
�شكنية يف  وحلللللد�ت  بللنللاء  لللتللمللويللل 
�لبي�شاء من خال  �لللد�ر  منطقة 
بناء وت�شييد 600 �شقة بالإ�شافة 
ويف  مللنللفلل�للشللا.  ملل�للشللكللنللا   30 �ىل 
منحة  �أد�ر�ل�شندوق   1997 عام 
منزل   100 �إنلللل�للللشللللاء  للللتلللملللويلللل 
وم�شجد يف وجده بالإ�شافة لعدد 
30 مللنللزل وملل�للشللجللد� بللالللربللاط . 
�أد�ر �ل�شندوق   2001 �أما يف عام 
200 وحدة �شكنية  منحة لإن�شاء 
يف حي مرج �لطيب مبدينة �أ�شيلة 
وذلللللللك لإيللللللللو�ء �للللقلللاطلللنلللني بللللدور 
لإعادة  �ملنطقة  وتهيئة  �ل�شفيح 
�ل�شياحة  منللو  لللدعللم  تخطيطها 
�ملنحتني  قيمة  بلغت  حلليللث  فيها 
45 مللللليللون درهللللم. ومن  حللللو�يل 
�لتي  �حللللكلللومللليلللة  �ملللللنللللح  �لللشلللملللن 
 2002 عللام  يف  �ل�شندوق  �أد�رهلللا 
ميناء  ملللل�لللشلللروع  خلل�للشلل�للشللت  مللنللحللة 
مليون   367.3 بللقلليللمللة  طللنللجللة 
عام  يف  �ل�شندوق  قللام  كما  درهلللم. 
بقيمة  مللنللحللتللني  بللللللاإدر�ة   2012
لتمويل عدة  درهللم  72.5 مليون 
�أ�شيلة  مدينة  يف  تنموية  م�شاريع 
تعزيز قدر�تها على  للم�شاهمة يف 
جلللذب �ل�للشللتللثللمللار�ت وخلللللق �ملزيد 
جانب  �إىل  �للللعلللملللل  فللللر�للللس  مللللن 
�لرتقاء بامل�شتوى �ملعي�شي لل�شكان 
وتغطي هذه �مل�شاريع عدة قطاعات 
و�لنقل  �لإ�للشللكللان  ت�شمل  رئي�شية 

و�ملو��شات و�لتعليم و�ل�شياحة.

الهالل الأحمر يوزيع 45 طنا من امل�صاعدات الغذائية وامل�صتلزمات الطبية على النازحني بجمهورية مايل 
•• باماكو-وام: 

قام وفد هيئة �لهال �لحمر �ىل 
�ل�شيد  بللرئللا�للشللة  ملللايل  جللمللهللوريللة 
�شلطان  بلللن  �لللرحللمللن  عللبللد  فللهللد 
�ملو�رد  لتنمية  �لعام  �لأمللني  نائب 
بللالللوكللالللة بللالللتللعللاون مللع �حلكومة 
�ملللاللليللة و�للل�للشللللليللب �لحلللملللر �ملايل 
بتوزيع 45 طنا من من �مل�شاعد�ت 
�لطبية  و�مللل�للشللتلللللزمللات  �لللغللذ�ئلليللة 
�لنازحني  لغلللاثلللة  �إيلللللللو�ء  وخللليلللم 
غرب  كللالللبللان  منطقة  يف  �ملللاللليللني 
موبتي  ومنطقة  باماكو  �لعا�شمة 
عبد�لرحمن  و�أ�شاد   . مايل  �شمال 
�لأحمر  �ل�شليب  رئي�س  �ل�شي�شي 
وفد  يبذلها  �لتي  باجلهود  �ملللايل 
�لهال �لأحمر �لإمار�تي مل�شاعدة 
�ملاليني ..يف حني �عرب  �لنازحني 
�لنازحون �نف�شهم �لذين و�شلتهم 
�شكرهم  عن  �لإمار�تية  �مل�شاعد�ت 

هارون  �حلفل  ح�شر   . للنازحني 
ملللاجلللاكلللي وزيلللللر �للل�للشللحللة ووزيللللر 
بالإنابة  �لجللتللمللاعللي  �لللتلل�للشللامللن 
وممثل عن رئي�س جمهورية مايل 
�مللل�للشللوؤولللني �ىل جانب  وعلللدد مللن 
�ملختلفة  �لإعللللام  و�للشللائللل  ممثلي 
يف جللمللهللوريللة ملللايل . وقلللال وزير 
دولة  ملللو�قلللف  �ن  �ملللللايل  �للل�للشللحللة 
�ملتحدة م�شرفة  �لعربية  �لمللار�ت 
�لإ�شامي  ديللنللنللا  تللعللاللليللم  تعك�س 
�لن�شانية  �للللللريلللللادة  و  �حللللنللليلللف 
لللدورهللا �لللفللعللال و�إليللجللابللي وقت 
�لأزمللات و�لكو�رث و�ل�شر�عات يف 
�لللعللامل . كللمللا ثللمللن �لللللدور �لكبري 
بلللله هيئة  تللللقللللوم  �للللللللذي  و�للللعلللملللل 
خا�شة  �لمللار�تللي  �لحمر  �لهال 
. وكلللللان وفد  �مللللجلللال �لغلللاثلللي  يف 
يزور  �لللذي  �لأحللمللر  �لهال  هيئة 
�ل�شبت  �لللتللقللى  قلللد  حللاللليللا  مللللايل 
وز�رة  وكيل  رو�مبا  �ميدو  �ملا�شي 

�لأحمر  �لهال  لهيئة  وتقديرهم 
ول�شعب �لإمار�ت على هذه �للفتة 
وكانت طائرة  �لكرمية.  �لن�شانية 
�غلللاثلللة �ملللار�تللليلللة قلللد و�للشلللللت �ىل 
بجمهورية  �لللدويل  باماكو  مطار 
مايل �م�س �لول مقدمه من هيئة 
�لللهللال �لحللمللر �لملللار�تلللي وهي 
�مل�شاعد�ت  ملللن  طللنللا   45 حتللمللل 
�لطبية  و�مللل�للشللتلللللزمللات  �لللغللذ�ئلليللة 
�لنازحني  لغلللاثلللة  �إيلللللللو�ء  وخللليلللم 
�لت�شامن  . ونظمت وز�رة  �ملاليني 
�ل�شن  وكبار  و�لتعاون  �لجتماعي 
مطار  يف  ر�للشللملليللا  حلللفلللا  �مللللالللليلللة 
و�شول  مبنا�شبة  �للللدويل  بللامللاكللو 
تعبري�  �لمار�تية  �لغاثة  طائرة 
�للشللكللرهللا وتلللقلللديلللرهلللا جلهود  علللن 
دولة �لمللار�ت �لد�عمة و�مل�شاعدة 
لها يف ظروفها �لإن�شانية �ل�شعبة 
وكذلك لدور هيئة �لهال �لحمر 
�مل�شاعد�ت  تللوفللري  يف  �لمللار�تلليللة 

�لت�شامن �لجتماعي يف جمهورية 
مللللايل لللبللحللث �أوجلللللله �للللتلللعلللاون يف 
تخدم  ب�شورة  �لإن�شانية  �ملجالت 
�ملجتمعية. و�طلع  �لفئات  خمتلف 
وفللد �لللهللال �مللل�للشللوؤول �مللللايل على 
�لإن�شانية  و�مللل�للشللاعللد�ت  �لن�شطة 
قللدمللتللهللا هيئة  �للللتلللي  و�خلللللرييللللة 

�لللهللال �لأحللمللر �ىل �لللعللديللد من 
�ملللتلل�للشللررة مللن جر�ء  �لللعللامل  دول 
و�لنز�عات  �لللطللبلليللعلليللة  �لللللكللللو�رث 
نلللزوح  �إىل  تللللللوؤدي  �للللتلللي  �مللل�للشلللللحللة 
�لدول  هللذه  مللو�طللنللي  مللن  �لكثري 
�أطر�ف  �إىل خميمات �لإيللو�ء على 

�ملدن �أو حدود دول �جلو�ر.

دار الرب تناق�س خطة حتفيظ القراآن مع اأولياء اأمور الطالب املواطنني
لتحفيظ  �لرب  م�شروع  مدير  �لعلماء  �شلطان  خالد  �أعلن 
�لرب  د�ر  جلمعية  �لللتللابللع  �لللذكللور  �شعبة  �لللكللرمي  �لللقللر�آن 
�لقر�آن  وتللعللللليللم  �لتحفيظ  مللل�للشللروع  �لللعللامللة  �خلللطللة  عللن 
وذلك يف  �لعام  �أ�شهر  �ملبارك وخال  �شهر رم�شان  خال 
�لطاب  �أملللور  �أوللليللاء  مللع  عقد  �لللذي  �مل�شرتك  �لجتماع 
�ملو�طنني بقاعة �جتماعات جمعية د�ر �لرب ب�شارع �ل�شيخ 
ز�يد بدبي. وقد �أو�شح خالد �لعلماء ��شتعد�د م�شروع �لرب 
لتنفيذ بر�مج متنوعة خال �شهر �لقر�آن ومنها �مل�شاركة 
يف برنامج مع �لقر�آن باإذ�عة نور دبي ويتم خاله �للقاء 
مللع �لللعللديللد مللن علللللمللاء كللتللاب �هلل وطلللاب ملل�للشللروع �لرب 
وغريهم من �حلفاظ، كما تت�شمن بر�مج رم�شان لقاء�ت 
وحفات �إفطار جماعي لتكرمي طاب �مل�شروع �لفائزين 
�أجمل  وجللائللزة  �ملحلية  و�مل�شابقات  �مللل�للشللروع  م�شابقات  يف 

ترتيل جلائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي.
�لأمور  باأولياء  �لعلماء  خالد  رحب  بالجتماع  كلمته  ويف 
يف  �لللرب  مب�شروع  �لتحفيظ  ن�شاط  ومو�شحاً  وت�شريفهم 
مر�كز �ملو�شى و�جلمري� بدبي ور�أ�س �خليمة و�ملعريي�س، 
�لتحفيظ  �للللطلللاب يف  تلللو�جللله  �لللتللي  �مللللعلللوقلللات  ونللاقلل�للس 
لتد�ركها �شمن خطة �مل�شروع، كما حث �أولياء �لأمور من 
�لآباء و�لأمهات على دعم �أبنائهم يف �لهتمام بحفظ كتاب 
�هلل �لقر�آن �لكرمي و�ل�شعي ليكونو� من معلمي وحمفظي 
باإذن �هلل عمًا بقوله �شلى �هلل عليه  �مل�شتقبل  �لقر�آن يف 

و�شلم: )خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه( .
حتفيظ  يف  �لللرب  م�شروع  خطة  �لعلماء  خالد  و��شتعر�س 
بال�شري  فيها  �لطالب  يقوم  �أن  �ملللقللرر  مللن  و�لللتللي  �لللقللر�آن 
�شنوية  �إىل خطط  ومق�شمة  زمنية حمللددة  وفللق خريطة 
�أد�ئه خال  و�شهرية للتمكن من متابعة �لطالب وتقييم 
�لطالب  فللاإن  �مل�شروع  وفللق خطة  �أنلله  �إىل  وم�شري�ً  �لللعللام، 
�شيتم حفظ �لقر�آن �لكرمي كامًا يف 5 �شنو�ت، ومن �ملقرر 
�أن يحفظ يف �لعام �لأول جز�أين، ويف �لثاين ي�شل �إىل 6 
�أجز�ء ويف �لثالث ينتهى من 12 جزًء �لأوىل، ويف �لر�بع 
�لطالب  يكون  �خلام�س  �لعام  وبنهاية  جللزًء،   20 يختتم 
قد �أمت حفظ �لقر�آن �لكرمي كامًا بف�شل �هلل جل وعا. 
و��شتطرد �لعلماء مو�شحاً �جلانب �لأهم من �خلطة وهو 
�لللتللاأهلليللل، حيث مللن �ملللقللرر �أن يللدخللل �لللطللالللب �للللذي �أمت 
حفظ �لقر�آن �لكرمي دورة تاأهيلية ملدة عام للتدريب على 
ليتخرج  �لكرمي  �لقر�آن  تدري�س  ومهارة  وكيفية  �ملر�جعة 
ماحظات  �إىل  �لعلماء  ��شتمع  كما  للقر�آن،  معلماً  بعدها 
و�لتي  و�ل�شيد�ت  �لرجال  �لأمللور من  �أوللليللاء  و�قللرت�حللات 
و�شعت يف �لعتبار �شمن �أهد�ف �خلطة وبرنامج �مل�شروع، 
وموجهاً �ل�شكر �إليهم ومثمناً ح�شورهم وتلبيتهم �لدعوة 
و�لن�شح،  �لللدعللم  وتللقللدميللهللم  وملل�للشللاركللتللهللم يف �لجللتللمللاع 
و�لنجاح  بالتوفيق  و�لأمللنلليللات  �لللدعللاء  �جلميع  و�للشللائللًا 

للطاب وجلمعية د�ر �لرب �لر�عية للم�شروع.

  اعالن تغيري ا�سم
�نا �روموجام كامالم جن�شية هندي 
�رغب    1314154 �للشللفللر  جللللو�ز  رقلللم 
�روموجام  مللن  جتلللاري  ��للشللم  تغيري 

كمالم �ىل رملة م�شطفى
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درو�س امل�صاجد يف رم�صان
�لر�حل يف ذكر�ه �لتي ل تن�شى، �إذ خّلده �لتاريخ يف وجد�ن كل مو�طن 
ومقيم، وعربي وم�شلم، و�إن�شان مهما كان �نتماوؤه..                                     

�لفطر، وف�شل ق�شاء  زكللاة  �لأخللرية منا�شبة ملوعد  �لللدرو�للس  وجللاءت 
جو�نح �لنا�س و�لعيد ، فيما خ�ش�س �لدر�س �لثاثون لا�شتقامة على 
�أنيقة وبدئ بتوزيعه على  �لطاعات بعد رم�شان. طبع �لكتاب طباعة 
�آلف م�شجد، وبذلك تعزز  �لتي يتجاوز عددها خم�شة  �مل�شاجد  �أئمة 
�لهيئة ر�شالة �مل�شجد �لوعظية و�لثقافية، يف هذه �لدرو�س �لتي �شتلقي 

يومياً ول يتجاوز مدة �إلقاء �لدر�س �لو�حد �شبع دقائق تقريباً.
لتنمية  كتيبات  ثاثة  �لهيئة  �أ�للشللدرت  فقد  �جلمهور  يخ�س  وفيما 
ثقافتهم وتذكريهم باأهم ما يتوجب معرفته عن �ل�شيام وهي : كتيب 
على  جماناً  و�شتوزع  �ل�شيام  فتاوى  و  �ل�شيام  �أحكام  و  جنة   �ل�شيام 

�مل�شلني يف �مل�شاجد .

رئي�س جمل�س �لللوزر�ء، حاكم دبي، و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء 
�ملجل�س �لأعلى لاحتاد ،حكام �لإمار�ت، و�لفريق �أول �شاحب �ل�شمو 
�لقائد  نللائللب  �أبللوظللبللي،  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�يلللد  بللن  حممد  �ل�شيخ 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. ولن �لكتاب موّجه �إىل �ل�شائمني فقد �حتوى 
ثاثني عنو�ناً موزعة على �أيام �ل�شهر �لف�شيل؛ �إذ جاء �لدر�س �لأول 
�شهر  رم�شان   ( و�لللثللاين  �ملللبللارك(  رم�شان  �شهر  ��شتقبال   ( بعنو�ن 
�أفللعللال ل ت�شر بال�شيام( و�لللر�بللع ) �لإنللفللاق يف  �لللقللر�آن( و�لللثللالللث ) 
�ملعدود�ت  �لأيللام  لهذه  �ملو�كب  �لفكري  �ملّد  يت�شاعد  وهكذ�  رم�شان( 
موؤ�ّش�شه  �لوطن  فيه  فقد  �لذي  �ليوم  وهو  ع�شر،  �لتا�شع  �لدر�س  �إىل 
�أ�شبح ذلكم ي�شمى  ثللر�ه- وقد  �ل�شيخ ز�يللد- طيب �هلل  �لر�ئد  �لقائد 
�ل�شعب  �ملوقر  �لللوزر�ء  ودعا جمل�س  �لإمار�تي،  �لإن�شاين  �لعمل  بيوم 
للقائد  وعرفاناً  وفللاًء  فيه،  �لإن�شانية  �ملبادر�ت  تقدمي  �إىل  �لإمللار�تللي 

تنفيذ�ً خلطتها �ل�شرت�تيجية �لتي �أقرها جمل�س �لوزر�ء �ملوقر �أجنزت 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شامية و�لأوقاف: �إعد�د وطباعة �أربعة من 
�لإ�شد�ر�ت ل�شهر رم�شان �ملبارك ، من �أهمها كتاب) درو�س �مل�شاجد( 
�لتي خ�ش�شت لتلقى من قبل �لأئمة يف كل م�شاجد �لدولة، وم�شاجد 
هذ�  �إعللد�د  يف  روعللي  وقللد  �لد�خلية  وز�رة  وم�شاجد  �مل�شلحة،  �لقو�ت 
�لكتاب يف �شهر رم�شان �ملبارك خا�شة – كما جاء يف مقدمة- �لب�شاطة 
يف �لأ�شلوب و�ل�شهولة يف �لعر�س، و�عتماد �لن�شو�س �ل�شرعية �ملوثقة 
من �لكتاب و�ل�شنة، مع بيان موجز لأقو�ل بع�س �أهل �لعلم �إذ� �قت�شى 

�لأمر، ثم ��شتخا�س عدد من �لفو�ئد لتلك �ملو��شيع..
وقد رفعت �لهيئة يف مقدمة �لكتاب �لتهنئة بال�شهر �لكرمي ل�شاحب 
 ، �هلل  ،حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�يللد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيح حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة للتربع بالدم للموظفني واملراجعني

املركز الوطني للتاأهيل يحتفل باليوم العاملي ملكافحة املخدرات حتت �صعار خلك وّيانا.. حياتك اأمانة

حفل تخريج لطالب من منت�صبي القيادة العامة للقوات امل�صلحة بالدولة يف برنامج اللغات بكلية التقنية العليا

•• ابوظبي – فوؤاد علي

تز�مناً مع �حتفاء معظم دول �لعامل 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لللعللاملللي  �للليللوم  بللل 
�لذي ي�شادف يوم �لل26 من يونيو 
مللن كللل علللام �أطلللللق �ملللركللز �لوطني 
�لوطنية  �حلملة  فعاليات  للتاأهيل 
خللّلللك وّيلللانلللا.. حلليللاتللك �أملللانلللة �لتي 
تهدف �إىل توعية �ملجتمع �لإمار�تي 
بللاملللخللاطللر �ملللرتتللبللة علللللى �لإدملللللان 
�لعديد  خللللال  خللللال  ملللن  وذللللللك 
�ملختلفة  و�لن�شطة  �لفعاليات  من 
و�لوقائية  �لتوعوية  �لر�شائل  وبث 
�ملجتمع  يف  �لعمرية  �لفئات  جلميع 
�لإملللار�تلللي يلللوم �لإثللنللني �ملللا�للشللي يف 

مركز مارينا �ملول باأبوظبي.
و�أكد �شعادة �لدكتور حمد �لغافري 
للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  عللام  مدير 
�ملركز  �إطللاق  �أهمية  �ملنا�شبة  بهذه 
هذه �حلملة بالتز�من مع �لحتفاء 
�ملخدر�ت،  ملكافحة  �لللعللاملللي  بللاللليللوم 
وذلك �نطاقاً من �لهتمام ب�شحة 

�لأفر�د مبختلف �شر�ئحهم.
�لغافري  �لدكتورحمد  �شعادة  ونللوه 
�إىل حللر�للس قلليللادة دولللللة �لإملللللار�ت 
ب�شاحب  �ملللتللحللدة ممللثلللللة  �لللعللربلليللة 
�آل  ز�يلللد  بللن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
– حفظه  �لللللدولللللة  رئلليلل�للس  نللهلليللان 
�ملجتمع  �شامة  – على  ورعللاه  �هلل 
�لللازمللة و�لبيئة  �لللرعللايللة  وتللوفللري 
�لآملللنلللة لأبلللنلللائللله مملللا يللجللنللبللهللم كل 
�لإ�لللشلللر�ر ب�شحتهم  �للشللاأنلله  مللا مللن 
�لعي�س  ملللن  وميللّكللنللهللم  وحلليللاتللهللم 

باأمان. 
�لللللغللللافللللري �إىل  �لللللدكللللتللللور  و�أ�لللللشلللللار 
�رتباط عنو�ن �حلملة خّلك وّيانا.. 
�لكبرية  بامل�شوؤولية  �أمللانللة  حياتك 
�ملللرتّتللبللة علللللى �مللللركلللز فلليللمللا يتعلق 
بللنلل�للشللر ثللقللافللة حملللاربلللة �مللللخلللدر�ت 
وتعزيز �لتوعية لدى فئات �ملجتمع 
بني  وخ�شو�شاً  �ملحدقة  باأخطارها 
فللئللتللي �لأطللللفللللال و�لللل�لللشلللبلللاب وذللللك 
وتعاطيها  �لآفللة  تلك  �نت�شار  ب�شبب 
�أ�للللشللللر�ر ج�شيمة  ملللن  تلل�للشللبللبلله  ومللللا 
علللللى �للشللحللة �لللفللرد و�لأ�لللشلللرة وقيم 

�ملجتمعات و�قت�شاد �لدول.
على  �حلللملللللة  �رتلللبلللاط  جلللانلللب  �إىل 
�ختاف فعالياتها بروؤية �ملركز �لتي 
�لعاج  تللقللدمي خللدمللات  تللقللوم على 
وبر�شالته  �لإدملللللان  مللن  و�لللتللاأهلليللل 
�لللللتللللي تللتلل�للشللمللن تللنللفلليللذ و�علللتلللملللاد 
و�لوقائية  �للللعلللاجللليلللة  �للللللرب�ملللللج 
و�لتثقيفية للمر�شى وذويهم ب�شكل 

•• ابوظبي-وام:

من  طللاب  تخريج  حفل  �م�س  �أقلليللم 
للقو�ت  �للللعلللاملللة  �للللقللليلللادة  مللنللتلل�للشللبللي 
�مللل�للشلللللحللة بللللالللللدولللللة �لللللد�ر�للللشللللني يف 
كليات  تقدمه  �للللذي  �للغات  برنامج 
�لتقنية �لعليا وذلك يف كلية �أبوظبي 
�للو�ء مطر  �شعادة  بح�شور  للطاب 
�لإد�رة  هيئة  رئي�س  �لظاهري  �شامل 
�لعامة  بللالللقلليللادة  �لللبلل�للشللريللة  و�لللقللوى 
للقو�ت �مل�شلحة. ح�شر �حلفل معايل 
حممد ح�شن عمر�ن �ل�شام�شي رئي�س 
كليات �لتقنية �لعليا و�شعادة �لدكتور 
�لتقنية  كللللليللات  كللمللايل مللديللر  طلليللب 
�خلريجني  �أ�لللشلللر  جللانللب  �إىل  �لللعللللليللا 
وعلللللدد ملللن كلللبلللار �للل�للشللخلل�للشلليللات من 

�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ حفظهم �هلل 
و هذه لي�شت موجودة على م�شتوى 

�لعامل .
ملللع مر�كز  �لللتللعللاون  بللخلل�للشللو�للس  و 
�لدعم �لإجتماعي ب�شرطة �بوظبي 

و�جلهات �لآخرى ؟
قلللال �لللدكللتللور حللمللد �لللغللافللري نعم 
تللفللاهللم ملللع مر�كز  لللديللنللا ملللذكلللرة 
�أبوظبي  �لدعم �لإجتماعي ب�شرطة 
و يتم حتويل بع�س �حلالت ب�شرية 
تلللاملللة و كلللذللللك لللديللنللا تلللعلللاون مع 
وهناك  �لأ�للشللريللة  �لتنمية  موؤ�ش�شة 
مع  �أي�شاً  و  �حللللالت  بع�س  حتويل 
�شندوق خليفة للم�شاريع فاإذ� رغب 
�أحللللد �ملللر�للشللى بللعللد �نللتللهللاء مرحلة 
يوؤ�ش�س  �أن  يللريللد  و  لللديلله  �لإدملللللان 
م�شروع خا�س به فال�شندوق لديهم 
بر�مج تدريب و تاأهيل يف هذ� �ملجال 
لي�شت  �مللل�للشللوؤوللليللة  �أن  �إىل  ملل�للشللري�ً 
ملللاقلللاة علللللى �مللللركلللز فللقللط بلللل كل 
ر�شالتنا  �أد�ء  يف  م�شرتكة  �ملوؤ�ش�شات 
�أكمل وجه و تقدمي كل �لعون  على 
و�للللدعلللم للللللمللتللعللافللني �ملللر�للشللى من 
�لإندماج  تي�شري مرحلة  و  �لإدمللان 
�أن�شى  ل  و  جللديللد  مللن  �ملجتمع  مللع 
�ل�شوؤون �لإجتماعية لهم دور  وز�رة 
�مل�شابون  �ملر�شى  مع  خا�شة  كبري 
�لوبائي  �للللكلللبلللد  �إللللتلللهلللاب  مبلللر�لللس 

خا�شة �لفئة �لتي ت�شتخدم �لإبر.

برنامج فوا�سل التعليمي
�آ�شرت يف حديثك �إىل �ملر�هقني فهل 
لللديللكللم تللو��للشللل �أيلل�للشللاً مللع جمل�س 
�لرتبية  وز�رة  و  للتعليم  �بللوظللبللي 
و�شط  �لإدملللللان  مكافحة  جملللال  يف 

�ملر�هقني باملد�ر�س ؟
�أكد �لدكتور حمد �لغافري �أن هناك 
�تفاقية مع جمل�س �بوظبي للتعليم 
توعوية يف  بر�مج  يف جمللال تقدمي 
�ملد�ر�س و هى طور �لتنفيذ و بد�أنا 
�لعمل مع مد�ر�س �لإمار�ت �لوطنية 
و  فو��شل  بر�مج  بتطبيق  �خلا�شة 
و طبق يف  هو برنامج معتمد عاملياً 
دول �لإحتاد �لأوروبي و مت ترجمته 
ليكون  تعديله  و  �لعربية  �للغة  �إىل 
�لقيم  و  �ملللحللللليللة  للللللبلليللئللة  مللائللمللاً 
و  �ختباره  و  و مت جتربته  �لثقافية 
�لبلد�ن  يف  للتطبيق  �شاحلاً  �أ�شبح 
�لربنامج  لللقللى  و  �أيللل�لللشلللاً  �لللعللربلليللة 
جنللاحللاً و�شط �لللطللاب و هللو معني 
معني  و  زملللللاءهلللللم  و  بلللاللللطلللللللبلللة 
تعميمه  �شيتم  و  �أ�شرهم  و  بالطلبة 

على �ملد�ر�س �خلا�شة �أي�شاً .

هذ�  �لدفعة  و�شمت  خريجا   2240
�للغة  برنامج  من  خريجا   19 �لعام 
�مل�شاق  هللذ�  تقدمي  ويتم  �لفرن�شية. 
�لعامة  للللللقلليللادة  ملللو�قلللع  ثلللاثلللة  يف 
كليات  مللن  وخم�س  �مل�شلحة  للللللقللو�ت 
ظبي  و�أبللللو  �لللعللني  يف  �لعليا  �لتقنية 
�خليمة...  ور�أ�لللللس  و�لللفللجللرية  ودبللللي 
در��شية  م�شتويات  �شتة  تدري�س  ويتم 
و�لفرن�شية  �لإجنللللليللزيللة  �للغتني  يف 
�لعامة  �لللقلليللادة  �حللتلليللاجللات  لللتلللللبلليللة 
�شعادة  وتلللوجللله  �مللل�للشلللللحللة.  للللللللقلللو�ت 
�لللدكللتللور طلليللب كللمللايل مللديللر كليات 
�لعامة  �لللقلليللادة  �إىل  �لعليا  �لتقنية 
�لتي  �لفر�شة  على  �ل�شكر  بخال�س 
�أتاحتها لكليات �لتقنية �لعليا لتوفري 

�لتدريب ملوظفيها. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لبيئة  �د�رة  علللملللل  فلللريلللق  نلللظلللم 
ببلدية  و�لللل�لللشلللاملللة  و�لللل�لللشلللحلللة 
ملللديلللنلللة �أبلللوظلللبلللي بلللاللللتلللعلللاون مع 
�شحة �أبوظبي - بنك �لدم �ملتنقل 
�ملبنى  بلللاللللدم يف  للللللتللربع  حللملللللة   -
�لللرئلليلل�للشللي بلل�للشللارع �للل�للشلليللخ ز�يللللد ، 
�شاهم فيها موظفي �لبلدية وعدد 
مللن �لللعللمللاء و�ملللر�جللعللني ، وذلك 
�إىل  �لهادفة  �لبلدية  قيم  �طللار  يف 
تللعللزيللز �لللتللو��للشللل و�لللتللكللافللل مع 
موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين و�نطاقا 
من روؤيتها ل�شمان م�شتوى �حلياة 
�لف�شل و�لبيئة �مل�شتد�مة ل�شكان 

مدينة �بوظبي. 
و�أكد �ملهند�س �شاح عو�س �ل�شر�ج 

ملللن جللانللبلله ��لللشلللاد �ملللهللنللد�للس عبد 
�لبيئة  �د�رة  مدير  زعللرب  �لعزيز 
بتجاوب  و�لللل�لللشلللاملللة  و�لللل�لللشلللحلللة 
مللوظللفللي وعللمللاء �لللبلللللديللة لدعم 
بالدم  بالتربع  و�مل�شاركة  �حلملة 
�لأمر �لذي �أ�شهم باإجناح �أهد�فها 
�أبوظبي  بلدية مدينة  �أن  موؤكد�   ،
تللز�ل �شباقة يف ميادين  كانت ومللا 
حمات  وبللالأخلل�للس  �ملجتمع  دعللم 
�لتربع بالدم حيث نظمت �لبلدية 
حظيت  �لللشلللابلللقلللة  حللللمللللات  علللللللدة 
�ملوظفني  مللن  كللبللري  بللاإقللبللال  كلها 
�لبلدية  مر�جعي  مللن  و�لع�شر�ت 
وعللللمللللائللللهللللا مبلللللا يلللتلللملللا�لللشلللى مع 
�لعون  يللد  دورهلللا �ملجتمعي يف مللد 
�ملحتاجني  للللللمللر�للشللى  و�مللل�للشللاعللدة 
�إىل  حتللتللاج  �لللتللي  وللم�شت�شفيات 

�ملخزون لدى فروع بنك �لدم حتى 
تتمكن من تلبية �لطلب و�مل�شاهمة 

يف �إنقاذ �لآلف من �لب�شر.
ويللذكللر �ن �لللدر��للشللات �أظللهللرت �أن 
بالعديد من  يللعللود  بللالللدم  �لللتللربع 
فهو  �ملللتللربع،  �لللفللو�ئللد على �شحة 
يقلل من ن�شبة �لتعر�س للجلطات، 
ويزيد �إنتاج كريات �لدم �حلمر�ء، 
وي�شاعد على فقد�ن �لوزن �لز�ئد، 
�لإ�شابة  خملللاطلللر  ملللن  ويللخللفللف 
مبلللر�لللس �لللل�لللشلللرطلللان، فلل�للشللًا عن 
تعزيزه للم�شاعر �ملعنويه للمتربع 
بلللاأن مللا قللدملله مللن دملللاء قللد ينقذ 
حياة �إن�شان ما، وبح�شب �لدر��شات 
�لتربع  للللللرجللال  فيمكن  �لللطللبلليللة 
كلللل �للشللهللريللن بللحللد �أقلل�للشللى خم�س 
مر�ت �شنوياً، �أما �لن�شاء فيمكنهن 

تخطيط  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�أن �حلللملللللة جاءت  بللالإنللابللة  �مللللدن 
بلللللديللة مدينة  ملللبلللادر�ت  �إطلللللار  يف 
�ملتو��شلة  �لإنللل�لللشلللانللليلللة  �بلللوظلللبلللي 
ملوظفيها  �للللفلللر�لللشلللة  ولإتللللللاحللللللة 
للتفاعل مع �شوؤون وق�شايا �ملجتمع 
، ما يحقق �مل�شلحة �لعامة ويعزز 
�ملجتمع  �لريادي يف خدمة  دورهللا 
و�لهيئات  �ملنظمات  ودعلللم  �ملحلي 
�مل�شاعد�ت  �أ�شكال  وكافة  �خلريية 

�لإن�شانية.
وقال �ن هذه �لأن�شطة و�لفعاليات 
�ملحلي  �ملجتمع  ملوؤ�ش�شات  �لد�عمة 
تعزز من قيم �لبلدية �ملرتكزة على 
مبادئ  و  �جلماعي  �لعمل  ت�شافر 
�ملجتمع  ملللكلللونلللات  ملللع  �لللل�لللشلللر�كلللة 

و�للتز�م بق�شاياه .

�ملنقول  �للللدم  وحلللد�ت  مللن  �لكثري 
�لعمليات  لللللدعللللم  �للللل�للللشللللروريللللة 

�جلر�حية على خمتلف �أنو�عها.
�بوظبي  مللديللنللة  بلللللديللة  �ن  وقللللال 
مثل  تنظيم  على  �لبلدية  حتر�س 
لأبعادها  حتقيقا  �حلللمللات  هلللذه 
ولت�شجيع  و�لإنلل�للشللانلليللة  �خلللرييللة 
�ملبادرة  على  و�ملر�جعني  �ملوظفني 
و�مللل�للشللاركللة بللهللا وعلللللى تللعللزيللز هذه 
من  �لللقللللليللل  �إن  حلليللث   ، �لللقلليللمللة 
وحد�ت �لدم كفيلة باأن تنقذ حياة 
�إن�شان مري�س �أو م�شاب يف حادث 
يللحللتللاج لللتللعللويلل�للس ملللا فلللقلللده من 
دماء، ولأننا من �أفر�د هذ� �ملجتمع 
فاإننا نحث ون�شجع موظفينا على 
بالدم  �لتربع  حمات  يف  �مل�شاركة 
م�شتويات  زيلللادة  �شاأنها  مللن  �لللتللي 

للمركز و �لعاج بالكامل جماين .
و �أو�شح �لغافري �أن وجود �لأن�شطة 
كللذلللك يف مركز  يف مللاريللنللا ملللول و 
�أو ملللن خال  �للل�للشللرق ملللول  بلللو�بلللة 
ح�شابنا يف �لتويرت ما هى �إل �أن�شطة 
يف  �مللللبلللادرة  علللللى  �ملجتمع  لت�شجيع 
طرح �أ�شئلتهم و ��شتف�شار�تهم حول 
فللالللتللو��للشللل �لفعال  �ملللركللز  �أنلل�للشللطللة 
خا�شة  �ملجتمع  �أفللللر�د  بللني  و  بيننا 
�لأ�لللشلللر و �أي �أ�لللشلللرة لللديللهللا �للشللك يف 
�أبللنللاءهللا يف  �أحللد  �شلوك  و  ت�شرفات 
يتو��شلو�  �أن  نرجو  �لإدمللان  جمال 
معنا على �لرقم �ملجاين لاإ�شتف�شار 
و  يلللللللللللرتددو�  ل  و   8002252
على  بالإجابة  �شنقوم  بدورنا  نحن 
هذه  �أن  �إىل  منوهاً  و  ��شتف�شار�تهم 
جديد  عهد  بللد�يللة  هللى  �لإحتفالية 
و  �ملعلوماتي  و  �ملعريف  �لتو��شل  يف 
�ملجال  يف  �لتوعوية  �لرب�مج  تعزيز 
�ل�شحي حللول �لإدملللان و من نافلة 
�لقول �أن �لرب�مج �لتوعية �ل�شحية 
بر�مج  عللن  عللبللارة  �ل�شابق  كللانللت يف 
م�شتهدفة  لفئات  مركزة  و  موجهة 
و �لآن نحن نخرج للمجتمع �ملحلي 
للللللمللو�طللنللني و�ملللقلليللمللني بللالللدولللة و 
�للللهلللدف �لللرئلليلل�للشللي كللمللا �آ�لللشلللرت هو 
�لأفر�د  لدى  �ملعلومة  م�شتوى  رفع 
و �إذ� رفعنا �ملعلومة ��شتطعنا تغيري 

�ملعتقد و تغيري �ل�شلوك.

تطور املركز 
�أكللر من  �إنلل�للشللاء �ملللركللز  م�شى على 
بللللد�أمت يف تغيري  فللهللل  �للشللنللو�ت   10
خللطللطللكللم �لإ�لللشلللرت�تللليلللجللليلللة وفلللق 

فل�شفة جديدة؟
قللللال �للللدكلللتلللور حللمللد �للللغلللافلللري �أن 
�ملركز بد�أ بل 18 �شرير و �لآن و�شل 
102 �شرير و �لأ�شرة �لعاملة حتى 
�خلطط  و  �شرير   70 بل  تقدر  �لآن 

وفق  عللام  ب�شكل  وللمجتمع  خللا�للس 
�أف�شل �ملمار�شات و�ملعايري �لعاملية.

�أخللرى فاإن �ملركز ومن  ومن ناحية 
خلللللال تلللللللك �حللللملللللللة يللللوؤكللللد على 
�لقيادة  بتوجيهات  �لللتللز�ملله  ملللدى 
و�حلر�س  �ملللللخللللدر�ت،  مللكللافللحللة  يف 
و�ملقيمني  �لللدولللة  �أبللنللاء  حلليللاة  على 
على حللّد �للشللو�ء.  و�جلللديللر بالذكر 
��شبوع  ملدة  ت�شتمر  �لتي  �حلملة  �أن 
كامل �شتقدم �لعديد من �لفعاليات 
و�لتثقيفية  �لتوعوية  و�لن�شاطات 
و�للللرتفللليلللهللليلللة �للللعلللاملللة و�لأخلللللللرى 
�خلللا�للشللة بللالأطللفللال يف حللني تطلق 
يف و�شائل �لإعام ومو�قع �لتو��شل 
ر�شائل  �لإلللكللرتونلليللة  �لجللتللمللاعللي 
تللوعللويللة وتللثللقلليللفلليللة حلللول خماطر 
�مللللللخلللللدر�ت علللللللى �لللللفللللرد و�لأ�للللشللللرة 
�لللعللاملللي ملكافحة  و�لللليلللوم  و�ملللجللتللمللع 
�لذي يقوم  �لدور  و�أهمية  �ملخدر�ت 
به �ملركز لي�س على م�شتوى �لدولة 
�لإقليم  ملل�للشللتللوى  علللللى  �إمنللللا  فللقللط 

و�ل�شرق �لأو�شط.
و قلللال �لللدكللتللور حللمللد �لللغللافللري ) 
�أنلللله خلللال هلللذه �حلملة  للللللفللجللر ( 
تو�شيل  هو  و  مغاير  ��شلوب  ند�شن 
�لتثقيف  مفهوم  ن�شر  و  �ملعلومات 
�ل�شحي حول �لإدمان و �شبل �لوقاية 
تعريفهم  و  �ملللجللتللمللع  و�لللشلللط  مللنلله 
بن�شاطات �ملركز و �خلدمات �ملقدمة 
�لتعامل مع �ملر�شى و  �ل�شرية يف  و 
�لللعللاج و جمانية  �ملللريلل�للس يف  حللق 
�لقيادة  بلللدعلللم  �أ�لللشللليلللد  و  �لللللعللللاج 
بلل�للشلليللدي �شاحب  �لللر�للشلليللدة ممللثلللللًة 
�آل  ز�يلللد  بللن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
و  �هلل  حفظه  �لللدولللة  رئي�س  نهيان 
�ل�شيخ  �أول  �لفريق  �ل�شمو  �شاحب 
حممد بن ز�يللد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة و تقدمي كل �لدعم �لرعاية 

�لإ�للشللرت�تلليللجلليللة تللغللريت خللال هذ� 
و  �لعمل  معطيات  على  بناًء  �لوقت 
نر�ها  �لتي  �لإح�شائيات  على  بناًء 
و�لفئات  �ملللر�للشللى  لللنللوعلليللة  ووفلللقلللاً 
�لعنا�شر  �أهللللللم  �أحللللللد  و  �للللعلللملللريلللة 
خال  �إليها  �أ�شفنا  �لتي  �لرئي�شية 
2012-2013 هى خدمات  �لعام 
�ملر�هقني و مل نكن نفكر �أن ن�شيف 
�لب�شيط  �لأملللللد  يف  �خللللدملللة  هللللذه 
�أو �شنتني و قد �كت�شفنا  خال �شنة 
بها من  ي�شتهان  �عللد�د ل  �أن هناك 
و  فاإ�شفناها يف �خلدمة  �لفئة  هذه 
هللم �لللذيللن �أعللمللارهللم مللن 18 �شنة 
خدمة  قللدمللنللا  كلللذللللك  و  دون  فللمللا 
�لذين عليهم  �لأحللد�ث  للمر�هقني 
�أحكام ق�شائية بالإ�شافة �إىل خدمة 
لللللل�للشلليللد�ت �لائي  �خللللرى مللقللدمللة 
بادرن من تلقاء �أنف�شهم للعاج من 
قبل  من  حولن  �لائي  �أو  �لإدملللان 

�جلهات �لق�شائية .
-كم عدد �حلالت �لناجحة يف جمال 

�لإقاع من �لإدمان يف �ملركز ؟
لفت �لدكتور حمد �لغافري �إىل �أن 
�أحلل�للشللن مللعللدل جنلللاح علللللى م�شتوى 
�لعامل يف مر�كز عللاج �لإدملللان هو 
35 يف �ملئة و يف مركزنا و�شلنا �إىل 
42 يف �ملئة و �حلمدهلل و ما متيز به 
مركزنا عن بقية �ملر�كز �لعاملية و �أنا 
ذهبت و �طلعت على كثري من هذه 
�ملر�كز و رئي�س عدة جلان دولية يف 
هلللذ� �ملللجللال �أن مللا ميلليللز �ملللركللز هو 
طول  �ل�شيوح  �ل�شمو  �أ�شحاب  دعللم 
�أعمارهم �ملتو��شل فاملري�س  �هلل يف 
�أ�شرية  م�شاكل  لللديلله  �أدمللللن  �للللذي 
مالية  ديلللللون  عللللليلله  و  قلل�للشللائلليللة  و 
و  �مل�شاكل  هللذه  كل  يقوم بحل  فمن 
�لتي  �لأمللور  كل  ت�شهيل  يعمل على 
�ملدمن  �ملللريلل�للس  طلللريلللق  تللعللرت�للس 
فللكلللللهللا تلللاأتلللي ملللن مللكللرمللات و دعم 

�لتفوق  ومركز  �لعليا  �لتقنية  كليات 
لاأبحاث �لتطبيقية و�لتدريب. يذكر 

�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة وكبار 
�مل�شوؤولني و�أع�شاء هيئة �لتدري�س يف 

�أنه منذ �إطاق برنامج �للغات وحتى 
عللللدد �خلريجني  بلللللغ  �لللدفللعللة  هللللذه 

�لتربع ثاث مر�ت �شنوياً.
ويقوم بنك �لدم يف �أبوظبي بتوفري 
�ملوؤ�ش�شات  مللن  للعديد  �إملللد�د�تللله 

و�مللل�للشللتلل�للشللفلليللات على  �للللعلللاجللليلللة 
تلك  �أهمية  وتللاأتللي  �ل�شاعة،  مللد�ر 
زيادة  على  م�شاعدته  يف  �حلمات 

ملللا لللديلله ملللن خملللللزون، حلليللث �أن 
وحدة و�حدة من �ملتربع مبقدورها 

�أن ت�شاعد ثاثة حمتاجني.

و ك�شف �لدكتور حمد �لغافري حول 
يف  متخ�ش�شة  علمية  جملة  ��شد�ر 
�أنه �شي�شافر �لإ�شبوع  علوم �لإدمللان 
لتوقيع  �للشللرييللانللكللا  �إىل  �لللللقللللادم 
كولومبو  خطة  منظمة  مللع  �لعقد 
يف  ت�شمل  موؤ�ش�شة  عن  عبارة  هى  و 
�لوليات  منها  دولة   22 ع�شويتها 
��شرت�ليا  و  نللليلللوزلنلللدة  و  �ملللتللحللدة 
�ل�شرق �لأدنى و  �إىل دول  بالإ�شافة 
و�لتعليم  بالتدريب  معنية  �ملوؤ�ش�شة 
علوم  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �لكو�در 
�شوطاً  قطعنا  �حلمدهلل  و  �لإدملللان 
�أول جملة علمية يف  و تعترب  كبري�ً 
باللغة  ت�شدر  �لإدملللان  جمللال علوم 
نهاية  قلللبلللل  �للشللتلل�للشللدر  و  �للللعلللربللليلللة 

�ل�شنة.

تطبيق برنامج فوا�سل باملدار�س
�أفاد �لدكتور ه�شام �لعربي مدير  و 
برنامج  حللللول  �للل�للشللحللي  �لللتللثللقلليللف 
موجه  منهجي  برنامج  �أنه  فو��شل 
تبد�أ  عمرية  لفئات  �ملد�ر�س  لقطاع 
14 �للشللنللة و  12 �للشللنللة و حللتللى  ملللن 
هى مرحلة �نتقالية يف �شن �ملر�هقة 
و هو  بلللالإملللار�ت  مللرة يطبق  �أول  و 
�ملللدر�للشلليللة و ي�شم  بللرنللامللج وقلللايلللة 
موجه  �لأول  �ملللللحللللور  حمللللوريللللن 
�للللثلللاين موجه  �مللللحلللور  و  للللللطلللللبللة 
لأ�شرهم و �لربنامج يتكون من 12 
وحدة تعليمية تنفذ د�خل �لف�شول 
تطوير  على  تعمل  و  تفاعلي  ب�شكل 
مع  �لتاألقم  مثل  �حلياتية  �ملللهللار�ت 
و  �لغ�شب  �إد�رة  كيفية  و  �مللل�للشللاعللر 
رف�س تاأثري �لأقر�ن و �تخاذ �لقر�ر 
�ل�شليم و �لتو��شل مع �لأهل وقبول 
�لآخلللللر و �ملللعلللللومللات �خلللا�للشللة عن 
�أما  �لعقلية  �مللللوؤثلللر�ت  و  �مللللخلللدر�ت 
3 جل�شات  �لأ�للشللر حتللدد  بخ�شو�س 
معهم  نقا�شية  حلللللقللات  �أو  حللو�ريللة 
�لتعامل  حلللول  قللدر�تللهللم  لللتللطللويللر 
مع �أبناءهم و فهم طبيعة �لتغري�ت 
�لللللتللللي ميلللللر بها  �للللفللل�لللشللليلللوللللوجللليلللة 

�لثقة  �لعمل على تعزيز  �ولدهللم و 
�أولياء �لأمور و تدريبهم على  لدى 
�أ�شاف  و   . معهم  �لفعال  �لتو��شل 
�لدكتور ه�شام �لعربي �أنه على مدى 
3 جل�شات رئي�شية مرة كل �شهر يتم 
�لتغيري  حيث  من  �لربنامج  تقييم 
يف �ل�شلوك ب�شكل عام و مدى خف�س 
مبعنى  �لعقلية  �ملللوؤثللر�ت  ��شتخد�م 
در��لللشلللة ملللدى �لللتللغللري �لللللذي ح�شل 
�لعاطفية  �لأملللور  على  �ل�شلوك  يف 
بالذ�ت  �لطفل  �إح�شا�س  حيث  مللن 
و مللع �أقللر�نلله و عاقته مللع �أهللللله و 
�لتح�شيل  و  مدر�شيه  مللع  تو��شله 
�لأكادميي و كذلك قيا�س �ملخرجات 
باإ�شتخد�م بع�س  �ملو�شوعية خا�شة 
�ملو�د مثل �لتبغ �أو �ملوؤثر�ت �لعقلية 
يللتللم قيا�س  �أنلللله  مللو�للشللحللاً  �إن وجلللد 
مدى  خللال  مللن  �لنف�شية  �لللر�حللة 
�لللقللو�عللد و  �لللطللفللل ببع�س  �للللتلللز�م 
�ملقا�شد �لدينية يف حت�شني �ل�شلوك 
و �أد�ءه يف �لف�شل �لدر��شي و معرفة 

�نطباع �أولياء �لأمور و �ملدر�شني .
�أنلله ب�شكل عللام ح�شل حت�شن  �أكللد  و 
�لدر��شي  �لأكللادميللي  �لتح�شيل  يف 
�ملخرجات  حتلل�للشللن  �إىل  بللالإ�للشللافللة 
و يللطللبللق �للللربنلللاملللج علللللى مللللدى 3 
تقييم  يتم  و  �إ�شبوع   12 �أي  �شهور 
و  �أ�للشللهللر   6 �إىل   3 ملللن  �للللربنلللاملللج 
لغاية فرتة قدرت ب�شنتني و بعدها 
يللدخللل �لللطللالللب يف مللرحلللللة عمرية 

خمتلفة .
�إىل  �لعربي  ه�شام  �لدكتور  �أ�شار  و   
مد�ر�س  يف  �للللربنلللاملللج  تللطللبلليللق  �أن 
�لإمار�ت �لوطنية بفروعها �بوظبي 
ومللديللنللة حمللمللد بللن ز�يللللد و �لعني 
تبني جناح �لربنامج و تقبل �أولياء 

�لأمور للربنامج .
مد�ر�س   8 �خللتلليللار  مت  �أنلللله  قللللال  و 
حللللكللللوملللليللللة للللتلللطلللبللليلللق �لللللربنللللامللللج 
و  �أبوظبي  جزيرة  د�خللل  مدر�شتان 
�بوظبي  مدينة  �شو�حي  يف  �ثنتان 
و  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  مدر�شتان  و 

كذلك مدر�شتان يف �ملنطقة �لغربية
  م�سرية بالدراجات النارية

وقالت �شلوى �حلو�شني رئي�شة ق�شم 
�لإت�شال �ملجتمعي �أن �ملركز له دور 
كللبللري يف هللللذه �لللفللعللاللليللة فللهللو دور 
تثقيفي و عاجي و نريد من خال 
مبادرة  نللطلللللق  �أن  �لللفللعللاللليللة  هللللذه 
حياتك  ويانا  خلك  �شعاره  و  �ملركز 
يتكاتف  �أن  �جلميع  ندعو�  و  �أمللانللة 
لللوقللف �نللتلل�للشللار �آفلللة �مللللخلللدر�ت لأنه 
�أ�شافت  و  �ملجتمع.  و  للفرد  هللاك 
هلللنلللاك �أ�للللشللللر كلللثلللرية تلللتلللو��لللشلللل مع 
�ملركز و نحن بدورنا نقوم بزيارتهم 
بتقدمي  يقومو�  و  �أخ�شائيني  عرب 
�إذ� كانت هناك  �لن�شح و �لإر�للشللاد و 
�ملركز  �إىل  �دخالها  ت�شتدعي  حالة 
�ل�شبل لإخر�جه من  يتم تهيئة كل 
�لإدملللللان مللع فللريللق مللوؤهللل منوهًة 
�شر�ئح  كل  ي�شتهدف  �ملركز  �أن  �إىل 
خا�شة  بلل�للشللفللة  يلللركلللز  و  �ملللجللتللمللع 
�ملد�ر�س  طلبة  و  �ل�شباب  فئة  على 
و�جلللللامللللعللللات و للللديلللنلللا خلللطلللة بللللاأن 
يعملو�  للللللمللركللز  �للشللفللر�ء  جنللعلللللهللم 
علللللى خمللاطللبللة �أقللر�نللهللم مللن نف�س 
طريقة  يعرف  لأنلله  �لعمرية  �لفئة 
تفكريه و �لقدرة على تاأثريه تكون 
�أكرب و هناك �أن�شطة مهمة مر�فقة 
عللنللهللا قريباً  �لإعلللللللان  �للشلليللتللم  لللهللا 
ت�شارك فيه كل �ملوؤ�ش�شات و �لدو�ئر 

�حلكومية على م�شتوى �لدولة .
لديه  �شيكون  �ملللركللز  �أن  �أو�شحت  و 
مول  �ل�شرق  بو�بة  مركز  يف  من�شة 
�إد�رة  مللع  بالتعاون  �لأربللعللاء  �للليللوم 
�بوظبي  ب�شرطة  �ملخدر�ت  مكافحة 
للللللتللعللريللف بللاملللركللز للللللجللمللهللور و يف 
لدينا  �شيكون  �خلمي�س  يللوم  م�شاء 
�لنارية  بالدر�جات  لل�شباب  م�شرية 
ويانا  خليك  �حلملة  �شعار  يحملون 
بالكورني�س  يطوفون  �مانة  حياتك 
�أبوظبي  نللللللادي  �أملللللللام  �لللتللجللمللع  و 
كا�شر  �ملارينا  �لبحرية يف  لريا�شات 

�لأمو�ج .

�سلوى احلو�سنيالدكتور حمد الغافريالدكتور ه�سام العربي

مرور العني حتّث �صائقي املركبات على عدم التجمهر مبواقع احلوادث
و�لدوريات  �مللللرور  مديرية  حثت 
ق�شم  يف  ممثلة  �أبوظبي،  ب�شرطة 
�شائقي  �للللعلللني،  ودوريلللللللات  مللللرور 
عند  �لتجمهر  عدم  على  �ملركبات 
وقوع �حلو�دث �ملرورية، حيث يعّد 
�لتجمهر من �ل�شلوكيات �ل�شلبية 
�خلللطللرة، �لللتللي علللادة مللا تتم فور 
وقوع �حلو�دث مبختلف �أ�شكالها.

عبد�هلل  �لللشلللاح  �للللللر�ئلللللد  وقللللللال 
�حلللللمللللريي، رئلليلل�للس قلل�للشللم ملللرور 
يف  �لتجمهر  �إن  �لللعللني،  ودوريللللات 
مو�قع �حلللو�دث؛ له تاأثري �شلبي 
يف عللرقلللللة مللهللام عللنللا�للشللر �ملللللرور 
و�جباتهم  تاأدية  �أثناء  و�لدوريات 

من  ويللعللد  عملهم،  وملل�للشللوؤوللليللات 
و�لتي  �مللللرفلللو�لللشلللة  �للل�للشلللللوكلليللات 
ملللن غللليلللاب �لوعي  نلللوعلللاً  تللعللكلل�للس 

لدى �ملتجمهرين، �لذين يغلقون 
�أملللاكلللن  �إىل  �مللللللوؤديلللللة  �للللل�للللشللللو�رع 

�حلو�دث.
و�أ�شاف �أنه رغم �لدعو�ت �ملتكررة 
�ل�شرطية  �جلللهللات  تطلقها  �لتي 
�ملعنية بالدولة للجمهور؛ وحثهم 
يف  و�لتجمع  �لتجمهر  عللدم  على 
�أمللاكللن وقللوع �حللللو�دث �ملختلفة، 
يللز�ل ي�شر على  �أن �لبع�س ل  �إل 
�إىل م�شاعفة  يللوؤدي  ذلللك، ما قد 
�خلللل�لللشلللائلللر �للللبللل�لللشلللريلللة و�مللللللاديلللللة 
متمنياً  �حلللللو�دث؛  عللن  �لناجمة 
�ملرفو�س يف  �ل�شلوك  �ختفاء هذ� 

جمتمعنا.
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العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
بل�س  �ل�شلللللادة/فكتوري  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN 1443725:للمقاولت �لعامة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف عبيد علي �لعويد �ل�شويهي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف �ل�شيد �شالح م�شلح علي �حلربي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
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(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�شالون نيو فا�شن 

CN 1401887:للحناء و�لتجميل  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مرمي ح�شن دروي�س حممد �حلمادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شيف جرب �ل�شويدي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
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(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
علي  �لرز�ق  عبد  �ل�شلللللادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

للخياطة  رخ�شة رقم:CN 1036757  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �منة �شلطان حممد �شلطان �لزعابي )%100(
تعديل وكيل خدمات/حذف عثمان �حمد عبد�هلل �ملا

تعديل ورثة/حذف عبد�لعزيز �حمد عبد�هلل حممد �ملا
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرز�ق �شرد�ر علي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
�لقلعة  �ل�شلللللادة/��شو�ر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

لد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1039118 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
ثريا �حمد معو�س �حمد من 49% �ىل %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ماهر حممد �شمري ق�شاب بنق�شلي)%25(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
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(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�شافكو للنقليات �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1011428 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ميلنيوم لا�شتثمار ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد نا�شر مذكر �شايف �لهاجري)%1(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هز�ع نا�شر مذكر �شايف �لهاجري

تعديل ر��س �ملال/ من null �ىل 10000000
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*9 �ىل 2*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�شافكو للنقليات �لعامة   

�ىل/�شافكو للنقليات �لعامة ذ.م.م 
SHAFCO GENRAL TRANSPORTING LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/خمترب�ت عناب

رخ�شة رقم:CN 1019554 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة موهان توما�س بنك�شريل بيوتن توما�س)%25(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبيد غازي نا�شر عبيد �لعامري)%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ن�شار حممد لل حممد)%24(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي �شعيد عيان �ملزروعي
تعديل ر��س �ملال/ من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1.40*1.31
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/خمترب�ت عناب
   ANNAB LABORATORY

�ىل/خمترب�ت عناب ذ.م.م 
ANNAB LABORATORY LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/مطعم وم�شاوي قلعة عجلون

رخ�شة رقم:CN 1476863 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هال �شامل متعب �شامل �لقبي�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مهند م�شلم عبد �لفتاح فر��س من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/مهند م�شلم عبد �لفتاح فر��س من 100% �ىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد بطي �شامل �لقبي�شي
تعديل ر��س �ملال/ من null �ىل 495000

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 6*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم وم�شاوي قلعة عجلون
   AJLOON CASTLE RESTAURANT & GRILL

�ىل/مطعم وم�شاوي قلعة عجلون ذ.م.م 
AJLOON CASTLE RESTAURANT & GRILL LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�ملركز �لمار�تي �لمريكي لعلوم �لبيئة 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1000934 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/

��شماعيل عبد�لرحيم ��شماعيل ماجد �حلو�شني من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/��شماعيل عبد�لرحيم ��شماعيل ماجد �حلو�شني من 51% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح �شليمان حممد �لب�شري
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.2*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/�ملركز �لمار�تي �لمريكي لعلوم �لبيئة ذ.م.م

   EMIRATES AMERICAN ENVIRO NMENTAL SCIENCE CENTRE LLC
�ىل/�ملركز �لمار�تي �لمريكي لعلوم �لبيئة

EMIRATES AMERICAN ENVIRO NMENTAL SCIENCE CENTRE
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�حمد ح�شني حممد للمو�د �لغذ�ئية

رخ�شة رقم:CN 1188735 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �حمد �حمد)%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
�حمد ح�شني حممد مطر �لبلو�شي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�حمد ح�شني حممد مطر �لبلو�شي من 100% �ىل %0
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*5 �ىل 5.40*1.5

تعديل ��شم جتاري:من/�حمد ح�شني حممد للمو�د �لغذ�ئية
   AHMED HUSAIN MOHAMMED FOOD STUFF

�ىل/بقالة �حمد ح�شني حممد 
AHMED HUSAIN MOHAMMED BAQALA

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�شالون م�شك رتريت لل�شيد�ت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1179459 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة �شعيد جمعة �شعيد جمعه �لظاهري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �يجول ري�شكولبيكوفا)%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد عبد �لكرمي حممد �لفهيم

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هية فريد �لكفي�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامر يا�شر هال

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 2*6 �ىل 0.50*0.15
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�شالون م�شك رتريت لل�شيد�ت ذ.م.م
   AMISQUE RETREAT LADIES SALOON LLC

�ىل/�شالون م�شك رتريت لل�شيد�ت 
AMISQUE RETREAT LADIES SALOON

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�لدور �دو للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1180250 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�ل�شام يو�شف ح�شن ر��شد �ليافعي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد �ل�شام يو�شف ح�شن ر��شد �ليافعي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �فيل علي كوتي

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3.5*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�لدور �دو للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م
  ALDORADO MOBILE PHONE LLC

�ىل/�لدور �دو للهو�تف �ملتحركة
ALDORADO MOBILE PHONE

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/ما�شرت ل�شت�شار�ت �ل�شامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1192727 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد حميد حمود �شالح من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد حميد حمود �شالح من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �جمل ح�شني مالك �هلل ديتا

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �جنم ر�شا �شيد �شيد خمتار ح�شني
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 4*8 �ىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/ما�شرت ل�شت�شار�ت �ل�شامة ذ.م.م

  MASTER SAFETY CONSULTANCY LLC
�ىل/ما�شرت ل�شت�شار�ت �ل�شامة

MASTER SAFETY CONSULTANCY
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

تنــويه
رقم:10713  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �لعان  �ىل  بال�شارة 

بتاريخ:2013/2/11 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية
 رقم:CN 1009996 بال�شم �لتجاري:م�شغل ق�شر �ل�شاحل

تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه �شقط �شهو� ومل تذكر �لتعديات 
�لتالية:

تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل
م�شغل ق�شر �ل�شاحل للخياطة �لرجالية ذ.م.م

بال�شافة �ىل �لتعديات �لو�ردة يف �لعان �ل�شابق.
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
�لجر�ء�ت  �شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
�لعامة   للمقاولت  �حلدث  �ل�شلللللادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1132669 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �حلدث للمقاولت �لعامة  

�ىل/�شركة �حلدث للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة ذ.م.م 
AL HADATH BLACKSMITH & RE-INFORCE CARPENTRY LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال حديد �لت�شليح)4390005(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لنجارة �مل�شلحة)4390004(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(
تعديل ن�شاط/حذف جتميع �لنفايات �ل�شمنتية و�لرملية وخملفات �لبناء)3811004(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
�ل�شلللللادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

بالهول للمقاولت �لعامة ذ.م.م - فرع �لعني
رخ�شة رقم:CN 1107945 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
�لهند�شية   لا�شت�شار�ت  �ل�شلللللادة/�شريف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1108881 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شالح �شيف جهري �ليافعي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممود حممد �شالح �شريف من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممود حممد �شالح �شريف من 100% �ىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف ورثة/ر��شد خلفان �لنايلي �ل�شام�شي
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�شريف لا�شت�شار�ت �لهند�شية

SHERIF ENGINEERING CONSULTANT
�ىل/�شريف لا�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م 

SHERIF ENGINEERING CONSULTANT LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/مكتب �لعني لين 

CN 1137856:لتاجري �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة زينب يحيى �شعد �ل�شلطان )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عو�س عبد �هلل علي عو�س

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
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)العني(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
�ل�شلللللادة/هوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�شتور لتجارة �لثاث
رخ�شة رقم:CN 1194805 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
لاعمال  هيلي  تال  �ل�شلللللادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

 CN 1009317:لكهربائية و�ل�شحية  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 8*32 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة تال هيلي لاعمال �لكهربائية و�ل�شحية 

TELAL HILI ELECTRICAL & SAINTARY WORKS

�ىل/موؤ�ش�شة تال هيلي لاعمال �ل�شحية  
TELAL HILI SANITARY WORKS

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية)4220904(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري  �لقت�شادية خال 
م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
و�لفرع(   )�ل�شل  �حللويات  �ل�شلللللادة/ق�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1116951 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد �لعزيز ربيع �شامل �لظاهري )%50(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ربيع �شامل ربيع �لظاهري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ربيع �شامل ربيع �لظاهري من 100% �ىل %50
تعديل ر��س �ملال/من 100000 �ىل 150000

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

تعديل ��شم جتاري:من/ق�شر �حللويات  
SWEETS PALACE

�ىل/ق�شر �حللويات ذ.م.م 
SWEETS PALACE LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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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•• ا�صطنبول-وام:

�شارك وفد �شباب �لإمار�ت �مل�شارك يف لقاء �شباب دول جمل�س �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية بنظر�ئهم من �شباب �لعامل يف غر�س �شجرة �لتطوع يف غابات 
وممثلي  �لغابة  بلدية  حمافظ  بح�شور  وذلللك   .. تركيا  يف  غللازي  �ل�شلطان 
 . �مل�شاركة  �لوفود  و�أع�شاء  وروؤ�للشللاء  �لتعاون  جمل�س  لللدول  �لعامة  �لأمللانللة 
�آل علي رئي�شة ق�شم �خلدمة �لإجتماعية و�جلمعيات �ل�شبابية  وقالت وفاء 
�مل�شارك يف  �لإمللار�ت  �ل�شباب و�لريا�شة رئي�شة وفد  �لعامة لرعاية  بالهيئة 
نوعا  يعد  تركيا  غابات  يف  �ل�شجرة  لهذه  �لإملللار�ت  �شباب  غر�س  �للقاء..�إن 
�لر�مية  �أهد�فها  ترجمة  يف  �لهيئة  تتخذها  �لتي  �لإبد�عية  �لأ�شاليب  من 
�أ�ش�س  على  �ملبني  و�حلللو�ر  و�مل�شاركة  �لتعاون  عرب  �لتطوع  ثقافة  ن�شر  �إىل 
�لإحرت�م و�لتفاهم وتبادل �خلرب�ت . و�أ�شافت �أن هذه �ل�شجرة وغريها من 

�لأ�شجار �لتي مت زر�عتها �ليوم خري �شاهد يف �مل�شتقبل على �شفر�ء �لوطن يف 
�حلا�شر . و�أ�شارت وفاء �آل علي يف كلمة �ألقتها بح�شور حمافظ بلدية غابة 
�ل�شلطان غازي و�لتي نقلت على �لهو�ء مبا�شرة عرب �لقناة �لرتكية �لر�شمية 
�إننا �ليوم يف دول �خلليج ن�شكر لكم يف تركيا هذ� �ل�شتقبال �حلافل و�لتعاون 
�أن  �ملثمر �لذي يربهن رجاحة �ختيارنا لرتكيا هذ� �لعام مقر� للقاء حيث 
هذ� �لبلد غني برت�ثه وتاريخه وم�شريته يف �لتنمية ودعمه وت�شجيعه للعمل 
�لتطوعي وخا�شة بني �أو�شاط �ل�شباب . و�أ�شادت �آل علي بالدور �لبارز لفريق 
�ل�شباب �لرتكي �ملر�فق و�مل�شارك للوفود �خلليجية على ما يقوم به ويقدمه 
يف خدمة �لوفود �مل�شاركة وت�شهيل بر�جمهم وحر�شهم على �كت�شاب �لتبادل 
�ملعريف بني جميع �لأطر�ف . من جانبه عرب حمافظ بلدية غابة �ل�شلطان 
غازي عن �شعادته بهذه �لعاقات �لتي تربط تركيا بدول �خلليج ومبا ير�ه 
م�شري�  تركيا  و�شباب  �خلليج  �شباب  بللني  ومتلللازج  تناغم  مللن  ناظريه  �أملللام 

�لتطويرية  و�مل�شاريع  �ملز�يا  من  بالعديد  وتتمتع  خ�شبة  بلد  تركيا  �أن  �إىل 
و�لإقت�شادية �لتي تدعم وت�شجع �لطاقات �ل�شابة على �لإ�شتفادة منها منوها 
باأن غابة �ل�شلطان غازي هي �إحدى �ملحطات �ل�شياحية �لرتفيهية �لتعليمية 
�لتي يحط �ل�شياح رحالهم فيها و�أنها مفتوحة للجميع �شو�ء زو�ر �أو باحثني 
تقت�شر  ومل   . لتطويرها  مقرتحاتهم  تقدمي  يف  يرغبون  ممن  ومطورين 
�مل�شت�شيفة  �للجنة  نظمت  بل  فح�شب  �لأ�شجار  زر�عللة  على  �ليوم  فعاليات 
برناجما لزيارة �ل�شوق �لرتكي لاأور�ق �ملالية تعرف خالها �مل�شاركون على 
تاريخ �لبور�شة �لرتكية وطريقة تبادل �لأ�شهم و�أ�شو�قها قدميا وحديثا . 
�أن هذ� �للقاء يقام كل �شنتني يف دولة حول �لعامل ويهدف �إىل جمع  يذكر 
�شباب �خلليج يف حلة و�حدة ويد و�حدة ودجمهم بنظر�ئهم من �شباب �لعامل 
و�إجنللاز�ت عاملية  و�أبنائه وما ميلكونه من طاقات  �لتعريف باخلليج  بهدف 

ون�شر ثقافة �ل�شام و�لتفاهم و�لإحرت�م �ملتبادل مع �شباب �لعامل.

•• عجمان ـ الفجر 

ز�يد للموؤمتر�ت و�ملعار�س  �ل�شيخ  �أقيم يف مركز 
�لتكنولوجيا  و  للعلوم  عجمان  جامعة  مقر  يف 
�لدبلوم  بللرنللامللج  للللللملل�للشللاركللني يف  تللكللرمي  حللفللل 
�ملالية  د�ئلللرة  قدمته  و�للللذي  �ملحا�شبة  يف  �ملهني 
يف عجمان ملوظفي �لدو�ئر �حلكومية يف �لإمارة 
لل�شنة �لثانية على �لتو�يل بالتعاون مع �جلامعة. 
خليل  وليد  �شعادة  من  كل  ح�شور  �حلفل  و�شهد 
�ملللاللليللة، و�لدكتور  �لللهللا�للشللمللي، مللديللر علللام د�ئللللرة 
�أحمد عنكيط، م�شاعد رئي�س �جلامعة للعاقات 
حممد  �لدكتور  و  �لثقافية،  و�ل�شوؤون  �خلارجية 

باجلامعة  �لأعلللملللال  �إد�رة  كلية  عميد  �للل�للشللامللي 
وعدد من �أع�شاء هيئة تدري�س �جلامعة موظفي 

ومدر�ء �لدو�ئر �حلكومية يف �لإمارة.
�ألقتها  و�لللتللي  �ملالية،  د�ئلللرة  بكلمة  �حلفل  �بللتللد�أ 
برنامج  مبادرة  مديرة  �لعبيديل،  ح�شة  �ل�شيدة 
فيها  رحللبللت  حيث   ، �ملحا�شبة  يف  �ملهني  �لللدبلللللوم 
باحل�شور نيابة عن �شعادة وليد خليل �لها�شمي، 
و�أو�شحت �أن هذ� �لربنامج �أتى بتوجيهات د�ئمة 
من �شمو �ل�شيخ �حمد بن حميد �لنعيمي ، ممثل 
د�ئرة  رئي�س  و�ملللاللليللة  �لإد�ريللللة  لل�شوؤون  �حلللاكللم 
�ملالية، لتاأهيل �لكو�در �لوطنية و �إثر�ءهم بالعلم 
و �ملعرفة يف �شتى �ملجالت، و�أو�شحت �إن برنامج 

ما  �لثانية  دورتلله  يف  �ملحا�شبة  يف  �ملهني  �لدبلوم 
�ملالية وجامعة  �إل ثمرة تعاون ما بني د�ئللرة  هو 
�لإمارة.  يف  عريق  تعليمي  �شرح  لكونها  عجمان 
عن  نلليللابللة  بال�شكر  تللوجللهللت  كلمتها  خللتللام  ويف   ،
د�ئرة  مللن  لكل  �لللربنللامللج  يف  �ملنت�شبني  زمائها 
دعم  ما قدموه من  �ملالية وجامعة عجمان على 
يف �لللربنللامللج �للللذي كللانللت للله �لللفللائللدة �لق�شوى 
مبختلف  �ملحا�شبة  علم  باأ�شا�شيات  معرفتهم  يف 

�أنو�عه �ملالية و�لإد�رية.
و�لذي  عنكيط  �أحللمللد  للدكتور  كلمة  ذلللك  وتلى 
�ألللقللاهللا نلليللابللة عللن �جلللامللعللة، حلليللث وجللله �ل�شكر 
فيها ل�شعادة وليد خليل �لها�شمي على م�شاهمته 

و  �ملحا�شبة  �ملهني يف  �لدبلوم  برنامج  ت�شميم  يف 
على مبادرته يف �لتو��شل مع �جلامعة منذ توليه 
على  عنكيط  �لللدكللتللور  �أثللنللى  و  �حللللايل  من�شبة 
كونهم  على  و�مل�شاركني،  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء 
�لربنامج  هلللذ�  �إجنللللاح  �أ�للشللبللاب  �أهلللم  �أحلللد  جميعا 
كل  مللد  على  �جلامعة  حللر�للس  على  و�أكلللد  �ملميز، 
جلل�للشللور �لللتللعللاون بينها وبلللني مللوؤ�للشلل�للشللات �لإمللللارة 
�لوظيفي  �لأد�ء  مب�شتوى  �لرتقاء  يف  ي�شهم  مبا 

ملوؤ�ش�شاتها.
�لها�شمي  �للشللعللادة  مللن  كللل  قللام  نهاية �حلللفللل  ويف 
و�لدكتور عنكيط بتكرمي �مل�شاركني، حيث ح�شل 
من  �خلاجة  عبد�لغفار  �ل�شيد  �لأول  �ملركز  على 
د�ئرة �ملالية ، بينما كان �ملركز �لثاين من ن�شيب 
، وكانت  �ملالية  د�ئللرة  �ملرزوقي من  �ل�شيد طللارق 
�ل�شيدة ب�شرى �لعو�شي يف �ملركز �لثالث من وز�رة 
�لقت�شاد ، وبلغ عدد �مل�شاركني يف �لربنامج 12 

موظف و موظفة من �جلهات �حلكومية �لتالية: 
�لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي، د�ئرة �ملالية ، 
�حلرة،  عجمان  منطقة  �شلطة   ، �لقت�شاد  وز�رة 
�لتنمية  د�ئلللللرة   ، و�لللتللخللطلليللط  �لللبلللللديللة  د�ئلللللرة 
مت  .كما  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئلللرة  �لقت�شادية، 
تكرمي كل من �لأ�شاتذة و�لإد�ريللني من �جلامعة 
و�ملن�شقني من د�ئرة �ملالية، بعدها تبادل �لطرفان 

ت�شليم �لدروع �لتذكارية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لنوبي حممد نائب قائد عام �شرطة  �لعميد حممد  كّرم 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة   ، �خليمة  ر�أ�لللس 
و�لأن�شطة  �لفعاليات  لتعاونهم مع  تقدير�  بر�أ�س �خليمة 
مكتبه  يف  �لنوبي  ��شتقبال  خللال  ذلللك  جللاء    . �ل�شرطية 
نائب  عليون  �شعيد  �شالح  �للللوز�رة  ملمثل  �لعامة  بالقيادة 
تعاونهم  على  �ل�شكر  له  وقللدم  �لثقافة  وز�رة  مركز  مدير 
غللري �مللللحلللدود �لللللذي �للشللاهللم يف �جنللللاح جللهللود �للل�للشللرطللة و 
ت�شهيل مهامها على �أكمل وجه ، وباعتبارهم �أحد �ل�شركاء 

�ملميزين يف تنفيذ خطط �لقيادة وحتقيق �أهد�فها.
يلللاأتلللي �شمن  �للللتلللكلللرمي  �أن هللللذ�  �للللنلللوبلللي  �لللعللملليللد  و�أكللللللد 

�ملحافظة  �إىل  �لر�مية  �خليمة  ر�أ�للس  �شرطة  ��شرت�تيجية 
�أهمية  �أن  و�أو�للشللح  �ملختلفة،  و�جلهات  �جلمهور  ثقة  على 
هوية  ت�شكل  �لللدولللة  �ملوؤ�ش�شات  بللني  �ملجتمعية  �ل�شر�كة 
�ملجتمع و�شياغة توجهاته يف �شتى �لنو�حي، بهدف تطوير 
�ملجتمعية  �ل�شر�كة  �ن  �ىل  م�شري�  �ملوؤ�ش�شات،  لدى  �لأد�ء 
جمالت  خمتلف  يف  و�لتكامل  و�لتو��شل  �جل�شور  تقوي 
�لأمنية و�لتنمية، كما �أن �ل�شركاء �خلارجيني و�ملتعاونني 
عملية  يف  مملليللز�ً  دور�ً  تلعب  �أخلللرى  و�شل  حلقة  ي�شكلون 
علللللى �شرورة  ملل�للشللدد�  �لأهلللللد�ف،  �لأد�ء وحتللقلليللق  تللطللويللر 
تكثيف �لتعاون و�لتن�شيق مع �ل�شركاء �لإ�شرت�تيجيني مبا 
�مل�شرتكة، ويحقق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية  يلبي �لأهد�ف 

ل�شرطة ر�أ�س �خليمة. 

•• دبي-الفجر:

�لت�شدي  يف  جهودها  دبللي  جللمللارك  و��شلت 
لعمليات تهريب �ملخدر�ت دولياً، حيث متكن 
مفت�شو �جلمارك يف مطار دبي �لدويل مبنى 
مللن مادة  جلللر�م  كيلو   2 مللن ك�شف   1 رقلللم 
جيوب  يف  خمباأة  كانت  �ملللخللدرة  �لكري�شتال 
�مل�شافرين  لأحللد  تعود  �شفر  بحقيبة  �شرية 
مللن �جلللنلل�للشلليللة �لأفللريللقلليللة، و�لللللذي كلللان يف 
بللد�أت من  �لوجهات  متعددة  تر�نزيت  رحلة 

نيجرييا و�نتهت بالهند عرب �ثيوبيا ودبي.
عمليات  �إد�رة  مللديللر  �ملللقللهللوي  علي  وك�شف 
تفا�شيل  علللن  دبللللي  جلللملللارك  يف  �ملللللطللللار�ت 
�لو�قعة بقوله �أن مفت�شي �جلمارك يف مبنى 
�أثناء  حقيبة  يف  ��شتبهو�   )  1  ( رقللم  �ملطار 
قادمة  كانت  تفتي�س  �أحزمة  على  متريرها 
��شتامها  يتم  باإثيوبيا ومل  �أبابا  �أدي�س  من 

من قبل �أي من �مل�شافرين
�ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مللع  وبالتو��شل 
�مللللنلللاوللللة، وكذلك  يف مللطللار دبللللي، و�للشللركللة 

بال�شتف�شار من حمطة �لطري�ن �لإثيوبي، 
�أن  تبني  �حلقيبة،  �شاحب  عن  لا�شتعام 
�شاحبها ) �إفريقي �جلن�شية (، بعد و�شوله 
تللوجلله �إىل منطقة  �للللدويل  �إىل مللطللار دبللي 
تلللذكلللرة جديدة  بللحللجللز  �للللرت�نلللزيلللت وقلللللام 
طالباً  بالهند،  دلللهللي  �إىل  �لرحلة  ملو��شلة 
�شكوك  عزز  مما  هناك،  �إىل  حقيبته  �ر�شال 
مفت�شي �جلمارك باأن �مل�شافر جلاأ �إىل حيلة 
�إىل  منها  لت�شافر  دبللي  يف  �حلقيبة  تنزيل 
�أن �ل�شلطات �ملعنية يف �ملطار�ت  دلهي حيث 
�لأخللللرى حلللول �لللعللامل تلللدرك جلليللد�ً �شمعة 
�لتي  �لكبرية  و�لللدقللة  �لعاملية  دبللي  جمارك 
مطار�ت  يف  �جللللملللارك  مفت�شو  بللهللا  يتمتع 
دبي �لأمللر �لللذي قد يللوؤدي �إىل �لت�شاهل يف 
�إجر�ء�ت تفتي�س �حلقائب و�لأمتعة �لقادمة 

من دبي.
مفت�شي  لدى  �لعايل  �لأمني  للح�س  ونظر�ً 
تللعللزيللز �ل�شمعة  �جلللمللارك وحللر�للشللهللم علللللى 
�حلقيبة  بتمرير  قللامللو�  للللللد�ئللرة،  �لعاملية 
على جهاز فح�س �لأمتعة مرة �أخرى لقطع 

�للل�للشللك بللاللليللقللني، وبللالللفللعللل �أظللهللرت �ل�شور 
وجلللود كثافة يف �لللقللاع وعلللللى �جلللو�نللب من 
باأنها  ي�شتبه  و�لأيلل�للشللر،  �لأميللللن  �لللطللرفللني 

حتتوي على خمدر�ت بد�خلها.  
بني  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون  على  وبناًء 
مترير  مت  �لهندية  و�ل�شلطات  دبي  جمارك 
�ملعلومات �إىل �ملعنيني يف �لهند وذلك لتخاذ 
�لإجر�ء�ت �لازمة ومتابعة �حلقيبة كما مت 
مترير �ملعلومات �إىل �لإد�رة �لعامة ملكافحة 

�ملخدر�ت.
حيث �أفادت �ل�شلطات �لهندية لحقاً �أنه مت 
�إجللر�ء �لازم حيال �حلقيبة عند و�شولها، 
بعد �أن تبني من �لتفتي�س �أنها فعًا حتتوي 
على جيوب �شرية حتتوي بد�خلها على ) 2 ( 
كيلوجر�م من مادة �لكري�شتال �ملخدرة، و�أنه 
مت �إلقاء �لقب�س على �مل�شافر �ملتهم �شاحب 
�لقانونية  �لإجللللللللر�ء�ت  و�تلللخلللاذ  �حلللقلليللبللة، 
�شكرها  عن  �ل�شلطات  هذه  و�أعربت  حياله، 
جلمارك دبي على هذ� �لتعاون �لذي قاد �إىل 
�لهند  دخولها  ومنع  �ملللخللدر�ت  هللذه  �شبط 

و�ملتاجرة فيها.
تعد  �ل�شبطية  هللذه  �أن  �ملقهوي  علي  و�أكلللد 
و�حللدة من مناذج جهود �لتعاون �لللدويل يف 
�ملخدر�ت من خال  جمال حماربة تهريب 
وتعك�س  �ل�شتخبار�تية،  �ملعلومات  مترير 
تللكللون دبي  �أن ل  حللر�للس جللمللارك دبللي على 
مللعللرب� لللتللهللريللب هلللذه �للل�للشللمللوم �لللتللي ت�شر 
يف  م�شيد�ً  مكان،  �أي  يف  و�ملجتمعات  بالب�شر 
�لذي  �لعايل  �لأمللنللي  باحل�س  نف�شه  �لوقت 
يتمتع به مفت�شو جمارك دبي، وعملهم على 
�لإد�رة  تللكللون  �أن  يف  �للللد�ئلللرة  روؤيللللة  حتقيق 
�لد�عمة  �للللعلللامل  يف  �لللللر�ئللللدة  �جلللمللركلليللة 
�شقل  يتم  �أنلله  م�شيفاً  �مل�شروعة،  للتجارة 
من  للمفت�شني  د�ئللمللا  �لللوظلليللفلليللة  �مللللهلللار�ت 
خال �إحلاقهم بور�س عمل ودور�ت تدريبية 
�ملخدر�ت  �أنللو�ع  �لتعرف على  متخ�ش�شة يف 
و�أ�شاليب  للللللتللهللريللب،  �ملللحللتللملللللة  و�للللطلللرق 
�لتفتي�س وح�شن �لتعامل مع �مل�شافرين مبا 
يعك�س �لللوجلله �حللل�للشللاري لللدولللة �لإمللللار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

•• بريوت-وام: 

فريحة  �شعيد  �إلهام  �للبنانية  �لكاتبة  ت�شاءلت 
حكام  عن  �لعريان  ع�شام  �لدكتور  يعرف  مللاذ� 
�أنللهللم حللولللو� �ل�شحر�ء  يللعللرف  �لإمللللار�ت..هللللل 
�أ�شبحت  �أن مدنهم  �إىل و�حات غناء هل يعرف 
�لأوىل عامليا وت�شاهي نيويورك ولندن وباري�س 
يف  لها  مللقللال  يف  وقللالللت   . و�شنغافورة  وطوكيو 
ع�شام  عللنللو�ن  حتللت  �للبنانية  �لأنللللو�ر  جللريللدة 
�لللعللريللان حتللامللل علللللى �لإملللللار�ت فللعللرتلله �أقام 
�إن دولللة �لإملللار�ت منذ  م�شر قبل �لآخللريللن .. 
�أن �أ�ش�ش�شها باين نه�شتها �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل 
�أبنائهم  وحا�شنة  �لعرب  �أم  ..هللي  ثللر�ه  وطيب 
�لللللللدور فليفت�س  للللديللله علللقلللدة ملللن هللللذ�  ومللللن 
�لآخرين  بلللللد�ن  ر�للشللق  بللدل  بلللللده  يح�شن  كيف 
بلللالنلللتلللقلللاد�ت �جللللوفلللاء . و�أ�للللشللللارت فللريللحللة يف 
مقالها �إىل ق�شية فحو�ها �أن حمكمة �جلنح يف 
م�شر ق�شت بتغرمي نائب رئي�س حزب �حلرية 
�لعريان  علل�للشللام  �للللدكلللتلللور  �حللللاكلللم  و�للللعلللد�للللة 
و�شتم  ب�شب  قيامه  ب�شبب  �ألف جنيه   15 مبلغ 
��شت�شافته  خللال  من�شور  جيهان  �لإعللاملليللة 
يا  �شباحك  برناجمها  يف  هاتفية  مللد�خلللللة  يف 
متابعة  �ىل  فلل�للشللويل  دفللعللنللي  وقلللاللللت   . ملل�للشللر 

�لق�شية فاأنا �أتابع من حني �ىل �آخر �لإعامية 
�أتابع �لدكتور ع�شام �لعريان  من�شور لكنني ل 
على  حماته  من  �مل�شري  �لإ�شمئز�ز  بعد  �إمنللا 
هلللذه �حلللمللات ومن  �أتللعللقللب  �لإعلللللام جعلني 
�لعربية  �لإمللللللار�ت  لللدولللة  مهاجمته  �أحللدثللهللا 
�ملتحدة . و�أ�شافت �أنا ل �أعرف �لدكتور �لعريان 
وحكماءها  �لإملللار�ت  حكام  جيد�  �أعللرف  لكنني 
وكيف  وعنهم  عنها  هللو  يعرف  و�شعبها..فماذ� 
يت�شرع في�شتمهم مبا لي�س فيهم..�أم تر�ها عاهة 
�ل�شتم متاأ�شلة فيه . و�أ�شارت �إىل �أنه لو مل يكن 
كللذلللك هللل كللان تلللرب�أ منه حللزبلله حللزب �حلرية 
و�لللعللد�لللة وعلللللى للل�للشللان رئلليلل�للشلله �لللدكللتللور �شعد 
ن�شر  بللاأن ما  �ملللاآن  بالفم  �لللذي جهر  �لكتاتني 
�لإمار�ت  دولللة  ب�شاأن  للعريان  ت�شريحات  مللن 
�لعربية  �ل�شوؤون  جلنة  �جتماع  خال  �ل�شقيقة 
�حلزب  ر�أي  عللن  تعرب  �للل�للشللورى..ل  جمل�س  يف 
�أزمة كبرية  ت�شببت يف  �لعريان  و�أن ت�شريحات 
توبيخ  �ىل  و�أدت  �لرئا�شة  وموؤ�ش�شة  �حلللزب  يف 
�لإمار�ت  دولللة  �أن  و�أكلللدت   . �لإخلللو�ين  �لقيادي 
قدمت مثال يحتذى به عربيا وعامليا..فماذ� قدم 
�لعريان وتنظيمه مل�شر ول�شائر �لدول �لعربية..
هللل قللدمللو� غللري �مللللوؤ�ملللر�ت وحملللاولت زعزعة 
و�لت�شامح  �ل�شماح  �لللدولللة  �لأنللظللمللة..وقللدمللت 

و�لإزدهار و�لطماأنينة و�ل�شتقر�ر و�لأمان لكل 
وتنظيمه  �لعريان  قدم  �أر�شها..فماذ�  يطاأ  من 
قدمو�  ثانيا..هل  و�لللعللرب  �أول  �مل�شريني  �إىل 
للم�شريني غري �ل�شارع وماذ� بعد �ل�شارع و�أين 
و�لبنى  و�لتعليم  �لطبابة  و�أيلللن  �لعمل  فر�س 
�أنه  وتنظيمه  �لللعللريللان  يعتقد  �لللتللحللتلليللة..هللل 
و�ملجتمعات  �لدول  حتيا  و�ل�شعار�ت  باليافطات 
بلد  �لإملللللار�ت  لأن  �للبنانية  �لكاتبة  وقللالللت   .
ذ�ت �شيادة ولأن �ل�شيادة ممار�شة ل �شعار ولأن 
�شيادة �لإمار�ت على �أر��شيها تعني �أن ل تدخل 
لأحد فيها..ل من �لعرب ول من �لعجم ول من 
�إ�شتطاعت �ن تكون  �لفر�س لأنها كل ذلك فقد 
مبللنللاأى عللن �لأعللا�للشللري ل كما هللي م�شر �ليوم 
 . �لعريان  �إليه  ينتمي  �لللذي  �لتنظيم  ع�شر  يف 
لأربعة  �أب  �لعريان  �لدكتور ع�شام  �أن  و�أ�شافت 
موقع  مللن  يللعللرف  حلفيدين..فهل  وجللد  �أولد 
�أن هللنللاك ملللا يللزيللد علللن نلل�للشللف مليون  �لأبلللللوة 
�أبناء  �لإمار�ت..هوؤلء  م�شري يعملون يف دولة 
يريد  كاأبنائها..ماذ�  �لإمللار�ت  وتعاملهم  م�شر 
لللهللم �لللدكللتللور �لللعللريللان..هللل جللهللز لللهللم ن�شف 
مليون فر�شة عمل يف م�شر قبل �أن يتفوه مبا 
تفوه به . ونوهت يف هذ� �ل�شدد مبوقف �جلالية 
�مل�شرية يف دولللة �لإمللار�ت وقالت �إن هللوؤلء مل 

فاأ�شدرو�  �شاعني  �ل�شاع  له  ردو�  بل  ي�شمتو� 
بيانا عرب �شفحة �جلالية على موقع في�شبوك 
��شتنكرو� فيه تلك �لت�شريحات يف ظل �لظروف 
�حللللرجلللة �لللتللي متلللر بللهللا ملل�للشللر علللللى �ل�شعيد 
�أزمات  مللن  �خلللارجللي  �ل�شعيد  وعلى  �لللد�خلللللي 
خمتلفة ت�شيء مل�شر على �مل�شتوى �لدويل و�أقل 
م�شينة  باأنها  �لت�شريحات  هللذه  بلله  تو�شف  مللا 
وم�شيئة . ولفتت �إىل �أن �أبناء �جلالية �مل�شرية 
يف د ولللة �لإمللللار�ت مل يكتفو� بللهللذ� �ملللوقللف بل 
عنهم  تعرب  ل  �مل�شينة  �لت�شريحات  �أن  تابعو� 
باأي �شكل من �لأ�شكال ول عن �مل�شريني �لذين 
يكنون كل �لإحرت�م و�لتقدير و�حلب لاإمار�ت 
�شلطان  بللن  ز�يلللد  �ل�شيخ  وللللللو�لللد  و�شعبا  دوللللة 
ثللر�ه �شديق م�شر  نهيان رحمه �هلل وطيب  �آل 
�لكاتبة يف  . وخل�شت  �لكبري وحبيب �مل�شريني 
ختام مقالها �إىل �أن �لعريان مل يدرك �أي �أبو�ب 
�أن  �لكتاب  ببع�س  بلغ  وقللد  عليه  فتحت  غ�شب 
على  �ملللرء  ��شم  �أثللر  ليعرفو�  �لتاريخ  يف  بحثو� 
�لعريان  �أيللهللا  قللائللا  �أحللدهللم  فخاطبه  �شلوكه 
�أثللر �ل�شم  قللر�أت لبن قيم �جلوزية كاما عن 
على �ملو�شوم به حتى ي�شح باأن يعرف �ل�شخ�س 
من �إ�شمه وتفهم �شخ�شيته مت�شائلة هل يدرك 

�لدكتور �لعريان ما فعله ل�شانه.

•• الفجر-املنطقة الغربية:

عللقللد جمللللل�للس �أبللوظللبللي للللللجللودة و�ملللطللابللقللة ور�لللشلللة عمل 
مب�شاركة  �لغربية  �ملنطقة  يف  ليو�  تللال  بفندق  تعريفية 
جمموعة من �لهيئات �حلكومية و�خلا�شة بهدف تعريف 
مللو�طللنللي ومللقلليللمللي �ملللنللطللقللة �لللغللربلليللة بللخللدمللات �ملجل�س 
مر�قبة  من  �ملخت�شة،  �جلهات  مع  بالتعاون  به  يقوم  وما 
لل�شلع �لتي قد ت�شكل خطر�ً على �شامة �ملجتمع يف �إمارة 
ل�شمان  م�شتمر  ب�شكل  �لإملللارة  �أ�للشللو�ق  ومر�قبة  �أبوظبي 
وفقاً  للللللرقللابللة  �خلللا�للشللعللة  للمنتجات  �مل�شتمرة  �ملللطللابللقللة 
�حتياجات  وتلبية  حتديد  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شامة  للو�ئح 
�لأد�ء،ودعلللم  كفاءة  �لغربية،وحت�شني  �ملنطقة  يف  �ملجتمع 

�لتطوير �مل�شتمر جلودة �ملنتجات.
�أبوظبي  ملجل�س  �لعام  �لأمللني  �لكثريي،  �شامل  قال ح�شني 
للللللجللودة و�ملللطللابللقللة: �إن هللذه �لللور�للشللة تللاأتللي �نللطللاقللاً من 

�لتحتية  وبالبنية  مبجتمعنا  �لرتللقللاء  �إىل  �ملجل�س  روؤيللة 
�لتميز  مللن  �أبللوظللبللي  �إملللارة  متكني  يف  و�مل�شاهمة  للجودة 
حملياًوعاملياً ويف �إطار ر�شم معامل �لروؤية �مل�شتقبلية لكافة 
بنية حتتية متينة ومتكاملة  �أبوظبي و�يجاد  �إمارة  �أنحاء 
وذ�ت كفاءة عالية للجودة . تخلل �لور�شة عر�س تقدميي 
حول خدمات �ملجل�س و�شبل �لتعاون مع �جلهات �لتنظيمية 
�ملدير  �لربغوثي،  جللودت  �أن�س  قدمه  �لغربية  �ملنطقة  يف 
مبجل�س  و�مل�شتهلكني  �لأ�للشللو�ق  خدمات  لقطاع  �لتنفيذي 
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة، حيث ��شتعر�س جمموعة من 
جمل�س  و�أهلللد�ف  و�خت�شا�شات  مهام  �أهمها  �ملو�شوعات، 
�أبللوظللبللي للللللجللودة و�ملللطللابللقللة، و�أهللملليللة �لللتللعللاون �مل�شرتك 

و�لتن�شيق مع �جلهات ذ�ت �ل�شاأن.
عمليات  �لللبللو�للشللعلليللدي،�أخلل�للشللائللي  حللمللود  �شلطان  قلللام  كللمللا 
مر�قبة �لأ�شو�ق، بعر�س خا�س عن �آلية مهام و�خت�شا�شات 

و�أهد�ف وطبيعة عمل �إد�رة مر�قبة �لأ�شو�ق.

دائرة املالية بعجمان و جامعة عجمان تختتمان برنامج 
الدبلوم املهني للمحا�صبة ملوظفي احلكومة

�صرطة راأ�س اخليمة تكرم الثقافة وال�صباب 
مت اإخفاوؤها يف جيوب �سرية يف رحلة �سملت 4 مطارات دولية 

جمارك دبي حتبط تهريب 2 كيلو جرام خمدرات من دولة اإفريقية اإىل الهند

الأنوار اللبنانية : ع�صام العريان حتامل على الإمارات 
فعرته اأقالم م�صر قبل الآخرين  جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة يو�صح خدماته لأهايل املنطقة الغربية

اأبنـــاء الإمـــــارات يغـــر�صــــون �صجـــرة التطـــوع يف ا�صطنبــــــــول

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مللللللللدعلللللللو/  فلللللقلللللد  
�شم�س  �لللللللديللللللن  �لللشلللهللليلللل 
بنغادي�س   - �لللللللعللللللامل    
�جلن�شية -جو�ز �شفره رقم  
)0813344(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/5705707

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ جهانغري علي 
حممد �ف�شل   - باك�شتاين 
�جلن�شية -جو�ز �شفره رقم  
من  )1797802(�شادر 
عليه  يللجللده  مللن  باك�شتان  
رقم  بللتللللليللفللون  �لتللل�لللشلللال 

055/4173752

فقدان جواز �سفرت
فلللللقلللللد  �ملللللللدعللللللو/ روملللليللللل 
بلللريلللونللليللل�لللس بللللايللللابلللليللللاب - 
-جو�ز  �جلن�شية  �لللفلللللبللني 
�شفره رقم  )4348042(    
برجاء  يلللجلللده  مللللن  فللعلللللى 
مركز  �قللللرب  �ىل  ت�شليمه 
�لفلبني   �ل�شفارة  �و  �شرطة 

م�شكور�ً.
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العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/712   جت جز - م ر- ب- ع  ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�شيد �حمد  �ل�شيد ي�شن  �لعاملية وكيا عنها/ حممد  مدعى/ موؤ�ش�شة فن �لمار�ت 
�جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �شركة غرناطه للرخام �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�و ��شرتجاع مبلغ  20000 درهم   �ملطلوب �عانه  �لدعوى: توريد وتركيب باركية 
/  �شركة غرناطه للرخام �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظر 
بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �ملركز �لد�ري   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    

��س �شي �شي �وه �نرتنا�شيونال منطقة حرة ذ.م.م )�لرتخي�س رقم : 17849( و�ملوجودة 
يف برج �لريا 2، �لطابق 8 �س ب: 500 717 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملرخ�شة 
لدى �شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�لعام )DTMFZA( تود �ن تعلن 
�لقر�ر �لذي �تخذته عرب قر�ر جمل�س �ملقرر يف �جتماع �ملجل�س �ملنعقد بتاريخ 5 يونيو  

2013 و�ملتعلق باغاق وحل ��س �شي �شي �وه �نرتنا�شيونال منطقة حرة- ذ.م.م
مبوجبه  مطالب  �ل�شركة  جتاه  مطالبة  لديه  بالأمر  معني  طرف  �ي  لذلك  وفقا 
بو��شطة  �ل�شعار  هذ�  تاريخ  من  يوما   45 غ�شون  يف  �مل�شتحقة  مطالباته  بتقدمي 

�لربيد �مل�شجل �و �لت�شال ب: 
�جني�س �وربان�شيك-  ماير روميان �ند بارتنريز- �س ب : 9353، دبي ، �أ.ع.م
agnes@meyer_reumann.com         04-3317110 :هاتف 

 �ملطالبات �لو�ردة بعد �نتهاء فرتة �ل�شعار �ملكونة من 45 يوما لن يتم �لنظر  فيها.

اإ�سعار بالت�سفية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/16   جت كل  - م ر- ب-  ظ ف

عبد�هلل  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  حمد  عبد�هلل  ح�شني  مدعى/ 
خمي�س ماجد �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: ف�شخ �شر�كة 
�ملزروعي �جلن�شية:  / عبد�هلل خمي�س ماجد  �عانه  �ملطلوب  وكيل خدمات 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  
لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/7/1 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.0 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لظفرة �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/917   ح نف�س  - م ر- ب- اأ ظ

مدعى/ لينا جونز�لي�س �جلن�شية: �لفلبني  مدعي عليه: �شاين ليزيل �شانري 
�جلن�شية: جنوب �فريقيا   مو�شوع �لدعوى: ��شتخر�ج جو�ز و�ل�شماح بعمل 
�قامة بخ�شو�س �جلو�ز ومتكينها من عمل �قامة  �ملطلوب �عانه / �شاين 
ليزيل �شانري �جلن�شية: جنوب �فريقيا عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/7/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�مام �لد�ئرة �لر�بعة بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء    
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/18
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1172   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �شاتكو  �لتجارية  �شايا  موؤ�ش�شة  مدعى/ 
ما�س �جننريجن كون�شرتك�شن ملالكها/ يو�شف علي ر��شد �حلمادي و�خرون �جلن�شية: 
�عانه /ه�شام  �ملطلوب  درهم   : مطالبة مالية 40.791  �لدعوى  �لمار�ت مو�شوع 
بالن�شر)بالطلبات  عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  مو�شى  حممد  �لدين  �شاح  حممد 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث   )%12 بو�قع  �لفائدة  طلب  با�شافة  �ملعدلة- 
لذ�  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/7/22 موعد� لنظر  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاه وحددت 
�مام �لد�ئرة �لوىل بل حمكمة �بوظبي  فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1172   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �شاتكو  �لتجارية  �شايا  موؤ�ش�شة  مدعى/ 
ما�س �جننريجن كون�شرتك�شن ملالكها/ يو�شف علي ر��شد �حلمادي و�خرون �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع � لدعوى: مطالبة مالية 40.791 درهم  �ملطلوب �عانه /موؤ�ش�شة 
ما�س �جننريجن كون�شرتك�شن ملالكها/ يو�شف علي ر��شد �حلمادي �جلن�شية: �لمار�ت    
عنو�نه: بالن�شر)بالطلبات �ملعدلة- با�شافة طلب �لفائدة بو�قع 12%(  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/22 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/537   مد كل   - م ر- ب- اأظ

مدعى/ ح�شن علي حاج عبد�هلل غريب �حلمادي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �شعيد  عبيد  خليفه  عليه: 
 140000 قيمتها  عن  �لتعوي�س  �و  �ل�شيارة  وت�شليح  درهم   50000 مالية 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �شعيد  عبيد  �عانه /خليفه  �ملطلوب  درهم    
بالن�شر )بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/7/11 موعد�  يوم �خلمي�س  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بل حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1305 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ بريفكت ل�شيانة �ملباين وخدمات �لتنظيف �س ذ.م.م   �لعنو�ن 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/24م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
للخدمات  بللاغ علي  بن  / موؤ�ش�شة  ل�شالح  �عللاه  بالرقم  �ملللذكللورة  �لدعوى  يف 
�ملدعى  بالز�م   : �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �للس.ذ.م.م  �لفنية 
�لفا ومائة  تللوؤدي للمدعية مبلغ وقللدره )51.170( و�حد وخم�شني  بان  عليها 
و�شبعني درهم وت�شمينها �لر�شوم و�مل�شاريف.  .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 
بتاريخ �ملو�فق 2013/6/25  حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / �شركة بيورتي �لعقارية  
/31 بتاريخ  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  من  �ل�شادر  �حلكم  بان  لديك  معلوما  ليكن 
دي�شمرب/2012 برقم 1735+2012/1743 قد مت �لطعن  فيه بالنق�س �شدك من طرف 
�لطاعن/ �حمد عبد�لعال رحم    وقيد له �لطعن رقم 2013/155 نق�س جتاري، لدى 

حمكمة �لنق�س بامارة �بوظبي.
 لذ� عليك �يد�ع قلم �لكتاب  مبحكمة �لنق�س مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل 
�ملحامي �ملوكل عنك وبامل�شتند�ت �لتي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان وذلك تطبيقا لن�س �ملادة 180 من �لقانون �لحتادي رقم 11 

ل�شنة 92 يف �شاأن �لجر�ء�ت �ملدنية.
رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب املحكمة النق�س للدوائر املدنية

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

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: دايناتك لهدم املباين  )�س.ذ.م.م(.
�لللعللنللو�ن: مكتب رقلللم 309 ملللللك عللبللد�لللرحللمللن، عللبللد�ملللجلليللد، حمللمللود طلليللب علي 
�لزرعوين - ديرة- �ملرر   �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 
600878  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1016640 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة 
�أعللاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2011/3/09 و�ملوثق لدى  �ملذكورة 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2011/3/9 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني العاملية لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن  هاتف: 3888996 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04 فللاكلل�للس/3888997   04

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ العاملية لتدقيق احل�سابات 
�لعنو�ن: هاتف: 3888996 04 فاك�س/3888997 04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية  
دبي  حماكم  قللر�ر  مبوجب  وذلللك  ــس.ذ.م.م(  �( املباين  لهدم  دايناتك 
بتاريخ 2011/3/9 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2011/3/9  
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أعللاه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/107  مدين جزئي                                    
��شيكو  )�شابقا  )�لللللس.ذ.م.م(  للمقاولت  �لوىل  �لعامليه   -1/ عليه  �ملللدعللى  �ىل 
�لعاملية للمقاولت )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �لريامي 
�وتو ليزجن �س .ذ.م.م  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليها مببلغ وقدره )35863 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية �لتجارية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/7/9 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وحللددت 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �يللام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مللذكللر�ت  من  لديك  ما 

�لقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/401  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1 -�شركة �لكنز للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- �شاكر 
/بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  بور  نخجو�ين  حممود 
�شادر�ت �ير�ن فرع �شوق مر�شد وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد 
بالدعوى رقم 2010/1080    �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  �لقا�شم قد 
جتاري كلي بتاريخ 2013/3/18 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 
ch1A.4  وعليه يقت�شي  بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا   2013/7/1
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ميد اي�ست للحلول   )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 548335 �لعنو�ن: مكتب ملك قا�شم �شلطان- عود ميثاء   �ل�شكل 
 63897 �لللتللجللاري:  بال�شجل  �لقيد  رقللم  حملللدودة  م�شئولية  ذ�ت  �لللقللانللوين: 
�خلا�س  �لرتخي�س  �لغاء  بانهاب�شدد  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئللرة  تعلن 
بال�شركة �لللو�ردة �عاه وذلك مبوجب �لجللر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة 
.وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من 
Suggest_compalin@dubaided.  خال �لربيد �للكرتوين

�لثبوتية وذلك خال )15(  �مل�شتند�ت و�لور�ق  gov.ae مرفقا معه كافة 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    
   مذكرة اعالن بورود التقرير بالن�سر

رقم الدعوى 2012/58 كلي
�ىل �ملدعى عليه/ �شربي  مر�د حممد ب�شفته �ملالك �حلايل ل�شركة حافظ جروب 
تريدينغ م م ح حيث �ن �ملدعيان: 1- عمر حممد �شامة �لدبجي 2- حممد خري 
�شعيد �لهو�ري قد �قام عليك �لدعوى �حلقوقية رقم 2012/58 مدين كلي للمطالبة 
بندب خبري ح�شابي وقد قررت �ملحكمة �حالة �لدعوى �ىل خبري ح�شابي وقد �ودع 
تقريره بالدعوى وعليه يقت�شى ح�شورك �ىل �ملحكمة �ملدنية ) �لد�ئرة �لكلية(  يف 
�لقاعة رقم 2 بر�أ�س �خليمة �شباح يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة �لتا�شعة 
�شباحا ل�شتام �لتقرير و�لتعقيب عليه وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
�ملحكمة  فللان  �ملللحللدد  �لللوقللت  يف  وكيل عنك  �ر�للشللال  �و  عللن �حل�شور  تخلفك  حالة 

�شتبا�شر �لدعوى غيابيا بحقك.
 امانة �سر الدائرة الكلية

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
الدائرة املدنية الكلية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  884/ 2013 -جتاري - م ت - �س- اأظ

�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �حلديثة  تر�ك  موؤ�ش�شة   : �مل�شتاأنف 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت      �لفنية للمقاولت  �وبر�  �مل�شتاأنف عليه:  �لمار�ت 
بان  �شدها  �مل�شتاأنف  و�لز�م  �مل�شتاأنف  �حلكم  تعديل   : �ل�شتئناف  مو�شوع 
توؤدي �لفائدة �لقانونية 12% �ملطلوب �عانه/ �وبر� �لفنية للمقاولت �لعامة 
�جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2013/287 جت جز- م ت- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/6/30 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�شكر �آل  نهيان �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 التجاري

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

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/351   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

مدعى/ حممد لياقت مالك �شريخان مالك �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: 
حممد �ز�د حممد �كرب �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�جلن�شية:  �كرب  حممد  �ز�د  حممد  �عانه/  �ملطلوب  درهم   45.000 مببلغ 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  
وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
حمكمة  بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1086   ح نف�س- م ر-ب- اأظ

كوجنايو    �لبريتو  عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  كالي�شا  كارين  مدعى/ 
تو  �لبري  �عانه/  �ملطلوب  طاق  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبني  �جلن�شية: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لفلبني  عنو�نه:  كوجنايو �جلن�شية: 
موعد�   2013/7/4 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثالثة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/6/12
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/353   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

مدعى/ حممد فا�شل حممد ��شرف �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: حممد 
�ز�د حممد �كرب �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 
باك�شتان   �جلن�شية:  �كرب  حممد  �ز�د  حممد  �عانه/  �ملطلوب  درهم   50000
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/3 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/352   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

مدعى/ �شهيل �حمد مالك خان �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: حممد �ز�د 
وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  �كرب  حممد 
باك�شتان   �جلن�شية:  �كرب  حممد  �ز�د  حممد  �عانه/  �ملطلوب  درهم   37000
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/3 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/198 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
�شده  �ملنفذ  �لردن  �جلن�شية:  قا�شم  ح�شن  �شبحي  ع�شام  �لتنفيذ/  طالب 
رو�شيا  �عانه:  �ملطلوب  �لفلبني   �جلن�شية:  �وناجان  تولينتينو  رو�شيا   :
تولينتينو �وناجان �جلن�شية: �لفلبني  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
�مر   2013/99 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
�أد�ء  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/15 موعد� لنظر طلب 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -�بوظبي 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه،   

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/976 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة عرب �حلقول للطاقة و�لن�شاء�ت �جلن�شية: �لمار�ت    
�ملنفذ �شده : �شركة باطون لاعمال �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عانه:  
�ن طالب  بالن�شر مبا  �شركة باطون لاعمال �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/398 
جتاري - م ت-�س - �أظ    وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/9 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا  �لتنفيذ -�بوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/725 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
 : �ملنفذ �شده  �لتنفيذ/ ع�شام �شبحي ح�شن قا�شم �جلن�شية: �لردن  طالب 
فر��س  �عانه:   �ملطلوب  �لردن  �جلن�شية:  �ل�شخ�شري  فر��س ع�شام �شبحي 
�ن طالب  بالن�شر مبا  �لردن   عنو�نه:  �ل�شخ�شري �جلن�شية:  ع�شام �شبحي 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1036 
�ملو�فق 2013/6/30  �لحد  يوم  لنظره جل�شة  �أظ  وحدد  م ت- ب-  جت جز- 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا  �لتنفيذ -�بوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    
 تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى : مدين كلي رقم )2012/1438(
ز�يد-  �ل�شيخ  �شارع  دبللي-  بر  ليمتد/دبي  ��شتابلي�شمن  جيجا  �شتار  عليه:  �ملحكوم  �ىل   
�جتاه دبي- بجو�ر هيوند�ي لل�شيار�ت- بناية �ي ئي �ي- بجو�ر �لو�حه مول هاتف رقم 
�ملحكمة يف  بتاريخ 2013/4/15 قد حكمت عليكم هذه  بانه  042650700 نحيطكم علما 
��شانثري�ن بو نياه كالديفي ثري�بار  �بار  �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه. ل�شالح: ثري 
وبالز�م  بتاريخ 2006/9/1  �ملللوؤرخ  �لبيع  بف�شخ عقد  �ملحكمة  بالتايل: حكمت  ��شانثري�ن 
�ل�شركة �ملدعى عليه �ن توؤدي للمدعيني مبلغ مائة وت�شعون �لف درهم و�لزمتها �ن توؤدي 
لهما فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2012/9/5 وحتى متام 
�ل�شد�د و�لزمت �ل�شركة �ملدعى عليها �مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    
حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعانك بهذ� �لتبليغ. 

حرر بتاريخ : 2013/6/19
 قلم كتاب املحكمة         

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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بهدف اإثراء خربات اأطباء الأ�سرة والأطباء العامني
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية تنظم ملتقى اأطباء الأ�صرة والأطباء العامني

•• اأبوظبي-الفجر: 

تتبع  ، و�لتي  بللاإد�رة كليفاند كلينك  �ل�شيخ خليفة �لطبية  تنظم مدينة 
تعريف  بللهللدف  طبي  ملتقى  �شحة  �ل�شحية  للخدمات  �أبللوظللبللي  �شركة 
دولياً  �ملتبعة  �لعاجية  �لتد�بري  باأف�شل  �لعامني  �لأ�شرة و�لأطباء  �أطباء 
يف �لتعامل مع �أكر �لأمر��س �شيوعاً بدولة �لإمار�ت، �لأمر �لذي ي�شمن 
للمر�شى ت�شخي�شاً دقيقاً وعاجاً فعاًل وفق �أرقى �ملعايري �لدولية. ويتوىل 
تنظيم �مللتقى �لذي يعقد يف فندق دو�شت ثاين يف �أبوظبي يوم �جلمعة 28 
يونيو 2013 �لدكتور نايجل بيجي وعدد من كبار �لأطباء �لعاملني يف 
يف  �مل�شتجد�ت  �آخللر  مر�جعة  عنو�ن  وحتت  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ  »مدينة 

�إىل  �إ�شافة  �لطلع،  وغبار  �لغبار  ��شتن�شاق  عن  �لناجم  �لتح�ش�شي  �لأنللف 
و�آلم  و�لكتئاب  و�ل�شد�ع  و�ل�شكري  �لبطن  و�آلم  �لقلب،  �لدو�ر وخفقان 
�مللتقى  باأعمال  �مل�شاركون  �خلللرب�ء  و�شيتطرق  وغريهما.  �لظهر  �أ�شفل 
�إىل جتاربهم �ل�شخ�شية مع مر�شاهم بهدف تعريف �لأطباء �حلا�شرين 
بدولة  �شيوعاً  �لأكلللر  لللاأمللر��للس  فاعلية  �لأكلللر  �لعاجية  باملنهجية 
نايجل  �لدكتور  وقللال  عامة.  �ملنطقة  وبلللللد�ن  �ملتحدة  �لعربية  �لإملللار�ت 
�مللتقى، يف �ملجمل، يتعامل �لأطباء �لعامون  بيجي يف تعليقه على �نعقاد 
و�أطباء �لأ�شرة بالإمار�ت مع �لأمر��س غري �ملعدية �لناجمة عن �أ�شاليب 
وغري  مبهمة  �لأمللر��للس  تلك  �أعر��س  تكون  �لعادة  ويف  �لع�شرية،  �حلياة 
حا�شمة، �لأمر �لذي ي�شتلزم �ل�شتعانة بو�شائل ت�شخي�شية فعالة . و�أ�شاف 

�إىل  �مللتقى  ويهدف   ، �لأ�شرة  و�أطباء  �لعامني  لاأطباء  �لطبية  �ملمار�شة 
�لتعريف باأف�شل تد�بري �لرعاية �لطبية �ملائمة للحالت �ملر�شية �لأكر 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإمللللار�ت  دولللة  يف  �لأطللبللاء  معها  يتعامل  �لتي  �شيوعا 
�لأ�شرة وح�شد من �لأطباء �ملخت�شني  �أطباء  �مللتقى عدد من  وي�شارك يف 
و�لغدد  �له�شمي،  و�جلهاز  �لتنف�شي،  و�جلهاز  و�لرئة  �لقلب،  �أمر��س  يف 
و�لروماتيزم. ومن  �لنف�شية  و�لأمر��س  �لأطفال  �أمر��س  �ل�شم، وكذلك 
�أبوظبي  يف  �ل�شحية  �لرعاية  معايري  تعزيز  يف  �مللتقى  ي�شهم  �أن  �ملللوؤمللل 
ودولللللة �لإمللللللار�ت �لللعللربلليللة �ملللتللحللدة ب�شكل عللللام.  ويللرتكللز �لللبللحللث خال 
�مللتقى على د�ء �ل�شكري، و�رتفاع �شغط �لدم، و�آلم �ملفا�شل �لناجمة عن 
�لتهاب  �لعام، مثل  �لوقت من  �شيوعاً يف هذ�  �لأكللر  و�لأمللر��للس  �ل�شمنة 

ي�شعر  �أنلله  طبيبه  �ملري�س  يخرب  حني  �ملثال،  �شبيل  على  بيجي:  �لدكتور 
بعط�س د�ئم ويتبول مر�ر�ً، فاإن تلك �لأعر��س حتتمل �أكر من ت�شخي�س؛ 
فرمبا �أنه م�شاب بال�شكري، ورمبا �أن ذلك ناجم عن كرة تناول �لقهوة ل 
�أكر، وباملثل، عندما يعاين �أحدهم �شد�عاً مزمناً فقد يكون �ل�شبب �رتفاع 
�شغط �لدم، وقد يكون �لأمر �أبعد ما يكون عن ذلك، كاأن يعاين �ملري�س 
�شغطاً نف�شياً �أو عاطفياً على �شبيل �ملثال . وكما كان �حلال خال ملتقيات 
�ملر�جعة �لتحديثية �ل�شابقة �لتي ��شت�شافتها مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية 
لإثر�ء خرب�ت و�لرتقاء بقدر�ت �لأطباء �لعامني و�أطباء �لأ�شرة، �شين�شب 
وثيقة  �ل�شحية  �لق�شايا  على  �لللقللادم  �مللتقى  باأعمال  �مل�شاركني  �هتمام 

�ل�شلة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

اللواء الع�صماوي: الإمارات حققت العديد من الإجنازات يف جمال مكافحة املخدرات

الإمارات تعتمد اإ�صرتاتيجيات �صاملة حلماية وكفالة حقوق العمالة

•• دبي-وام:

�لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب  �لع�شماوي  حممد  مهدي  �جلليل  عبد  �للو�ء  �أكللد 
ملكافحة �ملخدر�ت يف وز�رة �لد�خلية مدير �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف 
�أن �لدولة تبو�أت خال �ل�شنو�ت �لأخللرية مكانة مرموقة على  �شرطة دبي .. 
مكافحة  جمللال  يف  �لإجنلللاز�ت  من  �لعديد  وحققت  �لللدويل  �لتعاون  م�شتوى 
�ملخدر�ت من خال فرق �لعمل �لدولية �مل�شرتكة يف هذ� �ملجال �أو م�شاهمتها 
�ملبا�شرة يف �إحباط �لعديد من عمليات �لتهريب يف �آ�شيا و�أفريقيا و�أوربا �شنويا. 
يونيو  �شهر  من   26 ي�شادف  �لللذي  للمخدر�ت  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  و�أ�للشللاد 
للقيادة  �ل�شادقة  و�لإر�دة  �ل�شديدة  و�ملنهجية  �لو��شحة  بالروؤية  عام  كل  من 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد  �لر�شيدة يف دولة �لإمللار�ت ممثلة مبعايل �لفريق �شمو 
�لللوزر�ء وزير �لد�خلية ومعايل �لفريق �شاحي  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
وجهود  �ملزينة  مطر  خمي�س  ونائبه  دبللي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  متيم  خلفان 
ملكافحة  �لعامة �لحتادية  و�لإد�رة  �لدولة  �ملخدر�ت يف  ملكافحة  �لعليا  �للجنة 
�ملخدر�ت يف وز�رة �لد�خلية وجميع �شباط و�شف �شباط و�أفر�د �أجهزة مكافحة 
�ملخدر�ت يف �لدولة. وو�شف جميع �لعاملني يف ميد�ن مكافحة �ملخدر�ت باأنهم 
�نتماوؤهم  عليهم  يحتمه  �لللذي  لو�جبهم  �أد�ئهم  يف  يتفانون  خمل�شون  رجللال 
للوطن وهم ل ياألون جهد� يف �ملاحقة و�لتتبع و�لت�شدي لأي ن�شاط �إجر�مي 
�لتي حظيت  �ملرموقة  �ملنزلة  �أن  و�أ�شاف  �أو خارجيا.  يت�شل باملخدر�ت د�خليا 
بها �لدولة تاأكدت خال م�شاركتها يف �أعمال موؤمتر �أيديك 31 �لذي عقد يف 
�لعا�شمة �لرو�شية مو�شكو حيث حظيت م�شاركة وفد وز�رة �لد�خلية باهتمام 
دويل بالغ وحر�س معظم روؤ�شاء �لوفود �مل�شاركة على تعزيز �لعاقات �لثنائية 
بني �أجهزة مكافحة �ملخدر�ت لديهم ووز�رة �لد�خلية يف �لدولة. وحول �أهمية 

�مليد�نية و�ل�شتخبار�تية لاإد�رة على �مل�شتويني �ملحلي و�خلارجي حتت مظلة 
�لدولية  �لأمنية  و�لأجهزة  و�ملنظمات  �لهيئات  وبالتن�شيق مع  �لد�خلية  وز�رة 
مت  �لتي  �لإد�رة  لدى  �مل�شجلة  �لق�شايا  عدد  �أن  و�أ�شاف  و�ملحلية.  و�لإقليمية 
ق�شية   943 �إليها  �مل�شار  �لفرتة  عن  �ملخت�شة  �لقانونية  �جلهات  �إىل  رفعها 
تتعلق  حمللظللورة  ن�شاطات  ممار�شة  بتهم  عليهم  �ملقبو�س  �لأ�شخا�س  وعللدد 
 257 �ألف و  باملخدر�ت جتارة وتهريبا وترويجا وتعاطيا خال �لفرتة ذ�تها 
متهما .. فيما بلغت كمية �ملخدر�ت �مل�شبوطة خال هذه �لفرتة طنا و�حد� 
�مل�شبوطة  �ملللخللدرة  �لأقللر��للس  عللدد  507 جللر�مللات وبلغ  و  74 كيلوجر�ما  و 
�نت�شار  �ألف قر�س مما يعك�س وبو�شوح تفاقم ظاهرة   142 و  حو�يل مليون 
عليها  للمخدر�ت  و�ملللروجللني  �لتجار  و�عتماد  �لأقللر��للس  �ملللخللدر�ت عن طريق 
ل�شهولة نقلها و�إخفائها �إ�شافة للعديد من �ملز�يا �لت�شويقية و�لربحية �لأخر. 
وعز� �شعادته �لنجاح �لذي حققته �شرطة دبي يف جمال مكافحة �ملخدر�ت �إىل 
�لدرجة �ملتقدمة �لتي بلغتها �لإد�رة على م�شتوى �لتعاون �لدويل مما �شاهم يف 
زيادة �ل�شبطيات �ملحلية و�خلارجية وجعل من دبي و�لإمار�ت عموما م�شدر 
�ل�شهولة  مللن  لي�س  طريقهم  يف  كلللاأد�ء  وعقبة  �ملللخللدر�ت  ومهربي  لتجار  قلق 
مبكان جتاوزها. وقال �لع�شماوي �إن �لتحديات يف هذ� �ل�شاأن كبرية لأن جتار 
�بتد�ع طر�ئق  �لتفكري يف  ر�أيلله لن يكفو� عن  لها بح�شب  و�ملنتجني  �ملخدر�ت 
و�أ�شاليب جديدة ومتطورة يف تهريب �ملخدر�ت م�شتغلني كل جديد مما تنتجه 
�ملزيد من  �أنو�عها و�أ�شنافها �لأمر �لذي يتطلب  �لتقنيات �حلديثة مبختلف 
�جلهد و�لتن�شيق و�لتعاون مابني �لأجهزة �ملخت�شة مبكافحة �ملخدر�ت يف وز�رة 
�لد�خلية كافة و�جلهات و�ملنظمات �لدولية �ملعنية بهذ� �ل�شاأن. وطالب جميع 
�أفر�د �ملجتمع �ملحلي بالتعاون مع �أجهزة مكافحة �ملخدر�ت يف �لدولة بغر�س 
�لت�شدي جميعا لهذه �لآفة �لتي تدمر �لعقول وتبدد طاقات وثرو�ت �لوطن 

روؤى  �إن�شانية تتج�شد من خالها  �إنها منا�شبة عاملية   .. �شعادته  �ملنا�شبة قال 
وتطلعات �ملجتمع �لإن�شاين ككل �إىل �لتخل�س من �نت�شار �ملخدر�ت يف �لعامل 
و�جلر�ئم �لتي تنجم عن ذلك .. م�شري� �إىل رمزية �ل�شعار ر�فق من بك ر�فق 
مللدى عامني  �لللدولللة وعلى  �ملللخللدر�ت يف  ملكافحة  �لعليا  �للجنة  �أقللرتلله  �لللذي 
متتاليني. و�أو�شح ما ي�شتوحى منه ب�شاأن �لدور �لهام لاأ�شرة يف جتنيب �أبنائها 
لت�شرفات  �لأهلللل  ومتابعة  �شهر  خللال  مللن  �لللقللومي  �ل�شلوك  عللن  �لنللحللر�ف 
من  لهم  �مل�شتمر  وحتذيرهم  �لأ�شحاب  من  ير�فقون  ملن  ومعرفتهم  �لأبللنللاء 
�للو�ء عبد  ونللوه  للتهلكة.  يعر�س �شاحبه  �إذ ل خري يف �شديق  �ل�شوء  رفقاء 
ملختلف  وم�شوؤولية وطنية لبد  و�جللب  �ملخدر�ت  مكافحة  بللاأن  �جلليل مهدي 
ت�شاهم  �أن  من  �ملجتمع  وتطوير  وتنمية  �أمللن  على  و�ل�شاهرة  �لفاعلة  �لقوى 
�لعمل  �ملزيد من  بذلها  �لو�قع من خللال  �أر�للس  �ل�شعار على  هللذ�  يف جت�شيد 
على توعية �أفر�د �ملجتمع من خماطر �نت�شار �ملخدر�ت وم�شاهمتها يف �حتو�ء 
و�أ�شار  �ل�شحيح.  �لطريق  �أن ينحرفو� عن  �أقد�رهم  لهم  �شاءت  �لذين  وعاج 
فئات  عن  بجائزتني  دبي  �شرطة  يف  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  فوز  �إىل 
�لتميز �لإد�ري يف جائزة وزير �لد�خلية للتميز 2013 وذلك عن �أف�شل فريق 
للعمل �مل�شرتك على �ل�شعيد �خلارجي عملية �لقر�س منوذجا و�أف�شل فريق 
�أن  و�أ�شاف   . �لربتقال  �لد�خلي عن عملية جني  �مل�شتوى  عمل م�شرتك على 
�لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة دبي �أ�شدرت مبنا�شبة �ليوم �لعاملي 
ملكافحة �ملخدر�ت .. �إح�شائية عن �لفرتة �ملمتدة من �لأول من يونيو �إىل 31 
�مل�شبوطة  و�لكميات  و�لأ�شخا�س  �لق�شايا  �أعللد�د  على  ��شتملت   2013 مايو 
و�لكوكايني  و�ملللارجللو�نللا  و�لأفلليللون  و�حل�شي�س  كالهريوين  �ملللخللدرة  �ملللو�د  من 
و�ل�شبو و�ل�شبي�س و�لقات و�خل�شخا�س و�لكر�ك و�لكود�يني �إ�شافة لاأقر��س 
�لإح�شائية عك�شت جانبا من �جلهود  �لللو�ردة يف  �لأرقللام  �أن  و�أو�شح  �ملخدرة. 

�هتماما  �ملللخللدر�ت  مكافحة  �لللوقللائللي يف  �جلللانللب  تللويل  �لإد�رة  بللاأن  منوها   ..
كبري� وعلى نحو ل يقل درجة عن �هتمامها باجلانب �مليد�ين ونظم �حلمات 
�ملخدر�ت على  و�أ�شر�ر  �إبللر�ز خماطر  �إىل  تهدف  �لتي  �لتوعوية �جلماهريية 
�لعديد من  �لإد�رة تنظم  �أن  و�أ�شاف   . �ملجتمع عموما و�ل�شباب خا�شة  �أفللر�د 
بامل�شاركة  وتتمثل  �جلماهريي  �لت�شال  مفهوم  حتت  تندرج  �لتي  �لفعاليات 
�ملجتمعية  و�لهيئات  و�لللدو�ئللر  �للللوز�ر�ت  تنظمها  �لتي  �لفعاليات  خمتلف  يف 
و�إقامتها للندو�ت �لثقافية حول �أ�شر�ر �ملخدر�ت وكيفية �لتغلب على �نت�شارها 
�خلا�شة  للمعار�س  وتنظيمها  و�جلللامللعللات  �ملللد�ر�للس  يف  �ملللحللا�للشللر�ت  و�إلللقللاء 
�خلدمية  و�ملوؤ�ش�شات  للدو�ئر  فيها  �ملحا�شرين  طللو�قللم  وزيلللارة  �ل�شاأن  بهذ� 
تلك  و�لعاملني يف  �ملوظفني  لتب�شري  و�لإملللار�ت عموما  دبي  و�لقت�شادية يف 
للمو�رد  �لتنمية  �شعيد  وعلى  �ملخدر�ت.  تعاطي  و�أ�شر�ر  مبخاطر  �ملوؤ�ش�شات 
�لب�شرية..�أو�شح �أن �لإد�رة تعنى بتطوير خرب�ت كو�درها �شباطا و�شف �شباط 
و�أفر�د� من خال �لدور�ت و�لبعثات و�ملوؤمتر�ت �لدولية �لتي ت�شارك فيها هذه 
�لعامة  �لإد�رة  مع  وبالتعاون  تنظم  وهي  �لد�خلية  وز�رة  مظلة  حتت  �لكو�در 
للتدريب يف �شرطة دبي دور�ت تاأهيلية على مد�ر �ل�شنة ملختلف �لكو�در �لأمنية 
�لعاملة يف �ملنافذ �حلدودية �لربية و�لبحرية و�جلوية حول طر�ئق و�أ�شاليب 
نائب  و�أكللد  ذ�تلله.  بال�شاأن  تت�شل  �لتي  �ملو��شيع  �ملللخللدر�ت وغريها من  �إخفاء 
رئي�س �للجنة �لعليا ملكافحة �ملخدر�ت يف وز�رة �لد�خلية مدير �لإد�رة �لعامة 
ملكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة دبي �أن �لإد�رة تتعاون وتن�شق مع �لوز�ر�ت و�لهيئات 
�ملعنية كوز�رة �ل�شحة يف �لدولة وهيئة تنمية �ملجتمع يف دبي و�لإد�رة �لعامة 
لاأدلة �جلنائية وعلم �جلرمية يف �شرطة دبي �ملخترب �جلنائي لتعزيز �لرقابة 
و�ملتابعة و�ل�شبط لعمليات �شرف �لأدوية �ملخدرة و�لر�شد �لدقيق لأي مو�د 

م�شبوهة يحاول بع�س �ملغامرين �إدخالها �إىل �لدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

يعد �لقطاع �خلا�س �مل�شدر �لأكرب لت�شغيل وتوفري فر�س �لوظائف و�لعمل 
للعمالة  �لتي تعترب جمتمعا جاذبا  ل  �لللدولللة  �عتمدت  لللذ�  �لإملللار�ت  دولللة  يف 
 200 �أر��شيها �ملايني من �لعاملني من نحو  �لو�فدة حيث ت�شت�شيف على 
وكفالة  حلماية  �شاملة  �إ�شرت�تيجيات  ل  �لللعللامل  قلللار�ت  خمتلف  مللن  جن�شية 
وقو�نينها  ت�شريعاتها  با�شتمر�ر على حتديث  �لو�فدة وعملت  �لعمالة  حقوق 
و�إجر�ء�تها �لتنفيذية لتكفل لها �حلماية من �لإ�شاءة يف �ملعاملة �أو �ل�شتغال 
يف �لعمل. ويحظى �لعاملون يف قطاعات �لدولة باعتبارهم �شركاء يف �لتنمية 
و�ل�شتقر�ر  و�لأمللللن  و�ملللعلليلل�للشللة  �لإقلللاملللة  مللن  جلليللد  عللائللاتللهللم مب�شتوى  مللع 
�لعمل  لعاقات  �شارمة  قللو�نللني  تنظمها  �لتي  كاملة  بحقوقهم  ويتمتعون 

�إ�شافة �إىل حريتهم يف ممار�شة معتقد�تهم و�شعائرهم �لدينية.
وو�شعت وز�رة �لعمل �إ�شرت�تيجية وخطة عمل تكفل حق �لعمال يف �حل�شول 
�ملرونة  من  �ملزيد  يحقق  مبا  �لعمل  �شوق  �آليات  وتطوير  �لعادل  �لأجللر  على 
�لعمل  وبيئة  �ملائم  �ل�شكن  توفري  جانب  �إىل  �لعمالة  تنقل  حركة  وحترير 
�لآمنة و�شبل �لنت�شاف �لفعالة وت�شهيل عملية �لتقا�شي بالإ�شافة �إىل تعزيز 

�أطر �لتعاون �لثنائي و�لدويل يف جمال ��شتجاب �لعمالة.
�لعمايل  لل�شكن  �لعامة  �ملعايري  دليل  باعتماد  قللر�ر�  �لللوزر�ء  و�أ�شدر جمل�س 
�أ�شحاب  م�شوؤولية  على  �لللقللر�ر  �شدد  حيث  به  �مللحقة  و�خلللدمللات  �جلماعي 
حيث  عامليا  �ملعتمدة  �ملعايري  مع  يتنا�شب  عمايل  �شكن  توفري  بوجوب  �لعمل 
بلغ  و�لللتللي  �ملللعللايللري  تلك  وفللق  �لنموذجية  �لعمالية  �مللللدن  بللاإنلل�للشللاء  �لللبللدء  مت 
مليار   20 �إن�شائها  تكلفة  بلغت  23 مدينة  �أبوظبي وحدها  عددها حاليا يف 
درهم وت�شتوعب �أكر من 385 �ألف عامل..وتتوفر يف هذه �ملدن �لعديد من 
�لعامة  و�لجتماعية و�حلد�ئق  �لريا�شية  �لأن�شطة  و�لت�شهيات منها  �ملز�يا 
و�لرعاية  و�لتلفاز  �لإنرتنت  وخدمات  لل�شينما  وقاعات  �لتجارية  و�لأ�للشللو�ق 
�ل�شحية و�خلدمات �لأمنية. ويف جمال حماية �لأجور .. �أطلقت وز�رة �لعمل 
�أجور عمالها  بتحويل  �لعاملة  �ملن�شاآت  تقوم مبوجبه  �إلكرتونيا  نظام حماية 
عرب �مل�شارف و�شركات �ل�شر�فة �ملعتمدة. ويتيح �لنظام للوز�رة �لطاع على 
�شاملة. وقد كان من  بيانات  �لأجللور من خال وجللود قاعدة  عمليات �شرف 
نتائج �عتماد هذ� �لنظام توفري �حلماية لأجللور ما يزيد عن ثاثة مايني 
وخم�شمائة �ألف عامل يعملون يف 215 �ألف من�شاأة حيث يتم حاليا ت�شليمهم 
�لللدوللليللة منوذجا  �لعمل  بللات وفللقللا ملنظمة  �للللذي  �لنظام  �أجللورهللم عللرب هللذ� 

يحتذى به عربيا و�إقليميا ودوليا.
بلد�نهم  يف  �أ�شرهم  �إىل  مدخر�تهم  حتويل  يف  حقوقهم  �لقو�نني  تكفل  كما 
2012 . وتبنت  �لعام  464 مليون درهم يف  70 مليار� و  و�لتي بلغت نحو 
مبا  للعمل  بيئة  �أف�شل  لتوفري  �لإجر�ئية  �ملبادر�ت  من  �لعديد  �لعمل  وز�رة 
يتو�فق مع �ملعايري �ملعمول بها دوليا حيث جتلى ذلك يف مبادرة حظر �لعمل 
درجة  يف  كبري�  �إرتفاعا  ت�شهد  �لتي  �ل�شيف  �أ�شهر  خال  �لظهرية  �أوقللات  يف 

�حلر�رة يف منطقة �خلليج �لعربي.
�لعمل حماكم  وز�رة  �أن�شاأت  �لتقا�شي حيث  للعمال حق  �أي�شا  �لدولة  وكفلت 
حلها  تعذر  حللال  يف  �ل�شرعة  وجلله  على  فيها  و�لللبللت  للنظر  خمت�شة  عمالية 
وديللا بني طرفيها بو�شاطة من �لللوز�رة. و�تخذت دولللة �لإمللار�ت �لعديد من 
على  للعمالة  �ملر�شلة  �لللدول  م�شاعدة  �شاأنها  من  �لتي  و�ل�شيا�شات  �لتد�بري 
منع تعر�س عمالها قبل جميئهم للعمل يف �لدولة لأية ممار�شات خاطئة من 
قبل وكالت �لتوظيف �لعاملة يف تلك �لبلد�ن كتح�شيل �لأمو�ل منهم نظري 
ت�شغيلهم يف �لدولة وغري ذلك من �ملمار�شات �لتي تغرر بالعمال وذلك كمبادرة 
تن�شجم مع �أهد�ف حو�ر �أبوظبي �لذي �أطلقته دولة �لإمار�ت يف �لعام 2008 
مب�شاركة 21 دولة م�شتقبلة ومر�شلة للعمالة بهدف حت�شني �إد�رة دورة �لعمل 
�لو�فد  �لعامل  �إقامة  �لإر�شال ثم  بلد  �لإعللد�د يف  �لتعاقدي بدء� من مرحلة 
بدولة �ل�شتقبال تليها مرحلة �لإعد�د للعودة �إثر �نتهاء فرتة �لتعاقد و�أخري� 

مرحلة �لعودة و�إعادة �ندماج �لعامل يف جمتمعه �لأ�شلي.
وقد �أثنت �لعديد من �ملنظمات �لدولية �ملعنية بال�شوؤون �لعمالية وعلى ر�أ�شها 
منظمة �لعمل �لدولية بال�شيا�شات و�لآليات �لتي تطبقها وز�رة �لعمل لتنظيم 
بالوز�رة  بالب�شر  �إن�شاء ق�شم مكافحة �لجتار  بينها  ورقابته من  �لعمل  �شوق 
على  تنطوي  قد  ممار�شات  �أيللة  ملنع  �خلا�شة  �لتوظيف  وكللالت  عمل  و�شبط 
�لعمل  و�آليات منح ت�شاريح  �إجللر�ء�ت  بالب�شر وتطوير  �أو �لجتار  �ل�شتغال 
مبا يقطع �لطريق على �لجتار بالتاأ�شري�ت و�إن�شاء وحد�ت �لرعاية �لعمالية 
وفرق �لتفتي�س �لعمايل ووقاية �شوق �لعمل من �أن يكون بو�بة لاجتار بالب�شر 

�أو ممار�شات �لعمل �لق�شري و�ل�شتغال و�نتهاكات حقوق �لإن�شان . 

تن�سيق دويل 
وبحث معايل �شقر غبا�س وزير �لعمل يف 7 مار�س 2012 يف دبي مع برنت 
ولنت �لقائم باأعمال �لأمني �لعام للمنظمة �لدولية لأ�شحاب �لأعمال ير�فقه 
�لدولية  �لعمل  �لأعمال مبنظمة  لأ�شحاب  �لإقليمي  �مل�شت�شار  ربنهات  جاري 
باملكتب �لإقليمي ببريوت .. �إ�شهامات �ملنظمة يف تنظيم و��شتقر�ر �شوق �لعمل 
جانب  �إىل  �ملجال  هذ�  يف  �لطرفني  بني  �لفني  و�لتن�شيق  �لتعاون  خال  من 
�لدولية  �ملنظمة  �شعيد  على  �ملطروحة  و�ملللبللادر�ت  �لق�شايا  �أهللم  ��شتعر��س 
�لتي  �ملللبللادر�ت  وتطوير  لتنفيذ  و�لتن�شيق  �لتعاون  و�شبل  �لأعللمللال  لأ�شحاب 

�لعمل يف دول  �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء  �ملكتب  بال�شر�كة مع  للموؤهات وذلك 
�لدويل  و�لللبللنللك  �ل�شويد  وحللكللومللة  �لعربية  �خلليج  للللدول  �لللتللعللاون  جمل�س 
ومب�شاركة ممثل �لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة �خلا�س ب�شوؤون �لهجرة و�لتنمية 
وعدد من �ملنظمات و�لهيئات �لإقليمية و�لدولية �ملعنية و150 �شخ�شية من 

وزر�ء �لعمل وخرب�ء �لعمل و�لهجرة من خمتلف �أنحاء �لعامل.
و�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة يف كلمته يف �فتتاح هذ� �ملوؤمتر و�لتي �ألقاها نيابة عن �شموه 
معايل �شقر غبا�س وزير �لعمل �إن دولة �لإمار�ت حتر�س على توفري ظروف 
�أي  مع  للتعامل  كافة  �جلهود  وبذل  �إليها  للو�فدين  �لكرمية  و�حلياة  �لعمل 
وخطة  �إ�شرت�تيجية  تطبيق  ذلللك  يف  مبللا  �لللو�فللدة  �لعمالة  تللو�جلله  م�شكات 
�شموه  وقللال   . بالدولة  �لو�فدة  �لعمالة  حقوق  وكفالة  لتوفري  �شارمة  عمل 
متكنت  �لعاملية  �لقت�شادية  �لأزملللة  تد�عيات  من  �لرغم  وعلى  �لإملللار�ت  �إن 
خال �ل�شنو�ت �لأربع �لأخرية من �لعام 2009 �إىل �لعام 2012 من توفري 
فر�س عمل مبعدل �شنوي قارب �ملليون فر�شة �إ�شتفاد منها �لو�فدون من تلك 
�لبلد�ن ما �أ�شهم يف �لتخفيف من حدة �لبطالة �ملتفاقمة على �شعيد �لإقليم 
وتلك �لدول . و�أ�شار �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان يف هذ� �ل�شدد �إىل 
�أن �إجمايل حتويات �لعمالة �لو�فدة يف �لإمللار�ت بلغ يف �لعام 2012 �أكر 
من 70.5 مليار درهم ما يعادل 19.2 مليار دولر �أمريكي وبن�شبة 24 يف 
�ملائة من �إجمايل �لتحويات �لنقدية للعمالة �لو�فدة يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي و�لتي بلغت 80 مليار دولر يف �لعام 2012. و�أكد �شموه على �أن 
هذ� �ملوؤمتر يكت�شب �أهمية خا�شة كونه يعقد للمرة �لأوىل يف دولة �لإمار�ت 
ودول جمل�س �لتعاون. وكانت دولة �لإمللار�ت قد فازت بع�شوية جمل�س �إد�رة 
دورته  يف  �لللعللام  �ملللوؤمتللر  يف  جللرت  �لتي  �لنتخابات  يف  �لعربي  �لعمل  منظمة 
�لتا�شعة و�لثاثني يف �شهر �إبريل 2012 مبقر �ملنظمة بالقاهرة وذلك بني 
ثماين دول تر�شحت للع�شوية . كما ح�شلت على ع�شوية هيئة �لرقابة �ملالية 

�لتي تعنى بالتدقيق و�لرقابة �ملالية على �أعمال �ملنظمة.
�إد�رة منظمة  2013 ع�شو� يف جمل�س  كما �نتخبت دولة �لإمللار�ت يف يونيو 

�أ�شحاب �لعمل �لدولية مبقرها يف جنيف للمرة �لثالثة على �لتو�يل.

التوطني
�مل�شتمرة  جللهللودهللا  و2013   2012 �لللعللامللني  خللال  �لعمل  وز�رة  وكثفت 
�شاحب  �إطللاق  بعد  خا�شة  للتوطني  �لدولة  و��شرت�تيجيات  خطط  لتنفيذ 
لتعزيز  �أب�شر  مبادرة  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م�شاركة �لكو�در �لوطنية يف �شوق �لعمل و�إعان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي عام 
�آل  ز�يللد  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  لتوجيهات  وتنفيذ�  للتوطني  عاما   2013
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ومتابعة �شموه �حلثيثة 
مللف �لتوطني و��شتقطاب �ملو�طنني للعمل يف �لقطاع �خلا�س وحت�شني ظروف 
�لعمل فيه . و�أعلنت وز�رة �لعمل عن ت�شجيل �ألفني و200 مو�طن ومو�طنة 
من �لعاملني يف �لقطاع �خلا�س لدى برنامج �خل�شومات و�لعرو�س �ملميزة 
 2013 �لعام  بد�ية  �لربنامج  �نطاق  منذ  وذلللك  �أب�شر  مبادرة  بر�مج  �أحللد 
�لتي  �خلللدمللات  مللن  �ل�شتفادة  تخولهم  �لتي  �لبطاقات  ت�شليمهم  مت  حيث 
كما   . �لآن  حتى  �لربنامج  يف  م�شاركة  وخا�شة  حكومية  جهة   23 تقدمها 
�لربنامج  ت�شارك يف  �لتي  �لقطاع �خلا�س  �لللوز�رة عن منح موؤ�ش�شات  �أعلنت 
�إجنللاز معاماتها يف �شالت �خلدمة  �لأولوية يف  �إعطاءها  مز�يا عدة ت�شمل 
بديو�ين �لوز�رة باأبوظبي ودبي و�ملكاتب يف �لإمار�ت �لأخرى و�ل�شماح لهذه 
�للكرتونية  �لبو�بة  يف  باملجان  خدماتها  عن  و�لإعللان  بالرتويج  �ملوؤ�ش�شات 
�شتة  كل  �لللوز�رة  تنظيمه مببنى  يتم  �إ�شر�كها يف معر�س  �إىل  �إ�شافة  للوز�رة 
عللاج فجوة  �شبل  حللول  در��للشللة  �للللوز�رة  �أعلللدت  كما   . �شنويا  وتكرميها  �أ�شهر 
�لرو�تب بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س لت�شجيع �لكو�در �ملو�طنة للعمل 
�لعاملني يف  عللدد  �إجللمللايل  �إن  �لعمل  وزيلللر  مللعللايل  وقلللال   . بالقطاع �خلللا�للس 
�لقطاع �خلا�س يبلغ نحو �أربعة مايني عامل منهم 20 �ألف عامل مو�طن 
لللوجللود جلنة  وذلللك  �مل�شارف  �ملللائللة منهم يف قطاع  65 يف  نحو  يعمل  فقط 
خمت�شة تعنى بالتوطني يف هذ� �لقطاع . و�أ�شار معاليه �إىل �أن ذلك يعني �أن 
�لقطاع �خلا�س ميتلك فر�س عمل و��شعة ت�شتوعب �لقوى �لعاملة �ملو�طنة 
على �ملدى �لق�شري و�ملتو�شط و�لبعيد. يذكر �أن وز�رة �لعمل حققت يف �لعام 

2011 �أعلن ن�شبة توطني على م�شتوى �لوز�ر�ت بو�قع 98 يف �ملائة . 

دليل ا�سرتاتيجي 
و�أطلقت وز�رة �لعمل يف �لعام 2012 دليل �إ�شرت�تيجية وز�رة �لعمل 2011-

وحتقيق  �ملوؤ�ش�شي  �أد�ئللهللا  تعزيز  على  �لللللوز�رة  حللر�للس  يللوؤكللد  �للللذي   2013
�لن�شجام بني عملياتها �لت�شغيلية و�ملوجهات �ل�شرت�تيجية للدولة وتطبيق 
عمل  يف  ومتاأ�شلة  �أ�شا�شية  ركيزة  باعتباره  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  مفهوم 
قيا�س  وموؤ�شر�ت  و��شحا  زمنيا  �إطلللار�  �لدليل  ويحدد  �لحتللاديللة.  �حلكومة 
. ويف هذ� �لإطللار د�شن معايل �شقر  دقيقة يف تنفيذ �خلطة بكفاءة وفعالية 
�لأوىل من نظام معلومات  �ملرحلة   2012 31 يناير  �لعمل يف  غبا�س وزير 
�شوق �لعمل يف �لدولة �لذي يهدف �إىل دعم جهود تطوير �شيا�شات ذ�ت كفاءة 

ت�شهم يف تعزيز و��شتقر�ر �شوق �لعمل حتقيقا لأهد�ف �ملنظمة �لدولية �إ�شافة 
�إىل عدد من �مل�شاريع �لتي تعمل �لوز�رة على تنفيذها حاليا.

كما ��شتعر�س معايل وزير �لعمل مع وليام �شوينج �ملدير �لعام ملنظمة �لهجرة 
�لدولية يف 27 مار�س 2013 باأبوظبي �لإجللر�ء�ت �لتي تطبقها �لللوز�رة يف 
ذلك يف م�شاعدة  ودور  �لتوظيف �خلا�شة  وكللالت  وتنظيم عمل  �إطللار �شبط 
بها هذه  تقوم  قللد  �شلبية  �أيللة ممللار�للشللات  مللن  للحد  للعمالة  �مللل�للشللدرة  �للللدول 
�لر�غب  �لعامل  مللن  مللادي  مقابل  على  �حل�شول  مثل  بلد�نها  يف  �لللوكللالت 
تكاليف  ل�شد�د  �أجللره  من  �لقتطاع  �أو  �ملللوؤقللت  للعمل  �لللدولللة  �إىل  بالنتقال 
��شتقد�مه. و�أ�شاد �ملدير �لعام ملنظمة �لهجرة �لدولية بالدور �لذي تلعبه دولة 
�ملوؤقت وخ�شو�شا  �لتعاقدي  �لعمل  �إد�رة دورة  �لإمار�ت ومببادر�تها بتح�شني 
�ملر�شلة و�مل�شتقبلة  �لدول  �أبوظبي وما تبعه من لقاء�ت جمعت  مبادرة حو�ر 
للعمالة. ويذكر �أن �للقاء �لت�شاوري �لثاين لل حو�ر �أبوظبي- 2 قد عقد خال 
�لفرتة من 17 �إىل 19 �إبريل 2012 يف �لعا�شمة �لفلبينية مانيا مب�شاركة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإملللار�ت  دولللة  للعمالة وهللي  دولللة منها دول م�شتقبلة   21
ومملكة �لبحرين و�ململكة �لعربية �ل�شعودية و�شلطنة عمان ودولة قطر ودولة 
�لكويت بجانب 11 دولة مر�شلة للعمالة هي �أفغان�شتان وبنجادي�س و�ل�شني 
و�لهند و�إندوني�شيا ونيبال وباك�شتان و�شريانكا وتاياند وفيتنام �إ�شافة �إىل 

ممثلي كل من ماليزيا و�شنغافورة وكوريا �جلنوبية ب�شفة مر�قبني.
و�أقر �للقاء يف ختام �أعماله �إعان مانيا �لذي تبنى جمدد� �لإطار �لتفاهمي 
حلو�ر �أبوظبي باعتباره مبادرة طوعية للحو�ر بني �لدول �لأع�شاء من �أجل 
يف  �لتوظيف  �إجلللر�ء�ت  وحت�شني  �لعمال  مهارة  لتطوير  �لعمل  فر�س  زيللادة 
يف  و�لعر�س  �لطلب  بني  �ملطلوب  �لتو�زن  وتاأمني  و�مل�شتقبلة  �ملر�شلة  �لللدول 
�شوق �لعمل وجتهيز �لعمال للعودة �إىل بادهم بعد �نتهاء عقودهم وتزويدهم 
بخرب�ت مكت�شبة ت�شهل عملهم مرة �أخرى يف �أوطانهم �لأم . كما �أكد �لإعان 
و�أو�شى مبزيد من  �إطار م�شار حو�ر وطني  �أف�شل يف  �شرورة �للتز�م ب�شكل 
�لجتماع  �إىل  لتقدميه  �مل�شتقبل  يف  د�ئللم  م�شار  لعمل  و�مللل�للشللاور�ت  �حللللو�ر�ت 
�إعان مانيا  2014. وتبنت كافة �لدول �مل�شاركة  �لللوز�ري �لثالث يف �لعام 
بالإجماع و�أكدت �أهميته يف �إد�رة دورة �لعمل �لتعاقدي �ملوؤقت يف �لدول �ملر�شلة 
و�مل�شتقبلة . كما �أ�شادت ب�شورة خا�شة بجهود �لإمار�ت و�لفلبني يف �لتو�شل 
حو�ر  لل  �لثاين  �للللوز�ري  �للقاء  عنها  �أ�شفر  �لتي  �لإيجابية  �لنتائج  هللذه  �إىل 
�للقاء  ختام  له يف  كلمة  غبا�س يف  �شقر  و�أكللد معايل  مانيا.  �أبوظبي-2 يف 
�أن حو�ر �أبوظبي �أوجد �ملن�شة �ملثالية حلو�ر مفتوح ير�عي �إحتياجات �لدول 
�مل�شتقبلة و�ملر�شلة للعمالة وب�شكل خا�س حاجة هذه �لعمالة لكي ت�شتفيد من 
�لو�فدة يف دولة  �لعمالة  �لذي تلعبه  �لدور  �أهمية  �أكد  . كما  �ملتاحة  �لفر�س 

�لإمار�ت و�ملنطقة وم�شاركتها يف عملية �لتنمية.
و�شيانة  �لعمالة  هللذه  حقوق  حماية  على  �حلر�س  كل  حري�شون  �إننا  وقللال 
�نتهاء  بعد  �لأم  �لوطن  �إىل  عودتها  حلني  لها  �ل�شتقر�ر  وحتقيق  م�شاحلها 
�أبوظبي-2  حللو�ر  لللل  �لفلبني  رئا�شة  بللان  ثقته  عللن  غبا�س  و�أعلللرب   . عقودها 
�إ�شتمر�ر �لدولة يف تقدمي �لدعم و�مل�شاندة حلو�ر  �شوف تكون مثمرة موؤكد� 
�أبوظبي. من جانبه �أكد وزير �لعمل �لهندي �لتي تعترب باده من �أكرب �لدول 
�مل�شدرة للعمالة �أهمية حو�ر �أبوظبي-2 وقال �إن دعم �لإمار�ت لهذ� �حلو�ر 
�لأطر�ف  تو�جهها  �لتي  �مل�شاعب  تذليل  يف  جناحه  مقومات  �أهللم  �أحللد  كللان 
�لنجاح هو �متد�د ملوؤمتر  �إن هذ�  . وقال  �لآ�شيوية  �لقارة  بالعمالة يف  �ملعنية 
�لعالقة  �لق�شايا  �إىل  نبه  و�لللذي   2012 يناير   25 يف  بدبي  �أبوظبي  حللو�ر 

وناق�س �لإطار �لتفاهمي بني �لدول �ملر�شلة و�مل�شتقبلة للعمالة.
وقدمت وز�رة �لعمل يف �جلل�شة �خلتامية للقاء �لت�شاوري عر�شا موجز� حول 
�أحدث نظام �إلكرتوين تطبقه حلماية حقوق �لعمال يف �لدولة . ويعد نظام 
ويوفر  نوعية  نقلة  �لإنللرتنللت  عرب  �لعمل  عقود  على  �للللكللرتوين  �لت�شديق 
�أكرب حماية مل�شالح �لعمال �لو�فدين �إىل �لدولة �أو �ملغادرين منها . كما �أنه 
ميكن �لعمال من �لتعرف على حقوقهم و�حل�شول عليها كاملة. ويتيح �لنظام 
�أي�شا �لتاأكد من �أن �لعامل يقدم كل �ملعلومات �ل�شرورية و�لازمة و�أنه وقع 
على عقد �شحيح مع �شاحب �لعمل لكي حتفظ له �لوز�رة حقوقه كافة منذ 
حلظة و�شوله �إىل �لدولة وحتى �لعودة �إىل وطنه. وميكن �لدخول �إىل �لنظام 
نف�شه  �لعامل  باإمكان  حيث  �لإنللرتنللت  على  �لعمل  وز�رة  موقع  عرب  ب�شهولة 

�لتاأكد من حقوقه كاملة وكذلك �أ�شحاب �لعمل.
وقللد �أ�للشللادت �لللوفللود �مللل�للشللاركللة يف �للللللقللاء بللهللذ� �لللنللظللام �للللكللرتوين �للللذي مت 
�جلهد  هذ�  على  �لإملللار�ت  لدولة  تقديرها  عن  و�أعربت  منه  بن�شخ  تزويدها 

�ملتميز يف حماية حقوق �لعمالة �لو�فدة.
�أحمد عبد�لرحمن �جلرمن �ملندوب �لد�ئم لدولة  كما تر�أ�س �شعادة �ل�شفري 
�ملنظمة  مقر  2013 يف  يونيو  �ل�شابع من  �ملتحدة يف  �لأمم  لللدى  �لإملللار�ت 
بالهجرة  �ملعني  �مل�شتوى  رفيع  �لللدويل  �حلللو�ر  �إجتماع  نيويورك  يف  �لدولية 
�لإقليمي  �لتنقل  لبحث  خ�ش�س  و�للللذي   2013 للعام  و�لتنمية  �لللدوللليللة 

و�لدويل لاأيدي �لعاملة وتاأثريه على �لتنمية .

موؤمتر انتقال العمالة
و��شت�شافت دولة �لإمار�ت يف 14 مايو 2013 باأبوظبي �ملوؤمتر �لدويل �أثر 
و�لعمل  �خلارجية  وز�رتللا  نظمته  �لذي  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  �لعمالة  �نتقال 
ومللركللز �لإمللللللار�ت للللللدر��للشللات و�لللبللحللوث �ل�للشللرت�تلليللجلليللة و�لللهلليللئللة �لوطنية 

�لقر�ر�ت  �تللخللاذ  ودعللم  �لعمل  �شوق  فاعلية  �أد�ء  حت�شني  يف  ت�شهم  ومائمة 
�ملوؤقتة  �لو�فدة  و�لعمالة  �ملو�طنني  توظيف  جمال  يف  �أف�شل  نتائج  لتحقيق 

مما ي�شهم يف حتقيق �أف�شل �ملخرجات ل�شوق �لعمل يف �لدولة .
دولة  روؤيللة حكومة  �ن�شجاما مع  ياأتي  �لنظام  هللذ�  �إطللاق  �إن  وقللال معاليه   
�لإمار�ت 2021 �لتي توؤكد تعزيز م�شاركة �لقوى �لعاملة �ملو�طنة وتطوير 
قدر�تها وزيادة �لكفاءة و�ملرونة و�لإنتاجية يف �شوق �لعمل من خال �عتماد 
و�أدلة  و�إح�شائيات  بيانات  �إىل  �إ�شتناد�  �ل�شيا�شات  ل�شياغة  متكاملة  منهجية 
مدرو�شة ت�شهم يف و�شع �لإطار �لت�شريعي �ملائم وتطوير �ل�شيا�شات و�خلطط 
و�لقيمة  �لإنتاجية  ذ�ت  �لرئي�شية  �لقطاعات  ودعللم  �لعامة  للقوى  �ملتكاملة 
�لعمل  وز�رة  حر�س  من  �نطاقا  ياأتي  �لنظام  �أن  و�أو�شح   . �لعالية  �مل�شافة 
وقللوى عاملة منتجة  �شوق عمل م�شتقر  بناء  �ملتمثلة يف  روؤيتها  على ترجمة 
�إطاق  �أن  �إىل  م�شري�  �ملللو�طللن  حمللوره  تناف�شيا  معرفيا  �إقت�شاد�  يعزز  مبللا 
�لإ�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع  م�شرتك  وتللعللاون  جهود  ثمرة  نتاج  هو  �لنظام 
ووفق خطة �إ�شرت�تيجية ونظام حوكمة يتكون من جلنة توجيهية ت�شم عدة 
لأولويات  �ل�شتجابة  على  قللادر�  �لنظام  هذ�  يكون  بحيث  حكومية  موؤ�ش�شات 
و�أهد�ف و�حتياجات �شوق �لعمل يف �لدولة ويلبي �إحتياجات �شائغي �ل�شيا�شات 
ومتخذي �لقر�ر. ونوه معاليه باأن �لوز�رة �أعدت �ملرحلة �لأوىل من هذ� �لنظام 

خال عام كامل بالتعاون مع �لبنك �لدويل.
و�شهد حفل �إطاق �ملرحلة �لأوىل من �لنظام توقيع �شت مذكر�ت تفاهم مع 
�لوطني  و�ملركز  �ل�شكانية  للرتكيبة  �لحتللادي  �ملجل�س  يف  متثلت  جهات  عدة 
وجمل�س  تنمية  �لوطنية  �لب�شرية  �ملللو�رد  وتوظيف  تنمية  وهيئة  لاإح�شاء 
ومكافاآت  معا�شات  و�شندوق  �أبوظبي  يف  �لإح�شاء  ومركز  للتوطني  �أبوظبي 

�لتقاعد لإمارة �أبوظبي.

حظر �لعمل حتت �أ�شعة �ل�شم�س بال�شيف 

15 يونيو من كل عام تاأدية �لأعمال  وحتظر وز�رة �لعمل ب�شدة �عتبار� من 
حتت �أ�شعة �ل�شم�س ويف �لأماكن �ملك�شوفة طو�ل ثاثة �أ�شهر من فرتة �ل�شيف 
بعد  �لثالثة  �ل�شاعة  و�لن�شف ظهر� وحتى  ع�شرة  �لثانية  �ل�شاعة  منذ  وذلك 
2013 قر�ر�  29 مايو  �لظهر . و�أ�شدر معايل �شقر غبا�س وزير �لعمل يف 
وتتابع  �لللتللو�يل  �لتا�شع على  للعام  �للللوز�رة  �لللذي تطبقه  �لللقللر�ر  وهللو  ملزما 
تنفيذه بدقة عرب حمات تفتي�شية ميد�نية ملو�قع �لعمل على م�شتوى �لدولة 
حيث �أ�للشللفللرت هللذه �حلللمللات عللن �لللتللز�م �أكللر مللن 65 �ألللفللا و100 من�شاأة 
بقر�ر �حلظر وخمالفة ومعاقبة 166 من�شاأة . و�ألزم �لقر�ر �أ�شحاب �لعمل 
خال  للر�حة  مظلا  مكانا  لهم  يوفرو�  �أن  �لعمال  بت�شغيل  يقومون  �لذين 
فرتة توقفهم عن �لعمل. وحدد �شاعات �لعمل �ليومية يف فرتتيها �ل�شباحية 
و�مل�شائية �أو يف �أي منهما بثماين �شاعات ويف حالة قيام �لعامل بالعمل لأكر 
�لزيادة  فللان  �شاعة  و�لع�شرين  �لأربلللع  خللال  �ملللحللددة  �لثماين  �ل�شاعات  مللن 
�لقانون  �أحكام  �إ�شافيا ح�شب  �أجللر�  عنها  �لعامل  يتقا�شى  �إ�شافيا  تعد عما 
و�ألللزم كذلك   . �لعمل  ب�شاأن تنظيم عاقات   1980 ل�شنة   8 �لحتللادي رقم 
�أ�شحاب �لعمل باأن يعلقو� يف مكان بارز من مكان �لعمل جدول ب�شاعات �لعمل 
�ليومية طبقا لأحكام هذ� �لقر�ر على �أن يكون باللغة �لعربية حتى ي�شهل على 
مفت�شي �لعمل ماحظته عند قيامهم بالزيار�ت �لرقابية وباللغة �لتي يفهمها 
�لعامل . كما �ألزم �أ�شحاب �لأعمال بتوفري �لو�شائل �لوقائية �ملنا�شبة حلماية 
�لعمال من �أخطار �لإ�شابات و�لأمر��س �ملهنية �لتي قد حتدث �أثناء �شاعات 
��شتعمال  عن  تنجم  قد  �لتي  �لأخطار  و�شائر  �حلريق  �أخطار  وكذلك  �لعمل 
�لآلت وغريها من �أدو�ت �لعمل و�تباع جميع �أ�شاليب �لوقاية �لأخرى �ملقررة 

يف قانون �لعمل و�لقر�ر�ت �لوز�رية �ملنفذة له.
حمايتهم  �إىل  تهدف  �لتي  �لتعليمات  �إتللبللاع  بلل�للشللرورة  �لعمال  �لللقللر�ر  ووجلله 
�لتعليمات  عرقلة  �شاأنه  من  عمل  بللاأي  �لقيام  عن  ميتنعو�  و�أن  �لأخللطللار  من 
فنية  لأ�شباب  فيها  يتحتم  �لتي  �لأعمال  �لعمل  وزير  قر�ر معايل  و��شتثنى   .
��شتمر�ر �لعمل دون توقف من فرتة �حلظر �ملن�شو�س عليها �شريطة �أن يلتزم 
�شاحب �لعمل بتوفري ماء �ل�شرب �لبارد مبا يتنا�شب وعدد �لعاملني و�شروط 
و�لليمون  �لأملللاح  مثل  �لإرو�ء  وملللو�د  وو�للشللائللل  �لعامة  و�ل�شحة  �ل�شامة 
وغريهما مما هو معتمد لا�شتعمال من �ل�شلطات �ملحلية يف �لدولة �إ�شافة 
�إىل توفري �لإ�شعافات �لأولية يف موقع �لعمل. كما ي�شرتط على �شاحب �لعمل 
توفري و�شائل �لتربيد �ل�شناعية �ملنا�شبة و�ملظات �لو�قية من �أ�شعة �ل�شم�س 
�أحكامه بغر�مة مالية  �ملبا�شرة. ون�س �لقر�ر على معاقبة كل من�شاأة تخالف 
�ألف درهم وذلك يف كل حالة �شبط ويف حال خمالفة  مقد�رها خم�شة ع�شر 
�ملن�شاآت لأحكام هذ� �لقر�ر يرفع قطاع �لتفتي�س �إىل معايل وزير �لعمل مذكرة 
تت�شمن بيانا باملخالفة وعدد �لعمال �لذي مت ت�شغيلهم خال فرتة �لظهرية 
وذلك للنظر يف �إعادة ت�شنيف �ملن�شاأة على �شوء مدى �إخال �ملخالفة مبعايري 

�لت�شنيف �ملتبعة يف نظام ت�شنيف �ملن�شاآت �مل�شجلة لدى وز�رة �لعمل.
�أربللعللة عقود  �أكلللر مللن  كللمللا تلل�للشللدر وز�رة �لللعللمللل تعميما دوريللللا ملللللزمللا مللنللذ 
كللل عللام جلميع  �ملللبللارك مللن  �لعمل خللال �شهر رملل�للشللان  �للشللاعللات  بتخفي�س 
من�شاآت وموؤ�ش�شات و�شركات �لقطاع �خلا�س يف �لدولة بو�قع �شاعتني يف �ليوم 
�لو�حد لي�شبح �حلد �لأق�شى ل�شاعات �لعمل �لعادية �ليومية 6 �شاعات فقط 

بدل من 8 �شاعات مع عدم �مل�شا�س باأجور �لعاملني.
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اجلي�س احلر يحذر من ان�صمام مقاتليه للقاعدة
•• لندن-يو بي اأي:

حّذر رئي�س �أركان �جلي�س �ل�شوري 
�للللللو�ء �شليم �دريلل�للس، من   ، �حلللر 
�شفوف  �إىل  مللقللاتللللليلله  �نلل�للشللمللام 
�جلللمللاعللات �ملللتللحللالللفللة مللع تنظيم 
�لقاعدة ب�شبب �نت�شار �لإن�شقاقات 
تاأخر  من  �أو�شاطهم  يف  و�لإ�شتياء 
و�للللشللللول �لأ�لللشلللللللحلللة �للللتلللي وعللللدت 

بتقدميها �لدول �لد�عمة.
وقلللال �للللللو�ء �دريلل�للس، �للللذي توىل 
�لأعلى  �لع�شكري  �ملجل�س  رئا�شة 
�لأول-دي�شمرب�ملا�شي،  كللانللون  يف 
ل�شبكة �شكاي نيوز �ليوم �لثاثاء، 
�للللتلللي حتلللدثلللت عن  �لللتللقللاريللر  �إن 
��لللشلللتلللامللله ملللللعلللللد�ت فللللّتللللاكللللة من 
نقلها  يتم  ومل  �ملللتللحللدة  �لللوليللات 
�إىل خطوط �لقتال غري �شحيحة، 
ومل ي�شتلم �أي �شيء ول يعرف حتى 
نوع �لأ�شلحة �لتي يتوقع و�شولها 
م�شلح  �شخ�س  �أي  �أن  و��لللشلللاف   .
ببندقية كا�شنكوف ي�شعر �أن من 
حقه �أن ياأتي �إليه �شخ�شياً لطلب 
�لذهاب  بللدًل من  وذخللائللر  �أ�شلحة 
�إىل قائد وحدته، وكاأن مقاتلينا ل 
هياكل  لدينا  باأن  �لقبول  يريدون 

�أي دور يلعبه يف �شوريا، كما  لديه 
�لمريكية  �مللل�للشللاعللدة  عللرو�للس  �أن 
ملللن خلللالللله جمللللرد كللللام ووعللللود 
فللقللط، وللللن يللحللدث �أي �للشلليء من 

هذ� �لقبيل .

حلب،  حمللللافللللظللللة  يف  �لللللل�لللللشلللللوري 
�لعكيدي،  �جللللبلللار  عللبللد  �لللعللقلليللد 
�لذي ��شتقال من ع�شوية �ملجل�س 
 ، نلليللوز  ل�شكاي  �لأعلللللى  �لع�شكري 
ولي�س  للوقت  م�شيعة  �ملجل�س  �إن 

��شتيعاب  ي�شتطيعون  ول  قيادية، 
�أنللله لللن يعلن عللن �لأ�للشلللللحللة على 
باأن  يقبلون  �لتلفزيون، ول  �شا�شة 
تكون هناك �أ�شر�ر، و�أن �أي منظمة 
�أن حتللافللظ على  يللجللب  علل�للشللكللريللة 
�دري�س  �للللللو�ء  . وحللللّذر  �أ�للشللر�رهللا 
�ملرتبطة  �جلماعات  خطر  �أن  من 
بتنظيم �لقاعدة يف �شوريا �شيزد�د 
غري  �جلماعات  �نتظار  طللال  طاملا 
�لأ�شلحة  لمللللللللد�د�ت  �جللللهلللاديلللة 
�لأمر  هلللذ�  �إن  وقلللال   . و�للللذخلللرية 
و�إذ� مل نح�شل على  خطري جللد�ً، 
�لعلمانية،  للمعار�شة  م�شاعد�ت 
�شوريا  يف  �للللقلللاعلللدة  تللنللظلليللم  فللللاإن 
�لكثري  و�شيجتذب  قلللوة،  �للشلليللزد�د 
�أية  ميتلكون  ل  �لذين  �لنا�س  من 
فكرة عن �أيديولوجيته ومن بلد�ن 
�إىل �شوريا من  خمتلفة، و�شياأتون 
ثم قد يعودون �إىل دولهم للت�شبب 
�للو�ء  و��لللشلللاف   . فلليللهللا  مبلل�للشللاكللل 
يندفعون  �شوريا  يف  �لنا�س  �دري�س 
�للللقلللاعلللدة لأنللللهللللم ل  تللنللظلليللم  �إىل 
على  �حلللللل�لللللشلللللول  يللل�لللشلللتلللطللليلللعلللون 
ولكن  �آخلللر،  مكان  �أي  يف  �مل�شاعدة 
�إذ� ح�شلنا على �لأ�شلحة ف�شنتمكن 
من �لحتفاظ بهم بعيد�ً عن �أيدي 

�لتنظيم  �ملرتبطة بهذ�  �جلماعات 
معها  عللاقللة  �أي  لدينا  لي�س  لأن 
على �لطللاق، كما �أنها ل ترتبط 

باأي عاقة معنا .
ويف مو�ز�ة ذلك، قال قائد �جلي�س 

ال�صعودية تهنئ متيم بتوليه احلكم يف قطر
•• الريا�س-يو بي اأي:

عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �ل�شعودي  �لعاهل  هناأ 
وويل عهده �لأمري �شلمان بن عبد �لعزيز،�م�س 
�لثاثاء، �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين بتوليه 
�أملهما  عللن  معربني  قطر،  يف  �حلكم  مقاليد 
�إىل تللعللزيللز �لللعللاقللات بلللني �لللبلللللديللن وذكلللرت 
وكالة �لأنباء �ل�شعودية �لر�شمية )و��س( �م�س 
برقية  بعث  عبد�لعزيز  بللن  عللبللد�هلل  �مللللللك  �أن 
�أمري  ثلللاين  �آل  حللمللد  بللن  متلليللم  لل�شيخ  تهنئة 
�حلكم.  مقاليد  تللوللليلله  مبنا�شبة  قللطللر  دوللللة 

وقال �مللك عبد�هلل يف برقيته ي�شرنا مبنا�شبة 
تقلدكم مقاليد �حلكم يف دولة قطر �ل�شقيقة 
�ململكة  �للشللعللب وحللكللومللة  بللا�للشللم  لللكللم  نللعللرّب  �أن 
�لعربية �ل�شعودية وبا�شمنا عن خال�س �لتهاين 
�هلل  يعينكم  �أن  بتمنياتنا  مقرونة  و�لتربيكات 
ورفعة  تللقللدم  مللن  �إللليلله  تتطلعون  مللا  لتحقيق 
ويل  بعث  كما   . �ل�شقيق  قطر  و�شعب  لللدولللة 
�ل�شعودي �لأمري �شلمان بن عبد�لعزيز  �لعهد 
ثاين  �آل  حمد  بللن  متيم  لل�شيخ  تهنئة  برقية 
�أمري دولة قطر مبنا�شبة توليه مقاليد �حلكم. 
تقلدكم  مبنا�شبة  ي�شعدين  �لعهد  ويل  وقلللال 

مقاليد �حلكم يف دولة قطر �ل�شقيقة �أن �أعرب 
�أ�شدق �لتهاين و�أطيب �لتمنيات  ل�شموكم عن 
مبوفور �ل�شحة و�ل�شعادة ، و�لتقدم و�لأزدهار 
ل�شعب قطر �ل�شقيق . و�شّلم �أمري قطر �ل�شيخ 
لويل  �حلكم  �م�س،  ثللاين،  �آل  خليفة  بن  حمد 
عللهللده �للل�للشلليللخ متلليللم بللن حللمللد �آل ثلللاين وقال 
�إنه مل  باملنا�شبة،  �ألقاه  �ل�شيخ حمد يف خطاب 
بل هي  �شخ�شية  دو�فللع  �ل�شلطة من  �إىل  ي�شَع 
حان  قد  �لوقت  �أن  معترب�ً   ، �لوطن  م�شلحة 
لفتح �شفحة جديدة يف م�شرية �لوطن يتوىل 

فيها جيل جديد .

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

عللن قلقها  �ملتحدة  �لللوليللات  عللربت 
يف  �لعنيفة  �ل�شتباكات  من  �ل�شديد 
و�أد�نت  مدينة �شيد� بجنوب لبنان، 
�للبناين،  �جللليلل�للس  علللللى  �لعللللتللللد�ء 
�لتهدئة  لدعو�ت  دعمها  عن  معربة 
�مل�شوؤولني  �لعديد من  �ل�شادرة عن 
�ملتحدثة  نللائللب  وقللللال  �للللللبللنللانلليللني. 
�لأمريكية  �خلللارجلليللة  وز�رة  بللا�للشللم 
باتريك فنرتيل �ن �لوليات �ملتحدة 
قلقة ب�شدة من �ل�شتباكات �لعنيفة 
يف �شيد�، ونحن ندين باأ�شد �لعبار�ت 
هلللجلللملللات �مللل�للشلللللحللني علللللللى �للللقلللو�ت 
�مل�شلحة �للبنانية ما �أ�شفر عن مقتل 

عدد من �جلنود و�ملدنيني .
بقوة  نللدعللم  نحن  فنرتيل  و�أ�للشللاف 
�لللللدعللللو�ت للللللتللهللدئللة �لللل�لللشلللادرة عن 
�لرئي�س )�للبناين مي�شال( �شليمان 
�لللوزر�ء يف حكومة ت�شريف  ورئي�س 
ورئي�س  ميقاتي  )جنلليللب(  �لأعللمللال 
تللليلللار �مللل�للشللتللقللبللل �للشللعللد �حلللللريللللري، 
�ل�شيا�شيني  �للللقلللادة  ملللن  وغلللريهلللم 

اأوجالن يقدم مقرتحات
 ب�صاأن ال�صالم مع اأنقرة

•• ا�صطنبول-رويرتز:

�ل�شام  عملية  �ن  �لكرد�شتاين  �لعمال  حللزب  زعيم  �وجلللان  �هلل  عبد  قللال 
�لر�مية لنهاء �ل�شر�ع �مل�شتمر منذ �أكر من 30 عاما دخلت �ملرحلة �لثانية 
بعد �ن�شحاب مقاتلي �حلزب من تركيا وقدم للحكومة �لرتكية �قرت�حات 
�لر��شي  من  �لن�شحاب  �لكرد�شتاين  �لعمال  حللزب  مقاتلو  وبللد�أ  جللديللدة. 
�لرتكية �ىل قو�عد يف �شمال �لعر�ق يف �ل�شهر �ملا�شي يف �ملرحلة �لوىل من 
�ألف قتيل.   40 �تفاق بني �أوجان و�لدولة لنهاء �لتمرد �لذي �شقط فيه 
��شاحات  تنفذ  �أن  �حلكومة  من  �أوجلللان  يتوقع  �لثانية  �ملرحلة  وخللال 
تركيا  �شكان  من  �ملئة  يف   20 متثل  �لتي  �لكردية  �لقلية  حقوق  لتح�شني 
�لبالغ عددهم 76 مليون ن�شمة. و�لتقى �أوجان �ملحتجز يف �شجن بجزيرة 
�ىل �جلنوب من ��شطنبول �أم�س �لأول بوفد من حزب �ل�شام و�لدميقر�طية 
�ملو�يل لاكر�د. ويف بيان �أ�شدره حزب �ل�شام و�لدميقر�طية قال �نه ي�شر 
على �مل�شي قدما يف عملية �ل�شام. وقال �أوجان يف �لوقت �لر�هن �نتقلنا 
�ملرحلة  �شكل  حللول  كتابة  للدولة  �قرت�حاتنا  قدمت  �لثانية.  �ملرحلة  �ىل 
�ملرحلة  بخ�شو�س  �قللرت�حللاتللنللا  �لللدولللة  تقيم  �أن  �أمتللنللى  و�أ�للشللاف  �لثانية. 
�لثانية ب�شكل �شائب وتتو�شل �ىل �لنتائج �ل�شليمة.. رغم تعطيل من بع�س 
جناحا.  �شنحقق  �أننا  و�أعتقد  �لعملية  هذه  يف  �مل�شي  على  م�شر  �أنللا  �لقوى 
بامل�شي  �حلكومة  و�لدميقر�طية  �ل�شام  حزب  طالب  �ملا�شي  �ل�شبوع  ويف 
يف �لعملية قبل �لعطلة �لربملانية يف يوليو متوز بعد عدم وجود �لكثري من 
�لعام  �لللر�أي  �لدلللة على حللدوث تقدم يف يونيو حزير�ن عندما كان تركيز 

و�حلكومة ين�شب على �حتجاجات مناه�شة للحكومة.

•• الفجر – ابوظبي:

�أ�شبحت خمتّلة  �أّن �لأو�شاع يف م�شر  �أول  لنعرتف 
بد�ية  ومللع  �شّدة �حلكم  �لإخلللو�ن  بلوغ جماعة  منذ 
من  رّد�  يونيو،  من  �لثاثني  لتمّرد  �لتنازيل  �لعّد 
�مل�شريني على ترّدي �أو�شاعهم وما �آلت �إليه بادهم 
�لعريان،  �جلللمللاعللة، حتللدث جملللّدد�  �شلطة  يف ظللل 
ولكن هللذه �مللللّرة بللدرجللة �أعلللللى مللن �لللرعللونللة، توؤّكد 
�أّنلله مرتعب ومللدرك بان ت�شونامي متللّرد �مل�شريني 
باركان حكم جماعته  �أن يع�شف  و�ن �حتمال  قللادم، 

و�شطوتها و�رد.
وكعادة �لإخو�ن يف �ملناورة، حاول �لقيادي يف تنظيم 
�جلماعة ت�شدير �لأزمة �إىل خارج �لأ�شو�ر، و�فتعال 
�مل�شريني  نعرة  �شتثري  �أّنها  و�هما،  �أزمللة كان يظن، 
درء�  �جلماعة  حول  لالتفاف  وتدفعهم  �لوطنية، 
خلطر خارجي مزعوم، وموؤ�مرة ل مكان حليثياتها 
�ملفتعلة �إّل يف ذهن �لإخو�ن �ملري�س، غري �أّنها مناورة 
�رتّدت على �أ�شحابها وبدل �أن تكون ج�شر جناة لهم 
كانت،  لأنها  تهافتهم،  على  �خلناق  ت�شديد  يف  ز�دت 
مرة �أخرى، باجتاه �لعنو�ن �خلطاأ، ومبفرد�ت تنال 

من م�شر و�مل�شريني قبل �أن تنال من �لمار�ت.
�ملللوؤ�للشللف �أّن كللام �لللعللريللان جللاء يف وقللت كللانللت فيه 
�حلا�شم  �لللرّد  وبللدل  م�شر،  تتهّدد  �لعط�س  مو��شم 
يو��شل  �أن  �لعريان  ل  ف�شّ �لأثيوبي،  �لتحدي  على 
�للشللوءة جماعته  يللللد�ري  �لنللتللحللاري، و�ن  كللرنللفللاللله 
�لنجاح  �أ�شطورة  بالّنيل من  وف�شلها يف حكم م�شر، 
و�أكدت،  حميطها،  يف  ��شتثناء  ت�شكل  و�لتي  �لعربية 
مبا �أجنزته ل�شعبها و�أّمتها ولاإن�شانّية، �أّن �لتخّلف 
للليلل�للس قللللدر �للللعلللرب مللتللى ملللا تلللوّفلللرت لللهللم �لقيادة 
مفرد�ت  مللع  للتعاطي  �ل�شليمة  و�لللروؤيللة  �حلكيمة 

�لع�شر وتعقيد�ته وحتدياته.
�لإمار�تيني  ياأت من  �لللرّد �حلا�شم مل  �أّن  و�لافت، 
�مل�شتهدفني من فحيح �جلماعة و�ملتعالني عن مثل 
�لذين  �أبناء م�شر  من  جللاء  و�إمّنللا  �ل�ّشفا�شف،  هللذه 
يحاول  �لعريان  �أّن  وعفويتهم،  بفطنتهم  �أدركللللو�، 
�إىل  ي�شعى  و�نه  وت�شويهه،  �لتاريخ وتزويره  �غتيال 
يف  باأخرى  و��شتبد�لها  �لعربية  م�شر  رو�بللط  قطع 

�جتاه معاك�س ومناق�س لتاريخ م�شر ودورها.
وهذ� �لرف�س و�ل�شتهجان �ل�شعبي ملو�قف �لعريان 
من دولة �لإمللار�ت �لعربية �ملتحدة، �إمّنا هو حلظة 
�لإخللللو�ن يف  تللاريللخ جماعة  ت�شتح�شر  فللارقللة  وعللي 
تخريب �لعاقة بني �ل�شعوب �لعربية، و�لتي تفننو� 
�ملحطات  �أكلللر  ومللا  عللقللود،  منذ  خيوطها  حبك  يف 
�لتي �ثبتو� فيها عد�ءهم للفكرة �لعربية وتاآمرهم 
عليها حتى بالتحالف مع �لأجنبي، و�شعيهم �ملحموم 

للق�شاء عليها.
يتكرر  �ل�شيناريو  ذ�ت  وهاهو  �ملا�شي،  يف  ذلللك  كللان 
يجعلو�  �أن  يف  غللر�بللة  ول  �ل�شلطة.  ��شتامهم  مللع 
من �لنموذج �لعربي يف �لعاقات �لثنائية و�أكرهم 
�لإمار�تية،  �مل�شرية  �لعاقات  �أي  ور�شوخا،  متانة 
�لعربي  حميطها  عللن  م�شر  علللزل  لن  لللهللم  هللدفللا 
و�لللطللبلليللعللي هللو مللن �أدو�تلللهلللم �مللل�للشللتللخللدمللة لتثبيت 
�أ�شرع مّما كان  �ل�شقوط و�لغروب  �شارف على  حكم 
�جلهلة  �أمللرهللا  يللتللوىّل  �أن  ترف�س  فم�شر  متوّقعا. 
�شياجا  �أقللامللو�  مّمللن  �ل�شيا�شيني  و�أ�شباه  و�لأّملليللني 
دوغللمللائللّيللا علللللى عللقللولللهللم، و�فللتللقللرو� للللللقللدرة على 
�لتمييز بني �لعدّو و�ل�شقيق، وبني �ملناور و�ل�شادق 

�إىل جانبها يف كل حمنها،  يف دعللم م�شر و�لللوقللوف 
و�حلللريلل�للس علللللى �لإبلللقلللاء علللللى دورهللللا يف حميطها 

�لإقليمي وبني �أهلها.
�لللذي �ختار  �أن يللدرك ذلك وهو  �أيللن للعريان  ومن 
وخذلته  بلله،  ويفتخر  �لآخللريللن  ب�شّجاد  يتدّثر  �أن 
لها  زرع  عملّية  �إىل  يحتاج  �نه  يبدو  �لتي  �لب�شرية 
على  ويتطاول  ليتطاو�س  كللان  مللا  و�إّل  م�شتعجلة، 
�أ�شر�ف �لأمة وعنو�ن جناحها �حل�شاري، و�شورتها 
�مل�شرقة ودّرة تاجها عرب �لعامل، �شورة تناق�س مع 
ر�شمها،  �إىل  وم�شتّقاته  �لللعللريللان  ي�شعى  �لتي  تلك 
غريهم،  وقبل  �شريعا  �مل�شريون  �أدرك  �شورة  وهي 
وتق�شيم  و�للللدم  و�لكر�هية  �لفتنة  على  تقوم  �أّنللهللا 
�ملجتمعات وتخريب �لدولة و�لتوزيع �لعادل للفقر 

و�جلهل و�لأمّية بني �لنا�س.
�إّن ما �أقدم عليه �لعريان هو مطلق �لعر�ء و�لّتعّري، 
ومللطلللللق �للل�للّشللفللور و�لللّتللجللّنللي، ومللطلللللق �لإ�للشللفللاف يف 
�خلطاب �ل�شيا�شي، لذلك نحن ل نغايل �إن دعوناه 
فهو  �للل�للشللدور  عللاريللات  فيمن  ملنظمة  �لنللتللمللاء  �إىل 

ميتاز عليهن يف تطابق �ل�شم على �مل�شّمى.
�إّن م�شر �لتي بنيت عرب �لأزمان على قيم �لنفتاح 
وهي  �مل�شتقبل،  وعلى  �لعامل  وعلى  �لإن�شانية  على 
يخ�ّس  مللا  يف  �لللعللريللان  ل�شان  على  جللاء  مللا  ترف�س 
حلل�للشللن �لللعللروبللة �للللد�فلللئ دولللللة �لإمللللللار�ت �لعربية 
ُتلل�للشللجللن يف روؤى  �أن  تللعلللللن رفلل�للشللهللا  �إمّنلللللا  �ملللتللحللدة، 
�أ�شحابها  ميلك  ول  ومتحّجرة،  منغلقة  ما�شوّية 
�إّل �لقدرة على  من �لقدر�ت يف ت�شيري �ل�ّشاأن �لعام 
�إّن جماعة  �شناعة �لأعللد�ء يف �لد�خل و�خلللارج، بل 
�لإخو�ن �أثبتت يف منا�شبات عديدة �أّنها �إخطبوط ل 
�أطر�فه.. ف�شهوة  �لتهام  يللرتّدد، عندما يتعاظم، يف 

�لّدم و�لقيم �جلاهلّية ل تقاوم عند هذه �لف�شيلة.
ندرك  لللقللوم  ن�شيحة  مللن  بلللّد  ل  كلللان  و�إذ�  �أخلللللري�، 
�أّنهم لن ي�شتوعبوها ولن يعملو� بها، وذلك لغرور 
و�شعت  �حلقيقة  لمللتللاك  و�دعلللاء  وغلللللّو  ي�شكنهم، 
غ�شاوة على �أب�شارهم وقلوبهم وعقولهم متنعهم من 
�لإقامة يف �لع�شر و�لحتكام �إىل قو�نينه ومنطقه، 
�أدبيات �شيد  �أن يتخلى عن  فاإّننا ندعو �لعريان �إىل 
مبطالعة  ونن�شحه  وغريهما،  �لبنا  وح�شن  قطب 
كتاب كليلة ودمنة ملا فيه من عرب وحكم عّله يجد 
دو�ء ملا �أ�شاب ل�شانه وعقله �ل�شيا�شي من عّلة، ومبا 
يقي �مل�شريني و �خلرّيين يف �لأّمة هذيانه وغثيانه، 
و�لت�شليل  �لت�شويه  �إدملللان  لوثة  مللن  ي�شفيه  ومبللا 
و�لتعّجل يف �لتقدير و�لأحكام، وحتى يدرك نهائّيا 
�إىل �شوبرمان، ت�شتع�شي  �أّن دولة �لإمللار�ت حتّولت 
على رق�شات �ل�ّشحرة �لهو�ة، ول توؤّثر فيها �شعوذة 

�لأقز�م من �شالة �لعريان.
�أّملللللا ملل�للشللر، فلللللهللا �للشللعللب �أبللللللّي، ميلللللك ملللن �ملناعة 
و�حل�شانة �لفكرية و�لثقافية و�ل�شيا�شية، ما يوؤّهله 
وميّكنه من حمايتها من وكر �لأفاعي، كما �أن ّمكان 
�ثبتو�  �لذين  �لإمار�تيني  خيمة  يف  حمفوظ  �أهلها 
�لثابت و�لر��شخ من  �أنهم ميّيزون بني  �لللدو�م  على 
�لقيم و�لللعللاقللات، وبللني �لللعللابللر و�لللطللارئ و�لآيلللل 

حتما �إىل �لزو�ل. 
من هنا، ل مقارنة بني دولة ت�شو�شها �حلكمة، وبني 
جماعة كل جهدها �أن حتّول دولة بحجم م�شر �إىل 

ركام.
فهل ي�شرت عورته كافور �لإخ�شيدي ، عفو�.. ع�شام 

�لعريان.. وي�شمت نهائّيا عن لغو �لكام!

ت�شيد  �أمريكا  �ن  وذكللر   . و�لدينيني 
بللجللهللود �جللليلل�للس �لللللليللنللاين وقللللو�ت 
�للللعلللملللل مع  �لللللد�خلللللللللي يف  �لأمللللللللن 
�حلفاظ  بللغلليللة  �ل�شيا�شيني  �للللقلللادة 
�للل�للشللام و�ل�للشللتللقللر�ر، و جتدد  على 
�لتدريب  توفري  با�شتمر�ر  �لتز�مها 
و�للللتلللجلللهللليلللز�ت ملللل�لللشلللاعلللدة �لللللقللللو�ت 
�لأمنية يف ممار�شة دورها �حل�شا�س 

يف �حلفاظ على وحدة لبنان . وختم 
بالقول �ن �لوليات �ملتحدة ملتزمة 
و�شيادته  لبنان  با�شتقر�ر  بالكامل 
�لذي  �لوقت  هو  وهللذ�  و��شتقاله، 
�ملجتمع  فللليللله  يلللقلللف  �أن  يلللفلللرت�لللس 
�لدويل مع لبنان و�لقادة �للبنانيني 
�مل�شوؤولني دفاعاً عن م�شالح �ل�شعب 

�للبناين يف بلد م�شتقر وذ� �شيادة .

وا�صنطن تدين العتداء على اجلي�س اللبناين

باملنا�سبة

العريان.. ولغـو الكـالم!

اأنقرة تعتقل 20 �صخ�صًا على خلفية الحتجاجات 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لللشلللرح �مللللبلللعلللوث �خللللا�لللس لامم 
�ملللتللحللدة و�جلللامللعللة �لللعللربلليللة �ىل 
�شوريا �لخ�شر �لبر�هيمي �م�س 
�مكانية عقد موؤمتر  ي�شك يف  �نه 
�ل�شهر  �للشللوريللا  حللللول  جنيف2- 

�ملقبل.
وقال �لبر�هيمي قبل بدء �جتماع 
متهيدي لهذ� �ملوؤمتر لل�شحافيني 
يف جنيف ب�شر�حة ��شك يف �نعقاد 

هذ� �ملوؤمتر يف متوز-يوليو .
ب�شاأن  �حلللذر  �لبر�هيمي  و�لللتللزم 
نتائج �جتماع �م�س وقال �نه و�ثق 
بناءة  �شتكون  حمللادثللاتللنللا  �ن  مللن 
و�شنحقق تقدما �ل �ن �لبر�هيمي 
بال�شحافيني  �لتلل�للشللال  يللنللوي  ل 

بعد �لجتماع.
�أجري وزير �خلارجية  من جانبه 
�لأمللريكللي جللون كللريي حمادثات 
مع �مل�شوؤولني �ل�شعوديني مبدينة 
جللللللدة لللتللنلل�للشلليللق �لللللدعللللم �مللللزملللع 
�ملعار�شة  م�شلحي  �إىل  تللقللدميلله 
�ل�شورية، جمدد� �حلديث عن قلق 
باده من �شيطرة متطرفني على 
لدى  �ملللوجللود  �لكيمياوي  �ل�شاح 

�لنظام �ل�شوري.
و�ملل�للشللي كلللريي بلل�للشللع �للشللاعللات يف 
جللدة لإجلللر�ء حمللادثللات مللع وزير 
�خلارجية �ل�شعودي �شعود �لفي�شل 
ومدير جهاز �ل�شتخبار�ت �لعامة 
بندر بن �شلطان، وذلك بعد �تفاق 
�أ�لللشلللدقلللاء  �للللبلللللللديلللن يف مللللوؤمتللللر 

�ل�شبت  بالدوحة  �ل�شوري  �ل�شعب 
�لثو�ر  دعللللم  زيلللللادة  علللللى  �ملللا�للشللي 

�ل�شوريني ع�شكريا.
�أ�س  بللي  �للشللي  ل�شبكة  كلللريي  وقلللال 
مل  �إذ�  نيودلهي  من  �لتلفزيونية 
ومل  ب�شيء  �ملتحدة  �لللوليللات  تقم 
يفعل �لعامل �شيئا، حينئذ �شت�شبح 
�أ�شو�أ مما هي فيه  �شوريا يف و�شع 
�ل�شيناريو  �أن  �إىل  م�شري�   ، �لآن 
تفككا  �شيكون  �للشللوريللا  يف  �لأ�لللشلللو�أ 
على  �ملتطرفني  و��شتياء  كاما 
�أ�شلحة كيمياوية قد ي�شتخدمونها 
�لغرب  �شد  جمللدد�  عملياتهم  يف 

و�لوليات �ملتحدة.
�لدعم  زيلللللللادة  �إىل  كلللللريي  ودعللللللا 
�إير�ن  �ل�شورية، متهما  للمعار�شة 
بتدويل �لنز�ع عرب �لدور �ملتز�يد 
حللللللزب �هلل  مللللقلللاتلللللللي  �حلللللللللرب  يف 
باده  �أن  على  ملل�للشللدد�  �للللللبللنللاين، 
�نت�شار  �إىل  بال�شرورة  ت�شعى  ل 
ملل�للشلللللحللي �ملللعللار�للشللة و�إمنلللللا تريد 
ت�شعيد �ل�شغط على �لأ�شد لدفعه 
حددها  كما  �شام  مفاو�شات  �إىل 

موؤمتر جنيف �ل�شنة �ملا�شية.
ملللن نللاحلليللة �أخلللللرى، �عللتللرب نائب 
�خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة 
�لأملللريكللليلللة بللاتللريللك فللنللرتيللل �ن 
�ل�شوري  �خللللارجللليلللة  وزيللللر  كللللام 
�شوريا  عللللللزم  عللللن  �مللللعلللللللم  وللللليللللد 
�مل�شاركة يف موؤمتر جنيف 2 و�إمنا 
موؤ�شف  �للل�للشلللللطللة  لت�شليم  للليلل�للس 

و�إمنا غري مفاجئ.
وقلللللللال فلللنلللرتيلللل خللللللال ملللوؤمتلللر 

و�أو�شحنا  جنيف،  لبيان  �لو��شح 
للللللرو�للس �نللله ل بللد �أن تللكللون هذه 
�مللل�للشللاألللة يف �لأجللللنللللدة عللنللد جلب 

�لنظام �إىل طاولة )�ملفاو�شات( .
�لتز�م  فللللاإن علللدم  لللاأ�للشللف  وقللللال 
�لنظام �ل�شوري باملفاو�شات و��شح 
حتى �لآن، وزيادة تدخل حزب �هلل 
�أ�شلحة  �لنظام  و��شتخد�م  و�إيللر�ن 
كيميائية يهدد باأن ت�شبح �لت�شوية 

�ل�شيا�شية بعيدة �ملنال .
لللكللنلله ��للشللتللدرك قللائللًا �ن هلللذ� ل 
يعني �لتوقف عن �ل�شعي للتو�شل 
نعتقد  لأنللنللا  �شيا�شية  ت�شوية  �إىل 

�نللله �طلللللع علللللى تعليقات  �للشللحللايف 
متلفز،  خللللطللللاب  خللللللال  �مللللعلللللللم 
معترب�ً �ن قوله �ن �لنظام �ل�شوري 
�للشلليلل�للشللارك يف ملللوؤمتلللر جللنلليللف 2 
و�إمنا ل يعتزم �أبد�ُ ت�شليم �ل�شلطة 
للللللمللعللار�للشللة مللوؤ�للشللف و�إمنلللللا غري 

مفاجئ .
�لت�شوية  �ن  نللعللتللقللد  و�أ�للللللشللللللاف 
�ل�شيا�شية �لقائمة على �ملفاو�شات 
من خال حمادثات جنيف تق�شي 
كاملة  �لتنفيذية  �ل�شلطة  بت�شليم 

�إىل حكومة �نتقالية .
تف�شرينا  كللان  هللذ�  فنرتيل  وتابع 

و�لأكر  �لأ�للشللمللن  �لطريقة  �نللهللا 
فعالية لإنهاء هذه �لأزمة .

و�أكد �ملعلم �ن باده تعتزم �مل�شاركة 
لي�س  ولللكللن   ،2 مللوؤمتللر جنيف  يف 
ولكن  �ل�شلطة،  ت�شليم  �أجلللل  مللن 
م�شدد�ً  �لوطنية،  �ل�شر�كة  بهدف 
على عدم �لقبول �أبد�ً باأي حل من 

�خلارج.
�ملتحدة  و�لللوليللات  رو�شيا  وكللانللت 
على  �ملا�شي  مللايللو-�أيللار  يف  �تفقتا 
عللقللد ملللوؤمتلللر دويل حللللل �لأزمللللة 
لللكللن مل يتم  �للشلليللا�للشلليللاً،  بلل�للشللوريللا 

�لتفاق بعد على موعد له.

وا�سنطن تاأ�سف لت�سريحات املعلم وتعتربها غري مفاجئة

الإبراهيمي ي�صكك يف انعقاد جنيف 2 يف يوليو

�صوريا اإىل  يعودون  �صوري  لجئ  األف   68
•• عمان-ا ف ب:

قال م�شوؤول �ردين لوكالة فر�ن�س بر�س �م�س �ن �كر من 68 �لف لجئ �شوري عادو� �ىل بلدهم خال �لعامني �ملا�شيني، 
بينهم نحو ت�شعة �آلف عادو� خال �ل�شهر �حلايل وقال �منار �حلمود �لناطق �لعامي ل�شوؤون �لاجئني �ل�شورين يف 
�لردن �ن �لعدد �لجمايل لاجئني �ل�شوريني �لذين عادو� �ىل بلدهم خال �لعامني �ملا�شيني بلغ 68 �لفا و373 لجئ 
. و��شاف �ن وترية عودة �لاجئني �ل�شوريني �ىل بلدهم خال هذ� �شهر حزير�ن-يونيو كانت �كر من �أي وقت م�شى ، 
مو�شحا �ن قر�بة 350 لجئا يغادرون �ململكة يوميا . لكنه قال �ن ل�شبب معينا لذلك و�و�شح �ن هناك 8974 لجئ 
عادو� طو�عية �ىل بلدهم خال �ل�شهر �حلايل  وقال �حلمود �نه رغم �نخفا�س وترية �للجوء عما كانت عليه �شابقا �ل �ن 
عدد �لاجئني �ل�شوريني يف �زدياد باململكة وخال �ل�شهر �حلايل جلاأ �ليها 12200 لجئ . وتقول عمان �نها ت�شتقبل 
بللد�أ �لزمللة يف �جلارة  �ململكة منذ  �لزعرتي �شمال  �لفا يف خميم   150 �لللف لجللئ �شوريا بينهم نحو   540 �كللر من 
�ل�شمالية. وتتوقع �لمم �ملتحدة �ن يبلغ عدد �لاجئني �ل�شوريني خارج بادهم 3،45 مايني �شخ�س نهاية 2013 

من دون تعد�د مايني �لنازحني د�خل �شوريا و�لبالغ عددهم حاليا 4،25 مايني.

•• اأنقرة-يو بي اأي:

�عللتللقلللللت قللللو�ت �لأملللللن �لللرتكلليللة 20 �للشللخلل�للشللاً، خال 
مد�همات فجر �م�س، لأكر من 30 عنو�ناً يف �لعا�شمة 

�أنقرة، وذلك على خلفية �حتجاجات منتزه غيزي.
20 �عتقلو�  �لل  �مل�شتبه بهم  �أن  وذكرت �شحيفة حريت 
بتهمة ح�شور مظاهر�ت منتزه غيزي ومهاجمة عنا�شر 

�ل�شرطة، كما تتهمهم بالنتماء �إىل منظمة �إرهابية .

و�أو�شحت �أن �ملد�همات �أعقبت �طاع عنا�شر �ل�شرطة 
و��شتهدفت  لللاحللتللجللاجللات،  �مللل�للشللورة  �لأ�للشللرطللة  علللللى 
�ل�شرطة  لعنا�شر  ب�شرر  ت�شببو�  �لللذيللن  �لأ�للشللخللا�للس 
وملحيطهم و�أ�شارت �إىل �أن �ملد�همات ل تز�ل م�شتمر يف 

�لعا�شمة، مرجحة �رتفاع عدد �ملعتقلني.
ي�شار �إىل �أن نحو 2.5 مليون �شخ�س نزلو� �إىل �ل�شارع 
منذ بد�ية �ملظاهر�ت يف تركيا يف 31 �أيار مايو �حتجاجاً 

على خطط لإعادة ت�شييد منتزه غيزي.
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اجلزائر ترف�س دفع فدية لالإرهابيني
•• اجلزائر-وكاالت:

رز�ق  كمال  �لإن�شان  �لإرهللاب وحقوق  ل�شوؤون  �جلز�ئري  �لرئي�س  م�شت�شار  �أكد 
بخ�شو�س  حازما  موقفها  و�شيكون   ، �لإرهلللاب  �أمللام  تتنازل  لن  بللاده  �أن  بللارة 
ت�شريح  يف  بللارة  وقللال  �لختطاف.  ق�شايا  يف  �مل�شلحة  للجماعات  �لفدية  دفللع 
لل�شحفيني على هام�س �نعقاد �أعمال �لجتماع �لثاين ملجموعة �لعمل �لإقليمية 
�جلز�ئر  �إن مذكرة  �ل�شاحل  �لإرهلللاب يف منطقة  مكافحة  قللدر�ت  تعزيز  حللول 
تنازلت  �أي  تقدمي  عللدم  لاإرهابيني  �لفدية  دفللع  رف�س  جانب  �إىل  تت�شمن 
�لذي  �لعر�س  �جلللز�ئللر  رف�س  بللارة  و�أو�للشللح   . �لإرهللابلليللة  للجماعات  �شيا�شية 
لتحرير  �ملا�شي  �لأحللد  �أفريقيا  غرب  يف  و�جلهاد  �لتوحيد  جماعة  به  تقدمت 
�لدبلوما�شيني �جلز�ئريني �ملختطفني يف مايل منذ �لعام �ملا�شي مقابل �لإفر�ج 
�لتي تنعقد  �أمللام �جلل�شة  و�أ�للشللار يف كلمته  عن ثاثة حمتجزين يف �جلللز�ئللر. 
�ملتحدة  و�لأمم  بلد�   28 �لللذي ي�شم  �لإرهللاب  ملكافحة  �ل�شامل  �ملنتدى  �شمن 
�أفرقنة  �أ�شماه  ما  �إىل  �لباد  غللرب  �شمال  وهللر�ن  �لأوروبلللي مبدينة  و�لحتلللاد 
�لإرهاب و�رتباطه بتهريب �ملخدر�ت يف ظل �ملعطيات �جلديدة يف �ملنطقة. و�أكد 
�لإ�شرت�تيجية  �إطللار  يف  �ل�شاحل  منطقة  بلد�ن  م�شاعدة  �شتو��شل  �جلز�ئر  �أن 
�لعاملية ملكافحة �لإرهاب، م�شري� �إىل تعاون دويل �شفاف يف مكافحة �لإرهاب يف 
�ل�شاحل �لأفريقي ل ميكننا �أن نعد حتدي �لإرهاب يف �ل�شاحل ظاهرة وطنية 
�أو حملية ل من ناحية دو�فعه ول تد�عياته، بل �إن مكافحة هذه �لآفة ت�شتدعي 
تعاونا كاما و�شفافا . و�عترب بارة �أن وجود 30 بلد� ع�شو� باملنتدى �ل�شامل 
ملكافحة �لإرهاب �لذي ينعقد يف �إطاره �لجتماع �لثاين لفريق �لعمل �لإقليمي 
برئا�شة �جلز�ئر وكند� دليل على �ل�شتعد�د �لذي جدده �ملجتمع �لدويل للعمل 
�إن  �مل�شت�شار  وقللال  �ملنظمة.  و�جلرمية  لللاإرهللاب  للت�شدي  �ل�شاحل  بلد�ن  مع 
مكافحة �لإرهاب يف منطقة �ل�شاحل ت�شتوجب �لق�شاء على �لآفات �لتي تغذيه 
�لإرهابية  �أن �جلماعات  �إىل  و�لإق�شاء وعجز �حلكومات، لفتا  �لفقر  �شيما  ل 

حتاول ��شتغال �ل�شعف �لهيكلي للبلد�ن لزعزعة ��شتقر�رها.

اإطالق نار على حافلة اإ�سرائيلية يف ال�سفة

بوادر ل�صتئناف املفاو�صات بني فل�صطني واإ�صرائيل 

العفو تدعو مر�سي للت�سدي للعنف الطائفي

ال�صفارة الأمريكية يف القاهرة تغلق اأبوابها يف 30 يونيو
تكون �شلمية �إىل مو�جهات، ورمبا 
د�عية   ، �أعمال عنف  �إىل  تت�شاعد 
�أمنهم  خطط  مر�جعة  �إىل  �إياهم 
تاأهب  حالة  يف  و�لبقاء  �ل�شخ�شي 
ملللحلليللطللهللم يف جللملليللع �لأوقلللللللات يف 

م�شر.
�للشللتللو��للشللل ر�شد  �نلللهلللا  و�أ�لللشلللافلللت 
م�شر،  يف  و�لأو�لللللشلللللاع  �لللللظللللروف 
عمل  ب�شاأن  قر�ر�تها  عن  و�شُتعلن 
�للل�للشللفللارة يف �للشللوء ذللللك ، م�شرية 
�إىل �أنه ونظر�ً لأن �لو�شع �لأمني 
تن�شح  فللاإنللهللا  بلله  �لتنبوؤ  ميكن  ل 
رعلللايلللاهلللا يف ملل�للشللر بللالللتللاأكللد من 
�متاك �ملو�د �ل�شرورية لأنها قد 
تكون �شرورية للبقاء يف منازلهم 

فرتة طويلة .
�لتقارير  �شوء  فى  �أنلله  و�أو�شحت 
جماعات  �أن  �إىل  تللل�لللشلللري  �لللللتللللي 
للط لللطلللللب جمع  �ملللعللار�للشللة ُتللخللطِّ
حمطات  مللللن   16 يف  تلللوقللليلللعلللات 
ملللللرتو �لأنلللللفلللللاق بلللاللللقلللاهلللرة 25 
�لوليات  فلللللاإن  يللونلليللو،  حلللزيلللر�ن 
�ملتحدة تن�شح موظفيها با�شتخد�م 

و�شائل �لنقل �لأخرى.
معار�شة  وقللللوى  �أحللللللز�ب  وكلللانلللت 
ملل�للشللريللة دعلللت للللللتللظللاهللر يف 30 
للمطالبة  �جلاري  يونيو  حزير�ن 
�لنظام وبرحيل �لرئي�س  باإ�شقاط 
�مل�شري حممد مر�شي عن �ل�ُشلطة 
ف�شل  �ملعار�شة  تعتربه  مللا  ب�شبب 

�ل�شرق  بلللرنلللاملللج  مللللديللللر  نلللائلللبلللة 
�لأو�لللللشلللللط و�لللشلللملللال �فلللريلللقللليلللا يف 
�إنه يتعنّي  منظمة �لعفو �لدولية، 
تاأمر  �أن  �مل�شرية  �ل�شلطات  على 
فور�ً باإجر�ء حتقيق م�شتقل ونزيه 
يف مقتل �لرجال �لأربعة، وتوجيه 
هجمات  �شن  بللاأن  و��شحة  ر�شالة 
يتم  مل  �لعنف  على  و�لتحري�س 

�لت�شامح معه .
�لتحقيق  �أن  �شحر�وي  و�أ�للشللافللت 
�لللنللظللر يف  �أيلل�للشللاً  ي�شمل  �أن  يللجللب 
�أ�للشللبللاب فلل�للشللل قللللو�ت �لأملللللن مرة 
�أخللللللرى يف وقللللف �إر�قلللللللة �للللدملللاء، 
�لكر�هية  دعلللللو�ت  كللانللت  �إذ�  وملللا 
مقتل  يف  دور�ً  لعبت  و�لتحري�س 
�لرجال �لأربعة . و�أ�شارت منظمة 
�لأقليات  �أن  �إىل  �لللدوللليللة  �لعفو 
�لللديللنلليللة يف ملل�للشللر، مبلللا يف ذلك 
يو�جهون  �لأقلللبلللاط،  �مل�شيحيون 
منذ  �لللطللائللفللي  و�لللعللنللف  �لتمييز 
جماعة  يف  �لع�شو  مر�شي،  �شعود 
�لأخو�ن �مل�شلمني، �إىل �ل�شلطة يف 
�أعقاب �لنتخابات �لرئا�شية �لعام 

�ملا�شي.

مبا  �ملا�شية،  �لأ�شابيع  مدى  على 
�جلمعة،  خللطللب  خللللال  ذلللللك  يف 
�إىل طرد  ووزعللت من�شور�ت تدعو 
وفقاً   ، �ملنطقة  من  قتلو�  �للذين 
�ملنظمة  ونقلت  �ملحليني.  لل�شكان 
عن �شهود عيان �أن رجال �ل�شرطة 
وعنا�شر من قو�ت �لأمن �ملركزي 
�للل�للشللغللب كانو�  و�للشللرطللة مللكللافللحللة 
موجودين يف مكان �حلادث، لكنهم 

ف�شلو� يف �لتدخل لوقف �لعنف .
�شحر�وي،  حلللاج  ح�شيبة  وقللالللت 

�شوؤون  �إد�رة  يف  و�لللنللظللام  مللر�للشللي 
�ملو�طنني  �أو�للشللاع  وتدهور  �لباد 
�لعفو  منظمة  دعلللت  ذللللك،  �ىل   .
�مل�شري،  �لرئي�س  �م�س،  �لدولية، 
�إىل �لت�شدي على  حممد مر�شي، 
�لطائفي  للللللعللنللف  �للل�للشللرعللة  وجللله 
و�شمان �حلامية ملن يتعّر�س ملزيد 
ملللن �لللهللجللمللات، بللعللد مللقللتللل 4 يف 
هجوم عنيف على خلفية طائفية 
من  جمموعة  �إن  �ملنظمة  وقللالللت 
�أبللو م�شلم مبحافظة  �أهللايل قرية 

�لعا�شمة  جنوب  �لو�قعة  �جليزة 
�لقاهرة طّوقت منزل، على حممد 
فرحات، �أثناء �حتفال ديني م�شاء 
بالعتد�ء  وقامت  �ملا�شي،  �لأحللد 
على �ملوجودين فيه وقتل 4 منهم 
ب�شبب �نتمائهم �لطائفي، و�إ�شابة 
�ملللر�أة  بينهم  مللن  �آخلللريلللن،   12

وفتاة، وفقاً للتقارير.
�شلفية  جلللملللاعلللات  �أن  و�أ�لللشلللافلللت 
وجللللمللللاعللللات �إ�للللشللللاملللليللللة �أخللللللرى 
�لللكللر�هلليللة و�لعنف  حللّر�للشللت علللللى 

مفاو�صات جديدة لن�صمام 
تركيا لالحتاد الأوروبي

•• لوك�صمبورغ-ا ف ب:

تو�شلت �لدول �لع�شاء يف �لحتاد 
مبدئي  �تفاق  �ىل  �م�س  �لوروبلللي 
مفاو�شات  يف  جللديللد  ف�شل  لفتح 
�نلل�للشللمللام تلللركللليلللا، وفللللق ملللا �علن 
متحدث با�شم �لرئا�شة �ليرلندية 
لاحتاد �لوروبلللي وقللال �ن وزر�ء 
�ل�شوؤون �لوروبية يف دول �لحتاد 
�لوروبي �ملجتمعني يف لوك�شمبورغ 
�عطو� مو�فقتهم على فتح �لف�شل 
�لقليمية  بال�شيا�شة  �ملتعلق   22
لكنه  �ملللفللاو�للشللات  عملية  �طلللار  يف 
�و�شح �نه نظر� �ىل �لقمع �لخري 
للللللتللظللاهللر�ت �للشللد �حلللكللومللة، فاإن 
�لطاق �لر�شمي للمفاو�شات لن 

يح�شل قبل �خلريف.
ورحللللب وزيللللر �خلللارجلليللة �لرتكي 
�لعان  بللهللذ�  �وغلللللو  د�ود  �حللمللد 
�لذي جاء بعد �يام من �لتوتر بني 
�لوروبية  �لللدولللة  و�ملللانلليللا،  تركيا 
�ملرتددين  ��لللشلللد  ملللن  كلللانلللت  �للللتلللي 

لفتح ف�شل جديد يف �ملفاو�شات.
ومت �لتو�شل �خري� �ىل ت�شوية بني 
�ت�شال  بللعللد  �للللللوزر�ء �لوروبللليلللني 
هاتفي جديد بني وزير �خلارجية 
ود�ود  ف�شرتفيلي  غلليللدو  �لملللللاين 
�وغلو. و�ملفاو�شات �لتي �طلقت يف 
بوترية  �لن  حتى  تتقدم   2005
بطيئة جد� حيث مت �غاق ف�شل 
و�حد من �لف�شول �ل35. وتتعر 
و�شع  ب�شبب  خ�شو�شا  �ملفاو�شات 
�لتي ل تعرتف  جمهورية قرب�س 
بللهللا �نلللقلللرة ومللعللار�للشللة عللللدة دول 

�وروبية ل�شم تركيا.

�صحافة اأمريكا يف مواجهة التج�ص�س احلكومي تزايد تدفق الالجئني الفل�صطينيني ب�صوريا اإىل لبنان 
�لاجئني �لفل�شطينيني �لفارين من �شوريا، م�شرية �إىل فقد �ملئات منهم 
ملعيلهم �أوملمتلكاتهم �أو وظائفهم �أو مر�كز عملهم ودر��شتهم، وك�شفت عن 
مقتل �أكر من �أربعمائة لجئ فل�شطيني منذ �ندلع �ل�شتباكات �مل�شلحة 
 ،1948 ب�شوريا منذ عام  �لفل�شطينيون  �لاجئون  �شوريا. ويوجد  د�خل 
�ألفا، يعي�شون   487 بك�شوفها بحو�يل  �أونللرو�  �أعللد�د من �شجلتهم  وتقدر 
يف ت�شعة خميمات ر�شمية وثاثة خميمات غري ر�شمية، �أهمها �لريموك، 
وخللان �ل�شيخ، و�لللرمللل، ودرعلللا، ودرعلللا �لللطللو�رئ، وقللرب �ل�شت، وخللان ذي 
�أونرو� توقعت حدوث  �لنون، و�لنريب، وجرمانا، وحماة، وحم�س. وكانت 
زيادة كبرية يف عدد �لاجئني �لفل�شطينيني من �شوريا �إىل �لأردن، و�أ�شارت 

�إىل �أن عددهم قد ي�شل �إىل ع�شرة �آلف لجئ.
وقالت �لوكالة �إن �حتمال حدوث تدفق كبري لاجئني �لفل�شطينيني من 

�شوريا �إىل �لأردن �أو �لذين يعلقون على طول �حلدود و�رد ب�شكل كبري.

•• بريوت-يو بي اي:

�لفل�شطينيني  �لاجئني  وت�شغيل  لإغللاثللة  �ملتحدة  �لأمم  وكللالللة  توقعت 
)�أونرو�( حدوث تدفق كبري لاجئني �لفل�شطينيني من �شوريا �إىل لبنان، 

متوقعة �أن ي�شل عددهم �إىل ثمانني �ألفاً. 
وقالت يف تقرير ن�شر على موقعها �لإلكرتوين �إن لبنان �شهد منذ دي�شمرب-
كانون �لأول �ملا�شي تز�يد� �شريعا يف عدد �لاجئني �لفل�شطينيني �لفارين 
من �شوريا، م�شيفة �أن �أعد�دهم قد ترتفع ب�شكل م�شطرد من 56 �ألفاً �إىل 

ثمانني �ألفاً �لعام �حلايل.
�أن غالبية هوؤلء يبحثون عن مكان للجوء باملخيمات  �أونللرو� �إىل  و�أ�شارت 

�لفل�شطينية �لقائمة �أ�شا وحولها.
لآلف  حرجة  معي�شية  �أو�للشللاعللا  ر�للشللدت  بلبنان  �إح�شائية  در��للشللة  وكللانللت 

املعار�صة تتقدم يف انتخابات األبانيا 

�إ�شر�ئيلية . ور�أى كبري �ملفاو�شني 
غالبية  �أن  �للللفللللللل�لللشلللطللليلللنللليلللني 
�لتي  �لللتلل�للشللريللحللات �لإ�للشللر�ئلليللللليللة 
�حلدود  ب�شاأن  �أملل�للس  منذ  �للشللدرت 
غري �شحيحة، معترب� �أنها جمرد 

خلط لاأور�ق .
نللللاأى  نللتللنلليللاهللو  مللكللتللب  �أن  يلللذكلللر 
�ل�شهر  هللذ�  �شابق  وقللت  يف  بنف�شه 
د�ين  بللهللا  �أدىل  تلل�للشللريللحللات  علللن 
�لللدفللاع مفادها  د�نللون نائب وزيللر 
�حلكومة  يف  قلللويلللة  �أغلللللللبللليلللة  �أن 
�لدولتني  حل  تعار�س  و�لئتاف 
م�شادر  وقالت  �لفل�شطينيني،  مع 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

جددت �ل�شلطة �لفل�شطينية �شباح 
با�شتئناف  مت�شكها  �لثاثاء  �م�س 
�إ�للشللر�ئلليللل ب�شرط  �ملللفللاو�للشللات مللع 
�لللتللز�مللهللا بللوقللف �ل�للشللتلليللطللان يف 
و�لقبول  �لفل�شطينية  �لأر��لللشلللي 
�لللدولللتللني على حدود  مبللبللد�أ حللل 
عام 1967 و�لإفر�ج عن �لأ�شرى، 
يف حللللني �أبلللللللدى رئللليللل�لللس �للللللللوزر�ء 
نتنياهو  بللنلليللامللني  �لإ�لللشلللر�ئللليلللللللي 
��شتعد�ده لتقدمي بو�در ح�شن نية 

ل�شتئناف �ملفاو�شات.
وقلللال رئي�س د�ئلللرة �ملللفللاو�للشللات يف 
�لفل�شطينية  �لللتللحللريللر  مللنللظللمللة 
�شائب عريقات �إن موقف �ل�شلطة 
من ��شتئناف �ملفاو�شات و��شح ومل 
نّفذت  فلللاإذ�  �للحظة،  حتى  يتغري 
�لتز�مات  مللن  عليها  مللا  �إ�شر�ئيل 
�إىل  للللللعللودة  ��للشللتللعللد�د  على  فنحن 

طاولة �ملفاو�شات .
ت�شريحات  يف  علللريلللقلللات  و�أ�للللشللللار 
ترف�س  �إ�شر�ئيل  �أن  �إىل  �شحفية 
تنفيذ تلك �للتز�مات وت�شر على 
�ل�شتيطاين،  �لبناء  يف  �ل�شتمر�ر 

وتابع �لقول ولكننا نرف�س ذلك .
وتللللاأتللللي هللللذه �لللتلل�للشللريللحللات بعد 
معاريف  �للشللحلليللفللة  كلل�للشللفللت  �أن 
�لإ�لللشلللر�ئللليللللللليلللة عللللن ��لللشلللتلللعلللد�د�ت 
ملللللعللللاودة �مللللفلللاو�لللشلللات �ملللبللا�للشللرة يف 
�ملنطقة بعد جناح وزير �خلارجية 
�إقناع  كلللريي يف  جلللون  �لأملللريكلللي 
نية  ح�شن  بلللو�در  بتنفيذ  نتنياهو 

حيث  �لفل�شطينية،  �لإ�شر�ئيلية 
�ملنطقة  لللللزيللللارة  كلللللريي  يلل�للشللتللعللد 
قال  �ملللقللابللل،  ويف  �ملقبل  �خلمي�س 
ح�شن  بلللللللو�در  نلللريلللد  ل  علللريلللقلللات 
عليها،  مللا  تنفيذ  نللريللده  مللا  نلليللة، 
�لتز�م  مللثللا  �ل�للشللتلليللطللان  فللوقللف 
نفى  كما   . تنفذه  �أن  يجب  عليها 
عن  �ل�شحيفة  ذكرته  ما  عريقات 
مطلبه  عن  عبا�س  �لرئي�س  تخلي 
1967 مرجعية  باأن تكون حدود 
كام  هلللذ�  م�شيفا  للللللمللفللاو�للشللات، 
�ل�شحة،  ملللن  لللله  �أ�للشللا�للس  ل  فللللارغ 
�ختبار  بلللاللللونلللات  جملللللرد  وكلللللللهلللا 

تخلي  مقابل  �لفل�شطينيني،  جتاه 
حممود  �لللفللللل�للشللطلليللنللي  �للللرئللليللل�لللس 
علللبلللا�لللس عللللن �لللشلللرط �لللللعللللودة �إىل 
عام  حللدود  �أ�للشللا�للس  على  �لتفاو�س 
�أن  �ل�شحيفة  و�أو�شحت   1967
�لبو�در،  هذه  تقدمي  قرر  نتنياهو 
ومنها �لإفللر�ج عن بع�س �لأ�شرى 
وجتللملليللد ملل�للشللاريللع �لللبللنللاء خلللارج 
�لللكللتللل �ل�للشللتلليللطللانلليللة �للللكلللربى يف 
�ل�شفة �لغربية. ونقلت �ل�شحيفة 
دبلللللومللا�للشلليللة غربية  علللن ملل�للشللادر 
تعترب  �حلللاللليللة  �لأيلللللام  �إن  قللولللهللا 
باملفاو�شات  يتعلق  فيما  حا�شمة 

با�شتئناف  مللهللتللم  نللتللنلليللاهللو  �إن 
�ملفاو�شات من دون �شروط م�شبقة 
�لتفاو�س  �إىل  عبا�س  يللدعللو  و�إنللله 

من دون تاأخري.
ميد�نيا، تعر�شت حافلة �إ�شر�ئيلية، 
�للشللبللاح �ملل�للس لإطللللاق �لللنللار لدى 
مللرورهللا قللرب بلللللدة حلللو�رة جنوب 
نابل�س يف �ل�شفة �لغربية، من دون 

وقوع �إ�شابات .
وقللالللت �لإذ�عللللة �لإ�للشللر�ئلليللللليللة، �إن 
قللللو�ت �أمللنلليللة كللبللرية و�للشلللللت �إىل 
�إ�شابة  ور�لللشلللدت  �حللللللادث  ملللكلللان 
�لللشلللنلللدوق �حللللافلللللللة بللعلليللار و�حللللد، 
عن  بحثاً  مت�شيط  �أعللمللال  وبللللد�أت 
�ملهاجمني و�شجل يف �ل�شهر �لأخري 
علللودة ملللللحللوظللة حلللللو�دث �إطاق 
�مل�شتوطنني  مللركللبللات  جتللاه  �لللنللار 
يف �ل�شفة، حيث �شجلت 3 حو�دث 
�إطاق نار خال �لأ�شابيع �ملا�شية 
مل ت�شفر عن �إ�شابات هذ� و�عتقلت 
قلللللو�ت �جللليلل�للس �لإ�لللشلللر�ئللليلللللللي، 4 
فللللل�للشللطلليللنلليللني خللللال حللملللللة دهم 

نّفذتها فجر�ً يف �ل�شفة �لغربية.
فل�شطيني  حقوقي  م�شدر  وقلللال 
�جلي�س  ملللللن  كللللبللللرية  قلللللللو�ت  �إن 
مدينة  �قللتللحللمللت  �لإ�لللشلللر�ئللليلللللللي 
�لبرية وخميم �لأمعري بر�م �هلل، 
و�شّنت حملة دهم للمنازل �عتقلت 
�ل�شياق  ويف  مو�طنني   4 خالها 
�لإ�شر�ئيلية  �لللقللو�ت  �شّنت  نف�شه، 
�لبلد�ت  من  لعدد  دهمت  عمليات 
و�لأحياء مبحافظة �خلليل جنوب 

�ل�شفة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أمريكا بقدر كبري من �حلرية و�لأهمية، بعد  �ل�شحافة يف  حتظى 
�أن جعلها �لد�شتور حامية للدميقر�طية و�أد�ة رقابة فعالة ل�شيا�شات 
�حلكومة، ولها تاريخ طويل وحافل يف هذ� �ملجال ومبوجب �لقانون 
فال�شحافة يف �أمريكا حرة من �لرقابة �حلكومية، �إذ يحظر �لتعديل 
�لأول للد�شتور �لأمريكي على �لكونغر�س �أو �ملجال�س �لت�شريعية يف 
يقل�س حرية  قانون  �أي  على  �مل�شادقة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�لتعبري �أو حرية �ل�شحافة. لكن ما حدث موؤخر� ب�شاأن ح�شول وز�رة 
ع�شرين  نحو  مكاملات  بيانات  على  �شرية  ب�شورة  �لأمريكية  �لعدل 
خطا هاتفيا لوكالة �أ�شو�شيتد بر�س، وم�شادرة �ل�شلطات ت�شجيات 
�أمريكا  يف  �أثللار جدل  �لوكالة  �إىل �شحفيي  مل�شادر حتدثت  هاتفية 

�أ�شو�شيتد  وعللربت  �لباد.  يف  �لتعبري  حرية  على  ذلك  تاأثري  ب�شاأن 
يف  و�أيللدهللا  �ملعلومات،  على  قيود  مللن  تخوف  عللن  �لأمللريكلليللة  بر�س 
باأهمية ف�شيحة  �آخللرون  يعتقد  و�أكادمييون فيما ل  ذلك مر�قبون 
�لتج�ش�س على �حلرية �لإعامية. وكان مدير عام وكالة �أ�شو�شيتد 
بر�س غاري برويت قد �شرح �لأ�شبوع �ملا�شي باأن بع�س �لأ�شخا�س 
�أ�شبحو� منذ زمن طويل قلقني من فكرة  -وهم م�شادر �شحفية- 
�لللذيللن كنا على  و�أ�للشللاف بع�س موظفي �حلللكللومللة  �إللليللنللا  �لللتللحللدث 
�ت�شال م�شتمر معهم مل يعودو� يريدون �أبد� �لتحدث معنا بالهاتف 
. كما قال �إن �لبع�س �لآخر مرتدد يف �إجر�ء لقاء�ت �شخ�شية، موؤكد� 
�أن �شحفيني من و�شائل �إعام �أخرى يعانون �أي�شا من نف�س �لأمر 
مورو  �إدو�رد  كلية  عميد  �أن  �إل  �ل�شمت  قللانللون  عليه  �أطلللللق  �للللذي 
تاأثري  �أن  يرى  بنتاك  لورن�س  و��شنطن،  ولية  بجامعة  لات�شالت 

�لتج�ش�س �حلكومي على حرية �ل�شحافة يف �لنهاية ل ميثل �شيئا.

قر�صنة مواقع حكومية يف كوريا اجلنوبية 
•• �صيول-ا ف ب:

تعر�شت مو�قع حكومية و�عامية يف كوريا �جلنوبية بينها موقع �لرئا�شة 
�لللعلللللوم. وقالت  �علنت وز�رة  مللا  �ملل�للس وفللق  �لللكللرتوين من�شق  �ىل هللجللوم 
�قفال  �ىل  �دى  جمهولون  قر��شنة  نفذه  �لكرتونيا  هجوما  �ن  �للللوز�رة 
مو�قع عدة، بينها موقع �لبيت �لزرق ، وهو �ل�شم �لذي يطلق على �لق�شر 
�لرئا�شي �لكوري �جلنوبي. وتعر�شت كوريا �جلنوبية يف �ل�شابق �ىل �شل�شلة 
ن�شبها  مت  وعامة،  خا�شة  مو�قع  ��شتهدفت  معلوماتية  لقر��شنة  هجمات 
�ىل كوريا �ل�شمالية. ومت ترك ر�شائل تتبنى �لعملية �لخرية با�شم قر��شنة 
معلوماتية يف جمموعة �نونيمو�س وت�شيد بالزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم 
جونغ �ون على �ملو�قع �مل�شتهدفة. �ل �ن �نونيمو�س نفت على ح�شابها على 
تويرت م�شوؤوليتها عن �لهجوم �للكرتوين م�شرية يف �ملقابل �نها قر�شنت 
وكالة  موقع  بينها  �ي�شا،  �لثاثاء  عللدة،  �شمالية  كورية  �خبارية  مو�قع 
كوريا  يف  �لوحيد  �حلللزب  و�شحيفة  �لر�شمية  �ل�شمالية  �لكورية  �لنللبللاء 

�ل�شمالية، رودونغ �شينمون.

•• تريانا-ا ف ب:

�للبانية  �ملعار�شة  �ئللتللاف  �ن  لللا�للشللو�ت  �جلللزئللي  �لللفللرز  نتائج  �ظللهللرت 
�ملقبلة يف  �حلكومة  لت�شكيل  �ل�شباق  يتقدم يف  �ل�شرت�كي  بزعامة �حلزب 
�لدولة �لو�قعة يف �لبلقان يف �لنتخابات �لتي جرت �لحد وبعد فرز ثاثة 
�ل�شو�ت  مللن  باملئة   53 على  �لئللتللاف  ح�شل  �لت�شويت  بطاقات  �ربلللاع 
ينتمي  �لللذي  �لدميقر�طي  �حلللزب  بزعامة  �حلاكم  �لئتاف  فيما ح�شل 
بح�شب  باملئة،   36 على  بريي�شا  �شالح  وليته  �ملنتهية  �للللوزر�ء  رئي�س  له 
�للجنة �لنتخابية. وقال �ئتاف �ملعار�شة �ن توقعاته تظهر �نه قد يفوز 
140 يف �لربملان. وجرت �لنتخابات �لحد حتت  ب84 مقعد� من ��شل 
مر�قبة �ملفو�شية �لوروبية �لتي رف�شت مرتني طلبات تري�نا لان�شمام 
لاحتاد �لوروبي وقالت �ن �لنتخابات متثل �ختبار� حا�شما للموؤ�ش�شات 
�لبلد ومل�شعاه نحو �لحتللاد �لوروبللي وعكر �لنتخابات  �لدميوقر�طية يف 

مقتل �حد ن�شطاء �ملعار�شة يف �طاق نار يف بلدة ل�س.

•• القاهرة-لندن-يو بي اأي:

�أعلللللللللنللللت �للللل�للللشللللفللللارة �لأملللريلللكللليلللة 
�شتغلق  �أنللللهللللا  �مللل�لللس  بلللاللللقلللاهلللرة، 
�لأحد  يوم  �جلمهور  �أمللام  �أبو�بها 
�حلذر  �إىل  رعاياها  د�عية  �ملقبل، 
مللن �أن �ملللظللاهللر�ت �ملللقللررة يف 30 
حلللزيلللر�ن يللونلليللو قلللد تللتللحللول �إىل 

�أعمال عنف.
�أمنية  ر�شالة  يف  �ل�شفارة،  وقالت 
�شبكة  علللرب  للللرعلللايلللاهلللا  وجللهللتللهللا 
�إمكانية  �للشللوء  �إنللله يف  �لنلللرتنلللت، 
�أنلل�للشللطللة �حللتللجللاج عنيفة  حللللدوث 
قبل مظاهر�ت مرتقبة يوم �لأحد 
يونيو  حللللزيللللر�ن   30 يف  �مللللقلللبلللل 
مو�طني  تن�شح  فللاإنللهللا  �جللللللاري، 
�لظهور  بتقليل  �ملتحدة  �لوليات 
مناطق  مللللن  �للللتلللحلللرك  وجتلللنلللب 
من  �عللتللبللار�ً  وم�شاكنهم  �إقامتهم 
كما  يلللونللليلللو،   28 �جللللملللعلللة  يلللللوم 
يتعني على رعايا �لوليات �ملتحدة 
�للل�للشللادرة من  �لإعللانللات  مر�قبة 
وو�شائل  �لأمللللريكلللليللللة  �لللل�لللشلللفلللارة 
�لإعللللللام �ملللحللللليللة للللللوقللوف على 

�لأو�شاع ب�شكل د�ئم .
رعاياها  �للل�للشللفللارة  نلل�للشللحللت  كللمللا 
للب �لللتللو�جللد بللاملللنللاطللق �لتي  بللتللجللنُّ
قلللد تلل�للشللهللد جتللمللعللات كللبللرية لأنه 
�ملظاهر�ت  تتحول  �أن  �ملمكن  من 
�أن  يق�شد منها  �لتي  �لأحلللد�ث  �أو 

و�شل �ملوفد �لمريكي جيم�س دوبينز �م�س �ىل ��شام �باد لجر�ء 
مباحثات مع رئي�س �لوزر�ء نو�ز �شريف وم�شوؤولني باك�شتانيني كبار 
ب�شاأن �جلهود لبدء مفاو�شات �شام مع طالبان �فغان�شتان، ح�شب ما 
ذكرت �خلارجية �لباك�شتانية. و�شرح �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية 
�حمد �شودري لوكالة فر�ن�س بر�س �ن دوبينز �لذي �تى من كابول 
�شيلتقي �شريف و يطلعنا على �خر �مل�شتجد�ت ب�شاأن �فغان�شتان وقال 
م�شوؤولون باك�شتانيون �خرون �ن لقاء�ت �ملوفد �شرتكز على �جلهود 
�فغان�شتان  طالبان  وفتحت   . �لفغانية  �مل�شاحلة  عملية  لت�شجيع 
مع  مفاو�شات  لبدء  خطوة  يف  �ملا�شي  �لثاثاء  قطر  يف  لها  مكتبا 
�شمال �لطل�شي  �لتابعة حللف  �ي�شاف  �ن�شحاب قوة  �قللرت�ب موعد 
 12 بعد  �ملقبل رغم مو��شلة طالبان متردها  �لعام  �فغان�شتان  من 
�يلول-  11 �عللتللد�ء�ت  �ثللر  �ل�شلطة  �شنة على �طللاحللة �حلللركللة مللن 
هذ�  لفتح  غ�شب  كلللرز�ي  حميد  �لفللغللاين  �لرئي�س  لكن  �شبتمرب. 
�ملكتب �لذي �عتربه كحكومة لطالبان يف �ملنفى ويحمل علم �حلركة 
و��شم �مارة �فغان�شتان �ل�شامية . وكابول �لتي �كدت �نها ملتزمة 
للمفاو�شات  �ملكتب  هللذ�  ي�شتخدم  �ن  على  �للشللددت  �ل�شام  بعملية 

�ملبا�شرة بني طالبان و�حلكومة �لفغانية.
 

�إ�شامي فرن�شي  17 عاماً، على  بال�شجن  حكمت حمكمة بلجيكية 
�لعام  بروك�شل  �لعا�شمة  يف  �ل�شرطة  من  عنا�شر   3 طعن  مت�شدد 
�ملا�شي. وذكرت قناة �ر تي بي �إف �لتلفزيونية �لبلجيكية، �أن حمكمة 
�جلنح يف بروك�شل حكمت بال�شجن 17 عاماً على �لفرن�شي �بر�هيم 
�ل�شرطة  مللن  عنا�شر   3 طعن  على  لإقللد�ملله  عللامللاً(،   30( بحرير 
�لبلجيكية يف حزير�ن-يونيو �ملا�شي. و�أ�شارت �إىل �أن �ملحكمة �أخذت 
بعني �لإعتبار يف حكمها �أن بحرير حاول قتل عنا�شر �ل�شرطة عن 
�شابق �إ�شر�ر وت�شميم، وعلى خلفية �إرهابية . و�أو�شحت �أن بحرير 
يف  �مل�شاركة  بغية  �ملا�شي،  حزير�ن-يونيو   8 يف  بلجيكا  �إىل  و�شل 
�إ�شد�ر �ل�شلطات �لبلجيكية  �ل�شريعة لبلجيكا على  �حتجاج ملنظمة 
قانوناً يحّظر على �لن�شاء �لظهور يف �حلياة �لعامة وهّن مرتديات 
قطار  بحرير  فا�شتقل  �أيلل�للشللاً،  �لللوجلله  ي�شرت  �لللذي  �لكامل  �لنقاب 
طعن  على  يقدم  �أن  قبل  للقطار�ت  مولينبيك  حمطة  يف  �لأنللفللاق 
�شرطية يف �أ�شفل ظهرها، وجرح عن�شرين �آخرين. وكان بحرير، دعا 
كان  فعلته  �لهدف من  �أن  و�أعلن  وقيمه،  �لغربي  �لعامل  رف�س  �إىل 
زرع �لتوتر يف بلجيكا، وبخا�شة بعد �إ�شد�رها، يف �أيار-مايو �ملا�شي، 

قانوناً يحّظر على �لن�شاء �رتد�ء �لنقاب �لكامل بالأماكن �لعامة.

�أمن  بتعزيز  يق�شي  تعديل  على  �لأمللريكللي  �ل�شيوخ  جمل�س  �شادق 
�حلدود بني �أمريكا وجارتها �ملك�شيك، ويق�شي �لتعديل مبّد �ل�شياج 
�إىل �حللللوؤول دون دخلللول مهاجرين عرب  يللهللدف  �حللللدودي -�للللذي 

�حلدود بطريقة غري �شرعية- مب�شافة تبلغ 1126 كيلومرت�.
ويكلف �لإجر�ء 30 مليار دولر و�شيت�شمن م�شاعفة عدد عنا�شر 

دوريات حر��شة �حلدود �إىل �أكر من 20 �ألف عن�شر.
يعتزم  ريللد  هللاري  �لأمللريكللي  �ل�شيوخ  �لأغلبية مبجل�س  وكللان زعيم 
�ملقبل،  �خلمي�س  يللوم  �لكامل  �لقانون  م�شروع  ب�شاأن  �لنقا�س  �إنهاء 
على  �ملجل�س  وو�فللق  �أ�شبوعني  �لنتهاء منه يف غ�شون  يتم  �أن  على 
�لت�شويت  هذ�  ويعد   27 رف�س  مقابل  ع�شو�   67 باأغلبية  �لقر�ر 
خطوة �إجر�ئية، وينبغي على �أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ �إجر�ء ت�شويت 

يف �لأيام �ملقبلة للمو�فقة عليه ر�شميا.
�جلمهوريني  مللن  �لعديد  دعللم  لك�شب  مهما  �لتعديل  هللذ�  ويعترب 

�لذين كانو� يرتددون يف تاأييد �لت�شريع قبل ت�شديد �أمن �حلدود.
باأغلبية كبرية  �ملو�فقة  �إن  �ل�شيناتور �جلمهوري جون ماكني  وقال 
على تعديل �أمن �حلدود من �شاأنه �أن يبعث �لر�شالة �ل�شحيحة �إىل 

جمل�س �لنو�ب �لذي يو�جه فيه �إ�شاح نظام �لهجرة عائقا �أكرب. 
ي�شار �إىل �أن م�شروع قانون �لهجرة �جلديد ي�شمح لأمريكا بت�شوية 
�أو�لللشلللاع حللللو�يل 11 مللللليللون مللهللاجللر غلللري �للشللرعللي، بللحلليللث ي�شبح 

مبقدورهم �لتقدم بطلب للح�شول على �جلن�شية �لأمريكية.

عوا�صم

ا�سالم اباد

وا�سنطن

بروك�سيل
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العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/385 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/ عمر ح�شن حممد علي ور�شد �ملرزوقي �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملنفذ �شده : نا�شر علي �شالح حن�شل �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه: 
�ن طالب  بالن�شر مبا  نا�شر علي �شالح حن�شل �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/147 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/8/7 
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  -�لعني  �لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/207

م�شر     �جلن�شية:   - �حمد  �لبيلي  علي  ��شرف  عليه:  �ملدعي 
�شدر  قد   2013/5/15 بتاريخ  �نه  نعلمكم  بالن�شر  �لعنو�ن: 
مكتب   : �ملدعي  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف  حكم  �شدكم 
حكمت  �لمار�ت  �جلن�شية:   - �ل�شيار�ت  لتاجري  �لطو��س 
ي�شدد  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة 
�لنحو  للمدعي مبلغ 1.200 درهم ) �لف ومئتا درهم( على 

�مل�شار �ليه بالأ�شباب، كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف. 
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2012/1473

�ملدعي عليه: زينب �شيد �هلل - �جلن�شية: �فغان�شتاين �لعنو�ن: 
�نه بتاريخ 2013/4/29 قد �شدر �شدكم حكم  بالن�شر نعلمكم 
لتاجري  �ل�شول  مكتب   : �ملدعي  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لمار�ت  �جلن�شية:   - �ل�شيار�ت 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعي عليه بان ي�شدد للمدعي مبلغ وقدره 
6.640 درهم ) �شتة �لف و�شتمائة و�ربعون درهما( على �لنحو 

�مل�شار �ليه بالأ�شباب، كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف. 
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/709   مد  جز- م ر-ب- ع ن

�جلن�شية:  �لعربي  ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�لمار�ت مدعي عليه: عمر �شريف �عجاز �حمد بت �جلن�شية: باك�شتان   مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مببلغ 1194 درهم �ملطلوب �عانه/  عمر �شريف �عجاز �حمد 
بت �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �لكائنة - �شخ�شيا   - �لبتد�ئية  �لعني 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/705   مد  جز- م ر-ب- ع ن

ح�شن  ه�شام   / عنه  وكيا  �ل�شيار�ت  لتاجري  �لطال  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
علي  حممد  �شامل  �شيف  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعربي  عبد�هلل 
 300 �لدعوى: مطالبة مببلغ  �لمار�ت مو�شوع  �جلن�شية:  �لظاهري  عليان 
درهم �ملطلوب �عانه/  �شيف �شامل حممد علي عليان �لظاهري �جلن�شية: 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  
وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
بل حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�لعني �لبتد�ئية - �لكائنة - �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/641   مد  جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت بوكالة ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حممد ح�شن علي طيطي �جلن�شية: �لردن 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 350 درهم �ملطلوب �عانه/  حممد ح�شن 
علي طيطي �جلن�شية: �لردن عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   - �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  بل 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/573   مد  جز- م ر-ب- ع ن

مدعي  فل�شطني  �جلن�شية:  �لبورنو  حممود  �هلل  �شعد  ��شامه  مدعي/ 
عليه: عبد�ملطلب مطيع �جلن�شية: �ملغرب مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية 8280 درهم �ملطلوب �عانه/  عبد�ملطلب مطيع �جلن�شية: �ملغرب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
�ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
بل حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�لعني �لبتد�ئية - �لكائنة - �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26         حمكمة العني البتدائية

       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1441   مد  جز- م ر-ب- ع ن
عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  ��شماعيل  �بر�هيم  �ل�شيد  عنرت  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لحبابي  عامر  علي  جابر  فاح 
و�لبالغه  �ملخالفات  قيمة  �شد�د   + �ل�شياره  عن  و�لتنازل  �ملبايعه  �ثبات 
�جلن�شية:  �لحبابي  عامر  علي  جابر  �عانه/فاح  �ملطلوب  درهم   3000
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة 
�لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/659   مد  جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ عبد�هلل جنم عبد�هلل �جلن�شية: �لعر�ق مدعي عليه: ��شماعيل �شالح 
دفع   + �شياره  بيع  �ثبات  �لدعوى:  مو�شوع  �لردن  �جلن�شية:  زعرور  مر�شي 
زعرور  مر�شي  �شالح  �عانه/��شماعيل  �ملطلوب  درهم   450 �ملخالفات مببلغ 
�جلن�شية: �لردن عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه 
وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
بل حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �ملركز �لد�ري �شخ�شيا  �لكائنة  �لعني �لبتد�ئية - 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/631   جت  جز- م ر-ب- ع ن

�حل�شيني  ر�شاد  عزه   / ومتثلها  �لعامة  للنظافة  كلني  جولدن  مدعي/ 
�ملقاولت  للنظافة  �ل�شمال  درة  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لعامة و�لعقار�ت �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
14400 درهم �ملطلوب �عانه/موؤ�ش�شة درة �ل�شمال للنظافة �ملقاولت �لعامة 
و�لعقار�ت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
بل حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  81/ 2013 -جتاري  - م ر- �س- ع ن

�مل�شتاأنف  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لهد�ف  موؤ�ش�شة   : �مل�شتاأنف 
لل�شامل  �لدولية  فوجيكو  ��شم  حتمل  و�ل�شامل  للم�شاعد  �حلياه  عليه:موؤ�ش�شة 
و�مل�شاعد وميثلها �ل�شيد / ع�شام عقل ر�جح �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �ل�شتئناف 
و�ل�شامل حتمل  للم�شاعد  �ملطلوب �عانه/موؤ�ش�شة �حلياه  �لتعوي�س  زيادة مبلغ   :
��شم فوجيكو �لدولية لل�شامل و�مل�شاعد وميثلها �ل�شيد / ع�شام عقل ر�جح �جلن�شية: 
�لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2012/555 جت كل-م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/17 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �لعني 
�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 التجاري

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

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  82/ 2013 -عمايل  - م ر- �س- ع ن

�مل�شتاأنف : غفار مز�ر جول �جلن�شية: �فغان�شتان �مل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة حممد 
 : �ل�شتئناف  �لمار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  و�لنجارة  �نور جان لعمال �حلد�دة 
�نور  حممد  �عانه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  عمالية  مطالبة   - �مل�شتاأنف  �حلكم  �لغاء 
�ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لنجارة  �حلد�دة  لعمال  جان 
�مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/82 عمايل-م ر- �س- ع 
ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/9 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �لعني �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 

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 العني

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/295   عم جز  - م ر- ب- ع ن

مدعى/ جان ني�شار نور ��شلم �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: رحات لل�شفر 
�ملطلوب  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�ل�شياحة 
�عانه /رحات لل�شفر و�ل�شياحة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: �عان �ملدعى 
عليه ماجد �شلطان حممد عبد�هلل �ملهريي بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2013/7/7 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل بل 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/511 ك.ع.غ
عجمان:�ل�شيد/بدر  و�لت�شديقات-  �لللعللدل  �لللكللاتللب  بللللاد�رة  �لللعللدل  �لللكللاتللب  �نللا  �يل  تللقللدم   
لبنان   : �جلن�شية  حمد  عبد�هلل  ن�شال  �لملللار�ت   �جلن�شية:  �لبلوكي  علي  ح�شن  �بر�هيم 
وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :بيع يف �ل�شم �لتجاري )ديفا ملقاولت 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة  ال�سيانة العامة ذ.م.م( 
حمد  عبدو  :ح�شني  �ىل   بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )51748( �مللف 
�جلن�شية: لبنان عبد�لرحمن حممد علي �شهاب �حلو�شني �جلن�شية : �لمار�ت مبو�فقة : 
ح�شني نا�شيف : فرن�شا ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 

على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- باإنحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: فور�ست �سيتي لل�سيانة وتنظيف املباين ) �س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�شة: 202848 �لعنو�ن: حمل ملك مركز �خلليج - بردبي �ل�شكل 

�لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 67437
 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنها ب�شدد �لغاء �لرتخي�س �خلا�س 
بال�شركة �لو�ردة �عاه وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة. 
وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من 
Suggest_complain@dubaided.gov. �للكرتوينٍ  �لربيد  خال 
يوماً   )15( وذلك خال  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  ae مرفقا 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/153  عقاري كلي
مديرها  وميثلها   - �لللعللقللاريللة  للو�شاطة  تنميات   -1 عللللليلله/  �ملللدعللى  �ىل 
عبد�هلل  عبد�لعزيز   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  حا�شتي   و�ن 
�شليمان �خليلي قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
�خلرب�ء  �حد  بندب  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/5/30 بتاريخ  حكمت 
لاطاع  باملحكمة  �خلللرب�ء  بجدول  �ملقيدين  من  �ملخت�شني  �لهند�شيني 
�لف  ع�شر  بايد�ع خم�شة  �ملدعي  و�لزمت  وم�شتند�تها  �لدعوى  �ور�ق  على 
درهم خزينة �ملحكمة .  وحددت  لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/9 

  ch.1.A.1 ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/228  مدين كلي                                    
�ىل �ملدعى عليهم /1- د�جليت �شينغ باو� 2- حممد عبد�ملجيد �شاكيد�ر 3- �شاكني كومار  
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �منه �لتجارية �للس.ذ.م.م وميثله: عبد�لكرمي 
�حمد عبد�هلل عيد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم 
جميعا بالت�شامن و�لت�شامم بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )444973 درهم( تعوي�شا 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  ��شابها جر�ء �حلادث  �لتي  و�ملعنوية  �ملادية  لكافة �ل�شر�ر  جابر 
.   وحددت  �لتام  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  رفع  تاريخ  5% من  و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب 
لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/7/7  �لحد  يوم  لها جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�لنز�ع �ملدين  �يام على �لقل.)و�عانكم بان  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

رقم 2012/712 قد مت �حالته �ىل �ملحكمة �ملدنية و�شجل بالرقم �ملذكور �عاه(.  
 ق�سم الق�سايا التجارية و املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2428  عمايل جزئي                                  
�ىل �ملدعى عليه /1- حول �لبحار للماحة �س ذ م م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شام جخيور عني�س قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )91830 درهم( و�لر�شوم  و�مل�شاريف. 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  لها جل�شة  �ل�شكوى )2013/146362(. وحددت  رقم 
2013/7/2 �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 بثاثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1384  ا�ستئناف جتاري

حمل  جمهول  فللر  مللهللر�ن  غامر�شا  -بللزمللان   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
ز�يد  �ل�شيخ  �شارع  فللرع  �يللر�ن  �للشللادر�ت  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا 
وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2009/1613 جتاري كلي بتاريخ 2012/11/20 وحددت لها 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/7/24  جل�شه يوم �لربعاء 
ch2.D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
 يف الدعوى رقم 2013/333 جتاري كلي       

�شابق(   ( ومدير  حايل  �شريك  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  هيل-  جاري   : عليه  �ملدعى  �ىل 
ل�شركة م�شنع �لمار�ت للباليت ذ.م.م( جمهول �لقامة نعلمكم بانه قد مت تكليفنا مبهمة 
�خلربة  �حل�شابية يف �لدعوى رقم 2013/333 جتاري كلي مبحكمة دبي �لبتد�ئية و�ملقامة 
�شدكم من عبد�جلليل  مهدي حممد �لع�شماوي ب�شفته �شريك ومدير مفو�س بالتوقيع عن 
�شركة م�شنع �لمار�ت للباليت ذ.م.م ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاه 
باحل�شور �ىل مكتبنا رقم 503 بناية بوهليبة ب�شارع �ملرقبات بجو�ر جر�ند مارت ) نف�س بناية 
ذ� تر�فل ماركت- بري كارد�ن( دبي وذلك يف متام �ل�شاعة �لو�حدة من ظهر يوم �لثنني �ملو�فق 
1 يوليو 2013 يف متام �ل�شاعة�لو�حدة ظهر� وذلك لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم 
من م�شتند�ت يف حال تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل قانوين عنكم يف �لوقت �ملحدد 

فاننا �شتبا�شر �جر�ء�ت �خلربة ونقدم تقريرنا  للمحكمة من �و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة.
اخلبري احل�سابي/ �ساكر فريد عبدالرحمن زنيل
تليفون/ 0555903160    

تبليغ ح�سور جل�سة خربة ح�سابية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/479  عقاري كلي                                      
�لعقارية  جمهول حمل  �ملدعى عليه /1- �شركة بروبرتي لينك للو��شطة  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / مرمي عبد�هلل حممود حميد�ن حماد   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم باد�ء �مل�شتحق مببلغ وقدره 
)2213000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة وحتى �ل�شد�د 
�لتام وندب خبري هند�شي . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/26 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مللذكللر�ت  مللن  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 172890       بتاريخ:2012/5/1 م
با�شللم:�ملركز �للوج�شتي لا�شت�شار�ت �لد�رية و�لتدريب .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �ملطار - �س.ب:128022 - هاتف:026422247 - فاك�س:026428966.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لربية  و�لغاز  �لنفط  حقول  بخدمات  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  �لتدريب  خدمات   ، �د�ريللة  ودر��شات  ��شت�شار�ت 
و�لبحرية ، �لتدريب على �لعمال و�لنظم �لد�رية . 

�لو�قلعة بالفئة:41
باللون  و�ثنان  �لخ�شر  باللون  �ثنان  �لبازل  مربعات  �ربعة  من  �لتجارية  �لعامة  �لعامة:تتكون  و�شف 
�لزرق وحتتوي على �ربعة �حرف �جنليزية هي LCMC �لتي متثل �خت�شار ل�شم �ملركز باللغة �لجنليزية 
كما يوجد ��شفل هذ� �ملربعات ��شم �ملركز باللغة �لعربية )�ملركز �للوج�شتي لا�شت�شار�ت �لد�رية و�لتدريب( 

  . Logistic Centre For Management & Training و��شم �ملركز باللغة �لجنليزية
�ل�شللرت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  26  يونيو 2013 العدد 10828

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر �لتعديات �ملو�شحة �دناه على طلب ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 56861       بتاريخ:2003/11/10 م
�مل�شجلة حتت رقم:47393      بتاريخ:2004/6/26

با�شللم:موؤ�ش�شة �لي�شر �ملتكامل للتجارة  .
وعنو�نه:دبي - �س.ب:16387 - هاتف:042696901 - فاك�س:042699849.

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�لو�قلعة بالفئة:3

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية:)  ( - ) / /200م(
�لتعديات على �لطلب �ل�شابق:

�ملو�د �لعطرية ، �لزيوت �لطيارة ، مو�د �لتزيني ، �لكوزمتيك ، )م�شتح�شر�ت �لتجميل ، م�شتح�شر�ت �ز�لة 
�لتجميل ، غ�شول ، �جل�شم ، �ماح �ل�شتحمام و�لغت�شال ، �جلل و�ل�شابون ، م�شتح�شر�ت �حلاقة وما بعد 

�حلاقة ، مزيات �لعرق(
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  26  يونيو 2013 العدد 10828 العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
�ل�شلللللادة/معمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�ل�شفاء للطابوق - فرع
رخ�شة رقم:CN 1026704-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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 م غ 



13

عربي ودويل
األربعاء -  26   يونيو    2013 م    -    العـدد    10828

Wednesday    26    June     2013  -  Issue No   10828

م�صّرف متهمًا رئي�صيًا باغتيال بوتو وا�صنطن تطلب من مو�صكو ت�صليمها �صنودن 
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

�عتربت وكالة �لتحقيق �لفيدر�لية �لباك�شتانية، �لرئي�س �لباك�شتاين �ل�شابق برويز م�شّرف �ملتهم �لرئي�شي 
يف �غتيال رئي�شة �لوزر�ء �ل�شابقة، بنظري بوتو، و�تهمته �أمام حمكمة مكافحة �لإرهاب يف رو�لبيندي.

4 نقاط �شد م�شّرف لدى  �أن �لوكالة تقّدمت بائحة �تهام موؤلفة من  و�أفللادت و�شائل �إعام باك�شتانية 
وقّدمت  بوتو  باغتيال  ترتبط  موؤ�مرة  بتدبري  �تهاماً  ت�شّمنت  رو�لبيندي،  يف  �لإرهللاب  مكافحة  حمكمة 
لئحة �لتهام �ليوم حيث ��شتملت على �أقول 4 �شهود بينهم �شحافيان �أمريكيان، وت�شاريح لبوتو نف�شها. 

و�شّمت �لائحة �أي�شاً �تهامات مل�شّرف بالإرهاب.
2 متوز يوليو و�أعلن رئي�س  و�أمرت �ملحكمة �لرئي�س �ل�شابق باملثول �أمامها يف جل�شة �ل�شتماع �ملقبلة يف 
�لوزر�ء �لباك�شتاين، نو�ز �شريف، �أن م�شّرف، �شيحاكم بتهمة �خليانة �لعظمى ي�شار �إىل �أن م�شّرف �لذي 
عاد �إىل باك�شتان يف �آذ�ر مار�س بعد 3 �شنو�ت يف �ملنفى، هو قيد �لإقامة �جلربية، يف مزرعته قرب �إ�شام 

�آباد بعد �إلغاء كفالته بق�شية قتل �لزعيم �لبلو�شي، �أكرب بوغتي عام 2005.

•• مو�صكو-ا ف ب:

رو�شيا  مللن  بللاحلللاح  �ملتحدة  �لللوليللات  طلبت 
�لمن  وكللالللة  يف  �ل�شابق  �مل�شت�شار  ت�شليمها 
�للللذي و�للشللل �لحد  �للشللنللودن  �دو�رد  �لللقللومللي 
ز�ل  ومللا  كونغ  هونغ  مللن  قللادمللا  مو�شكو  �ىل 
�للجوء  علللللى  للللللحلل�للشللول  �للشللعلليلله  خمللتللفلليللا يف 
و��شنطن  وتللتللهللم  �لكللللللو�دور.  �ىل  �ل�شيا�شي 
�لقومي  �لمن  وكالة  �ن  ك�شف  �لذي  �شنودن 
�لت�شالت  على  بالتج�ش�س  تقوم  �لمريكية 
�ملتحدة،  �للللوليلللات  يف  و�لنلللرتنلللت  �لهاتفية 
بللاخللليللانللة وطللالللبللت هللونللغ كللونللغ وبللكللني ثم 

من  �شيحرمه  كللان  موكله  �عللتللقللال  �ن  بللر�للس 
�جهزة �لكمبيوتر �ملحمولة �لتي ميلكها وهو 
�لنقطة  �ن  �ن يحتمله و��شاف  �مر ل ميكن 
ما  معرفة  كانت  �لق�شية  هللذه  يف  �ل�شا�شية 
وقال  بكفالة.  �شر�حه  �طللاق  �شيتم  كللان  �ذ� 
�ن  ��شاجن  جوليان  ويكيليك�س  موقع  موؤ�ش�س 
�لتقني �لمريكي �ل�شاب �لذي �لغت �لوليات 
�للشللفللره يحمل وثللائللق لجىء  �ملللتللحللدة جلللو�ز 
�كللد يف موؤمتر  وقللد  �لكلللللو�دور.  للله  منحتها 
هاتفي �لثنني من �شفارة �لكو�دور �لتي جلاأ 
�مان،  �نه يف �شحة جيدة ويف  �ليها قبل عام 

بدون �ن يو�شح مكان وجوده.

مو�شكو بتوقيفه من دون جدوى حتى �لآن. 
�م�س  كونغ  هونغ  يف  �شنودن  حمامي  وك�شف 
�ليها  �لتي جلاأ  �ملنطقة  غللادر هذه  �ن موكله 
�ل�شهر �ملا�شي لنه كان يخ�شى �ن يتم توقيفه 
و�حتجازه لفرتة طويلة. وحتى قبل �ن ت�شدر 
و��شنطن مذكرة �لتوقيف بحقه �جلمعة، كان 
�مل�شتعمرة  هللذه  �شلطات  بللان  مقتنعا  �شنودن 
�ل�شني  �ىل  عادت  �لتي  �ل�شابقة  �لربيطانية 
يف 1997 �شتقوم بتوقيفه يف نهاية �ملطاف. 
�لدميوقر�طي  �لللنللائللب  هلللو  �للللربتلللو  وقلللللال 
�قامته  خللال  �شنودن  حمامي  ثاثة  و�حللد 
فر�ن�س  وكالة  مع  مقابلة  يف  كونغ،  هونغ  يف 

رئي�صة الربازيل تقرتح ا�صتفتاء لالإ�صالح ال�صيا�صي 
•• �صاوباولو-وكاالت:

عام  ��شتفتاء  تنظيم  رو�شيف  ديلما  �لرب�زيل  رئي�شة  �قرتحت 
�شيا�شي  �إ�شاح  �إجر�ء  تاأ�شي�شية يكون دورها  لت�شكيل جمعية 
يف �لباد �لتي ت�شهد �أزمة �جتماعية ل �شابق لها، وياأتي هذ� 
�ملللقللرتح يف �أعللقللاب تللو��للشللل �لحللتللجللاجللات رغللم �لللوعللود �لتي 
ملطالبهم  بال�شتجابة  �جلمعة  للمحتجني  رو�شيف  قدمتها 
وقللوبلللللت بللتلل�للشللكللك �للشللعللبللي كلللبلللري.  ونللقلللللت وكلللاللللة �ل�شحافة 
�لفرن�شية عن �لرئي�شة �لرب�زيلية قولها يف �جتماع مع حكام 
ب�شاأن  ��شتفتاء  �إجللر�ء  �شاأدعم  بلدياتها  وروؤ�شاء  �لباد  وليات 
�إ�شاح  بللاإجللر�ء  مكلفة  ح�شرية  تاأ�شي�شية  جمعية  �نللتللخللاب 
�شيا�شي . وجاء �جتماع �لرئي�شة �لرب�زيلية مع حكام �لوليات 
وروؤ�شاء �لبلديات لتخاذ قر�ر ب�شاأن �شل�شلة تد�بري تهدف �إىل 
رفعت  �لتي  للمطالب  تلبية  وذلك  �لعامة،  �خلدمات  حت�شني 

على مدى  �لباد  م�شبوقة عمت  يف مظاهر�ت حا�شدة وغري 
�لل15 يوما �ملا�شية، و�شهدت �أعمال عنف وتخريب.

وكانت رو�شيف وجهت خطابا متلفز� �إىل �لأمة م�شاء �جلمعة 
ميثاق  بتوقيع  ووعلللدت   ، �ل�شارع  �إىل  تن�شت  �أنللهللا  فيه  �أكلللدت 
�لعامة )�لنقل و�ل�شحة و�لرتبية(،  كبري لتح�شني �خلدمات 
رف�شها  على  �شددت  لكنها  للف�شاد،  فاعلية  �أكللر  ومبكافحة 

لأعمال �لتخريب �لتي يقوم بها �ملتظاهرون.
لكن وعود �لرئي�شة �لي�شارية قابلها �ملتظاهرون بالت�شكيك على 
�شبكات �لتو��شل �لجتماعي، خ�شو�شا �ل�شباب �لذي ينتمون 
�إىل �لطبقة �لو�شطى وين�شطون يف هذه �حلركة �ملناه�شة جد� 

للموؤ�ش�شات، فتو��شلت �ملظاهر�ت يف �ملدن �لرب�زيلية.
ويوم �لأحد نظمت مظاهر�ت �شلمية �أقل عدد� من تلك �لتي 
وتر�جعت  بر�زيلية،  مدينة   20 يف  �لأخلللرية  �لأيلللام  يف  جللرت 
�أكر  �لأجلللو�ء  �أ�شبحت  بينما  �ل�شو�رع  يف  �ملتظاهرين  �أعلللد�د 

هلللللدوء� بللعللد �أيلللللام ملللن �لحللتللجللاجللات �للل�للشللخللمللة. وملللن �أبلللرز 
مظاهر�ت �لأحد تلك �لتي نظمت يف �شاو باولو �حتجاجا على 
م�شروع �إ�شاح د�شتوري ين�س على �شحب �شاحية �لتحقيق 
�لف�شاد،  مكافحة  فاعلة يف  تعد جهة  �لتي  �لنيابة  هيئات  من 
�أي�شا يف مدينة  �مللل�للشللروع  هللذ�  �شد  للخروج  دعلللو�ت  وُوجللهللت 
مو�قع  عرب  دعللو�ت  �لرب�زيليون  تبادل  كما  جانريو،  دي  ريللو 
ي�شل  عام  �إ�شر�ب  يف  �لدخول  �أجللل  من  �لجتماعي  �لتو��شل 

�لباد يف �لأول من يوليو-متوز �ملقبل.
نتائجه  ون�شرت  �إيللبللوب  معهد  �أجلللر�ه  ر�أي  ل�شتطاع  ووفللقللا 
�حلركة  �ملللو�طللنللني  مللن   75% يللوؤيللد  �إيللبللوكللا،  �ل�شبت جملة 
�لحتجاجية و�أو�شح �مل�شاركون يف �ل�شتطاع �أن �ل�شبب �لأول 
ل�شخطهم هو �لكلفة �لعالية مع �جلودة �ملتدنية للنقل �لعام 
)%77(، يليه �لغ�شب من �لطبقة �ل�شيا�شية )%47(، ثم 

�لف�شاد )33%(.

•• الفجر – تون�س - خا�س

توتر�  �لللبللاد  فيه  تعي�س  وقللت  يف 
طلب  �إرهللابلليللا،  وتللهللديللد�  �شيا�شيا 
قللائللد �أركللللان �جللليللو�للس �لللثللاثللة يف 
�لتون�شية،  �لللعلل�للشللكللريللة  �ملللوؤ�للشلل�للشللة 
ر�لللشللليلللد علللملللار مللل�لللشلللاء �لثللللنللللني يف 
�لتون�شية  قناة  �شا�شة  على  �ملبا�شر 
ب�شبب  وذللللك  مللن مهامه  �إعللفللاءه 

تقدمه يف �ل�شن.
و�أ�للللشللللاف ر�للشلليللد علللملللار �نلللله تقدم 
�جلمهورية  لرئي�س  كتابي  بطلب 
�ملن�شف �ملرزوقي وقد قبل مطلبه، 
موؤكد� �أن هذ� �لقر�ر ل عاقة له 
بللاحلللمللات �ملللوجللهللة �للشللده و�لتي 
ت�شاعد ن�شقها يف �لفرتة �لأخرية.
وكلل�للشللف ر�للشلليللد علللملللار �إّنلللللله رف�س 
�لللقللبللول بللكللر�للشللّي �لللرئللا�للشللة حني 
جانفي   14 للليلللللة  عللللليلله  �قللللللرتح 
�لرئي�س  مغادرة  �إثر  على   2011

�ل�شابق زين �لعابدين بن علي.
و�أّكد ر�شيد عمار �أّنه رف�س �لقبول 
يهد� �لقرت�ح لي�س لأّنه ل يرغب 
�جلمهورّية  رئلللا�لللشلللة  مللنلل�للشللب  يف 
ح�شب  تون�س  على  منه  خللوفللا  بللل 

تعبريه.
�للللل�للللشلللليللللاق ذ�تللللله  �نللللتللللقللللد يف  كللللمللللا 
�إليه  وّجهها  كللان  �لتي  �لّتللهللامللات 
على حّد قوله حممد عبو �لأمني 
م�شري�  �لدميقر�طي  للتيار  �لعام 
ولكّنه  �لللنللقللد  فلللوق  لي�س  �أّنلللله  �إىل 
ما  وفللق  �لباطلة  �لّتللهللامللات  يكره 

جاء على ل�شانه.
وقال ر�شيد عمار �أّنه ي�شتقيل لأنه 
كللان مللن �ملللفللرت�للس �أن يللحللال على 
�لتقاعد منذ  �شهر �أكتوبر 2006 
مللللوؤكللللد� �نلللله مل تللتللم �إقلللاللللتللله من 
�أبرز خ�شاله عزة  من�شبه لأّن من 
مللن حتمل  �للللهلللروب  وعلللدم  نف�شه 

�ل�شعاب ح�شب تعبريه.
وكلللللان ر�للشلليللد علللملللار قلللد �لللشلللرح يف 
�شيتكلم  �نه  �ملا�شية  �لقليلة  �لأيام 
�ملطالبة  �لللدعللو�ت  على  رد�  قريبا 

با�شتقالته.
وقلللد تلللز�ملللن �إعلللللان ر�للشلليللد عمار 
�لفريق  �جللليللو�للس  �أركللللللان  رئلليلل�للس 
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لنبعاث �جلي�س �لتون�شي.
و�أكد قائد �أركان �جليو�س �لثاثة 
�نه قد �قرتح على رئي�س �حلكومة 
�للل�للشللابللق حللمللادي �جلللبللايل �إجلللر�ء 
تكنوقر�ط  مللللن  وز�ري  تللغلليللري 
بلعيد  �شكري  �غللتلليللال  عملية  �إثلللر 

لتفادي �أزمة �شيا�شية يف �لباد .
وقال ر�شيد عمار �نه �عترب عملية 
�شاحيات  نهاية  �آنللذ�ك  �لغتيال 

�ل�شلطة �حلاكمة.

القاعدة.. ال�سوملة.. 
واخللل ال�ستخباراتي

ملللن جللهللة �أخللللللرى، �أكلللللد �جلللللر�ل 
�لإرهابيني  �أملللر  �أّن  عللمللار،  ر�شيد 

�نتهى و ح�شم بالن�شبة للجي�س.
وك�شف �جلر�ل عن �أن �ملجموعات 
�ملتو�جدة بجبل �ل�شعانبي  ل ت�شم 
فقط �أفر�د� من م�شاكني حمافظة 
كامل  مللن  �أي�شا  و�إمنلللا  �لق�شرين 
�أنلللهلللا جمموعات  ملللوؤكلللد�  �للللبلللاد، 
يف  تكوينا  وتتلقى  تتدرب  متمردة 
�للشللنللع �لأللللغلللام و�لللتللجلل�للشلل�للس وذلك 
بهدف تكوين خايا �شبه ع�شكرية 
�إ�شقاط �لدولة وبناء نظام  هدفها 

جديد.
�أن عملية  و�أ�للشللاف �جلللر�ل عمار 

�لباد.  ل�شوملة  تللقللود  قللد  بللاأنللهللا 
كللمللا �أنللللله بلللاإ�لللشلللارتللله لأهلللمللليلللة دور 
�خلا�شة  �ل�شتعامات  يف  �لعمدة 
بحماية �لوطن قد �أطلق �لنار على 
�لإق�شاء.  وقللانللون  �لإقلل�للشللاء  فكر 
ب�شيطة  �شعبية  بطريقة  كللرر  كما 
�شاحلني  �أوللللليللللاء  بلللللد  تللونلل�للس  �أن 
يحمونها وهو بذلك يهاجم �لفكر 
�لتكفريي. وكانت �لعبارة �ل�شعبية 
�لتي ��شتعملها وخل�شت كل ذلك " 
يا ويللح من ي�شعى لإحلللاق �ل�شرر 
و�شية  ت�شكل  �أفللكللار  كلها  بتون�س. 
�لعام  خطابه  يف  خمفية  �شيا�شية 
بنف�شه عن  يللنللاأى  ظللاهللريللا  �للللذي 
�نعكا�شا  يلل�للشللكللل  وهلللو  �للل�للشلليللا�للشللة. 
قو�تنا  قللللليلللللاد�ت  تلللفلللكلللري  حلللللالللللة 

�مل�شلحة.
لذلك  �لقول  �إىل  مللرزوق  وخل�س 
�أنلللله ل خلللوف علللللى قو�تنا  �أعللتللقللد 
�ملللل�لللشلللللللحلللة وقلللليللللاد�تللللهللللا...�للللشللللرط 
وحمايتها  حولها  جميعا  �لتفافنا 
للللو�لللشلللع �ليد  �أيللللللة حمللللاولللللة  مللللن 

عليها.
�شاركه فيه عمر  عدم �خلوف هذ� 
�لإ�شاح  حللللزب  رئلليلل�للس  �للشللحللابللو 
�لذي عرب عن مفاجئته  �لتون�شي 
عن  عمار  ر�شيد  �جللللر�ل  لبتعاد 
عنه  يعرفه  ملا  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة 
يف  �ملتمكنة  ثقافة �جلمهورية  من 

وجد�نه على حد قوله.  
و�أكللللد عللمللر �للشللحللابللو �أنللله ل خوف 
على  �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �لتون�شية  
�أنها  باعتبار  عمار  ر�شيد  غياب  يف 
موؤ�ش�شة قائمة على ثقافة وتقاليد 

على حد قوله
و�عترب �لنائب باملجل�س �لتاأ�شي�شي 
ر�شيد  ��شتقالة  �أن  ح�شني  ه�شام 
عمار يف هذ� �لتوقيت �لذي تعي�شه 
�للللبلللاد ور�ءهلللللللا خلللللفلليللة خطرية 
حتت  ��شتقالته  تكون  �أن  مرجحا 
�نللللله من  �إىل  مللل�لللشلللري�  �لللل�لللشلللغلللط  
تفا�شيل  عللن  �شيك�شف  �نلله  �ملللوؤكللد 
�ملوؤ�ش�شة  من  �ن�شحابه  بعد  �أخللرى 

�لع�شكرية
من جهته قال رئي�س كتلة �ملوؤمتر 
باملجل�س  �جلللمللهللوريللة  �جللللل  ملللن 
�أنه  بلقا�شم  بللن  هيثم  �لتاأ�شي�شي 
مللن �للل�للشللروري �للليللوم �لتفكري يف 
�إبقاء  �للشللرورة  �إىل  د�علليللا  �لللبللديللل 
�ملللوؤ�للشلل�للشللة �لللعلل�للشللكللريللة بللعلليللد� عن 

�لتجاذبات �ل�شيا�شية.
ويللخلل�للشللى �أغلللللبلليللة �لللتللونلل�للشلليللني �أن 
ُيللدخللل خللللروج عللمللار مللن من�شبه 
حمرقة  �أتللون  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شيا�شة وت�شبح �ملوؤ�ش�شة �ملحايدة 
عرب تاريخها حمل جتاذب �شيا�شي 
بني �لفرقاء �ل�شيا�شيني يف تون�س.

�لغنو�شي  للللر��لللشلللد  فلليللديللو  وكلللللان 
�لإ�شامية  �لنه�شة  حركة  زعيم 
�لللتللي تللقللود �حلللكللومللة نلل�للشللر �لعام 
�لعلمانيني  �إن  فيه  يقول  �ملا�شي 
ل يز�لون ي�شيطرون على �جلي�س 
و�نتقاد�ت  و��للشللعللا  جلللدل  �أثللللار  قللد 
حركة  �تهمت  �لتي  �ملعار�شة  مللن 
على  لل�شيطرة  بال�شعي  �لنه�شة 
نللفللتلله حركة  �جلللليللل�لللس. وهلللللو مللللا 

�لنه�شة.
�أنللبللاء غري موؤكدة  هللذ� وقللد نقلت 
نلللقلللا عللللن مللل�لللشلللادر مللطلللللعللة �نه 
�شيتم تعيني �ملدير �لعام للجمارك 
�لغديري  حمللرز  �لعميد  �ل�شابق 
�لثاثة  قللائللد� لأركلللللان �جللليللو�للس 
ر�شيد  للللللجللر�ل  خلفا  تللونلل�للس،  يف 

عمار.

وحد�ت  بها  قامت  �لتي  �لتم�شيط 
�جللليلل�للس �لللوطللنللي كللانللت ملللن باب 
جر�ء  وللليلل�للس  �لللوقللائللي  �لتم�شيط 

تلقي تعليمات للقيام بذلك.
هناك  �أّن  �إىل  عللمللار  ر�شيد  و�أ�للشللار 
حر��شة  �أعللللو�ن  قبل  مللن  تق�شري� 
�ل�شعانبي  جبل  مبحمية  �لغابات 
يف �لك�شف عن �لعنا�شر �لإرهابية 
�شّيما �أّن هذه �ملجموعات متح�شنة 

باملنطقة منذ نحو �شنة تقريبا. 
وت�شاءل ر�شيد عّمار عن دور جهاز 
حر��شة �لغابات مبحمية �ل�شعانبي 
�لوطنّية  �ملللجللمللوعللة  �ّن  خللا�للشللة 
فلللللرد�   45 ملللللن  �أكللللللللر  �للللشللللّخللللرت 
�ل�شعانبي  جبل  حممية  حلر��شة 
حر��شة  �أعللو�ن  جلهاز  قائا"كيف 
�لتنظيم  يلل�للشللبلله  �للللللذي  �للللغلللابلللات 
لوجود هذه  يتفّطن  �أّل  �لع�شكري 
�متد�د  على  �لإرهللابللّيللة  �ملجموعة 

�شنة ح�شب تعبريه".
�لإرهلللابلللّيلللة  �ملللجللمللوعللة  �أّن  وبلللللنّي 
نة بجبال �ل�شعانبي تنتمي  �ملتح�شّ
حا  مو�شّ �للللقلللاعلللدة  تللنللظلليللم  �إىل 
هما  جمموعتني  �إىل  تنق�شم  �أّنللهللا 
�لتاميذ و�ملعلمني، موؤكد� توّرط 

�أطر�ف �أجنبّية يف هذه �لأحد�ث.
�أّنه  �جليو�س  لأركلللان  رئي�س  وقللال 
�ملجموعات  تتخذ  �أن  فعا  يخ�شى 
�لإرهابية مو�شع قدم لها يف تون�س 
م�شري� �إىل �أنه مت �لك�شف عن هذه 
�ل�شدفة  طللريللق  عللن  �ملللجللمللوعللات 

على حد قوله.
تتهدد  ثاثية  هللنللاك  �أن  و�أ�للشللاف 
و�لإرهاب  "�لتهريب  وهللي  تون�س 
�إىل  �ملنظمة" ملل�للشللري�  و�جلللرميللة 
�شرورة توفري خلفية ��شتعاماتّية 
لت�شهيل  هلللاملللة  و��للشللتللخللبللار�تللّيللة 
�لعمل �مليد�ين �لع�شكري ولتاأمني 

�لعمل �لع�شكري. 
�للل�للشلليللاق بوجود  و�عللللرتف يف هلللذ� 
ويف  �ل�شتخبار�تي  �لعمل  يف  خلل 

منها �تهامها بالتهاون، �شدد ر�شيد 
يف  �لو��شح  �لنق�س  �أن  على  عمار 
وخا�شة يف  �ل�شتخبار�تي  �جلانب 
�ملللخللربيللن كللان �شببا يف عدم  عللدد 
�لوقت  يف  �ملللجللمللوعللات  هللذه  ك�شف 
�ملنا�شب ودعا جميع �لأطللر�ف �إىل 
�أمن  حماية  يف  م�شوؤوليتها  حتمل 
�جلانب  غياب  �أّن  مللوؤكللد�  �لللبللاد. 
�ل�لللشلللتلللخلللبلللار�تلللي يللللهللللدد �للللبلللاد 
هذ�  يف  قائا  �ل�شومال  ب�شيناريو 
�أخ�شى على تون�س من  �خل�شو�س 
�ل�شوملة.. فمثل هذه �ملجموعات 
�ل�شنة  موجودة منذ ما يزيد على 

ومل يتم �لتفطن �إليها.
�أركللان �جليو�س �لثاثة مل  رئي�س 
بللالللتللو�طللوؤ لبع�س  �تللهللاملله  يللخللف 
�لإرهابية  �ملجموعة  مع  �لأطللر�ف 
حيث  �ل�شعانبي  بجبل  �ملتخفية 
ت�شاءل عن هوية �لأ�شخا�س �لذين 
�ليومية لهذه  �لإمللد�د�ت  يوفرون 
�ملجموعة على �متد�د �شنة كاملة.

بللاأن مو�جهة  بر�أيه  وجللدد مت�شكه 
تللرتللكللز ب�شكل  تللونلل�للس  �لإرهلللللاب يف 
م�شري�  �ل�شتعامات  على  �أ�شا�شي 
�لثاثة  للللللروؤ�للشللاء  تللقللدم  �أنللله  �إىل 
بطلب حتمي كامن يف �إن�شاء وكالة 
كل  جتمع  لا�شتعامات  وطنية 
�لأطللللر�ف ويللكللون عللنللو�ن حتركها 

�لأمن �لوطني. 

ا�ستقالة ت�ستبق الإقالة
من  و�لآر�ء  �مللللللو�قلللللف  تلللللعلللللّددت 
ر�شيد  �لأول  �لللفللريللق  ت�شريحات 
متباينة  فعل  ردود  و�ُشّجلت  عمار 
�لرياحي  �للشللللليللم  و�ورد  بلل�للشللاأنللهللا، 
رئي�س �لحتللاد �لوطني �حلّر عرب 
بوك  بالفي�س  �خلللا�للشللة  �شفحته 

عديد �ملاحظات:
�أّولها �نه متنى لو رّكز ر�شيد عّمار 
قبل �أن ي�شدر بع�س �لر�شائل فا 
تللقللوده �لللعللفللوّيللة �أكلللر مللن �لازم 

�ملنظومة �ل�شتعاماتية.  وتطرق 
�لذي  �ملللخللطللط  �إىل  عللّمللار  ر�للشلليللد 
�جلهادية  �ملجموعات  تهدف  كانت 
�إىل  �ل�شعانبي  جبل  يف  �لتكفريية 
حتقيقه م�شري� �إىل �أنها كانت تريد 
�أن تاأخذ جزء� من �لرت�ب �لتون�شي 
تتكاثر  حّتى  قللدم  مو�شع  لتجعله 
و��شتقطاب  تدريب  مركز  وت�شبح 
للجهاديني يف كل تون�س ولي�س يف 

حمافظة �لق�شرين فح�شب.
يكمن  كللللان  �للللهلللدف  �أن  و�أ�للللشللللاف 
تللدريللب جهادي  تللكللويللن مللركللز  يف 
م�شتويات  يف  علل�للشللكللري  تللكللفللريي 
و�لتج�ش�س  و�ل�شفرة  �لألغام  �شنع 
ع�شكرية  �للشللبلله  خلللايلللا  وتلللكلللويلللن 
هدفها �لإطاحة بالدولة �لتون�شية 
وتركيز دولة جديدة بنظام جديد 

وباأعام �أخرى. 
�أن جمموعة  و�أفللاد يف ذ�ت �ل�شياق 
�ل�شعانبي وقع �لق�شاء عليها وهي 
يف مرحلة من مر�حل �لتمّرد على 
�لتو�جد  ت�شعيد  طور  ويف  �لدولة 
وتكثيفه حيث كانت تريد �ل�شيطرة 
�إىل  لتتحول  برمتها  منطقة  على 

مركز مقاومة وقّوة.
�لثاثة  �جللليللو�للس  رئلليلل�للس  وجللللدد 
�لتاأكيد باأن �كت�شاف هذ� �ملخطط 
وهذه �ملجموعات �لإرهابية مت عن 

طريق �ل�شدفة.
�لألللللغللللام  �كلللتللل�لللشلللاف  �أن  و�أ�لللللشلللللاف 
ي�شتلزم  كبرية  منطقة  ومت�شيط 
�للللكلللثلللري ملللللن �للللللوقلللللت و�جلللللهللللد. 
�لتم�شيط  بللد�يللة  منذ  �نلله  مللذكللر� 
لللرئلليلل�للس �حلللكللومللة ورئي�س  �أعلللللن 
�ملجموعة  �أن  �ملوؤقتان  �جلمهورية 
�لإرهابية فّرت من جبل �ل�شعانبي 
�لآن  تقوم  �لع�شكرية  �لللقللو�ت  و�أن 
من  �ل�شعانبي  حممية  با�شرتجاع 

�لطبيعة على حد تعبريه.
وفيما د�فع عن �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية 
من �لنتقاد�ت �ملوجهة �إليها خا�شة 

مثل �لذي متّر به تون�س.
و�أ�للشللار �لللريللاحللي،  �نلله لاأ�شف مل 
تللكللن �لللشلللورة قللائللد �جللليلل�للس �أم�س 
ذ�ت  هللي  �لللتللونلل�للشلليللني  �أمللللام  �لأول 
�ملخّيلة  حللملللللتللهللا  �للللتلللي  �لللل�لللشلللورة 
�لعاّمة عن ر�شيد عّمار وهو �شامت 
�لتلفزيون،  يف  تللتلل�للشللاوى  كلللادت  �إذ 
حللل�لللشلللب �للللللريلللللاحلللللي،  مللللع �لللشلللورة 
�شخ�س عادي يتحّدث بكل ب�شاطة 
�أكر  جتاه  �ل�شائد  �لعاّمي  �لوعي 

�ملو��شيع تعقيد� ودّقة .

الطريق اإىل كر�سي الرئا�سة
مللللللن جللللهللللتلللله، �أ�لللللللشلللللللار �لللللبللللاحللللث 
ر�شيد  �إّن  �شعيد  �شايف  و�لإعامي 
��شتقالة  علللن  يللتللحللدث  مل  علللملللار 
�ملُقبل  �لرئا�شة  �لرجل مر�شح  لن 
ر�للشلليللد عمار  �لللل�لللشلللايف  .و�أ�لللللشلللللاف 
نف�شه من مهامه  �إعفاء  �أعلن عن 
�ملن�شة  �إىل  للليللتللقللدم  �لللعلل�للشللكللريللة 
عمار  �جلر�ل  م�شيفا  �ل�شيا�شية، 
ل يللريللد �لللقلليللام بللانللقللاب و�إمنللللا 
يللريللد بلللللوغ �لللرئللا�للشللة علللن طريق 
ر�للشلليللد عمار  �أن  �لنللتللخللاب. وبلللنّي 
على  ف�شيفوز  للرئا�شة  تر�شح  لللو 

�جلميع ح�شب قوله.
وقلللللللال �مللللحلللللللل �للللشللللايف �للشللعلليللد يف 
نللفلل�للس �مللللو�لللشلللوع قلللبلللول �مللللرزوقلللي 
نهاية  هللو  عللمللار  ر�للشلليللد  ل�شتقالة 
�لرئا�شللة  ونهايلة  �ملللرزوقللي  وليللة 

و �حللم.
و�شدد �شعيد على �أّن �جلر�ل ر�شيد 
ليتقدم  تن�شج  �لأمللور  جعل  عمار 
�لوقت  يف  �لثمار  لقطف  ثمة  مللن 
�ملللنللا�للشللب ملل�للشلليللفللا وهلللنلللا بللللد� �بن 
�شّيادة ) منطقة يف جهة �ل�شاحل( 

�شّياد� ماهر� وفق تعبريه.
وفللعللا فللقللد بللللد�أت �للللدعلللو�ت �إىل 
من�شب  علللملللار  ر�للشلليللد  يللحللتللّل  �أن 
�شرح  �ل�شياق  هللذ�  ويف  �لللرئللا�للشللة، 
و�شاحب  تون�س  نللد�ء  يف  �لقيادي 

�لطاهر  �لللتللونلل�للشللي،  �حلللللو�ر  قللنللاة 
عمار  ر�شيد  تقدمي  �إن  ح�شني  بن 
جلميع  �ملقبلة  للرئا�شية  كمر�شح 
�لقوى �لدميقر�طية و�ملدنية فيه 

م�شلحة للوطن.
�لثاثاء،  �أملل�للس  ح�شني  بللن  وكتب 
متابعته  علللنلللد  ��للشللتللنللتللج  قللللد  �أنلللللله 
للللللحللو�ر مللع �لللفللريللق ر�للشلليللد عمار 
�أن م�شتقبل تون�س يكمن يف تر�شح 
ر�شيد عمار للرئا�شة و�إقالة �ملدر�ء 
�لذين  �لد�خلية  وز�رة  �لعامني يف 
عينتهم حركة �لنه�شة فور� ب�شبب 
تو�طئهم مع �لإرهاب وما يف ذلك 

من تهديد لاأمن �لوطني.
قد  بللن ح�شني  �لطاهر  �أن  ويللذكللر 
�أن غالبية  6 جلللو�ن �جللللاري  �أكلللد 
�مللل�للشللكللكللني يف كلللفلللاءة رئلليلل�للس هيئة 
�أركان �لقو�ت �لثاث، ر�شيد عمار 
مع  �ملتعاطفني  مللن  هللم  ووطنيته 

حزب �لنه�شة.

حماكمة للرتويكا احلاكمة
يف  �لقيادي  مللرزوق  حم�شن  ور�أى 
تعليقه على  تون�س، يف  نللد�ء  حزب 
�أركان  ورئي�س  �أول  �لفريق  ظهور 
ر�للشلليللد عمار  �للللثلللاثلللة  �جلللليلللو�لللس 
كانت  عمار  ر�شيد  مد�خلة  قائا: 
�لرتويكا  حلكم  حقيقية  حماكمة 
�لتلطيف  حملللللاولتللللله  كللللل  رغلللللم 
�غتيال  �عللتللرب  عللبللار�تلله. فقد  مللن 
وفاة  �شهادة  بلعيد  �شكري  �ل�شهيد 
حلكومة �جلبايل مبا ميثل �تهاما 
نظر�  �ل�شيا�شية،  بامل�شوؤولية  لها 
�لكفاءة، عن توفر  �أو قلة  للتهاون 
ظروف حدوث �لغتيال. وقال �إنه 
هو من �قرتح حكومة �لتكنوقر�ط 
وذلك معناه �أنه ل ي�شاطر مطلقا 
حما�ش�شة  حكومة  ت�شكيل  فكرة 
غري  ب�شكل  �تهم  �أنلله  كما  حزبية. 
حاليا  �ملتبعة  �ل�شيا�شات  مبا�شر 
�ملللحللدقللة بالباد،  �لأخللطللار  جتللاه 

نللحللو �إ�للللشللللد�ر كللللام وملللو�قلللف قد 
تعود بال�شرر على �لوطن وتغّذي 
يف  �لطمئنان  وعلللدم  �ل�شك  حللالللة 
فئاتهم  مبختلف  مو�طنيه  نفو�س 

وكذلك �لر�أي �لعام �لأجنبي.
�أحلللد  يلللقلللول  �أن  �للللريلللاحلللي،  وقلللللال 
�لأمن  عللن  �لللدولللة  �أبلللرز م�شوؤويل 
تتحّول  قلللد  تللونلل�للس  �أن  �للللبلللاد  يف 
�إمنللا هي  وقللت  �أي  �إىل �شومال يف 
خلل�للشللارة ملللوؤّكلللدة مللبللا�للشللرة يف قلب 
�قت�شاد �لباد. و�أ�شاف ، كان على 
ملللّرة قبل  �أللللف  يفّكر  �أن  �جللللر�ل 
�لغري  �لعفوّية  بتلك  يتحّدث  �أن 
�لللو�للشللع �لأمني  دقلليللقللة يف و�للشللف 
لأي  �لأوىل  �لفعل  رّدة  يف  بالباد 
�أمو�له يف  ��شتثمار  ينوي  م�شتثمر 
�أي  يف  يللتللحللّول  �أن  �ملمكن  مللن  بلد 
�ليوم  ويعي�س  �شومال  �إىل  حلظة 
وقللع متللّرد م�شّلح ينوي قلب  على 

نظام �حلكم.
�ملاحظة �لثانية ل�شليم �لرياحي، 
مر�قبون  فلليللهللا  يلل�للشللاركلله  و�للللتلللي 
كثريون، تتمثل يف �نه من �لو��شح 
قّرر  عللّمللار  ر�شيد  �أّول  �لفريق  �أن 
�لإعللللللام حتلللت وقع  �إىل  �خللللللروج 
�شيم نف�شي بد� فيه جمروحا من 
ل�شخ�شه  ��شتعد�ء  �أنلله  له  ثبت  ما 
�إىل  �شينتهي  �أنللله  بحد�شه  وعلللرف 
��للشللتللبللاق �خلطوة  فلللخلللرّي  �إقلللاللللتللله 
مبر�فعة �إعامية �شاملة عن دوره 
�لوطن  على  �أف�شاله  و  وخدماته 
ليتّوج  �لت�شكيك  حملة  علللللى  رّد� 
�لذهاب  نّيته  عللن  بللالإعللان  ذلللك 
�لرياحي،  و�عللتللرب  �لللتللقللاعللد.  �إىل 
متنى  خللللطللللاأ  �خللللللطلللللوة  هللللللذه  �ن 
للللو مل يللرتللكللبلله ر�للشلليللد علللّملللار لكي 
يحافظ على �شورته كقائد مهيب 
ع�شكرية  ملوؤ�ش�شة  وقلللوي  ور�للشللني 
�إحدى  دوما  �لتحّفظ  و�جب  يظّل 
كل  يف  وقللّوتللهللا  مهابتها  عللامللات 
�لأوقللللات فما بللالللك يف وقللت دقيق 

اأعلن ا�ستقالته على املبا�سر

رئي�س اأركان اجلي�س التون�صي يفّجر قنبلته الأخرية..!

�جلي�س �لتون�شي تهدده رياح �ل�شيا�شة هل غادر ر�شيد عمار �حللبه ليعود يف بدلة جديدة؟

هل ال�صتقالة من اجلي�س بوابة العبور اإىل كر�صي الرئا�صة؟
�صبح ال�صوملة يتهّدد تون�ستنظيم القاعدة �سعى اإىل تثبيت موقع قدم يف البالد •



•• الريا�س-وام:

لإحتاد  �لعامة  لاأمانة  �لتابعة  و�مل�شريف  �ملللايل  �لقطاع  جلنة  بحثت 
غرف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي عدد� من �ملحاور �لإ�شرت�تيجية 
مال  ر�أ�للس  يف  �لتو�شع  �أهمية  منها  �لقطاع  وتفعيل  لتطوير  �لر�مية 
و�ملتو�شطة  �خلفيفة  �ل�شناعات  دعللم  يف  ودورهلللا  �خلليجية  �لبنوك 
قد  �لكويت  و�شناعة  وكانت غرفة جتللارة  �ملجل�س.  دول  و�ل�شغرية يف 
��شت�شافت �لإجتماع �لثامن للجنة �لقطاع �ملايل و�مل�شريف �خلليجية 
�للو�تي  �شلمان  �أحللمللد  بللن  م�شطفى  �لأ�للشللتللاذ  برئا�شة  15مايو  يللوم 
خطة  بحث  �لجتماع  خللال  مت  �للجنة.  �أع�شاء  مللن  عللدد  وبح�شور 

�شعى  على  �خلللطللة  ركلللزت  حيث  �مل�شتقبلية  وبللر�جمللهللا  �للجنة  عمل 
ملو�كبة  مالها  ر�أ�للس  يف  �لتو�شع  يف  �خلليجية  �لبنوك  لت�شجيع  �للجنة 
�لتطور�ت �لإقت�شادية للمنطقة ون�شر ثقافة رفع كفاءة ��شتخد�م �ملال 
و�لتي  �لإدخللار  وت�شجيع  �لإنفاق  وتر�شيد  �ملجل�س  دول  مو�طني  لدى 
تعترب و�شيله من و�شائل مكافحة �لف�شاد �لإد�ري بجانب دعم �لبنوك 
لل�شناعات �لإنتاجية خا�شة �ل�شناعات �خلفيفة و�ل�شغرية و�ملتو�شطة 
عن�شر  باإعتبارها  �ملوؤ�شر�ت  �لإح�شائية  بالد�لة  �لإهتمام  �إىل  �إ�شافة 
ي�شاعد على �تخاذ �لقر�ر �لإ�شتثماري و�لتمويل �مل�شريف و�إن�شاء مركز 
�ل�شناعة  �مل�شرفية مع �شرورة �لرتكيز على  موحد متطور للبيانات 
�مل�شرفية �ل�شامية و�لتاأمني �ل�شامي مع تدويل �لفكر �لإقت�شادي 

�لإ�شامي �لذي هو ركيزة هامة من ركائز تطور هذه �ل�شناعة. و�طلع 
ملا  مقا�شة خليجية  �شركة  �إن�شاء  م�شروع  على  �لجتماع  �مل�شاركون يف 
له من فو�ئد �شيجنيها على �لقطاع يف ظل �ختاف �لقو�نني �ملنظمة 
�لبنكية  �حل�شابات  فتح  لت�شهيل  �آليات  �إيجاد  �لإجتماع  بحث  كما  له 
�لو�حدة.  �ملحطة  بطريقة  �لأع�شاء  �لللدول  يف  �ملجل�س  دول  ملو�طني 
وناق�س رئي�س و�أع�شاء جلنة �لقطاع �ملايل و�مل�شريف �خلليجية خال 
لقائه �شعادة �لأ�شتاذ يو�شف جا�شم �لعبيد نائب حمافظ بنك �لكويت 
�ملركزي يوم �لأربعاء �ملو�فق 15 مايو 2013 يف مكتبه يف �لعا�شمة 
�لللكللويللت علللدد� مللن �ملللو�للشللوعللات �لللتللي مت بحثها يف �لإجللتللمللاع �لثامن 
للجنة و�لتي من بينها �ل�شعوبات �لتي يو�جهها مو�طني دول �ملجل�س 

�أثناء تعاماتهم يف �لقطاع �ملايل و�مل�شريف و�لدور �ملوؤمل من �لقطاع 
�إىل �لتعرف على دور  �إ�شافة  �خلا�س �خلليجي يف تنمية هذ� �لقطاع 
�لبنوك �ملركزية بدول �ملجل�س يف دعم �لقطاع كاأحد رو�فد �لإقت�شاد 
�خلليجي و�إمكانية توجيه �لدعوة للقطاع �خلا�س �خلليجي للم�شاركة 
يف �جتماعات �للجان �لفنية �لتابعة للجنة حمافظي �لبنوك �ملركزية 
يف �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون �خلليجي . كما بحث رئي�س و�أع�شاء 
�للجنة خال لقائه �شعادة �لأ�شتاذ فالح عبد �هلل �لرقبة مدير �شوق 
يف  �لبور�شات  �أ�شو�ق  بتطوير  �لكفيلة  �ل�شبل  �ملالية  لللاأور�ق  �لكويت 
�لإقت�شادية وكل ما من  باملو�طنة  و�ملو�شوعات �خلا�شة  �ملجل�س  دول 

�شاأنه تنمية �لقطاع.

جلنة القطاع املايل وامل�صريف يف الأمانة العامة لالحتاد تدعو البنوك اخلليجية لدعم ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة

درا�سة اقت�سادية توؤكد حتقيق منو يف قطاع الأعمال وارتفاع موؤ�سر الثقة بعجمان

يحيى اأحمد : الدرا�صة توفر الدعم الكامل وامل�صتمر لبيئة الأعمال من اأجل بناء مناخ جاذب لال�صتثمار
•• عجمان ـ حممد بدير:

بهدف قيا�س وجهات نظر وروؤى جمتمع 
�لأعمال، �أطلقت د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
ربع  �ل�شتق�شائية  �لللدر��للشللات  بللعللجللمللان 
عجمان  يف  �لأعللللمللللال  لللقللطللاع  �للل�للشللنللويللة 
تقدمي  �إىل  �لأول  �ملللقللام  يف  تهدف  و�لللتللي 
�مل�شتقبلية  �لللتللوقللعللات  علللن  علللاملللة  ملللحللة 
�للللقلللادم يف عللجللمللان حلليللث ت�شاعد  للللللربللع 
و�شع  على  �ل�شتق�شائية  �لدر��شات  هذه 
�لتجارية  �لتوقعات  يعك�س  �شامل  فهر�س 
�لتي �شيتم تعقبها على مدى فرتة زمنية 

حمددة.
مناخ  يف  �لثقة  موؤ�شر  نتائج  �أظهرت  وقللد 
يف  عجمان  �إملللارة  م�شتوى  على  �لأعللمللال 
 2013 �جلللاري  �لعام  من  �لثاين  �لربع 
�لأعللمللال يف  بيئة  حتقيق منو ملمو�س يف 
�ملللوؤ�للشللر منللو بنحو  بللعللد ت�شجيل  �لإملللللارة 
%80 من قطاع �لأعمال وحتقيق �لنتائج 
�لإيجابية لل�شركات مبا فيه زيادة يف حجم 
وبينت  �لللقللادم  �لللربللع  خللال  �أو  مبيعاتها 
�آند  د�ن  �شركة  بها  قامت  �لتي  �لللدر��للشللة 
بر�د �شرتيت جنوب �آ�شيا و�ل�شرق �لأو�شط 
�ملحدودة )D&B( على 503 �شركة يف 
�أنه  �إمارة عجمان من خمتلف �لقطاعات 
�لتوظيف  معدلت  ترتفع  �أن  �ملتوقع  من 
تعتزم  منها   43% ،و�ن  �لعاملة  للقوي 
زيادة عدد موظفيها خال �لربع �لثاين. 
فيما بلغ موؤ�شر �لثقة يف �ملتو�شط خال 
 17 بن�شبة  منللو�ً   2012 �ملا�شي  �لعام 
%عن �لعام 2011 وذلك وفق توقعات 

�لثاين من عام  �لربع  �لأعللمللال يف  قطاع 
بي  �آند  دي  �شركة  �أجرته  �لذي   2013
�ل�شتق�شائية  بللالللدر��للشللات  �ملتخ�ش�شة 
حللول قطاع �لأعللمللال يف خمتلف مناطق 

�لعامل.
�ملدير  �أحمد  �إبر�هيم  �شعادة يحيى  و�أكد 
�لعام لد�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان 
خال موؤمتر �شحفي عقد �أم�س يف مكتبه 
�أن �لهد�ف من �مل�شروع �خلا�س مبركز 
تطوير �لأعمال و�لذي نفذ حتت عنو�ن 
مللوؤ�للشللر �لللثللقللة يف �إملللللارة عللجللمللان خال 
�لكامل  �لدعم  توفري  هي  �لثاين  �لربع 
بناء  �جللل  مللن  �لعللمللال  لبيئة  و�مل�شتمر 
مناخ جاذب لا�شتثمار وعلى درجة عالية 
من �لتطور و�ل�شفافية وتدعيما ملكانتها 
على خارطة �ل�شتثمار �لعاملية ، وكذلك 
�لعمال  توجهات جمتمع  على  �لطللاع 
و��شتك�شاف توقعاتهم �مل�شتقبلية، بجانب 
�لقت�شادية  �ل�شيا�شات  �شانعي  تللزويللد 
�ل�شوق  بللتللوجلليللهللات  �لللللقللللر�ر  وملللتلللخلللذي 
تللعللزز من  وبللالللتللايل  جللو�نللبللهللا  مبختلف 
�ملنا�شبة  �ل�شيا�شات  قدرتهم على �شياغة 
�لقت�شادي  �لللنلل�للشللاط  نللبلل�للس  وقلليللا�للس   ،
�لرتقاء  �شاأنها  من  بتو�شيات  و�خلللروج 
هللللللذ� �ىل   ، بللامللل�للشللتللثللمللر و�ل�لللشلللتلللثلللملللار 
بني  و�ل�شر�كة  �لتو��شل  حتقيق  جانب 
بالمارة  �لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة 
�ل�شوق  بتوجهات  �مل�شتثمرين  وتللزويللد   ،
�تخاذ  على  وقدرتهم  جو�نبها  مبختلف 

�لقر�ر �ملنا�شب.
و�أ�لللشلللار �للشللعللادة �مللللديلللر �للللعلللام بللللاأن د�ئلللرة 

�لللبلللللديللة و�لللتللخللطلليللط هلللي �إحلللللدى �أهم 
�إملللللارة عجمان،  �حلللكللوملليللة يف  �للللدو�ئلللر 
منها  متنوعة  خللدمللات  �للللد�ئلللرة  وتللقللدم 
تخطيط وت�شميم وتنفيذ �لبنية �لتحتية 
�لعامة  �للل�للشللحللة  وخلللدملللات  و�للشلليللانللتللهللا 
�لتجارية  �لللرت�خلليلل�للس  ومللنللح  و�لللبلليللئللة 
روؤية  وتتمثل  �لأثللريللة  �ملللو�قللع  وتللرملليللم 
وبنية  م�شتد�مة  بيئة  توفري  يف  �لللد�ئللرة 
ومن   . عجمان  م�شتقبل  لبناء  ع�شرية 
كبرية  �أهللملليللة  عجمان  بلدية  تللويل  ثللم، 
�لأعمال  جمتمع  مللع  �مل�شتمر  للتو��شل 
�لقيمة  و�لآر�ء  �لتعليقات  على  للتعرف 
�لقللتلل�للشللاديللة �حلالية  �للللظلللروف  بلل�للشللاأن 
و�ملتوقعة يف �إمارة عجمان. و�شوف مُتكن 
عجمان  بلدية  و�لآر�ء  �لتعليقات  هللذه 
وتطوير  منو  لدعم  خططها  تعزيز  من 

�لقطاع �خلا�س يف �لإمارة.
�ملبيعات  على  �ل�شاملة  �لنظرة  بللاأن  وبني 
متفائلة، مع حو�يل %80 من �ل�شركات 
تتوقع زيادة �أو تغيري يف حجم �ملبيعات يف 
�لربع �ملقبل و�أن قطاع �ملطاعم و�لفنادق 
تليها  �لربحية  على  تللفللاوؤل  �لأكلللر  هللي 

قطاع �خلدمات �للوج�شتية لاأعمال.
بللللر�د �شرتيت  �آنللللد  د�ن  �للشللركللة  و�أ�لللشلللادت 
�ملحدودة  �لأو�للشللط  و�ل�شرق  �آ�شيا  جنوب 
�لبلدية  د�ئلللرة  مللع  بالتعاون   )D&B(
وتعاونها  بللعللجللمللان  بلللللديللة  و�لللتللخللطلليللط 
و�إجر�ء  �لللدر��للشللة  هللذه  تنفيذ  يف  �ملتميز 
لعجمان  �لأعللمللال  توقعات  ير�شد  م�شح 

للربع �لثاين من 2013.
وقلللدم بللر��للشللانللت كللومللار، �ملللديللر �مل�شاعد 

�لتي  �لإجلللر�ء�ت  �ل�شركة �شرحا حول  يف 
�لدر��شة  �إجللللر�ء  �للل�للشللركللة يف  بللهللا  قللامللت 
�أنو�عها  بكافة  �ملللنلل�للشللاآت  مللع  �تلل�للشللال  مللن 
متطلباتها  علللللى  و�للللوقلللوف  �لإمللللللارة  يف 
منو  ور�شد  بالإمارة  �ملعنية  �جلهات  من 
و�أ�شباب  �أعمالها  يف  و�لتو�شعة  �أربللاحللهللا 
من  جتللده  ومللا  عجمان  �إملللارة  �ختيارها 
ت�شهيات فيها م�شري� باأن كافة �لإجابات 
مللن �أ�للشللحللاب �ملللنلل�للشللاآت يف �لأملللللارة لفتاً 
�لدر��شة  �إليها  تو�شلت  �لتي  �لنتائج  باأن 
�ل�شتق�شائية �لفتتاحية لتوقعات قطاع 
�لأعمال يف عجمان للربع �لثاين من عام 

2013 تعك�س �لتوقعات �لإيجابية لدى 
جمتمع �لأعمال يف عجمان.

�ل�شتق�شائية  �لدر��شة  �أن  �إىل  �أ�شار  كما 
�أظهرت �أن �ل�شركات �لكبرية �أكر تفاوؤًل 
و�ملتو�شطة  �للل�للشللغللرية  �لللل�لللشلللركلللات  ملللن 
�شركات  بللاأن  و�أكللد  �ملوؤ�شر�ت.  على جميع 
�لتفاوؤل  ملللن  مبللزيللد  تلل�للشللعللر  �لللتلل�للشللديللر 
ب�شاأن �مل�شتقبل مقارنة بال�شركات �ملحلية 
 53% قيا�شاً على جميع �ملوؤ�شر�ت. و�أن 
ملللن �للل�للشللركللات �للل�للشللغللرية �مللل�للشللاركللة يف 
�لدر��شة ذكرت عدم مو�جهة �أية حتديات 
�ملقابلة  �لن�شبة  وكللانللت  �للللربلللع،  هلللذ�  يف 

 72 حللو�يل  �لكبرية  لل�شركات  بالن�شبة 
�أبرز �لتحديات �لتي تو�جه  وتتمثل   .%
�ل�شركات يف تباطوؤ �لطلب على �ملنتجات 
 )% ثلللللثللا )66  و�أ�للللشللللارت  و�خلللللدمللللات. 
زيادة  �ل�شتثمار يف  �إىل عزمها  �ل�شركات 
�لللطللاقللة �لإنللتللاجلليللة خللال �لثللنللى ع�شر 
تللخللطللط ن�شبة  �ملللقللبلللللة، يف حلللني  �للشللهللر�ً 
�ل�شركات  %( من   64 مماثلة )حللو�يل 
لا�شتثمار يف تطوير �لتكنولوجيا خال 
�لدر��شة  وجللدت  وكذلك  نف�شها.  �لفرتة 
% من   60 حللللو�يل  �أن  �ل�للشللتللقلل�للشللائلليللة 
�ل�شركات حتتفظ بقو�ئم مالية مدققة.

�لللشلللعلللادة يحيى  �أكلللللد  �ملللللوؤمتللللر  خلللتلللام  ويف 
بان  �لللد�ئللرة  عللام  ، مدير  �أحمد  �إبر�هيم 
قويا  �نتعا�شا  �شجل  بعجمان  �لقت�شاد 
 2008  2009- �ملللاللليللة  �لأزملللللة  بللعللد 
وذلللللك ��للشللتللنللاد� �إىل �لللبلليللانللات �لأخللللرية 
�ل�شادرة عن قطاع �لرت�خي�س بالد�ئرة 
حيث �أ�شدرت 5،900 تر�خي�س جتارية 
جديدة يف عام 2012، بزيادة %17 من 
�ملت�شارع  �لنمو  �إىل  ت�شري   2011 عللام 
يف خمللتلللللف �لللقللطللاعللات �لقللتلل�للشللاديللة يف 

عجمان.
�لرت�خي�س  �لنمو يف قطاع  بللاأن  و�أ�شاف 
�لقت�شادية موؤ�شر� على ثقة �مل�شتثمرين 
�لللعللاللليللة مبلللا تللتللملليللز بللله �إمللللللارة عجمان 
�إملللللارة هللي وجللهللة جاذبة  �أن  يللوؤكللد  مبللا 
قطاع  يف  و�لتو�شع  �لتجاري  لا�شتثمار 
�لأعمال مبا ظهر يف �ل�شتطاع �لأخري 
لقطاع �لأعمال 2013�لذي يبعث على 
�لتفاوؤل و�لتوقعات �لإيجابية بني جمتمع 
�حلكومي  و�لقطاع  عجمان  يف  �لأعللمللال 
وت�شريعات  ملللقلللوملللات  ملللن  يلللوفلللره  مبلللا 
هذ�  �لقطاع.  لهذ�  م�شجعة  وت�شهيات 
وقلللد حلل�للشللر �مللللوؤمتلللر �للل�للشللحللفللي، حممد 
لقطاع  �للللتلللنلللفللليلللذي  �ملللللديللللر  �مللللللرزوقلللللي 
�لرت�خي�س �لقت�شادية بالد�ئرة و�شامي 
تطوير  مللكللتللب  ملللديلللر  �جلللللللاف  علللللللي 
رجاندين  ور�جي�شمي  بالد�ئرة  �لأعمال 
�مللللديلللر �لللتللنللفلليللذي للل�للشللركللة دي �أنللللد بي 
�آ�شيا و�ل�شرق �لأو�شط  �لعاملة يف جنوب 
�لإعامية  �ملوؤ�ش�شات  وممثلي  �ملللحللدودة 

�ملحلية بالإمارة.

�أبوظبي  ملللديلللنلللة  بلللللللديلللة  تلل�للشللتللعللد 
�لبنية  لإطاق عدد من م�شروعات 
�للللتلللي تخدم  �للل�للشللاطللئلليللة  �لللتللحللتلليللة 
�أو�ئل  �لبحرية  �لأنلل�للشللطللة  خمتلف 
�لأ�للشللبللوع �ملللقللبللل، عللرب طلللرح فر�س 
من  عدد  وت�شغيل  لبناء  ��شتثمارية 
�ملركبات  لإنز�ل  �ملخ�ش�شة  �مل�شاريع 
و�لللللدر�جللللات �لللبللحللريللة علللن طريق 
�لقطاع �خلا�س حتى ت�شمن تقدمي 

خدمة متكاملة ملرتادي �لبحر.
ومن �شاأن هذه �مل�شروعات �جلديدة 
�أن تعزز م�شتويات �لأمان و�ل�شامة 
مدينة  يف  �لللبللحللر  �رتلللليللللاد  لللعلل�للشللاق 
جمموعة  تت�شمن  و�لتي  �أبوظبي، 
�خلدمية  �ملللللر�فللللق  مللللن  مللتللكللاملللللة 
�لأخللللللللللللللرى، كلللللامللللللو�قلللللف �خللللا�لللشلللة 
غ�شيل  ومللللنللللاطللللق  بللللاملللللقللللطللللور�ت، 
�لقو�رب، و�لتخزين �جلاف للقو�رب 
و�للللللدر�جلللللات �للللبلللحلللريلللة، و�مللللر�فلللق 
ومتاجر  �لللوقللود،  بتعبئة  �خلللا�للشللة 
�لكماليات  �شتوفر  �لللتللي  �لللتللجللزئللة 

و�ملعد�ت �لبحريه �ملائمة. 
وقللللال ر��لللشلللد بلللن علللللي �لللعللمللرية – 
ملل�للشللتلل�للشللار ��لللشلللتلللثلللملللار�ت و��للللشللللول، 

مللكللتللب �ملللديللر �للللعلللام: �أن هللنللاك ما 
مركبة   4،647 بللللحللللو�يل  يلللقلللدر 
بللحللريللة قلليللد �ل�للشللتللخللد�م حللاللليللاً يف 
 3.7 �أبوظبي، وهو ما يعادل  �إمللارة 
ومن  ن�شمة.   1000 لللكللل  مللركللبللة 
�لرقم،  هلللذ�  يت�شاعف  �أن  �ملللتللوقللع 
�إىل  لي�شل  �للل�للشللكللاين،  �لنمو  بفعل 
بحلول  تقريباً  مركبة   10،000
تاأتي  و�أ�لللللشلللللاف:   .  2030 �للللعلللام 
�ن�شجاماً  �ل�شتثمارية  �ملبادرة  هذه 
�لللبلللللديللة لللرفللع م�شتوى  مللع روؤيللللة 
مع  و�لللتللعللاون  �ملجتمعية  �خلللدمللات 

�ملر�فق  لللتللعللزيللز  �خللللا�لللس  �لللقللطللاع 
�لللعللامللة للللللمللديللنللة. وملللن �للشللاأن هذه 
�مل�شاريع �أن تعزز متعة جتربة ركوب 
�لبحرية  �لأن�شطة  �لبحر وخمتلف 
للكثريين من ع�شاق هذه �لأن�شطة ، 
ف�شًا عن ت�شجع �جلمهور على �تباع 
�ملركبات  لإطللاق  �ل�شامة  معايري 
�إىل  وم�شوؤول،  �آمللٍن  ب�شكل  �لبحرية 
للطرقات  �حلذر  �ل�شتخد�م  جانب 
�لبحرية. وهو ما يدعم بدوره روؤية 

�حلكومة �لهادفة �إىل جعل عا�شمة 
للعي�س و�لعمل  �لدولة مكاناً جاذباً 
جمتمٍع  بناء  خال  من  و�ل�شياحة، 
�آملللللٍن وملل�للشللتللد�م.  وقلللد مت حتديد 
لهذه  �وىل  كمرحلة  مناطق  خم�شة 
علللللى م�شاحة  �لللبللطللني  �مللل�للشللاريللع يف 
وبو�بة  ملللربلللع،  ملللرت   17،893
 ADG )حللو�للس  �بللوظللبللي  مدينة 
مرت   5،500 ملل�للشللاحللة  علللللى   )1
 )ADG14 )حللللو�للللس  و  ملللربلللع 

مربع،  مللرت   5،149 م�شاحة  على 
م�شاحة  على  �للل�للشللدر  منطقة  يف  و 
و�لباهية  مللربللع،  مللرت   11،653
 13،374 م�شاحة  على  �جلللديللده 
�ملدينة  تللربللط  بحيث   ، مللربللع  مللرت 
�لبحرية  �لأر�لللشلللفلللة  ملللن  بلل�للشللبللكللة 

�جلديدة و�ملر�فق �ملرتبطة بها.
و�شوف يتم �لإعللان عن �ملزيد من 
يف  �ملناق�شات  هللذ�  حللول  �ملعلومات 

وقت لحق.
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت لات�شالت 
�لر�شيد  ميزة  �إطاقها  عللن  �م�س 
و��شل  نظام  مل�شرتكي  �لحتياطي 
ومتكن  �لللدفللع،  �مل�شبقة  للبطاقات 
هذه �مليزة �جلديدة �مل�شرتكني من 
�لر�شائل  و�إر�لللشلللال  �ملللكللاملللات  �إجللللر�ء 

حتى بعد �نتهاء ر�شيدهم. 
لتوفري  �جللللديلللدة  �ملللليلللزة  وتلللهلللدف 
مللل�للشللرتكللي و��شل  �إ�للشللافلليللة  خللدمللة 
�إجلللر�ء  مللن  خللالللهللا  مللن  يتمكنون 
�ملكاملات و�إر�شال �لر�شائل عند �نتهاء 
للم�شرتك  تتيح  حلليللث  ر�للشلليللدهللم، 
و�إر�شال  �ملللكللاملللات  �إجلللللر�ء  �إمللكللانلليللة 
وفقاً  حتللتلل�للشللب  بللقلليللمللة  �للللر�لللشلللائلللل 
�ل�شابق وترت�وح  ��شتخد�مه  ل�شجل 
وذلك  درهللللم  و35  در�هلللللم   5 بلللني 
 5 �إ�للشللايف رملللزي يبلغ  مقابل ر�للشللم 
للر�شالة  �أو  �ملكاملات  لدقيقة  فل�س 
�قتطاع  ويللتللم  �لللللو�حللللدة،  �لللنلل�للشلليللة 

قيمة �لر�شيد �لحتياطي �مل�شتخدم 
عند �إعادة تعبئه �لر�شيد. 

�لرئي�س  �خلللللللللويل،  خللللالللللد  وقلللللللال 
�أن  �ت�شالت  للت�شويق يف  �لتنفيذي 
تعبري عن  �مليزة �جلديدة هي  هذه 
وبني  بيننا  �ملتبادلة  للثقة  تقديرنا 
�شعينا  �إطلللللار  يف  وتلللاأتلللي  عللمللائللنللا، 
مبتكرة  خللدمللات  لللتللقللدمي  �مل�شتمر 
�ختافها  على  �حتياجاتهم  تلبي 
�ل�شتخد�م  يف  �ملرونة  توؤمن  بحيث 

وتقدم لهم قيمة م�شافة. 

و�للشللوف تللكللون هلللذه �مللليللزة متوفرة 
مللل�للشللرتكللي �تلل�للشللالت �لللذيللن م�شى 
علللللى ��للشللرت�كللهللم �أكللللر ملللن ثاثة 
للم�شرتكني  مللتللاحللة  وهللللي  �أ�للشللهللر 
�للللبلللاقلللة �لتي  �للللنلللظلللر عللللن  بللغلل�للس 

ي�شتخدمها �مل�شرتك.
ومع �مليزة �جلديدة يتلقى م�شرتك 
 1 �إىل  و�للشللول ر�شيده  و��للشللل عند 
درهم ر�شالة ن�شية تدعوه لات�شال 
يف  و�ل�لللللللشلللللللرت�ك   *#108 علللللللى 
خدمة �لر�شيد �لحتياطي وتو�شح 
�لللر�للشللالللة �ملللبلللللغ �مللللتلللاح لللله كللمللا �أن 
بلللاإملللكلللان �للللعلللملللاء �ل�لللللشلللللرت�ك يف 
يكون  عندما  حتى  م�شبقاً  �خلدمة 

لديهم ر�شيٌد كاٍف. 
�خلدمة  وفق  �ملتاح  �ملبلغ  �إىل  ي�شار 
بفرتة  للليلل�للس حمللللللللدود�ً  �جلللللديللللدة 
�شاحية وباإمكان �لعماء �لتحقق 
�ملتاح  �لحلللتللليلللاطلللي  �لللر�للشلليللد  ملللن 
�أي  # يف   108  * علللللى  بللالتلل�للشللال 

وقت.

•• دبي-وام:

جديدة  خدمة  بدبي  و�ملو��شات  �لطرق  هيئة  يف  �لرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  �لتجارية  �لنقل  �أن�شطة  �إد�رة  �أطلقت 
�لتجارية  �لرخ�شة  مانع من جتديد  �شهادة ل  �إمكانية �حل�شول على  و�لتاأجري حول  �لنقل  ل�شركات  موجهة 
�ملتعاملني  ر�شا  لتحقيق  م�شتمر  ب�شكل  �لهيئة  تطلقها  �لتي  باخلدمات  �لرتقاء  يف  ي�شهم  ما  وهو  �إلكرتونيا 

و�جلهات �ملعنية.
 و�أو�شح �ل�شيد �شلطان �لكتبي مدير �إد�رة �أن�شطة �لنقل �لتجارية يف �لهيئة �أن �ملوؤ�ش�شة متتلك باقة متنوعة من 
�خلدمات �لإلكرتونية �لتي ت�شاعد على زيادة ر�شا �ملتعاملني وتوفري �لوقت و�جلهد �أمامهم يف �حل�شول على 
متطلباتهم يف �أ�شرع وقت ومن �أي مكان دون عناء �أو �نتظار وهو ما ن�شعى له ب�شكل م�شتمر يف تقدمي �أف�شل 
�خلدمات �شعيا نحو �لتطوير وحتقيق �لدقة و�ل�شهولة يف �جناز �ملعامات.  و�أ�شاف �أن �خلدمة �لإلكرتونية 
�جلديدة ت�شاعد �شركات �لنقل و�لتاأجري على �حل�شول على �شهادة ل مانع من جتديد �لرخ�شة �لتجارية وذلك 
من خال �إتباع خطو�ت �شهلة ودقيقة عرب موقع �لهيئة ما ي�شمن لهم �لدقة و�لأمان يف �آن و�حد وفقا لأرقى 
�ملعايري �لعاملية موؤكد� �أن طرح خدمات �إلكرتونية متنوعة جتعل �إمارة دبي �شباقة يف �أن تكون مدينة تقنية يف 
و�ملبادر�ت  �أف�شل �خلدمات  �نتهاج  �لهيئة ب�شرورة  �لعليا يف  �إد�رتنا  له  ت�شعى  خمتلف جمالت �حلياة وهو ما 

�ملتميزة وتقدميها للمتعاملني و�ملعنيني من �أجل حتقيق �لتميز يف �إجناز �ملعامات.

طرق دبي تطلق خدمة احل�صول على �صهادة )ل مانع( 
اإلكرتونيًا لتجديد تراخي�س النقل التجاري

مب�ساركة القطاع اخلا�س
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اخلدمة متّكن امل�سرتكني من اإجراء املكاملات واإر�سال الر�سائل حتى بعد انتهاء الر�سيد 

ات�صالت تطلق ميزة الر�صيد الحتياطي مل�صرتكي وا�صل 

•• دار ال�صالم-وام:

�لإقت�شاد  وز�رة  ببعثة  �ملتحدة  �لعربية  �لإملللار�ت  �شفارة  �حتفت 
�لتجارية �إىل �شرق �أفريقيا �لتي تقوم حاليا بزيارة تنز�نيا �شمن 
مقرها  يف  لها  كبري  ��شتقبال  حفل  بللاإقللامللة  كينيا  ت�شم  جللولللة 

مبدينة د�ر �ل�شام �لليلة قبل �ملا�شية.
و��شتقبل �شعادة عبد �هلل �إبر�هيم �ل�شويدي �شفري دولة �لإمار�ت 
لدى تنز�نيا �شعادة عبد �هلل �آل �شالح وكيل وز�رة قطاع �لتجارة 
�خلارجية بوز�رة �لقت�شاد �لذي ير�أ�س �لبعثة �لتجارية �إىل جانب 
عدد كبري من روؤ�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �لعربية و�لإ�شامية 
وكبار  تنز�نيني  وم�شوؤولني  تنز�نيا  لللدى  �ملعتمدة  و�لأفريقية 

رجال �لأعمال ومفتي جمهورية تنز�نيا ورجال دين.

�أع�شاء �لبعثة �لتي ت�شم نحو  كما ��شتقبل �شعادة �شفري �لدولة 
بينها  مللن  حكومية  جهة   25 حللو�يل  ميثلون  �شخ�شا  مللن   50
لتنمية  دبللي  وموؤ�ش�شة  �أبللوظللبللي  يف  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة 
�ل�شادر�ت �لتابعة لد�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية يف دبي ومركز دبي 
�لقطاعني  �شركات من  �إىل ممثلني عن  �إ�شافة  �لعاملي  �لتجاري 
�لإن�شاء�ت  فيها  مبا  قطاعات  مبختلف  يف  تعمل  و�خلا�س  �لعام 
�ملياه  وتنقية  و�لنفط  و�لطاقة  �للوج�شتية  و�خلللدمللات  و�لنقل 

و�ل�شناعات �لغذ�ئية ومو�د �لبناء و�ملا�س و�لبيع بالتجزئة.
ورحب �ل�شفري �ل�شويدي باحل�شور يف كلمة �ألقاها بهذه �ملنا�شبة 
ي�شمى  فيما  �شعبان  مللن  �لن�شف  بليلة  �لإحللتللفللال  �شادفت  �لتي 
�لليلة  هللذه  �إحلليللاء  مللن  �لللهللدف  �أن  �لليلة مو�شحا  بللل حللق  �شعبيا 
��شتقبال �شهر رم�شان �ملبارك و�إدخال �لفرح و�ل�شرور �إىل قلوب 

�لأطفال وغر�س �لبهجة لديهم بقدوم �ل�شهر �لف�شيل.
مببادرة  و�م  �لإمللللار�ت  �أنللبللاء  لوكالة  ت�شريح  يف  �شعادته  و�أ�للشللاد 
�إىل  جتللاريللة  بعثة  تنظيم  يف  �لإقللتلل�للشللاد  وز�رة  يف  ممثلة  �لللدولللة 
تنز�نيا �لتي تاأتي يف �شياق حر�شها على �إقامة عاقات �قت�شادية 
متينة مع دول �شرق �لقارة �لإفريقية �لتي تعتربها �شريكا جتاريا 

��شرت�تيجيا وبيئة ز�خرة بالفر�س �ل�شتثمارية �ملجزية.
ب�شكل فعال وعملي يف  ت�شاهم  �ملبادر�ت  �أن مثل هذه  و�شدد على 
�لبلدين  فتح جمالت جتارية و��شتثمارية جديدة ومتميزة بني 
�ل�شديقني يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل�شمو  و�للشللاحللب  �هلل  حفظه  �لللدولللة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن 
رئي�س  �لللدولللة  رئي�س  نللائللب  مكتوم  �آل  ر��للشللد  بللن  حممد  �ل�شيخ 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .

�صفارة الإمارات يف تنزانيا حتتفي ببعثة وزارة القت�صاد التجارية اإىل �صرق اأفريقيا
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•• اأبوظبي-وام:

�لإن�شائية  �ملقاطع  مللن  منتجاتها  تنويع  �لإمللللار�ت  حديد  �شركة  بلللد�أت 
ومتطلبات  �شروط  مع  تتاءم  كي  �مليكانيكية  خ�شائ�شها  تطوير  عرب 
وتعمل  �لبحرية  و�لبرتوكيماويات  و�لغاز  �لنفط  م�شاريع  و�إحتياجات 
�لإمار�ت  دولة  للحديد يف  �ملتكامل  �لوحيد  �مل�شنع  وهي  حاليا  �ل�شركة 
ولفائف  �لت�شليح  حديد  ق�شبان  منتجي  �أكللرب  و�أحلللد  �ملتحدة  �لعربية 
�لأو�شط  �ل�شرق  �لثقيلة يف منطقة  �لإن�شائية  و�ملقاطع  �أ�شاك �حلديد 
على رفع م�شتوى �إنتاجها من �ملقاطع �لإن�شائية لتحافظ على مكانتها 
كاأكرب �شركة منتجة للمقاطع �حلديدية �ل�شخمة و�لثقيلة يف منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط �لأمر �لذي يلقي على عاتقها مهمة تطوير هذه �ملنتجات 

و�ل�شعي لتوفري �أف�شل �خلدمات لعمائها وقال �ملهند�س �شعيد غمر�ن 
�لرميثي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة حديد �لإمار�ت بهذ� �خل�شو�س �إننا 
�لتابعة لنا  �لثقيلة  �إىل �لإنتقال بوحدة درفلة �ملقاطع �لإن�شائية  ن�شعى 
�إىل مرحلة جديدة يرتفع فيها م�شتوى �لإنتاج لي�شل �إىل حدود �ملليون 
طن �شنويا خال فرتة زمنية قد ل تتعدى �لثاث �شنو�ت نتمكن خالها 
لفتا  لنا  �لتابعة  �لللدرفلللللة  وحللدة  �أد�ء  وحت�شني  منتجاتنا  تطوير  مللن 
بني  تتنوع  �ملنتجات  من  جمموعة  بت�شنيع  حاليا  تقوم  �لوحدة  �أن  �إىل 
�ملقاطع �لإن�شائية �ملتو�شطة و�لثقيلة و�ل�شخمة بقيا�شات يرت�وح عمقها 
�أن �ل�شركة تعمل حاليا على  200 مللمرت و�ألف مللمرت. و�أ�شاف  بني 
تطوير جيل جديد من �ملقاطع �لإن�شائية �لثقيلة بخ�شائ�س ميكانيكية 
�أعلى لاإيفاء مبتطلبات �ل�شوق منها وهو �لذي يلبي �إحتياجات من�شاآت 

�لنفط و�لغاز �لبحرية نظر� لقدرته على حتمل �أق�شى �لظروف �ملناخية 
�لتي تنخف�س فيها درجات �حلر�رة �إىل ما دون 20 درجة مئوية حتت 

�ل�شفر . 
وتوؤكد حديد �لمار�ت �أنه مبجرد �أن تبد�أ بت�شنيع هذه �ملقاطع �لإن�شائية 
و�حل�شول  �ملناف�شة  علللللى  قللدرتللهللا  تللللزد�د  حللتللى  �ملللتللطللورة  بخ�شائ�شها 
�مل�شبع  �لأو�للشللط  �ل�شرق  يف  �لإن�شائية  �ملقاطع  �شوق  يف  �أكللرب  ح�شة  على 
بالو�رد�ت مما يفتح �أمامها �ملجال و��شعا للتعرف على متطلبات �لعماء 
من �ملقاطع �لإن�شائية بخ�شائ�شها �ملتنوعة و�لعمل على ت�شنيعها ح�شب 
�لإن�شائية  للمقاطع  �أكرب م�شنع  �لإمللار�ت حاليا  وتعترب حديد  �لطلب 
طن  مليون  تبلغ  �إنتاجية  بطاقة  �لأو�للشللط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لثقيلة 
و�شفائح  و�لللزو�يللا  و�لللقللنللو�ت  و�لعو�ميد  �ل�شلب  �شعاع  وت�شمل  �شنويا 

بت�شنيع  للبدء  �لللازمللة  �خلللطللط  �ل�شركة  تعد  كما  �للوحية  �لللركللائللز 
وحدة  وتقوم  �أعلللو�م  ب�شعة  بعد  �ل�شاخن  على  �ملدرفلة  �حلديد  لفائف 
درفلة �ملقاطع �لإن�شائية �لثقيلة �لتابعة لل�شركة حتى �لآن بت�شنيع �شعاع 
 914 بعمق  �لإرتكازية  و�لركائز  و�لعو�ميد  �لأطللر�ف  �ملتو�زي  �ل�شلب 
بعمق  �لأطللللر�ف  �ملللتللو�زيللة  و�لللقللنللو�ت  مللمرت�   419 وعللر�للس  مللمرت� 
430 مللمرت� ويتم ت�شنيع هذه �ملقاطع �لإن�شائية �لثقيلة وفقا ملقايي�س 
ومعايري خمتلفة . وتوؤكد �لدر��شات �لتي �أجريت �أخري� �أن �لإ�شتثمار�ت 
�ل�شخمة �لتي �شيتم �شخها يف قطاع �لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات يف 
منطقة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �شوف تزيد �لطلب على �حلديد 
و�ملقاطع  و�ل�شفائح  �ل�شاخن  على  �ملدرفلة  �ل�شلب  لفائف  وبالأخ�س 

�لإن�شائية �لثقيلة. 

حديد الإمارات تطور جياًل جديدًا من املقاطع الإن�صائية الثقيلة لبناء املن�صاآت البحرية 
املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي 
�أنللله لحللاجللة لعقد مللوؤمتللر طارئ  وزيلللر �لللطللاقللة 
�إعامية  �إحللاطللة  يف  معاليه  وقلللال  �أوبلللك  ملنظمة 
على  رد�  �م�س  �أبوظبي  يف  �للللوز�رة  مقر  عقدت يف 
كان  �إذ�  فيما  و�م  �لإملللللار�ت  �أنللبللاء  لللوكللالللة  �للشللوؤ�ل 
و�لتطور�ت  �لللنللفللط  �أ�للشللعللار  يف  �حلللللايل  �للللرت�جلللع 
�لللاحللقللة يف �للل�للشللوق �لللبللرتوللليللة تلل�للشللتللدعللي عقد 
يف  �حلالية  �لللتللذبللات  �إن  للمنظمة  طلللارئ  �جتماع 
عادل  �حلللايل  �ل�شعر  و�إن  طبيعية  �لنفط  �أ�للشللعللار 
على  وليوؤثر  و�مل�شتهليكن  �ملنتجني  من  ومقبول 
يف  �لنفط  �شناعة  قطاع  يف  �ملطلوبة  �ل�شتثمار�ت 
�لدول �ملنتجة. وقال معايل وزير �لطاقة يف كلمة 
�شعادة  بح�شور  �لإعامية  �لإحللاطللة  بد�ية  يف  له 
�لطاقة  وز�رة  وكيل  �لنيادي  مطر  حمد  �لدكتور 
و�شعادة عو�س بن حممد �لعتيبة م�شت�شار �لوز�رة 
�إنه  �لطاقة:  وز�رة  يف  �ل�شوؤولني  كبار  مللن  وعللدد 
بال�شفافية  �ملتعلقة  �حلللكللومللة  ل�شيا�شة  تللرجللمللة 
وتفعيل و�شائل �لتو��شل بني �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�ليوم  �لللطللاقللة  وز�رة  تللعللقللد  �للللكلللرمي  و�جلللمللهللور 
�إنللنللا يف   : و�أ�للشللاف  �لأوىل.  �لإعللاملليللة  غحاطتها 
رو�بط  بتقوية  �هتماما كبري�  �لطاقة نوىل  وز�رة 
من  �ل�شتفادة  �إىل  ون�شعى  �لإعللام  مع  �لتو��شل 
وقيم  ر�شالة  لن�شر  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
�إن�شاء  �لأخلللرية  �لفرتة  �للللوز�رة ولذلك مت خللال 
ح�شابات ر�شمية لقيادة �لوز�رة لزيادة �لتو��شل بني 
�لوز�رة و�جلمهور �لكرمي وخال �شهر من تفعيل 

هذه �حل�شابات تلقت �لوز�رة عدد� من �لقرت�حات 
�لقيمه من �جلمهور �لكرمي. و�أكد معاليه �أن �لنمو 
�حلا�شل يف دولة �لمار�ت و�لطلب �ملت�شاعد على 
م�شادر  تنوع  ل�شيا�شة  �حلكومة  و�عتماد  �لطاقة 
�لطاقة يتطلب دور� خمتلفا لوز�رة �لطاقة وقال 
: لأجل ذلك نعمل يف �لوقت �حلايل بالتن�شيق مع 
�لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء لعتماد ��شرت�تيجية 
تت�شمن �خت�شا�شات جديدة لوز�رة �لطاقة تهدف 
�إىل تفعيل وتعزيز دور �لوز�رة �لت�شريعي و�لرقابي 
�أن هذ� �لدور  يف جمال �لطاقة و�ملياه. ولفت �ىل 
�أكللرب مع  ب�شكل  �لعمل  �شيتطلب  للللللوز�رة  �جلديد 
�جلهات �ملعنية �لعاملة يف جمال �لطاقة للو�شول 
على  �لطلب  لتلبية  �ملللرجللوة  �لنتائج  �أفلل�للشللل  �إىل 
�ل�شرورية  باخلطو�ت  و�لقيام  �لدولة  يف  �لطاقة 
بني  �لرت�شيد  ثقافة  ون�شر  �ل�شتهاك  لرت�شيد 
�ملو�د  كللفللاءة  وحتلل�للشللني  �ملختلفة  �ملجتمع  �للشللر�ئللح 
��شتهاك  لتقليل  �لبناء  يف  �مل�شتخدمة  و�لأدو�ت 
�لخت�شا�شات  �للشللتلل�للشللمللل  كللمللا  و�مللللليللللاه  �للللطلللاقلللة 
�جللللديلللدة للللللللوز�رة �لللعللمللل ملللع �جللللهلللات �لأخللللرى 
�ملللعللنلليللة يف �للللدوللللة لللو�للشللع �للشلليللا�للشللات عللامللة ب�شاأن 
��شتخد�م �لطاقة �ملتجددة و�لطاقة �لنووية لإنتاج 
�لللكللهللربللاء. وقلللال : على �لللرغللم مللن تللنللوع م�شادر 
�لطلب  تللو�جلله  �لتي  �ليقني  عللدم  وحللالللة  �لطاقة 
�لنفطية  و�للل�للشللنللاعللة  خللا�للس  ب�شكل  �لللنللفللط  علللللى 
�أن ع�شر �لبرتول ل  �ملوؤكد  �أنه من  �إل  ب�شكل عام 
يز�ل مزدهر� و�أن �لطلب على �ملدى �لطويل �آخذ 
يف �لنمو كما �أن �لدول �ملنتجة مثل دولة �لإمار�ت 
�ل�شتثمار يف طاقتها  م�شتمرة يف  �ملتحدة  �لعربية 

�أن  و�أكلللد  �ملتنامي.  �لطلب  هللذ�  لتلبية  �لإنللتللاجلليللة 
�لوز�رة �شتعمل مع �جلهات �ملعنية يف �لدولة لو�شع 
�شيا�شة عامة لدولة �لإمار�ت يف جمال �إنتاج �لنفط 
�أوبك  تكون متو�فقة مع �شيا�شات وقر�ر�ت منظمة 
و��شتقر�ر  تلللللو�زن  علللللى  �ملللحللافللظللة  يف  للللللملل�للشللاهللمللة 
�لطاقة  وزيللر  معايل  ولفت  �لعاملية.  �لنفط  �أ�شو�ق 
على  �لعاملي  �لطلب  تلبية  يف  �لغاز  دور  �أهمية  �إىل 
�لأول  �شت�شارك يف  �لإمللار�ت  �إن دولة  �لطاقة وقال 
من يوليو �لقادم بقمة منتدى �لدول �مل�شدرة للغاز 
�شهر  يف  �لللدولللة  �إللليللة  �ن�شمت  و�لللللذي  مو�شكو  يف 
دعم  �ملنتدى  �هللد�ف هذ�  و�أن من  �ملا�شي  دي�شمرب 
�شيادة �لدول �لأع�شاء على م�شادر �لغاز �لطبيعي 
�لطلب  ب�شاأن  �لنظر  وجللهللات  وتللبللادل  �أر��للشلليللهللا  يف 
يف  �حلديثة  �لتقنيات  و��شتخد�م  �لغاز  على  �لعاملي 
جمال �لإنتاج . و�أكد معاليه �أن �لدور �جلديد �لذي 
به بدون  �لقيام  بلورته لميكن  �إىل  �لللوز�رة  ت�شعى 
�إىل  �لللوز�رة  �لعن�شر �لب�شري �ملوؤهل وقال : ت�شعى 
��شتقطاب �لكو�در �لوطنية �ملوؤهلة �لتي �شت�شاهم يف 
�لقيام بالدور �جلديد للوز�رة وو�شع خطة لتاأهيل 
وتلللدريلللب �للللكلللادر �حلللللايل للليللكللون �أكللللر قللللدرة على 
�مل�شاركة يف تنفيذ �ل�شرت�تيجية �جلديدة للوز�رة. 
�لطاقة  وز�رة  �لللتللز�م  كلمته  ختام  يف  معاليه  و�أكللد 
2021 و�مل�شاركة يف تعزيز  بتنفيذ روؤية �لإمللار�ت 
معايل  وقلللال  �لللدوللليللة.  �ل�شاحة  يف  �لللدولللة  مكانة 
�أوبك حددت يف موؤمترها  �إن منظمة  وزير �لطاقة 
�لأخري نهاية مايو �ملا�شي يف فيينا م�شتوى �لنتاج 
30 مليون برميل يوميا حتى نهاية  عند م�شتوى 
م�شتوى  لتعديل  �للشللرورة  �أرى  ول  �حللللايل  �لللعللام 

�لإنتاج كونه يوفر �إمد�د�ت كافية لل�شوق �لبرتولية 
نفط  على  �لعاملي  �لطلب  م�شتويات  مللع  و�لللتللو�زن 
�أوبك . و�أكد معايل �لوزير �أن دولة �لمار�ت تلتزم 
�أوبك جلهة م�شتوى �لنتاج �ملحدد وقال :  قر�ر�ت 
�إن دولة �لمار�ت تعمل على زيادة طاقتها �لإنتاجية 
يوميا  برميل  مليون  ر3   5 �إىل  �خلللام  �لنفط  من 
2017 �لأمر �لذي �شيمكنها مع دول  بحدود عام 
كميات  لأي  �لللطلللللب  تلبية  مللن  �ملنظمة  يف  �أخللللرى 
�إ�شافية من �لنفط �خلام يف حالة حدوث تطور�ت 
�أن  . و�أ�شاف معايل �شهيل �ملزروعي  ت�شتدعي ذلك 
دولر   100 حللدود  يف  لاأ�شعار  �حلالية  �مل�شتويات 
للللللربملليللل لتلل�للشللكللل �أي خللطللر علللللى �ل�للشللتللثللمللار يف 
للمنتجني  عللادل  �شعر  فهو  و�لللغللاز  �لنفط  �شناعة 
�أن �لرت�جع يف �لطلب  و�مل�شتهلكني . ور�أى معاليه 
�لعاملي على �لنفط نتيجة �لتوقعات برت�جع �لنمو 
�لقت�شادي يف عدد من �لدول ومنها �ل�شني و�لهند 

�للللللتللني تللعللد�ن مللن �أكلللرب�للللدول �مللل�للشللتللوردة للنفط 
ليهدد برت�جع كبري يف �لطلب على �لنفط �خلام 
�لنتاج �حلالية منا�شبة وتفي  �أن م�شتويات  موؤكد� 
يرتتفع  ورمبللا  �لنفط  على  �لعاملي  �لطلب  بتلبية 
�لطلب مع بد�ية ف�شل �ل�شتاء �لقادم . ولفت معايل 
وزير �لطاقة �ىل �أن �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية 
�أدنللللوك تلللويل �هللتللمللامللا �أيلل�للشللا مللل�للشللاريللع �لللغللاز وقال 
�لغاز  م�شاريع  مللن  عللدد  بتنفيذ  تقوم  �أدنلللوك  �إن   :
�لطلب  بارتفاع  لتفي  �شركات جديدة  بالتعاون مع 
�ل�شناعية  و�مل�شاريع  �لطاقة  توليد  يف  �لغاز  على 
�جلللديللدة . وكلل�للشللف مللعللايل �مللللزروعلللي عللن م�شروع 
كميات  ل�للشللتللري�د  �مل�شال  للغاز  �لإمللللار�ت  �شركة  للل 
�ل�شركة  �أجرتها  در��للشللة  �شوء  يف  �مل�شال  �لللغللاز  مللن 
غالبية  ��شتخد�م  �شوء  يف  �لدولة  �حتياجات  توؤكد 

�لغاز �ملنتج يف �لإمللار�ت لزيادة �ل�شغط يف �حلقول 
�حللتلليللاجللات �شركات  وتللوفللري ق�شم مللن  �لللبللرتوللليللة 
�لللطللاقللة و�لللهللربللاء لتوليد �لللطللاقللة �لللكللهللربللائلليللة . 
بخطتها  تف�شيلية  در��شة  قدمت  �ل�شركة  �أن  و�أكللد 
ل�للشللتللري�د �لللغللاز �مللل�للشللال �ىل �حلللكللومللة ويللتللوقللع �أن 
 2015 عامي  بني  �لفرتة  يف  �مل�شروع  تر�شية  يتم 
�لللذي متتلكه مبادلة  �مل�شروع  �إن   : وقللال  و2016 
�آيبيك  �لبرتولية  لا�شتثمار�ت  �أبوظبي  و�شركة 
بن�شبة 50 يف �ملائة لكل منهما �شيكون عند تنفيذه 
ت�شعة  �ملنطقة ل�شتري�د  �أكرب م�شروع من نوعه يف 
مايني طن من �لغاز �شنويا ومبعدل بليون و200 
�ألف قدم مكعبة من �لغاز يوميا من �ل�شوق �لعاملي 
 5 ولي�س من دولللة معينة وعلى مرحلتني مبقد�ر 

ر4 مليون طن يف كل مرحلة . 

وزير الطاقة : لحاجة لعقد موؤمتر طارئ ملنظمة اأوبك

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لقدر�ت  ببناء  �خلا�شة  �لتدريبية  �للللدورة  لاإح�شاء  �لوطني  �ملللركللز  �ختتم 
�لإعان  جللاء  �ملوؤ�ش�شي،  �لتميز  لرحلة  �لد�خليني  �ملدققني  لفريق  و�ملللهللار�ت 
و�لذين  �لعمل،  فريق  من  �لأوىل  �لدفعة  تخريج  حفل  هام�س  على  ذلك  عن 
��شتكملو� بنجاح متطلبات �لدورة �لفنية �ملتخ�ش�شة ملهام �ملدققني �لد�خليني، 

بالتعاون مع �شركة �لنخبة لا�شت�شار�ت �لإد�رية و�لتدريب.
وبللهللذه �ملللنللا�للشللبللة، �أكلللد �للشللعللادة ر��للشللد خمي�س �للل�للشللويللدي �ملللديللر �لللعللام للمركز 
�ملبادر�ت  عللدد�ً من  �لعام  �أطلق ومنذ بد�ية  �ملركز قد  باأن  �لوطني لاإح�شاء، 
�لفعال  وجتاوبه  �ملركز  ل�شرت�تيجية  وفقاً  �ملوؤ�ش�شي،  �لتميز  برحلة  �خلا�شة 
مع توجيهات جمل�س �لوزر�ء �ملوقر يف جمال �لتطوير و�لتميز �ملوؤ�ش�شي، ومبا 
ي�شاهم يف �لرتقاء باأدو�ت �لعمل �لإد�رية و�لفنية يف �ملركز، على �أ�ش�س مهنية 
وقادرة  حمرتفة  موؤ�ش�شات  لبناء  وروؤيتها  �لدولة  ��شرت�تيجية  ويعزز  عالية، 

على تقدمي خدماتها باأف�شل و�أ�شرع و�أكر �لطرق كفاءة للجمهور.
بلللاأن �لتميز وبللنللاء قلللدر�ت فللريللق �لعمل يف جمال  �للل�للشللويللدي  و�أ�للشللاف �للشللعللادة 
�لتدقيق �لد�خلي و�لتخطيط للتميز �ملوؤ�ش�شي، يرتبط مبا�شرة بجوهر �لعمل 
�لإح�شائي ومنهجياته �ملعتد بها دولياً، �إىل جانب �أهمية بناء �لقدر�ت �ملو�طنة 

يف هذ� �ملجال، لأغر��س �لقيام باملهام �ملطلوبة ملتابعة جودة ودقة عملية بناء 
نظام �إح�شائي وطني حديث وفعال لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ويف �ل�شياق 
نف�شه �أ�شار �شعادة �ل�شويدي �إىل �أن حتقيق �ملبادر�ت �لإد�رية و�ملوؤ�ش�شية �لازمة 
�لب�شري،  �ملال  ر�أ�س  يف  �ل�شتثمار  يتطلب  �ملوؤ�ش�شي،  و�لتطوير  و�لبناء  للتميز 
جمال  يف  و�ملللعللارف  �لللقللدر�ت  لبناء  �لتدريبية  �لأن�شطة  من  ب�شل�شلة  و�لقيام 
�ملوؤ�ش�شي، و�ملعرفة �لدقيقة برحلة  �لد�خلي للبناء و�لعمل  �لتدقيق و�لتقييم 
�لتميز �ملوؤ�ش�شي ومتطلباتها، حيث �شارك يف �لدورة �لتدريبية �لأوىل نحو 25 
موظفاً وموظفة من �ملركز �لوطني لاإح�شاء، من كافة مقر�ت �لعمل �لتابعة 
للمركز يف كافة �إمار�ت �لدولة. و�أ�شاف �شعادة �ل�شويدي باأن �لدورة �لتدريبية 
�لتي نفذها فريق من �خلرب�ء �ملتخ�ش�شني يف جمال �جلودة و�لتميز �ملوؤ�ش�شي، 
�ملو�طنة  �خلللرب�ت  من  فريق  لتاأهيل  �لازمة  �ملو�شوعات  من  �لعديد  �شملت 
�ملوؤ�ش�شة  معايري  وفللق  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  لرحلة  �لد�خلي  �ملدقق  مبهام  للقيام 
�لأوروبية للجودة، حيث �شملت �لدورة يومني مكثفني من �ملحا�شر�ت �لنظرية، 
�إىل جانب يومني من �لتمرين و�لتدريب �لعملي و�لتطبيقات �لفعلية، موؤكد�ً 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لللدوللليللة  �ملنظمات  خللرب�ت  مللن  �ل�شتفادة  على  �ملللركللز  حر�س 
جمال �جلودة و�لتميز لبناء �لقدر�ت وتعزيز �لقدرة على �لعتماد على �لذ�ت 

يف عملية تخطيط وتنفيذ وتقييم رحلة �لتميز �ملوؤ�ش�شي بكافة مر�حلها. 

مب�ساركة 25 متدربًا 

الوطني لالإح�صاء يختتم دورة متخ�ص�صة يف التدقيق الداخلي للجودة والتميز املوؤ�ص�صي 

•• اأبوظبي-وام:

وقع مركز �أبوظبي لاأعمال �لتابع لد�ئرة �لتنمية 
تعاون م�شرتك مع  �تفاقية  �بوظبي  �لقت�شادية 
�لإطار  مبوجبها  حددت  �لت�شالت  تنظيم  هيئة 
بينهما  �لعاقة  يحكم  �لللذي  �مل�شرتك  �لت�شغيلي 
فيما يتعلق بجميع �إجر�ء�ت �لرت�خي�س �لتجارية 
و�مللللو�فلللقلللات علللللى �لللنلل�للشللاط �لللتللجللاري ويف جمال 
�أبوظبي  �إملللارة  م�شتوى  على  و�لرقابة  �لتفتي�س 
وذللللللك بلللهلللدف تلللقلللدمي خلللدملللات عللاللليللة �جلللللودة 
على  �جلانبان  و�تفق  �لعللمللال.  ورجللال  للعماء 
�بوظبي  ملركز  �لو�حدة  �لنافذة  �لعمل وفق نظام 
بينهما  �للكرتوين  �لربط  تفعيل  عرب  لاأعمال 
�لإجر�ء�ت  وتطوير  وت�شهيل  تب�شيط  يحقق  مبا 
يف  �لتجارية  �لرت�خي�س  على  للح�شول  �لازمة 
�لت�شالت  قللطللاع  بن�شاط  �لعاقة  ذ�ت  �لإمللللارة 
وقعت  �ملخت�شة.  �جلللهللات  مللع  بالتن�شيق  وذللللك 
�أبوظبي  بنادي  �أم�س  �قيم  �لتفاقية خال حفل 
وقع  حيث  �لللد�ئللرة  مبقر  �لقت�شادية  لل�شحافة 
�للشللعللادة حمللمللد عمر  �للللد�ئلللرة  عليها مللن جللانللب 
تنظيم  هيئة  ومن جانبه  �لد�ئرة  وكيل  �هلل  عبد 
�لت�شالت �شعادة ماجد �شلطان �مل�شمار مدير عام 
من  �مل�شوؤولني  من  عدد  بح�شور  بالإنابة  �لهيئة 
�جلانبني. وقال �شعادة حممد عمر عبد �هلل بهذه 
�لقت�شادية  �أبوظبي  لروؤية  حتقيقا  �إنلله  �ملنا�شبة 
�لتحديث  ��للشللرت�تلليللجلليللة  �إطللللللار  ويف   2030
لتعزيز  �أبللوظللبللي  �إملللارة  تنفذها  �لللتللي  و�لتطوير 
خدماتها  فاعلية  وزيلللادة  �حلكومي  �لأد�ء  كفاءة 
لقطاع �لأعمال حتر�س �لد�ئرة على خلق تعاون 

فعال مع �جلهات �حلكومية ذ�ت �ل�شلة �لحتادية 
�أبوظبي  مركز  �إن  �شعادته  و�أكلللد  منها.  و�ملحلية 
م�شتوى  على  �مل�شوؤولة  �جلهة  باعتباره  لاأعمال 
�إ�لللشلللد�ر �لللرخلل�للس �لللتللجللاريللة بجميع  �لملللللارة يف 
�أنو�عها و�أن�شطتها لكافة �لعماء من م�شتثمرين 
وتطوير  تفعيل  على  يحر�س  بات  �أعمال  ورجللال 
خدماته مبا ي�شهم يف جعل �أبوظبي مركز� جتاريا 
عام  ب�شكل  و�ملنطقة  �لدولة  م�شتوى  على  جاذبا 
وذللللللك ملللن خللللال تللرقلليللة وتللطللويللر حلللزملللة من 
تعزز  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �للكرتونية  �خلللدمللات 
مب�شتوى  �للشللعللادتلله  ونلللوه  �لملللللارة.  تناف�شية  مللن 
وهيئة  �لللد�ئللرة  بني  �مل�شرتك  و�لتعاون  �ل�شر�كة 
��شرت�تيجيا  �شريكا  تعد  �لتي  �لت�شالت  تنظيم 

�لقطاعات  �أبللللرز  �أحلللد  تنظيم  علللللى  تعمل  مهما 
�لتي حتر�س حكومة �إمارة �أبوظبي على تنميتها 
وتطويرها وفق ما حددته روؤية 2030 وو�شعته 
�لنفطية  غللري  �ل�شرت�تيجية  �لقطاعات  �شمن 
جانبه  من  �لملللارة.  �قت�شاد  مل�شتقبل  �مل�شتهدفة 
�أعللللرب �للشللعللادة �ملللهللنللد�للس مللاجللد �للشلللللطللان �مل�شمار 
�ملدير �لعام بالإنابة لهيئة تنظيم �لت�شالت عن 
�إطار  يف  �لللهللامللة  �خلللطللوة  هللذه  بتحقيق  �شعادته 
�لتنمية  د�ئلللرة  مللع  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لللتللعللاون 
�لقت�شادية باعتبارها تقود �جندة �قت�شاد �مارة 
�أهد�ف روؤية �بوظبي  �بوظبي وت�شتهدف حتقيق 
�قت�شاد  بناء  �إىل  �لللر�ملليللة   2030 �لقت�شادية 

م�شتد�م قائم على �ملعرفة.

مركز ابوظبي لالأعمال يوقع اتفاقية تعاون م�صرتك مع هيئة تنظيم الت�صالت

االربعاء   -  26   يونيو    2013 م    -    العـدد    10828
Wednesday    26    June     2013  -  Issue No   10828

•• اأبوظبي-وام:

�ملال  ل�شوق  �لعامة  و�لهيئة  �لتاأمني  هيئة  وقعت 
ب�شلطنة عمان مذكرة تفاهم م�شرتكة يف جمال 
�لإ�شر�ف على �لتاأمني تهدف �إىل تعزيز �لتعاون 
قطاع  على  و�لللرقللابللي  �لإ�للشللر�يف  �للللدور  لتطوير 
�لللتللعللاون وتبادل  �لللبلللللديللن وتللعللزيللز  �لللتللاأمللني يف 
�خلرب�ت �لفنية و�لبيانات �لإح�شائية و�لدر��شات 
�إبللر�هلليللم عبيد  و�ملللعلللللومللات. وقللع �ملللذكللرة �شعادة 
�لزعابي �لقائم باأعمال مدير عام هيئة �لتاأمني 
�شامل  بن  عبد�هلل  �شعادة  �لعماين  �جلانب  ومللن 
ل�شوق  �لعامة  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شاملي 
�إدر�ك  �مللللال. يللاأتللي توقيع هللذه �ملللذكللرة يف �للشللوء 

�أ�شو�ق  �لللعللاملللي يف  �لللنلل�للشللاط  بلللازديلللاد  �جلللانللبللني 
تعاون  �إىل  تللنللامللي �حلللاجللة  وبللالللتللايل  �لللتللاأمللني 
�ل�شلة  ذ�ت  �لإ�للشللر�فلليللة  �لللهلليللئللات  بلللني  مللتللبللادل 
كو�شيلة لتح�شني فعاليتها يف �شمان �لمتثال �إىل 
و�إنفاذها.  منهما  بكل  �خلا�شة  �لتاأمني  قو�نني 
بني  للتعاون  �لر�شمية  �لأ�للشلل�للس  �ملللذكللرة  وت�شع 
�لهيئتني للقيام ب�شكل متبادل بتقدمي �ملقرتحات 
�لتي توؤدي �إىل توفري تبادل �مل�شاعدة و�ملعلومات 
ولو�ئح  قو�نني  مبوجب  وظائفهما  �أد�ء  لت�شهيل 

ومتطلبات �لطرفني. 
بللاأعللمللال مللديللر عللام هيئة �لتاأمني  �لللقللائللم  وقلللال 
تلل�للشللكللل خطوة  �مللللذكلللرة  �إن هلللذه  �لللتللوقلليللع  عللقللب 
بني  و�لتن�شيق  �لتعاون  لتعزيز  و�أ�شا�شية  فاعلة 

�ل�شلطتني �لرقابيتني على �أعمال قطاع �لتاأمني 
يف �لبلدين وهي تاأتي يف �إطار �شعي �لهيئة �مل�شتمر 
و�لرتقاء  �لإمللللار�تللللي  �لللتللاأمللني  قللطللاع  لللتللطللويللر 
�ملحلية  �ل�شوق  يف  �لتناف�شية  باملعايري�لتاأمينية 
�جلهات  مع  �لعاقات  وتوثيق  �لتو��شل  وزيلللادة 
�لللتللاأمللني علللللى �مل�شتويني  �لللرقللابلليللة علللللى قللطللاع 

�خلليجي و�لعربي و�لدويل.
 و�أ�شاف �أن توقيع �ملذكرة يج�شد �جلهود �ملبذولة 
تاأمينية  �شوق  على  للحفاظ  �لهيئتني  قبل  مللن 
�لتاأمني  بقطاع  �لإرتللقللاء  ت�شمن  وعللادلللة  فعالة 
وحتللمللي حللملللللة �لللوثللائللق �لللتللاأملليللنلليللة وذلللللك عرب 
ت�شمح  �لتي  بالدرجة  للتعاون  عمل  �إطللار  توفري 

بها �للو�ئح و�لأنظمة يف �لبلدين.

الإمارات وعمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون يف جمال التاأمني
العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
زهرة  �ل�شلللللادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN 1409444:لفاحت للحاقة  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد ر��شد �خلو�ر �لكعبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة �حمد �شعيد حممد �خلنجري

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
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)العني(

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �ل�شام�شي  حمد  بطي  �ل�شلللللادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

  CN 1112789:لر�ديرت�ت وعود�م �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/ 

حمل بطي حمد �ل�شام�شي لت�شليح �لر�ديرت�ت وعود�م �ل�شيار�ت 
BUTI HAMAD AL SHAMSI RADIATOR & EXHUGST REPAIR SHOP

�ىل/حمل بطي حمد �ل�شام�شي لت�شليح عود�م �ل�شيار�ت  
BUTI HAMAD AL SHAMSI AUTO EXHAUSTS REPAIR

تعديل ن�شاط/حذف ��شاح مربد�ت)ر�ديرت�ت(�ملركبات وتنظيفها)4520006(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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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العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2815 

وتكييف  �لتربيد  نظم  و��شاح  وتركيب  ملقاولت  مارين  بللورت  عليه:  �ملحكوم 
�لهو�ء �لعنو�ن: بالن�شر  نعلمكم �نه يف تاريخ 2013/3/13 قد حكمت عليكم جلنة 
ف�س �ملنازعات �ليجارية/ �بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاه ل�شالح �ملحكوم له : بلوليك بروبرتيز- ذ.م.م بالز�م �ملدعى عليها ب�شد�د 
 2012/1/1 بتاريخ  �لعقد  �نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�  �مل�شتحقة  �ليجارية  �لقيمة 
وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي بتاريخ 2013/1/8 بو�قع �لجرة �ل�شنوية 110.000 
�لر�شوم و�مل�شاريف و 200  بل 5% وذلللك مع  �ملقدرة  �لقانونية  �لزيادة  درهللم  مع 
درهم �تعاب �ملحاماة. حكما قابا لا�شتئناف خال )15يوما( �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  448/ 2013 -عمايل  - م ع - �س- اأظ

�مل�شتاأنف : �لعامل �لرقمي لاجهزة �للكرتونية ميثلها عبد�هلل ماجد �ل�شام�شي 
�جلن�شية: �لمار�ت  �مل�شتاأنف عليه: حممد �ز�بات �هلل حممد �شفيع �جلن�شية: 
�عانه/   �ملطلوب  �مل�شتاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ل�شتئناف  مو�شوع  بنغادي�س   
حممد �ز�بات �هلل حممد �شفيع �جلن�شية: بنغادي�س   �لعنو�ن: بالن�شر مبا 
�ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/255 عم جز- م 
ع- ب- �ظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/1 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لكائنة-  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/519   جت جز  - م ت- ب-  اأ ظ

مري  عليه:  مدعي  �جلن�شية:�لمار�ت  قا�شم  �ل�شيد  عفيفي  �شيدة  مدعي/ 
�ملربم  عقد  بتنفيذ  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  رفيق  حممد 
�عانه / مري حممد رفيق  �ملطلوب  �ليجار   �لرخ�شه وجتديد عقد  ونقل 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة بل حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/673   عم جز  - م ع- ب-  اأ ظ

مدعي/ �شم�س �لعامل كمال با�شا �جلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: نبع ليو� 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   
�لمار�ت عنو�نه:  �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  ليو�  نبع    / �عانه  �ملطلوب 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �شطب(   من  جتديد  بالن�شر) 
لذ�  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/7/3 موعد� لنظر  �لربعاء  �ملحكمة يوم  وحددت 
بل حمكمة  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1066   عم جز  - م ع- ب-  اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  �لنبي  نور  ليت  ح�شني  جاباد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شحية  �لتمديد�ت  لعمال  �لرو�د 
�ل�شحية  �لتمديد�ت  لعمال  �لرو�د   / �عانه  �ملطلوب  عمالية    م�شتحقات 
�جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/746   عم جز  - م ع- ب-  اأ ظ

�شمري  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  �ل�شام  نور  ح�شني  نور  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شباغ  لعمال  �قبال 
عمالية   �ملطلوب �عانه / �شمري �قبال لعمال �ل�شباغ �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/2 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1656و1654و2013/1655   عم جز  - م ع- ب-  اأ ظ

مدعني/ 1- برفيز  �بو �لها�شم 2- مظهر �ل�شام كمال �لدين 3-حممد زين 
�ل�شيلية  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  عبد�خلالق  �لعابدين 
للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ل�شيلية  موؤ�ش�شة   / �عانه  �ملطلوب  عمالية   
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/512   ح نف�س- م ر-ب- ع ن

مدعى/ نو�ل �ل�شادق عبد�ل�شام �جلن�شية: ليبيا   مدعي عليه: علي عا�شور 
�ملطلوب  ح�شانة  طاق+  �لدعوى:  مو�شوع  ليبيا   �جلن�شية:  �لكو�يف  علي 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  ليبيا   �جلن�شية:  �لكو�يف  علي  عا�شور  علي  �عانه/ 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2013/6/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 
م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/6/17
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/625 جتاري جزئي  

�لعامة    و�لنقليات  للمقاولت  �شهرة  نيو  موؤ�ش�شة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
حكمت  قللد  2013/6/24م  �ملللو�فللق  بتاريخ  �نلله  نعلمك  بالن�شر  �لللعللنللو�ن 
و�دي   / ل�شالح  �عللاه  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  عليك هذه �حلكمة يف 
كرم لل�شيانة �لعامة ذ.م.م  بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )17.600.00 ( �شبعة ع�شر 
بتوقيعي  �شدر  و�مللل�للشللاريللف.   �لر�شوم  وت�شمينها  درهللم  و�شتمائة  �لفا 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/25  حكما قابا لا�شتئناف خال 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :587/     
�مار�تية �جلن�شية  �ملكاوي  �ل�شيدة /دميه حممد عيد  بان   ليكن معلوما للجميع 
�لطفل  )ح�شانة  يف   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
حممد  عبد�هلل  �حام  لل�شيدة/  وذلك   )626181( رقم  حتت  و�ملرخ�شة  �لن�شيط( 
�شليمان �ملازمي �مار�تية �جلن�شية.  وعما لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون 
ن�شر هذ�  �قت�شى  �لعدل.  فقد  �لكاتب  �شان  ل�شنة 1991م يف  �لحتللادي رقم )22( 
�لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عيه �تباع �ل�شبل �لقانونية 

حيال ذلك.
الكاتب العدل بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
املن�سورى  را�سد  تقدمت /ح�سينه بخيت �سيف عي�سى 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل  �جلن�شية  /�لمار�تية 
�ىل  ح�شينه(   ( من  ��شمها  تغيري  بطلب  �لتوثيقات  ق�شم 

)غ�سون( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعان .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10828 بتاريخ   2013/6/26     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1265   جت كل    - م ت- ب-  اأ ظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ جمال �حمد �بر�هيم جاد ب�شفته �شريكا يف �لرخ�شة �مل�شماة �لديزل للمقاولت �لعامة 
�لكلباين ب�شفته �شريكا يف  ذ.م.م �جلن�شية: م�شر    مدعي عليه: �شيف بن �شليمان بن علي 
�لرخ�شة �مل�شماة �لديزل للمقاولت �لعامة ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �شلطنة عمان   مو�شوع 
�مربكع  حممد  خليفه   / �عانه  �ملطلوب  درهم   150000 بقيمة  �شر�كة  عقد  ف�شخ  �لدعوى: 
�جتبي ب�شفته �شريكا يف �لرخ�شة �مل�شماة �لديزل للمقاولت �لعامة ذ.م.م  �جلن�شية: �لمار�ت  
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام 
�لد�ئرة �لثالثة بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/756   جت جز - م ت- ب-  اأ ظ

فارمالنك وكيا عنها ح�شني حممود عبد�لكرمي علي �جلن�شية:  مدعي/ م�شتودع 
عبد�حل�شني  جا�شم  عبد�حل�شني  وميثلها   مينا  �شيدلية  عليه:  مدعي  �لمار�ت    
�جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 7911 درهم   �ملطلوب 
�عانه / �شيدلية مينا وميثلها  عبد�حل�شني جا�شم عبد�حل�شني �جلن�شية: �لمار�ت   
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �ل�شطب(  من  بالن�شر)جتديد  عنو�نه: 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/9 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
�بوظبي  حمكمة  بل  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/237  عقاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليهما /1- �شركة نيوورلد �نف�شتمنت ليمتد ) �س م ح(  2- �شركة 
�ملدعي / خافز جوربانوف   �ن  �لعقارية جمهويل حمل �لقامة مبا  �شيليكت  
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم مببلغ وقدره 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهللم(   1.166.034.46(
�لتام  �ل�شد�د  وحتى   2008/7/24 يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تللاريللخ  مللن  �شنويا 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/7/28 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  مللذكللر�ت  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/95  تظلم جتاري                                        

�ىل �ملتظلم �شده /1- خالد �ل�شيد عبد�هلل حممد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني- �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني   
�ل�شادر يف  �لقر�ر  �ملذكور �عاه ومو�شوعه تظلم من  �لتظلم  �قام عليكم  قد 
�لمر على عري�شة )جتاري( رقم 2013/256 و�لر�شوم و�مل�شاريف.     وحددت 
 ch1B.6 لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 8.30 �س 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 بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/135 ا�سكالت جتاري

لوقف  جتلللاري   2011/940 رقلللم  �لتنفيذ  يف  ��للشللكللال  �لق�شية:  مللو�للشللوع 
عبد�حل�شن  �شده/1-  �مل�شت�شكل  �عانه  -�ملطلوب  �لتنفيذية  �لجللر�ء�ت 

حممد فتاح جمهول حمل �لقامة. مو�شوع �لعان:
�ل�شاعة   2013/6/30 �ملو�فق  �لحللد  يللوم  قد حتللددت جل�شة  بانه  نعلنكم   
8.30 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف �ل�شكال �عاه و�لتي يتوجب 
عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم 

مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/235  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1 -حممد �جمد حممد يا�شني  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�لهذب خلدمات حزم �لب�شائع ذ.م.م وميثله: 
حميد غللام درويلل�للس �بللر�هلليللم   قللد ��للشللتللاأنللف �لللقللر�ر/ �حلللكللم �ل�شادر 
وحددت   2013/2/12 بتاريخ  جزئي  عمايل   2010/1563 رقم  بالدعوى 
لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2D.18  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/221  ا�ستئناف مدين

�ىل �مل�شتاأنف �شدهم / 1 -�شاردول �شينغ ر�تان ب�شفته مالك �شركة  �ل�شاحنة 
�شر�ج  فاليافيتيل  �شينيك  وميثلها/  للنقليات  نا�س  �شركة   -2 �لللربي  للنقل 
جيل     �شينغ  جنيت   �شمر�  وميثلها/  �لعامة  �مللللو�د  لنقل  د��شمي�س  �شركة   -3
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /زهرة جياين �شيخ �جلفري وميثله: 
�ل�شادر  �لللقللر�ر/ �حلللكللم  ��للشللتللاأنللف  قللد  �مللللطلللوع      عبد�لرحمن ح�شن حممد 
بالدعوى رقم 2011/147 مدين كلي   بتاريخ 2013/3/10 وحددت لها جل�شه 
  ch2D.17 يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/10 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
�شتجري  تخلفكم  حللال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/372  ا�ستئناف جتاري

جمهول  ذ.م.م  �للس  �نرتنا�شيونال  -بلليللرتوفللاب   1 �للشللده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ديال لتوريد �حلديد �س.ذ.م.م وميثله: 
�ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد  �ملطوع   عبد�لرحمن ح�شن حممد 
بالدعوى رقم 2012/1355 جتاري كلي   بتاريخ 2012/3/14 وحددت لها 
بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  �ملو�فق 2013/7/29  �لثنني  يوم  جل�شه 
قانونيا ويف حال  �و من ميثلكم  ch1A.4  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/455  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 -�لعو�شي للتجارة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /�شركة �لطرفانه ل�شيانة �ملباين و�حلر��شة )ذ.م.م( وميثله: 
عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع     قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2011/1004 جتاري كلي   بتاريخ 2013/4/16 وحددت لها 
بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  �ملو�فق 2013/7/22  �لثنني  يوم  جل�شه 
ch2D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/423  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 -لوي�س ماي بوثام جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /�ملطيعي وم�شاركوه- موؤ�ش�شة فردية- وميثلها/ ��شرف رمزي 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  قللد  �شلطان  عللبللد�هلل  �حمد  �شيخة  وميثله:  �ملطيعي 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/956 عمايل كلي بتاريخ 2013/3/14 
وحددت لها جل�شه يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/9 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
ch2D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا  بالقاعة 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/45  ا�ستئناف تظلم جتاري

حمل  جمللهللول  طر�بل�شي    جلللورج  -د�ين   1 �للشللده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك ر��س �خليمة  �لوطني �س م ع   قد 
تظلم   2012/291 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف 
جتاري بتاريخ 2013/3/19 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 
وعليه   ch1A.4 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/6/26
يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10828 بتاريخ 2013/6/26    

  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2012/1339  كلي جتاري ال�سارقة  

�ىل �ملدعى عليه: /جمموعة كيو جي �م حيث �ن �ملدعي/ �شركة جامين 
لل�شناعات وورث جلف م م ح قد �قام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
يقت�شي  لذلك   . �خلربة.  تقرير  بورود  فيها  ويعلمكم  �عاه،  �ملذكورة 
�لثامنة و�لن�شف من يوم  �ل�شاعة  ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام 
2013/6/30   وذلك لاجابة 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  10828 بتاريخ 2013/6/26     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/102 طعن عمايل   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ �ل�شركة �ل�شامية �لعربية للتامني )�س م ع( وميثله: تركي 
عبد�لرحمن عبد�هلل �لبلو�شي باعان �ملطعون �شده/1- ديباك مادهاف 

مادهاف جهاجهان  جمهول حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاه ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز



•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية �أدنوك ومركز 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني وجمل�س 
لتاأهيل  تللعللاون  �تفاقية  �ملل�للس  للتوطني  �أبللوظللبللي 
و�إعد�د �ألفني و 500 من �ملو�طنني �مل�شجلني لدى 
�لعمل وذلك من خال  �لباحثني عن  توطني من 
�حل�شول  من  متكنهم  در��شية  بر�مج  يف  �إحلاقهم 
�مليكانيكية  �لللهللنللد�للشللة  تقنية  دبلللللوم  �للشللهللادة  علللللى 
من  وغريهما  �لكهربائية  �لهند�شة  تقنية  ودبلوم 
و�حتياجات  ومتطلبات  تتفق  �لللتللي  �لتخ�ش�شات 
ترجمة  �لإتفاقية  توقيع  ياأتي  �لوظيفية.  �أدنللوك 
باتخاذ  �لللر�للشلليللدة  �للللقللليلللادة  وتللوجلليللهللات  حلللر�للس 
�لتي حتتاجها  كافة  �لازمة  و�لللقللر�ر�ت  �ملللبللادر�ت 
عملية تاأهيل و�إعد�د �ملو�طنني عرب توفري �لفر�س 
�ملجالت  يف  در��شتهم  مو��شلة  على  تعينهم  �لتي 
و�ملهنية  �لللهللنللد�للشلليللة  �لتخ�ش�شات  ل�للشلليللمللا  كللافللة 
�لنحو  على  �ملللعللرفللة  �قت�شاد  تللعللزز  �لللتللي  �ملطلوبة 
�لذي يعزز �لنمو �ل�شناعي و�لإقت�شادي يف �لدولة. 
�شليويح  حممد  �أدنلللوك  جانب  من  �لإتفاقية  وقللع 
�لب�شرية وعن مركز  �ملللو�رد  د�ئللرة  �لقبي�شي مدير 
�لتقني و�ملهني مبارك  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
�شعيد �ل�شام�شي نائب مدير عام �ملركز وعن جمل�س 
�حلميد�ن  عبد�لعايل  عبد�هلل  للتوطني  �أبوظبي 
توقيع  مر��شيم  ح�شر  للمجل�س.  �لتنفيذي  �ملدير 
رئي�س جمل�س  �لكتبي  ر��شد  علي  �شعادة  �لإتفاقية 
كبار  مللن  وعلللدد  للتوطني  �أبللوظللبللي  جمل�س  �إد�رة 
وجمل�س  �أبللوظللبللي  مركز  و  �أدنلللوك  مللن  �مل�شوؤولني 
�أبوظبي للتوطني . و�شيتم مبوجب �لإتفاقية قبول 
عدد من �لطاب �مل�شجلني لدى توطني للدر��شة 
يف مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني 
دبلوم  على  للح�شول  توؤهلهم  در��للشلليللة  بللر�مللج  يف 
تقنية �لهند�شة �مليكانيكية �أو دبلوم تقنية �لهند�شة 
�لكهربائية معتمد من وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 
للللللمللوؤهللات �شريطة  �لللوطللنلليللة  �لللعلللللمللي و�لللهلليللئللة 
من  �أكللادميللي  تدريب  ملقرر  بنجاح  �لطالب  �جتياز 
علللام و�حللللد ونلل�للشللف بللحللد �أقلل�للشللى يللهللدف �إىل رفع 
مهار�ت �لطاب يف �للغة �لإجنليزية و�لريا�شيات 
�لدنيا  �لأكللادميلليللة  �ملتطلبات  ل�شتيفاء  و�لللعلللللوم 

�أبوظبي  بللالللربنللامللج. ويللقللوم جمللللل�للس  لللاإلللتللحللاق 
�ملر�شحني  مللن  بقائمة  �أدنللللوك  بللتللزويللد  للتوطني 
�حلد  عليهم  ينطبق  �لذين  �لطاب  �ختيار  ليتم 
�أبوظبي  مركز  يف  للدر��شة  �للل�للشللروط  مللن  �لأدنلللى 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني يف بر�مج در��شية 
تتو�فق مع متطلبات و�حتياجات �أدنوك �لوظيفية. 
�أدنللللللوك حتديد  تللتللوىل  �أن  ويللنلل�للس �لإتلللفلللاق علللللى 
�خللتلل�للشللا�للشللات ونللللوع �لللربنللامللج �لللدر��للشللي و�لعدد 
�لذين  �لللطللاب  و�خللتلليللار  �ملر�شحني  مللن  �ملللطلللللوب 
ل�شروط  �لدر��شي وفقا  بالربنامج  �إحلاقهم  �شيتم 
و�لإحتياجات  �ل�شركة  لدى  �لتوظيف  ومتطلبات 
وجمموعة  �أدنللللللللوك  للللللدى  �مللللتلللوفلللرة  �لللوظلليللفلليللة 
�لللطللاب �ملر�شحني  ��للشللتلليللفللاء  �للشللريللطللة  �للشللركللاتللهللا 
للل�للشللروط ومللعللايللري �لللقللبللول �لللتللي يللحللددهللا �ملركز. 
للطاب  �شهرية  مللكللافللاآت  بللدفللع  �أدنللللوك  و�شتقوم 
�لربنامج  خريجي  وتوظيف  �لدر��شة  فرتة  طو�ل 
عقود  على  بناء  �ملنا�شبة  �لتخ�ش�شات  يف  �لدر��شي 
�لتوظيف �ملبدئية �لتي توقعها �أدنوك مع �لطاب 
قبل بللدء �ملللقللرر �لأ�للشللا�للشللي. و�تللفللق �لأطللللر�ف على 
ت�شكيل جلنة م�شرتكة ت�شم ممثلني عن كل طرف 
�لأوىل  �لدفعة  بدء  تاريخ  بتحديد  خمت�شة  تكون 
من �لطاب �مللتحقني يف ف�شل �ملقرر �لأ�شا�شي و 
مناق�شة �شوؤون �لطاب �مللتحقني بالربنامج و�أية 

ق�شايا ذ�ت �هتمام م�شرتك تتعلق بالإتفاقية. من 
�ل�شويدي مدير  نا�شر  �شعادة عبد�هلل  �أكد  ناحيته 
�إلتز�م  �أدنللوك  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة برتول  عام 
�ل�شركة �لر��شخ بتطوير مهار�ت �ل�شباب �ملو�طنني 
ورفلللع قللدر�تللهللم لللاإيللفللاء بللاحلللاجللة �ملللتللز�يللدة من 
�لأيدي �لعاملة �ملوؤهلة �لتي يحتاجها قطاع �لنفط 
و�لغاز يف �لدولة م�شري� �إىل �أن �أدنوك تويل �هتماما 
��شرت�تيجيا  هللدفللا  بللاعللتللبللاره  بللالللتللوطللني  كللبللري� 
يف  تللاأتللي  �لإتفاقية  �أن  و�أو�للشللح  �لر�شيدة.  للقيادة 
�أبللوظللبللي �لللتللي ت�شجع على  �إطللللار مللبللادئ حللكللومللة 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  بني  و�لتن�شيق  �لتعاون  تعزيز 
�ملحلية بهدف �إيجاد �إطار للتعاون �مل�شرتك و�أ�ش�س 
�أبوظبي  روؤيللة  لأهللد�ف  و�لتن�شيق خدمة  لل�شر�كة 
�لتعليمي  �لنظام  تطوير  يف   2030 �لإقت�شادية 
يف  ودوره  �لتعليم  باأهمية  �لطرفني  مللن  و�إميللانللا 
و�لإقت�شادية  �لإجتماعية  �لتنمية  عملية  ت�شريع 
�لإتفاقية  بتوقيع  �للل�للشللويللدي  و�أ�لللشلللاد  �مللل�للشللتللد�مللة. 
�أبللوظللبللي للللللتللوطللني ومللركللز �أبوظبي  مللع جمللللل�للس 
حر�س  موؤكد�  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
وموؤ�ش�شات  دو�ئللر  جميع  مع  �لتعاون  على  �أدنلللوك 
بللهللدف تللوفللري كللل مللا ي�شاهم يف  �أبللوظللبللي  حكومة 
تعليم وتدريب وتاأهيل �ملو�طنني و�إعد�دهم لتويل 
م�شوؤولية قطاع �لنفط و�لغاز و�لذي ي�شهد تطور� 

�لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  بف�شل  كبري�  وتو�شعا 
�لكتبي  ر��شد  علي  �شعادة  قال  جانبه  من  للدولة. 
يف  للتوطني  �أبوظبي  جمل�س  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
حتقق  �لإتفاقية  �إن  �لإتفاقية  توقيع  عقب  كلمته 
روؤية �ملجل�س بتمكني �ملو�طن ليكون �خليار �لأول 
�أبوظبي  مركز  مع  �مل�شاركة  خللال  من  للتوظيف 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني و �أدنوك لتاأهيل 
�لعمل وتدريبهم وتطوير كفاء�تهم  �لباحثني عن 
جاذبة  عللمللل  بيئة  �إيللجللاد  يف  ي�شاهم  �للللذي  �لأمللللر 
للمو�طنني بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لوطنية ومنها 
�أدنوك حيث يعتمد �ملجل�س توقيع �تفاقيات �لتعاون 
�لتي تتعهد بطرح وظائف للمو�طنني يف �لأن�شطة 
وهو  فيها  �لفاعلة  م�شاركتهم  وزيللادة  �لإقت�شادية 
�أطلقها  �لللتللي  �ملنظومة  �شمن  يللاأتللي  �للللذي  �لأملللر 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن 
�لوطني نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي يوم �لثامن 
مللن مللار�للس 2011 �لللتللي يللتللم مللن خللالللهللا ربط 

�ملخرجات �لتعليمية ب�شوق �لعمل.
للتعليم  �أبلللوظلللبلللي  ملللركلللز  بلللللدور  �لللكللتللبللي  و�أ�للللشللللاد 
دفعات  تللخللريللج  و�مللللهلللنلللي يف  �لللتللقللنللي  و�للللتلللدريلللب 
�إىل �شوق �لعمل حيث يعد  متقدمة من �ملو�طنني 
حيث  من  �لإملللارة  يف  مهما  حكوميا  �شريكا  �ملركز 
خدمات  وتللوفللري  �لعمل  �للشللوق  ملتطلبات  ترجمته 

�ملللهللنللي و�لللتللقللنللي للمو�طنني  �لللتللاأهلليللل و�لللتللدريللب 
نتاجات  يف  طاقاتهم  وتللطللويللع  مللهللار�تللهللم  و�شقل 
من  �لإمللللللارة.  لإقللتلل�للشللاد  ملل�للشللرق  مب�شتقبل  تب�شر 
جهته قال �شعادة مبارك �ل�شام�شي نائب مدير عام 
�ملركز �إن توقيع �لإتفاقية ياأتي ترجمة لتوجيهات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يف  ممثلة  �لر�شيدة  �لقيادة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�ملوؤ�ش�شات  بني  �مل�شرتك  �لوطني  �لعمل  ب�شرورة 
�ملعنية يف �لدولة من �أجل �لعمل �لد�ئم ملا فيه خري 
ت�شع  �لإتفاقية  �أن  �إىل  م�شري�  و�ملللو�طللن  �لللوطللن 
�أدنوك  و  و�ملللركللز  �ملجل�س  بللني  مللا  �ملنا�شبة  �لآللليللة 
حيث يتم من خالها حتديد �ملتطلبات �لوظيفية 
�ملركز  قيام  بناء عليها  ليتم  �أدنللوك  �لتي حتتاجها 
�لتقني  �لتدريب  بر�مج  خمتلف  وتنفيذ  بت�شميم 
و�ملللهللنللي �لللتللي تلللزود �ملللو�طللنللني بللاملللهللار�ت �حلديثة 
�ملطلوبة يف خمتلف �لتخ�ش�شات �لهند�شية و�لفنية 
�لتي حتتاجها �أدنوك مبا ي�شمن متتع �خلريجني 
كافة  و�لللوظللائللف  �ملللهللام  �ملتقدم يف  �لعملي  بلللالأد�ء 
�شريكا  تعد  �أدنلللوك  �أن  مللوؤكللد�  فيها  يعملون  �لتي 
�إ�للشللرت�تلليللجلليللا يف �للشللنللاعللة �للللكلللو�در �لللوطللنلليللة �لتي 
�ل�شام�شي  �لر�شيدة. ولفت  �لقيادة  تلبي طموحات 
�إىل �أنللله مبللوجللب �لإتللفللاقلليللة �شيتم قللبللول �ألللفللني و 
للتعليم  �أبوظبي  مركز  يف  للدر��شة  طالب   500

و�لتدريب �لتقني و�ملهني يف بر�مج در��شية توؤهلهم 
�أو  �مليكانيكية  �لهند�شة  يف  دبلللللوم  على  للح�شول 
وز�رة  مللن  معتمد  �لكهربائية  �لهند�شة  يف  دبلللللوم 
�لوطنية  و�لهيئة  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
ملقرر  بنجاح  �لطالب  �جتياز  �شريطة  للموؤهات 
تدريب �أكادميي من عام و�حد ون�شف بحد �أق�شى 
يهدف �إىل رفع مهار�ت �لطاب يف �للغة �لإجنليزية 
و�لريا�شيات و�لعلوم للوفاء باملتطلبات �لأكادميية 
�لدنيا لاإلتحاق بالربنامج. و�أ�شاد نائب مدير عام 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز 
�لثاثة  �لقائم بني �لأطر�ف  بالإتفاقية و�لتعاون 
�ملوؤ�ش�شات  �أن  موؤكد�  و�ملو�طن  �لوطن  فيه خري  ملا 
�لتابعة للمركز كافة متلك �لإ�شرت�تيجية و�ملناهج 
�لعملية �لعاملية �لتي تكفل تخريج �لكو�در �لوطنية 
�لتي تتو�فق مع متطلبات �لتطور �ل�شناعي �لذي 
تعي�شه �لإمار�ت حاليا وم�شتقبا. بدوره �أكد حممد 
�لب�شرية  �ملللللو�رد  د�ئللللرة  مللديللر  �لقبي�شي  �شليويح 
موؤ�ش�شات  مللع  و�لتن�شيق  �لللتللعللاون  �أهمية  بللادنللوك 
�حتياجات  مللللو�ءملللة  و�ملللهللنللي  �لأكلللادميلللي  �لللتللعللللليللم 
�شركاتها مع  �أدنللوك وجمموعة  �لعاملة يف  �لقوى 
�لتي  و�لللتللدريللبلليللة  �لتعليمية  �لللرب�مللج  خمللرجللات 
توفرها موؤ�ش�شات �لتعليم عرب توفري فر�س و�عدة 
لل�شباب متكنهم من ��شتكمال م�شريتهم �لدر��شية 
�لأكادميية  وميولهم  طموحاتهم  مع  يتنا�شب  مبا 
يف �لتخ�ش�شات �لتي يحتاجها �شوق �لعمل و�أو�شح 
بن�شبة  �لللو�للشللول  ت�شتهدف  �أدنلللللوك  �أن  �لقبي�شي 
 2017 بللحلللللول علللام  �ملللائللة  75 يف  �إىل  �لللتللوطللني 
تعمل  �للل�للشللركللة  �أن  ملللوؤكلللد�  ��للشللرت�تلليللجللي  كللهللدف 
تو�جه  �لتي  �ملعوقات  جلميع  �حللللللول  �إيللجللاد  على 
لاإت�شال  قللنللو�ت  �إقللامللة  عللرب  �ملللو�طللنللني  توظيف 
�لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  جميع  مع  و�لفعال  �ملبا�شر 
و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية كما حتر�س على �لتعاون مع 
بالتوطني عن طريق  �ملعنية  �لعليا  جميع �جلهات 
جمل�س �أبوظبي للتوطني وقال �إن عدد �لعمالة يف 
قطاع �لنفط و�لغاز يف �لدولة يبلغ 44 �ألف عامل 
و�ملهن  �لهند�شية  �لتخ�ش�شات  جميع  يف  وموظف 
�لتو�شعات  �لعدد حتتمه  �أن هذ�  �لعمالية مو�شحا 
�أدنوك  بها  تقوم  �لتي  �لكبرية  و�مل�شاريع  �ل�شخمة 

وجمموعة �شركاتها . 

اأدنوك واأبوظبي للتعليم التقني وتوطني يوقعون اتفاقية تعاون لتاأهيل املواطنني للعمل يف قطاع النفط والغاز

•• دبي-الفجر: 

وزير  �ملن�شوري  �شعيد  بللن  �شلطان  �ملهند�س  معايل  ��شتقبل 
�لقت�شاد يف مكتبه بديو�ن �لوز�رة بدبي �شعادة �ندريا ر�ي�شلن 
�شفرية جمهورية �شوي�شر� لدى �لدولة ، حيث جرى �لتباحث 
يف �للشللبللل تللعللزيللز �لللتللعللاون �لللثللنللائللي بللني �لللبلللللديللن يف جمالت 
�لعاقات  متانة  �ملن�شوري  معايل  و�أكللد  متعددة.   �قت�شادية 
�لثنائية �لتي جتمع �لبلدين �ل�شديقني معترب�ً �شو�شري� �أحد 
�ل�شركاء �لتجاريني �ملهمني لدولة �لإمار�ت يف �لعامل، ��شتناد�ً 
نهاية  يف  بلغ  �لللذي  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �إىل 

�لعام 2011، 9 مليار�ت دولر �أمريكي. 

�لزيار�ت  �همية  �ل�شوي�شرية  �ل�شفرية  مع  معاليه  بحث  كما 
لتعزيز  و�مل�شتثمرين  �لعمال  ورجال  �مل�شوؤولني  بني  �ملتبادلة 

عاقات �لتعاون �لتجاري و�لقت�شادي و�ل�شتثماري.
تبادل  تكثيف  و�للشللرورة  �أهمية  على  �ملن�شوري  معايل  و�للشللدد 
على  �لقائمني  وخا�شة  �جلانبني  يف  �مل�شوؤولني  بني  �لللزيللار�ت 
و�ل�شناعية،  و�لتجارية  و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية  �لقطاعات 
دور حموري يف  للعب  للقطاع �خلا�س  دعوة مفتوحة  موجهاً 

قيادة مرحلة جديدة من تطور �لعاقات بني �جلانبني. 
�أن يللرتكللز �لتعاون  بللاأهللملليللة  ونللللوه مللعللاللليلله خلللال �لجللتللمللاع 
�مل�شتقبلي بني �لدولتني حول جمالت �ل�شناعة و�لتكنولوجيا 
و�لزر�عة،  و�لللغللذ�ء  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�مل�شاريع  و�لبتكار 

بللالللتللجللارب �للل�للشللويلل�للشللريللة �للللر�ئلللدة يف �للشللتللى �ملجالت  ملل�للشلليللد�ً 
و�لأ�شعدة وموؤكد�ً على �أهمية �ل�شتفادة من تلك �لتجارب مبا 

يخدم �لتطور �لقت�شادي �لذي تطمح �إليه دولة �لإمار�ت. 
وتللطللرق مللعللايل �للللوزيلللر �ملللنلل�للشللوري خلللال �للللللقللاء �إىل �ملناخ 
يف  �حليوية  �لأعللمللال  وببيئة  �لللدولللة  يف  �جللللاذب  �ل�شتثماري 
��شتثمارية و�علللدة ومغرية  فللر�للس  تللوفللره مللن  �لإمللللار�ت ومللا 
�ل�شتثمارية  �ملحفز�ت  ظل  يف  �لأعللمللال  ورجللال  للم�شتثمرين 
بنية  �ملحدودة ووجللود  و�لإجر�ئية غري  �لإد�ريللة  و�لت�شهيات 
�إىل ما تتمتع به �لدولة من  �إ�شافة  حتتية حديثة ومتطورة، 
�أعمالهم  منو  يف  وت�شاهم  �مل�شتثمرين  حتمي  ت�شريعية  بيئة 

و��شتثمار�تهم. 

وزير القت�صاد يبحث تعزيز العالقات القت�صادية مع �صوي�صرا
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العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
غيار  قطع  لتجارة  حمادة  �ل�شلللللادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�ملعد�ت  رخ�شة رقم:CN 1034211 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حمادة لتجارة قطع غيار �ملعد�ت
HAMMAD MACHINERY PARTS TRADING ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة �شماء ديرة حلمل �ل�شيار�ت 
SAMA DEIRA CAR CARRYING

 11 م  �لكربي  �شامل  �ملالك �حمد عمر  �ل�شناعية  �بوظبي م�شفح  تعديل عنو�ن/من 
- ق 50 - حمل 3 - �ىل �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �جلديدة �ر�س رقم 

B-7 رقم  حمل   -  249
تعديل ن�شاط/��شافة �شحب ونقل �ل�شيار�ت �لعاطلة)بدون ��شاح()5221001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �جلديدة للحافات و �ل�شاحنات)4530002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 م غ 

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/قمر �لفنون للديكور و�ل�شباغ

رخ�شة رقم:CN 1128907 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/قمر �لفنون للديكور و�ل�شباغ
QAMAR AL FUNOON DECORATION & PAINT WORKS

�ىل/قمر �لفنون ل�شيانة �لتكييف �ملركزي 
QAMER AL FUNOON CENTRAL AIRCONDITIONING MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 10 ق 74 حمل 19 - بناية علي 
حممد حجي �لقبي�شي �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� جفن مكتب رقم 30 قطعة رقم 5

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطاء و�لدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي)�لديكور()4330015(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 م غ 

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/زو�يا لا�شت�شار�ت �لهند�شية

رخ�شة رقم:CN 1176602 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �ياد �حمد مهنا )%25(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حممد �شديق حممد �حمد حممدي فرد �ملرزوقي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �شديق حممد �حمد حممدي فرد �ملرزوقي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد حممود خليل دهمان)%24(

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 8*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/زو�يا لا�شت�شار�ت �لهند�شية

ZWAYA ENGINEERING CONSULTANCY
�ىل/زو�يا لا�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م 

ZWAYA ENGINEERING CONSULTANCY LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/حجر �ملدينة للطابوق

رخ�شة رقم:CN 1081010 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.40*0.60

تعديل ��شم جتاري:من/حجر �ملدينة للطابوق
STONE CITY OF THE BRICKS

�ىل/حجر �ملدينة لتن�شيق �حلد�ئق
CITY STONE LANDSCAPE

�ىل   69 رقم  حمل   31 رقم  �ر�س  يثي  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�لغربية حم�شر يثي  �ملنطقة  �ملالك بلدية  �لغربية ليو�  �ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة 

ق 33 مكتب 294
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات )8130002(

تعديل ن�شاط/��شافة تقليم �لنخيل و�ل�شجار )0161006(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطابوق )4330001(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�رت �شيول للت�شميم 

�لد�خلي ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1357033 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جوجن يوجن يي )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مينجيون جاجن ت�شن هو
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 م غ 
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اإعــــــــــالن
�ل�شلللللادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

حممد حمد �ملزروعي
رخ�شة رقم:CN 1186116 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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 م غ 

العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

لل�سادة/وايت لو لتقدير ال�سرار �س.ذ.م.م
وهي  �س.ذ.م.م  �ل�شر�ر  لتقدير  لو  �شركة/و�يت  تقدمت 
�لك�شف وتقدير �ل�شر�ر حتت  �شركة مقيدة يف �شجل خرب�ء 
من  �لدولة  يف  عملها  وتز�ول  بتاريخ:2007/5/14  رقم)177( 
وذلك  �ل�شركاء  بتغيري  دبي  بامارة  �لرئي�شي  مركزها  خال 
�لزرعوين  جعفر  حممود  حممد  �ل�شيد/عبد�هلل  بخروج 
�حلريي  �ل�شيد/علي  ودخول  جبور  مو�شى  و�ل�شيد/يو�شف 
له  من  كل  تدعو  �لهيئة  فان  لذ�  �لكتبي.  فرهود  �شامل 
بكتب  �عرت��شاتهم  بتقدمي  �ملذكور  �لتغيري  على  �عرت��س 
م�شجلة �ىل �لهيئة يف ميعاد �ق�شاه �شهر من تاريخ �لعان 
على �لعنو�ن �لتايل: هيئة �لتاأمني - �س.ب:113332 �أبوظبي 

- �س.ب:238382 دبي

اعالن بتغيري ال�سركاء
العدد 10828 بتاريخ 2013/6/26   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة �بوظبي لل�شياحة و�لثقافة بان �ل�شادة/

 TL11126 ملهاجر لل�شفر - فرع 3 رخ�شة رقم�
قد �أبدو� رغبتهم يف �لغاء �لرخ�شة

وعلى كل من له �حلق يف �لعرت��س على هذ� �لجر�ء 
ميادي  ��شبوع  خال  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
غري  �لهيئة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�نق�شاء هذه  �و دعاوي بعد  م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�ملده حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاه.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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�لعامل  كللاأ�للس  بللطللولللة  نللحللو  �جلللملليللع  يتطّلع 
�ملزمع   2013 �شنة   17 حتللت  �لللقللدم  لكرة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمللار�ت  تنظيمها يف دولة 

يف وقت لحق هذ� �ل�شيف
بللني �حللللني و�لآخلللللر، تللقللدم �للللرب�زيلللل جنم 
�للللعلللامل مبوهبته،  كلللرة قلللدم جللديللد يللذهللل 
�للشلليلللللفللا جللونلليللور يف  د�  نلليللمللار  �أد�ء  ويللظللهللر 
�لآونللللة �لأخللللرية �أنللله قللد يللكللون بحق �لنجم 
نيمار  جنح  �لآن،  حتى  �جلللديللد.  �لرب�زيلي 
يف ت�شجيل هدف يف كل من �ملباريات �لثاث 

�ملقامة  �لقار�ت  كاأ�س  بطولة  يف  لعبها  �لتي 
�لثالث  حالياً يف �لرب�زيل، حيث عزز هدفه 
يف مبار�ة يوم �ل�شبت بني �لرب�زيل و�إيطاليا 
بنتيجة  �ل�شيلي�شاو  �ل�شاق لفريق  �لفوز  من 
4-2 يف ختام �ملجموعة �لأوىل من �مل�شابقة. 
يف  �لدولية  م�شريته  �لللرب�زيلللللي  �لنجم  بللد�أ 
كرة  �أ�شاطري  مللن  �لعديد  منها  بللد�أ  بطولة 
�لقدم �لآخرين �لذين �شبقوه: بطولة كاأ�س 
و�شطع  �شنة.   17 حتت  �لقدم  لكرة  �لعامل 
جنم نيمار يف بطولة كاأ�س �لعامل حتت 17 

�شنة يف نيجرييا 2009، حيث �شجل هدفاً 
يف �مللللبلللار�ة �لفللتللتللاحلليللة �للشللد �للليللابللان. ففي 
�ل�شوط �لثاين، �قتن�س متريرة طويلة من 
خلف خللط �لللدفللاع، ثللم نلللاور حللار�للس �ملرمى 
ليودع �لكرة يف �شباك �لفريق �لياباين يف �أد�ء 
�لهدف  �أدرج  وقد  ��شتثنائية.  ملوهبة  مذهل 
�لبطولة،  يف  �أهللللد�ف  علل�للشللرة  �أفلل�للشللل  �شمن 
http://fifa. هللنللا  ملل�للشللاهللدتلله  وميللكللن 

 to/189Yzos
يف هذ� �لعام، ت�شتعد دولة �لإمار�ت �لعربية 

�لتي  �لدولية  �لبطولة  ل�شت�شافة  �ملتحدة 
كاأ�س  بللطللولللة  مللللرة،  نلليللمللار لأول  فلليللهللا  بلللرز 
�لللعللامل لللكللرة �لللقللدم حتللت 17 �للشللنللة، �لتي 
�شتكون �أكرب حدث كروي ت�شت�شيفه �لدولة 
�أكتوبر   17 من  �لبطولة  تقام  تاريخها.  يف 
يتمتع  و�للشللوف   ،2013 نللوفللمللرب   8 وحللتللى 
�لإمار�ت  �أنحاء  جميع  يف  �لقدم  كللرة  ع�شاق 
مل�شاهدة  نلللللادرة  بللفللر�للشللة  �ملللتللحللدة  �لللعللربلليللة 
�أمثال  من  �مل�شتقبليني،  �لقدم  كرة  �أ�شاطري 

نيمار ورونالدينيو وت�شابي، ولوي�س فيغو.

مــــن �صيكـــــون نيــمــــار القـــــــادم؟

�ملللنللافلل�للشللات �لللريللا�للشلليللة �ملحلية  يللوؤثللر تللوقللف  مل 
�ليومية  �لعمل  حركة  يف  �ل�شيف  ف�شل  ب�شبب 
دبي  جمل�س  ينظمها  �لتي  �لريا�شية  و�لأن�شطة 
دورة  تنظيم  �ملجل�س  يو��شل  حيث   ، �لريا�شي 
فرجان6  �ل�شكنية  لاأحياء  �لريا�شية  �لألللعللاب 
�ملا�شي  مايو   24 يللوم  مناف�شاتها  �نطلقت  �لتي 
وتلل�للشللتللمللر حللتللى 5 يللوللليللو �ملللقللبللل بللالللتللعللاون مع 
بلدية دبي وحتت رعاية معهد �لإمار�ت لل�شياقة 
وبدعم من �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي وموؤ�ش�شة 
�ملجتمع  تنمية  وهيئة  �ل�للشللعللاف  خلللدمللات  دبللي 
مباريات  تنظيم  ويللتللم   ، �لللريللا�للشلليللة  دبلللي  وقللنللاة 
نظيف  ولعب  �آمنة  قيادة  �شعار  تقام  �يل  �لللدورة 
بو��شطة  �لعامة  و�ل�شاحات  �حلد�ئق  ماعب  يف 

قام  �لتي  �ل�شكينة  �لأحلليللاء  �أبللنللاء  مللن  جمموعة 
وتاأهيلهم  بلللاإعلللد�دهلللم  �لللريللا�للشللي  دبلللي  جمللللل�للس 
، على  �للشللنللو�ت   6 مللنللذ  �لللبللطللولللة  لللتللويل تنظيم 
يوم  �لقدم  لكرة  �ل�شوبر  م�شابقة  نهائي  يقام  �أن 
مبركز  �شعيد  �ل�شيخ  قللاعللة  يف  �ملللقللبللل  يللوللليللو   5
دبللللي �للللتلللجلللاري �للللعلللامللللي. كللمللا يللو��للشللل جمل�س 
�لريا�شية  �لللفللعللاللليللات  تللنللظلليللم  �لللريللا�للشللي  دبلللي 
�ملجتمعية يف �لقاعات �ملغلقة من خال فعاليات 
مللركللز دبي  مللع  بللاللل�للشللر�كللة  دبلللي للريا�شة  علللامل 
فقرة  �حلللدث  هللذ�  بللات  حيث   ، �لعاملي  �لتجاري 
ملدينة  �ل�شيفية  �لريا�شية  �لأجللنللدة  يف  �أ�شا�شية 
دبلللي للللللعللام �لللثللالللث علللللى �للللتلللو�يل ويلل�للشللارك فيه 
�لآلف من ع�شاق �لريا�شة من خمتلف �لأعمار 

�لريا�شات  �أنللو�ع  خمتلف  ميار�شون  و�جلن�شيات 
28 �ألف  يف قاعة مغلقة ومكيفة تبلغ م�شاحتها 
8 ماعب  لللتلل�للشللم  مللكللرت مللربللع ومت جتللهلليللزهللا 
خلما�شيات و�شباعيات كرة �لقدم ، �لرجبي، كرة 
�لقدم �ل�شرت�لية، ملعبني لكرة �ل�شلة ، ملعبني 
 ، و�آخر لا�شكو��س  �لطائرة  لكرة  ملعبا  للتن�س، 
�لري�شة، م�شمار للجري بطولة  3 ماعب كرة 
660 مرت� ، م�شمار لركوب �لدر�جات �لهو�ئية 
و�آخر لدر�جات �لطرق �لوعرة ، م�شمار للتزلج 
ومللنللطللقللة تلل�للشللم 12 طلللاوللللة كللللرة طلللاوللللة و 6 
طللاولت بلياردو و�أخللرى للبيبي فوت ، وغريها، 
ويتم ممار�شة هذه �لريا�شات من �ل�شباح وحتى 
متخ�ش�شني  وم�شرفني  مدربني  باإ�شر�ف  �مل�شاء 

، و�أ�للشللبللح عللامل دبللي للريا�شة مللن عللو�مللل دعم 
�إىل  يلل�للشللاف  حلليللث  دبلللي  �لللريللا�للشلليللة يف  �ل�شياحة 
من  لل�شياح  �جلاذبة  �لكثرية  �ل�شياحية  �ملن�شاآت 
�لفر�شة  كلللونللله ميللنللحللهللم  �جلللنلل�للشلليللات  خمللتلللللف 
ملمار�شة هو�ياتهم �لريا�شية يف �أجو�ء مثالية من 

حيث �خلدمات و�ملاعب. 
وي�شعى جمل�س دبي لتنظيم فعاليات ومناف�شات 
روؤيللة �شاحب  لتحقيق  �لعام  مللد�ر  على  ريا�شية 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  �لللوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
يف جعل �لريا�شة �أ�شلوب حياة ، وتنفيذ توجيهات 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي �لتي 

متللت �للشلليللاغللة روؤيللللة �ملللجللللل�للس مللن خللالللهللا وهي 
تنظيم  يتم  كما   ، متميز  ريللا�للشللي  جمتمع  بللنللاء 
�لتناف�شية  غري  �ملجتمعية  �لريا�شة  يف  فعاليات 
�لعام  ملللد�ر  على  �لللبللدين  �لن�شاط  فعاليات  ويف 
ملللن خلللال بللرنللامللج نللبلل�للس دبلللي �لللللذي يلل�للشللم 5 
فقر�ت رئي�شية معروفة موزعة على �شهور �لعام 
�أيام  �لللفللعللاللليللات �لأخللللرى طيلة  و�لللعلل�للشللر�ت مللن 
ممار�شة  مر�كز  يف  تنظيمها  يتم  و�لتي  �لأ�شبوع 
�لريا�شة ويف �أندية �مل�شي بكربى مر�كز �لت�شوق.  
ويف �لوقت �لذي تاأتي م�شاركة �ملجل�س مع مركز 
دبي �لتجاري �لعاملي لتنظيم فعاليات عامل دبي 
�ملجل�س  رئي�س  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ�  للريا�شة 
يف بذل �ملزيد من �لهتمام بال�شياحة �لريا�شية 

�شمو  تللوجلليللهللات  تنفيذ  �إطللللار  �ملللجللللل�للس يف  فلللاإن   ،
مكتوم  �آل  ر��للشللد  بللن  حممد  بللن  حللمللد�ن  �ل�شيخ 
ينظم  �مللللر�أة  بريا�شة  �لهتمام  مللن  �ملللزيللد  ببذل 
�لبولينج  بطولة  يونيو   29 �ملقبل  �ل�شبت  يللوم 
�لع�شر�ت  مب�شاركة  لل�شيد�ت-2013  �لوىل 
من موظفات دو�ئر حكومة دبي ، وهي �لبطولة 
�لتي تنظمها جلنة ريا�شة �ملر�أة يف �ملجل�س �شمن 
�جندة فعالياتها �ل�شنوية �لتي �شهدت حتى �لآن 
�لطائرة  �لري�شة   : يف  لل�شيد�ت  بطولت  تنظيم 
كرة   ، �ل�شلة  كللرة  �لللطللائللرة،  �لللكللرة   ، �لبادمنتون 
بالإ�شافة   ، �لللطللاولللة  تن�س   ، �للل�للشللطللرجن   ، �للليللد 
��شت�شاف  لل�شيد�ت  �لللبللدين  للن�شاط  يللوم  �إىل 

مناف�شاته نادي دبي لل�شيد�ت.

ثماره  - م�شندم  �لللُعللمللاين  �لللطللري�ن  قلللارب  حللقللق 
لاإبحار  قللارب  ت�شدره  بعد  مبكر  ب�شكل  �ملللرجللوة 
لاأ�شطول يف �لطريق �إىل �شخرة فا�شت نت وذلك 
بالبقاء على  �ل�شائب  �لقر�ر  �لفريق  �تخذ  بعدما 
�لليلة  �لأيللرلللنللديللة خللال  �للل�للشللو�طللئ  مللن  مقربة 
�لأوىل يف �شباق �جلولة �لثالثة من �شباق �لطو�ف 
�لتي  �ملللحلليللطللي  بللريللنلل�للشلليلل�للس  دي  روت  �لأوروبللللللللي 
مدنية  �إىل  �لأيرلندي  دبلن  مدينة  من  �نطلقت 

باميوث �لربيطانية. 
�لتي  �جللللوللللة،  ملللن  �لأوىل  ملليللل  �مللللائلللة  ومتللليلللزت 
متتد مل�شافة 860 ميًا بحرياً، متيزت بربودتها 

ورياحها �ملعتدلة بالن�شبة لأ�شطول قو�رب �ملود70، 
و�لذي تقل�س �إىل ثاثة قو�رب بعد �إنقاب قارب 
�للشللبلليللنللدريللفللت يللللوم �للل�للشللبللت �مللللا�لللشلللي، حلليللث �إجته 
�لأ�شطول ب�شرعة نحو �ل�شو�حل �لأيرلندية، ولكن 
�لرياح تباطاأت بعد ذلك مع تر�جع �شرعة �لرياح 

و�نخفا�س �ل�شرعات �لتي حققها �لأ�شطول. 
وقد ��شتطاع �لفريق �لفرن�شي �إدموند دو روت�شيلد 
بللعللدمللا متللكللن من  بللعلل�للس �لللنللقللاط لأوىل  كلل�للشللب 
�لبو�بة  تعترب  �لتي  بارد�شي  جزيرة  �إىل  �لو�شول 
�إىل  ملللن �جللللوللللة حلليللث و�للشللل  �لأوىل  �لللبللحللريللة 
�لعماين،  �لللقللارب  مللن  دقيقتني  بللفللارق  �جلللزيللرة 

 - �لعماين  �لطري�ن  فريق  عللاد  ما  �شر�عان  ولكن 
م�شندم كان �أول قارب يتجه �شوب �ل�شاطئ عندما 
خفت �شرعة �لرياح، وهو ما منحه ميزة و�أ�شبقية 
عن  �أملليللال  ت�شعة  بفارق  �ل�شباق  ت�شدر  و��شتطاع 
ميًا   40 مللن  �أقللل  بعد  �ملود70  قلللو�رب  �أ�شطول 

فقط من �شخرة فا�شت نت.
ومن �ملحتمل �أن تكون �لظروف �جلوية على مد�ر 
ومتقلبة ح�شبما  �شعبة  �لقادمة  �لقليلة  �ل�شاعات 

ذكر �أفر�د �لطاقم. 
�أحمد  �لو�عد  �لُعماين  �لبحار  �لتحاق  �شاهم  وقد 
�حل�شني بطاقم يف ت�شدر �لفريق بعد تقدمي �د�ء 

��شادة  نللال  و�لللذي  �لأول  �ملحيطي  �شباقه  قللوي يف 
من قبل زماءه �لبحارة.

وقال �لبحار فهد �حل�شني، �لذي يخو�س مو�شمه 
�أول  هللذه هي  �ملود70:  قللو�رب  �شباقات  �لثاين يف 
جتربة لأحمد يف �شباقات �لإبحار �ملحيطية، وقد 

�أدى �أحمد �أد�ًء جيد�ً.  
من  قطعناها  ملليللًا   60 �أول  كللانللت  لللقللد  وقللللال: 
�إىل مدينة باردي�شي �شريعة ولكن  مدينة لوغري 
من �ملتوقع �أن تكون �لأجللو�ء بطيئة نوعاً ما على 
بد�أت  �لرياح  لأن  �لقادمة  �لقليلة  �ل�شاعات  مللد�ر 
�ختبار�ً  �لتجربة  هللذه  متثل  ف�شوف  لللذ�  تختفي، 

حقيقياً بالن�شبة لنا جميعاً. ونحن ناأمل �أن نتمكن 
من �حلفاظ على هذه �ل�شد�رة.  

وقال نيل ماكدونالد، �لبحار �ملحيطي �لربيطاين 
�للللر�ئلللد �لللللذي يللتللجلله �للشللوب بللللاده خلللال نقطة 
�أ�شبحت  لقد  باميوث:  مبدينة  �لتالية  �لتوقف 
فللاإنللنللا ن�شري  لللذ�  مللا،  نللوعللاً  �لللريللاح خفيفة  �شرعة 
ولكننا  فللقللط،  بللحللريللة  عللقللد�ت   9 حلللو�يل  ب�شرعة 
ميكننا �أن نكون �شعدء�ً مبوقعنا يف هذه �للحظة.  

�لكثري  �أن حتدث  هللذ�، ميكن  و�أ�شاف: بعد قويل 
�لقادمة،  �لقليلة  �ل�شاعات  مللد�ر  على  �لأمللور  من 
ويبدو �أن �لفر�شة مو�تية ل�شقوط بع�س �لأمطار، 

�لرياح  من  كبري  قدر  لهبوب  مو�تية  غري  ولكنها 
�لإ�شافية، و�أ�شبحت �لأمور مرتبكة �إىل حد كبري 
مللريللحللة متاماً  وغلللري  مللا يجعلها خمللادعللة  وهلللو 
ل�شوء �حلظ. وهذه �لظروف لي�شت جيدة ملمار�شة 
�أف�شل  نللحللاول حتقيق  ولللكللنللنللا  �لإبلللحلللار،  ريللا�للشللة 

نتيجة منها. 
�أنللله �شتكون هللنللاك �لللكللثللري من  �أعللتللقللد  و�أ�لللشلللاف: 
�لفر�س �ملتاحة �أمام �لآخرين للحاق بنا وميكن �أن 
�أنللو�ع �لأمللور ونحن نتاأهب خلو�س  حتدث جميع 
خم�س �أو �شت �شاعات ع�شيبة، لذ� ف�شوف نخو�س 

هذ� �ل�شر�ع بكل عزمية و�إ�شر�ر. 

فعاليات متنوعة وم�ستمرة ملجل�س دبي الريا�سي خالل �سهور ال�سيف

توا�صل مناف�صات فرجان وتنظيم بطولة البولينج لل�صيدات وعامل دبي للريا�صة

خالل اجلولة الثالثة من �سباق روت دي برين�سي�س الأوروبي 

قارب الطريان الُعماين- م�صندم يت�صدر اأ�صطول قوارب املود 70 يف طريقه نحو �صخرة فا�صت نت

�أم جلللللوريللا مللن مللربللط �لزبري  �أف  �لللفللر�للس  فلللاز 
بللن حممد  عللبللد�هلل  �لللعللائللدة لل�شيخ  بللاللل�للشللارقللة 
�آل ثلللاين رئلليلل�للس د�ئللللرة �لللطللري�ن �مللللدين بامارة 
�لعربية  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  �ل�شارقة 
للطري�ن بجائزة �ف�شل فر�س يف بطولة مينتون 

جلمال �خليل �لعربي �لأ�شيلة يف فرن�شا.

ثللاين �شهد  �آل  بللن حممد  عللبللد�هلل  �ل�شيخ  وكللان 
فيها  �شارك  حيث  �لول  �م�س  �لبطولة  �نطاق 
�أكر من 25 مربطا لأ�شهر �ملاك و�أبرز و�أعرق 
�ل�للشللطللبللات يف �لللعللامل ممللن متللتلللللك �إجنللللاز�ت 
م�شهود لها يف هذ� �ملجال �لأمر �لذي يثبت مدى 

�رتفاع م�شتوى �لبطولة.

ثلللاين عن  �آل  بللن حمللمللد  �ل�شيخ عللبللد�هلل  وعلللرب 
فلللرحلللتللله بللتللحللقلليللق ملللربلللط �لللللزبللللري �للللعلللائلللد له 
�للشللكللوت �شدل  بللطللولللة  �نلللتللل�لللشلللار�ت مللتللتللاللليللة يف 
�ملتحدة  �لللللوليللللات  فلليللجللا�للس يف  وبللطللولللة ل�للللس 
�لدولية  مينتون  بطولة  يف  و�أخلللري�  �لأمريكية 

جلمال �خليل �لعربي يف فرن�شا. 

�لأمريكي  �لتن�س  �أ�شطورة  يعتزم 
كتاب  ن�شر  مللاكللرو،  جللون  �ملعتزل 
جديد ي�شم مذكر�ته �لعام �ملقبل، 
�لللنلل�للشللر ليتل  �أعلللللنللتلله د�ر  ملللا  وفللقللا 

بر�ون .
ويلللعلللد هللللذ� �لللكللتللاب مبللثللابللة جزء 
ثان من مذكر�ت ماكرو ومل يتم 

�لللكلل�للشللف علللن عللنللو�نلله حللتللى �لآن، 
�لتن�س  جنم  حياة  �شيتناول  ولكنه 
�عتز�ل  قللللرر  �أن  بللعللد  �لأملللريلللكلللي 
عمل  حقبة  وهللي  �لبي�شاء  �للعبة 
ومعلق  �أعللللمللللال  كلللرجلللل  خلللاللللهلللا 

تليفزيوين للتن�س.
ولد  ملللاكلللرو  �أن  �ملللللعللللروف  ومللللن 

عام  ملللن  فللرب�يللر-�للشللبللاط   16 يف 
يف  ملل�للشللريتلله  وطلللللللو�ل   ،  1959
�للعبة �لبي�شاء توج ب77 لقبا يف 
بطولت  مللن  �شبعة  منها  �لللفللردي 
�جلر�ند �شام �لأربع �لكربى، كما 

فاز ب71 لقبا يف �لزوجي.
و�علللللتلللللزل ملللللاكلللللرو �للللتلللنللل�لللس علللام 

1992 ، كما �أنه ��شتهر باإجناز�ته 
�لعنيف  وبلللطلللابلللعللله  �للللريلللا�لللشللليلللة 

و�شلوكه �ل�شيء.
وكان ماكرو قد ن�شر �جلزء �لأول 
وق�س   2003 عللام  مذكر�ته  مللن 
لعبه  فللرتة  طلللو�ل  حياته  خالها 

للتن�س.

مربط الزبري يحقق اإجنازًا عامليًا يف بطولة مينتون الدولية 
جلمال اخليل العربي يف فرن�صا

الأ�صطــــورة ماكنـــــرو يعتـــــزم ن�صـــــر 
مـــذكــــراتــــــه 
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لكرة  �لكويتي  �لحتلللاد  رئي�س  �لفهد  طللال  �ل�شيخ  �أعلللللن 
�لقدم �يقاف ن�شاط �للعبة حمليا ودوليا �عتبار� من 24 
متوز-يوليو �ملقبل موعد عقد �جتماع �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية لاندية لغياب �لدعم �ملايل من �حلكومة.
وغاب  ناديا   11 ت�شاوري ح�شره  �جتماع  �لقر�ر يف  وجللاء 
وعلل  وكللاظللمللة  و�لفحيحيل  �لللكللويللت  �أنللديللة  ممثلو  عللنلله 
�لفهد �لقر�ر بعدم تو�فر �لدعم �ملايل بعد �ن رف�شت وز�رة 
�ملالية �ل�شماح للهيئة �لعامة لل�شباب و�لريا�شة بال�شرف 
علللللى �لحتلللللاد، و��للشللرتطللت �أن يللكللون هللنللاك مللو�فللقللة من 
�لقيام بتلك �خلطوة  �ملالية يف جمل�س �لمة قبل  �للجنة 
. و�أكد �لفهد باأن عائلة �ل�شهيد فهد �لأحمد �شغار�ً وكبار�ً 
لن ت�شرف على �لحتاد دينار� و�حد� لقناعتها باأن هناك 

يريدون  �أ�للشللخللا�للس  ومللن  �ملللاللليللة  وز�رة  مللن  خللطللاأ متعمد� 
�يقاف عجلة �لريا�شة �لكويتية خ�شو�شاً �حتاد كرة �لقدم 
و�أ�شاف ل�شت بحاجة �ىل تهديد �أو يّل ذر�ع على �أمر و�قع 
من  �لكويتي  �ل�شباب  يخدم  حملي  كللاإحتللاد  لنا  وم�شتحق 
 7 )حلللو�يل  كويتي  ديللنللار  مليوين  �إىل  نحتاج  دعلللم.  غللري 
على  �لحتلللاد  ي�شري  لكي  �شنوياً  �أمللريكللي(  دولر  مايني 
�شكولري  فيليبي  لويز  �أن  وك�شف   . طبيعي  ب�شكل  �لأقللل 
�لتوقيع  �لرب�زيل �حلللايل كان على و�شك  مللدرب منتخب 
و�كد  �لكويت،  منتخب  على  خاله  من  ي�شرف  عقد  على 
�ملئة من قيمة  50 يف  للتنازل عن  �ن فيليباو كان حاهز� 
�لعقد �لتي ��شرتطتها لكننا ل منلك حتى �ل50 يف �ملئة 

�لباقية .

تللنللطلللللق فللعللاللليللات  مللهللرجللان �أبلللوظلللبلللي �لللللدويل 
�لذي  �ملللقللبللل  �لأحللللد  يلللوم  لل�شطرجن   �لع�شرين 
 .. و�لللثللقللافللة  لل�شطرجن  �أبللوظللبللي  نلللادي  ينظمه 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
�شلطان  بللن  ز�يللد  موؤ�ش�شة  �أمللنللاء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  و�لإن�شانية  �خلريية  لاأعمال  نهيان  �آل 
�أبوظبي �لريا�شي. وتعقد �للجنة �لعليا  جمل�س 
�لع�شرين  �للللللدويل  �أبللوظللبللي  ملللهللرجللان  �ملللنللظللمللة 
من  �ل�شابع  يللوم  حتى  ي�شتمر  �للللذي  لل�شطرجن 
�لأربلللعلللاء يف  �لللقللادم مللوؤمتللر� �شحفيا غللد  يوليو 
�لبطولة   �إقللامللة  مقر  �أبللوظللبللي   �شوفيتيل  فندق 
بانطاقة  �ملتعلقة  كافة  �لتفا�شيل  عن  للك�شف 

�ملهرجان  فعاليات  وتت�شمن  �ملهرجان.  فعاليات 
�لدولية  �لبطولة  مقدمتها  يف  م�شابقات  عللدة 
�لللرئلليلل�للشلليللة �لللتللي تللقللتلل�للشللر �مللل�للشللاركللة فلليللهللا على 
حملة �لألقاب �لدولية �لرفيعة وذوي �لت�شنيف 
200 نقطة و�لذين  و  �ألفي  �لللدويل لأكللر من 
ميثلون �أكر من 30 دولة من خمتلف �لقار�ت 
و�لاعبات  لاعبني  �ملفتوحة  للبطولة  �إ�شافة 
حتت  �لنا�شئني  بطولة  و�لثالثة  �مل�شنفني  غري 
�أندية  �أبطال  من  �لعديد  ت�شم  و�لتي  �شنة   15
�جلن�شيات  خمللتلللللف  ملللن  و�ملللقلليللمللني  �لإمللللللللار�ت 
للبطولة  ر�لللشلللدت  وقللللد  و�للل�للشللديللقللة  �للل�للشللقلليللقللة 

�جلو�ئز �لنقدية و�لعينية �لقيمة .

مهرجان اأبوظبي الدويل لل�صطرجن ينطلق الأحد املقبل الفهد يوقف الن�صاط الكروي يف الكويت 

•• احتاد الريا�صات البحرية-بالج اجلزائر:

�شباقات  �للليللوم  �للشللبللاح  مللن  �لللتللا�للشللعللة  يف  تنطلق 
�لدولية  �لللبللارح  بطولة  مللن  �لع�شرين  �لن�شخة 
بكل  �لبحرين  مملكة  حتت�شنها  و�لللتللي  لل�شر�ع 
�لبحريني  �لحتللللللاد  ويللنللظللمللهللا  و�قللللتللللد�ر  فللخللر 
للريا�شات �لبحرية خال �لفرتة من 25 – 29 
يونيو �جلاري على مياه �شاحل مقر �لحتاد بباج 
�جلز�ئر، وبح�شب �لربنامج �لعام للبطولة تقيم 
�للجنة �ملنظمة 3 �شباقات يف كل فئة من �لفئات 
�ملعتمدة يف �لبطولة وهي �لأوبتم�شت )�لتفاوؤل(، 
�لليزر ريديال، �لليزر 4.7، �لليزر �شتاندرد وفئة 
يف  موؤخر�  و�إدخالهام  ��شتحد�ثها  مت  �لتي  بايت 
�لإثارة  مللن  �ملللزيللد  حتقيق  بهدف  �ملناف�شة  حيز 
و�لندية بني �ملت�شابقني، ومن �ملحتمل �أن ت�شتمر 
�ل�شباقات �لتي تعتمد يف �لأ�شا�س على �لرياح يف 
توجيهها وت�شيريها على مياه �لبحرين �إىل وقت 

متاأخر من ع�شر �ليوم.
�لبطولة  هلللذه  مللن   20 رقلللم  �لن�شخة  وتلل�للشللهللد 
م�شاركة   1989 يف  �نطلقت  و�لللتللي  �لتاريخية 
ميثلون  ولعللللبللللة  لعلللللب   100 بلللللغللت  و��لللشلللعلللة 
�لكويت،  مللن  وفللرق  منتخبات  هللي  منتخبا   12
م�شر،  �جلز�ئر،  تون�س،  عمان،  �لإملللار�ت،  قطر، 
موناكو  �إندوني�شا،  �لهند،  كاز�خ�شتان،  باك�شتان، 
�لبلد �مل�شيف للبطولة، كما  ومنتخب �لبحرين 
�مل�شتويني  على  و��شحا  تقدما  �لبطولة  ت�شهد 
�لتنيمي و�لفني حيث موقع �لبطولة �لذي �شهد� 
تطور� كبري و�أدخلت عليه �لكثري من �لتعديات 

تطر  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها  مللن  �لللتللي  و�لإ�للشللافللات 
�لبحرين  مملكة  ت�شهده  ما  يعك�س  ومبللا  �للعب 

من تطور و�زدهار كبريين.
�لع�شرين  �لللبللارح  بللطللولللة  مناف�شات  وتللتللو��للشللل 
�إعان  ي�شهد  و�لللذي  �لقادم  م�شاء �جلمعة  حتى 
�أ�شماء �لفرق �لفائزة يف حفل �لتتويج وذلك من 
�شباقات يوميا يف  �لبطولة لثاثة  �إقامة  خال 
جميع �لفئات ولت�شل �إىل عددها �لإجمايل 12 
�لإد�ري  �جلللانللب  يف  �لبطولة  و�شتكون  �شباقا، 
�شباقات  لثاثة  �إنهائها  مبجرد  �ل�شليم  و�لفني 
يف  بها  �ملعمول  و�لأنظمة  �للو�ئح  بح�شب  وهللذ� 
�ملعتمدة من �لحتاد �لدويل  �لبطولت �لكبرية 

لل�شر�ع.

تعذر م�ساركة املنتخب املغربي
�لبطولة  يف  �ملللغللربللي  �ملنتخب  م�شاركة  تللعللذرت 
لتذ�كر  �لللفللريللق  حللجللز  يف  فنية  م�شاكل  ب�شبب 
�لطري�ن �لتي مل تنتهي كما ينبغي وحالت من 
دون �إجنللازهللا وتللو�جللد �أبللنللاء �ملللغللرب �لأ�للشللقللاء يف 
�ل�شر�ع  بريا�شة  �خلللا�للس  �للللدويل  �لتجمع  هللذ� 
و�لذي يف�شله �ملغربيون كثري�، وتفيد �ملعلومات 
�مل�شئولني  �أن  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  للللدى 
حجوز�ت  �متللام  يف  �أخللفللقللو�  �ملغربي  �ملنتخب  يف 
�لوفد يف �لوقت �ملنا�شب مما دعاهم �إىل تقدمي 

�لعتذ�ر عن �مل�شاركة.
�ملغربي  �ملنتخب  غياب  ي�شكل  �أن  �لطبيعي  ومن 
�لذي يعد و�حد� من �أهم �لفرق �مل�شاركة خ�شارة 
�ملنتخب  ملا يعرف عن هذ�  كبرية جد� للبطولة 

�لعريق من متيز من وم�شتوى فني رفيع وملا له 
من مكانة دولية خا�شة وعالية يف عامل ريا�شة 
�ل�شر�ع ب�شبب �متاكه ملجموعة جيدة من جنوم 
�لطر�ر  مللن  و�مل�شنفني  دوللليللا  �لللبللارزيللن  �للعبة 
�لأول، وتو��شل �لبطولة بر�جمها و�أن�شطتها يف 
ل م�شاركة بقية �ملنتخبات و�لفرق �لثني ع�شرة 
و�لتي رفعت جميعها ر�ية �لتحدي و�ملناف�شة على 
�قتنا�س مر�كز �ملقدمة وهذ� ما �أظهرته جولت 
�ل�شباحية  �لفرتتني  يف  �أقيمت  �لتي  �لتجارب 

و�لظهرية ليوم �أم�س.

حماية البيئة �سعار للبطولة
�أقامت �للجنة �ملنظمة للبطولة يف �ل�شاد�شة من 
مناف�شات  مللوقللع  يف  �لفللتللتللاح  حفل  �أملل�للس  م�شاء 
�لبطولة يف مقر �لحتاد بباج �جلز�ئر و�لذي 
ترحيبية  فلللقلللر�ت  علللللى  و�حلللتلللوى  مب�شطا  كلللان 
�ملجال ل�شيوف  و�أخللرى فنية وترويحية فتحت 
�أجللللللو�ء حللبلليللة للمزيد  لللالللتللقللاء يف  �لللبللحللريللن 
ملللن �للللتلللاحلللم و�للللتلللعلللارف فلليللمللا بلليللنللهللم، ومن 
جللانللبلله رحللللب �للل�للشلليللخ خللللليللفللة بلللن علللبلللد�هلل �آل 
�لبحريني  �لحتللاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  خليفة 
مقدر�  �لبحرين  ب�شيوف  �لبحرين  للريا�شات 
ومتمنيا  �لبطولة  يف  بامل�شاركة  �هتمامهم  لهم 
لهم طيب �لإقامة يف مملكة �لبحرين وم�شاركة 

ناجحة يف �لبطولة.
ويف �ملقابل عقدت �للجنة �لفنية �جتماعها �لعام 
بح�شور ممثلني عن جميع �لفرق �مل�شاركة وقدم 
نبذة  �لبطولة  يف  �لفني  �ملدير  جميع  بن  قا�شم 
و�أنظمتها  �لبطولة  و�أنظمة  مو�شعة عن طبيعة 
ولو�ئحها �لد�خلية، م�شدد� على �أهمية �لرتكيز 
على �لعناية �لتامة باملمتلكات يف موقع �لبطولة، 
على  �ملحافظة  �أهمية  على  جميع  بني  �شدد  كما 
�ملطلوب  بال�شكل  �لبحر  وملليللاه  و�ل�شاحل  �ملقر 
خ�شو�شا و�أن �لبطولة تتخذ من حماية �لبيئة 

�شعار لها.

الكويتيون اأ�سغر الالعبني 
�أكد نائب رئي�س وفد دولة �لكويت �أحمد عبد�هلل 
�لللفلليلللللكللاوي �أنلللهلللم يلل�للشللاركللون بلل�للشللتللة لعللبللني يف 
�مل�شاركني  �لاعبني  �أ�شغر  مللن  وهللم  �لبطولة 
�لللذي ي�شم جمموعة  �لريا�شي  يف هذ� �حلللدث 
كللبللرية مللن ممللار�للشللي ريللا�للشللة �للل�للشللر�ع، و�أ�شاف 
من  كللا  ي�شم  �لكويتي  �ملنتخب  �أن  �لفيلكاوي 

�لاعبني علي جا�شم بوحمد �مل�شارك يف فئة ليزر 
ريديال، علي �شامل �لفهد، عبد�لعزيز �ل�شعيب، 
�لق�شاب وح�شن  �لفيلكاوي، عبد�هلل  �أحمد  علي 
�لأوبتم�شت  ملل�للشللابللقللة  يف  �مللل�للشللاركللني  �لللبلللللو�للشللي 

وترت�وح �أعمارهم ما بني 6 �إىل 9 �شنو�ت.
بطولة  يف  يلل�للشللاركللون  �أنللهللم  �لفيلكاوي  و�أو�للشللح 
�ل�شغار  �لاعبني  من  �ملجموعة  بهذه  خارجية 
�لبحري  �للللنلللادي  �أقلللللر  �أن  بللعللد  �لأوىل  للللللمللرة 
�لكويتي للريا�شات �لبحرية �مل�شاركة لهم لعدة 
�عتبار�ت �أبرزها ك�شب �خلربة و�لحتكاك وبناء 
قاعدة قوية لاعبني يف دولة �لكويت، �إ�شافة �إىل 
�إعد�دهم لعدد من �مل�شاركات �خلارجية �لقادمة، 
�إ�شافة �إىل ذلك فاإن �لحتاد �لبحريني للريا�شات 
�ملثالية من  �لأجللو�ء  للم�شاركني  يوفر  �لبحرية 
بطولة  و�أن  �لللر�حللة  و�شبل  �لتجهيز�ت  ناحية 
�لللبللارح �لللدوللليللة مللن �أقلللوى �لللبللطللولت و�أهمها 
على م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط وحتظى مب�شاركة 
�لأملللور من  وهللذه  �شنوياً  و��شعة  ودوللليللة  عربية 
�لأ�للشللبللاب �مللل�للشللجللعللة للللللملل�للشللاركللة يف �لللبللطللولللة يف 
�لللطللرفللني يف �لبلدين  كللل علللام، و�إىل ذلللك فلللاإن 
�ل�شقيقني لديهما تعاون م�شرتك �إىل جانب �أن 
و�لبطولة  �لريا�شة  هذه  يف  متقاربني  �لبلدين 
�لكويت  دولللللة  كللاأنللهللا يف  �لللبللحللريللن  �ملللقللامللة يف 
وحتظى هذه �لأيللام برياح �لبارح �لتي متر على 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. و�أ�شار �لفيلكاوي 
�إىل �أنهم �أعدو� فريقهم جيد�ً للبطولة من �أجل 
�أجل  �لفنية وملللن  �مللل�للشللتللويللات  بللاأفلل�للشللل  �لللظللهللور 
�لاعبون مبع�شكر  �لنتائج، ومر  �أف�شل  حتقيق 
تدريبي د�خلي مكثف �متد على مدى ع�شرة �أيام 
ومن �ملوؤكد �أنه �شاهم ب�شكل جيد يف رفع م�شتوى 
�لاعبني كثري�ً وجعلهم يف جاهزية كبرية من 
�لأوىل،  �ملر�كز  على  �لبطولة  يف  �لتناف�س  �أجللل 
كما �أن م�شاركة �شغار �ملنتخب �لكويتي يف بطولة 
بلغاريا �لدولية كانت مبثابة و�حة من حمطات 
�لبحرين  يف  �لللبللارح  لبطولة  �جللليللدة  �لعللللد�د 
هذه  �شباقات  مللرور  مع  نتائجها  �شتظهر  و�لتي 
�لبطولة �لتي توقع لها �لفيلكاوي �أن تكون غاية 

يف �لإثارة و�لندية.
و�أ�للللشللللاد نلللائلللب رئلليلل�للس �للللوفلللد �لللكللويللتللي مبوقع 
و�أدخلت  ملحوظا  تللطللور�  �شهد  �لللذي  �لبطولة 
عليه �لكثري من �لإ�شافات وكذلك بال�شتعد�د�ت 
�لكبرية �لتي قامت بها �للجنة �ملنظمة لبطولة 
وتوفريها  �لع�شرين  ن�شختها  يف  �لدولية  �لبارح 

جلميع �حللتلليللاجللات �لللفللرق �مللل�للشللاركللة، مللوؤكللد�ً يف 
�لبطولة  يف  �لفني  �مل�شتوى  تطور  نف�شه  �لوقت 
من عام �إىل عام وهذ� ما ي�شجع �لفرق �لعريقة 
من �أوروبا ومن �آ�شيا و�أفريقيا على �مل�شاركة فيها 

�شنويا. 

جنوب  لبطولة  اإعداد  �سامل:  عبدالعزيز 
اأفريقيا

�شامل يف  �لعماين عبد�لعزيز  �لوفد  رئي�س  �أ�شاد 
للبطولة  �لإعللاملليللة  �للجنة  مللع  حديثه  بللد�يللة 
�لبارح  بطولة  ل�شباقات  �لعايل  �لنفي  بامل�شتوى 
�لللدوللليللة و�للللللذي �علللتلللاد عللللليلله �جلللملليللع وخربه 
�لو��شعة  بامل�شاركة  �شامل  �أ�للشللاد  كما  �مل�شاركون، 
نحن  قللائللا:  �شنوياً  �لبطولة  بها  حتظى  �لللتللي 
�لتي  �لبارح  بطولة  يف  �مل�شاركة  على  حري�شون 
�لبحرية  للريا�شات  �لبحريني  �لحتاد  ينظمها 
�شقيقني  بلدين  نحن  �شيىء  كللل  فقبل  �شنوياً، 
�مل�شاركة  وهلللذه  �لللرو�بللط  مللن  �لكثري  وجتمعنا 
�أوجه �لتعاون بني �لبلدين �ل�شقيقني،  �أحد  هي 
�لتي  �لبطولت  من  و�حللدة  هي  �لبارح  وبطولة 
ي�شار �إليها بالبنان و�أ�شبحت ذ�ت �شمعة مرموقة 
ومكانة كبرية على �مل�شتوى �لدويل، ويف كل عام 
مملكة  �إىل  تللاأتللي  جللديللدة  فللرق  م�شاركة  ن�شهد 
و�آ�شيوية وهذ� دليل  �أوروبية  �لبحرين من دول 
على �أهمية هذه �لبطولة وقوة مناف�شاتها �لتي 
يف  �لاعبني  جميع  وم�شتوى  �أد�ء  على  تنعك�س 
خمتلف �لفئات، ونحن يهمنا كثري�ً باأن ي�شتفيد 
من  و�لتي  �ملطلوبة  �خلللربة  ويكت�شبو�  لعبونا 

و�أن  خ�شو�شاً  �أد�ئللهللم  مللن  �شرتفع  �أنللهللا  �ملللوؤكللد 
�شلطنة عمان توىل �لريا�شات �لبحرية �هتماما 
�لذين  �لريا�شيني  �مل�شئولني  قبل  مللن  خا�شا 
ي�شجعون على ممار�شة ريا�شة �ل�شر�ع وتنميتها 
كما ينبغي. و�أ�شاف �شامل �أنهم ي�شاركون بثمانية 
�لوهيبي،  خمي�س  �لرزيفي،  نا�شر  وهم  لعبني 
�شامل  �ملحروقي،  من�شور  �لوهيبي،  عبد�لعزيز 
�لوهابي  زكريا  �ملع�شري،  عبد�لرحمن  �لعلوي، 
�لاعبون  هلللوؤلء  خللا�للس  وقللد  �ملجيني،  و�أحللمللد 
�أ�شابيع،  لثاثة  �مللتللد  د�خلللللي  تللدريللبللي  مع�شكر 
�ل�شتعد�د  هللو  �مل�شاركة  هللذه  مللن  �لللهللدف  وكللان 
بح�شب تعبريه وخو�س مناف�شات بطولة �لبارح 
�لتي ن�شعى لتحقيق �أف�شل �لنتائج فيها، و�لهدف 
�لثاين �لعد�د لبطولة دولية لل�شر�ع يف جنوب 
�أغ�شط�س  �شهر  مطلع  �شتقام  و�لللتللي  �أفللريللقلليللا 
بال�شبط  م�شتو�نا  نللعللرف  �أن  �أجلللل  ومللن  �ملقبل 
قبل هذه �مل�شاركة. و�أ�شار رئي�س �لوفد �لعماين 
�ملتميزة  �ملجموعة  ياأملون من خال هذه  �أنهم 
متمنياً  �لنتائج  �أف�شل  حتقيق  يف  �لاعبني  من 
و�أو�شح  �لتتويج،  من�شة  على  لعبيه  يللرى  بللاأن 
�شامل يف ختام حديثه �أن هناك �لكثري من �لفرق 
�ملتميزة يف خمتلف �لفئات و�أن �لتوقعات �شعبة 
لبطل هذه �لن�شخة ولكنه �أ�شار �إىل متيز �ملنتخب 
ومتميزة  قوية  عنا�شر  ميتلك  �لذي  �لبحريني 
�أوبتم�شت،  فئة  ومنها  �لفئات  مللن  عللدد  يف  جللد� 
�لمار�تي  للمنتخب  بالن�شببة  �حللللال  وكللذلللك 
متميزة من  �لآخلللر جمموعة  هللو  �لللذي ميتلك 

�لاعبني.

�ل�شباين  ريللال مدريد  مللدرب  يو�جه 
�ن�شيلوتي  كللارلللو  �ليللطللايل  �جلللديللد 
وتكمن  ريا�شية  �حللد�هللمللا  مهمتني، 
�لعا�شر يف  �للقب �لوروبلللي  يف �حللر�ز 
�لتي  �وروبلللللا  �بللطللال  دوري  ملل�للشللابللقللة 
عام  �مللكي منذ  �لفريق  ور�ءهللا  يلهث 
تكمن  دبلوما�شية  و�خلللرى   ،2002
يف �قناع �لنجم �لربتغايل كري�شتيانو 

رونالدو بالبقاء يف �شفوف �لفريق.
�م�س  �علن  �ل�شباين  �لعماق  وكللان 
ر�شميا بان �ن�شيلوتي �لذي �عرب عن 
�للشللان جرمان  بللاريلل�للس  تللرك  رغبته يف 
�ملو�شم  مللدريللد  ريلللال  ملللدرب  �شيكون 
�علن فيه  �لذي  ذ�ته  �لوقت  �ملقبل يف 
فريق �لعا�شمة �لفرن�شية تعاقده مع 

�ملدرب �ملحلي لور�ن بان.
وملللن �جلللل حتللقلليللق �للللللقللب �لوروبللللي 
�لعا�شر يتعني على �ن�شيلوتي �ملعروف 
بدبلوما�شيته وقربه من �لاعبني �ىل 
حتقيق �مللر و�حللد وهللو �عللادة �لهدوء 
بعد  �ملاب�س  غللرف  �ىل  و�لطماأنينة 
�ملدرب  عهد  �لللعللاقللات يف  تللوتللرت  �ن 

�لربتغايل جوزيه مورينيو.
و�لللو�قللع بللان مورينيو �لللذي عللاد �ىل 

مع  عللاقللاتلله  بلللللغللت  �ن  بللعللد  ت�شل�شي 
�ل�شحف �ل�شبانية �حل�شي�س ترك له 
حما ثقيا، فبال�شافة �ىل عاقته 
�ل�شباين  �ملنتخب  �ملتوترة مع لعبي 
كا�شيا�س  �يكر  �حلار�س  ر�أ�شهم  وعلى 
و�ملد�فع �شريخيو ر�مو�س، فانه و�جه 
ملل�للشللكلللللة ملللع مللو�طللنلله رونللللالللللدو ومل 

يرتدد يف �نتقاده بعد رحيله.
وقلللللال مللوريللنلليللو يف �خللللر مللقللابلللللة له 
بيلوتا  بللونللتللو  بللرنللامللج  يف  ��شبانيا  يف 
علللللى �للشللبللكللة �نللرت�يللكللونللوملليللا  خا�س 
ر�ئعة  ملللو��لللشلللم  ثلللاثلللة  كللريلل�للشللتلليللانللو 
و�جهتها  �لتي  �لوحيدة  �مل�شكلة  معي، 
�لناحية  من  بانتقاده  قمت  �نني  معه 

بع�س  �حلل�للشللن  �ن  �مللللا  �لللتللكللتلليللكلليللة 
�لمور يف �د�ئه، لكنه مل يتقبل نقدي 
رمبا لنه يعترب نف�شه بانه يعرف كل 

�شيء .
�ل�شا�شية  �ملللهللمللات  مللن  بللان  �شك  ول 
لن�شيلوتي �قناع رونالدو بالبقاء �قله 
حللتللى نللهللايللة عللقللده علللام 2015 و�ل 

ير�شخ لغر�ء�ت باري�س �شان جرمان 
�شنويا  �جلللر�  للله  يللدفللع  لللكللي  �مل�شتعد 

مقد�ره 18 مليون يورو.
فلورنتينو  مدريد  ريللال  رئي�س  وقللال 
مينوتو�س   20 للل�للشللحلليللفللة  بلللرييلللز 
�نه  �يلللام  قللبللل  رونلللاللللدو  عللن  متحدثا 
�هم ما منلك ونريد �ن نبني م�شتقبل 
�لللنللادي مللن حللوللله رد� على مللا ن�شره 
ما  كل  بقوله  تغريدته  على  رونللالللدو 
نلل�للشللر حلللول جتللديللد عللقللدي مللع ريال 

مدريد خاطىء متاما .
ق�شية  عللللن  وحتلللللللدث  بللللرييللللز  وعلللللللاد 
�لفريق يف  مللع  رونللالللدو  جتديد عقد 
�شتتو�شح هذه  بقوله  موؤمتر �شحايف 
�مل�شاألة قريبا و��شار �ىل رغبة �لنادي 
�لربتغايل  �لللنللجللم  عللقللد  جتلللديلللد  يف 
هذ�  يف  و�كللد  ��شافية  �شنو�ت  لثاث 
�ل�شدد ل ��شك حلظة بان كري�شتيانو 
ريال  يف  ملل�للشللريتلله  �شينهي  رونلللاللللدو 
مدريد. �نا مقتنع بانه �شيجدد عقده 
قبل عودة  �شيتم  �لعقد  معنا. جتديد 

�ملناف�شات ر�شميا )يف �ب-�غ�شط�س(.
�مل�شاألة طرحت يف مطلع  وكانت هذه 
رونالدو  �عللرب  عندما  �لفائت  �ملو�شم 

�لللللدخللللول يف  بلللانللله حلللزيلللن مللللن دون 
ل  �لملللور  بللان  �كللد  لكنه  �لتفا�شيل، 
تتعلق بالنو�حي �ملادية، لكن �ل�شحف 
�حلايل  �لعقد  يف  �لبنود  بللان  ��للشللار�ت 
�لذي يربطه بالنادي �مللكي ل تر�شي 
رونالدو خ�شو�شا بان برييز مل يكن يف 
و�رد تغيري �ي �شيء يف �لعقد. ويعترب 
بدبلوما�شيته  �مللللعلللروف  �نلل�للشلليلللللوتللي 
�لجو�ء  تلطيف  على  قلللادر�  �ملللعللهللودة 
بللني �لللطللرفللني خلل�للشللو�للشللا بللانلله عمل 
مع لعبني ميلكون �شخ�شيات �شعبة 
�ل�شويدي  ذلللللك  علللللى  دلللليلللل  و�بللللللرز 
��شاد  �للللذي  �بر�هيموفيت�س  زلتللللان 
�ل�شابق  �عللمللل يف  بللقللوللله مل  مبللدربلله 
�ل�شابق  يف  مورينيو  مثل  ملللدرب  مللع 
وهللللذ� �ملللر جللديللد علللللي تلللعلللودت على 
�ل�شابقني  �ملللللدربللللني  ملللع  �للل�للشللر�مللة 
كابيلو  وفابيو  �مثال جوزيه مورينيو 
للللكلللن طريقة  �للللكلللثلللري،  علللللمللنللي  مللللا 
يقوم  �كر لطافة و�شرب�.  �ن�شيلوتي 
علللللى �لاعبني  �مللل�للشللوؤوللليللات  بللتللوزيللع 
�حب  و�نللا  بانفه�شم  �لثقة  ومينحهم 
نلعب جيد�  عللنللدمللا  �لللطللريللقللة.  هلللذه 

فالف�شل يعود �ليه .

خليفة بن عبداهلل يرحب ب�سيوف البحرين

اليــــــوم لل�صــــراع  انطـــالق �صباقــــات البـــارح الـــدوليــــة 20 

لقاء ثاأري بنكهة لتينية يف اللقب الأوروبي واإبقاء رونالدو من اأبرز حتديات اأن�صيلوتي
ن�صف نهائي كاأ�س القارات

لوران بالن مدربًا لباري�س �صان جريمان 
�أكد نادي باري�س �شان جريمان �لفرن�شي لكرة �لقدم �م�س �أن �ملدرب �لفرن�شي 
�أن�شيلوتي، �عتبار�  لور�ن بان �شيتوىل تدريب �لفريق خلفا لاإيطايل كارلو 
من �لأول من يوليو متوز �ملقبل و�أ�شار حامل لقب �لدوري �لفرن�شي يف بيان له، 

�إىل �أن بان وقع على عقد ملدة مو�شمني لقيادة �جلهاز �لفني للفريق.
�أن بان �شيو��شل �لطريق �لذي بد�أه فريق باري�س  و�أ�شاف �لنادي �لفرن�شي 
�شان جريمان �ملو�شم �ملا�شي كما �شيعمل على قيادته لي�شبح و�حد� من �أكرب 

�أندية �أوروبا.
مع  تعاقده  عن  ر�شميا  مدريد  ريللال  �إعللان  مع  بالتز�من  �لتاأكيد  هللذ�  ياأتي 
�أن�شيلوتي، �لذي �أنهى �رتباطه موؤخر� بالنادي �لفرن�شي بعد �أن قاده �إىل لقب 

�لدوري �ملحلي، خلافة �لربتغايل جوزيه مورينيو يف تدريب �مللكي.

لفعاليات  �لر�ئع  عبوره  بعد  جللو�ره  �إىل  تقف  �لتي  �لهائلة  �لرت�شيحات  رغم 
�ملنتخب  يللدرك   ، بالرب�زيل  حاليا  �ملقامة  �لقار�ت  كاأ�س  ببطولة  �لأول  �لللدور 
يلتقي  عندما  للغاية  و�شعبا  قويا  حتديا  �شيو�جه  �أنلله  �لقدم  لكرة  �لرب�زيلي 

منتخب �أوروجو�ي �ليوم يف �لدور قبل �لنهائي للبطولة. 
�لناحية  من  مناف�شه  من  �مل�شتوى  يف  كثري�  �أعلى  �لرب�زيلي  �ملنتخب  ويبدو 
تكون  لن  �ملو�جهة  ولكن  �أر�شه  على  �لبطولة  فعاليات  يخو�س  كما  �لنظرية 

�شهلة على �لطاق �أمام منتخب �أوروجو�ي �لعنيد �شاحب �خلربة �لهائلة.
منتخب  �لللرب�زيلللللي  للمنتخب  �لللفللنللي  �ملللديللر  �للشللكللولري  فيليبي  لللويللز  وقلللال 
�أوروجو�ي فريق متكامل تطور م�شتو�ه كثري� وب�شكل ر�ئع للغاية حتت قيادة 
�أ�شلوب �شيجعل �ملبار�ة �شعبة للغاية. نحتاج �إىل  �أو�شكار تاباريز. لديه  �ملدرب 
توخي �حلذر �ل�شديد.  ويف �ملقابل ، قال تاباريز �شنحاول ، مثلما نفعل يف كل 
مبار�ة ، �أن نحجم ونقل�س قوة �ملنتخب �لرب�زيلي ونقاط قوته و�أن ن�شنع لهم 

م�شكلة .
�لقار�ت  كللاأ�للس  ببطولة  ونتائجه  م�شتو�ه  يف  طللفللرة  �لفريقني  مللن  كللل  وقلللدم 
�أمريكا  قللارة  �مل�شاركة يف ت�شفيات  مللن  �لللرب�زيلللللي  �ملنتخب  و�أعللفللي  �حلللاللليللة.  
يف  ي�شارك  حيث  بالرب�زيل   2014 �لعامل  كاأ�س  لنتهائيات  �ملوؤهلة  �جلنوبية 
مقنعا  �لفريق  يكن  ومل  �مل�شيفة.  �لللدولللة  ممثل  ب�شفته  مبا�شرة  �لنهائيات 
لكاأ�س  ��شتعد�د�ته  �شمن  �ملا�شية  �ل�شهور  يف  خا�شها  �لتي  �لودية  �ملباريات  يف 

�لقار�ت �حلالية ومونديال 2014 .



�صقيق واينها�س: البوليميا �صاهمت بوفاتها
مع �قرت�ب �لذكرى �لثانية لوفاة �لنجمة �لربيطانية �آميي و�ينهاو�س، 
قال �شقيقها �أليك�س �إن معاناتها من �لبوليميا طو�ل فرتة طويلة كانت 

عامًا م�شاهماً يف موتها �ملفاجئ عن عمر 27 عاماً.
تعاين  �شقيقته  �إن  �لربيطانية  �أوب�شرفر  ذي  ل�شحيفة  و�ينهاو�س  وقال 
من �لبوليميا منذ كانت يف �لل17 من �لعمر وهي مل تتخَط هذه �مل�شكلة 
�أبد�ً، وكمان من �ملمكن معرفة �لأمر ب�شهولة من �شكلها و�شحوب لونها.

نظر�ً  �شتموت  وكانت  كثري�ً،  ج�شمها  �أ�شعفت  �لبوليميا  �أن  على  و�شدد 
لطريقة عي�شها �لتي تتبعها ولكن ما قتلها فعًا هي �لبوليميا.. كانت 

رهيبة .
و�أكد �أنه لول هذ� �ملر�س لكانت �شقيقته �أكر قوة ج�شدياً. ي�شار �إىل �أنه 
عر على و�ينهاو�س يف متوز/�شوليو 2011 ميتة يف �شقتها بربيطانيا، 

وتبنّي �أن �ل�شبب هو ت�شمم بالكحول.
ويذكر �أن �لبوليميا �أو �ل�شره �لع�شبي هو �أحد ��شطر�بات �لأكل يت�شم 
بنوبات متو�ترة من �لإفر�ط يف �لطعام تليها حماولت للتقيوؤ للتخّل�س 

من كل ما مت تناوله.

هوليوود تكرم جريي بروكهامير 
كّرمت هوليوود �ملنتج، جريي بروكهامير، بنجمة على ر�شيف �ل�شهرة.

على  بروكهامير، ح�شل على جنمة  �أن  �أمريكية،  �إعللام  و�شائل  وذكللرت 
و�ملعجبني،  �لأ�للشللدقللاء  مللن  ح�شد  بح�شور  هوليود،  يف  �ل�شهرة  ر�شيف 

بالإ�شافة �إىل جنوم مثل جوين ديب، وتوم كروز.
�أدى  �لللذي  ديللب،  �لنجم جللوين  �إىل  بالن�شبة  �لكثري  هللذ� �حلللدث  وعنى 
دور �لبطولة يف �شل�شلة قر��شنة �لكاريبي ، ويف �لفيلم �جلديد �حلار�س 
�ألقى ديب كلمة باملنا�شبة قال فيها  �إنتاج بروكهامير، حيث  �لوحيد من 
�إن يف هذه �لأيام، يتم ��شتعمال كلمة �أ�شطورة د�ئماً، لكن هذ� لي�س �حلال 

�ليوم، ول هنا .
ب�شع  منذ  )جللريي(  �لرجل  بهذ�  للقائي  حمظوظاً  كنت  لقد  و�أ�للشللاف 

�شنو�ت ، متابعاً وبالطبع، منذ بدء تعاوين مع جريي، تغريت حياتي .
ي�شار �إىل �ن �حلار�س �لوحيد يروي ق�شة حمارب هندي ل �أمريكي يدعى 
�لقانون  رجللل  يللروي ق�ش�س  وهللو  �شخ�شيته،  ديللب  يج�شد  �لللذي  تونتو 
�أ�شطورة يف حتقيق �لعد�لة، ويوؤدي  �ملقنع �حلار�س �لوحيد �لذي �أ�شبح 

دوره، �آرمي هامر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صوينت تطلب 
النف�صال عن زوجها

زو�ج  على  و�حلللدة  �شنة  �إل  مل متللر 
�شوينت،  جللودي  �لأمريكية  �ملمثلة 
�تف�شال  بللطلللللب  تلللقلللّدملللت  حلللتلللى 
مورتي  �لثالث  زوجها  عن  قانوين 
زي  �إم  تللللي  ملللوقلللع  وذكللللللر  كللللويللللل. 
�لأمريكي �شوينت )31 عاماً(، �لتي 
 Full House شتهرت بدورها يف��
تقّدمت بطلب �نف�شال قانوين عن 
�أجنل�س.  بلللللو�للس  حمكمة  يف  كللويللل 
�أن وثائق �ملحكمة ت�شري  �إىل  و�أ�شار 
حّلها  ميللكللن  ل  خلللافلللات  �أن  �إىل 
بلللني �لللللزوجللللني هلللي �للل�للشللبللب ور�ء 
�شوينت  وت�شعى  �لنللفلل�للشللال.  قلللر�ر 
للللللحلل�للشللول علللللللى �للللو�لللشلللايلللة على 
�بنتها بياتريك�س �شنتان �إىل جانب 
ي�شار  �لللعللائلللللة.  ب�شيارة  �لحللتللفللاظ 
�إىل �أن �شوينت وكويل تزوجا يف �آذ�ر 
�شبق  �أنها  �لعلم  2012، مع  مار�س 
وكلللانلللت مللتللزوجللة بللكللل ملللن كودي 
هللريبللن و�للشللاون هللولللغللن. يللذكللر �أن 
�لإدمان  م�شاكل  من  عانت  �شوينت 

على �ملخّدر�ت.

ال�صرطة تقّدم كنتاكي ملطلوبني
�ملقلي  كنتاكي  دجللاج  وجبة  �لربيطانية  �ل�شرطة  قّدمت 
مفت�شيها،  �أحللد  على  �لعللتللد�ء  بتهمة  مطلوبني  ل�شابني 
25 �شاعة  �أثلللنلللاء حمللا�للشللرتللهللمللا علللللى �للشللطللح بللنللاء ملللللدة 

متو��شلة.
حما�شرة  عملية  �إن  �م�س  مللريور  ديلي  �شحيفة  وقالت 
�ل�شابني كّلفت �ل�شرطة 8525 جنيهاً ��شرتلينياً و�شارك 
فيها 53 �شرطياً، و 41 عن�شر�ً من �شرطة دعم �جلالية، 
و�للشللت �للشللاحللنللات �للشللغللرية للللللكللاب �لللبللوللليلل�للشلليللة، وثاثة 
�ل�شريع،  �لللرد  لعمليات  م�شلحتني  و�شيارتني  مفت�شني، 

و�شيارة خا�شة مبكافحة �جلرمية.
هذه  كل  ��شتخد�م  �أن  �عتربت  ويلز  �شرطة  �أن  و�أ�شافت 
�مل�شادر كان مربر�ً ملر�قبة منطقة و��شعة و�شمان �شامة 
�جر�مي  حللادث  مع  للتعامل  ��شتدعائها  بعد   ، �جلمهور 
من قبل مكاتب حماماة يف بلدة ريك�شهام �لو�قعة �شمال 
ويلز. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن جو�شو� هيوز �لبالغ من 
كانا  عللامللاً،   18 هللادن  جيم�س  و�شديقه  عاماً   19 �لعمر 
مطاردين من قبل �شرطة ويلز بتهم �لت�شبب يف �شجار، 
باملباين  ��للشللر�ر  و�إحللللاق  �شرطة،  و�لعللتللد�ء على مفت�س 
كل  وينتظر  ��شرتليني.  جنيه   5000 من  �أكللر  قيمتها 
ذمة  على  حب�شهما  بعد  �ملحاكمة،  وجيم�س  جو�شو�  من 

�لتحقيق وتناولهما وجبة كنتاكي.

عنكبوت يحرج مذيعة على الهواء 
تعر�شت مذيعة �لن�شرة �جلوية يف �إحدى �لقنو�ت ملوقف 
�لأنباء  جللريللدة  �لللنلل�للشللرة، بح�شب  تللقللدمي  �أثللنللاء  حملللرج 
�لكويتية.  وفوجئت �ملذيعة بعنكبوت مي�شي على �ل�شا�شة 
�شعر  فللوق  ي�شري  فعا  �أنلله  فاعتقدت  خلفها.  �ملعرو�شة 
�ملذيعة  يوتيوب  على  �ملبثوث  �لفيديو  و�أظللهللر  ر�أ�للشللهللا.  
وهي تقفز خوفا لتكت�شف �أن �لعنكبوت ي�شري فوق عد�شة 
�مللللدن.  وقد  �إحلللدى  كللامللري� تلتقط �للشللور� مبا�شرة مللن 

�أ�شيبت �ملذيعة بنوبة من �ل�شحك على �لهو�ء.

 اإنقاذ مولود ق�صى يف البالوعة يومني 
وجهت �ل�شلطات �لإ�شبانية تهمة �ل�شروع يف �لقتل لمر�أة  
ق�شى  �ل�شحي  لل�شرف  بالوعة  من  وليدها  �إنللقللاذ  بعد 

فيها �لر�شيع قر�بة يومني. 
يف  وقعت  �حلادثة  �إن  �لإ�شبانية،  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
�لأحد،  �أليكانتي،  �شاحية فريجن ديل كارمني مبنطقة 
حبل  ز�ل  ومللا  خللطللرة،  بحالة  �لر�شيع  على  عللر  حيث 

�مل�شيمة عالقاً به.
وذكرت �ل�شلطات �أن �إ�شابة �لر�شيع ل متثل خطر� على 
بالوعة  يف  باإلقائه  منه  و�لدته  تخل�شت  بعدما  حياته،  

�ملجاري حتت �لبناية فور ولدته يوم �جلمعة.
�أحلللد �جللللري�ن رجلللال �لإطللفللاء لعللتللقللاده باأن  و��شتدعى 
لي�س  �إنلله  �لإنللقللاذ  عنا�شر  ليكت�شف  هللنللاك،  عالقة  قطة 
�إنها تخل�شت منه نظر�ً لعدم  �شوى ر�شيع قالت و�لدته 

�متاكها �ملال �لازمة لعملية �إجها�س.  

�صعوديون يختطفون مي�صي يف رم�صان
�ختطف عدد من م�شجعي كرة �لقدم �ل�شعوديني جنم �ملنتخب �لأرجنتيني �ل�شهري ليونيل مي�شي بعد دقائق من 
و�شوله �إىل �لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س للم�شاركة يف مبار�ة، ما �أثار جدل و��شعا حول �لعامل ملعرفة �أ�شباب عملية 

�لختطاف ومطالب �خلاطفني. 
مل تكن تلك �لو�قعة حقيقية و�إمنا م�شاهد در�مية مت ت�شويرها �شمن حلقة من �مل�شل�شل �لتليفزيوين �ل�شعودي 
�لأوىل،  �لر�شمية  �ل�شعودية  �لقناة  �ملقبل عرب  �شهر رم�شان  و�ملقرر عر�شه يف  �لديني  للمخرج عمر  �لنا�س  كام 
�لعاملي من  �لكرة  �لتي وجدها لعب  �لبالغة  �أجللو�ء �حلفاوة  وت�شور �حللقة    . نيوز عربية  �شكاي  بح�شب موقع 
�لتذكارية مع  �ل�شور  �لتقاط  �لذين بدو� وكاأنهم يرغبون يف  �ل�شباب  �ل�شعوديني وخا�شة جمموعة من  متابعيه 
�لاعب �لعاملي قبل �أن يغافلو� حر��شه �ل�شخ�شيني ويقومون باختطافه.  وير�شد �مل�شل�شل على مد�ر حلقة كاملة 
كيفية قيام �ل�شباب جمهويل �لهوية و�لغر�س من �إخفاء مي�شي عن �لأنظار لفرتة قبل �أن يدرك �لعامل �أنه تعر�س 

لاختطاف. 
ويعد مي�شي، 26 عاما، �أحد �أ�شهر لعبي كرة �لقدم يف �لعامل حاليا وهو يلعب لنادي بر�شلونة �لإ�شباين و�ملنتخب 

�لأرجنتيني ور�شح عدة مر�ت جلائزة �لكرة �لذهبية و�أف�شل لعب كرة قدم يف �لعامل وفاز بهما. 
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اأجه�صت لت�صبح ر�صيقة
�إجر�ء  من  تتمكن  كي  نف�شها  باإجها�س  �أمريكية  �مللر�أة  قامت 

جر�حة ت�شاعدها على فقد�ن وزنها .
وذكرت و�شائل �إعامية �أن �شويف �شميث كانت على و�شك �إجر�ء 
�كت�شفت  وزنها عندما  ت�شاعدها على تخفي�س  باملعدة  جر�حة 

�أنها حامل.  
وقررت �شويف �أن جته�س طفلها يف �شبيل �أن تكون �أكر ر�شاقة، 
م�شرة على �أنها �تخذت �لقر�ر �ل�شحيح لأنها تخ�شى �أن يت�شبب 

وزنها �لز�ئد يف قتلها.
وقالت �شويف برغم �إ�شر�ري على �إجر�ء �جلر�حة ولكن دموعي 
�نهمرت لأين كنت �أقتل طفلي لأكون �أقل حجما ولكن �شعرت 

�أنه مل يكن لدي �أي خيار.
�بني  �شاأعي�س لأرى  �أكللن  �لقر�ر مل  �تخذ ذلك  و�أ�شافت لو مل 
�لأول ناثان وهو يكرب ، م�شرية �إىل �أن �حلمل مل يكن خمطط 
�شاعد على  �لطفل مل يعد جللزء من حياتها مما  و�لللد  و�أن  له 

�تخاذها قر�ر �لإجها�س . 

يقتل �صقيقته ب�صبب �صورها 
قب�شت �أجهزة �لأمن �مل�شرية على عاطل بتهمة قتل �شقيقته، 

يف منطقة �أو�شيم يف �جليزة، بح�شب موقع بو�بة �لأهر�م . 
�لهاتف �خلا�س  ل�شقيقته على  عارية  �شبه  �شاهد �شور�  �ملتهم 
�إىل  �إىل حللدوث م�شادة كامية تطورت  �أدى  �لللذى  �لأمللر  بها، 

م�شاجرة. 
�أنفا�شها  لفظت  حتى  �شقيقته  بخنق  �ملتهم  �إثللرهللا  على  قللام 

�لأخرية. 
تفا�شيل �لو�قعة بد�أت عندما تلقى �ل�شرطة �إخطاًر� يفيد بعثور 
عامل على جثة �بنته مقتولة د�خل �شقتها و�شرقة م�شغولتها 
�ملجني  �شقيق  �حلللادث  ور�ء  �أن  �لتحريات  تبني من  �لذهبية.  
عليها وذلك بعد �أن �شك فى �شلوكها.  ومبو�جهة �ملتهم، �عرتف 

بارتكابه �لو�قعة. 

ي�صريان يف الف�صاء 6 �صاعات ون�صف 
قام ر�ئد� ف�شاء رو�شيان مبهمة �شري يف �لف�شاء ملدة �شت �شاعات 
�لف�شاء  حمللطللة  �إىل  وعللللاد�  �شيانة  عمليات  لإجللللر�ء  ونلل�للشللف 

�لدولية.
�لتحكم  مركز  عللن  نوفو�شتي  �لرو�شية  �لأنللبللاء  وكللالللة  ونقلت 
�لف�شائية  �لرحات  مهند�شي  �أن  �لرو�شي  �لف�شائية  باملهمات 
�لرو�شيان فيودور يور�شيخني و�ألك�شندر مي�شوركني خرجا من 
حمطة �لف�شاء �لدولية و�أمتا مهمة �شري يف �لف�شاء ملدة �شت 
على  وقائية  �شيانة  باأعمال  خالها  قاما  دقيقة  و34  �شاعات 

نظام �لتربيد بالق�شم �لرو�شي من �ملحطة.
كما ثبت �ملهند�شان كابات �شتحمل لحقاً كابات طاقة .

يف  �شري  رحللات  ب�شت  يور�شيخني  قللام  �أن  �شبق  �نلله  �إىل  ي�شار 
�لف�شاء بينما هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي يخرج فيها مي�شوركني 

من حمطة �لف�شاء �لدولية.
�لل169 على �لإطللاق، و�لثالثة هذه  �ملرة  ويذكر �ن هذه هي 
�لدولية  �لف�شاء  حمطة  مللن  رو�د  فيها  يللخللرج  �لللتللي  �ل�شنة، 

لإجر�ء �أعمال �شيانة.
�مر�أة تقدم عر�شاً �شحرياً خال معر�س حول وهم �لإدر�ك يف ليبزيغ �شرقي �أملانيا. )�أ ف ب(

ليام ني�صون يعود 
يف )ماأخوذ 3(

بللللاهللللر�ً يف  بللعللد �أن حللقللق جنلللاجلللاً 
�لأوللللللللني مللنللهللا، يعود  �جلللللزءيللللن 
�لنجم �لإيرلندي، ليام ني�شون، يف 

جزء ثالث من �شل�شلة ماأخوذ .
�لأمريكي  ديللدليللن  مللوقللع  وذكلللر 
�أن ني�شون يف �ملر�حل �لأخرية من 
مليون   20 بقيمة  �تفاقية  توقيع 
�شخ�شية  دور  يف  للللللللعلللودة  دولر 
�ل�شتخبار�ت  عميل   ، ميلز  بر�ين 
��شتخدم  �لللذي  �ل�شابق  �لأمللريكللي 
�ختطاف  �إثللللر  �لللعللنلليللفللة  مللو�هللبلله 

�بنته يف فرن�شا.
يوروكورب  �للشللركللة  �أن  �إىل  و�أ�لللشلللار 
�إنللتللاج �جلزء  بعملية  �لللبللدء  تللنللوي 
�شباط  يف  �ل�شل�شلة  ملللن  �لللثللالللث 

فرب�ير �جلاري.
�ل�شركة  تنتقل  �أن  �ملفرت�س  ومللن 
�ملمثلة  ملللع  �تللفللاقلليللة  �إجللللللر�ء  �إىل 
ماغي غر�ي�س، �لتي �أّدت دور �بنته 
تليها  �ل�شلة،  مللن  جللزءيللن  �أول  يف 
�أدت  �لتي  جان�شن،  فامكي  �ملمثلة 
دور طليقة ني�شون يف �أول جزءين.

وفاة الكاتب 
ال�صهري ماثي�صون 

�ل�شهري،  �لأمللللريكللللي  �للللكلللاتلللب  تللللويف 
ريت�شارد ماثي�شون، عن عمر 87 عاماً. 
�لأمريكي  )ديلللدليلللن(  مللوقللع  وذكللللر 
حماطاً  منزله  يف  تويف  ماثي�شون،  �أن 
باأ�شدقائه و�أفر�د �أ�شرته، وذلك لأ�شاب 
طبيعية. وقال �بنه ريت�شارد ماثي�شون 
جونيور للموقع رحل ب�شام لأنه كان 
و�أ�شاف   . جللد�ً  ر�ئعة  مبخيلة  يتمتع 
ذ� موهبة كبرية فح�شب، بل  مل يكن 
 . �أي�شاً  ر�ئعاً  �أباً و�شديقاً وزوجللاً  كان 
ويذكر �أن ماثي�شون كان موؤلفاً وكاتب 
�أعماله  تللركللزت  ملل�للشللهللور�ً،  �للشلليللنللاريللو 
علللللى �لللرعللب و�خللليللال �لللعلللللمللي، وقد 
�أعماله  نال �شهرة و��شعة على خلفية 
 What �أفللام  يف  وبخا�شة  �لكثرية، 
 Bid(و  ،)Dreams May Come
 I( و   )Time Return( ، )Duel

.)Am Legend

ذكلللرت در��للشللة �أمللريكلليللة، �أن �لللرجللال �لللعللاجللزيللن عن 
عللر�للشللة لاإ�شابة  �أكللللر  �ملللنللويللة  �حلللليلللو�نلللات  �إنلللتلللاج 
�لقادرين  نظر�ئهم  من  مللر�ت  بل8  �ل�شرطان  مبر�س 
باحثون  �أجللر�هللا  �لتي  �لدر��شة  وبّينت  �إنتاجها.  على 
�ن  �لأمريكية،  �شتانفورد  بجامعة  �لطب  من مدر�شة 
عاقرون  �أنللهللم  على  ت�شخي�شهم  يتم  �لللذيللن  �لللرجللال 
قبل  �ملنوي  �شائلهم  �ملنوية يف  جر�ء غياب �حليو�نات 
بلوغهم �شن �لل 30، �أكر عر�شة بل 8 مر�ت لاإ�شابة 

بال�شرطان من نظر�ئهم غري �لعاقرين.
بها  �أ�شيب  �لتي  �ل�شرطان  �أنللو�ع  �أن  �لباحثون  ووجللد 
�لتنا�شلية  �أع�شائهم  على  تقت�شر  �لرجال، مل  هللوؤلء 
فح�شب، بل �شملت �شرطان �ملعدة و�لدم، كما لحظو� 
�أن خطر �إ�شابة هوؤلء �لرجال بال�شرطان مو�ٍز خلطر 

�إ�شابة �لرجال �لذين يكربونهم بل10 �شنو�ت.
�جلهاز  طب  يف  �مل�شاعد  �لربوف�شور  قال  جهته،  ومن 
�لبويل مبدر�شة �لطب يف جامعة �شتانفورد، �لطبيب 
يكون  قللد  �لعقم  �أن  على  دليل  ثمة  �أيللزنللربغ،  مايكل 

مقيا�شاً ل�شحة �لرجال �لعامة .
بللني عقم  ر�بلللطلللاً  �أن ب�شع در��لللشلللات وجلللدت  و�أ�لللشلللاف 

�لرجال و�شرطان �خل�شية ، غري �أنه �أ�شار �إىل �أن هذه 
�أن هذ�  �لدر��شة هي �لأوىل من نوعها �لتي تفرت�س 

�خلطر يتعدى خطر �لإ�شابة ب�شرطان �خل�شية.
بللو��للشللطللة معطيات  �للللدر��لللشلللة  �أيللللزنللللبللللورغ  و�أجلللللللرى 
�ل�شرطان  ملللر�للس  �مللللدين  �ل�شجل  مكتب  مللن  جمعها 
�طلع  حيث  بهيو�شنت،  للطب  بايلور  وكلية  بتك�شا�س 
عاقر�ً  رجللًا  و238  �ألللفللني  �إىل  تعود  فحو�شات  على 
�رتادو� عيادة بايلور لعلم �لذكور بني �لعامني 1989 

و2009.
لدى  عللامللاً   35.7 بلغ  �أعللمللارهللم  �أن متو�شط  ولحللظ 
م�شري�ً  �لأوىل،  للمرة  بالعقم  �إ�شابتهم  �شبب  تقييم 
�إىل �أن 451 من بينهم تبنّي �أن �شبب عقهم يعود �إىل 
�ألفاً  �أن  حللني  يف  منيهم،  يف  �ملنوية  �حللليللو�نللات  غياب 
لأ�شباب  بالعقم  م�شابون  بينهم  مللن  �آخللريللن  و787 

�أخرى.
متابعة  ملنيهم، متللت  �إجلللر�ء حتليل  بعد  �أنلله  و��للشللاف 
�شتدرج  �لللذيللن  �أولللئللك  ملعرفة  �شنو�ت  لل6.7  �لللرجللال 
�أ�للشللمللاوؤهللم يف مللكللتللب �للل�للشللجللل �ملللللدين لللللل�للشللرطللان يف 

تك�شا�س.

العقم عند الرجال يعر�صهم لل�صرطان

اأجنلينا متنع اأ�صدقاء براد من ح�صور زفافها
بع�س  �ملرتقب،  جللويل  و�أجنلينا  بيت  بللر�د  �لهوليوديني  �لنجمني  لللزفللاف  �لتح�شري�ت  تللو�جلله 
�ل�شطر�بات، بعدما منعت �ملمثلة �لأمريكية حبيبها من دعوة �أ�شدقائه �لذين يفرطون يف �شرب 
�لكحول �ىل �حلفل. وذكرت �شحيفة �ل�شن �لربيطانية �أن جويل حظرت على بيت دعوة كل من 
جونا هيل وكو�ننت تر�نتينو وفيليب �شاميور هوفمان، خوفاً من �إفر�طهم يف �شرب �لكحول يف 

�لزفاف، كما حّذرت من �أنه على �أقرب �أ�شدقاء �لنجم �لهولويدي جورج كلوين �أن يتنبه �إىل 
كمية �لنبيذ �لتي ي�شربها. وقال م�شدر مقّرب من �لنجمني �إن �أجنلينا تريد �أن يكون 

�حلفل ح�شارياً جد�ً وهي قلقة من عاد�ت بع�س �أ�شدقاء بر�د. و�أ�شاف �مل�شدر �أنها 
تعتقد �أنه �إذ� ح�شر جونا وكو�ننت ف�شيبد�آن باكر�ً يف �شرب �لكحول ويحدثان بلبلة. 
وذكرت �ل�شحيفة �أن �شيوف بيت لي�شو� �مل�شكلة �لوحيدة، بل يختلف �لنجمان حول 
�لإ�شبني فرتيد جويل �أن يكون �شقيقها  جيم�س يف حني يريد �ملمثل �لأمريكي �أن 
يكون �شقيقه دوغ هو �لإ�شبني. ي�شار �إىل �أن �لتح�شري�ت م�شتمرة لزفاف بيت وجويل 

�للذين لديهما 6 �أولد 3 منهم بالتبني و3 طبيعيون.


