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ال�سائق الإماراتي يحافظ على اآماله للدخول بني الع�رش 
الأوائل يف يوم �سعب على منت �سيارة �سيرتوين اأبوظبي

عربي ودويل

اإطالق جائزة وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي للتطبيقات الذكية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

4 مليون طفل �سوري 
يواجهون خطر الأمرا�ص

   

االنتهاء من م�سروع عنونة اأم القيوين خالل 3 �سنوات
•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

التخطيط  بدائرة  العنونة  ق�سم  رئي�س  املهند�س عبداهلل مفتي  اأكد 
الدائرة لديها خطة عمل لتنفيذ م�سروع  ان  القيوين  باأم  وامل�ساحة 
خالل  امل�سروع  من  االنتهاء  يتم  بحيث  كامل  ب�سكل  االم��ارة  عنونة 
الثالث �سنوات القادمة ، مو�سحا ان تنفيذ امل�سروع يهدف باالأ�سا�س 
اىل اال���س��ت��دالل على امل��ن��ازل وال��ع��ق��ارات واالإر����س���اد امل��ك��اين للمعامل 
ب�سدد  ال��دائ��رة  اأن  العنونة  ق�سم  رئي�س  وب��ن  ب��االم��ارة.   الرئي�سية 
مبنى   1000 يقارب من  ما  ترقيم  ي�سمل  م�سروع  تنفيذ  البدء يف 
وغريها،  جت��اري��ة  وم��ب��اين  �سكنية  م��ن��ازل  م��ن  اال�ستعمال  متعدد   ،
واملقطع   ،  1،2 وال��راأ���س   ، ال��رو���س��ة واحل��وي��ه  م��وزع��ة على مناطق 
1،2،3، باالإ�سافة الأ�سماء ال�سوارع لتلك املناطق وم�سميات الدوارات 
الفعاليات  لكافة  اال�ستدالل  عملية  لت�سهيل  التو�سيحية  واللوحات 

املقامة باملناطق احل�سرية.                                 )التفا�سيل �س3(

حتت رعاية هيئة الإمارات للهوية

�سندوق الزواج يقيم عر�سًا جماعيًا يف اأبوظبي
•• ابوظبي- فوؤاد علي

اأقام �سندوق الزواج وبرعاية ودعم من هيئة االإمارات للهوية عر�ساً 
اإم��ارات الدولة  اأبناء الوطن من خمتلف  56 عري�ساً من  ل�  جماعياً 
البناء  م�سرية  يف  ت�ساهم  مواطنة  اأ���س��رة  لتاأ�سي�س  ي�سعون  الذين  و 
م�ساء  االإح��ت��ف��االت  اأقيمت  و  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وال��ع��ط��اء حت��ت ظ��ل 
اخلمي�س املا�سي بفندق جمريا اأبراج االإحتاد يف اأبوظبي. وقال �سعادة 
علي عبيد الك�سف ع�سو جمل�س اإدارة �سندوق الزواج اأ�ساركم فرحة 
عر�سكم املبارك يف دولة اخلري والعز والكرامة وواحة االأمن واالأمان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  امل�سرية  قائد  م��ن  وامل��ك��رم��ات  العطاء  و�سعة 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة.           )التفا�سيل �س3( م�سعف ي�سري اىل اال�سرار التي حلقت مب�ست�سفى مدينة الرقة نتيجة ق�سف القوات النظامية )رويرتز(

مزيد من القتلى يف �سوريا وبوتني يحذر من نتائج رحيل الأ�سد 

املعار�سة ت�سقط طائرة حربية وتعلن تلقيها اأ�سلحة �ستغري �سكل املعركة

اإحتاد ُكّتاب م�سر يقرر �سحب الثقة من مر�سي
ا�ستباكات بني موؤيدي الرئي�س 

امل�سري ومعار�سيه يف بروفة 30 يونيو
•• القاهرة-وكاالت:

ت��ظ��اه��ر ع�����س��رات االالف م���ن امل�����س��ري��ن ام�������س يف 
القاهرة تاأييدا للرئي�س حممد مر�سي الذي ي�ستعد 
معار�سوه لتنظيم احتجاجات وا�سعة وحا�سدة نهاية 
االوىل  الذكرى  بالتنحي يف  تطالبه  احل��ايل  ال�سهر 
لتن�سيبه. وتقول حملة مترد املعار�سة اإنها جمعت ما 
15 مليون توقيع من مواطنن يدعمون  يزيد عن 

مقرتح اإجراء انتخابات مبكرة.
وجت��م��ع م��وؤي��دو م��ر���س��ي وه���م م��ن ج��م��اع��ة االخ���وان 
وال���ع���دال���ة وجماعات  احل���ري���ة  وح��زب��ه��ا  امل�����س��ل��م��ن 
اأم��ام جامع رابعة العدوية  واأح��زاب ا�سالمية اأخ��رى 
يف حي مدينة ن�سر ب�سرق القاهرة مرددين هتافات 
مناوئة ملعار�سيه . وهدد اال�سالميون الذين يقولون 
ان من حق مر�سي البقاء يف املن�سب اأربع �سنوات هي 
فرتته القانونية باأنهم لن ي�سمحوا الي رئي�س قادم 
ينتمي  ال��ذي  بالرئي�س  اأطيح  اذا  املن�سب  يف  بالبقاء 

جلماعة االخوان امل�سلمن.
من جهة اخرى اندلعت ا�ستباكات وترا�سق باحلجارة 
ب���ن م��ع��ار���س��ي ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري حم��م��د مر�سي 

اإبراهيم مبدينة  وموؤيديه يف حميط م�سجد القائد 
االأ�سكندرية ال�ساحلية.

وبداأت املناو�سات بعدما انطلق املعار�سون يف م�سرية 
الرئي�س واحل�سد  للتعبري عن معار�ستهم ل�سيا�سات 
و�سد  حكمه  �سد  هاتفن  يونيو   30 ي��وم  للخروج 

مر�سد جماعة االإخوان امل�سلمن.
ُكتَّاب م�سر، ام�س �سحب ثقته  اأعلن احتاد  اىل ذلك 
من الرئي�س امل�سري حممد مر�سي، داعياً اإىل اإجراء 

انتخابات رئا�سية مبكرة.
بنهاية اجتماع غري  اأ���س��دره  ب��ي��ان  واأك���د االحت���اد يف 
ومثقفي  واأدب���اء  ُكتاب  اأن  العومية،  جلمعيته  ع��ادي 
روا �سحب الثقة من الرئي�س حممد مر�سي  م�سر قرَّ
وت�سكيل  رة  مبكِّ رئا�سية  انتخابات  الإج��راء  وال��دع��وة 
ملختلف  ممثلن  ت�سم  موؤقتة  وطني  وف��اق  حكومة 

االجتاهات ال�سيا�سية والفكرية الوطنية.
ودعا االإحتاد اإىل حما�سبة امل�سوؤولن عن كل الدماء 
وال�����س��ه��داء ال���ذي���ن ���س��ق��ط��وا م���ن اأج����ل ث����ورة يناير 
وحتى  الثورة  منذ  البالد  �سهدتها  التي  واملظاهرات 
م�سر  بتاريخ  يليق  د�ستور  و�سع  �سرورة  واإىل  االآن، 

الد�ستوري وُيعبِّ عن التوافق الوطني املاأمول.

•• عوا�صم-وكاالت:

والق�سف  اال�����س����ت����ب����اك����ات  ح�������س���دت 
القتلى  م��ن  م��زي��دا  ب�سوريا  املتوا�سل 
ام�����س اجل��م��ع��ة، وح����ذر ن��ا���س��ط��ون من 
ت����ده����ور االأو������س�����اع يف ب��ع�����س اأح���ي���اء 
دم�سق املحا�سرة، بينما متكن م�سلحو 
املعار�سة من اإ�سقاط طائرة حربية يف 

حماة بو�سط البالد. 
وق�����ال احت�����اد ت��ن�����س��ي��ق��ي��ات ال����ث����ورة اإن 
قتلوا  اأط��ف��ال  بينهم  اأ�سخا�س  ع�سرة 
بر�سا�س االأمن ال�سوري مبدر�سة بئر 
وت�سغيل  غ��وث  ملنظمة  التابعة  ال�سبع 
يف  )اأون���روا(  الفل�سطينين  الالجئن 

خان ال�سيح بريف دم�سق.
التن�سيق  ج��ه��ت��ه��ا حت��دث��ت جل���ان  م���ن 
ال��ق�����س��ف املدفعي  امل��ح��ل��ي��ة ع��ن جت���دد 
على حي القابون بدم�سق لليوم الرابع 
دارت  دم�سق  ري��ف  ويف  ال��ت��وايل.  على 
ا���س��ت��ب��اك��ات ب��ن اجل��ي�����س احل���ر وقوات 
���س��ح��م وداري�������ا التي  ب��ي��ت  ال���ن���ظ���ام يف 
من  متقطعا  م��دف��ع��ي��ا  ق�سفا  ���س��ه��دت 
الدبابات التي حتيط باملدينة من جهة 

جديدة �سيدنايا.
بن  ا�ستباكات  دارت  دم�سق،  ري��ف  ويف 
اجل��ي�����س احل���ر وم��ق��ات��ل��ي ح���زب اهلل يف 
لل�سيدة  اإداري��ا  التابعة  البحدلية  بلدة 

ت�سلمنا  ات�سال هاتفي  وقال مقداد يف 
منها  احل��دي��ث��ة،  اال�سلحة  م��ن  دف��ع��ات 
ومنها  طلبناها،  التي  اال�سلحة  بع�س 
بع�س اال�سلحة التي نعتقد انها �ستغري 
م��ن ���س��ك��ل امل��ع��رك��ة يف م��واج��ه��ة قوات 

نظام الرئي�س ال�سوري ب�سار اال�سد.
وا������س�����اف ب�����داأن�����ا ب��ت�����س��ل��ي��م��ه��ا )ه����ذه 
اجلبهات،  على  للمقاتلن  اال�سلحة( 
و���س��ت��ك��ون ب��ع��ه��دة ���س��ب��اط حمرتفن 
احلر،  ال�سوري  اجلي�س  من  ومقاتلن 
راف�سا حتديد نوع هذه اال�سلحة التي 

و�سلت حديثا.
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ف���الدمي���ري ب��وت��ن ام�����س اجل��م��ع��ة ان 
�سيا�سي  ف��راغ  رو�سيا قلقة من ح��دوث 
الرئي�س  ت�����رك  ح�����ال  يف  ����س���وري���ا  يف 
ميال  واأن  االن  ال�سلطة  اال���س��د  ب�سار 

املت�سددون هذا الفراغ.
�سحفي  م�����وؤمت�����ر  يف  ب����وت����ن  وق��������ال 
م�سرتك مع امل�ست�سارة االملانية اأجنيال 
احتمال  م����ن  ق���ل���ق���ون  ن���ح���ن  م���ريك���ل 
حدوث فراغ �سيا�سي يف �سوريا يف حال 
القرارات االن بخ�سو�س  اتخاذ بع�س 

تغيري احلكومة يف �سوريا.
ال��ي��وم ويحدث  واأ���س��اف يرحل اال���س��د 
فراغ �سيا�سي - فمن �سيملوؤه.. رمبا... 

املنظمات االرهابية.

زي��ن��ب ب��ري��ف دم�����س��ق اجل��ن��وب��ي، وفق 
احلر  واأعلن  الثورة.  تن�سيقيات  احت��اد 
من جانبه �سيطرته على ب�ساتن بيت 
�سحم املحاذية لل�سيدة زينب، وقال اإنه 
ق�سف مواقَع حلزب اهلل باملنطقة. كما 
وعربن  داري��ا  يف  عنيفة  معارك  دارت 
و�سط  ال�������س���ام  وم��ع�����س��م��ي��ة  وزم���ل���ك���ا 
املركز  النظام. وق��ال  ق��وات  ق�سف من 
عنا�سر  ثمانية  اإن  ال�سوري  االإعالمي 
من حزب اهلل ولواء اأبو الف�سل العبا�س 

قتلوا يف الذيابية جنوبي دم�سق.
اإدل��ب، قالت كتائب املعار�سة  ويف ريف 
املواقع  م��ن  ب��ع��دد  تقدما  حققت  اإن��ه��ا 
التابعة للنظام، وقال نا�سطون اإن عددا 
واالألوية تخو�س معركة  الكتائب  من 
اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا م��ع��رك��ة ال��ف��ت��ح املبن 
لل�سيطرة على طريق اأريحا الالذقية، 
�سيطر على حاجز  اأن احل��ر  واأ���س��اف��وا 
ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى ه���ذا ال��ط��ري��ق، ودمر 

اآليات ل� النظامي.
املعار�سة  م��ق��ات��ل��و  اأع����ل����ن  ذل�����ك  اىل 
ال�����س��وري��ة ام�����س ت��ل��ق��ي��ه��م دف���ع���ات من 
�ساأنها  ال��ت��ي م��ن  اال���س��ل��ح��ة احل��دي��ث��ة 
القوات  م���ع  امل���ع���رك���ة  ���س��ك��ل  ت��غ��ري  ان 
املن�سق  اف�����اد  م���ا  ب��ح�����س��ب  ال��ن��ظ��ام��ي��ة، 
ال�سيا�سي واالعالمي للجي�س ال�سوري 

احلر لوؤي مقداد وكالة فران�س.

طفل ا�سيب يف الهجوم االنتحاري يتلقى العالج باحدى م�ست�سفيات كرات�سي

�سيارة ا�سعاف حتمل جثمان اليهودي الذي قتله احلار�س اال�سرائيلي ظنا اأنه فل�سطيني

•• عوا�صم-وكاالت:

الطفل  ح����ق����وق  جل���ن���ة  ات���ه���م���ت 
امل��ت��ح��دة القوات  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
االإ�سرائيلية بقتل مئات االأطفال 
اآالف  واإ����س���اب���ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 
اآخ����ري����ن خ�����الل ع�������س���رة اأع�������وام، 
واأكدت اأن اإ�سرائيل اأ�ساءت معاملة 
اأطفال فل�سطينين عب تعذيبهم 

وا�ستخدامهم دروعا ب�سرية. 
اإن  ت���ق���ري���ر  ال��ل��ج��ن��ة يف  وق����ال����ت 
االأط������ف������ال ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن مل 
يتعر�سوا للتمييز فقط بل اأي�سا 
انتهاك  اإىل  ي��رق��ى  ال���ذي  للعنف 

حقوق االإن�سان.
االأط��������ف��������ال  اأن  واأو���������س��������ح��������ت 
يعتقلهم  ال��ذي��ن  الفل�سطينين 
يتعر�سون  وال�����س��رط��ة  اجل��ي�����س 
ب�سكل ممنهج ل�سوء املعاملة، ويف 
تعذيب،  ممار�سات  كثرية  اأح��ي��ان 
ويجري التحقيق معهم بالعبية 
-وهي لغة ال يفهمونها- ويوقعون 
ع��ل��ى اع���رتاف���ات ب��ال��ع��بي��ة حتى 

يفرج عنهم.
واأق����ر ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي اأع����ده 18 
خ���ب���ريا م�����س��ت��ق��ال ب�����اأن االأط���ف���ال 

حار�س ا�سرائيلي يقتل يهوديا بالقد�س ظن اأنه فل�سطينيا

االأمم املتحدة: ا�سرائيل قتلت مئات االأطفال الفل�سطينيني

ع�سرات القتلى واجلرحى يف هجوم انتحاري بباك�ستان
•• ا�صالم اباد-وام:

من  ع��دد  بينهم  اآخ���رون   30 اأ�سيب  فيما  م�سرعهم  �سخ�سا   15 لقي 
االأطفال عندما فجر مهاجم انتحاري نف�سه و�سط امل�سلن الذين كانوا 
ي�ستعدون الداء �سالة اجلمعة يف م�سجد تابع ملدر�سة دينية يف �ساحية 
كل�سن على م�سارف بي�ساور عا�سمة اقليم خيب بختون خوا �سمال غرب 
اطلق  اخر  ان مهاجما  �سفيع اهلل خان  ال�سرطة  وق��ال مفت�س  باك�ستان. 
النار على حرا�س االمن بينما ت�سلل االنتحاري من باب خلفي للمدر�سة 
يف وقت كان امل�سلون ي�ستمعون اىل اخلطبة امام امل�سجد وفجر �سرتته 
بالنوافذ  دم��ار  احل��اق  اىل  ادت  التي  املتفجرة  بالكرات  املليئة  النا�سفة 
بينما  الفرار  املهاجم متكنوا من  املتواطئن مع  ان  واجل��دران. ويعتقد 
اأي جهة م�سوؤوليتها  املنطقة بحثا عنهم ومل تعلن  طوقت قوات االمن 

ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال�������س���راع م���ا زال����وا 
لكن  وي�����س��اب��ون،  حتفهم  ي��ل��ق��ون 
اجلانب  ع��ل��ى  ت��ق��ع  اأك���ب  خ�سائر 

الفل�سطيني.
وذكرت اللجنة اأن اأغلب االأطفال 
يلقى  ال����ذي����ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 
باإلقاء  يتهمون  عليهم  القب�س 
احل����ج����ارة، وه����ي ج���رمي���ة ميكن 
لل�سجن  ع���ق���وب���ت���ه���ا  ت�������س���ل  اأن 
جنودا  اأن  واأك���دت  عاما،  ع�سرين 
طبيعة  على  �سهدوا  اإ�سرائيلين 

االع��ت��ق��ال ال��ت��ي ك��ث��ريا م��ا تكون 
تع�سفية.

واأب�����دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��اب��ع��ة لالأمم 
الرف�س  ب�سبب  اأ���س��ف��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
للرد  اإ����س���رائ���ي���ل  م����ن  امل�����س��ت��م��ر 
ع���ل���ى ط���ل���ب���ات احل���������س����ول على 
االأرا�سي  اأطفال  ب�ساأن  معلومات 
اجلوالن  وه�سبة  الفل�سطينية 

منذ اآخر مراجعة عام 2002.
االأطفال  مئات  اإن  التقرير  وق��ال 
واأ�سيب  ق��ت��ل��وا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

التي  ال�����ف�����رتة  خ������الل  االآالف 
يغطيها التقرير، نتيجة عمليات 
ب���غ���زة حيث  ع�����س��ك��ري��ة خ���ا����س���ة 
�سربات  ���س��ن  يف  ال��دول��ة  مت�سي 
ذات  مناطق  على  وبحرية  جوية 
كثافة �سكانية مرتفعة بها وجود 

كبري لالأطفال.
وجاء يف التقرير اأنه خالل فرتة 
ال�سنوات الع�سر مت اإلقاء القب�س 
طفل  اآالف  ���س��ب��ع��ة  ن���ح���و  ع���ل���ى 

فل�سطيني.
ج���اء ه���ذا يف ال���وق���ت ال����ذي لقي 
ام�س  م�سرعه  يهودي  �ساب  فيه 
اجل��م��ع��ة ب��ر���س��ا���س رج����ل اأم���ن 
ب��ال��ق��رب م��ن امل�سجد  ا���س��رائ��ي��ل��ي 
ال�سرقية.  ال��ق��د���س  يف  االق�����س��ى 
وبح�سب امل�سادر اال�سرائيلية فقد 
وقع احلادث عند ال�ساعة 7:40 
من �سباح ام�س يف منطقة قريبة 
مدينة  يف  االق�����س��ى  امل�سجد  م��ن 
احلار�س  اأط���ل���ق  ح��ي��ث  ال���ق���د����س 
ال�ساب  ع��ل��ى  ال��ن��ار  اال���س��رائ��ي��ل��ي 
اليهودي ظنا منه انه فل�سطيني 
ي��ده يف جيبه  ال�ساب  و�سع  حيث 
لرواية  وف��ق��ا  واك���ب  اهلل  و���س��اح 

احلار�س اال�سرائيلي. 

تركيا تهدد برد على املانيا اذا عرقلت 
االأوروب��ي  االحت��اد  اىل  ان�سمامها 

•• انقرة-ا.ف.ب:

ح���ذر وزي����ر ال�������س���وؤون االوروب���ي���ة 
الرتكي ايجيمن باغي�س اجلمعة 
امل�ست�سارة االملانية انغيال مريكل 
من اي حماولة لعرقلة فتح ف�سل 
ان�سمام  م��ف��او���س��ات  م��ن  ج��دي��د 

انقرة اىل االحتاد االوروبي.
ال�سحافين  ام���ام  باغي�س  وق���ال 
الذي  اخل��ط��اأ  ت�سحح  ان  اآم���ل يف 
ان ذلك  او  ارتكبته االثنن )...( 
ا�سارة  يف  فعل  ردود  اىل  ���س��ي��وؤدي 
بروك�سل  م��ن  م��رت��ق��ب  ق���رار  اىل 

اال�سبوع املقبل. 
ت�سريحات  يف  ب��اغ��ي�����س  وا����س���اف 
الرتكية  االع���الم  و�سائل  نقلتها 
ان ت��رك��ي��ا ل��ي�����س��ت ب��ل��دا ك����اأي بلد 
مناورة  اع��ت��به  م��ا  منتقدا  اخ���ر، 
انتخابية �سهلة من جانب مريكل 
مع اقرتاب االنتخابات الت�سريعية 

يف املانيا.

اجلي�س اللبناين يطوق الربملان بعد احتجاجات 
•• بريوت-رويرتز:

طوق اجلي�س اللبناين املنطقة التي يقع فيها مبنى البملان يف بريوت 
بعد  العنف  ملنع  ���س��ارم  اج���راء  باتخاذ  وه��دد  ام�س  ال�سائكة  باال�سالك 
ليلة �سهدت ا�سطرابات اأججتها احلرب يف �سوريا وال�سلل ال�سيا�سي يف 
الداخل. وا�ستبك نحو 100 حمتج اأغ�سبهم تاأجيل االنتخابات العامة 
من يونيو حزيران اىل العام القادم مع ال�سرطة الليلة املا�سية بالقرب 
متعهدين  ال�سائكة  اال�سالك  اأم��ام  حمتجا   20 واعت�سم  البملان.  من 

مبوا�سلة االحتجاج.
وخالل املظاهرة التي غلب عليها الطابع ال�سلمي يف و�سط بريوت اأغلق 
اأخ��رى من العا�سمة ويف  اأج��زاء  حمتجون الطرق باطارات م�ستعلة يف 

بلدات ب�سهل البقاع يف �سرق لبنان.
وقال املتظاهرون انهم يحتجون ت�سامنا مع �سكان بلدة عر�سال ب�سهل 
�سيعة  اأربعة  التي حتقق يف مقتل  االم��ن  ق��وات  ان  التي يقولون  البقاع 

بالر�سا�س يوم االحد عزلتها.
يف  ال�سراع  ب�سبب  البقاع  منطقة  يف  الطائفية  العنف  اأعمال  وا�ستدت 
�سوريا حيث ان�سم مقاتلون من حزب اهلل ال�سيعي وم�سلحون لبنانيون 

�سنة اىل طريف ال�سراع الذي بداأ منذ 27 �سهرا.
و�سقطت �سواريخ من مواقع ي�ستبه اأنها تابعة ملقاتلي املعار�سة ال�سورية 
على بلدات �سيعية يف لبنان منذ تدخل حزب اهلل منا�سرا قوات الرئي�س 
ب�سار اال�سد ال�ستعادة بلدة الق�سري احلدودية من مقاتلي املعار�سة هذا 

ال�سهر.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:24  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   07:16  
الع�ساء......   08:46
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اخلمي�س القادم مناق�سة قانون 
تون�س؟ يف  ال�سيا�سي  العزل 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

ح�سم املجل�س التا�سي�سي التون�سي 
اج��ت��م��اع مكتبه  وق����رر يف  االأم�����ر 
ام�������س ع���ق���د ج��ل�����س��ة ع���ام���ة يوم 
االأربعاء 26 جوان املقبل لعر�س 
الرئي�س  اإع��ف��اء  الئحة  ومناق�سة 
املن�سف  حممد  املوؤقت  التون�سي 

املرزوقي من مهامه.
ك��م��ا ت��ق��رر ع��ق��د جل�سة ع��ام��ة يف 
اليوم املوايل اخلمي�س 27 جوان 
قانون  م�سروع  ومناق�سة  لعر�س 
للثورة  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ت��ح�����س��ن 
التاأ�سي�سي  امل��ج��ل�����س  ل��ي��ن��ط��ل��ق 
جويلية  غ������رة  ي������وم  ال���ت���ون�������س���ي 
م�سروع  م��ن��اق�����س��ة  يف   2013
وكانت  ف�سال.  ف�سال  ال��د���س��ت��ور 
ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة يف ت��ون�����س قد 
االإدارية  املحكمة  اأن  اأم�س  اأوردت 
ق�������ررت اإي�����ق�����اف مت����ري����ر ق���ان���ون 
بع�س  ل��وج��ود  ال�سيا�سي  ال��ع��زل 
االإخ������الالت االإج���رائ���ي���ة ب��ع��د اأن 
كان منتظرا اأن يتم اأم�س اجلمعة 
حتديد تاريخ ملناق�سته يف املجل�س 

التاأ�سي�سي.
وك����ان ع����دد م���ن حم��ام��ي رئي�س 
ال��ب��اج��ي قائد  ن���داء تون�س  ح��زب 
ق�سية  رف��ع  ق���رروا  ق��د  ال�سب�سي 

لدى املحكمة االإدارية.
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اإدارة التفتي�س االأمني يف �سرطة دبي تنفذ الف و329 مهمة يف 5 ا�سهر
قامت  حيث  االأخ���رى  الفعاليات  من  وغريها  العاملي  ال�سحة 
اإدارة التفتي�س االأمني يف تاأمن 461 فعالية يف اخلم�سة اأ�سهر 
من العام اجلاري. وا�سار املقدم عبد ال�سالم ال�سام�سي اإىل اأن 
بداية  منذ  البولي�سية  الكالب  ملدربي  دورت��ن  عقدت  االإدارة 
وور�س  تدريبية  دورات  بعقد  االإدارة  قامت  كما  اجل��اري  العام 
عمل لالإدارات العامة االأخرى يف �سرطة دبي وبلغت الزيارات 
 40 االأم��ن��ي  التفتي�س  الإدارة  والداخلية  اخلارجية  املدر�سية 
وقال  املدار�س  وطالبات  طلبة  من  العديد  منها  ا�ستفاد  زي��ارة 
�سهادة   18 نالت  االأمني  التفتي�س  اإدارة  اإن  ال�سام�سي  املقدم 
�سكر وتقدير منذ بداية العام اجلاري اإىل االآن وذلك تقديرا 
جلهود االإدارة مل�ساركتها تلك اجلهات يف منا�سباتهم وفعالياتهم 

من خالل عرو�س الكالب البولي�سية. 

•• دبى-وام:

نفذت اإدارة التفتي�س االمني كيه9 - يف االدارة العامة لالأدلة 
مهمة  و329  األ��ف��ا  دب��ي  �سرطة  يف  اجل��رمي��ة  وع��ل��م  اجلنائية 
مهام  �سملت  اجل��اري  العام  من  االأوىل  اأ�سهر  اخلم�سة  خ��الل 
احلرا�سة ومهمات تتبع االأثر والبحث عن اجلثث واملفقودين 
والك�سف عن م�سببات احلرائق ومهمات متييز الرائحة ومهام 
ت�ساعد  التي  االأدل��ة  املتعلقات يف م�سرح اجلرمية وغريها من 
الفرق املخت�سة يف ك�سف غمو�س الق�سايا. وقال املقدم خبري 
اإن  االأم��ن��ي  التفتي�س  اإدارة  مدير  ال�سام�سي  ال�سالم  عبد  اأول 
الكالب البولي�سية تلعب دورا يف توفري اأعلى املعدالت االأمنية 
و�سبطها  اجل���رمي���ة  م��ك��اف��ح��ة  اإل��ي��ه��ا  ي��ن��اط  ح��ي��ث  للمجتمع 

وامل�ساعدة يف اأعمال ال�سبط الق�سائي لبع�س اجلرائم بالتعاون 
والتاأكد من  والتاأمن  االأخرى  االأمنية  والتن�سيق مع اجلهات 
مما  وخلوها  والفعاليات  واالأماكن  املواقع  من  الكثري  �سالمة 
يعك�ر �سالمتها و�سالمة املجتمع باالإ�سافة لدورها يف التوعية 
االأمنية الأفراد اجلمهور عن دور الكالب يف مكافحة اجلرمية 
وتقدمي خدماتها الأف��راد اجلمهور عن كيفية تدريب ورعاية 
االمني  التفتي�س  اإدارة  اأن  ال�سام�سي  املقدم  واأو���س��ح  ال��ك��الب. 
والفعاليات  امل��ع��ار���س  ب��ن  م��ا  م��وزع��ة  فعالية  يف40  ���س��ارك��ت 
ال��ف��رتة نف�سها م��ن العام  ال��ع��م��ل خ���الل  االج��ت��م��اع��ي��ة وور�����س 
امل�ساركة يف معر�س بيديغري وفعاليات القوافل  اجلاري مثل 
الثقافية ومعر�س االأدلة اجلنائية يف جامعة ال�سارقة وفعاليات 
معر�س انرت�سيك وامل�ساركة يف احتفاالت دولة االإم��ارات بيوم 

عبداهلل بن زايد يبعث ر�سالة 
خطية اإىل وزير خارجية ليبيا

•• طرابل�ص-وام:

الدكتور حممد  اإىل معايل  ر�سالة خطية  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  ال�سيخ عبد اهلل بن  �سمو  بعث 
اإحممد عبد العزيز وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف ليبيا. �سلم الر�سالة �سعادة �سعيد عبيد الكعبي 
�سفري الدولة لدى طرابل�س خالل ا�ستقبال معايل وزير اخلارجية له يف مكتبه م�ساء ام�س االول مبقر 
دولة  بن  االأخوية  العالقات  بعمق  العزيز  عبد  حممد  الدكتور  معايل  واأ�ساد  الليبية.  اخلارجية  وزارة 
االإمارات العربية املتحدة و ليبيا. وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية املتميزة التي تربط البلدين 
ال�سقيقن بجانب عدد من املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرتك. ح�سر اللقاء ال�سيد �سامل ابراهيم بن اأحمد 

النقبي ال�سكرتري االأول وال�سيد حممد حمد الزعابي ال�سكرتري االأول ب�سفارة الدولة يف طرابل�س.

ار بالب�سر الداخلية تن�سر ثقافة مكافحة االتجّ
•• اأبوظبي-الفجر:

لل�سرطة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نظمت 
وزارة  يف  االحت�����ادي�����ة  اجل���ن���ائ���ي���ة 
تعريفية؛  عمل  ور���س��ة  الداخلية 
مكافحة  ث���ق���اف���ة  ن�����س��ر  ب���ع���ن���وان 
عدد  مب�ساركة   ، بالب�سر  االجت���ار 
ال�سف  و���س��ب��اط  ال�����س��ب��اط  م���ن 
لل�سرطة  ال��ت��اب��ع��ة  االإدارات  يف 
اجلنائية االحتادية، واإدارة حقوق 
الن�ساء  اإي����واء  وم��راك��ز  االن�����س��ان، 
واالأط��ف��ال، وذل��ك يف فندق القرم 

ال�سرقي باأبوظبي.
اأحمد  ال��ع��م��ي��د  ال���ور����س���ة  ح�����س��ر 
حممد نخرية، مدير اإدارة حقوق 

ومنظمات حقوق االإن�سان.
ال���ق���ان���ون  �����س����دور  اأن  واأ������س�����اف 
 2006 51 لعام  االحت���ادي رق��م 
بالب�سر،  �ساأن مكافحة االجتار  يف 
اللجنة  ت�سكيل  م��ن  ت�سمنه  وم��ا 
بالب�سر  االجتار  ملكافحة  الوطنية 
ج���اءا ت��ت��وي��ج��اً جل��ه��ود ال��دول��ة يف 

جمال مكافحة هذه اجلرمية. 
الداخلية حري�سة  وزارة  اإن  وقال 
التعاون  تعزيز  على  احلر�س  كل 
املنظمات  م��ع  والتن�سيق  ال���دويل 
احلكومية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��دول��ي��ة 
وغ�������ري احل����ك����وم����ي����ة وال���ه���ي���ئ���ات 
الق�ساء  يف  للم�ساعدة  ال��دول��ي��ة 
بالب�سر، من  على جرائم االجت��ار 

االإن�سان بوزارة الداخلية، والعميد 
حممد غدير الكتبي، نائب مدير 
عام ال�سرطة اجلنائية االحتادية، 
مدير  ال�سام�سي،  ح�سن  والعقيد 
وعدد  االحت����ادي،  التحقيق  اإدارة 

من �سباط وزارة الداخلية.
اأحمد  ال��ع��م��ي��د  ال���ور����س���ة  اف��ت��ت��ح 
االإمارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��داً  نخرية 
اهتماماً  اأول����ت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
كرامته  و�سون  باالإن�سان،  مبكراً 
لبناء  احلقيقية  ال��روة  باعتباره 
امل��ج��ت��م��ع، وب���ذل���ت ج���ه���وداً كبرية 
ومتوا�سلة ملكافحة جرائم االجتار 
بالب�سر، وكانت هذه اجلهود حمل 
اإ�سادة وتقدير من املجتمع الدويل 

خالل اتخاذ حزمة من االإجراءات 
الكفيلة باحلد من هذه اجلرائم، 
وال����دورات  العمل  ور����س  وتنظيم 
ن�سر  بهدف  والندوات،  التدريبية 
املعرفة ورفع م�ستوى الوعي العام 
لدى �سباط ال�سرطة، فيما يتعلق 
جرائم  مكافحة  ق��ان��ون  بتطبيق 

االجتار بالب�سر.
ب��اأن حتقق هذه  اأمله  واأع���رب عن 
ال��ور���س��ة االأه����داف امل��رج��وة منها، 
التوفيق  دوام  للجميع  م��ت��م��ن��ي��اً 

والنجاح.
و�سرح املقدم حمد را�سد الزعابي، 
رئ��ي�����س ق�����س��م م��ك��اف��ح��ة االجت����ار 
االجتار  جرمية  مفهوم  بالب�سر، 

ب��ال��ب�����س��ر، واآل����ي����ة ال���ت���ع���رف على 
�سحايا االجتار بالب�سر والقواعد 
االأدلة اجلنائية،  االأ�سا�سية جلمع 

التحقيق  وج�����وان�����ب  وم�����راح�����ل 
ق�������س���اي���ا االجت������ار  اجل����ن����ائ����ي يف 

بالب�سر.

التمارين  اإج��راء عدد من  كما مت 
االأ�ساليب  ت��ب��ن  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل��ي��ة 
والطرق التي يقوم بها املجرمون؛ 

واإجبارهم  ال�سحايا  ال���س��ت��غ��الل 
منافية  ب����اأع����م����ال  ال���ق���ي���ام  ع���ل���ى 

للقانون.

اأكادميية �سرطة دبي تطلع على برامج التدريب مب�سرح اجلرمية االحتادية
ق�سم  رئي�س  احل��م��ادي،  عبدالوهاب  علي  النقيب  الوفد  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
الدعم والت�سكيالت االإقليمية، والنقيب حممد علي عبدالكرمي، مديرفرع 
التدريبية،  واملناهج  التدريب  نظام  ع��ن  �سرحاً  وق��دم��ا  ال��ت��دري��ب،  ���س��وؤون 
والذي  اال�سكتلندية،  ال�سرطة  مع  بالتعاون  اإع���داده  مت  ال��ذي  والبنامج 
مب�سرح  التحقيق  يف  الدبلوم  �سهادة  على  احل�سول  اإىل  الفاح�س  ي��وؤه��ل 

اجلرمية.
ل�سرطة  العامة  بالقيادة  اجلرمية  م�سرح  �سباط  من  ع��دد  اللقاء  ح�سر 
م�سرح  الإدارة  بال�سكر  ال�����س��وي��دي  امل��ق��دم  ت��ق��دم  اجل��ول��ة  ن��ه��اي��ة  ويف  دب���ي. 
امللحوظ؛  وتقدمها  البارز  بدورها  م�سيداً  والعاملن،  االحتادية  اجلرمية 
مب�ستوى  االرت��ق��اء  بهدف  امل�ستمر  والتح�سن  التطوير  جهود  ثمن  كما 
االأداء ال�سرطي واالأمني، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح، ومت تبادل 

الدروع التذكارية بن اجلهتن.

•• اأبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من من اأكادميية �سرطة دبي على البامج التدريبية واملن�ساآت، 
التابعة  التدريب يف قرية م�سرح اجلرمية االحتادية يف عجمان،  واأن�سطة 
اجلنائية  لل�سرطة  العامة  االإدارة  يف  االحت��ادي��ة؛  اجلرمية  م�سرح  الإدارة 
االأجهزة  وت��ب��ادل اخل��بات بن  التعاون  اإط��ار  وذل��ك يف  الداخلية،  ب���وزارة 
ال�سرطية . وتعرف الوفد، برئا�سة املقدم الدكتور �سيف غامن ال�سويدي؛ 
مدير اإدارة التطبيقات القانونية وال�سرطية، يرافقه املقدم الدكتور طارق 
الها�سمي، رئي�س ق�سم التطبيقات اجلنائية، على دور فريق م�سرح اجلرمية 
الذي  والتقني؛  الفني  وال��دع��م  وال��ب��الغ��ات،  احل���وادث  اإىل  االنتقال  عند 
تقدمه اإدارة م�سرح اجلرمية االحتادية الأق�سام م�سرح اجلرمية باالإمارات 

ال�سمالية.
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)تاك�سي دبي( تفتح باب الت�سجيل لتعيني �سائقي مركبات اأجرة بنظام العمولة
•• دبي-الفجر :

اأعلنت موؤ�س�سة تاك�سي دبي بهيئة الطرق واملوا�سالت، عن فتح 
باب الت�سجيل لتعين �سائقن مركبات اأجرة يف املوؤ�س�سة بنظام 
العمولة وب�سكل فوري بعد اجتياز االختبار يف املبنى الرئي�سي 
ملوؤ�س�سة تاك�سي دبي الطابق االأر�سي يف منطقة املحي�سنة رقم 

4 يف اإطار �سعيها لتزويد اأ�سطول مركباتها. 
وذكر ال�سيد مروان عثمان، مدير اإدارة �سوؤون �سائقي االأ�سطول 
�سروطا  و�سعت  دبي  تاك�سي  موؤ�س�سة  اأن  املوؤ�س�سة،  يف  باالإنابة 
واجب توافرها لل�سائقن لاللتحاق بالعمل لديها منها على 

اإدارة �سوؤون �سائقي االأ�سطول  ال�سيد مدير  باإمارة دبي. ودعا 
توظيف  لق�سم  التقدم  ال�سروط  فيه  تتوافر  من  كل  باالإنابة 
الإجراء  �سخ�سياً  االأ�سطول  �سائقي  �سوؤون  اإدارة  يف  ال�سائقن 
الكائن مبنطقة  املوؤ�س�سة  وذل��ك يف مقر  ف��وري  ب�سكل  املقابلة 
اللولو يف  76 بالقرب من قرية  4 �سارع رقم  املحي�سنة رقم 
ال�ساعة  )من  الر�سمي  ال��دوام  �ساعات  خالل  املذكورة  الفرتة 
الوثائق  1:00 ظهراً( وبحوزته  ال�ساعة  اإىل  7:30 �سباحاً 
التالية : )ن�سخة عن ال�سرية الذاتية ون�سخة من جواز ال�سفر 
ورخ�سة القيادة االأ�سلية( ولال�ستف�سار الرجاء االت�سال على 

هاتف رقم )2080637- 04 اأو 04-2080554(. 

�سبيل املثال: اأن يكون لديه رخ�سة قيادة خفيفة �سارية املفعول 
ولديه  وال�سلوك  ال�سرية  ح�سن  يكون  اأن  الدولة،  من  �سادرة 

االإملام باللغة االإجنليزية )قراءة وحمادثة(. 
اإقامة  اأن تكون لديه  اأنه على ال�سائق املقدم للطلب  واأ�ساف: 
�سارية املفعول قابلة للتحويل اأو تاأ�سرية زيارة �سارية املفعول 
الأكر من �سهر على االأقل، وجواز �سفر �ساري املفعول ملدة اأكر 
من �ستة اأ�سهر، اأن ال يقل عمره عن 21 �سنة وال يزيد على 45 
�سنة ميالدية، واأن يكون ح�سن املظهر، واأن يجتاز الفحو�سات 
املطلوبة  امل���ه���ارات  وم���ن  االإق���ام���ة.  لتثبيت  امل��ع��ت��م��دة  الطبية 
للح�سول على هذه الوظيفة االملام بجميع املواقع اجلغرافية 

حتت رعاية هيئة الإمارات للهوية

�سندوق الزواج يقيم عر�سًا جماعيًا يف اأبوظبي

•• ابوظبي- فوؤاد علي

اأق����ام ���س��ن��دوق ال�����زواج وب��رع��اي��ة و 
للهوية  االإم������ارات  هيئة  م��ن  دع���م 
من  عري�ساً   56 ل���  جماعياً  عر�ساً 
اإمارات  ال��وط��ن م��ن خمتلف  اأب��ن��اء 
لتاأ�سي�س  ي�سعون  الذين  و  الدولة 
م�سرية  يف  ت�ساهم  م��واط��ن��ة  اأ���س��رة 
القيادة  ظل  حتت  والعطاء  البناء 
االإحتفاالت  اأق��ي��م��ت  و  ال��ر���س��ي��دة 
بفندق  امل��ا���س��ي  اخل��م��ي�����س  م�����س��اء 

جمريا اأبراج االإحتاد يف اأبوظبي .
الك�سف  عبيد  ع��ل��ي  ���س��ع��ادة  ق���ال  و 
ع�سو جمل�س اإدارة �سندوق الزواج 
يف  امل��ب��ارك  عر�سكم  فرحة  اأ�ساركم 
دول����ة اخل���ري و ال��ع��ز وال���ك���رام���ة و 
واحة االأمن و االأمان و�سعة العطاء 
�سمو  امل�سرية  قائد  من  واملكرمات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

اأخيه  و  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم���ل�������س 
ال�سيخ  �سمو  االأول  الفريق  و  دب��ي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
يولون  ال���ذي���ن  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الرعاية و االإهتمام و املتابعة الأنها 
�سجرة اخلري الذي غر�سها الراحل 
ال��ك��ب��ري م��وؤ���س�����س االإحت�����اد �ساحب 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سموال�سيخ 
�سار عليه  و  ث��راه  اهلل  نهيان طيب 

اأبناءه املخل�سون .
الذي  البهيج  العر�س  اأن  اأ���س��اف  و 
و  للهوية  االإم�����ارات  هيئة  ت��راع��اه 
���س��ن��دوق ال�����زواج ل��ه��و دالل����ة على 
توثقه  ال�����ذي  امل�����س��ت��م��ر  ال���ت���ع���اون 
���س��ن��دوق ال����زواج م��ن اآج���ل �سراكة 

يف  املختلفة  القطاعات  بن  و  بينه 
من  املتما�سك  االإماراتي  جمتمعنا 
اآجل ت�سجيع الزواج بن املواطنن 
امل�ستقبل  جيل  الإيجاد  واملواطنات 
لوطنهم  املحبن  الوطن  اأبناء  من 
املحافظة  و  قادتهم  و  لدولتهم  و 

على مكت�سبات دولتنا املعطاة .
امل��زروع��ي نائب  �سعادة علي  ق��دم  و 
للهوية  االإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  للعر�سان  التهنئة 
الر�سيدة  للقيادة  رف��ع  و  ال�سعيدة 
و على راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل اأ���س��م��ى اأي����ات 
رعايتها  ع��ل��ى  وال���ع���رف���ان  ال�����س��ك��ر 
الدائمة و متابعتها احلثيثة لكافة 
االإمارات  �سباب  التي تهم  الق�سايا 
ويف مقدمتها تكوين اأ�سرة متما�سكة 
اإىل  الكرمية و�سواًل  تنعم باحلياة 

متكن ال�سباب بامل�ساهمة يف عملية 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة  التنمية 
دورهم  ت��اأدي��ة  و  احلبيبة  اإم��ارات��ن��ا 

جتاه جمتمعهم و وطنهم .
اأن هيئة االإمارات  امل��زروع��ي  اأك��د  و 
للهوية برئا�سة الفريق االأول �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
لرعاية  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
العام  يف  و  االأول  ال��ه��وي��ة  ع��ر���س 
ال��ه��وي��ة بتوجيهات  ب���ادرت  امل��ا���س��ي 
���س��ام��ي��ة م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ ه���زاع 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�سمو  ال��ف��ري��ق  مب��ت��اب��ع��ة  و  االإدارة 

اأ�سرتنا  و  خ���ا����س  ب�����س��ك��ل  ح��ظ��ي��ت 
اأوجه  بكافة  عام  ب�سكل  االإماراتية 
قيادتنا  الرعاية من قبل  و  الدعم 
من  متكيننا  اآج����ل  م���ن  ال��ر���س��ي��دة 
اأهدافها  حتقق  و  ب��اأدواره��ا  القيام 
ع��ل��ى اأف�����س��ل وج���ه مم��ك��ن و وفرت 
قيادتنا الر�سيدة حفظها اهلل كل ما 
من �ساأنه توفري االإ�ستقرار لالأ�سرة 
اإىل  متا�سكها  حتقيق  و  االإماراتية 
جانب تخفيف االأعباء على ال�سباب 
الراغب يف الزواج و من هذا املنطلق 
على  امل�ستمر  الهيئة  حر�س  ي��اأت��ي 
االأع��را���س اجلماعية  دع��م  و  رعاية 
الذي ي�سكل �سكاًل راقياً من اأ�سكال 

ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رعاية  على  االإدار  جمل�س  رئي�س 
ع���ر����س ال��ه��وي��ة ال���ث���اين و جم����دداً 
للهوية  االإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  ت��ت�����س��رف 
الثالث  ال��ه��وي��ة  ع��ر���س  ت��رع��ى  اأن 
االإمارات  �سباب  من  كوكبة  بزفاف 
تعزيز  على  حر�سنا  م��ن  انطالقاً 
و�سعينا  االأعرا�س اجلماعية  ثقافة 
مواطنة  اأ����س���رة  ب��ن��اء  يف  مل�����س��اه��م��ة 
�ساحلة ت�سع اأولوياتها رد اجلميل 
للوطن املعطاء و قيادته الر�سيدة . 
و اأو�سح على املزورعي نائب املدير 
لهيئة االإمارات للهوية مدير قطاع 
االإجتماعية  ال�سيا�سة  اأن  العمليات 

االإجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  و  ال���ت���ع���اون 
ال�سباب  م�ساعدة  اإىل  تهدف  التي 
لتكوين اأ�سرهم على قواعد را�سخة 
و  م�ستقبلهم  تر�سم  و  م�ستقرة  و 
اأ�س�س  على  الزوجية  حياتهم  بناء 
�سليمة ت�سارك يف م�سرية اخلري و 

والنماء يف وطننا املعطاء .
اجلماعي  ال��ع��ر���س  ه����ذا  ي��ع��ت��ب  و 
�سندوق  ت��ق��ي��م��ه  ال����ذي  اخل��ام�����س 
ال���������زواج وت���ب���ق���ى اأرب�����ع�����ة اأع����را�����س 
ال�سنوية  خ��ط��ت��ه��ا  وف����ق  ج��م��اع��ي��ة 
بع�ساً  ال��ع��ي��ال��ة  ف���رق���ة  ق���دم���ت  و 
احتفاًء  ال�����س��ع��ب��ي��ة  االأه����ازي����ج  م���ن 

بالعر�سان.

االنتهاء من م�سروع عنونة اأم القيوين خالل ثالث �سنوات
•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

اأكد املهند�س عبدالل�ه مفتي رئي�س 
التخطيط  ب��دائ��رة  العنونة  ق�سم 
الدائرة  ان  القيوين  ب��اأم  وامل�ساحة 
م�سروع  لتنفيذ  عمل  خطة  لديها 
كامل  ب�������س���ك���ل  االم�����������ارة  ع���ن���ون���ة 
امل�سروع  م��ن  االن��ت��ه��اء  يتم  بحيث 
خ���الل ال��ث��الث ���س��ن��وات ال��ق��ادم��ة ، 
يهدف  امل�سروع  تنفيذ  ان  مو�سحا 
على  اال����س���ت���دالل  اىل  ب���االأ����س���ا����س 
املكاين  املنازل والعقارات واالإر�ساد 

للمعامل الرئي�سية باالمارة.

واأ�ساف عبداهلل مفتي ، اأن امل�سروع 
املزمع تنفيذه ي�سمل كذلك لوحات 
ار�سادية للمباين احلكومية املحلية 
اي�سال  ب��ه��دف   ، ك��ام��ل��ة  ب���االم���ارة 
اجلمهور من مداخل االم��ارة ايل 
هذه املباين ب�سهولة وي�سر و�سمن 
املوا�سفات املتبعة واملعتمدة لنظام 

العنونة بكافة امارات الدولة.
تنفيذ  من  االنتهاء  ان  اىل  وا���س��ار 
الدائرة  �ستكون  احل���ايل  امل�����س��روع 
العنونة  ع��م��ل��ي��ة  ا���س��ت��ك��م��ل��ت  ق����د 
على   ، القيوين  ام  مدينة  لقطاع 
ان تبداأ بعدها عنونة مناطق باقي 

وب����ن رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ع��ن��ون��ة اأن 
تنفيذ  ال���ب���دء يف  ب�����س��دد  ال���دائ���رة 
يقارب  م��ا  ترقيم  ي�سمل  م�����س��روع 
متعدد   ، م���ب���ن���ى   1000 م�����ن 
�سكنية  م���ن���ازل  م���ن  اال���س��ت��ع��م��ال 
وم��ب��اين جت��اري��ة وغ��ريه��ا، موزعة 
 ، واحل��وي��ه  ال��رو���س��ة  على مناطق 
 ،  1،2،3 واملقطع   ،  1،2 وال��راأ���س 
لتلك  ال�سوارع  الأ�سماء  باالإ�سافة 
امل���ن���اط���ق وم�������س���م���ي���ات ال���������دوارات 
لت�سهيل  التو�سيحية  وال��ل��وح��ات 
عملية اال�ستدالل لكافة الفعاليات 

املقامة باملناطق احل�سرية.

ومنها  االداري،  التق�سيم  قطاعات 
قطاع ال�سلمة بالكامل وغريها من 
القطاعات. وقال املهند�س عبدالل�ه 
العنونة بدائرة  مفتي رئي�س ق�سم 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل�������س���اح���ة، اأن�����ه من 
املتوقع االنتهاء من كامل م�سروع 
ال���رتق���ي���م وال���ع���ن���ون���ة يف االإم������ارة 
ملختلف القطاعات خالل ال�سنوات 
اأ�سماء  اأن  الثالث املقبلة، مو�سحا 
يتم  للمناطق  اجلغرافية  املناطق 
اخلبة  ذوي  خ��الل  من  اعتمادها 
من  وذل���ك  لها  املكانية  ب��االأ���س��م��اء 
خ���الل ال���ذاك���رة ال��ت��اري��خ��ي��ة، وما 

ت���داول���ه االأج������داد يف ال�����س��اب��ق من 
اأ�سماء  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  م�سميات، 

ال�������س���وارع ف��ت��ك��ون م�����س��ت��وح��اة من 
اإ�سافة  م��ت��ن��وع��ة،  ت��راث��ي��ة  اأم���اك���ن 

اإىل اأ�سماء اإ�سالمية وعربية �سهلة 
النطق.

نهيان بن مبارك وذياب بن حممد بن زايد 
يح�سران اأفراح بن �سمل املعمري بالعني

•• العني-وام:

ح�سر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع وال�سيخ ذياب بن 
حممد بن زايد اآل نهيان م�ساء اأم�س االول احلفل الذي اأقامه حممد بن �سمل املعمري مبنا�سبة زفاف 
جنليه �سلطان اىل كرمية عبداهلل �سيف ال�سام�سي وحمدان اىل كرمية حممد علي الكعبي. كما ح�سر 
احلفل الذي اأقيم يف مركز العن للموؤمترات ال�سيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان وال�سيخ �سخبوط بن 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وال�سيخ زايد بن طحنون ال نهيان وال�سيخ احمد بن �سرور الظاهري رئي�س 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء من  العامري وعدد من  بالركا�س  وال�سيخ حممد  العن  البلدي يف  املجل�س 
االحتادي وال�سلك الدبلوما�سي وكبار امل�سوؤولن و�سباط القوات امل�سلحة وال�سرطة وجمع غفري من 

املدعوين واالأهل واالأ�سدقاء. و�ساركت الفرق ال�سعبية يف تقدمي االأهازيج واللوحات الرتاثية.

تخريج 4 دورات باخلدمات االإلكرتونية يف الداخلية 

�سرطة دبي تنظم ملتقى حماية الدويل التا�سع لبحث ق�سايا املخدرات 

اعتماد املخططات الهند�سية مل�سروع مركز اخلدمات املتكاملة ب�الداخلية 

•• اأبوظبي-الفجر:

ب����وزارة  ل��ل��خ��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة واالت�������س���االت،  ال��ع��ام��ة  اح��ت��ف��ل��ت االإدارة 
4 دورات تدريبية فنية واإداري��ة تخ�س�سية، وهي دورة  الداخلية، بتخريج 

احلا�سب االآيل 
) ITIL( رقم 3 لل�سباط، التي �سارك فيها 9 �سباط من االإدارة العامة 
المتحان  التح�سري  ودورة  ب��ال��وزارة،  واالت�ساالت  االإلكرتونية  للخدمات 
رقم  ال�سرطية  االإدارة  يف  احلديثة  االجت��اه��ات  ودورة   ،  4 رق��م   IELTS
الن�سائي،  للعن�سر  االأوىل  واالإداري  القيادي  التميز  منهجيات  ودورة   ،  2
والتي نظمها ق�سم التدريب الفني باالإدارة العامة للخدمات االإلكرتونية 
واالت�ساالت بوزارة الداخلية، مب�ساركة 71 منت�سباً من خمتلف القيادات 
واالإدارات التابعة للوزارة.  واأو�سح العقيد �سالح اأحمد مري�س، مدير اإدارة 

وتاأهيل  اإع��داد  اإىل  تهدف  الثالثة،  االآيل  احلا�سب  دورة  اأن  الفني،  الدعم 
ال�سباط الإدارة امل�ساريع التقنية، �سمن اأف�سل االأ�ساليب املطبقة عاملياً، مبا 
يعزز من جودة العمل التقني، وتقدمي اأف�سل اخلدمات للم�ساريع التقنية . 
واأكد حر�س وزارة الداخلية على رفع كفاءة العاملن يف الوزارة؛ واالرتقاء 
مب�ستوى اأدائهم؛ وتطوير العمل ال�سرطي، جت�سيداً ال�سرتاتيجية الوزارة 
مواكبة  م��ن  ومتكينهم  الب�سرية،  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

املتغريات وامل�ستجدات التي ي�سهدها العامل يف املجاالت كافة.
 ودعا اخلريجن اإىل م�ساعفة اجلهود لالرتقاء بالعمل، وحتقيق التميز 
متمنياً لهم التوفيق والنجاح. ويف ختام احلفل قام العقيد �سالح مري�س، 
باالإنابة،  الفني  التدريب  ق�سم  رئي�س  جا�سم؛  اأحمد  عي�سى  املقدم  يرافقه 
بتوزيع ال�سهادات على اخلريجن واخلريجات، بح�سور عدد من ال�سباط 

باالإدارة العامة للخدمات االإلكرتونية واالت�ساالت يف وزارة الداخلية.

•• دبى-وام:

الفريق �ساحي  حتت رعاية معايل 
ل�سرطة  العام  القائد  متيم  خلفان 
ل�سرطة  العامة  القيادة  تنظم  دبي 
-26 دب��ي ..خ��الل الفرتة ما بن 
اأعمال  اجل�����اري..  ي��ون��ي��و  م��ن   27
التا�سع  ال������دويل  ح��م��اي��ة  م��ل��ت��ق��ى 
لبحث ق�سايا املخدرات حتت �سعار 
الرقابة  واآل��ي��ات  ال���دويل  التهريب 
مركز  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  وي�������س���ارك   .
ب���االإدارة  للتدريب  ال���دويل  حماية 
واالإدارة  املجتمع  خل��دم��ة  ال��ع��ام��ة 
واالإدارة  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة 
للتدريب ومب�ساركة االدارة  العامة 
العامة ملكافحة املخدرات االحتادية 
االإقليمي  امل��ك��ت��ب  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
املعني باجلرمية واملخدرات لل�سرق 
بالقاهرة  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
وامل���ك���ت���ب ���س��ب��ه االإق���ل���ي���م���ي ل���الأمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
ل�سوؤون  العربي  واملكتب  باأبوظبي 
وزراء  مل��ج��ل�����س  ال���ت���اب���ع  امل����خ����درات 
املعلومات  ومركز  العرب  الداخلية 
التابع  املخدرات  ملكافحة  اجلنائية 
مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي واأك���د 
املزينة  مطر  خمي�س  اللواء  �سعادة 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة دبي 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى اأه���م���ي���ة امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي 
التي  الفعاليات  اب��رز  ه��ذا من  يعد 
تنظمها القيادة العامة ل�سرطة دبي 

الدولة  اح��ت��ف��االت  فعاليات  �سمن 
املخدرات  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
والذي يوافق يف 26 يونيو من كل 
الداخلية  وزارة  اطلقت  حيث  ع��ام 
رافق  بعنوان  املنا�سبة  بهذه  حملة 
م�����ن ب�����ك راف�������ق وي�������س���ت���ث���م���ر ه���ذه 
الق�سايا  ومناق�سة  لطرح  املنا�سبة 
املتعلقة باملخدرات واالإدم��ان عليها 
ملكافحتها  الكفيلة  احللول  واإيجاد 
جهود  �سمن  وياأتي  منها  والوقاية 
الثقافة  ت��ر���س��ي��خ  يف  دب����ي  ���س��رط��ة 
منهجية  اإق��ام��ة  �سبيل  يف  واملعرفة 
علمية ملكافحة املخدرات على كافة 
وامليدانية.  ال��ت��وع��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 
امللتقى  �سعار  ان  �سعادته  واأ���س��اف 
ي���اأت���ي الإل���ق���اء ال�سوء  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 
على موا�سيع هامة حول التهريب 
اأدوات  اأه���م  اأح���د  باعتباره  ال���دويل 
اجلرمية املنظمة يف حتقيق اأهدافها 
اأجهزة  يف  ال��ع��ام��ل��ون  وي�����س��ت��ه��دف 
وال��ع��ام��ل��ون يف  امل���خ���درات  مكافحة 
والعالجية  ال�����س��ح��ي��ة  امل����ج����االت 
امل��خ��ت�����س��ة ب��ال��ت��ع��اط��ي واالإدم��������ان 
الق�سائي  امل���ج���ال  يف  وال��ع��ام��ل��ون 
واجل��������م��������ارك وح������ر�������س احل��������دود 
املجتمع  مب���وؤ����س�������س���ات  وامل���ع���ن���ي���ون 
العام  ال��ن��ف��ع  وم��وؤ���س�����س��ات  امل�����دين 
طبيعة  على  ال��ت��ع��رف  اإىل  وي�سعى 
وماهية ع�سابات اجلرمية املنظمة 
التهريب  واجت����اه����ات  وم���وؤ����س���رات 
العربية يف  املنطقة  ال��دويل وو�سع 
واأهم  ال���دويل  التهريب  منظومة 
التحديات التي تواجها. ويف ال�سياق 

الدكتور  اخلبري  العقيد  اأ�سار  ذات��ه 
اإدارة  مدير  الدبل  حممد  ابراهيم 
واملن�سق  ال����دويل  ال��ت��دري��ب  خ��دم��ة 
اإن  ال���دويل  حماية  لبنامج  ال��ع��ام 
على  االط����الع  اإىل  ي�سعى  امل��ل��ت��ق��ى 
يف  املطبقة  واالأن��ظ��م��ة  الت�سريعات 
اال�ستفادة  وم��دى  العربية  املنطقة 
منها يف احلد من اجلرمية املنظمة 
ل��ت��ه��ري��ب امل���خ���درات وامل��ق��ارن��ة بن 
�سيا�سة الت�سريع يف املنطقة العربية 
العامل  يف  الت�سريعية  وال�سيا�سات 
واملنظمات الدولية ومناق�سة مدى 
واخل���بة بن  املعرفة  وت��ب��ادل  نقل 
العربية  املخدرات  مكافحة  اأجهزة 
الدولية  ب���ال���رق���اب���ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
املنطقة  اإم��ك��ان��ي��ات  على  وال��ت��ع��رف 
الدولية  الرقابة  العربية يف جمال 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف جم���ال  وحت�����دي�����ات 
املكافحة وو�سع منوذج اأويل مقرتح 
يف  ال��رق��اب��ة  تطوير  الإ�سرتاتيجية 

املنطقة العربية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اعتمدت اللجنة العليا مل�سروع مركز اخلدمات املتكاملة بوزارة الداخلية، يف 
اجتماعها الرابع لعام 2013، برئا�سة اللواء اأحمد نا�سر الري�سي، مدير 

عام اخلدمات االإلكرتونية يف الوزارة، املخططات الهند�سية ملبنى املركز .
م�سغر  خدمات  مركز  واإن�ساء  الت�سغيلية،  املتطلبات  االأجتماع  ناق�س  كما 

الرئي�سي خل��دم��ات وزارة  املبنى  اإن�����س��اء  م��ن  االن��ت��ه��اء  ي��ا���س حل��ن  بني  يف 
ال�سامل،  املوظف  مبو�سوع  املتعلقة  اجلوانب  اللجنة  وبحثت  الداخلية. 
اللجنة  وتناولت  للجمهور،  اخلدمات  اأن��واع  كافة  بتقدمي  �سيقوم  وال��ذي 
االأونة  يف  طرحها  مت  والتي  املركز  ا�سم  مب�سابقة  اخلا�سة  االأم��ور  بع�س 
االأخرية عن طريق التوا�سل االإلكرتوين، و�سيتم يف وقت الحق االإعالن 

عن اأ�سم الت�سميم الفائز يف امل�سابقة.

علي املزروعيرا�سد عبيد الك�سف

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ع��زه حممد 
اليمن   - ب�����اف�����رج   اح����م����د 
�سفره  ج���واز    - اجلن�سية  
      )4908419( رق���������م 
ت�سليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة اليمن م�سكوراً.
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التنمية الب�سرية وبناء االإن�سان يف مقدمة اأولويات ا�سرتاتيجيات العمل الوطني
امل�ستدامة وفق معايري الإن�ساف والت�ساوي يف احلقوق 
والواجبات. واأعربت ريبيكا غرين�سبان الأمني امل�ساعد 
ملنظمة الأمم املتحدة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
عن ارتياحها لإعالن تقرير التنمية الب�سرية العاملي 
للعام الثاين على التوايل من العا�سمة اأبوظبي وذلك 
ـــارات  الإم حققتها  التي  املتميزة  للمكانة  تقديرا 
احتالل  من  مكنتها  التي  امل�سبوقة  غري  ولــالجنــازات 

ال�سدارة على م�ستوى الدول العربية.

يف  الإمــارات  دولة  حلت  وقد  ودويل.  اإقليمي  بتقدير 
املركز الأول عربيا والثالثني عامليا من بني 187 دولة 
 2011 للعام  العاملي  الب�سرية  تقريرالتنمية  �سملها 
يناير   8 يف  اأبوظبي  العا�سمة  من  ر�سميا  اأطلق  والذي 
التقرير  وركز  التوايل..  على  الثانية  وللمرة   2012
والإن�ساف  امل�ستدامة  التنمية  ق�سايا  على  العام  هذا 
بني الب�سر وهما جانبان يعك�سان مدى اهتمام حكومات 
الب�سرية  التنمية  معدلت  اأعلى  بتحقيق  العامل  دول 

وبناء  الب�سرية  التنمية  و�سع  بان  الثاقبة  الروؤية 
املواطنة  الب�سرية  ــوارد  امل طاقات  ــالق  واإط الإن�سان 
العمل  ا�سرتاتيجيات  اأولــويــات  مقدمة  يف  ومتكينها 
الوطني يف خمتلف مراحله لقناعة �سموه الرا�سخة.. 
مهما  منه  نفع  ول  له  قيمة  ل  مواطن  دون  الوطن  اإن 
وبــاتــت جتربة   .. ثـــروات ومـــوارد  مــن  اأر�ــســه  �سمت 
الب�سرية  التنمية  جمــال  يف  ــا  ــه ــازات واإجن ــة  ــدول ال
وحتظى  منوذجا  متثل  امل�ستويات  كافة  وعلى  ال�ساملة 

•• ابوظبي-وام:
قيامها  منذ  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  تبنت 
لبناء  طموحة  ــة  روؤي  1971 دي�سمرب  من  الثاين  يف 
الن�سان و�سع ركائزها موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه معلنا مقولته 
عملية  اأي  اأ�سا�س  هو  الإن�سان  اإن  حينها..  ال�سهرية 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ..ووا�سل  ح�سارية 
هذه  تنفيذ  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 

واأعرب  الدولة.  يف  االقت�سادي  التكامل  وحتقيق  الوطني  االقت�ساد  م�سرية 
�سموه عن ثقته بان هذه االتفاقيات �ست�سهم يف فتح املزيد من فر�س العمل 
مطالبا  اأب�سر  مبادر  اجله  من  اأطلقت  ال��ذي  الهدف  يحقق  مبا  للمواطنن 
للعمل  وج��اذب  حمفز  مناخ  حتقيق  اأج��ل  من  اجلهود  جميع  بت�سافر  �سموه 
يف القطاع اخلا�س. من جانبه اأعلن معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير 
�سوؤون الرئا�سة اأن الوزارة �ستتوىل دعم برمج توظيف اخلريجن يف القطاع 
اخلا�س بتحملها ن�سبة 30 يف املائة من الراتب االإجمايل ال�سهري للموظف 
يف  �سي�سهم  البنامج  اأن  موؤكدا  التدريب  تكاليف  من  ن�سبة  وحتمل  املتدرب 
توظيف 1000 خريج مواطن خالل دورته االأوىل. التوطن.. اأعلن �ساحب 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
الوزراء حاكم دبي يف االجتماع التاريخي الذي عقده املجل�س يف ذكرى اليوم 
الوطني احلادي واالأربعن يف 27 نوفمب 2012 بدار االحتاد يف دبي الذي 
�سيكون   2013 العام  اأن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  قيام  اإع��الن  �سهد 
عاما للتوطن و�سيكون اأولوية وطنية البد اأن تتكاتف اجلهود للتعامل معه. 
واأكد �سموه.. اإن اأهم ما مييز االآباء املوؤ�س�سن واأهم ما تعلمناه منهم هو اأن 
�ساحب  اأخ��ي  ونهج  العمران..  بناء  قبل  االإن�سان  وبناء  االأولوية  هو  املواطن 
اأوال  ياأتي  املواطن  اأن  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
وثانيا وثالثا.. ونحن من�سي وفق هذا النهج ونقول اإن اإجنازات العام 2013 
�ستفوق اإجنازات 2012 وكل �سنة اأف�سل من التي قبلها وال مكان للتقاع�س 
اجلل�سة  ه��ذه  يف  املجل�س  واع��ت��م��د   . �سعبنا  ط��م��وح��ات  حتقيق  يف  ال���رتدد  اأو 
املواطن  و�سلوكيات  قيم  وثيقة  الوطنية منها  املبادرات  اأخ��رى من  جمموعة 
االإماراتي التي تهدف لتن�سئة جيل اإماراتي واع مب�سوؤولياته وواجباته جتاه 
وطنه واأ�سرته وجمتمعه ..وحتدد الوثيقة مفهوم املواطنة واأبعادها و�سورها 
بها  يتحلى  اأن  ينبغي  التي  وامل��ه��ارات  والقيم  وال�سلوكيات  اخل�سائ�س  واأه��م 
اإط��ار ع��ام ووا���س��ح لل�سخ�سية االإم��ارات��ي��ة يعك�س  امل��واط��ن وذل��ك بهدف بناء 
ثقافتها اخلا�سة وارتباطها بقيمها وعاداتها وتراثها ودينها االإ�سالمي حيث 
العام يف خمتلف املجاالت الرتبوية والثقافية..  االإط��ار  ا�ستخدام هذا  ميكن 
ووجه املجل�س بتعميم هذه الوثيقة الوطنية على كافة اجلهات ذات العالقة 
وا�ستخدامها كمرجع يف كافة اجلهود املعنية ببناء االأجيال. كما اأمر �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف 3 اأكتوبر 2012 باإطالق جائزة 
حممد بن را�سد للتوطن يف اإمارة دبي واعتماد معايري اجلائزة على م�ستوى 
القطاعن العام واخلا�س واملتمثلة يف خطط وبرامج التوطن اال�سرتاتيجية 
وقيادة التوطن وتدريب ومتكن وحتفيز املوارد الب�سرية املواطنة اإ�سافة اإىل 
املبادرات املجتمعية للتوطن. وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
والثالثن  الثامن  الوطني  اليوم  كلمته يف  قد حدد يف  الدولة  رئي�س  نهيان 
يف االأول من دي�سمب 2009 الغايات واملقا�سد من اإطالق الطاقة الب�سرية 
املواطنة وتوجيهها نحو اآفاق التميز واالإبداع. وقال.. اإننا اليوم وبعد م�سي 
اإطالق  ب��ان  يقن  على  ال��دول��ة  رئا�سة  م�سوؤولية  تولينا  على  �سنوات  خم�س 
اال�سرتاجتيات وتطوير الت�سريعات واإن�ساء امل�سانع وتعبيد الطرقات وتاأ�سي�س 
وال  ذاتها  حد  يف  غاية  لي�س  و�سرورتها-  واأهميتها  اأولويتها  على  اجلامعات 
هي مق�سد يف نف�سها. فالغاية هي بناء القدرة الوطنية واملق�سد هو اإطالق 
واملناف�سة..  واالإب��داع  التميز  اآف��اق  نحو  وتوجيهها  املواطنة  الب�سرية  الطاقة 
موؤكدا �سموه.. ويف ظل الواقع ال�سكاين الذي ندرك اأبعاده واالنفتاح الثقايف 
امل��واط��ن��ة ه��و ره��ان وجود  الب�سرية  الطاقة  اإط���الق  ف��اإن  اآث���اره  ال��ذي نعي�س 
اأبناءه  ال�سدد  اأم��ن.. ودعا �سموه يف هذا  و�سرط بقاء ومق�سد قوة و�سرورة 
املواطنن اإىل تقدي�س العمل موؤكدا اأن العمل هو املعيار احلقيقي للمواطنة 
العالية  القوية  ف��ب��االإرادة  النا�س.  وب��ه يتمايز  وال��والء  االإخ��ال���س  وه��و دليل 
الفائق نت�سارك جميعا م�سوؤولية بناء هذا الوطن تعزيزا ل�سيادته  واالإجن��از 

و�سونا ملكت�سباته وبناء مل�ستقبله .
ووجه �سموه املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والدينية والثقافية واالإعالمية والتعليمية 
ومنظمات املجتمع املدين اإىل اأن تتحمل م�سوؤولياتها يف غر�س قيم العمل داخل 
والتاأكيد  واليدوي  املهني  بالعمل  املرتبطة  ال�سلبية  النظرة  وتغيري  املجتمع 
على مفهوم العمل باعتباره م�سوؤولية وقيمة اإن�سانية ح�سارية ودينية. واأكد 
دي�سمب  االأول من  والثالثن يف  التا�سع  الوطني  اليوم  يف  �سموه يف خطابه 
و���س��رورة حياة وهو  اأم��ن  اأدائ���ه مطلب  واإت��ق��ان  العمل  اإن تقدي�س   ..2010
املوؤ�س�سن ومن  االآباء  الرواد  بداأه  ن�ستكمل ما  به  وا�ستنها�س  م�سروع نه�سة 
الوطني  اقت�سادنا  ونعيد هيكلة  كفوؤة ماهرة  قوة عمل وطنية  خالله نطور 
العمل  الوطنية فيه وبهذا ن�سحح اختالالت �سوق  القوة  مبا يحرك مكامن 
ناب�س  متما�سك  بنيته  يف  ق��وي  متالحم  تركيبته  يف  متوازن  ملجتمع  ونهيئ 
التميز  يتحقق  به  واأمانة  العمل م�سوؤولية  اإتقان  اإن  �سموه..  وقال   . باحلياة 
امل�ستقبل  ون��درك  التغيري  ونحدث  للم�سكالت  ونت�سدى  التحديات  ونواجه 
العمل  بتقدي�س  واإمن��ا  تبنى �سدفة  تعي�س فو�سى واحل�سارات ال  ف��االأمم ال 
واإنتاج  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  جم���االت  يف  وت��ع��زي��زه��ا  الوطنية  ال��ق��درات  وب��ن��اء 
يف  الدولة  واأطلقت  املواطنن..  لتمكن  مبادرات  وتوظيفها  ون�سرها  املعرفة 
العمل وخا�سة  ب�سوق  املوطنن وحتفيزهم لاللتحاق  لتمكن  اإطار جهودها 
االأعمال  رواد  من  لي�سبحوا  اخلا�سة  م�ساريعهم  واإقامة  اخلا�س  القطاع  يف 
ال�سمو  واأم��ر �ساحب  االأه��داف.  املبادرات واحلوافز لتحقيق هذه  حزمة من 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة باإن�ساء /�سندوق خليفة لتمكن 
املواطنن بهدف توفري املوارد املالية الالزمة لدعم برامج و�سيا�سات ت�سجع 
املواطنن على االلتحاق ب�سوق العمل خا�سة القطاع اخلا�س ومتكينهم من 
ا�ستغالل فر�س العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفري التمويل الالزم 
وناق�س  ال��ه��دف..  ه��ذا  حتقيق  يف  ت�ساهم  التي  احل��واف��ز  م��ن  حزمة  لتنفيذ 
جمل�س الوزراء يف 27 فباير 2011 برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
التنفيذية الالزمة لبدء ن�ساطه  اآليات وجماالت عمل ال�سندوق واخلطوات 
يف اأقرب وقت حتت اإ�سراف هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية /
ال�سندوق �سرف مزايا مالية  التي يوفرها  تنمية/. وت�سمل حزمة احلوافز 
بن  الفجوة  يقل�س  مبا  اخلا�س  القطاع  يف  بالعمل  التحاقه  عند  للمواطن 
االأجر يف القطاعن اخلا�س والعام وتخ�سي�س مبالغ مالية الأ�سحاب العمل 
تغطي ن�سبة مئوية من االأجر الذي يتقا�ساه املواطنون العاملون يف موؤ�س�سات 
وتاأهيل  تدريب  تكاليف  من  جزء  ومتويل  االأوىل  ال�سنة  يف  اخلا�س  القطاع 
امل�ساهمة  االأوىل ف�سال عن  ال�سنة  بالعمل يف  التحاقه  عند  املواطن  املوظف 
�سيتم  كما  ع��م��ل.  ع��ن  للباحثن  امل���دى  وق�سرية  طويلة  تدريبية  ب��رام��ج  يف 
وظائف  خللق  موجهة  وبرامج  �سيا�سات  دع��م  يف  ال�سندوق  م��وارد  ا�ستخدام 
على امل�ستوين املحلي واالحتادي ودعم ومتويل م�ساريع املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة ومتويل التخ�س�سات اجلامعية املتوافقة مع احتياجات �سوق العمل 
يف الدولة. واأقر جمل�س الوزراء يف 27 نوفمب 2012 مبادرة لدعم امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة لل�سباب من خالل تخ�سي�س 10 يف املائة من م�سرتيات 
الوزارات والهيئات االحتادية لدعم هذه امل�ساريع. وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان قد اأن�ساأ /�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع الذي مت 
تد�سينه يف الثالث من يونيو 2007 براأ�سمال ملياري درهم. ويهدف اإىل خلق 
جيل من رواد االأعمال املواطنن وغر�س وتعميق ثقافة اال�ستثمار يف اأو�ساط 
ال�سباب املواطنن اإ�سافة اإىل دعم وبلورة اال�ستثمارات ال�سغرية واملتو�سطة يف 
الدولة. ويوفر ال�سندوق برامج متكاملة و�ساملة تلبي احتياجات ومتطلبات 
بقيمة  م�سروعا   460 اإطالقه  منذ  ال�سندوق  وم��ول  ال�سباب.  امل�ستثمرين 
758 مليون درهم توزعت على اإمارات الدولة كافة من بينها 122 م�سروعا 
القطاع  يف  م�ساريع  و105  دره���م  مليون   300 بقيمة  ال�سناعة  ق��ط��اع  يف 
التجاري بقيمة 7ر 137 مليون درهم و41 م�سروعا زراعيا بقيمة 4ر 41 

مليون درهم و207 م�ساريع خدمية بتكلفة 267.7 مليون درهم. 

ال�سحيح واأن امل�ستقبل �سيكون اأكر �سعادة باإذن اهلل . و�سدد �سموه قائال.. ال 
�سك اأن ال�سعادة والر�سا هي �سيء داخلي يف كل اإن�سان ولكن وظيفة احلكومة 
هو توفري العي�س الكرمي والرفاهية ملواطنيها وت�سهيل حياتهم وخلق الفر�س 
لهم ليحققوا ال�سعادة الأنف�سهم والأ�سرهم.. وكل ذلك يتطلب ت�سافر اجلهود 
والعدل  االأم���ن  وحتقيق  للمجتمع  املنا�سبة  وال��ق��وان��ن  ال�سيا�سات  وو���س��ع 
التحتية  للبنية  امل�ستمر  والتطوير  ال�سعيفة  بالفئات  واالهتمام  وال�سالمة 
وكل ذلك ال ميكن حتقيقه بدون خطط وا�سحة وفرق عمل متميزة وا�ستغالل 
اأبنائي واأخواين  اأيدينا . وتابع �سموه.. اأقول جلميع  اأمثل للموارد التي بن 
العاملن يف جميع املوؤ�س�سات احلكومية.. اإن الوطن ممنت لكم وجلهودكم.. 
روؤيتنا  لتحقيق  اجلنود  واأنتم  االأف�سل..  منكم  ونتوقع  باملزيد..  ونطالبكم 
التي اأعلناها يف اأن نكون من اأف�سل دول العامل بحلول العام 2021 . واأقول 
اأي�سا.. من كان يقول باأن ر�سا النا�س غاية ال تدرك.. عليه اأن يراجع نف�سه 
الأننا جتاوزنا هذا املقولة.. و�سعارنا ر�سا النا�س .. و�سعادتهم.. وراحتهم هي 
اأهداف ميكن اإدراكها . واأكد �سموه يف ختام تعليقه على م�سح االأمم املتحدة.. 
اأننا لن نتوقف عن ا�ستثمار جميع مواردنا لتحقيق راحة و�سعادة اجلميع وباأن 
باإذن اهلل  ال�سعادة وم�ستقبلنا م�سرق  ما�سينا م�سرف.. وحا�سرنا يبعث على 
واأطلب من جميع اأبناء الوطن اأينما كان موقعهم اأن يتفاءلوا.. واأن يعملوا.. 
اأ�سرهم واأبنائهم .  واأن يعي�سوا ب�سعادة واأن ي�سعوا دائما ملر�ساة اهلل.. وراحة 
/تي.  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  �سركة  اأجرتها  مماثلة  درا�سة  واأك��دت 
اأن. �سي الأبحاث ال�سوق العاملية واأعلنت نتائجها يف 14 اأغ�سط�س 2012 اأن 
واحدا وت�سعن يف املائة من املواطنن را�سون عن نوعية احلياة يف االإمارات 
واأنهم يتمتعون بنوعية حياة تفوق نظرياتها يف الدول االأوربية. وقال �ستيف 
هاملتون كالرك الرئي�س التنفيذي لل�سركة اإن موؤ�سرات الر�سا بن مواطني 
دولة االإمارات تتفوق على جميع املوؤ�سرات يف الدول االأوربية وعلى تقييمات 
وتت�ساوى مع  املتحدة  واململكة  وفرن�سا  اأملانيا  الرئي�سية مثل  االأوربية  الدول 
هذا  يف  الذهبي  املعيار  تعتب  التي  اال�سكندنافية  ال��دول  يف  الر�سا  موؤ�سرات 
ال�سياق.. وقد ارتفع ن�سيب الفرد من الناجت املحلي من 100 األف درهم اإىل 
132 األف درهم يف نهاية العام 2010. واأحرزت دولة االإمارات املركز االأول 
على م�ستوى الوطن العربي واملرتبة 19 عامليا يف موؤ�سر التقدم االجتماعي 
االحتياجات  تلبية  يف  جناحها  وم��دى  ال���دول  رفاهية  يقي�س  وال���ذي  ل��ل��دول 
تتفاوت من  52 معيارا خمتلفا  اإىل  ا�ستنادا  ملواطنيها  والبيئية  االجتماعية 
عن  االإع��الن  ومت  الرفاهية.  اأ�س�س  اإىل  للب�سر  االأ�سا�سية  االحتياجات  توافر 
نتائج املوؤ�سر خالل منتدى �سكول وورلد يف �سهر اأبريل 2013 يف اك�سفورد 
لدى مدر�سة  العاملية  التناف�سية  بيرت اخلبري يف  مايكل  قبل  ببيطانيا من 
هارفارد لالأعمال الذي �سارك مع نخبة من اأبرز االقت�سادين االأمريكين يف 
اإعداد املوؤ�سر الذي غطى 50 دولة حول العامل. وخل�س معدو املوؤ�سر الذي 
يوؤدي  النمو االقت�سادي ال  اأن  اإىل  العام اجل��اري  اعتبارا من  �سنويا  �سي�سدر 
بال�سرورة اإىل التقدم االجتماعي.. غري اأن التقدم االجتماعي ميكن اأن يكون 
يف  عامليا  االأول  املركز  يف  ال�سويد  وحلت  االقت�سادي.  لالزدهار  قويا  حمركا 
املوؤ�سر وتلتها بريطانيا يف املرتبة الثانية و�سوي�سرا ثالثة وكندا رابعة واأملانيا 
املراكز  واإ�سبانيا يف  املتحدة وا�سرتاليا واليابان وفرن�سا  الواليات  خام�سة ثم 
من ال�ساد�س اإىل العا�سر على الرتتيب. كما �سنف معهد /غالوب يف ا�ستطالع 
ال�سكان يف دول��ة االإم��ارات يف املركز   2012 ن�سرت نتائجه يف �سهر دي�سمب 
ال�سعادة  حيث  من  عامليا   25 واملرتبة  االأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على  الثالث 
وال�سعور بالراحة.. و�سمل اال�ستطالع األف �سخ�س من كل دولة غطاها والتي 

بلغ عددها 148 دولة يف العامل. 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و���س��ارك   .. اأب�سر  م��ب��ادرة 
الكبري  االحتفال  يف  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الذي اأقيم يف 29 نوفمب 2011 واأطلق فيه �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
مبادرة �ساحب  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة /اأب�سر لتعزيز م�ساركة 
الكوادر الوطنية يف �سوق العمل. وكرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم يف االحتفال ال�سركاء الرئي�سين ل�/اأب�سر وقال اإن هذه املبادرة من 
اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة هي مبادرة 
الطيبة والكل ي�سعى  الوطنية واالإن�سانية  اإىل مبادرات �سموه  مميزة ت�ساف 
فيها خلدمة الوطن واملواطن.. موؤكدا �سموه.. اإن املواطن عند �ساحب ال�سمو 
اآل  ال�سيخ من�سور بن زايد  . وقال �سمو  اأوال وثانيا وثالثا  رئي�س الدولة هو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة يف كلمته يف االحتفال 
اإن مبادرة /اأب�سر تقوم على اأربعة حماور ا�سرتاتيجية ت�سمل خلق فر�س العمل 
الوظيفية للمواطنن والتاأهيل والتدريب واالإر�ساد والتوجيه املهني وت�سجيع 
املواطنن لاللتحاق بالقطاع اخلا�س وبناء �سراكة ا�سرتاتيجية وتعاون تام مع 
القطاع اخلا�س واجلهات احلكومية االأخرى.. واأكد �سموه اأن املبادرة �ستوفر 
القادمة.  اخلم�س  ال�سنوات  يف  للمواطنن  عمل  فر�سة  األ��ف   20 من  اأك��ر 
وتكر�س مبادرة /اأب�سر التي بداأت وزارة �سوؤون الرئا�سة يف االإعداد والتح�سري 
ال��دول��ة يف  رئي�س  ال�سمو  روؤي���ة �ساحب  اأ�سهر   8 م��ن  م��ن  م��ا يقرب  لها منذ 
له  اآمن وم�ستقر  وتاأمن م�ستقبل وظيفي  للمواطن  الكرمية  توفري احلياة 
وحتقيق  العمل  �سوق  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  م�ساركة  معدل  رف��ع  على  والعمل 
ميزة تناف�سية لالقت�ساد الوطني من خالل اإطار ا�سرتاتيجي متكامل لدعم 
االأ�سري  اال�ستقرار  حتقيق  اإىل  املبادرة  وتهدف  الوظائف.  توطن  �سيا�سات 
احلكومية  واالإج���راءات  ال�سيا�سات  دعم  اإىل  اإ�سافة  للمواطنن  واالجتماعي 
املتبعة يف جمال التوطن ف�سال عن تنويع جماالت العمل اأمام املواطنن.. 
الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  من  فريق  قيام  للمبادرة  الر�سمي  االإط��الق  �سبق  وقد 
باإعداد درا�سات �ساملة عن �سوق العمل واإجراء م�سح للفر�س املتوفرة فيه على 
املدين الق�سري واملتو�سط حيث اأظهرت تلك الدرا�سات اأن �سوق العمل املحلي 
والقيادية  االإ�سرافية  الوظائف  من  وا�سعا  طيفا  ت�سمل  التي  بالفر�س  غني 
التوقيع على عدد من  الفنية. كما مت خالل هذه الفرتة  واالإداري��ة واملهنية 
مذكرات التفاهم مع �سركاء املبادرة يف القطاعن احلكومي واخلا�س لتحديد 
اآليات العمل امل�سرتك وطبيعة االلتزامات املرتتبة على تلك ال�سراكة. واأعلنت 
تنفيذ حمورها  البدء يف  2012 عن  دي�سمب   25 الرئا�سة يف  �سوؤون  وزارة 
اإىل  يهدف  وال��ذي  للمواطنن  العمل  فر�س  بتوفري  اخلا�س  اال�سرتاتيجي 
القادمة.  اخلم�س  ال�سنوات  خ��الل  عمل  فر�سة  األ���ف   20 م��ن  اأك���ر  ت��وف��ري 
ووقعت الوزارة التي ت�سرف على تنفيذ هذا البنامج مذكرات تفاهم وتعاون 
ا�سرتاتيجي مع اأكر من 25 جهة حكومية وخا�سة لتوفري فر�س وظيفية 
1186 فر�سة  اأكر من   2012 اأب�سر يف العام  للمواطنن. ووفرت مبادرة 
عمل ملواطنن ومواطنات وت�ستهدف ت�سغيل 3 اآالف مواطن ومواطنة يف 25 
جهة حكومية وخا�سة خالل العام 2013 التي بداأت اإجراءات تعيينهم فعليا. 
وبداأت مبادرة اأب�سر يف 2 اأبريل 2013 تنفيذ املحور اال�سرتاتيجي اخلا�س 
بالتدريب والتطوير لتعزيز م�ساركة الكوادر الوطنية يف �سوق العمل وتنفيذ 
برنامج طموح لتوظيف اخلريجن يف القطاع اخلا�س بتوقيع مذكرات تفاهم 
لتفعيل ال�سراكة اال�سرتاتيجية بن وزارة �سوؤون الرئا�سة وعدد من اجلهات 
املوارد  وتوظيف  تنمية  وهيئة  للتوطن  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ومنها  املخت�سة 

الب�سرية الوطنية تنمية وبرنامج االإمارات لتطوير الكوادر الوطنية. 
ياأتي  اأن توقيع هذه االتفاقات  اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ من�سور بن  واأك��د �سمو 
حياة  توفري  اإىل  الرامية  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  ترجمة 
وتنمية  املواطن  بال�سباب  للنهو�س  عمل  فر�س  وتوفري  للمواطنن  كرمية 
االأ�سا�سية  اللبنة  هم  ال�سباب  ب��ان  �سموه  من  اإميانا  وذل��ك  وق��درات��ه  مهاراته 
والنجاح  التقدم  م��ن  امل��زي��د  نحو  للوطن  املحركة  والطاقة  التنمية  مل�سرية 
موؤكدا �سموه بان هذا البنامج هو بداية لتاأ�سي�س جيل مواطن موؤهل قادر 
على دخول القطاع اخلا�س بكل جدارة وثقة مبا ي�ساعد هذا القطاع على دعم 

جميعا �سون عنا�سر هويتنا الوطنية واالفتخار بها واالإعالء من قيمة العمل 
التقنية  التعليم وتوطن  وال�سباب وتطوير  امل��راأة  امل�ساركة ومتكن  وت�سجيع 
الع�سكرية  واالإمكانيات  بالقدرات  ذلك  كل  واإحاطة  والتفوق  التميز  وحتفيز 
واالأمنية القادرة على الدفاع عن الوطن واحلفاظ على االجنازات الوطنية. 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وهناأ 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأخاه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة مبنا�سبة ح�سول دولة االإمارات على املركز االأول عامليا يف 
جمال الكفاءة احلكومية وحتقيقها اأكب قفزة بن جميع دول العامل يف جمال 
الثامن عامليا وحتقق  2013 لت�سل للمركز  العام  ال��دول يف  التناف�سية بن 
اأي�سا املركز الرابع عامليا يف جمال االأداء االقت�سادي بح�سب الكتاب ال�سنوي 
للتناف�سية العاملية 2013 والذي يعد اأحد اأهم التقارير العاملية التي تقي�س 
م�ستوى تناف�سية الدول وي�سدر عن املعهد الدويل للتنمية االإدارية ب�سوي�سرا. 
وجاءت دولة االإمارات اأي�سا يف املركز االأول عامليا يف جمال الرتابط املجتمعي 
ويف جمال القيم وال�سلوكيات واخلام�س عامليا يف موؤ�سر التوظيف وال�ساد�س 
19 موؤ�سرا  عامليا يف حمور ممار�سات االأعمال باالإ�سافة لتقدمها الكبري يف 
خمتلفا لتكون �سمن الع�سرة االأوائل عامليا يف التناف�سية العاملية يف التقرير 
العاملي للتناف�سية. وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بهذه 
املنا�سبة.. اإن دولة االإم��ارات العربية املتحدة هي عبارة عن فريق عمل واحد 
يقوده رئي�س الدولة وميتد من ال�سلع للفجرية ويهتم بكل مواطن ومواطنة.. 
ويبني م�ستقبال را�سخا لكافة اأبناء الوطن . كما اأكد �سموه.. اأن ت�سافر اجلهود 
العامل يف جمال  اأك��ب قفزة بن جميع دول  لنا  املحلية حقق  االحت��ادي��ة مع 
التناف�سية خالل عام واحد لن�سل للثامن عامليا يف التناف�سية ونحقق املركز 
ثمرة  االإجن��از هو  �سموه.. هذا  واأ�ساف   . الكفاءة احلكومية  االأول يف جمال 
عمل الآالف فرق العمل يف احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية وهو ر�سالة 
وا�سحة يريد �سعب االإمارات اإي�سالها للعامل باأنه ال ير�سي بغري املركز االأول 
املزيد من اجلهود وتوجيه  اإن هذا االإجن��از يتطلب بذل  .. مو�سحا �سموه.. 
جميع الطاقات لتحقيق روؤية االإمارات 2021 يف اأن نكون من االأوائل عامليا 
يف كل املجاالت . كما علق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم على 
الكفاءة احلكومية  االأول يف  املركز  التقرير مو�سحا ر�ساه عن حتقيق  نتائج 
االأداء  والرابع عامليا يف  املجتمعي  الرتابط  اأي�سا يف  االأول  للمركز  باالإ�سافة 
االقت�سادي مما يدل على توازن نهج التنمية لدينا وعدم تغليبه جانبا على 
االآخر.. كما اأكد �سموه.. اإن دولة االإمارات لديها طموحات كبرية واإن ال�سنتن 
و�ستنقل  العامل  �ستبهر  تنموية كبرية  اإطالق مبادرات  �ست�سهدان  القادمتن 
وختم   . عام  ب�سكل  والتنموي  االقت�سادي  االأداء  يف  جديدة  ملراحل  االإم���ارات 
التناف�سية  تقرير  نتائج  على  تعليقه  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
وم�ستمرون  ال��وط��ن  ب��اأب��ن��اء  وواث��ق��ون  بامل�ستقبل  متفائلون  ب��ق��ول��ه..  العاملي 
تقرير  ويعد   . االإم����ارات  الأب��ن��اء  ال�سعادة  حتقيق  غايتنا  و�ستبقى  بالعمل.. 
التي  العاملية  ال�سنوية  التقارير  اأه��م  من  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب 
االأ�سا�سية  املراجع  من  التقرير  يعتب  ..كما  ال��دول  تناف�سية  م�ستوى  تقي�س 
القرار  و�سناع  وامل�ستثمرون  احلكومين  امل�سوؤولن  كبار  عليها  يعتمد  التي 
العامليون. وي�سنف التقرير تناف�سية الدول من خالل اأكر من 300 معيار 
قيا�سي تعتمد يف ت�سنيفها على بيانات اإح�سائية ونتائج ا�ستبيانات توزع على 
وفر�س  واخلدمات  االأعمال  بيئة  اأرائهم حول  وذلك ال�ستق�ساء  التنفيذين 
اأكر  ومن  الدولة.  احلياة يف  وج��ودة  البيئية  واال�ستدامة  االقت�سادي  النمو 
العوامل التي �ساهمت يف �سعود االإمارات لهذا املرتبة املتقدمة هذا العام هو 
حت�سن الدولة يف املحاور الرئي�سية االأربعة للتقرير حيث �سنفت االأوىل عامليا 
 .2012 لعام  الثالث  املركز  ارتقت من  اأن  بعد  احلكومية  الكفاءة  يف حمور 
وحت�سن ت�سنيف االإم��ارات يف حمور االأداء االقت�سادي الذي قفزت فيه �سبع 
االأعمال فقد  كفاءة  اأما يف حمور  عامليا..  الرابعة  املرتبة  لت�سنف يف  مراتب 
حققت الدولة اأعلى درجات التح�سن يف هذا املحور بحيث ارتقت ع�سرة مراكز 

لت�سغل املرتبة التا�سعة عاملية.
يف  املا�سي  العام  عن  ال��دول��ة  اأداء  حت�سن  اإىل  وباالإ�سافة  اأن��ه  بالذكر  جدير 
كل املحاور ووفق تقرير هذا العام �سهدت االإم��ارات حت�سنا ملحوظا يف كافة 
لتحتل  مراكز  بع�سرة  تقدم  ال��ذي  التوظيف  موؤ�سر  مثل  الفرعية  املوؤ�سرات 
املركز اخلام�س عامليا وارتقائها 15 مركزا يف موؤ�سر ممار�سات االأعمال لتقفز 
اإىل املركز ال�ساد�س عامليا وخم�سة مراكز يف موؤ�سر االقت�ساد املحلي لرتتقي 
اإىل املركز الثامن عامليا و�سبعة مراكز يف موؤ�سر اأ�س�س العمل املجتمعي لتحتل 
امل��رك��ز ال��ث��ام��ن ع��امل��ي��ا. وت��وا���س��ال ل��ه��ذه االإجن����ازات اأول���ت احل��ك��وم��ة االأهمية 
واملنافع  والتعليم  ال�سحة  لقطاعات   2013 للعام  الدولة  مليزانية  الق�سوى 
العامة  امل�سروفات  بلغت  حيث  احلكومية  اخل��دم��ات  وتطوير  االجتماعية 
للميزانية 44 مليارا و600 مليون درهم. واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بعد 
اعتماد املجل�س للميزانية يف 30 اأكتوبر 2012 اأن هذه امليزانية تاأتي �سمن 
م�سروع للميزانية ميتد اإىل ثالث �سنوات من العام 2011 اإىل 2013 وتبلغ 
لتلبية متطلبات اخلطة  وذلك  درهم  مليار  فيه /133  امل�سروفات  اإجمايل 
اخلدمات  وتعزيز  ك��اف��ة  قطاعاتها  يف  االحت��ادي��ة  للحكومة  اال�سرتاتيجية 
متكاملة  روؤي��ة  �سمن  لهم  االجتماعية  الرعاية  وتوفري  للمواطنن  املقدمة 
متتد للعام 2021 وذلك التزاما بروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة بتوفري الرخاء واالأمن والعي�س الكرمي الأبناء الوطن 
تبواأت  والر�سا..  ال�سعادة  موؤ�سر  عربيا يف  االأوىل  االإم��ارات  كانوا.  اإمنا  كافة 
دولة االإمارات العربية املتحدة املركز االأول عربيا واملرتبة /17 على م�ستوى 
الذي  االأول  امل�سح  يف  ال�سعوب  بن  والر�سا  ال�سعادة  ملوؤ�سرات  العامل  �سعوب 
 .2012 العام  اأبريل من  �سهر  نتائجه يف  واأعلنت عن  املتحدة  االأمم  اأجرته 
العاملي فاإن دولة االإمارات  ال�سعادة  وطبقا للتقرير الذي جاء بعنوان تقرير 
التي  بريطانيا  مثل  دول  على  وال��رف��اه  لل�سعادة  العاملي  الرتتيب  يف  تقدمت 
جاءت يف املرتبة /18 واأي�سلندا يف املرتبة /20/. واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
تعليقا على امل�سح االأول لالأمم املتحدة ملوؤ�سرات ال�سعادة والر�سا بن ال�سعوب 
17 على  والتي ج��اءت دول��ة االإم���ارات فيها يف املركز االأول عربيا ويف املركز 
املوؤ�س�سن  اأن حتقيق �سعادة املواطنن كان نهج االآب��اء  م�ستوى �سعوب العامل 
لهذه الدولة وهو روؤية للحكومة بجميع قطاعاتها وموؤ�س�ساتها وم�ستوياتها 
املنا�سبة..  بهذه  �سموه  وقال  وقراراتنا.  �سيا�ساتنا  جميع  يحكم  عمل  ومنهج 
اأحب يف البداية اأن اأهنئ اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ر�سا  م��ق��دار  اأظ��ه��ر  وال���ذي  املحايد  العاملي  امل�سح  ه��ذا  بنتائج  ال��دول��ة  رئي�س 
و�سعادة النا�س يف دولة االإمارات . واأ�ساف.. اأنا اأعرف من عالقتي ال�سخ�سية 
الطويلة باأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
اأن هذه النتائج �ستكون م�سدرا لالرتياح ال�سخ�سي الكبري له الأن �سعادة ور�سا 

املواطنن هي م�سدر �سعادة وراحة �سخ�سية له اأي�سا .
اإنه مل يكن من  اآل مكتوم..  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اأكد �ساحب  كما 
املمكن حتقيق هذه الهدف بدون الرجال املخل�سن.. وفرق العمل املتميزة.. 
 . واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  القطاعات  جميع  بن  والتكامل  والتن�سيق 
التي  وامل��ب��ادرات  اعتمدناها..  التي  التنموية  اخلطط  جميع  اأن  �سموه  وق��ال 
واحدة  غاية  ت�سرتك يف  والقوانن احلكومية  ال�سيا�سات  اأطلقناها.. وجميع 
واأبنائهم.. وما حتقق  والأ�سرهم  ملواطنينا  ال�سعادة  لها.. وهي حتقيق  ن�سعى 
العمل  م��ن  امل��زي��د  �سيتبعها  اأوىل  اإال مرحلة  ه��ي  م��ا  ال�سابقة  ال��ف��رتة  خ��الل 
واالإجناز و�سوال الأن نكون من اأف�سل دول العامل اإن �ساء اهلل. واأ�ساف �سموه.. 
منذ اأطلقت االإ�سرتاتيجية االأوىل للحكومة يف العام 2007 اأعلنت يف حفل 
للمجتمع  ال�سعادة  حتقيق  هي  االإ�سرتاتيجية  ه��ذه  من  الغاية  اأن  االإط���الق 
والأبنائنا املواطنن وياأتي هذا امل�سح االأممي ليوؤكد لنا اأننا من�سي يف الطريق 

النموذج  الب�سرية  التنمية  منظور  م��ن  اأ�سبحت  االإم����ارات  دول��ة  اإن  وق��ال��ت 
روؤيتها  املجاالت خا�سة  �ستى  والنمو يف  التطور  املنطقة من حيث  االأمثل يف 
غري  االقت�سادية  القطاعات  وتطوير  ال��دخ��ل  م�سادر  تنويع  يف  امل�ستقبلية 
النفطية وتوجهها نحو بناء اقت�ساد معريف يعتمد على التكنولوجيا والعلم 
وذلك بالرتكيز على تنمية مواردها الب�سرية واالهتمام يف ذلك على التعليم 
ال�سو�سوة م�ساعد  العليم  اأمة  اأعربت  الوطنية. كما  الهوية  وال�سحة وتعزيز 
العربية  للمنطقة  االإمنائي  املتحدة  االأمم  املتحدة لبنامج  االأمم  عام  اأمن 
الثاين  للعام   2011 العاملي  الب�سرية  التنمية  تقرير  الإط��الق  �سعادتها  عن 
على التوايل من العا�سمة اأبوظبي ..وقالت اإنها فر�سة لت�سليط ال�سوء على 
العربية وعلى  املنطقة  الب�سرية يف  التنمية  تواجه  التي  والفر�س  التحديات 
التنمية  تقدم  يف  لالإعجاب  املثرية  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  م�سرية 
اإن�سائها.  40 عاما على  الب�سرية خالل ال�سنوات االأخ��رية وهي ت�سهد مرور 
اأنها حققت اأعلى م�ستويات ن�سيب الفرد من  اأن دولة االإم��ارات رغم  واأك��دت 
اإجن����ازات غري  اأي�����س��ا حققت  اأن��ه��ا  اإال  ال��ع��امل  ال��وط��ن��ي على م�ستوى  ال��دخ��ل 
م�سبوقة يف جمال التنمية الب�سرية خا�سة يف جمايل ال�سحة والتعليم وذلك 
بف�سل ا�سرتاتيجياتها وروؤيتها الناجحة يف ا�ستثمارات دخلها الوطني يف هذين 
املجالن..واأ�سارت اإىل اأنه يف جمال ال�سحة فاإن االإمارات نفذت �سيا�سات قوية 
وا�ستثمارات حكيمة على مدى العقود االأربعة املا�سية حيث زاد العمر املتوقع 

للفرد بن�سبة اأكر من 14 عاما لي�سل اإىل اأكر من 76 عاما.
 اأما يف جمال التعليم فقد حققت تقدما وا�سحا وب�سكل تدريجي على مدى 
ال�سنوات الثالثن املا�سية حيث بات الطفل االإماراتي يتمتع باأكر من 13 
ال�سنوات  مدى  على  اأن��ه  واأو�سحت  تعليمي.  م�ستوى  اأعلى  من  درا�سية  �سنة 
19 درجة يف ت�سنيفات  املا�سية متكنت دولة االإم��ارات من االرتقاء  اخلم�س 
باأعلى  يتمتعون  ب��ات��وا  االإم��ارات��ي��ن  اأن  يعني  وه���ذا  الب�سرية  التنمية  دل��ي��ل 
اأ�سرع  كان  ال�سدد  هذا  التقدم يف  واأن  وقت م�سى  اأي  من  للمعي�سة  م�ستوى 
اأ�سادت املنظمة العربية  بكثري من العديد من البلدان االأخ��رى. من جانبها 
للتنمية االإداري��ة بجهود دولة االإم��ارات يف تطوير وتنمية املهارات الب�سرية. 
واأكدت اأن دولة االإم��ارات متكنت من حتقيق مراتب متقدمة عامليا يف جمال 
الزبري  عثمان  الدكتور  وقال  االإن�سان.  بناء  يف  واال�ستثمار  الب�سرية  التنمية 
باأبوظبي..   2012 مار�س   11 يف  �سحفي  موؤمتر  خ��الل  املنظمة  م�ست�سار 
العربية  ال��دول  اإىل بقية  االإم���ارات  10 جت��ارب مميزة من  املنظمة نقلت  اإن 
ال��دول تعميما  اأك��ر  االإم���ارات من  اأن دول��ة  باعتبارها من��اذج ناجحة موؤكدا 
لتجاربها املميزة على االآخرين لال�ستفادة منها. وقد ا�ست�سافت دولة االإمارات 
يف هذا اخل�سو�س املوؤمتر العربي االأول الإدارة املوارد الب�سرية وتنميتها الذي 
400 خبري  اأكر من  2012 بدبي مب�ساركة  27 و28 مار�س  عقد يومي 

وخمت�س من االإمارات والوطن العربي. 
وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�س  واأك��د معايل  اإجن��ازات م�سهودة.. 
العاملي يف  الب�سرية  التنمية  اإط��الق تقرير  االقت�ساد يف كلمة له خالل حفل 
امل��وارد النفطية  2012 حر�س قيادة الدولة على ا�ستخدام مردود  8 يناير 
امل�ساريع  باإطالق  وب��داأت  ال�سامل  والتطوير  الب�سرية  التنمية  اأداء  تعزيز  يف 
االنتقال  على  ق��ادرة  منوذجية  دول��ة  لتاأ�سي�س  ال��الزم��ة  الرئي�سية  التنموية 
اإىل مراحل جديدة يف جمال التطور االقت�سادي واالجتماعي والرتكيز على 
وقال  وم��ط��ارات.  وم��وان��ئ  وم�ست�سفيات  م��دار���س  من  التحتية  البنى  تطوير 
الذي ميكن  املدخل  باعتباره  التعليم  لقيمة  اهتماما كبريا  اأب��دت  الدولة  اإن 
من خالله اإعداد اأجيال مبدعة قادرة على تنفيذ اأهداف التنمية.. الفتا اإىل 
1400 مدر�سة حكومية  ح��وايل  بلغ  واخلا�سة  امل��دار���س احلكومية  ع��دد  اأن 
وخا�سة باملقارنة مع 74 مدر�سة فقط يف العام 1971. ويف جمال التعليم 
العايل وبعد اأن كان يقت�سر حتى العام 1977 على جامعة واحدة فقط هي 
اإىل  الدولة  العايل يف  التعليم  ارتفع عدد موؤ�س�سات  بالعن  االإم��ارات  جامعة 
اأكر من 80 موؤ�س�سة تعليمية يف العام 2012 موزعة على اإم��ارات الدولة 
من بينها جامعات عاملية مرموقة. وم�ست دولة االإم��ارات قدما يف جهودها 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  تغطي  اأن  اأجل  من  ال�سحية  باخلدمات  لالرتقاء 
جميع املناطق املاأهولة بال�سكان حيث بلغ عدد امل�ست�سفيات بالدولة نحو 40 
م�ست�سفى واأكر من 115 مركزا للرعاية ال�سحية االأولية عدا امل�ست�سفيات 
والعيادات اخلا�سة واملدن الطبية مقارنة ب�7 م�ست�سفيات و12 مركزا �سحيا 
فقط عند قيام االحتاد يف العام 1971. وحر�ست دولة االإمارات على اأن تويل 
اأ�سبحت �سريكا رئي�سيا يف حركة تطور  اأهمية كبرية يف املجتمع حيث  امل��راأة 
املجتمع وتنميته وباتت موجودة بفاعلية يف خمتلف املجاالت. وعلى ال�سعيد 
التي حققتها  الب�سرية  التنمية  اأن  املن�سوري  �سلطان  اأكد معايل  االقت�سادي 
الدولة �ساهمت يف حتقيق التنمية االقت�سادية على كافة االأ�سعدة وامل�ستويات 
 1971 ال��ع��ام  6.5 مليار دره��م يف  ال��ن��اجت املحلي االإج��م��ايل م��ن  حيث قفز 
ليتجاوز1.4 تريليون درهم يف العام 2012 وارتفع ن�سيب الفرد من الناجت 
املحلي االإجمايل من 100 األف درهم يف العام 1975 اإىل /132 األف درهم 
يف العام 2010. االإمارات.. االأوىل عامليا يف الكفاءة احلكومية.. وحققت دولة 
االإمارات املركز االأول يف الكفاءة احلكومية مما و�سعها �سمن الع�سرة االأوائل 
للتنمية  ال��دويل  للمعهد  ال�سنوي  للتقرير  وفقا  العاملية  التناف�سية  يف  عامليا 
االإدارية ب�سوي�سرا للعام 2013.. واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف ت�سريحات مهمة يف 30 مايو 2013 
اأن دولة االإمارات العربية املتحدة وبف�سل روؤاها احلكيمة و�سيا�ساتها الر�سيدة 
التمكن  ثمار  اليوم  جتني  ون�ساء  رج��اال  مواطنيها  وجهد  حكومتها  ومتيز 
واالإدارية  االقت�سادية  وجدارتها  ال�سيا�سية  بكفاءتها  واعرتافا  دوليا  تقديرا 
مهنئا  بامل�ستقبل  وت��ف��اوؤل  واطمئنان  واأم���ن  رف���اه  م��ن  �سعبها  ب��ه  يتمتع  وم��ا 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  االإم��ارات��ي و�ساحب  ال�سعب  �سموه 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
املجل�س االأعلى حكام االإمارات مبا حققته الدولة من مركز متقدم يف موؤ�سر 
هذا  مثل  ويف  اإننا  ال��دول��ة..  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وق��ال  العاملية.  التناف�سية 
اليوم نذكر باخلري ونتذكر بالعرفان الوالد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآباوؤنا ورعاه  باأن ما غر�س  املوؤ�س�سن ون�سعر جميعا  اآل نهيان واإخوانه االآباء 
عامليا يف  االأوىل  اجن��ازات م�سهودة.. فدولتنا  اأثمر  واالأحفاد  االأبناء  بالعناية 
الكفاءة احلكومية واالأوىل عامليا يف الرتابط املجتمعي واالأوىل عامليا يف القيم 
وال�سلوكيات واخلام�سة عامليا يف التوظيف وال�ساد�سة يف ممار�سات االأعمال اإىل 
جانب تقدمها يف 19 موؤ�سرا خمتلفا لت�سنف �سمن الع�سرة االأوائل عامليا يف 
االأول  املركز  االإم��ارات على  دولة  اإن ح�سول  �سموه  واأك��د  العاملية.  التناف�سية 
القائد  البار  الوطن  ابن  بقدرات  حق  �سهادة  هو  احلكومية  الكفاءة  يف  عامليا 
الفذ اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي الذي ن�سهد له بتحريك الطاقات الوطنية 
امل�ستويات  اأف�سل  اإىل  باأدائه وممار�ساته  واالرتقاء  احلكومي  العمل  وتطوير 
العاملية.. فالتحية له ولكامل فريق العمل احلكومي على امل�ستوين االحتادي 
اإلهام  م�سدر  اليوم  هو  مثال  من  قدموه  وم��ا  اجن��از  من  حققوه  ملا  واملحلي 
اأن خري املواطن مهما كان مقره  للكثريين داخل الدولة وخارجها موؤكدين 
واأن ح�سول  النهائية  العمل احلكومي وغايته  اأر�س الوطن هو مق�سد  على 
باأننا على  تاأكيد  اأقوى  املجتمعي  االأول عامليا يف الرتابط  املركز  الدولة على 
ما  اأن  �سموه  واأك��د  امل�ستقبل.  بناء  نحو  و�سائرون  ال�سليم متقدمون  الطريق 
ال�سورى  املتن وثمرة  االأ�سا�س  البناء على  اإنه نتاج  ياأت �سدفة بل  حتقق مل 
..اإنه حم�سلة متكن  الر�سيدة لالقت�ساد  القانون واالإدارة  والعدالة و�سيادة 
والعالقات  العامل  الر�سيد على  واالنفتاح  واالأخ��الق  االأ�سرة  االإن�سان و�سون 

اخلارجية املتوازنة. 
اإن  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق���ال 
اأف�سل منها يتطلب منا  اإىل ما هو  احلفاظ على هذه االجن��ازات وجتاوزها 
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زايد الع�سكري ينظم املوؤمتر ال�سنوي لطب االأطفال 
•• اأبوظبي-وام:

املوؤمتر  ام�س  �سباح  الع�سكري  زاي��د  مب�ست�سفى  االأط��ف��ال  ق�سم  نظم 
مب�ساركة  انرتكونتنتال  اأبوظبي  فندق  يف  االأط��ف��ال  لطب  ال�سنوي 
اأطباء االأطفال من خمتلف اإمارات الدولة. وقدم االأطباء من �سالح 
امتد حتى  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  زاي��د خ��الل  الطبية مب�ست�سفى  اخل��دم��ات 
العناية  يف  متخ�س�سة  مو�سوعات  تناولت  حما�سرات  ام�س  ع�سر 
ق�سم  رئي�سة  النعيمي  اأ���س��م��اء  ال��دك��ت��ورة  حت��دث��ت  و  الطفل.  ب�سحة 
 - عن  االأوىل  املحا�سرة  يف  الرئوية  االأم��را���س  وا�ست�سارية  االأط��ف��ال 
وتطرقت   - وعالجها  ت�سخي�سها  وط��رق  الرئة  يف  اخلليقة  العيوب 
طب  ملهنة  والقانونية  االأخالقية  اجلوانب  اىل  الثانية  املحا�سرة  يف 
االأطفال ب�سكل خا�س وطرق التعامل مع احل��االت احلرجة . و قدم 

املريئي  االرجت����اع   - اىل  حما�سرته  يف  ل��الأط��ف��ال  اله�سمي  اجل��ه��از 
والوقاية  احلديثة  العالج  وط��رق  الت�سخي�س  �سبل  و  االأطفال  لدى 
تعنى  االأطفال حما�سرة  ا�ست�ساري  بالل حممد  الدكتور  قدم  و   .  -
ب� - اإ�سابات الدماغ و كيفية الت�سخي�س و�سبل الوقاية - . و حتدثت 
عن  لالأطفال  الوبائية  االأم��را���س  ا�ست�سارية  الكعبي  ن��وال  الدكتورة 
دور يف احلماية  له  الذي  الروتا  التطعيمات لالأطفال ومنها  اأح��دث 
الع�سكري منذ  املعوية و الذي اعتمد يف م�ست�سفى زايد  النزالت  من 
. و  باأبوظبي موؤخرا  ال�سحة  ا�ستحداثه يف هيئه  �سنوات و مت  ثالث 
قدم الدكتور افتخار جان ا�ست�ساري اجلراحة لالأطفال حما�سرة عن 
- اجلراحات املختلفة لالأطفال - و ا�ستعر�س 7 حاالت نادرة لعمليات 
اأ�ساليب  الأح���دث  وت��ط��رق  الع�سكري  زاي��د  م�ست�سفى  يف  اج��راوؤه��ا  مت 
و  اأمن عثمان  الدكتور  االأخ�سائيون  و قدم  املتبعة حاليا.  اجلراحة 

الدكتور عبد املطلوب بن مو�سى ا�ست�ساري القلب حما�سرتن االأوىل 
ال�����س��ري��ان وط���رق الت�سخي�س وال��ع��الج - واالأخ�����رى -  ع��ن - ع��ي��وب 
اأ�سبابها وطرق تداركها - كما قدم  االأخطاء الطبية و كيفيه حتليل 
االأطفال  عند  ال�سمنة   - ع��ن  حم��ا���س��رة  اجلنيني  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
ثلث  اأن  اأك��دت  اأب��و ظبي  درا�سة حديثة متت يف مدينة  وا�ستعر�س   -
ال��زائ��د وال�سمنة  ال���وزن  اأب���و ظبي يعانون م��ن  االأط��ف��ال يف م��دار���س 
و  ال�سمنة  مب�ساعفات  الوعي  تعزيز  �سرورة  اىل  الدرا�سة  واأ�سارت   .
التحفيز على ممار�سة الريا�سة ب�سكل منتظم واحلر�س على اأهمية 
�سيف خلفان  ال��دك��ت��ور  ق��دم  م��ن جانبه   . امل��ت��وازن  ال�سحي  ال��ط��ع��ام 
اأمرا�س الروماتيزم عند االأطفال حما�سرة عن -  الكعبي ا�ست�ساري 
اأ�ساليب  روماتيزم االأطفال - ركزت على طرق الت�سخي�س الدقيق و 
ا�ست�ساري  ح��داد  ف��ادي  الدكتور  وتطرق  واملتدرجة.  املختلفة  العالج 

الدكتوراأحمد عبدالعال والدكتور �سليم باواين ثالث حاالت خا�سة 
نادرة تلخ�ست يف حاالت التهابات غري عادية وحاالت �سرطانية نادرة. 
و اأو�سى املوؤمتر يف ختام اأعماله ب�سرورة التعامل مع حاالت االأطفال 
بخ�سو�سية تامة و توفري املحا�سرات التوعويه العملية ب�سوره دوريه 
والتي تعني بتطوير املعرفة لالأطباء بكل ما هو جديد يف جمال طب 
اأ�سبابها يف  ت�سخي�س  الطبية من خالل  االأخطاء  ت��دارك  و  االأطفال 
املوؤ�س�سات الطبية . واأكد احلر�س على توفري �سبل زيادة ثقة املر�سى 
م�ست�سفيات  توفرها  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة  ال�سحية  ب��اخل��دم��ات  واأه��ال��ي��ه��م 
الدولة . من جانبهم تقدم الكادر الطبي املحا�سر بال�سكر واالمتنان 
على  امل�سلحة  للقوات  العامة  بالقيادة  الطبية  اخل��دم��ات  �سالح  اىل 
دعمهم يف جناح املوؤمتر وحثهم امل�ستمر على حتفيز كوادرهم الطبيه 

للم�ساهمة يف ن�سر الوعي ال�سحي لدى املجتمع. 

حاكما عجمان وراأ�س اخليمة وال�سيوخ يح�سرون افراح بن جمل والزعابي

اعالن الفائزين يف 4 دي�سمرب

اإطالق جائزة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للتطبيقات الذكية

•• راأ�ص اخليمة-وام:

املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
االأعلى حاكم عجمان و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 

املجتمع وال�سيخ في�سل بن �سقر القا�سمي رئي�س الدائرة املالية واملهند�س 
ال�سيخ �سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين 
وال�سيخ �سقر بن �سعود بن �سقر القا�سمي وال�سيخ �سقر بن حممد بن 
�سقر القا�سمي وال�سيخ �سخبوط بن نهيان بن مبارك ال نهيان ومفتاح 
بن علي بن عبيد اخلاطري و�سعادة عبداهلل حممد بن ق�سيب الزعابي 

بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة م�ساء ام�س االول حفل الع�ساء 
ال�سيد ح�سن جمال بن جمل مبنا�سبة زفاف جنله حممد  اقامه  الذي 

اىل كرمية ال�سيد عبدالرحمن جعفر الزعابي. 
ح�سر احلفل الذي اأقيم يف �سالة االأفراح الكبى يف فندق راأ�س اخليمة 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية 

و�سعادة را�سد عبداهلل عمران .
وابناء  وال�سخ�سيات  البالد  وجهاء  واأع��ي��ان  امل�سوؤولن  كبار  من  وع��دد 

القبائل واملدعوين.
 وقدمت الفرقة احلربية اأهازيجها و�سالتها وفنونها الرتاثية االإماراتية 

ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة. 

•• ابوظبي - الفجر:

���س��رح م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن 
التعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
اأن مبادرة  العلمي  العايل والبحث 
را�سد  ب����ن  ال�����س��ي��خ حم���م���د  ���س��م��و 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
للحكومة الذكية هى خطوة مهمة 
و حتدي للحكومة االإحتادية و مبا 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأن 
مع  وثيقة  عالقات  لديها  العلمي 
ن��ك��ون من  اأن  اجل��ام��ع��ات ارت��اأي��ن��ا 
املبادرة  ي��ن��ف��ذون  ال��ذي��ن  االوائ�����ل 
االأفكار  و  م��ت��وف��رة  ف��االإم��ك��ان��ي��ات 
موجودة و لدينا �سباب طموحن و 
مبدعن و الق�سد من هذه اجلائزة 
احلكومة  ف��ع��ال��ي��ة  م����ن  رف�����ع  ه����و 
ت��ك��ون خدماتها  ح��ت��ى  االإحت���ادي���ة 
متوفرة على مدار ال�ساعة . و �سدد 
مبارك  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  معايل 
لن  امل����ب����ادرات  اأن  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأو  اأو اجناز  تتوقف عند حد جناح 
اخفاق فاجلميع يرنو اإىل م�ستقبل 
التعليم  ق��ط��اع  فيه  ي��رف��د  م�سرق 
اختالفها  على  موؤ�س�ساتنا  العايل 

باأميز الكفاءات واخلبات .
جاء ذلك خالل م�ساركة معاليه يف 
التعليم  اإط��الق جائزة وزارة  حفل 
العايل والبحث العلمي للتطبيقات 
-2013 االأوىل  )ال���دورة  الذكية 

املا�سي  اخل��م��ي�����س  ي���وم   )2014
مبقر جامعة خليفة يف ابوظبي .

و �سارك يف حفلة التد�سن اجلائزة 
�سعيد احل�ساين  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل 
ال���دك���ت���ور �سيف  و  ال�������وزارة  وك��ي��ل 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  امل���زروع���ي  را���س��د 
ل��ل��خ��دم��ات امل�����س��ان��دة ب����ال����وزارة و 
النعيمي  را�����س����د  ع���ل���ي  ال���دك���ت���ور 
والدكتور  االإم���ارات  جامعة  مدير 
عام  مدير  اخلييلي  خمي�س  مغري 
جمل�س ابوظبي للتعليم و الدكتور 
التقنية  كليات  مدير  كمايل  طيب 
الر�سون  ت����ود  وال���دك���ت���ور  ال��ع��ل��ي��ا 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س 
وال��دك��ت��ور عارف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و  خليفة  جامعة  م��دي��ر  احل��م��ادي 
اجلامعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ح�����س��ور 
اخل���ا����س���ة و ع������دد م����ن ال���ط���الب 

اجلامعين .

احلكومة الذكية
بن  ال�سيخ ح��م��دان  م��ع��ايل  ق���ال  و 
كلمته  خ����الل  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
���س��م��وه �سعادة  ن��ي��اب��ة ع���ن  األ��ق��اه��ا 
ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د احل�����س��اين وكيل 
تعك�س حر�س  اإن اجلائزة  ال��وزارة 

دور  تعزيز  على  الر�سيدة  القيادة 
والبحث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
العلمي يف تقدمي خدمات حكومية 
ومبا  العاملية  املعايري  اأف�سل  وف��ق 
االإم����ارات  روؤي����ة  حتقيق  يف  ُي�سهم 
2021 وتن�سجم مع روؤية �ساحب 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
ال��ذك��ي��ة والتي  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ك��ت��وم 
م���الم���ح حكومة  ح����دد مب��وج��ب��ه��ا 

امل�ستقبل . 
بال�سعي  م��ل��ت��زم��ون  اإن��ن��ا  واأ����س���اف 
بنا  الظن  ح�سن  عند  لنكون  دائما 
اأهدافها  اجل��ائ��زة  حت��ق��ق  وب��ح��ي��ث 
وت�سجيع  حت���ف���ي���ز  يف  امل���ت���م���ث���ل���ة 
اجلامعات والطلبة لتقدمي حلول 
اإبداعية مبتكرة يف جمال تطبيقات 
واملحمولة  ال����ذك����ي����ة  ال����ه����وات����ف 
خدمات  على  احل�����س��ول  ول�سمان 
ال�����س��اع��ة مبا  م���دار  ع��ل��ى  حكومية 
ويفوق  املتعاملن  احتياجات  يلبي 

توقعاتهم .
التعليم  ق��ط��اع  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
قطاعات  جانب  اإىل  �ساهم  العايل 
ال�سعب  ذل���ك  ت��اأ���س��ي�����س  اأخ�����رى يف 
الطموح الواثق املرتابط املتم�سك 
ال���ق���وي معقد  ب���رتاث���ه واالحت�������اد 
م�سريه  ي�����س��ك��ل  وال�������ذي  رج����ائ����ه 
امل���������س����رتك م��ت�����س��ل��ح��ا ب������االإب������داع 
مبادرات  اأن  م��و���س��ح��اً  وامل���ع���رف���ة 
دولتنا وحكومتنا ال تقف عند حد 

جناح اأو اإجناز.
ال�����س��ي��خ حمدان  م��ع��ايل  اأ����س���اف  و 
اجلائزة  اأن  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
�ستكون الفر�سة متاحة يف الدورة 
ال��ث��ان��ي��ة مل�����س��ارك��ة اأع����دد اأك����ب من 
االمارات  دول��ة  اجل��ام��ع��ات يف  قبل 
تهدف  اجل����ائ����زة  واأن  خ�����س��و���س��ا 
اجلامعات  وت�����س��ج��ي��ع  حت��ف��ي��ز  اإىل 

حلول  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  وال���ط���ل���ب���ة 
اإبداعية مبتكرة يف جمال تطبيقات 
واملحمولة  ال����ذك����ي����ة  ال����ه����وات����ف 
خدمات  على  احل�����س��ول  ول�سمان 

حكومية على مدار ال�ساعة. 
وتعد اجلائزة اخلطوة االأوىل نحو 
التناف�س للفوز بجائزة �سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد للحكومة الذكية 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  ووزارة 
العلمي اأول وزارة تطلق جائزة من 
هذا النوع حيث اأعلن عن املبا�سرة 
معايل  ق��ب��ل  م���ن  امل���ب���ادرة  بتنفيذ 
ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 

خالل موؤمتر التميز احلكومي. 
وت�ستهدف اجلائزة طالب املراحل 
وامللتحقن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 
االأول  ال��ي��وم  وخ��الل  اأعلنت  حيث 
الإط���الق اجل��ائ��زة ك��ل م��ن جامعة 
االإمارات العربية املتحدة وجامعة 
خليفة وكليات التقنية العليا رغبة 
حيث  اجلائزة  يف  امل�ساركة  طلبتها 
فرق  �سمن  اجل��ام��ع��ات  �ستتناف�س 
م��ت��ع��ددة وي���ق���وم ك���ل ف��ري��ق ببناء 
اإحدى  حتويل  اإىل  يهدف  تطبيق 

خدمات الوزارة اإىل خدمة ذكية. 
خدمات  ت���وف���ري  اإىل  ت���ه���دف  ك��م��ا 
املعايري  اأرق��ى  العايل وفق  التعليم 
ال��ع��امل��ي��ة، وم���ن خ���الل رف���ع كفاءة 
اخل������دم������ات ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، ودع�����م 
والتطوير  ال��ت��ح�����س��ن  م�������س���رية 
التعليم  ق���ط���اع  يف  امل�����س��ت��م��ري��ن 
اإىل  باالإ�سافة  ال��دول��ة،  يف  ال��ع��ايل 
وت�سجيع  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  دع����م 
االإب������داع واالب��ت��ك��ار وامل�����س��اه��م��ة يف 
وتعزيز  امل���ع���رف���ة،  جم��ت��م��ع  خ��ل��ق 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكات  اأوا���س��ر 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
وا�ستثمار  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

ط����اق����ات ال���ط���ل���ب���ة، وح���ث���ه���م على 
التناف�س االإيجابي واملثمر.

تعريف باجلائزة
مدير  ال�سام�سي  لبنى  ق��دم��ت  و 
و  االإ�سترياتيجي  التخطيط  اإدارة 
املوؤ�س�سي  التميز  و  االأج���اء  تقييم 
تناولت  ع���م���ل  ور�����س����ة  ب������ال������وزارة 
حم����اور اجل���ائ���زة و اأه���داف���ه���ا من 
التعليم  خ����دم����ات  ت���وف���ري  ح���ي���ث 
العاملية  املعايري  اأرق��ى  وفق  العايل 
العلمي  البحث  العمل على دعم  و 
و ت�سجيع االإبداع و االإبتكار و خلق 
م���ن �سمن  و  امل���ع���رف���ة  جم��م��ت��م��ع 
ال�سراكات  اأوا�سر  تعزيز  االأه��داف 
املوؤ�س�سات  م���ع  االإ���س��ت��ريات��ي��ج��ي��ة 
التعليم العايل احلكومي واخلا�س 
ال����ط����الب  ا����س���ت���ث���م���ار ط�����اق�����ات  و 
تقت�سرعلى  امل�ساركة  اأن  م�سيفًة 
املختلفة  املراحل اجلامعية  طالب 
بجامعة  وامل��ل��ت��ح��ق��ن  امل�����س��ج��ل��ن 
للعلوم  خليفة  جامعة  و  االإم���ارات 
يف  التقنية  وكليات  والتكنولوجيا 
الدورة االأوىل احلالية و ال ي�سمح 
فردية  ب�����س��ف��ة  امل�����س��ارك��ة  للطلبة 
يجب  بحيث  ج��م��اع��ي��ة  ب�سفة  ب��ل 
 5 –  2 م���ن  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�سكيل 

طالب بحد اأق�سى.
و اأو���س��ح��ت ل��ب��ن��ى ال�����س��ام�����س��ي اأن 
ا���س��ت��الم امل�����س��اري��ع امل��ق��رتح��ة من 
الفرق �ستبداأ من 2 يوليو و حتى 
طلبات  ت�سليم  و���س��ي��ت��م  ي��ول��ي��و   7
الفلمي  ال��ت�����س��وي��ر  و  امل�������س���ارك���ة 
للتطبيقات بْدً من 7 نوفمب و اإىل 
21 نوفبمر ويتم اعالن النتائج و 
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ت��اري��خ 4 و 5 
النقا�س  باب  فتح  اأعقبها  دي�سمب 
ال�����ذي ���س��ه��د ت��ف��اع��ال ك���ب���ريا من 
قبل الطلبة امل�ساركن وم�سوؤولن 

مدير  مقدمتهم  يف  ك��ان  تربوين 
 ، للتعليم  اأب����و ظ��ب��ي  ع���ام جم��ل�����س 
ومدير  االإم�����ارات  جامعة  وم��دي��ر 
ج���ام���ع���ة خ��ل��ي��ف��ة وم����دي����ر جممع 

كليات التقنية العليا. 
التعليم  وزارة  ج��ائ��زة  وت��ت�����س��م��ن 
العايل والبحث العلمي للتطبيقات 
-2013 االأوىل  )ال���دورة  الذكية 
الهاتف  تطبيقات  فئات   )2014
املوقع  خ����دم����ات  وف���ئ���ة  ال���ذك���ي���ة، 
 HTML( املتميزة  االإلكرتوين 
ال��ت��ق��ن��ي��ة عب  5(، وف��ئ��ة احل���ل���ول 
الق�سرية  ال���ن�������س���ي���ة  ال���ر����س���ائ���ل 
التطبيقات  وف���ئ���ات   ،)SMS(
االإبداعية. وتتمثل معايري التقييم 
و�سهولة  وال��ف��ع��ال��ي��ة،  ال��ك��ف��اءة  يف 
واالبتكار،  واالإب�����داع  اال���س��ت��خ��دام، 
املوقع  مراجعة  للمهتمن  وميكن 
االإلكرتوين للوزارة للح�سول على 

اآلية التقدمي واجلدول الزمني.
حتفيز الطالب لالإبتكار و االإبداع

خمي�س  م��غ��ري  ال���دك���ت���ور  اأك�����د  و   
اخلييلي مدير عام جمل�س اأبوظبي 
تاأتي  اجل���ائ���زة  ه����ذه  اأن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
تكمياًل ملبادرة �سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي لالإنتقال من احلكومة 
الذكية  اإىل احلكومة  االإلكرتونية 
حتفيز  ع���ل���ى  احل����ر�����س  ت���اأك���ي���د  و 
الطلبة و الباحثن خللق برامج و 
خدمات من الواقع املحلي و باأيدي 
اأ�ساتذة من الدولة للخروج باأفكار 
اإىل  لالإنتقال  ت���وؤدي  برجميات  و 

التعليم  اإىل  اخل���ا����س  ال��ت��ع��ل��ي��م  و 
التعليم  ع��ن  االإب��ت��ع��اد  و  التفاعلي 
التقليدي الذي يقوم على احلفظ 

و االإ�سرتجاع .
�سعيد حممد  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح  و   
باأي  ت��رح��ب  ال����وزارة  اأن  احل�ساين 
موؤ�س�سة تعليمية جامعية حكومية 
ل��ل��ج��ائ��زة و  ب���اأن تن�سم  اأو خ��ا���س��ة 
ب��داأن��ا االآن م��ع ج��ام��ع��ة االإم����ارات 
التقنية  وكليات  خليفة  جامعة  و 
ال��ع��ل��ي��ا و ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ي����ودوا 
ميثلوا  اأن  البد  بامل�سابقة  امل�ساركة 
بحيث  جامعية  تعليمية  موؤ�س�سة 
ت��ك��ون م��ن��اف�����س��ة ب��ن امل��وؤ���س�����س��ات و 
�ستكون اجلائزة �سنوية و الفائزين 
من  مر�سحن  �سيكونون  باجلائزة 
جلائزة  العايل  التعليم  وزارة  قبل 
للحكومة  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
ال���دك���ت���ور طيب  ق����ال  .و  ال���ذك���ي���ة 
العليا  التقنية  كليات  اأن  الكمايل 
م��ن هذه  تكون ج��زًء  ب��اأن  تت�سرف 
روؤية  تعك�س  التي  الكبرية  املبادرة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب���ي م��ن��ذ اط��الق��ه مبادرة 
احلكومة الذكية و نحن بامل�ساركة 
بالكليات  ط���الب���ن���ا  مب�������س���ارك���ة  و 
التقنية الذين �سيعملون تطبيقات 
الذكية مهمة التي تخدم املوؤ�س�سات 

املختلفة احلكومية .
املجتمع الطالبي

النعيمي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ���س��رح  و 
العربية  االإم�����ارات  م��دي��ر ج��ام��ع��ة 

حتفز  عندما  و  الذكية  احلكومة 
بهذه  لالإنخراط  بالدولة  الطلبة 
و  البيئة  اجل��ائ��زة الأنهم ج��زء من 
الثقافية للمجتمع  القيم  يعرفون 
و  للجهات  امل��ت��وف��رة  االإم��ك��ان��ات  و 
عندهم عالقات اجتماعية و علمية 
اأن  اأت���وق���ع ���س��خ�����س��ي��اً  ب��امل��ج��ت��م��ع و 
ال�سيخ  �سمو  قبل  املبادرة من  هذه 
اآل نهيان وزير  حمدان بن مبارك 
العلمي  البحث  و  ال��ع��ايل  التعليم 
جاءت يف حملها لت�سجيع الكفاءات 
اإىل  ال��و���س��ول  و  ل���الإب���داع  املحلية 
اطلقها  ال����ذي  ال�����س��ام��ي��ة  امل���ب���ادرة 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
نتاجات  مب�سروع  يتعلق  فيما  و   .
جمل�س  مناهج  يف  املطبقة  التعلم 
الدكتور  اأو���س��ح  للتعليم  ابوظبي 
ي�سعى  املجل�س  اأن  اخلييلي  مغري 
اإىل جتهيز الطلبة مبهارات القرن 
الواحد و الع�سرين و هذه املهارات 
وا�سحة عاملياً و حمددة و تطبقها 
كل ال��دول املتقدمة و هو الرتكيز 
على الطالب وقدراته و امكانياته 
و عملية النظر للم�ساكل املوجودة 
احللول  الإي���ج���اد  خمتلفة  ب��ن��ظ��رة 
لدى  ال�������ذات  يف  ال���ث���ق���ة  غ���ر����س  و 
الطلبة من خالل تطبيق ما تعلم 
الدرا�سي وال�سعي  العام  على مدار 
توظيفها  و  املعلومة  ع��ن  للبحث 
تكوين  ع��ل��ى �سقل  ت��ق��وم  ب��ال��ت��ايل 
و  االإب���داع���ي���ة  ال��ط��ال��ب  �سخ�سية 
احلكومي  التعليم  �سينتقل  ال��ك��ل 

املتحدة ) للفجر( اأن اجلائزة تاأتي 
ال�سيخ  امل���ب���ادرة م���ن م��ع��ايل  ه���ذه 
اآل نهيان وزير  حمدان بن مبارك 
التعليم العايل والبحث العلمي يف 
ملبادرة  ال��ف��وري��ة  االإ�ستجابة  اط���ار 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي لتحويل اخلدمات التي 
م���ن خدمات  احل���ك���وم���ة  ت��ق��دم��ه��ا 
االإل��ك��رتون��ي��ة اإىل خ��دم��ات ذكية و 
الطالبي  جمتمع  ت�ستهدف  ه��ى 
ب��امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل من 
الطلبة  ي��ت��ب��ن��اه��ا  م�����س��اري��ع  خ���الل 
م�سروع  يف  امل�ساهمة  و  للم�ساركة 
يوؤكد  وه������ذا  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
العن�سر  يف  االإ�ستثمار  اأهمية  على 
على  ت�سجع  بيئة  خللق  الطالبي 
تتفاعل مع  و  االإب��ت��ك��ار  و  االإب����داع 
للمجتمع  ال��ف��ع��ل��ي��ة  االإح��ت��ي��اج��ات 
القيادة  ل��ت��ط��ل��ع��ات  ت�����س��ت��ج��ي��ب  و 
باملجتمع  االإرت����ق����اء  يف  ال��ر���س��ي��دة 
املرموقة  املكانة  لتنبوؤا  ال�سعي  و 
عاملياً لنوعية و م�ستوى اخلدمات 
التي تقدمها احلكومة للمواطنن 

واملقيمن .
اإىل قيمة اجلائزة   جتدر االإ���س��ارة 
درهم  األ���ف  م��ائ��ة  ب���  االأول  للفائز 
ب�  ت��ق��در  ال��ث��ان��ي��ة  و قيمة اجل��ائ��زة 
خم�سون الف درهم و الثالثة تقدر 
ب��� ث��الث��ن األ���ف دره���م م��ع �سهادة 
امل�ساركة  ل��ل��ف��رق  ت��ق��دي��ر  و  ���س��ك��ر 

االآخرى .

جمعية اأ�سدقاء البيئة تنظم ور�سة عمل تنفيذية �سمن الربنامج ال�سيفي لتدريب ال�سباب
•• ابوظبي-وام:

تنفيذية  عمل  ور���س��ة  ال��ق��ادم  يوليو  مطلع  البيئة  اأ���س��دق��اء  جمعية  تعقد 
حول برنامج تر�سيد ا�ستهالك املياه مب�ساركة اأع�ساء اجلمعية وخ�سو�سا 
االأطفال وذلك �سمن البنامج ال�سيفي لتدريب ال�سباب لتنمية اخلبات 
ادارة  جمل�س  رئي�س  حممد  علي  اإبراهيم  الدكتور  واأك��د  االأف��ك��ار.  وتبادل 
اجلمعية اأن هذا البنامج يعتب جزءا من اخلطة االإ�سرتاتيجية للجمعية 
ال�سيفية مبا هو مفيد  العطلة  ال�ساب خالل  الفراغ لدى  ال�ستثمار وقت 
م�سريا  وتنميته  البيئة  حماية  جمال  يف  وخباتهم  قدراتهم  لتنمية  لهم 

امل�ساركه يف  التزامها يف  التي ت�سعى اجلمعية لتحقيقه هو  الهدف  ان  اىل 
حلماية  الكويتية  اجلمعية  تنظمه  ال��ذي  املياه  ا�ستهالك  تر�سيد  برنامج 
واالجتماعي  االق��ت�����س��ادي  ل��الإمن��اء  ال��ع��رب��ي  ال�سندوق  م��ن  ب��دع��م  البيئة 
الها�سمية.  االأردنية  اململكة  يف  للبيئة  الوطنية  االأكادميية  مع  وبالتعاون 
كما ت�سارك يف الور�سة جامعة �سنعاء من اليمن وجمعية ال�سقر العربي 
االأردنية  البيئة  وجمعية  البحرين  يف  البيئة  اأ�سدقاء  وجمعية  م�سر  من 
اجلمعية  عن  ممثلن  بح�سور  الور�سة  تعقد  ال�سعودية.  البيئة  وجمعية 
البيئة واالأكادميية الوطنية للبيئة وممثلن عن جهات  الكويتية حلماية 
وتبادل  الوطنية  ال��ت��ج��ارب  لعر�س  ال��دول��ة.  م�ستوى  على  االخت�سا�س 

العملية  التجارب  لعر�س  باالإ�سافة  املياه  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  اخل��بات 
املنزل احلديقة  باأنف�سهم /يف  واأطفال اجلمعية  �سباب  بابتكارها  قام  التي 
املدر�سة... حيث تكمن الفائدة احلقيقية من اأعمال الور�سة. وكانت جمعية 
اأ�سدقاء البيئة قد �ساركت موؤخرا يف الور�سة الفنية لبنامج تر�سيد املياه 
التي عقدت يف االأردن لعر�س اخلبات الوطنية يف تلك الدول امل�ساركة يف 
خليفة  ال�سيد  من  كل  اجلمعية  مثل  حيث  املياه  ا�ستهالك  تر�سيد  جم��ال 
البيئي  امل�ست�سار  �سعد  ع��م��اد  واملهند�س  االإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�ساعدي 
دولة  يف  الوطنية  للتجربة  عر�سا  الور�سة  خ��الل  قدموا  حيث  للجمعية 

االإمارات يف جمال تر�سيد ا�ستهالك املياه.

لبنى ال�سام�سي الدكتور �سعيد احل�ساين الدكتور طيب الكمايل

�سمو ال�سيخ حمدان بن مبارك ال نهيان يتو�سط مدراء اجلامعات ورئي�س جمل�س اأبو ظبي للتعليم
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اإعــــــــــالن
للنقليات  املنارة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1119879 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سيخ هزاع طحنون ال نهيان )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مروان بطر�س زكريا ابو منه 
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 4*2 اىل 0.2*1.2

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة املنارة للنقليات العامة
AL MANARA GENERAL TRANSPORT EST

اىل/يونيف�ست للنقليات العامة 
UNIVEST GENERAL TRANSPORTING

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10824 بتاريخ 2013/6/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/روؤية للهواتف املتحركة - فرع من 

CN 1268769:راأ�س اخليمة - فرع ابوظبي 1 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نوار منري طويجي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مهند ملحم الرفاعي 

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1.5*4 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/روؤية للهواتف املتحركة - فرع من راأ�س اخليمة - فرع ابوظبي 1
ROYA MOBILE PHONE - BRANCH FRANCH FROM RAS ALKHAIMAH - BRANCH OF ABU DHBI 1

اىل/مينيت�س للهواتف املتحركة 
MINUTES MOBILE PHONES

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10824 بتاريخ 2013/6/22   

اإعــــــــــالن
العامة  ال�س�����ادة/الند �ستار للنقليات  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1208430 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 0.30*0.70 اىل 2*1

تعديل ا�سم جتاري:من/الند �ستار للنقليات العامة
LAND STAR GENERAL TRANSPORT

اىل/الند �ستار لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
LAND STAR PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�ساط/حذف نقليات عامة )4923011(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10824 بتاريخ 2013/6/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الروعة للمواد الغذائية 

رخ�سة رقم:CN 1038845 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3.23*0.80

تعديل ا�سم جتاري:من/الروعة للمواد الغذائية
AL ROUA FOODSTUFF

اىل/بقالة الروعة 
BAQALA AL ROUA

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10824 بتاريخ 2013/6/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ومطحنة وادي 

دجلة رخ�سة رقم:CN 1026206 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 3.54*1

تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة ومطحنة وادي دجلة
TIGRIS VALLEY GROCERY & FLOUR MILL

اىل/مطحنة وادي دجلة 
TIGRIS VALLEY FLOUR MILL

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة احلروف الذهبية للنقليات 

واملقاوالت العامة رخ�سة رقم:CN 1157732  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة احلروف الذهبية للنقليات واملقاوالت العامة

GOLDEN LETTERS GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING EST

اىل/موؤ�س�سة احلروف الذهبية للنقليات العامة 

GOLDEN LETTERS GENERAL TRANSPORT EST

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نفاف للمقاوالت 
العامة رخ�سة رقم:CN 1209213 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد �سعيد حممد بن ار�سيد بني ابراهيم )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل احمد �سامل ح�سن عبدالرحيم الزعابي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املدينة احلمراء 

للزهور رخ�سة رقم:CN 1257591 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن علي حممد ح�سن باطوق )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد عاي�س م�سلم دب�س املنهايل
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نا�سر بلوراوي 

CN 1194044:لتجارة ال�سمامات ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
نا�سر الدين - بلوراوي من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فارجي�س فيليب )%24(

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ابو فهد 

ال�سباغ ال�سيارات - فرع
 رخ�سة رقم:CN 1158177 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كري�ستال 

الذهبي لتجارة االك�س�سوارات وادوات اخلياطة
 رخ�سة رقم:CN 1169086 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كلفن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخدمات الهند�سية
 رخ�سة رقم:CN 1135431 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

حفيت للمقاوالت االلكرتوميكانيكية
 رخ�سة رقم:CN 1127475 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االلعاب 

ال�سريعة للخدمات الرتفيهية
 رخ�سة رقم:CN 1359522 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم CN 1143077 باال�سم التجاري مدائن القاب�سة 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة لوؤلوؤة ال�سهامة االوتوماتيكية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1419166 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل �سامل جمعه الغيالين اجلنيبي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل �سامل جمعه الغيالين اجلنيبي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان علي جمعه م�سعود

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/م�سبغة لوؤلوؤة ال�سهامة االوتوماتيكية ذ.م.م
PEARL AL SHAHAMA AUTOMATIC LAUNDRY LLC

اىل/م�سبغة لوؤلوؤة ال�سهامة االوتوماتيكية
PEARL AL SHAHAMA AUTOMATIC LAUNDRY

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة 

مل�سات االتوماتيكية
 رخ�سة رقم:CN 1186677 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

الوطن للتجارة واال�سترياد - فرع
 رخ�سة رقم:CN 1197275 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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 اإعـــالن �سطب قيد
يف  ان�ساءات  انكا  ال�سادة/�سركة  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  اجلن�سية(  )تركية  ا�س  ايه  �سمانايي 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب 
رقم )3510( يف �سجل ال�سركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا 
�ساأن  يف  1984م  ل�سنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ 
الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد اإدارة الت�سجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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)مدر�سة التعاون اخلا�سة- ذ م م(
مدر�سة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على   بناء 
املذكورة  ال�سركة  بت�سفية  واخلا�س  م  م  ذ  اخلا�سة-  التعاون 
اأعاله ، يعلن امل�سفى / اأمري �سعد يو�سف عن ت�سفية ال�سركة 
ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، االإعالن  تاريخ  من 

باالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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اأوقاف الغربية حتتفل بحفظة القراآن الكرمي
•• الفجر- املنطقة الغربية:

احتفل فرع الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف يف الغربية بختام دورة حتفيظ القران الكرمي يف املنطقة 
تكرمي  ومت  الوطنية  احلفر  �سركة  رعاية  حتت  زاي��د  مدينة  يف  الغربية  م�ست�سفيات  مب�سرح  اأم�س  وذل��ك  الغربية 
احلفظة واحلافظات واخذ �سور تذكارية و�سمل التكرمي 86 طالب وطالبة 51 اداري وادارية وحمفظن وتكرمي 

20 من االمهات.
وح�سر احلفل �سلطان زايد املزروعي مدير فرع الهيئة بالغربية و�سامل عي�سى املزروعي مدير م�ست�سفيات الغربية 
مرحبا  كلمة  الفرع  مدير  امل��زروع��ي  زاي��د  �سلطان  والقى  الوطنية  احلفر  ل�سركة  ممثل  البيكي  خمي�س  و�سامل 
يف  اهلل  كتاب  واحلافظات  احلفظة  2013مهنئا  لعام  الكرمي  القران  حتفيظ  دورة  بختام  لالحتفاء  بال�سيوف 
دورة حتفيظ القران الكرمي موؤكدا على توا�سل دورات حتفيظ القران الكرمي ووجه ال�سكر اىل املحفظن مثمنا 

جهودهم يف اجناح الدورة وتخريج عدد كبري من الطلبة والطالبات الذين متكنوا من حفظ اأجزاء كتاب اهلل.

انطالق فعاليات �سيفنا مميز يف الغربية غدًا
•• الفجر -املنطقة الغربية :

تنطلق غدا فعاليات �سيفنا مميز 
للتعليم  اب��وظ��ب��ي  ملجل�س  التابعة 
للبنن  متنوع  مركز   11 وي�سمل 
والبنات على خمتلف مدن املنطقة 
يف  للفرو�سية  مركز  منها  الغربية 
م��دي��ن��ة زاي����د ب��ال��ت��ع��اون م��ع نادي 
الريا�سات  وم���رك���ز  ال��ف��رو���س��ي��ة 
املرفاأ  نادي  بالتعاون مع  البحرية 

للريا�سات البحرية.
برئا�سة  املنظمة  اللجنة  وع��ق��دت 
امل���ن�������س���وري مدير  ���س��ي��ف  م������وزة 
�سيفنا  مل�سروع  التنفيذية  اللجنة 
ابوظبي  جمل�س  بالغربية  مم��ي��ز 
للتعليم بح�سور مديري ومديرات 
امل���راك���ز اج��ت��م��اع��ا ن��اق�����س��ت خالله 
واكدت  للفاعليات  اال�ستعداد  �سبل 
املن�سوري على اهمية بذل اجلهود 
جلذب الطالب اىل املراكز وتوفري 
م��ا م��ن ���س��ان��ة ح��ت��ى ت��ك��ون املراكز 
بيئة �سحية تربوية تفاعلية وخيار 
اأوقات  لق�ساء  والطالبة  للطالب 
الفرغ خالل االإجازة ال�سيفية الن 
الهدف هو اإ�سعاد الطالب وادخال 

خنوربليوا  م���رك���ز  زاي�����د  م��دي��ن��ة 
الر�سوان  بيعة  مركز  املرفاأ  مركز 
ب��غ��ي��اث��ي وم���ن االأن�����س��ط��ة ال��ت��ي مت 
اختيارها بعانية هي ال�سباحة وكرة 
الطائرة  وك���رة  ال�سلة  وك���رة  ال��ي��د 
اأن�سطة تراثية باال�سافة امل�سارعة 

البازيلية )جيوجيت�سو(. 
وناق�س االجتماع امليزانية املعتمدة 
خالل  ت��اك��د  ك��م��ا  �سرفها  واأوج����ه 
االج����ت����م����اع ت����وف����ري ح�������وايل 22 
حافلة لنقل الطالب و22 م�سرف 
موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وم�����س��رف��ة 
موا�سالت االإمارات واىل منازلهم 
با�سات  ت���وف���ري  اىل  ب���اال����س���اف���ة 
كما  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��رح��الت  خا�سة 
ا���س��ت��م��رار اخلدمات  خ���الل  ت��اأك��د 
���س��واء خ��دم��ات احلرا�سة  ب��امل��راك��ز 

االمن والنظافة. 
ق��ال��ت م����وزه ���س��ي��ف امل��ن�����س��وري ان 
اال�سبوع  يف  االن�����س��ط��ة  م���واع���ي���د 
الرابعة  ال�����س��اع��ة  م��ن  ت��ب��دا  االول 
ويف  الثامنة  ال�ساعة  وحتى  م�ساء 
فرتة رم�سان تبدا االن�سطة عقب 
ال�ساعة  وح��ت��ى  ال���رتاوي���ح  ���س��الة 

احلادية ع�سر ليال. 

بعيدا  نف�سه  يف  وال�سرور  البهجة 
عن اجلو املدر�سي. 

مميز  �سيفنا  ان�سطة  اىل  ولفتت 
ه����ذا ال���ع���ام ت��خ��ت��ل��ف ع���ن االع�����وام 
ال�������س���اب���ق���ة وم�������ا مي����ي����زه����ا متثل 
تكون95%  الريا�سية  االن�سطة 
الدينية  ال��بام��ج  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ال�سهر  ل��ي��ايل  ال��روح��ان��ي��ة خ���الل 

ممتعا  ا�سبوعا  وك��ان  املا�سي  العام 
الطالب  ب���ن  احل�������س���ور  ون�����س��ب��ة 
م�سروع  ان  اىل  منوهة   100%
�سيفنا مميز من امل�ساريع الرائدة 
اأوقات  ل�سغل  كبرية  اأه���داف  ولها 
با�سياء  ال����ط����الب  ل�����دى  ال����ف����راغ 

ي�ستفيدون منها. 
اك�ساب  امل�������س���روع  اأه��������داف  وم�����ن 

الطالب  ح���اج���ات  ا���س��ب��اع  ه���ادف���ة 
واالجتماعية  واجل�سدية  العقلية 
تربوية  ب��ط��ري��ق��ة  وال���رتوي���ح���ي���ة 
العمل  ق���ي���م���ة  غ�����ر������س  ����س���ل���ي���م���ة 
البيئة  على  واملحافظة  التطوعي 
امل�ساركن  ال����ط����الب  ن���ف���و����س  يف 
الرتبوية  امل��وؤ���س�����س��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 

كمركز اإ�سعاع يف املجتمع.

امل�����س��روع هذا  امل���ب���ارك خ��ا���س��ة ان 
العام �سادف �سهر رم�سان املبارك 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  رات  ل���ذل���ك 
تنا�سب  وب���رام���ج  ان�����س��ط��ة  اخ��ت��ي��ار 
اىل  منوها  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر 
ان �سهر رم�سان لي�س عائق لدوام 
الطالب وكان قد ام�سى الطالب 
ا���س��ب��وع��ا ن��اج��ح��ا يف رم�����س��ان من 

علمية  وم��ه��ارات  معارف  الطالب 
وريا�سية  واج��ت��م��اع��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
اكت�ساف  متنوعة  وتراثية  ومهنية 
مواهب الطالب و�سقلها وتدعيم 
مهاراتهم  وت���ن���م���ي���ة  خ����بات����ه����م 
�سلوكيات  وت����وج����ي����ه  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
الطالب وحمايتهم من اآثار الفراغ 
تربوية  ت��دري��ب  ب��بام��ج  ال�سلبية 

وجتري اال�ستعدادات يف 11 مركز 
لذكور واالن��اث مراكز الذكور هي 
مركز الغربية مبدينة زايد مركز 
ال�سديق بليوا مركز النخبة باملرفا 
م��رك��ز ال��ري��ا���س��ي��ات امل��ائ��ي��ة باملرفا 
الظفرة  ن��ادي  مركز  غياثي  مركز 
مبدينة  الفرو�سية  زاي���د  مبدينة 
االن��اث هي اخلمائل  زايد ومراكز 

جمل�س اأولياء اأمور طلبة املنطقة الو�سطى ي�سيد بنجاح فعالياته للعام الدرا�سي ويقر اأجندة فعالياته للعام املقبل
•• الذيد -الفجر :

اأكد جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى على اأهمية 
اإقرار اأجندة فعاليات واأن�سطة  التح�سري للعام الدرا�سي املقبل من خالل 

العام الدرا�سي 2013 – 2014.
 2013 –  2012 الدرا�سي  للعام  اخلتامي  احلفل  اإقامة  املجل�س  وق��رر 
من  الو�سطى  املنطقة  م��دار���س  م�ستوى  على  املتميزين  الطلبة  لتكرمي 
طالب وطالبات ومعلمن ومعلمات واأولياء اأمور واملدار�س املتميزة وحملة 
على  املوافقة  مت  كما   2013-7-  6 بتاريخ  ال�سبت  يوم  العليا  ال�سهادات 
االأمهات  ملجال�س  ملتقى  بخ�سو�س  الطنيجي  م��وزة  م��ن  امل��ق��دم  امل��ق��رتح 

مبدار�س املنطقة الو�سطى على اأن يكون امللتقى يف مقر املجل�س. 
الو�سطى خالل  املنطقة  والطالبات يف  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  واأ�ساد جمل�س 
اجتماعه اخلام�س الذي عقده مبقر املجل�س يف مدينة الذيد برئا�سة را�سد 

توؤهلهم للم�ستقبل موؤكدا على حر�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة باملنطقة 
الو�سطى جزء من املنظومة الرتبوية التابعة ملجل�س ال�سارقة للتعليم على 

االرتقاء بدوره يف خمتلف البامج .
كما �سدد املجل�س يف اجتماعه على �سرورة واأهمية التم�سك باللغة العربية 
يقف  حيث  العربية  لغتنا  لدح�س  حم��اوالت  اأي  ورف�س  االأم  اللغة  كونها 
املجل�س جنبا اىل جنب مع مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي لدعم اللغة 
اإقامة  ومنها  التالية  البامج  دع��م  القادم  املو�سم  يف  تقرر  وق��د   . العربية 
الهوية  عن  وطنية  حما�سرات  واإقامة  م��رات   3 الطريق   �سباق  م�سابقة  
ال��دول��ة قبل وب��ع��د ق��ي��ام االحت���اد يف م��دار���س املنطقة  الوطنية واجن����ازات 
املنطقة  مدار�س  م�ستوى  على  ال��وزن  تخفي�س  م�سابقة  واإقامة  الو�سطى 
الو�سطى للبنن واإقامة م�سابقة فن الر�سم على م�ستوى مدار�س احللقة 
االأوىل والثانية واإقامة م�سابقة فن اخلطابة على م�ستوى مدار�س املنطقة 

بالليث  �سعيد  و  املجل�س  اأع�ساء  وبح�سور  املجل�س  رئي�س  املحيان  عبداهلل 
املدير التنفيذي للمجل�س بنجاح فعالياته للعام الدرا�سي احلايل وبجهود 
امل�سرتكة  وال��روؤى  االأه��داف  تعزيز  واملدار�س يف  املجل�س  اأع�ساء وع�سوات 
رئي�س  املحيان  را�سد  اأ�سار  االجتماع  بداية  ويف   . الرتبوي  امليدان  خلدمة 
راأ�سها �ساحب  الر�سيدة وعلى  اأمور الطلبة بجهود قيادتنا  اأولياء  جمل�س 
داأبت طوال  اأن  اآل نهيان رئي�س الدولة بعد  ال�سيخ خليفه بن زايد  ال�سمو 
وم�سوؤولياتها  اأولوياتها  بالتعليم وجعله يف مقدمة  االهتمام  على  عهدها 
التعليمية  امل�سرية  لرفد  املتوا�سل  العطاء  فكان   ، الوطن  اجت��اه  الدائمة 
مبتطلبات ازدهارها وجناحها. م�سريا اإىل ما قدمه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االعلى لالحتاد حاكم 
ال�سارقة حفظه اهلل ورعاه يف ميادين التحديث والتطوير من دعم �سخي 
التقدم  املوا�سلة يف خطى  التعليمية من  امل�سرية  لتمكن  وراف��د متوا�سل 
وجماراة العلم واملعرفة كي ي�سطلع االبناء والبنات بعلوم ومعارف وثقافات 

الو�سطى بنن واإقامة حما�سرات وور�س عمل للمعلمن واأولياء االأمور.
اأنه �سيتم تنظيم فعاليات  التنفيذي للمجل�س  و�سرح �سعيد بالليث املدير 
م�ساركة ودعم الفعاليات التي تقام يف املنطقة الو�سطى مثل �سباق اخليل 
مدار�س  يف  تقام  التي  والفعاليات  االأن�سطة  ورع��اي��ة  ودع��م  الهجن  �سباق 
املو�سم  يف  املدر�سية  الزيارات  برنامج  تكثيف  على  عالو  الو�سطى  املنطقة 

القادم وتكثيف برنامج الزيارات امليدانية للفعاليات املجتمعية .
التوا�سل  ���س��رورة  على  �سدد  املجل�س  رئي�س  املحيان  را�سد  اأن  اإىل  م�سريا 
ال���دائ���م م���ع امل���دار����س ل��ل��وق��وف م��ع��ه��م ج��ن��ب��ا اىل ج��ن��ب يف ال��ق�����س��اء على 
اأع�ساء  املدار�س كما رحب  التي قد تواجهها  وال�سيئة  ال�سلبية  ال�سلوكيات 
املجل�س باالأفكار البناءة التي طرحها ال�سيد �سلطان عبداهلل املحيان وهو 
اأحد اأولياء االأمور للتطوير من اأعمال املجل�س ورحب ال�سادة االأع�ساء باأي 
فكرة اأو م�سروع يطرحه اأولياء االأمور على اإدارة املجل�س من �ساأنه اأن يرفع 

باأعمال اأن�سطة املجل�س .

اإقبال كبري يف اليوم الأول من افتتاح الوجهة الرتفيهية الأ�سهر يف املنطقة

العائالت من خمتلف اجلن�سيات ت�سيد بعامل مده�س واأركانه اجلديدة واملتنوعة
•• دبي- الفجر:

اأكب  اإح���دى  مده�س  ع��امل  افتتح 
واأ�سهر الوجهات الرتفيهية املغطاة 
يف املنطقة، اأبوابه يوم اأم�س االأول 
اخلمي�س يف متام ال�ساعة اخلام�سة 
م�����س��اًء، حت��ت ع��ن��وان امل���رح والفرح 
لي�ستقبل حمبيه من  يف كل مكان 
االأطفال والعائالت بعدد كبري من 
والعرو�س  واالأن�سطة،  الفعاليات 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة امل�������س���وق���ة وب����رام����ج 
ال���ت���وع���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���الأط���ف���ال، 
من  ك���ب���ري  ع�����دد  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
التي  االأرك��ان الرتفيهية اجلديدة 

تنظم للمرة االأوىل يف الوجهة.
وق���د ���س��ه��د االف��ت��ت��اح ت���واف���د عدد 
ك��ب��ري م��ن ال��ع��ائ��الت م��ن خمتلف 
اجل���ن�������س���ي���ات ال����ذي����ن ع�������بوا عن 
�سعادتهم بعودة مده�س من جديد، 
والذين اأكدوا اأن اأطفالهم يعي�سون 
ع��ام��اً م��ن االن��ت��ظ��ار وال�����س��وق على 
و�سخ�سيتهم  �سديقهم  لقاء  اأم��ل 
الكرتونية االأكر قرباً وحمبة اإىل 
، الذي ي�ستقبلهم  قلوبهم مده�س 
ل�سقل  فر�سة  ومينحهم  عامله  يف 
م��واه��ب��ه��م، واك��ت�����س��اب امل���زي���د من 
جمموعة  خ�����الل  م����ن  امل����ع����رف����ة، 
اليومية  االأن�������س���ط���ة  م����ن  ك���ب���رية 
اأمامهم  ت��ف��ت��ح  ال���ت���ي  امل���ت���ن���وع���ة، 
وتو�سيع  التعلم،  اآفاقاً جديدة من 
ال�سداقات،  وت���ك���وي���ن  امل���������دارك، 

اإع��ج��اب��ي ال��ك��ب��ري ب��ال��ق��ائ��م��ن على 
املبتكرة  ل���الأف���ك���ار  م��ده�����س  ع����امل 
�سهدناه  التي  اجل��دي��دة  واالأرك����ان 
للمرح  وجهة  اإن��ه��ا  بالفعل  ال��ي��وم، 
نيكوال�س  ديني�س  اأم���ا    . وال��ف��رح 
الذي كان يقوم بجولة مع زوجته 
وابنه برن�س يف عامل مده�س عب 
وم�ساحة  بالتنظيم  اإع��ج��اب��ه  ع��ن 
زيارتنا  هي  هذه  قائاًل:   القاعات 
واملميز  م��ده�����س،  ل��ع��امل  ال��ث��ان��ي��ة 
يف ه��ذا ال��ع��ام ه��و ام��ت��الء القاعات 
واالأن�سطة  ب���االأرك���ان  �سعتها  على 
الرتفيهية ما ي�سفي بهجة ومتعة 

على كل زاوية يف املكان . 
ت��اب��ع �سعيد  وب��اب��ت�����س��ام��ة وا���س��ع��ة، 
و�سديقه  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ن  اإي�����س��اك 
باك�ستان  م�����ن  اآزي���������ن  ن������ورم������ان 
حديقة  يف  يلعبون  وه��م  اأطفالهم 
املرح  و�ساركوهم  ب��ل  اأي�����س��اً،  الثلج 
ال�سحكات وال�سعادة  اأجواء من  يف 
ال���ظ���اه���رة ع��ل��ى وج���وه���ه���م، وق���ال 
املكان  ن��ورم��ان: ع��امل مده�س ه��و 
ن�����س��ت��ع��ي��د حلظات  ل���ك���ي  االأم����ث����ل 
ومع  والبيئة،  ال�سعيدة  الطفولة 
اأننا ناأتي اإىل عامل مده�س بهدف 
الفر�سة  ومنحهم  اأطفالنا  ت�سلية 
لق�ساء اأوقات رائعة يف اأجواء اآمنة 
ن�ستمتع  كاأبوين  اأننا  اإال  ونظيفة، 
مع  كعائلة  ال��وق��ت  بق�ساء  اأي�����س��اً 
ب��ع�����س��ن��ا ال��ب��ع�����س، اإن����ه ح��ق��اً عامل 
يف  والتعليم  الرتفيه  من  متكامل 

الوقت ذاته . 
من  العديد  مده�س  ع��امل  وي�سم 
االأركان والفعاليات املتنوعة مثل: 
ال��ن��خ��ي��ل، معر�س  ���س��ج��ر  م��ع��ر���س 
البارزة،  االإم��ارت��ي��ة  ال�سخ�سيات 
االإ�سالمية،  ال��ت�����س��ام��ي��م  ور����س���ة 
التاريخية،  امل��ب��اين  �سور  معر�س 
امليدان لل�سغار )بطوالت اليولة(، 
ملعب اأهداف لكرة القدم، برنامج 
اأهداف لتدريب كرة القدم، منطقة 
حلبة  ال�سفاري،  مغامرة  التزلج، 
ال��ق��ت��ال ب��ال��ل��ي��زر وال���ك���رات، خمّيم 
الق�س�س،  رواي����ة  رك���ن  ال��ت��ح��دي، 
م�سابقة اأف�سل كاتب موهوب لعام 
2013، �سناعة البيتزا لالأطفال، 
االأمهات،  رك��ن  االأم���ريات،  منتجع 
ركن الفنون واحلرف، الكتابة على 
اجلدار، وم�سرح مده�س الرئي�سي. 
ورك���������ن امل�����ط�����اع�����م ال���������ذي ي���ق���دم 
املاأكوالت  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة. ك��م��ا اأن���ه ب��اإم��ك��ان��ه��م اأن 
الكرتونية  بال�سخ�سيات  يلتقوا 
�سخ�سيات  م��ث��ل:  لديهم  املحببة 
�سامبيه،  واأبرزها  الكرتون  �سعبية 
وبومهري، وعفاري، الذين كانوا يف 
ا�ستقبال ال�سغار عند مدخل قرية 
�سخ�سيات  اإىل  باالإ�سافة  ال��رتاث، 
م�سل�سل فريج، و اأن يعي�سوا اأجواء 
الق�س�س اخليالية املف�سلة لديهم 
بف�سل الديكورات اخلا�سة املهيئة 

لهذا الغر�س.

اأركان مده�س اجلديدة ..عامل من 
املتعة واالإثارة واخليال

وي��ح��ر���س ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى عامل 
م��ده�����س يف ك���ل ع����ام ع��ل��ى اإث�����راء 
ال��وج��ه��ة االأ���س��ه��ر واالأك����ر �سعبية 
ه����و جديد  م����ا  ب���ك���ل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ومبتكر، حيث يحفل عامل مده�س 
يف دورت����ه احل��ال��ي��ة ب��ق��ائ��م��ة ت�سم 
اجلديدة  االأرك��������ان  م���ن  ال���ع���دي���د 
اإىل تقدمي  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وامل��ث��رية 
جتربة متميزة للزوار من خمتلف 
لق�ساء  واالأع������م������ار،  اجل��ن�����س��ي��ات 
والرتفيه  امل��ت��ع��ة  م���ن  ك��ام��ل  ي����وم 
املحبوب  وامل��رح يف عامل �سديقهم 
الزوار  توجه  الفتاً  وك��ان  مده�س. 
ال���س��ت��ك�����س��اف االأرك��������ان اجل���دي���دة 
ال���ت���ي ���س��م��ه��ا ع����امل م��ده�����س هذا 
من  متكاملة  ب��اق��ة  و�سملت  ال��ع��ام 
الدمى،  مهرجان  م��ث��ل:  االأرك����ان، 
االإماراتي  وال���رتاث  الثقافة  رك��ن 

العيالة،  فرقة  بوجود  متيز  ال��ذي 
االأبعاد،  ت�ساعية  ال�سينما  ورك���ن 
وح����دي����ق����ة ال����ث����ل����ج، واأك�����ادمي�����ي�����ة 
م��ده�����س ل��ل��م��واه��ب. اأم����ا االأرك����ان 
الدمى،  مهرجان  فهي:  اجل��دي��دة 
االإماراتي  وال���رتاث  الثقافة  رك��ن 
العيالة  فرقة  ب��وج��ود  متيز  ال��ذي 
ال�سعبية،  الرق�سات  قدمت  التي 
االأبعاد،  ت�ساعية  ال�سينما  ورك���ن 
وحديقة الثلج، واأكادميية مده�س 

للمواهب.

ركن الثقافة والرتاث الإماراتي
املعامل  اأح��د  كونه  الرغم من  على 
عامل  يف  االأ����س���ا����س���ي���ة  واالأرك�����������ان 
ركن  اأن  اإال  ع�������ام،  ك����ل  م���ده�������س 
ال���ث���ق���اف���ى وال���������رتاث االإم�����ارات�����ي 
العام،  ه���ذا  ج��دي��دة  ح��ل��ة  يكت�سي 
ح���ي���ث ي��ح��ت��ل م�������س���اح���ة ت���ع���د هي 
اإنطالقة  الركن منذ  االأك��ب لهذا 

ع������امل م���ده�������س، ومت������ت اإ����س���اف���ة 
واالأن�سطة  التفا�سيل  من  العديد 
يحتفي  تفاعلي  رك��ن  جتعله  التي 
بالرتاث االإماراتي بامتياز، مبا يف 
واملالب�س  التقليدي،  املطبخ  ذل��ك 
امل��م��ي��ز وغريها  واأ����س���ل���وب احل���ي���اة 

العديد. 

ملعب اأهداف لكرة القدم
عامل  من  االأول  اليوم  زوار  انبهر 
اخل�سراء  امل�ساحة  ب��ه��ذه  مده�س 
كرة  ملعب  يحتل  حيث  الوا�سعة، 
الذي ينظمه وي�سرف عليه  القدم 
ال�سهري،  الريا�سي  اأه����داف  ن���ادي 
املتعة  ت�����س��ف��ي  م��ت��م��ي��زة  م�����س��اح��ة 
واالإث��ارة على الوجهة الرتفيهية. 
كما يتيح امللعب اأمام الزوار فر�سة 
مميزة الإظهار �سغفهم بريا�سة كرة 
باالإ�سافة  فيها  ومهاراتهم  القدم 

اإىل العديد من االأن�سطة.

وت��ب��ادل ال��ث��ق��اف��ات، وق�����س��اء اإجازة 
�سيفية مفيدة، واأوقات ممتعة. 

�سغفهم  اأي�������س���اً  ال�����س��غ��ار  واأب������دى 
ق�ساء  يف  ورغبتهم  الف�سيح  بعامله 
مده�س  ع��امل  اأرك���ان  بن  اأوقاتهم 
يف  اإقامتهم  ف��رتة  ط��وال  املختلفة 
دبي كما قال االأ�سقاء ح�سة وبثينة 
والذين  ال�سعودية  م��ن  واإب��راه��ي��م 
مده�س  للقاء  خ�سي�ساً  ح�����س��روا 
وامل�ساركة يف عامله املرح حيث قالت 
الأنه  كثرياً  مده�س  اأح��ب  ح�سة:  
كبرية  ب��اب��ت�����س��ام��ة  دائ���م���اً  يحتفظ 
تنتقل  بثينة  اأختها  كانت  بينما   ،
من ركن اإىل اآخر كالفرا�سة حتلق 
اإعجاباً كبرياً  فوق الزهور، واأبدت 
ا�ستمتعت  التي  املطاطية  باالألعاب 
اأما  االأط��ف��ال،  العديد من  بها مع 
من  بكثري  يتحدث  فكان  ابراهيم 
احلما�س عن ركن مهرجان الدمى 

���س��ارك يف ور���س��ة عمل  اأن���ه  خا�سة 
و�سنع دميته اخلا�سة.

اأك������دت ن���ادي���ة �سيخ  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
ا�سطحبت  اأنها  �سوريا،  من  دي��ب، 
ولبنى  ع����دن����ان  اأوالده�����������ا  م���ع���ه���ا 
واأنهم  خا�سة  لهم،  �سارة  كمفاجاأة 
قلة  ب�سبب  بامللل  ي�سعرون  ب����داأوا 
خالل  لالأطفال  املتاحة  اخليارات 
ف�سل ال�سيف، وبدا على وجهيهما 
ع��الم��ات ال��ده�����س��ة وال���ف���رح، حيث 
مبجموعة  ليلحق  ع��دن��ان  ج���رى 
حديقة  يف  يلعبون  االأط���ف���ال  م��ن 
اجلديدة  الفعاليات  اإح��دى  الثلج، 
ل��ع��امل م��ده�����س ه���ذا ال���ع���ام، بينما 
اإن�سمت ال�سغرية لبني الأكادميية 
م��ده�����س ل��ل��م��واه��ب ل��ت��ت��ع��ل��م كيف 
و���س��ط �سحكات  ال��ب��ال��ي��ه  ت��رق�����س 
ج��م��ي��ع م��ن ك���ان ي��ت��اب��ع��ه��ا، وتقول 
اأ�سجل  اأن  ي��ج��ب  ن��ادي��ة:  وال��دت��ه��ا 
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العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/335   مد جز  - م ر - ب- اأ ظ

مدعى/ ه�سام حمودة ا�سماعيل اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: �سلطان �سعيد 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ال�سام�سي  القا�سي  حممد  عبداهلل 
مطالبة مالية 22.000 درهم املطلوب اعالنه / �سلطان �سعيد عبداهلل حممد 
القا�سي ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
 2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
�سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الق�ساء     الكائنة بدائرة  ابوظبي االبتدائية -  ب� حمكمة  الدائرة االوىل  امام 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم احلكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/209   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

مدعى/ �سيخ خمتار علي اجلن�سية: الهند مدعي عليه: �سجاد بي �سي احمد 
درهم    21500 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  الهند  اجلن�سية: 
املطلوب اعالنه / �سجاد بي �سي احمد اجلن�سية: الهند   عنوانه: بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/6/17
قلم احلكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/369   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

عمر  حممد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  فار�س  مفرو�سات  مدعى/ 
حممد باكرمان احل�سرمي اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة 57000 درهم    املطلوب اعالنه / حممد عمر حممد باكرمان 
احل�سرمي اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر)علما بان مبلغ املطالبة هو 
57000 درهم(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/18
قلم احلكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/362   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  باك�ستان   اجلن�سية:  خان  �سادق  حممد  خان  ن�سرت  مدعى/ 
حممد ازاد حممد اكب اجلن�سية: باك�ستان مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية   
ازاد حممد اكب اجلن�سية: باك�ستان     25000 درهم املطلوب اعالنه / حممد 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر    عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم احلكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/364   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

مدعى/ نزاكات علي لياقت علي اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: حممد ازاد 
وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان  اجلن�سية:  اكب  حممد 
باك�ستان    اجلن�سية:  اكب  حممد  ازاد  /حممد  اعالنه  املطلوب  47000درهم 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم احلكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/245   مد جز  - م ر - ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  باك�ستان  اجلن�سية:  حممدنواز  نيازي  �سيف  حيدر  مدعى/ 
الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان   اجلن�سية:  ا�سغر  حممد  احلق  �سياء  حممد 
حممد  احلق  �سياء  حممد   / اعالنه  املطلوب  درهم   10.000 مببلغ  مطالبة 
للمرافعة(  الدعوى  اعادة  بالن�سر)بقرار  عنوانه:  باك�ستان  اجلن�سية:  ا�سغر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 
2013/6/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الق�ساء 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم احلكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1565/ 2012 -عمايل - م ع - �س- اأظ

امل�ستاأنف : تاال العمال اجلب�س اجلن�سية: االمارات امل�ستاأنف عليه:بابول احمد 
يو�سب علي اجلن�سية: بنغالدي�س مو�سوع اال�ستئناف : الغاء احلكم يف املبلغ 
كامال 27570 +تذكرة ال�سفر   املطلوب اعالنه/ تاال العمال اجلب�س اجلن�سية: 
امل�ستاأنف قد  التقرير( مبا ان  العنوان: بالن�سر  )لالعالن بورود  االمارات   
اأظ   ع- ب-  م  رقم  2011/1645 عم جز-  الدعوى  ال�سادر يف  ا�ستاأنف احلكم 
وحدد لنظره جل�سة يوم االثنن املوافق 2013/6/24 لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة- 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار  بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك  او  �سخ�سيا 

مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/91 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �سم�س الدين نو�ساد العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/4/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�سالح / موزه مبارك علي غامن القبي�سي بالتايل: حكمت 
املدعية  اىل  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة 
وختم  بتوقيعي  �سدر  بامل�ساريف  والزمته  دره��م    10000 وق��دره  مبلغا 
املوافق 2013/5/30  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30  بتاريخ  املحكمة 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/366 جتاري جزئي  

العامة    وامل��ق��اوالت  االلكرتوميكانيكية  لالعمال  �سيدرة  �سركة  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/17م قد حكمت عليك هذه احلكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / موؤ�س�سة �سايا التجارية- �ساتكو  بالتايل: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليهما بان يوؤديا للمدعية بالت�سامن 
التاخريية  والفائدة  دره��م  الف  وت�سعون  (خم�سة   95.000( وق��دره  مبلغ  بينهما  فيما 
والزمهما  التام  ال�سداد  حتى   2013/3/6 يف  الدعوى  رفع  تاريخ  من  �سنويا   %4 بواقع 
ذلك  ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم 
قابال  املوافق 2013/6/20  حكما  بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  من طلبات.   �سدر 

لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/126 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ حممد �سليم �سان مياه  العنوان بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/5/13م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
القبي�سي  غ��امن  م��ب��ارك علي  م���وزه   / اع���اله ل�سالح  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة 
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
اىل للمدعى مبلغ وقدره )9.000 ( ت�سعة االف درهم وت�سمينه الر�سوم 
  2013/6/16 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  وامل�ساريف. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك 

هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/130 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ دانتي تابينج  ري�س  العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/4/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�سالح / موزه مبارك علي غامن القبي�سي بالتايل: حكمت 
املدعية  ي��وؤدي اىل  بان  املدعى عليه  باالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري: 
وختم  بتوقيعي  �سدر  بامل�ساريف   والزمته  دره��م   7000 وق���دره  مبلغا 
املوافق 2013/5/30  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30  بتاريخ  املحكمة 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/315 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  احمد  علي  ن��ور  حممد  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/5/20م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )7.000 (  �سبعة االف درهم وت�سمينه الر�سوم وامل�ساريف    
قابال  2013/6/16  حكما  املوافق  بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  �سدر 
هذا  لت�سلمك  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��وم��ا   30 خ���الل  لال�ستئناف 

امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/318 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  فاليياجنال  الدين  تاج  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/4/30م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
القبي�سي  غ��امن  م��ب��ارك علي  م���وزه   / اع���اله ل�سالح  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة 
بان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�سوري:   مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
يوؤدي اىل املدعية مبلغا وقدره 8000 درهم)ثمانية االف درهم( والزامه 
املوافق  ب��ت��اري��خ  املحكمة  وخ��ت��م  بتوقيعي  ���س��در   . ب��امل�����س��روف��ات  ك��ذل��ك 
2013/5/30  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/314 جتاري جزئي  

انه  اىل املحكوم عليه/ حممد نور علي احمد   العنوان بالن�سر نعلمك 
بتاريخ املوافق 2013/5/20م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
القبي�سي  غ��امن  م��ب��ارك علي  م���وزه   / اع���اله ل�سالح  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة 
بان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�سوري:   مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
وت�سمينه  دره��م  االف  �ستة   )6.000( وق���دره  مبلغا  املدعية  اىل  ي���وؤدي 
املوافق  ب��ت��اري��خ  املحكمة  وخ��ت��م  بتوقيعي  ���س��در  وامل�����س��اري��ف   ال��ر���س��وم 
2013/6/16  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/122 جتاري جزئي  

بالن�سر  العنوان  ه��والدي��ر  مياه  �سان  �سليم  حممد  عليه/  املحكوم  اىل 
2013/5/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
اع��اله ل�سالح / م��وزه مبارك علي غامن  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
املدعى  ب��ال��زام  احل�سوري:   مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  القبي�سي 
والزمته  دره����م(   9.000( وق����دره  مبلغا  امل��دع��ي��ة  اىل  ي����وؤدي  ب���ان  عليه 
  2013/6/17 امل��واف��ق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  بامل�ساريف 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك 

هذا امل�ستند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعالن حكم يف الق�سية رقم 2001/215 احوال �سخ�سية

اىل املحكوم عليه/ مرت�سى حممد علي- عراقي   العنوان: بالن�سر- نعلمك انه بتاريخ 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  15/يوليو/2002  املوافق 
املدعية/  طالق  1-اثبات  باالآتي:  احلداد  �سهل  احمد  ح�سن  زهرة  املدعية/  ل�سالح 
زهرة ح�سن احمد �سهل احلداد- اماراتية على زوجها املدعى عليه/مرت�سى حممد 
علي ح�سن- عراقي اجلن�سية- بتاريخ اليوم  بعد ان اذنتها املحكمة يف ذلك و�سفته انه 
طالق واحد بعد البناء ميلك املدعى عليه به رجعتها ان قدم مو�سرا يف العدة،  وامرتها 
املحكمة باحت�ساب عدتها من تاريخ تطليقها لنف�سها وهو تاريخ �سدور هذا احلكم. 2- 

الزام املدعى عليه �سالف الذكر مب�سروفات  الدعوى، وارجاء احلجة له متى  قدم.
لت�سلمك هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما 

امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/16م.
    عبدالغفار ح�سن عثمان
                                                                                  قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2171  عمايل جزئي                              
����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  اك�سلنت كري للخدمات  املدعى عليه /1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �سيد عادل ح�سن �سيد مظاهر ح�سن    قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
   .)2013/142976( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   14974(
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/6/30 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب 
القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/90 ا�سكالت مدنية

لوقف  م���دين   2011/881 رق���م  التنفيذ  يف  ا���س��ك��ال  ال��ق�����س��ي��ة:  م��و���س��وع 
االجراءات التنفيذية -املطلوب اعالنه امل�ست�سكل �سده/1- عبداهلل ح�سن 

ابراهيم حممد  جمهول حمل االقامة. 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  حت��ددت  قد  بانه  نعلنكم  االع���الن:  مو�سوع 
اال�سكال  يف  ch1B.6للنظر  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2013/7/2
احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�سورها  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله 

�سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/301 تنفيذ �سرعي
اىل املنفذ �سده/1- علي ح�سن خمي�س حممد احمد البلو�سي جمهول  
جراغ    ع��ب��داهلل  خمي�س  زكية  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
احلكم  لتنفيذ  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقامت  قد 
ال�سادر يف الدعوىرقم 2013/255 احوال نف�س م�سلمن بتنفيذ بنود 
االتفاقية املبمة بن طريف التنفيذ و�سداد مبلغ )20 درهم( �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق. عليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س التنفيذ ال�سرعي    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/1003   جتاري جزئي                       
اىل املحكوم عليه /1- �سركة كوانتوم للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2011/10/19 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح  / �سركة قودريت�س للتجارة �س ذ.م.م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
الفائدة  م��ع  دره��م��ا(  وارب���ع���ون  ال��ف��ا  وخ��م�����س��ون  ت�سعة   ( دره���م   59.040 وق����دره  مبلغ 
التاخريية عنه بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2010/10/12 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وم�سروفاتها  الدعوى  بر�سوم  والزمتها  التام  ال�سداد  وحتى 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                   اىل املدعي عليه/ور�سة عبيد مدهو�س للنجارة   جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعين قد  باأن  نعلنكم  االقامة 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/27 ال�ساعة 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
1956/2013/13
1958/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
ديل�ساد خالد خالد حممود

جاويد اقبال حممد رم�سان          

مبلغ املطالبة
5400 درهم �سامل تذكرة العودة
6010 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/4188 جزئي عمايل
اىل املدعى عليه/الفا بيتا كريتيف لل�سناعات ذ.م.م   حيث ان املدعي:جن�سيان 
باجنناتان باجنناتان هندي اجلن�سية  اأقام  عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اعاله ويعلنك فيها: قررت املحكمة ا�ستجواب املدعى يف بع�س نقاط 
الدعوى. لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية العمالية 
االوىل( القاعة رقم 153  يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من يوم  الثالثاء 
ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/6/25
فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�سال  عدم  او  احل�سور  عن  تخلفك  حال 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 2013/6/9
رئي�س قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2011/561  ا�ستئناف عقاري

اىل امل�ستاأنف �سده: 1- هار�ساد هاريبهاي باتيل   جمهول حمل االقامة 
املذكوة  الدعوى  اق��ام  قد  ليمتد  انف�ستمنت  �سمارت   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
اعاله وعليه نعلنكم بانه حكمت املحكمة بتاريخ 2013/5/22 بندب خبري 
الدعوى  اوراق  على  وذل��ك لالطالع  ب��اجل��دول  ال��دور  �ساحب  هند�سي 
املوافق  االثنن  يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  بها من م�ستندات  وما 

ch.1.C.11 2013/9/16 ال�ساعة 10.00 �سباحا يف القاعة
ق�سم الطعون ال�ستئنافية        

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1071  عقاري كلي

االقامة  ع وميثلها مديرها  جمهول حمل  م  �س  �سركة متويل  املدعى عليه/ 1-  اىل 
مبا ان املدعي / منى حممد ح�سن   قد اق��ام الدعوى املذكورة اع��اله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/16 بندب اخلبري الهند�سي املخت�س �ساحب الدور 
باجلدول لالطالع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدم �سلة مبو�سوع 
املدعى عليها لالطالع على ما لديها من قيود  ال�سركة  الدعوى واالنتقال اىل مقر 
وم�ستندات ذات �سلة مبو�سوع الدعوى واالنتقال اىل حيث امل�سروع الكائنة به الوحدة 
العقارية مو�سوع الدعوى ملعاينتها على الطبيعة وتنفيذ ما جاء باحلكم التمهيدي .   
وحددت لها  املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/4. ال�ساعة 11.00 �سباحا يف 

ch.1.B.8  القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعر�س  ال�سفري،  يكون  اأن  ام�س  اليمن،  يف  ال�سينية  ال�سفارة  نفت 
يف  ال�سفارة  وق��ال��ت  �سنعاء  يف  م�سلحن  بر�سا�س  اغتيال  ملحاولة 
التي  االأنباء  اإن  ن�سخة منه،  انرتنا�سونال  بر�س  يونايتد  تلقت  بيان 
اغتيال  ملحاولة  ه���وا،  ت�سانغ  ال�سفري،  �سعادة  تعر�س  ع��ن  حت��دث��ت 
غ��ري �سحيحة  واأو���س��ح البيان، اأن م��ا ح��دث ه��و ت��ب��ادل اإط���الق نار 
من  ال�سرقية  اجلهة  اىل  )نقم(  منطقة  يف  مينين،  اأ�سخا�س  بن 
ي�ستهدف  مل  واحل���ادث  ال�سفري،  �سيارة  م��رور  مع  ت�سادف  �سنعاء، 
ثقتها  ال�سينية  ال�سفارة  واأب��دت   . نهائياً  ب�سنعاء  ال�سيني  ال�سفري 
باأن اجلهات املعنية اليمنية قادرة على حماية البعثات الدبلوما�سية 
نقلت عن م�سدر  تقارير �سحافية  وكانت   . اأرا�سيها  على  املوجودة 
ال�سيني  ال�سفري  اإن  اليمنية يف �سنعاء قوله  الع�سكرية  ال�سرطة  يف 
بالقرب  �سيارته  ا�ستهدفت  ن��ار  اإط��الق  حادثة  من  جنا  ه��وا،  ت�سانغ 
املدينة فيما حلقت  ال�سرقي من  االأ�سغال يف احلي  من مبنى وزارة 
اأ�سرار بليغة ب�سيارة ال�سرطة التي كانت تتوىل حمايته .  واأ�سافاأنه 
اأثناء مرور موكب ال�سفري كانت هناك اأ�سوات طلقات ر�سا�س، ولكن 
خالل ثوان كانت الطلقات ت�ستهدف املوكب و�سيارة ال�سفري املدرعة، 
لكن ال�سفري و�سائقه انطلقوا ب�سرعة فائقة يف حن تعر�ست �سيارة 
ال�سرطة التي حتمية الإطالق كثيف من النريان ا�ستهدف اإطاراتها 

ملنعها من التحرك .

اأدان وزير الدولة البيطاين ل�سوؤون ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا، 
امل�ستوطنون  ميار�سه  ال���ذي  العنف  اجلمعة،  ام�����س  ب���ريت،  األ�ستري 
املحتلة  الفل�سطينية  واالأرا����س���ي  ا���س��رائ��ي��ل  يف  الفل�سطينين  �سد 
اأبو غو�س العربية يف ا�سرائيل  اأُدي��ن الهجوم على قرية  وقال بريت 
من  �سل�سلة  عقب  �سكانها،  ممتلكات  وتخريب  العن�سرية  والكتابات 
احلوادث املروعة يف ا�سرائيل واالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة على يد 
امل�ستوطنون  الذي ميار�سه  العنف  وو�سف   . م�ستوطنن متطرفن 
باأنه ظاهرة بغي�سة يجب الت�سدي لها بحزم ورّحب بريت باالإدانة 
الوا�سعة لهذه الهجمات يف ا�سرائيل، وباإعالن حكومتها عن عزمها 
تقدمي امل�سوؤولن عنها اإىل العدالة . وا�ساف �سنناق�س التقدم الذي 
اجنزته احلكومة االإ�سرائيلية يف مالحقة مرتكبي االإعتداءات واتخاذ 
االإ�سرائيلي،  العام  النائب  زي��ارة  خ��الل  بحقهم،  حا�سمة  اإج���راءات 

يهودا فاين�سطاين، اإىل لندن االأ�سبوع املقبل .

تخطى عدد �سحايا الفي�سانات واالنزالقات االأر�سية يف �سمال الهند 
ال� 200 قتيل على االأقل، فيما تعمل فرق االإنقاذ مبوؤازرة اجلي�س 
على اإنقاذ 9 اآالف �سخ�س عالقن يف منطقتن. وذكرت وكالة بر�س 
الفي�سانات  ل�سحايا  جثة   41 على  ام�س  عر  اأن��ه  الهندية  تر�ست 
يعرف يف  عما  والناجمة  اأي��ام،  منذ  امل�ستمرة  االأر�سية  واالإن��زالق��ات 
ما  برادي�س،  وهيما�سال  اأوت��ارخ��ن��د،  بواليتي  ال��ري��اح  مبو�سم  الهند 
عمليات  زال��ت  وم��ا  قتيل.   200 ع��ن  يزيد  م��ا  اإىل  احل�سيلة  يرفع 
اآالف �سخ�س عالقن مبنطقتي كيدارناث،   9 االإنقاذ جارية الإنقاذ 
يف  امل�����س��وؤول  وق��ال  الغاية.  لهذه  مروحية   43 ون�سرت  وب��ادري��ن��اث، 
واأرقام  يتك�ّسف،  زال  ما  املاأ�ساة  حجم  اإن  �سارما،  راكي�س  اأوتارخند، 
اخل�سائر قد تكون عالية ب�سكل مثري لل�سدمة . وقال وزير الزراعة، 
�سنوات   5 �سن�ستغرق  االأل��ف��ي��ة..  يف  ماأ�ساة  اأ���س��واأ  اإنها  �سينغ،  ه��اراك 
التحتية  البنية  ب�سبكة  حلقت  التي  الهائلة  االأ���س��رار  م��ن  للتعايف 

بكاملها يف منطقة كيدارناث التي كانت االأكر تاأثراً .

فتحت ال�سلطات االأ�سرتالية، حتقيقاً يف مزاعم حول ما و�سف ب�سوء 
�سلوك 20 جندياً باأكادميية الدفاع يف البالد، بعد اأ�سبوع على اإعالن 
قائد اجلي�س االأ�سرتايل عن خ�سوع 17 عن�سراً من القوات امل�سلحة 
للتحقيق بف�سيحة جن�سية مرتبطة بر�سائل اإلكرتونية و�سور ت�سيء 

اإىل �سمعة ن�ساء يف اجلي�س.
ونقلت و�سائل اإعالم ا�سرتالية، عن نائب رئي�س قوات الدفاع، مارك 
حادثة  اإن  ام�س  كانبا،  العا�سمة  يف  لل�سحافين  قوله  بين�سكن، 
ال�سلوك  ���س��وء  ال�����س��وء على  االأك��ادمي��ي��ة �سلطت  وق��ع��ت خ���ارج ح��رم 

املزعوم الذي كان يجري منذ اأقل من عام .

عوا�صم

�سنعاء

نيودلهي

كانبريا

لندن

ال�سلطة الفل�سطينية تعي�س اأزمة مرجعيات 
•• رام اهلل-ا ف ب:

قال حمللون و�سيا�سيون فل�سطينيون ان ا�ستقالة رئي�س الوزراء الفل�سطيني 
ال����ذي مل مي�����س ع��ل��ى ع��م��ل��ه ���س��وى ا���س��ب��وع��ن، امن���ا ه��ي ت��ع��ب��ري ع��ن ازمة 
ال�سعب  ح��زب  ع��ام  ام��ن  وق��ال  الفل�سطينية.  ال�سلطة  تعي�سها  مرجعيات 
ازمة يف موؤ�س�سات  ال�ساحلي لوكالة فران�س بر�س هناك  ب�سام  الفل�سطيني 
ا�ستقالة  وا���س��اف    . املرجعيات  وبخا�سة  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام 
احلمد اهلل توؤكد وجود هذه االزمة وح�سب القانون اال�سا�سي فان املجل�س 
اال  الثقة.  يراقب عمل احلكومة ومينحها  الفل�سطيني هو من  الت�سريعي 
العام  يف  مقاعده  بغالبية  حما�س  حركة  ف��وز  وبعد  الت�سريعي،  املجل�س  ان 
ت�سكلت،  التي  احلكومات  من  اي  على  الرقابي  دوره  ميار�س  مل   ،2006
ب�سبب اخلالف الذي بداأ ين احلركتن منذ االيام االوىل لعمله. ورف�ست 
الدخول يف حكومة  ال�سابقة  فيا�س  �سالم  ت�سارك يف حكومة  كانت  اح��زاب 
احلمد اهلل، رغم ان غالبية الوزراء هم من الذين عملوا يف حكومة فيا�س. 
ودعا ال�ساحلي اىل عقد اجتماع للمجل�س املركزي الفل�سطيني ) وهو اعلى 
الوطني(  املجل�س  انعقاد  عدم  ظل  يف  التحرير،  منظمة  يف  ت�سريعية  هيئة 
للبحث يف الو�سع ال�سيا�سي العام، وو�سع مرجعية الي حكومة فل�سطينية 
قادمة . وقال ال�ساحلي ب�سبب ا�ستمرار املرجعيات الرقابية على احلكومة 
نحن رف�سنا الدخول يف هذه احلكومة واحلكومة التي �سبقتها . ادى احلمد 
تعين  ومت  احل��ايل،  حزيران-يوليو  بداية  يف  الد�ستوري  اليمن  ادى  اهلل 
نائبن له هما االقت�سادي حممد م�سطفى وال�سيا�سي زياد ابو عمرو. وقال 
حمللون �سيا�سيون ان رامي احلمد اهلل مل يكن منذ البداية متحم�سا لهذا 

املن�سب، يف ظل وجود تداخل يف ال�سالحيات وغياب املرجعيات. 

نتنياهو يحذر الحتاد الأوروبي من التنديد بال�ستيطان 

وا�سنطن تقل�س امل�ساعدات الع�سكرية الإ�سرائيل 

اجلي�س اللبناين يحذر من تهديد الوحدة وقلق اأمريكي 

احتجاج يف بريوت رف�سًا للتمديد ملجل�س النواب 
•• بريوت-وكاالت:

ال�سرطة  م��ع  متظاهرون  ا�ستبك 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة و����س���ط ب�����ريوت خالل 
متديد  على  احتجاجية  مظاهرة 
والي������ة امل��ج��ل�����س ال���ن���ي���اب���ي، وق����رر 
انتظار  يف  االع��ت�����س��ام  امل��ح��ت��ج��ون 
ال��د���س��ت��وري يف قرار  امل��ج��ل�����س  ب��ت 
التمديد الذي اأقره البملان نهاية 
ال�سهر املا�سي.  واندلعت امل�سادات 
عندما حاول املتظاهرون االقرتاب 
من مبنى البملان قبل اأن متنعهم 
�سربتهم  ال����ت����ي  االأم����������ن  ق�������وى 
اث���ن���ان منهم  ب��ال��ع�����س��ي ف��اأ���س��ي��ب 
املتظاهرون  ورد  طفيفة.  ب��ج��روح 
بر�سق الع�سي وزجاجات املاء على 
املتظاهرون  واأع��ل��ن  االأم����ن.  ق��وى 
اأنهم �سيوا�سلون اعت�سامهم حتى 
الد�ستوري،  املجل�س  ق��رار  ���س��دور 
ووجهوا  اخل��ي��ام،  بن�سب  وق��ام��وا 
بالتغيري  ينادي  من  كل  اإىل  ن��داء 
ل���ك���ي ي��ل��ت��ح��ق ب���ه���م. وق��������ّدر عدد 
باملئات،  امل���ظ���اه���رة  يف  امل�����س��ارك��ن 
اأو  م�ستقلون  نا�سطون  معظمهم 
مدنية،  ج��م��ع��ي��ات  اإىل  م��ن��ت��م��ون 
من  ع��دد  م�ساركة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
والوجوه  واالإع��الم��ي��ن  الفنانن 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة امل�����دن�����ي�����ة، ك����وزي����ر 

انهى  ال��ذي   1989 ع��ام  الطائف 
وا�ساف  لبنان.  االأهلية يف  احلرب 
امل��ح��اوالت ت��زداد يوما بعد يوم  اأن 
ونقلها  امل��ذه��ب��ي��ة  الفتنة  الإ���س��ع��ال 
لتحويل  اأخ���رى،  اإىل  منطقة  م��ن 
لل�سراعات  �ساحة  جم���ددا  لبنان 
االإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة . وق����ال 
ان��ه يف ظل ه��ذه الهجمة  قهوجي، 
باإمكاناتنا  نحاول  امل�سبوقة،  غري 
الب�سرية واملادية ال�سئيلة اأن نكون 
التي  اجل�سام  التحديات  قدر  على 

تواجهنا .
من  اأك�������ب  ال���ف���ت���ن���ة  اإن  وا������س�����اف 
حم�������س���ورة  ت����ع����د  ومل  اجل����م����ي����ع 
هناك،  اأو  ه��ن��ا  م��ت��ن��ق��ل��ة  ب���ح���وادث 
وال��ت��ه��ج��م ع��ل��ى اجل��ي�����س ل��ن يفيد 
اأع��داء لبنان، ونحن نوؤمن باأن  اإال 
وقادة  ال�سيا�سية  املرجعيات  ق��درة 
االأحزاب والقوى ال�سيا�سية اأي�سا، 
ك��ب��رية ج���دا م��ن اأج����ل ال��ع��م��ل مع 

اجلي�س لوقف دورة العنف .
واعلن ان اجلي�س لي�س م�سوؤوال عن 
الفتنة املذهبية، اأو عن ال�سراعات 
ال�سيا�سية املحلية واالإقليمية التي 
تريد اإ�سعال فتيل احلرب، وال عن 
وال�سيا�سي  االإع��الم��ي  التجيي�س 
اأن ينال من  ال��ذي يريد  واملذهبي 

وحدة املوؤ�س�سة الع�سكرية .

وفد  اأمام  قهوجي  وقال   .1989
من بالده زاره الإعالن ت�سامنه مع 
اجلي�س، اإننا منر يف اأ�سعب مراحل 
والوطن  احل��دي��ث..  لبنان  ت��اري��خ 
اختبار حقيقي،  اأمام حتدي  اليوم 
يهدد للمرة االأوىل وحدته ووحدة 
باتفاق  احل��رب  انتهاء  منذ  اأبنائه 

ال��داخ��ل��ي��ة ال�����س��اب��ق، زي����اد ب����ارود. 
وتلقى النا�سطون دعماً من رئي�س 
�سليمان،  م��ي�����س��ال  اجل���م���ه���وري���ة، 
ح�سابه  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ن�سر  ال���ذي 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
ومطالباً  التحرك  م��وؤي��داً  تويرت، 
املظاهر  على  باحلفاظ  النا�سطن 

ومطالباً  الدميقراطية،  ال�سلمية 
بحكمة  بالت�سرف  االأمنية  القوى 
ذل������ك، حذر  غ�������س���ون  م���ع���ه���م. يف 
العماد  ال��ل��ب��ن��اين،  اجل��ي�����س  ق��ائ��د 
لبنان  اأن  من  ام�س  قهوجي،  ج��ان 
ل��ل��م��رة االأوىل  م��ه��دد يف وح���دت���ه، 
م��ن��ذ ان��ت��ه��اء احل���رب االأه��ل��ي��ة عام 

•• بغداد-وكاالت:

بداأت ام�س �سلوات جمعة موحدة 
حمافظات  ���س��ت  يف  وم���ظ���اه���رات 
بغداد،  ال��ع��ا���س��م��ة  بينها  ع��راق��ي��ة 
وجتمعات  دينية  هيئات  لها  دع��ت 
على  احتجاجا  و�سبابية  ع�سائرية 
���س��ي��ا���س��ات رئ��ي�����س ال�������وزراء ن���وري 
عدة  عراقية  م��دن  وت�سهد  املالكي 
اعت�سامات  اأ�سهر  �ستة  نحو  منذ 
باإ�سالحات  للمطالبة  متوا�سلة 
����س���ي���ا����س���ي���ة وق����ان����ون����ي����ة ي�����اأت�����ي يف 
من  الرابعة  امل��ادة  اإلغاء  مقدمتها 
واإلغاء  االإره����اب،  مكافحة  ق��ان��ون 
واإقرار  والعدالة،  امل�ساءلة  قانون 
العام، واإطالق �سراح  العفو  قانون 

املعتقالت واملعتقلن االأبرياء.
بتحقيق  املتظاهرون  يطالب  كما 
اأج����ه����زة  ال���ط���ائ���ف���ي يف  ال������ت������وازن 
تعداد  واإج��راء  الدولة،  وموؤ�س�سات 
احلقيقية  الن�سب  ملعرفة  �سكاين 

ال��ع��راق��ي. ياأتي  ال�����س��ع��ب  مل��ك��ون��ات 
اإدالء عراقين  م��ن  ي��وم  بعد  ذل��ك 
جمال�س  انتخابات  يف  باأ�سواتهم 
حمافظتي  يف  املوؤجلة  املحافظات 
االأن�����ب�����ار ون���ي���ن���وى و����س���ط اإق���ب���ال 
م�سددة  اأمنية  واإج����راءات  �سعيف 
واأو����س���اع اأم��ن��ي��ة م�����س��ط��رب��ة. فقد 

قتل ثالثة اأ�سخا�س واأ�سيب �سبعة 
ال�سرطة  عنا�سر  من  اثنان  بينهم 
ا�ستهدف  نا�سف  ب��ح��زام  ه��ج��وم  يف 
انتخابيا  االأول مركزا  اأم�س  م�ساء 
يف حمافظة االأنبار، غربي العراق 
وقال العقيد جبار حمد من �سرطة 
الرمادي )100 كلم غرب بغداد( 

اإن الهجوم نفذه انتحاري ا�ستهدف 
م����رك����ز ال����ع����د وال�����ف�����رز الأ�����س����وات 
االنتحاري  اأن  واأ���س��اف  الناخبن. 
نف�سه  وفجر  ال�سرطة  ب��زي  ت�سلل 
و���س��ط ال��ع��ام��ل��ن. ج���اء ذل���ك بعد 
ال�سرطة  عنا�سر  من  اثنن  مقتل 
واإ�سابة ثالثة من رفاقهم بجروح 
جراء �سقوط خم�س قذائف هاون 

على مركز انتخابي يف الرمادي.
اأربعة جنود بجروح يف  اأ�سيب  كما 
مبحافظة  م��ن��ف�����س��ل��ن  ه��ج��وم��ن 
املو�سل  م��دن��ه��ا  وك����بى  ن��ي��ن��وى، 
حيث  ب��غ��داد(،  �سمال  كلم   350(

جرت انتخابات مماثلة.
وخالل اليوم االنتخابي اخلمي�س، 
عددهم  البالغ  الناخبن  على  كان 
نحو 2.8 مليون اختيار 69 ع�سوا 
يف جمل�سي املحافظتن الواقعتن 
يف �سمايل البالد وغربيها من بن 
اإىل  ينتمون  مر�سحا  و185  األ��ف 

حزبيا. وائتالفا  كيانا   44

عبا�س يدر�س ا�ستقالة احلمد اهلل املفاجئة �سليمان يدعو النواب الإقرار قانون انتخاب مبهلة معقولة 
اخل�سوع  وع��دم  الن�ساب  تعطيل  ع��دم  متنى 
ل�سغوط وا�سدار قرار برد الطعن او قبوله 
هيئة  اعلى  �سدر عن  ملا  احرتامه  وم��ع  فانه 
بداية  م��ع  النيابي  املجل�س  ي��دع��و  د���س��ت��وري��ة 
در�س  على  ف��ورا  االنكباب  اىل  املمددة  فرتته 
واجن�����از ق���ان���ون ج��دي��د ل��الن��ت��خ��اب يف مهلة 
بال�سكل  التمديد  مدة  تق�سري  تتيح  معقولة 
ب��اج��راء االنتخابات يف ف��رتة ال  ال��ذي ي�سمح 
انه  اىل  البيان  ولفت   . �سهور  ب�سعة  تتجاوز 
�سيتم بالت�ساور مع رئي�س احلكومة فتح دورة 

ا�ستثنائية للمجل�س النيابي لهذه الغاية . 

•• بريوت-وام:

اجلمهورية  رئا�سة  يف  االعالمي  املكتب  اف��اد 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ان  ب���ي���ان  يف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
العماد مي�سال �سليمان ت�سلم ام�س من رئي�س 
�سليمان  ع�سام  القا�سي  الد�ستوري  املجل�س 
بد�ستورية  بالطعنن  البت  بوقائع  حم�سرا 
ان  وال���ذي يخل�س اىل   246 رق��م  ال��ق��ان��ون 
القانون ا�سبح نافذا بفعل تعذر �سدور قرار 
الن�ساب  لعلة فقدان  الد�ستوري  املجل�س  عن 
وا�سار البيان اىل انه ملا كان رئي�س اجلمهورية 

جمعة موحدة ومظاهرات يف العراق �سد املالكي 

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

االإ�سرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
مع  لقائه  خ��الل  نتنياهو،  بنيامن 
اخلارجية  لل�سيا�سة  العليا  املفو�سة 
واالأمن باالإحتاد االأوروبي، كاثرين 
اأوروب���ي  ب��ي��ان  اأي  ن�سر  اإن  اآ���س��ت��ون، 
بجهود  �سيم�س  باالإ�ستيطان  يندد 
ا�ستئناف املفاو�سات االإ�سرائيلية – 

الفل�سطينية.
عن  ام�س،  هاآرت�س  �سحيفة  ونقلت 
م��وظ��ف ح��ك��وم��ي اإ���س��رائ��ي��ل��ي رفيع 
طالب  نتنياهو  اإن  قوله  امل�ستوى، 
اأورووبي  بيان  اإ�سدار  مبنع  اأ�ستون 
ال�سيما  ح��ال��ي��اً،  باالإ�ستيطان  ي��ن��دد 
اخلارجية  وزي������ر  جم�����يء  ع�����س��ي��ة 
االأمريكي جون كريي اإىل اإ�سرائيل 
يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  ومناطق 

اإطار جهوده لتحريك املفاو�سات.
وقالت ال�سحيفة، اإ�سرائيل ح�سلت 
اأخ�����رياً ع��ل��ى ع���دة م�����س��ودات لبيان 
االحتاد  دول  خارجية  وزراء  يعتزم 
بالبناء  تنديدا  ويت�سمن  االأوروب��ي 
عالمات  وو����س���ع  امل�����س��ت��وط��ن��ات  يف 
وينتقد  امل�ستوطنات  منتجات  على 
اإ�سرائيل  ت��ف��ر���س��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود 
ج يف  الفل�سطينين يف مناطق  على 
حل  اإىل  وي��دع��و  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة 
ال�������س���راع م���ن خ����الل اإق���ام���ة دول���ة 
 1967 العام  فل�سطينية يف ح��دود 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.
قال  نتنياهو  ف��اإن  للموظف،  ووفقا 
لي�س  البيان  م�سمون  اإن  الآ�ستون، 
ن�����س��ره ل��ن ي�ساعد،  الئ��ق��ا وت��وق��ي��ت 

االأمريكية  ال�سفارة 
حت����ذر م��واط��ن��ي��ه��ا 
مب�سر ال��ع��ن��ف  م��ن 

•• القاهرة-يو بي اأي:

ط���ل���ب���ت ال���������س����ف����ارة االأم���ري���ك���ي���ة 
اأمنية  ر�����س����ال����ة  يف  ب����ال����ق����اه����رة، 
ملواطنيها يف م�سر، عدم التواجد 
ت�سهد  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  ن���ط���اق  يف 
اال�سالمية  ل��ل��ق��وى  م���ظ���اه���رات 
حممد  امل�سري  للرئي�س  امل��وؤي��دة 
مناه�سة  واأخ������������رى  م����ر�����س����ي، 

لالخوان امل�سلمن.
وذك�����رت ال�����س��ف��ارة االأم��ري��ك��ي��ة يف 
مواطنيها  تن�سح  ان��ه��ا  ر�سالتها، 
ب���ت���ج���ن���ب م����ن����اط����ق امل����ظ����اه����رات 
واملظاهرات  للحكومة  املناه�سة 
املوؤيدة لالإ�سالمين باال�سكندرية. 
واو�سحت انه بالرغم من اأن املعلن 
اأن هذه املظاهرات �ستكون �سلمية، 
 . قائمة  العنف  اح��ت��م��االت  اأن  اال 
اىل  االأمريكية،  ال�سفارة  واأ���س��ارت 
اأن��ه��ا ت��وا���س��ل ال��ت��دق��ي��ق ع��ن كثب 
بكافة طرق ال�سفر ملوظفيها خارج 
واالإ���س��ك��ن��دري��ة، م�سرية  ال��ق��اه��رة 
اىل حوادث العنف واملواجهة التى 
م���وؤخ���را يف م���دن �سمال  ان��دل��ع��ت 
وجنوب م�سر عقب تعين العديد 

من املحافظن اجلدد.
املواطنن  ت�سجع  ان��ه��ا  وا���س��اف��ت 
م�ستوى  ل����رف����ع  االأم����ري����ك����ي����ن 
ا�ستعداداتهم  وم��راج��ع��ة  ال��وع��ي 
احتماالت  وج���ود  م��ع  ال�سخ�سية 
غري  متفرقة  مظاهرات  حل��دوث 
حزيران-يونيو   30 قبل  معلنة 
احلايل واملناه�سة حلكم االخوان 

امل�سلمن.

من  اإ���س��رائ��ي��ل  ا�ستثناء  االأم��ريك��ي��ة 
االأمريكية،  امل��وازن��ة  تقلي�س  خطة 
امل�ساعدات  خ��ف�����س  ت��ق��رر  اأن  ب��ع��د 
ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��خ�����س�����س��ة ل��ه��ا مبلغ 
175 مليون دوالر. وقالت �سحيفة 
معاريف ام�س اإن االإدارة االأمريكية 
مليون   175 ت���ق���ل���ي�������س  ق��������ررت 
الع�سكرية  امل�����س��اع��دات  م���ن  دوالر 
 5% بن�سبة  الإ���س��رائ��ي��ل،  ال�سنوية 
يبلغ  التي  ال�سنوية  امل�ساعدات  من 

حجمها 3.1 مليارات دوالر.
واأ�سافت اأن نتنياهو اأ�سدر تعليمات 
املهنين  وامل���وظ���ف���ن  مل�����س��ت�����س��اري��ه 

اآمل  ال�سياق،  ه��ذا  وق��ال يف  ل��ذل��ك. 
التي ترف�س  االأوروب��ي��ة  اأن اجلهات 
كمنظمة  اهلل  ح���زب  ع���ن  االإع������الن 
اأنه  واآم����ل  راأي���ه���ا،  �ستغري  اإره��اب��ي��ة 
اأوروبي  اإج��م��اع  اإىل  التو�سل  �سيتم 
يف هذه الق�سية، و�سعب جدا الفهم 
كيف مل يتحقق اإجماع على تعريف 
واإذا  اإره��اب��ي��ة  كمنظمة  اهلل  ح���زب 
اإرهابيا،  تنظيما  اهلل  حزب  يكن  مل 
يف   . اإره��اب��ي��ا؟  تنظيما  يعتب  فمن 
�سياق اآخر، اأ�سدر نتنياهو، تعليمات 
يف  املهنين  وامل��وظ��ف��ن  مل�ست�ساريه 
االإدارة  م��ط��ال��ب��ة  ب��ع��دم  احل��ك��وم��ة، 

ن�سر  اأن  م���ع���ت���با  ���س��ي�����س��ر  واإمن�������ا 
الفل�سطينين على  �سي�سجع  البيان 
املفاو�سات  طاولة  اإىل  العودة  ع��دم 
ن�سر  مت  اإذا  اأن���ه  نتنياهو  واأ����س���اف 
)الفل�سطينيون(  ف��اإن��ه��م  ال��ب��ي��ان 
انتظار  باإمكانهم  اأن���ه  �سيعتقدون 
االأوروبين  الأن  ك��ريي  جهود  ف�سل 
���س��ي��دع��م��ون��ه��م ب��ج��م��ي��ع االأح�������وال 
على  الف�سل  م�����س��وؤول��ي��ة  و�سيلقون 
خالل  نتنياهو  وتطرق   . اإ�سرائيل 
مو�سوع  اإىل  اآ����س���ت���ون  م���ع  ل��ق��ائ��ه 
املنظمات  قائمة  �سمل ح��زب اهلل يف 
اأوروب���ي���ة  االإره���اب���ي���ة ورف�������س دول 

ع���دم  اجل����ي���������س،  ووزارة  مب��ك��ت��ب��ه 
مطالبة االإدارة االأمريكية با�ستثناء 
التي  التقلي�سات  اإ�سرائيل يف خطة 
ال�سحيفة  واأك���دت  االإدارة  تنفذها 
اإ�سرائيل  يف  امل�������س���وؤول���ن  اأن  ع��ل��ى 
اأن  اأيقنوا  عندما  ال�سعداء  تنف�سوا 
لن  االأم��ريك��ي��ة  امل�ساعدات  تقلي�س 
ي��ت��ع��دى ه���ذه ال��ن�����س��ب��ة، ب��ع��دم��ا �ساد 
تقلي�س  م���ن  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  ت��خ��وف 
اأعلى. ونقلت عن  امل�ساعدات بن�سبة 
�سفري اإ�سرائيل يف وا�سنطن، مايكل 
تطلب  مل  اإ�سرائيل  اإن  قوله  اأورن، 
ونحن  التقلي�س،  م��ن  ا���س��ت��ث��ن��اءه��ا 

م�ستعدون للم�ساركة يف العبء .
التقلي�س يف  ف��اإن  لل�سحيفة  ووفقا 
الإ�سرائيل  االأم��ريك��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
ل�سراء  اإ�سرائيل  ق��درة  على  �سيوؤثر 
ط���ائ���رات م��ق��ات��ل��ة م���ن ط�����راز اف-

على  وق��ع��ت  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د   ،  35
هذا  من  طائرة   19 ل�سراء  �سفقة 
التقديرات  اأن  اإىل  ولفتت  ال��ط��راز 
يف اإ�سرائيل هي اأن الواليات املتحدة 
�سراء  �سفقة  م��ن   75% �ستمول 
التقلي�س  واأن  ال���ط���ائ���رات،  ه����ذه 
امل��زي��د م��ن هذه  ���س��راء  �سيوؤثر على 
على  ول��ي�����س  بامل�ستقبل  ال��ط��ائ��رات 

ال�سفقة التي مت التوقيع عليها.
التقلي�س  ي�����وؤث�����ر  اأن  وي����ت����وق����ع 
امل�سرتكة  ال��ت��دري��ب��ات  ح��ج��م  ع��ل��ى 
واالإ�سرائيلي  االأم��ريك��ي  للجي�سن 
وع����ل����ى ال���ت���م���وي���ل ال��������ذي اأق����رت����ه 
ملنظومات  امل����ت����ح����دة  ال�������والي�������ات 
اعرتا�س ال�سواريخ، من نوع القبة 

احلديدية و حيت�س .

•• رام اهلل-وكاالت:

املفاجئة  اال�ستقالة  يدر�س  عبا�س  حممود  الرئي�س  اأن  الفل�سطينية  الرئا�سة  اأعلنت 
التي قدمها رئي�س وزرائه اجلديد رامي احلمد اهلل، بينما اأكد االأخري -يف �سفحته 
على موقع في�سبوك- اأنه لن يعود عن هذه اال�ستقالة التي قالت م�سادر مطلعة اإن 
اأبو  نبيل  الرئا�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال   . ال�سالحيات  على  خالفات  �سببها 
اإن احلمد  )وف��ا(  الر�سمية  الفل�سطينية  االأنباء  وكالة  بثته  بيان مقت�سب  ردينة يف 
وحتدثت   . اال�ستقالة  ه��ذه  يف  �سينظر  وال��رئ��ي�����س  ع��ب��ا���س،  اإىل  ا�ستقالته  ق��دم  اهلل 
اهلل يف  اإىل منزل احلمد  وف��دا من م�ساعديه  عبا�س  اإر�سال  فل�سطينية عن  م�سادر 
نابل�س للتباحث معه يف اأ�سباب ا�ستقالته التي جاءت بعد اأقل من ثالثة اأ�سابيع على 
توليه من�سبه. وكانت م�سادر فل�سطينية مطلعة اأكدت اأن احلمد اهلل قدم ا�ستقالته 
الر�سمية اإىل ديوان الرئا�سة احتجاجا، واأن �سببها خالفات على ال�سالحيات وحدود 

عمرو  اأب��و  زي��اد  وهما  عبا�س،  الرئي�س  عينهما  اللذين  نائبيه  مع  خ�سو�سا   ، عمله 
قالت  جهتها،  وم��ن  االقت�سادية.  لل�سوؤون  م�سطفى  وحممد  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 
اأن  اإن ا�ستقالة احلمد اهلل دليل على  حركة حما�س التي تدير احلكم يف قطاع غزة 
اخلطوات الفردية وغري التوافقية تبقى �سعيفة وغري جمدية . وكان رامي احلمد 
ملدة  ال�سفة  �سمايل  نابل�س  يف  النجاح  جامعة  رئي�س  من�سب  �سابقا  �سغل  ال��ذي  اهلل 
من  ال�ساد�س  يف  اهلل  برام  موؤقتة  حلكومة  رئي�سا  من�سبه  مهام  ت�سلم  قد  عاما   15
اأعمال  يونيو-حزيران اجلاري، بعد ا�ستقالة �سالم فيا�س الذي قاد حكومة ت�سيري 
2007، ومل تعقد احلكومة اجلديدة  الفل�سطيني يف �سيف  مماثلة منذ االنق�سام 
�سوى اجتماعن منذ اأدائها اليمن الد�ستورية. يذكر اأن الرئي�س عبا�س قال �سابقا 
اإن حكومة احلمد اهلل جاءت ب�سبب تعر ملف امل�ساحلة الفل�سطينية، واأ�ساف يف اأول 
جل�سة لهذه احلكومة اأنه من املفرت�س اأن تكون هذه احلكومة حكومة وحدة وطنية، 

لكننا مل ننجح ب�سبب عدم موافقة حما�س على اإجراء االنتخابات حتى االآن .

الالجئني ملفو�سية  اأمريكا  من  دوالر  مليون   415
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

ب��الده م�ساهمة  اأعلن وزي��ر اخلارجية االأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي عن تقدمي 
 415 قيمتها  املتحدة  لالأمم  التابعة  لالجئن  العليا  للمفو�سية  جديدة 

مليون دوالر.
وذكر كريي يف كلمة له مبنا�سبة اليوم العاملي لالجئن ان اأمريكا �ساعفت 
م�ساهمتها للمفو�سية العليا لالجئن هذه ال�سنة، وقررت االلتزام ب�415 
مليون دوالر، ما يرفع قيمة ما تقدمه يف العام 2013 اإىل 890 مليون 

دوالر.
اأك��ب م�ساهم منفرد يف  املتحدة هي  الواليات  وعب كريي عن فخره الأن 
بالعامل،  اأخ��رى  دول��ة  اأي��ة  من  اأك��ر  م�ساعدات  اإليها  قدمت  اإذ  املفو�سية، 

واأكر من 6 دول جمتمعة.
واالأدوية  وامل���اأوى  النظيفة  املياه  تاأمن  يف  ي�ساهم  التمويل  ان  اإىل  ولفت 
البقاء على قيد  اأنحاء العامل، واإعطائها القدرة على  لعائالت يف خمتلف 

احلياة يف كل من اأفغان�ستان وافكوادور وميامنار والكونغو.
و�سدد على ان التمويل اجلديد �سيعزز اجلهود مل�ساعدة من ال ي�ستطيعون 
اأنف�سهم مبا يف ذلك امل�سنن واملعوزين، اإىل جانب دعم برامج  الدفاع عن 
القائم  العنف  �سجايا  وم�ساعدة  اال�ستغالل  من  والفنيات  الن�ساء  حماية 

على اجلن�س.
من جهتها قالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية االأمريكية جن ب�ساكي ان 
289.3 مليون دوالر من ال�890 مليوناً التي تقدمها اأمريكا هي لدعم 

املفو�سية يف �سوريا وم�ساعدة الالجئن ال�سورين يف املنطقة.

اأملانيا ت�سغط على 
اأوكرانيا ل�سفر تيمو�سينكو 

•• كييف-رويرتز:

اأدان وزير اخلارجية االملاين جيدو 
يف  االنتقائية  العدالة  ف�سرتفيله 
�سي�سغط  ان���ه  اىل  ومل���ح  اأوك��ران��ي��ا 
فيكتور  االوك����راين  الرئي�س  على 
يوليا  ب�سفر  لل�سماح  يانوكوفيت�س 
تيمو�سينكو رئي�سة الوزراء ال�سابقة 

امل�سجونة الملانيا للعالج.
قبل  لل�سحفين  ف�سرتفيله  وقال 
من  يانوكوفيت�س  م��ع  يجتمع  ان 
تيمو�سينكو  ال�سيدة  نظرنا  وجهة 
ل��ه��ا ك���ل احل����ق يف احل�����س��ول على 
الئق.  طبي  وع���الج  نزيهة  ع��دال��ة 
االق������رتاح االمل�����اين ب��ت��وف��ري عالج 

ومراقبة طبية ال يزال مطروحا.
واأ�ساف من املهم جدا عدم اللجوء 
اىل العدالة االنتقائية يف اي نظم 
للمباديء يف اأوروبا. يجب اال ي�سمح 
اوكرانيا.  او  اوروب�����ا  يف  ال  ب��ذل��ك 
52 عاما  و�سدر على تيمو�سينكو 
ال�سابقة  اوك��ران��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����س��ة 
ال�سيا�سين  اخل���������س����وم  واأك��������ر 
حكم  خطورة  االوك���راين  للرئي�س 
بال�سجن �سبع �سنوات عام 2011 
ال�سلطة  ا�ستغالل  با�ساءة  الدانتها 
اأبرمته  للغاز  باتفاق  يتعلق  فيما 

عام 2009 مع رو�سيا.
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اجتماع لوزارء خارجية دول )اأ�سدقاء �سوريا( يف الدوحة
ال  ال�سيخ حمد بن خليفة  امري قطر 
ثاين، بح�سب م�سوؤولن. ودعت فرن�سا 
وبريطانيا موؤخرا اىل تزويد املقاتلن 
على  الت�سديد  مع  با�سلحة  املعار�سن 
م�سوؤول  ب�سكل  بذلك  القيام  ���س��رورة 
ل���ت���ف���ادي ال��ف��و���س��ى ال���ت���ي ح�����س��ل��ت يف 
القذايف.  مبعمر  االط��اح��ة  بعد  ليبيا 
واجاز الرئي�س االمريكي باراك اوباما 
ار�سال م�ساعدة ع�سكرية اىل املقاتلن 
امل�سلحن بعد ورود ادلة توؤكد ا�ستخدام 
انه  اال  ال���ن���زاع.  يف  كيميائية  ا���س��ل��ح��ة 
امل�ساعدة  ت��ل��ك  ن��وع��ي��ة  رف�����س حت��دي��د 
و�سرح املتحدث با�سم اجلي�س ال�سوري 
احلر لوؤي مقداد لوكالة فران�س بر�س 
�سواريخ  ي�ستخدم  ان  مي��ك��ن  ال��ن��ظ��ام 
���س��ك��ود م����زودة ب���روؤو����س غ��ري تقليدية 
لهذا  حت���ري���ره���ا  مت  اح����ي����اء  ل��ق�����س��ف 
وا�ساف  ام��ن  م��الذ  اىل  بحاجة  نحن 
م��ن ال�����س��روري اق��ام��ة م��ن��اط��ق امنة 
وفر�س حظر جوي يف �سمال او جنوب 
البالد وطالب باحل�سول على ا�سلحة 
اذا  والطائرات وقال  للدبابات  م�سادة 
املناطق  حلماية  با�سلحة  ي��زودون��ا  مل 
الن  �ستقع  ان�سانية  كارثة  فان  املدنية 
قوات النظام ترتكب جمازر يف االحياء 

التي ت�ستعيد ال�سيطرة عليها .

ا����س���درت ب��ي��ان��ا غ��ري م��ل��زم ي��دع��و اىل 
ع��ق��د م���وؤمت���ر ���س��الم ح���ول ���س��وري��ا يف 
انق�سامات  القمة  ا�سرع وقت. و�سهدت 
ك���ب���رية ح�����ول م�����س��ائ��ل ا���س��ا���س��ي��ة وال 
ت�����س��ل��ب م��وق��ف رو�سيا  ب�����س��ب��ب  ���س��ي��م��ا 
اتفقت  كما  ال�����س��وري.  ال��ن��ظ��ام  حليفة 
ال��ق��م��ة ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ع اق���ام���ة حكومة 
ي�سارك  ان  ميكن  ���س��وري��ا  يف  انتقالية 
ان  قبل  النظام  من  كانوا  اع�ساء  فيه 
املفرت�س  ومن  املعار�سة.  اىل  ينتقلوا 
فرن�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  يبحث  ان 
اال�سبوع  نهاية  يقوم يف  ال��ذي  هوالند 
بزيارة اىل قطر واالردن كانت مقررة 
���س��وري��ا مع  ال��دائ��ر يف  ال��ن��زاع  م�سبقا، 

•• باري�ص-ا ف ب:

ا�سدقاء  دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ي��ع��ق��د 
�سوريا اجتماعا يف الدوحة اليوم ال�سبت 
و�سواها  الع�سكرية  امل�ساعدات  لبحث 
املقاتلن  اىل  تقدميها  ي��ري��دون  التي 
يف  النظام  يحاربون  الذين  امل�سلحن 
ان  فرن�سي  دبلوما�سي  و�سرح  �سوريا. 
م�سرتك  ب�سكل  �سيناق�س  االج��ت��م��اع 
ومن�سق ومتكامل الق�سايا التي اثارها 
احلر  ال�����س��وري  اجلي�س  ارك���ان  رئي�س 
���س��ل��ي��م ادري�������س خ���الل اج��ت��م��اع �سابق 
ان��ق��رة اجلمعة  ���س��وري��ا يف  ل ا���س��دق��اء 
امل�سلحة  امل��ع��ار���س��ة  امل��ا���س��ي. وت��ط��ال��ب 
بتزويدها ب�سواريخ م�سادة للطائرات 
وللدبابات يف قتالها �سد قوات النظام، 
اذ اقت�سرت م�ساعدة الغرب حتى االن 
ع��ل��ى جت��ه��ي��زات غ���ري ع�����س��ك��ري��ة مثل 
ات�����س��االت م��ت��ط��ورة. ويتناول  م��ع��دات 
االج��ت��م��اع ال����ذي ي�����س��ارك ف��ي��ه وزراء 
والواليات  وفرن�سا  بريطانيا  خارجية 
عربية  ودول  وايطاليا  املانيا  املتحدة 
الرئي�س  ب�����ن  ل����ق����اء  ع���ق���د  اق���������رتاح 
ال�����س��وري ب�سار اال���س��د وامل��ع��ار���س��ة من 
اجل و�سع حد للنزاع امل�ستمر منذ 27 
 93 م��ن  اك��ر  �سحيته  وراح  �سخ�سا 

اخلارجية  وزي��ر  و�سرح  �سخ�س.  ال��ف 
يف  �سنحاول  فابيو�س  ل��وران  الفرن�سي 
على  ال��و���س��ع  ن�ستعر�س  ان  ال���دوح���ة 
االر�س وان نرى كيف ميكننا م�ساعدة 
 . �سيا�سي  اىل حل  والتو�سل  املعار�سة 
وي��ع��ق��د اج��ت��م��اع ال��دوح��ة ع��ل��ى خلفية 
االن��ت�����س��ارات امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي حتققها 
بدعم من مقاتلي حزب  النظام  قوات 
ا���س��ت��ع��ادت قوات  ف��ق��د  ال��ل��ب��ن��اين.  اهلل 
ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ق�����س��ري يف 
القريبة  )و����س���ط(  ح��م�����س  حم��اف��ظ��ة 
من احلدود اللبنانية وحتاول ا�ستعادة 
ايام  بعد  االجتماع  وياتي  اي�سا.  حلب 
التي  الثماين  ال��دول  قمة  انعقاد  على 

اأردوغان يح�سد اأن�ساره لتاأكيد �سلطته
•• القي�رصية-رويرتز:

ب����داأ رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��رتك��ي رج���ب ط��ي��ب اردوغ�����ان ام�����س جوالت 
بعد  الكبرية  �سعبيته  الظهار  املحافظة  معاقله  يف  اأن�ساره  حل�سد 
و�سابتها  ال�سابيع  ا�ستمرت  التي  حلكومته  املناه�سة  االحتجاجات 

اعمال عنف.
ومن املتوقع ان يحت�سد ع�سرات االالف يف �ساحة مبدينة القي�سرية 
كلمة  اىل  لي�ستمعوا  املحافظة  الرتكية  االنا�سول  منطقة  قلب  يف 
حزب  تاأييد  على  الناخبن  فيها  �سيحث  التي  عاما   59 اردوغ���ان 
البلدية يف  انتخابات جمال�س  العدالة والتنمية الذي يتزعمه قبل 
مار�س اذار. ومن املقرر ان يوا�سل اردوغان جوالته يف مطلع اال�سبوع 

البحر  �ساحل  على  و�سم�سون  ال��ب��الد  ���س��رق  يف  ار���س��روم  مدينة  يف 
اال�سود. وجتيء هذه اجلوالت بعد احتجاجات دامت ثالثة ا�سابيع 
على ما يعتبه املتظاهرون نزعة ا�ستبدادية من جانب اردوغان وبعد 
ا�سطرابات �سابت �سورة تركيا كدولة م�ستقرة واأغ�سبت زعيما يرى 

يف نف�سه ن�سريا حلركة اال�سالح الدميقراطي.
وكان اردوغان قد و�سف املحتجن بانهم حثالة ي�ستغلهم ارهابيون 
اال�سواق  يف  وم�ساربن  دولية  اع��الم  وو�سائل  اجنبية  ق��وى  واتهم 
مبحاولة اذكاء اال�سطرابات فيما �سماه اللعبة التي تلعب مع تركيا 
وعلقت يف ميدان بالقي�سرية الفتة كتب عليها دعونا نف�سد اللعبة 
الكبى .. دعونا نكتب التاريخ. وعلقت �سور اردوغ��ان على املباين 

املحيطة.

•• لندن-وكاالت:

ه��ي��م��ن��ت ت���داع���ي���ات االأح���������داث يف 
ال�سحافة  ت���ق���اري���ر  ع��ل��ى  ����س���وري���ا 
اإحداها  اأ���س��ارت  فقد  البيطانية، 
اأزم��ة عاملية لالجئن  اأن اأكب  اإىل 
تلوح يف االأفق يف غفلة من املجتمع 

ال���������دويل، وحت����دث����ت اأخ��������رى عن 
املتوا�سلة،  دم�����س��ق  ���س��ك��ان  م��ع��ان��اة 
وم��ع ه��ذه امل��ع��ان��اة حم��اول��ة اأممية 
لتهيئة الظروف االآدمية لهم، ومل 
احلرب  وي����الت  م��ن  االآث�����ار  ت�سلم 
ال��ي��ون�����س��ك��و الإر�سال  دع���ا  م���ا  وه���و 
جاء  فقد  حلمايتها.   عاجل  ن��داء 

•• عمان-ا ف ب:

1500 �سخ�س ام�س يف عمان يف تظاهرة  �سارك نحو 
الرئي�س  ال�سورية مطلقن هتافات �سد  للثورة  موؤيدة 
ان  موؤكدين  اللبناين  اهلل  وح��زب  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري 
املقاومة احلقيقية مكانها فل�سطن. وانطلقت التظاهرة 
عقب �سالة اجلمعة من امام امل�سجد احل�سيني الكبري 
مب�����س��ارك��ة م��ن ج��م��اع��ة االخ�����وان امل�����س��ل��م��ن يف االردن 
بلد  يا  ال�سام  بينها  هتافات  و�سط  �سبابية  وجمموعات 
االحرار بعون اهلل ي�سقط ب�سار و حرية من اهلل غ�سب 
عنك حزب اهلل ا�سافة اىل هذه ر�سالة من عمان حل�سن 
وح��زب اهلل يف ا���س��ارة اىل ام��ن ع��ام ح��زب اهلل اللبناين 
ح�����س��ن ن�����س��راهلل. وح��م��ل ه�����وؤالء الف���ت���ات ك��ت��ب عليها 
�سد  اهلل  ح��زب  دعمنا  و  معكم  نحن  بثورتكم  ا�ستمروا 

•• نيويورك-رويرتز:

تبادلت افغان�ستان وباك�ستان االتهامات يف جمل�س االمن 
املتطرفن  اال�سالمين  متركز  م��واق��ع  ب�ساأن  ال���دويل 

بن  امل�����س��ط��رب��ة  احل����دود  منطقة  يف 
املتحدة  االمم  وو����س���ف���ت  ال��ب��ل��دي��ن 
بانه  اجل��ارت��ن  ب��ن  ال��ت��وت��ر  ت�ساعد 

موؤ�سف وخطري.
وقال ظاهر تانن مندوب اأفغان�ستان 
امل��ت��ح��دة خالل  ل���دى االمم  ال���دائ���م 
م���ن���اق�������س���ة امل���ج���ل�������س ل����الو�����س����اع يف 
افغان�ستان انه ال تزال توجد مالذات 
ارهابية على ار�س باك�ستان وتوا�سل 
االره���اب  ا���س��ت��خ��دام  العنا�سر  بع�س 

كاأحد ادوات ال�سيا�سة اخلارجية.
مندوب  خان  م�سعود  قال  جانبه  من 
الدولية  املنظمة  الدائم فى  باك�ستان 
جانبي  ع���ل���ى  االره����اب����ي����ون  ي��ن�����س��ط 

ال��ك��ث��ري من  ان  م�����س��ريا اىل  امل��ح��ك��م��ة  احل������دود غ���ري 
ار�س  على  دب��ر  باك�ستان  لها  تتعر�س  التي  الهجمات 
م�سددة  رقابة  فر�س  ي�ستلزم  االم��ر  ان  وق��ال  افغانية. 

على منطقة احلدود.
ال�سفري  اأرف�����س كلية ما قاله  ام��ام املجل�س  وق��ال خ��ان 
تانن رف�سا قاطعا بوجود مالذات ارهابية يف باك�ستان 

نرى  ال  مل��اذا  و  �سده  ال�سورية  ال��ث��ورة  وندعم  ا�سرائيل 
قرار،  ا���س��در  ال�سعب  جانب  اىل  فل�سطن  يف  امل��ق��اوم��ة 
االعدام لب�سار . من جانبه قال زكي بني ار�سيد، نائب 
االردن،  يف  امل�سلمن  االخ����وان  جلماعة  ال��ع��ام  امل��راق��ب 
ث��ورة عظيمة  ال�سوري  ال�سعب  ث��ورة  ان  القاها  يف كلمة 
لي�ست ثورة �سد نظام فا�سد فقط وامنا ق�سة اأمة ثارت 

�سد الطغيان والظلم الذي و�سل اىل منتهاه .
املقاومة  زي���ف  ك�����س��ف��ت  ال��ق�����س��ري  م��ع��رك��ة  ان  وا����س���اف 
على  ق��ادرة  ال�سوري  ال�سعب  ارادة  ان  م��وؤك��دا  واملمانعة 

�سنع نظام مقاوم حقيقي لي�س زائفا .
لي�س  امل��ق��اوم��ة احلقيقية  ان  ع��ل��ى  ار���س��ي��د  ب��ن��ي  و���س��دد 
مكانها ال�سام بل فل�سطن ، م�سريا اىل ان ب�سار �سيلحق 
بالقذايف )الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف( وغريه 

اما امل�ستقبل فهو الرادة ال�سعوب .

كاأحد  االره���اب  ا�ستخدام  توا�سل  العنا�سر  بع�س  وان 
ل��روي��رتز الح��ق��ا يف  وق���ال  اخل��ارج��ي��ة.  ال�سيا�سة  ادوات 
مقابلة ان تانن مل يكن موفقا يف اثارة م�سائل احلدود 
يف جمل�س االم��ن ال��دويل يف الوقت ال��ذي تتباحث فيه 
كابول وا�سالم اباد بالفعل عب قنوات 
اخرى. واتهم خان الرئي�س االفغاين 
التوتر.  حدة  بت�سعيد  ك��رزاي  حامد 
احلرب  خ��الل  باك�ستان  دور  وات�����س��م 
الدائرة يف افغان�ستان منذ 12 عاما 
املتحالفة  اب��اد  وال���س��الم  بالغمو�س. 
دعم  من  طويل  تاريخ  وا�سنطن  مع 
حماولة  يف  اف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  ط��ال��ب��ان 

للرد على نفوذ جارتها الهند.
املدعومة  االفغانية  القوات  واطاحت 
م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��ط��ال��ب��ان يف 
اواخر 2001 لرف�سها ت�سليم ا�سامة 
القاعدةيف  ت��ن��ظ��ي��م  زع��ي��م  الدن  ب���ن 
ايلول  �سبتمب   11 هجمات  اع��ق��اب 

املتحدة. الواليات  على   2001
املتحدة اىل  ل��المم  املبعوث اخلا�س  وق��ال ج��ان كوب�س 
افغان�ستان ملجل�س االمن الدويل ان ت�ساعد حدة التوتر 
بالغ ال�سيما خالل  اب��اد مبعث قلق  وا�سالم  كابول  بن 
هذه املرحلة من تطورات االو�ساع يف افغان�ستان وقال 

ان مثل هذا التوتر موؤ�سف وخطري.

تلغراف  دي��ل��ي  �سحيفة  تقرير  يف 
حالة  يعي�س  ال���دويل  املجتمع  اأن 
اأزم��ة الجئن يف  �سبات بينما اأكب 
ب�سبب  �سوريا  اأف��ق  يف  تلوح  العامل 
االأه��ل��ي��ة، حيث يقدر عدد  احل��رب 
احلايل  ال��ع��ام  نهاية  م��ع  الهاربن 

بنحو ثالثة مالين �سخ�س.
املعونة  اإدارة  مفو�سة  قارنت  وق��د 
املدنية  واحل����م����اي����ة  االإن�������س���ان���ي���ة 
�سوريا  اأزم��ة  االأوروب��ي��ة  باملفو�سية 
ال���ت���ي ق�����در عدد  ب���اأف���غ���ان�������س���ت���ان، 
الالجئن فيها بنحو 2.5 مليون 
اأف��غ��اين ف���روا م��ن ال�����س��راع هناك 
االأمم  ع��ام��ا. لكن   22 م��دى  على 
�سوريا  يف  الرقم  اأن  تقدر  املتحدة 
من  اأك��ر  بعد  اأفغان�ستان  �سيفوق 
عامن على احلرب االأهلية هناك.

وقالت املفو�سة االأوروبية اإن قرار 
وا�سنطن ت�سليح جمموعات الثوار 
ع���ن �سياغة  ه���زي���ال  ب���دي���ال  ك����ان 
خطة �سالم يتوحد حولها جمل�س 

االأم���ن. واأ���س��اف��ت اأن��ه م��ن املحبط 
�سبات  ال�����دويل يف  امل��ج��ت��م��ع  روؤي�����ة 
عميق من هذه االأزمة. ويف اأي وقت 
اأن  ناأمل  قتال  ان��دالع  فيه  يحدث 
تكون هذه االأزمة تنبيها للغافلن، 
ي���ح���دث .  اأن ه����ذا مل  ي���ب���دو  ل��ك��ن 
ن�سف  اأن  اإىل  امل��ف��و���س��ة  ون��ب��ه��ت 
الالجئن الفارين من �سوريا من 
بعيدين  اأ�سبحوا  الذين  االأطفال 
عامن،  منذ  الدرا�سة  مقاعد  عن 
تاأخر  ق��د يكون  ال��وق��ت  اإن  وق��ال��ت 
امل�ستقبلية  املخاطر  لتفادي  كثريا 
ل�����الأم�����ن االإق����ل����ي����م����ي جل���ي���ل من 
لي�س لديهم عمل  الذين  االأطفال 

�سوي حمل ال�سالح.
اأم�������ا ع����ن ال����و�����س����ع ال����داخ����ل����ي يف 
ال��ع��ا���س��م��ة ال�����س��وري��ة، ف��ق��د كتبت 
دم�سق  اأه��ل  اأن  اإندبندت  �سحيفة 
اأ���س��ن��ت��ه��م احل�����رب واأ����س���ب���ح���وا ال 
ما  ك��ل  واأن  يحكمهم  م��ن  ي��ب��ال��ون 

يريدونه هو اأن يعي�سوا حياتهم.

حزب دميار ين�سحب 
من احلكومة اليونانية

•• اثينا-ا ف ب:

االداري  اال�������س������الح  وزي��������ر  اك������د 
مانيتاكي�س  ان��ت��ون��ي�����س  ال��ي��ون��اين 
الي�ساري  دمي�����ار  ح����زب  ان  ام�������س 
�سين�سحب  ميثله  ال���ذي  ال�سغري 
م��ن االئ��ت��الف احل��ك��وم��ي برئا�سة 
انتوني�س  املحافظ  ال���وزراء  رئي�س 
�سامارا�س ومب�ساركة حزب با�سوك 
مانيتاكي�س  وق����ال  اال����س���رتاك���ي. 
يف خ����ت����ام اج���ت���م���اع ن�������واب دمي����ار 
لبحث اخل��الف ح��ول وق��ف �سبكة 
)اي  العامة  والتلفزيون  االذاع���ة 
ار ت���ي( م��ع رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة، انه 
�سيقدم ا�ستقالته بعد قرار احلزب 
االن�����س��ح��اب م���ن احل��ك��وم��ة وجاء 
اعالن مانيتاكي�س يف ختام اجتماع 
احلزب  وان�سحاب  للحزب.  طويل 
ان  يعني  االئ��ت��الف احلكومي  م��ن 
ال�سحة  وزير  ونائبي  العدل  وزير 

والتعليم �سي�ستقيلون اي�سا .

اأزم�ة الجئي �س��وريا فاق�ت اأفغان�س�تان 

تظاهرات يف عمان تندد باالأ�سد وحزب اهلل

باك�ستان واأفغان�ستان تتبادالن االتهامات بالعنف 

متمردون يعرت�سون م�ساعدات لكردفان والنيل الأزرق 

االأمم املتحدة: كارثة اإن�سانية تهدد نازحي دارفور 

•• نيويورك-وكاالت:

حذرت االمم املتحدة ام�س من ان 
�سوريا  املرتفعة يف  ال�سيف  ح��رارة 
ال�سحية  ال����ظ����روف  ج���ان���ب  اىل 
املتدهورة قد تعر�س �سحة حواىل 
مليون طفل �سوري للخطر ب�سبب 
درجات  ت�سل  ان  وي��ت��وق��ع  ال���ن���زاع 
ال�����س��ي��ف اىل م���ا بن  احل�����رارة يف 
40 و 50 درجة مئوية كما قالت 
ناطقة با�سم منظمة االمم املتحدة 
ماريك�سي  )يوني�سيف(  للطفولة 

مريكادو يف ت�سريح �سحايف.
ال�����س��رب ا�سبحت  وق��ال��ت ان م��ي��اه 
نادرة اىل حد كبري منذ بدء النزاع، 
اك��ر من  املتوافرة ال متثل  وتلك 
ال���ذي ك���ان متوافرا  ث��ل��ث احل��ج��م 
كما  يوني�سيف  بح�سب  النزاع  قبل 
�سوري  م��ل��ي��ون   4،25 ه��ن��اك  ان 
ن��ازح��ون داخ��ل ب��الده��م ويعي�سون 

يف مالجىء مكتظة جدا.
اي�سا  ال���الج���ئ���ن  خم���ي���م���ات  ويف 
ال����و�����س����ع ����س���ع���ب ج������دا واع���ط���ت 
اىل  م�سرية  مثاال  بيان  يوني�سيف 
ال��ع��راق الذي  ان خميم دوم��ي��ز يف 
الف   25 ي�����س��ت��وع��ب  ان  ي��ف��رت���س 
هذا  �سعفي  ي��ع��د  ا���س��ب��ح  �سخ�س 

العدد.
ويف لبنان اي�سا تقيم عائالت من 
يف  او  �سغرية  �سقق  يف  ال��الج��ئ��ن 
مالجىء قاموا باعدادها بانف�سهم 
النظافة  و�سروط  املياه  وتنق�سها 

املنا�سبة.

وق�������ال�������ت امل��������دي��������رة االق���ل���ي���م���ي���ة 
لليون�سيف لل�سرق االو�سط و�سمال 
البيان  كاليفي�س يف  افريقيا ماريا 
ب���دون م��ي��اه ���س��رب وب����دون مرافق 
بالتاكيد  �سرتتفع  كافية،  �سحية 
�سوريا  اط��ف��ال  تعر�س  اح��ت��م��االت 
كالجئن  يقيمون  الذين  واولئك 
باال�سهال  ل��ال���س��اب��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

وامرا�س اخرى .
م�سوؤولة  طالبت  ذات��ه  ال�سياق  ويف 
العمليات االإن�سانية باالأمم املتحدة 
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  اآم��و���س  ف��ال��ريي 
امل�ساعدات  ل���ق���واف���ل  ب���ال�������س���م���اح 

املنطقة  ه������ذه  اأن  ي���ع���ت���ب  الأن�������ه 
ل�سيطرة  خ���ا����س���ع���ة  احل������دودي������ة 
لل�سحفين  واأو�سحت   . املعار�سة 
الثاين  ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون  اأن����ه وم��ن��ذ 
مت��ك��ن��ت ق���واف���ل امل�����س��اع��دات التي 
ع�������بت خ����ط����وط ال����ت����م����ا�����س بن 
ل�سيطرة  اخل���ا����س���ع���ة  امل����ن����اط����ق 
م�سلحي املعار�سة وتلك اخلا�سعة 
من  ال�سورية  احل��ك��وم��ة  ل�سيطرة 
1.2 مليون �سخ�س  اإىل  الو�سول 
عبور  وت��رية  ولكن  اإل��ي��ه��ا،  بحاجة 
ه���ذه امل�����س��اع��دات ت��ب��ق��ى حم���دودة 

نظرا اإىل �سخامة االحتياجات.

تركيا  م���ن  ال���ق���ادم���ة  االإن�����س��ان��ي��ة 
اخلا�سعة  االأرا�سي  اإىل  بالو�سول 
املفو�س  دع����ا  ب��ي��ن��م��ا  ل�����س��ي��ط��رت��ه، 
باالأمم  الالجئن  ل�سوؤون  ال�سامي 
اإىل  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة 
جت�����اوز اخل����الف����ات ب���اأ����س���رع وقت 
ل��ل��ع��م��ل م���ن اأج�����ل اإن����ه����اء االأزم�����ة 

ال�سورية. 
وقالت اآمو�س التي اأطلعت جمل�س 
االأم���ن على ال��و���س��ع االإن�����س��اين يف 
ال�������س���وري ال  ال���ن���ظ���ام  اإن  ����س���وري���ا، 
ل��دخ��ول هذه  ال��ع��داء  ي���زال �سديد 
ال�سمالية  اجل���ارة  م��ن  امل�����س��اع��دات 

اأم����ام  اأن���ه���ا ط��ال��ب��ت  واأ�����س����ارت اإىل 
باإي�سال  بال�سماح  االأم���ن  جمل�س 
م��������واد ع�����ب احل���������دود ال���رتك���ي���ة، 
ت��ب��ع��د ع���ن ح��ل��ب �سوى  وال���ت���ي ال 
اإن���ه���ا طلبت  ك���ل���م، وق���ال���ت   56 ب���� 
ال�سبل  ك��ل  يف  النظر  املجل�س  م��ن 
امل��م��ك��ن��ة الإي�����س��ال امل�����س��اع��دات اإىل 
6.8 مالين �سخ�س يف �سوريا هم 

بحاجة اإليها.
عددا  الدولية  امل�سوؤولة  واقرتحت 
و�سول  ل��ت�����س��ري��ع  اخل����ي����ارات  م���ن 
امل�ساعدات، من بينها التو�سل اإىل 
واملعار�سة  احل��ك��وم��ة  ب���ن  ات���ف���اق 
اإق��ام��ة مم��رات ميكن لقوافل  على 
والتفاو�س  ع��ب��وره��ا،  امل�����س��اع��دات 
ع���ل���ى اإق���������رار ف�������رتات ا����س���رتاح���ة 
اإطالق  وق���ف  ف���رتات  اأو  اإن�����س��ان��ي��ة 
التفكري  علينا  وق��ال��ت  موؤقتة  ن��ار 
مل�ساعدة  اخل���ي���ارات  م��ن  م��زي��ج  يف 
اخليارات  ه��ذه  بع�س  ال�����س��وري��ن، 
جمل�س  ج��ان��ب  م��ن  عمال  يتطلب 
االأم��ن والبع�س االآخ��ر من جانب 
وجمموعات  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة 

املعار�سة على االأر�س .
ويف ما يخت�س بتمويل امل�ساعدات، 
اآم��و���س ع��ن نق�س بقيمة  حت��دث��ت 
لتغطية  دوالر  م���ل���ي���ارات  ث���الث���ة 
العام،  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  االح��ت��ي��اج��ات 
اأطلقت  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب���اأن  علما 
ن�����داء جلمع  ي���ون���ي���و-ح���زي���ران  يف 
مليارات   5.2 ب��ق��ي��م��ة  ت���بع���ات 
االإن�سانية  امل�ساعدة  لتقدمي  دوالر 

اإىل ال�سورين.

دعوة اأممية لل�سماح بو�سول امل�ساعدات لل�سوريني 

االأمرا�س خطر  يواجهون  �سوري  طفل  مليون   4

الكوريون اجلنوبيون يرغبون باحلوار مع ال�سمال 
•• �صيول-يو بي اأي:

وجد ا�ستطالع جديد، اأن اأكر من ن�سف الكورين اجلنوبين يريدون من حكومتهم اتخاذ اإجراء ال�ستئناف احلوار 
مع كوريا ال�سمالية، بالرغم من الغاء املحادثات الكورية امل�سرتكة يف اللحظات االأخرية االأ�سبوع املا�سي.

اأجراه املعهد االآ�سيوي للدرا�سات ال�سيا�سية ،  اأنباء يونهاب الكورية اجلنوبية، عن االإ�ستطالع الذي  ونقلت وكالة 
اأن��ه ال   36% اأن على �سيول اتخاذ خطوات فاعلة للدخول يف ح��وار مع بيونغ يانغ واعتب  %53.4 وج��دوا  اأن 
اأن ال�سمال هو املخطئ واملت�سبب يف انهيار   ،48.4% اإجراء حمادثات مع دولة �سيوعية . وراأى  حاجة للحكومة 
اخلم�سينات  يف  هم  من  ووج��ه  خطاأ.  على  الكوريتن  اأن   42.2% راأى  بينما  امل�ستوى،  رفيعة  الكورية  املحادثات 
وال�ستينات من العمر اللوم نحو كوريا ال�سمالية، بينما الم الذين يف الع�سرينات والثالثينات الكوريتن معاَ. و�سمل 
اال�ستطالع 1000 كوري جنوبي، واأجري على مدى 4 اأيام بدءاً من 16 حزيران-يونيو اجلاري، اأي بعد 5 اأيام 
من انهيار املحادثات رفيعة امل�ستوى بن الكوريتن التي كانت تهدف للحد من التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية 

ب�سبب االإختالف حول من�سب رئي�سي الوفدين امل�ساركن باملحادثات.

•• اخلرطوم-وكاالت:

قال خبري لالمم املتحدة يف حقوق 
فروا  ال��ذي��ن  النازحن  ان  االن�سان 
ب���ع���د ت�����س��ع��ي��د ل��ل��ق��ت��ال يف االون�����ة 
بغرب  دارف����ور  منطقة  يف  االخ���رية 
ال�سودان يعي�سون يف ظروف �سعبة 
ويواجهون كارثة ان�سانية وتفجرت 
احل����رب يف دارف�����ور ق��ب��ل اأك����ر من 
عقد عندما حملت قبائل غالبيتها 
من االفارقة ال�سالح �سد احلكومة 
ال����ت����ي ي��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه��ا ال����ع����رب يف 
بتهمي�س  اي��اه��ا  متهمن  اخل��رط��وم 
املنطقة. وانح�سر العنف من ذروته 
موجة  ل��ك��ن  و2005   2004 يف 
ج���دي���دة م���ن ال��ق��ت��ال ب���ن اجلي�س 
وقبائل  وامل���ت���م���ردي���ن  ال���������س����وداين 
الثاين  كانون  يناير  منذ  متناف�سة 
 300 ح����وايل  ت�����س��ري��د  يف  ت�سببت 
خميمات  يف  يعي�سون  �سخ�س  األ��ف 
يف ارجاء املنطقة القاحلة ال�سا�سعة. 
م�سعود  املتحدة  االمم  خبري  وق��ال 
ادي��ب��اي��و ب��دري��ن يف اخل���رط���وم بعد 
جنوب  يف  للنازحن  خميما  زار  ان 
ال�����س��ع��ب��ة التي  ال����ظ����روف  دارف�������ور 
الن�ساء  ..وخ�سو�سا  النا�س  تواجه 

ا�سا�سية  تتاح لهم �سرورات  ان  دون 
مثل املاء والغذاء م�سيفا ان و�سول 
التي  املناطق  ايل  امل��ع��ون��ات  وك���االت 
حت�سن.  احل��ك��وم��ة  عليها  ت�سيطر 
من�سقة  اع��ل��ن��ت  ذل�����ك،  غ�����س��ون  يف 
ال��ع��م��ل��ي��ات االن�����س��ان��ي��ة ل���دى االمم 
امل��ت��ح��دة ان حت��ال��ف��ا م��ت��م��ردا اعرب 
النار  اط��الق  لوقف  ا�ستعداده  ع��ن 
يف والي��ت��ي ك��ردف��ان وال��ن��ي��ل االزرق 
ان�سانية  م�ساعدات  مب��رور  لل�سماح 

بدرين  ويقوم  مروعة.  واالطفال.. 
ايل  الثالثة  برحلته  نيجريي  وه��و 
بطلب من جمل�س حقوق  ال�سودان 
املتحدة  ل����المم  ال���ت���اب���ع  االن�������س���ان 
وقال  ال���ب���الد.  يف  ال��و���س��ع  لتقييم 
اخليام غري كافية ومعظم امل�سردين 
ا���س��ت��خ��دام مواد  اجل���دد جل����اأوا ايل 
حملية القامة ماأوى موؤقت وا�ساف 
ان هناك حاجة ايل اجراءات عاجلة 
وت�سري  ان�����س��ان��ي��ة  ك���ارث���ة  ل���ت���ف���ادي 
تقديرات جلماعات حقوقية واالمم 
من  االالف  م��ئ��ات  ان  ايل  امل��ت��ح��دة 
اال�سخا�س توفوا يف �سراع دارفور. 
عدد  ان  اخل��رط��وم  حكومة  وت��ق��ول 

القتلى حوايل ع�سرة االف.
االن�ساين  الو�سع  ان  ب��دري��ن  وق��ال 
ي�����زداد ����س���وءا يف اج�����زاء م���ن والية 
اجلي�س  يقاتل  حيث  االزرق  النيل 
يتهمون  متمردين  اي�سا  ال�سوداين 
منطقتهم  ب����اه����م����ال  اخل������رط������وم 
وا�ساف قائال انا قلق على املدنين 
املح�سورين يف مناطق حتت �سيطرة 

املتمردين.
وقال تلقيت معلومات باأن م�سردين 
ك��ث��ريي��ن وم���دن���ي���ن ال ح����ول لهم 
اجلنوب  ايل  االنتقال  على  اج��بوا 

تزال  ال  م�سلحة  جم��م��وع��ة  ان  اال 
تعرت�س و�سول االدوي��ة. و�سرحت 
ف���ال���ريي ام���و����س ل��ل�����س��ح��اف��ي��ن ان 
وه�����ي حتالف  ال�����س��ع��ب��ي��ة  اجل���ب���ه���ة 
ملجموعات معادية للحكومة ين�سط 
يف جنوب كردفان ودرافور اعرب عن 
ا�ستعداده للعمل معنا ومع االحتاد 
االف��ري��ق��ي م��ن اج���ل ال��و���س��ول اىل 
املدنين ووقف اعمال العنف ب�سكل 

موؤقت .
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اإ�سبانيا تفكك �سبكة مرتبطة بالقاعدة بريطانيا متهجّد الطريق لرتحيل اأبو قتادة 
•• مدريد-ا ف ب:

اعلنت وزارة الداخلية اال�سبانية عن تفكيك �سبكة تابعة للقاعدة ام�س يف �سبتة اجليب اال�سباين يف �سمال 
املغرب وتوقيف ثمانية ا�سخا�س.

وقالت الوزارة يف بيان فككنا �سبكة م�سوؤولة عن ار�سال مقاتلن اىل جمموعات ارهابية مرتبطة بالقاعدة 
وان  املغرب  املجاورة يف  الفنيدق  اي�سا يف مدينة  قاعدة  لديها  كانت  ال�سبكة  ان  �سوريا مو�سحة  تعمل يف 

املوقوفن �سيالحقون ق�سائيا بتهمة االنتماء اىل منظمة ارهابية .
وجرت العملية عند الفجر ونفذتها ال�سرطة الوطنية والدرك اللذين با�سرا التحقيق كال من جهته يف 

ال�سبكة يف 2009 و2011 على التوايل.
واو�سحت الوزارة ان ال�سبكة اال�سبانية املغربية التي مت تفكيكها كانت بح�سب حتقيق ال�سرطة م�سوؤولة عن 
ار�سال جهادين اىل جمموعات تابعة للقاعدة يف �سوريا موؤكدة ان ع�سرات اال�سخا�س بع�سهم قا�سرون 

غادروا �سبتة واالرا�سي املغربية حتت غطاء هذه ال�سبكة االرهابية.

•• لندن-يو بي اأي:

�سادق البملان البيطاين، ام�س، على اتفاقية 
املطلوبن،  ت�سليم  ح��ول  االأردن  م��ع  م�سرتكة 
الدين  رجل  ت�سليم  اأم��ام  الطريق  بذلك  ومّهد 
االأردين-ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، االأ����س���ل ع��م��ر حممود 
عثمان، املعروف باأبو قتادة ، اإىل عمان ملحاكمته 
بتهم على عالقة باالإرهاب . وحتظر االإتفاقية 
االأ�سبوع  االأردن  عليها  ���س��ادق  التي  امل�سرتكة، 
املا�سي، ا�ستخدام االأدلة املنتزعة حتت التعذيب، 
الدين  لرجل  االإن�سان  حقوق  حماية  وت�سمن 

باأمر  حالياً  لندن  �سرق  بجنوب  بلمار�س  �سجن 
قبل  م��ن  اعتقاله  بعد  بريطانية  حمكمة  م��ن 
بتهمة  املا�سي  مار�س  اآذار  يف  العا�سمة  �سرطة 
وعر�س  بكفالة.  �سراحه  اط��الق  ���س��روط  خ��رق 
م���غ���ادرة بريطانيا  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ق���ت���ادة  اأب����و 
غيابياً  حمكمة  ادانته  حيث  االأردن،  اإىل  طوعاً 
اأهداف  بالتورط يف موؤامرة ل�سن هجمات �سد 
غربية �سريطة م�سادقة البلدين على االتفاقية 
ت�سمن  وال��ت��ي  امل��ط��ل��وب��ن،  لت�سليم  امل�����س��رتك��ة 
ا�ستخدام  ومتنع  عادلة  حماكمة  على  ح�سوله 

االأدلة املنتزعة من خالل التعذيب �سده.

البيطانية  الداخلية  وزارة  ورّحبت  قتادة.  اأبو 
على  واالأردين  البيطاين  البملانن  بت�سديق 
املعاهدة امل�سرتكة، واأكدت باأنها ترّكز االآن على 
االأردن  اإىل  واإر�ساله  طائرة  يف  قتادة  اأب��و  و�سع 
الداخلية  وزي���رة  وك��ان��ت  ممكنة  فر�سة  ب��اأق��رب 
تكاليف  اأن  ك�سفت  م���اي،  ت��ري��زا  ال��بي��ط��ان��ي��ة، 
اأبو قتادة و�سلت  االإجراءات القانونية لرتحيل 
اإىل اأكر من 1.7 مليون جنيه ا�سرتليني منذ 
ال��ب��ال��غ من  ق��ت��ادة،  اأب���و  وُيحتجز   .2005 ع��ام 
بريطانيا  اإىل  ج���اء  وال����ذي  ع��ام��اً   52 ال��ع��م��ر 
1003، يف  ع����ام  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���ل���ج���وء  ل��ط��ل��ب 

•• جوبا-وكاالت:

اخ���ت���ت���م يف ج����وب����ا ع���ا����س���م���ة دول�����ة 
االأول  ام�س  م�ساء  ال�����س��ودان  جنوب 
مبادرة  دول  وزراء  جمل�س  اج��ت��م��اع 
احلادية  دورت������ه  يف  ال��ن��ي��ل  ح���و����س 
اخلتامي  البيان  و�سدد  والع�سرين، 
التعاون  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ل��الج��ت��م��اع 
وجت���اوز اخل��الف��ات ب�ساأن امل��ي��اه بن 
خطة  اأج���از  كما  النيل،  حو�س  دول 
البنك  ب��ت��م��وي��ل م���ن  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الدويل لتنمية املوارد املائية يف دول 
احلو�س بتكلفة تقدر باأكر من 15 
مليون دوالر. وك��ان خ��الف ح��اد قد 
ب�سبب  النيل  دول حو�س  بن  حدث 
التوجه االإثيوبي لبناء �سد النه�سة 
ال��ذي اعتبته م�سر نق�سا  االأم��ر   ،
ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ق�سمة  م��ن ح��ق��وق��ه��ا 
احل���و����س.  دول  ب����ن  ال���ن���ي���ل  م���ي���اه 
ال�سودان  وقال وزير الري يف جنوب 
رئا�سة  ت�سلم  ال��ذي  اأكيج  ميوم  ب��ول 
اإن ب��الده مل توقع  املجل�س مل��دة ع��ام 
ب��ع��د ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة م���ب���ادرة حو�س 
الأنها  ع��ن��ت��ي��ب��ي(  )ات���ف���اق���ي���ة  ال��ن��ي��ل 
النطاق مع  وا�سعة  جتري م�ساورات 
االن�سمام  اإىل  م�سر  ودع��ا  اجلميع، 
وجتاوز  للتعاون  كاآلية  للمجموعة 

اخلالفات.
واأ����س���اف ب���ول م��ي��وم ن���رى اأن احلل 
االأم���ث���ل ه���و االن��ت��ف��اع مب��ي��اه النيل 
ب�����س��ك��ل ع������ادل وم���ت�������س���او، ب�����دال من 

مروحية تركية 
تتعر�س الإطالق نار 

•• اأنقرة-يو بي اأي:

تابعة  ع�����س��ك��ري��ة  م��روح��ي��ة  ت��ع��ّر���س��ت 
ل��ل��ج��ي�����س ال���رتك���ي، الإط�����الق ن����ار من 
حلزب  بانتمائهم  ي�ستبه  عنا�سر  قبل 
هكاري  اإقليم  يف  الكرد�ستاين  العمال 
����س���رق ت��رك��ي��ا واأع���ل���ن���ت قيادة  ج���ن���وب 
االأركان العامة الرتكية، يف بيان، ام�س 
اجلمعة، اأن م�سلحن ي�ستبه بانتمائهم 
للعمال الكرد�ستاين اأطلقوا 4 طلقات 
نارية ليل اأم�س على مروحية ا�س 70 
تابعة للقوات الرتكية وقال البيان اإن 
ب�سرعة  امل��ن��اورة  من  متّكنت  املروحية 
واب��ت��ع��دت ع��ن امل��ن��ط��ق��ة )اجل��ب��ل��ي��ة يف 
املروحية  واأ�سيبت   . ب��اأم��ان  ه��ك��اري( 

ببع�س االأ�سرار.

بن�سب  امل��ي��اه  تق�سيم  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
مل تفد اجلميع ، م�ستبعدا يف الوقت 
نف�سه اإمكانية اندالع حرب بن دول 
املياه.  على  ال��ن��زاع  ب�سبب  احل��و���س 
ومن جهته، �سدد رئي�س قطاع مياه 
اأحمد  امل�سرية  الري  النيل يف وزارة 
ب��ه��اء ع��ل��ى ���س��رورة اح����رتام العهود 
باملياه،  اخلا�سة  الدولية  وامل��واث��ي��ق 
م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون ب���ن دول 
توقيع  اأن  اإىل  بهاء  واأ�سار  احلو�س. 
دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي 

النه�سة االإثيوبي. ولكن وزير الري 
االإث���ي���وب���ي األ��ي��م��ام��ي��و ت��ي��ن��ج��و جدد 
امل�سرية  رف�س بالده لالحتجاجات 
ب�����س��اأن ال�����س��د، وق�����ال يف ح���دي���ث له 
تعرت�س  ب��الده  اإن  االجتماع  خ��الل 
عهد  يف  توقيعها  مت  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
ب�سيطرة  ت��ق��ب��ل  ول���ن   ، اال���س��ت��ع��م��ار 
اأنه  اأي دول��ة على املياه ، و�سدد على 
ما�سية  اإثيوبيا  فاإن  التحديات  رغم 
ال�سعب  لفائدة  املياه  ا�ستخدام  نحو 

االإثيوبي .

اأح����دث م��وق��ف��ا ح��رج��ا، و���س��دد على 
خمرجات  م��ن  لي�ست  االتفاقية  اأن 
م��ب��ادرة ح��و���س ال��ن��ي��ل، ال��ت��ي ت�سعى 
اإىل حتقيق املنفعة املتبادلة للجميع 
دون اإحداث �سرر باأي من اأطرافها. 
وكان وزير اخلارجية امل�سري حممد 
كامل عمرو قد اأج��رى خالل االأيام 
املا�سية م�ساورات وا�سعة مع نظريه 
اأعلنا  اأده���ان���وم،  ت��ادرو���س  االإث��ي��وب��ي 
خ��الل��ه��ا م��وا���س��ل��ة احل����وار يف بع�س 
�سد  ببناء  املتعلقة  الفنية  اجل��وان��ب 

خالف م�سري اأثيوبي باجتماع للنيل يف جوبا 

ت�سرب جديد للمياه امل�سعة مبحطة فوكو�سيما 

اعتقال 18 نا�سطًا بعد التظاهرات يف تركيا 

•• طوكيو-يو بي اأي:

اأعلنت �سركة طوكيو للطاقة الكهربائية )تيبكو(، التي 
عن  اجلمعة،  ام�س  النووية،  فوكو�سيما  حمطة  ت�سّغل 

ت�سرب مياه م�سعة من جهاز الإزالة ملوحة املياه فيها.
 )NHK( اليابانية والتلفزيون  االإذاع��ة  ونقلت هيئة 
اأوقفت اجلهاز،  اأن  اأن الت�سرب توقف بعد  عن ال�سركة، 

م�سيفة اأن املياه مل تطف اإىل خارج املحطة.
واأو�سحت اأن عاماًل ك�سف عن الت�سرب من اجلهاز الذي 
يزيل امللوحة من املياه امل�ستخدمة لتبيد املفاعل نحو 

ال�ساعة الثالثة �سباحاً بتوقيت فوكو�سيما، مرجحة اأن 
تكون الكيمة امل�سربة بلغت نحو 360 ليرتاً.

اإزالتها من  اأن مادة ال�سيزيوم امل�سعة متت  واأ�سارت اإىل 
املياه يف وحدة اأخرى، غري اأن املياه ال تزال حتتوي على 
امل�سعة  امل���واد  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�سعة،  ال�سرتونتيوم  م��ادة 
واأّك�����دت اأن امل��ي��اه امل�����س��رب��ة مت اح��ت��واوؤه��ا داخ���ل حاجز 
اأن  اإىل  واأ���س��ارت  اجل��ه��از،  على  يحتوي  ال���ذي  املبنى  يف 
ت��ت��وق��ف ج���راء ت��وق��ف جهاز  امل��ف��اع��ل مل  عملية ت��بي��د 
للك�سف عن  اإزالة امللوحة، معلنة عن افتتاحها حتقيقاً 

مالب�سات احلادثة.

•• ا�صطنبول-ا ف ب:

اال�سرتاكي  امل�سطهدين  حزب  من  نا�سطا   18 اعتقل 
مالحقتهم  انتظار  يف  ام�س  ال�سجن  واودع���وا  الرتكي 
احلكومة  �سد  االحتجاجية  التظاهرات  يف  مل�ساركتهم 
التي هزت تركيا يف اال�سابيع الثالثة االخرية، على ما 

افادت جمعية املحامن.
ان  االخ��ب��اري��ة  التلفزيونية  ان.ت����ي.يف  ق��ن��اة  واو���س��ح��ت 
ع��ن��ا���س��ر ح���زب امل�����س��ط��ه��دي��ن اال����س���رتاك���ي، وه���و حزب 
ن�سط كثريا خالل حركة االحتجاج، مالحقن  �سغري 
بتهمة االنتماء اىل منظمة ارهابية و تدمري ممتلكات 
بال�سجن  القانون  عليها  يعاقب  اخ��رى  وتهم  عمومية 

عدة �سنوات.
وقامت ال�سرطة �سباح الثالثاء باعتقال الع�سرات من 
ا�سطنبول وداهمت  عنا�سر هذا احل��زب يف منازلهم يف 
القريبتن  اتكن  انباء  ووكالة  اتيليم  �سحيفة  مكاتب 
م���ن احل�����زب ال�����س��ي��ا���س��ي وج�����رت اع���ت���ق���االت اخ�����رى يف 
ال��داخ��ل��ي��ة معمر  وزي���ر  وق���د حت���دث  ان��ق��رة.  العا�سمة 

غولر عن حملة مداهمات ادت اىل اعتقال 62 �سخ�سا 
العملية  ان  غ��ول��ر  وق���ال  ان��ق��رة  يف  و23  ا�سطنبول  يف 
هي  ارهابية  منظمة  ت�ستهدف  �سنة  منذ  لها  اعد  التي 
اي�سا  �سارك  الذي  اللينيني  املارك�سي  ال�سيوعي  احلزب 
حركة  انطلقت  حيث  من  جيزي  حديقة  تظاهرات  يف 
 24 اودع قيد احلب�س  املجموع  الوطنية ويف  االحتجاج 
ال�سبت الخالء  ال�سرطة  �سخ�سا حتى االن منذ تدخل 
ح��دي��ق��ة ج��ي��زي اخ���ر معقل امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن كانوا 
الوزراء  رئي�س  با�ستقالة  ايار-مايو   31 منذ  يطالبون 

رجب طيب اردوغان.
وقامت  العدد  هذا  يرتفع  ان  املحامن  جمعية  وتتوقع 
 600 ال�سرطة الرتكية بالعديد من االعتقاالت منها 
���س��خ�����س االح����د يف ا���س��ط��ن��ب��ول وان����ق����رة، اخ��ل��ي �سبيل 
معظمهم بعد ذلك وي�سمح القانون الرتكي لل�سرطة ان 
تبقي املوقوفن اربعة ايام يف ال�سجن االح��رتازي على 
ذمة التحقيق قبل احالة امل�ستبه فيهم امام املدعي للبت 
يف توجيه التهمة اليهم ر�سميا او ايداعهم قيد احلب�س 

او اخالء �سبيلهم.

مليون متظاهر يخرجون اإىل �سوارع الربازيل 
••ريو دي جانريو-رويرتز:

خ��رج ح��وايل مليون �سخ�س ايل ال�سوارع يف م��دن يف ارج��اء ال��بازي��ل مع 
الرغم من  البالد يف عقدين على  ت�سهدها  احتجاجات  اأك��ب  ات�ساع نطاق 

تنازالت قدمتها احلكومة الخماد املظاهرات.
ر�سوم  يف  زي���ادات  ال��غ��اء  جتاهلهم  م��ع  احتجاجاتهم  امل��ت��ظ��اه��رون  ووا���س��ل 
و�سائل النقل كانت ال�سبب املبا�سر لالحتجاجات ووعود لتح�سن اخلدمات 
العامة. ويف حن ان االحتجاجات �سلمية يف معظمها اال انه وقعت حوادث 

عنف وتخريب يف ب�سع مدن.
البالد  بو�سط  ال�سوارع يف ريو دي جانريو  األ��ف �سخ�س ايل   300 وخ��رج 
وحدثت م�سادمات مع ال�سرطة. ويف الطريق الرئي�سي يف و�سط مدينة �ساو 
باو رفع املحتجون الفتات كتب عليها 20 �سنتا هي جمرد بداية يف ا�سارة 

ايل تخفي�سات ر�سوم احلافالت.
التفت  اح��ت��ج��اج  م�سرية  يف  االالف  ع�����س��رات  ���س��ارك  برازيليا  العا�سة  ويف 
حول مبان ع�سرية من املعامل الرئي�سية للمدينة ت�سم مبنى الكوجنر�س 
النار لفرتة وجيزة امام وزارة اخلارجية. وقالت  واملحكمة العليا واأ�سعلوا 

ال�سرطة ان حوايل 80 �سخ�سا من املحتجن بع�سهم يحملون متفجرات 
حملية ال�سنع متكنوا من اقتحام املبنى قبل ان تقوم باخراجهم.

20 عاما بعد ان  ويف ريبرياو بريتو قرب �ساو باولو تويف متظاهر عمره 
فقد �سائق ال�سيطرة على �سيارته اجليب لتندفع ايل ح�سد من املحتجن. 
بجروح  ا�سيبوا  اال�سخا�س  مئات  ان  البازيلية  االع���الم  و�سائل  وق��ال��ت 
طفيفة يف ارجاء البالد ومن بينهم مرا�سل ملحطة تلفزيون يف ريو قال انه 

ا�سيب بطلقة مطاطية اطلقتها ال�سرطة.
ديلما  البازيلية  الرئي�سة  نطاقها  وات�ساع  االحتجاجات  ا�ستمرار  ودف��ع 
اليابان. وقال م�سدر  ايل  القادم  اال�سبوع  زي��ارة مقررة  الغاء  ايل  رو�سيف 

حكومي ان رو�سيف تعتزم اي�سا عقد اجتماع طاريء اليوم اجلمعة.
لي�سمل  الثاين  ا�سبوعها  يف  االن  وه��ي  االحتجاجات  اه��داف  نطاق  وات�سع 
العامة  اخلدمات  م�ستوى  و�سعف  والف�ساد  والت�سخم  املرتفعة  ال�سرائب 
مباريات  البازيل  ت�ستي�سف  وبينما  والطرق  واملدار�س  امل�ست�سفيات  مثل 
اأكر  بتخ�سي�س  اي�سا  املتظاهرون  ندد  القدم  لكرة  القارات  كاأ�س  بطولة 
من 26 مليار دوالر من االموال العامة النفاقها على كا�س العامل 2014 

واوملبياد 2016 .

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

التون�سي  التا�سي�سي  املجل�س  ح�سم 
االأمر وقرر يف اجتماع مكتبه ام�س 
عقد جل�سة عامة يوم االأربعاء 26 
ومناق�سة  ل��ع��ر���س  امل��ق��ب��ل  ج����وان 
التون�سي  ال��رئ��ي�����س  اإع��ف��اء  الئ��ح��ة 
املرزوقي  املن�سف  حم��م��د  امل��وؤق��ت 

من مهامه.
كما تقرر عقد جل�سة عامة يف اليوم 
املوايل اخلمي�س 27 جوان لعر�س 
ومناق�سة م�سروع قانون التح�سن 
املجل�س  لينطلق  للثورة  ال�سيا�سي 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ال��ت��ون�����س��ي ي����وم غرة 
جويلية 2013 يف مناق�سة م�سروع 

الد�ستور ف�سال ف�سال.
تون�س  يف  اإعالمية  تقارير  وكانت 
قد اأوردت اأم�س اأن املحكمة االإدارية 
العزل  قانون  اإيقاف مترير  قررت 
ال�سيا�سي لوجود بع�س االإخالالت 
اأن  اأن كان منتظرا  االإجرائية بعد 
تاريخ  حت��دي��د  اجلمعة  اأم�����س  يتم 

ملناق�سته يف املجل�س التاأ�سي�سي .
وكان عدد من حمامي رئي�س حزب 
نداء تون�س الباجي قائد ال�سب�سي 
قد قرروا رفع ق�سية لدى املحكمة 
االإداري�����ة الإي��ق��اف مت��ري��ر م�سروع  
القانون املثري للجدل على اجلل�سة 

العامة يف املجل�س التاأ�سي�سي. 
وا�ستند املحامون يف هذه الق�سّية 
النظام  م����ن   67 ال���ف�������س���ل  ع���ل���ى 
التاأ�سي�سي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���داخ���ل���ي 
ق����رار مت��ري��ر م�سروع  ل��ل��ط��ع��ن يف 
ال������ث������ورة على  ق�����ان�����ون حت�������س���ن 
اجلل�سة العاّمة اعتبارا الأّنه ين�ّس 
واحلريات  احلقوق  جلنة  اأّن  على 
ة  والعالقات اخلارجّية هي املخت�سّ
بالنظر يف امل�ساريع وامل�سائل املتعّلقة 
باحلريات العاّمة وحقوق االإن�سان 

تهيز طائرة لنقل 
�سنودين اإىل اأي�سلندا 

•• ريكيافيك-رويرتز:

قال رجل اعمال اي�سلندي له �سلة 
مبوقع ويكيليك�س انه جهز طائرة 
خا�سة لنقل ادوارد �سنودين الفني 
القومي  االم����ن  ب��وك��ال��ة  ال�����س��اب��ق 
برامج  الذي ك�سف عن  االمريكية 
امل��راق��ب��ة ال�����س��ري��ة االم��ري��ك��ي��ة اىل 
حق  احلكومة  منحته  اذا  اي�سلندا 

اللجوء.
واأب����������ل����������غ اوالف�������������������ور ف���ي���ج���ن���ري 
�سركة  مدير  وهو  �سيجورفين�سون 
داتا�سيل التي تدير عمليات الدفع 
جهزنا  لقد  روي���رتز  لويكيليك�س 
وعلينا  االن  جانبنا  م��ن  �سيء  ك��ل 
التاأكيد من وزارة  فقط ان ننتظر 

الداخلية يف اي�سلندا.
واأ�ساف قائال توجد طائرة خا�سة 
نقل  ومي���ك���ن���ن���ا  ال�������س���ن  يف  االن 
رد  على  ح�سلنا  اذا  غ��دا  �سنودين 
ايجابي من وزارة الداخلية. نريد 
بح�سوله  ت��اأك��ي��د  على  نح�سل  اأن 
ع��ل��ى ح���ق ال���ل���ج���وء وان�����ه ل���ن يتم 
ما  املتحدة.  الواليات  اىل  ت�سليمه 
نريده اكر هو ان ان يح�سل على 

اجلن�سية اي�سا.
الفور  ع��ل��ى  االت�����س��ال  يت�سن  ومل 
مب��ت��ح��دث ب��ا���س��م وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س او 

احلكومة االي�سلندية للتعقيب.
وت�سدر �سنودين الذي عمل يف مبنى 
االمريكية  القومي  االم���ن  وك��ال��ة 
يف ه����اواي ع��ن��اوي��ن االخ��ب��ار حول 
ك�سفه عن  بعد  ال�سهر  العامل هذا 
ال�سرية  امل��راق��ب��ة  ب��رام��ج  تفا�سيل 
اجلارديان  ل�سحيفتي  االمريكية 
اىل  هروبه  قبل  بو�ست  ووا�سنطن 

هوجن كوجن.

كما  العام.   الت�سريع  جلنة  ولي�س 
قامت  االإداري����ة  املحكمة  اأن  يذكر 
تقّدمت  ال���ت���ي  ال�����س��ك��اي��ة  ب��رف�����س 
فيها  تطلب  تون�سية  جمعية  بها 
التح�سن  ق��ان��ون  م�سروع  اإب��ط��ال 
اأنه  واع���ت���بت   ل��ل��ث��ورة  ال�سيا�سي 
اأعمال  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����س��اء  و���س��اي��ة  ال 
اإىل  ا�ستنادا  الت�سريعية  ال�سلطة 

مبداأ الف�سل بن ال�سلطات .
االأول  الوزير  واأن �سرح  �سبق  وقد 
ال�سب�سي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي  االأ���س��ب��ق 
ان��ه من  ن��داء تون�س  وزعيم حركة 
م�سروع  تطبيق  ي��ت��ّم  اأن  امل�ستبعد 
قانون العزل ال�سيا�سي اأو ما يعرف 

بالتح�سن ال�سيا�سي للثورة.
وجهة  م��ن   )..( ال�سب�سي  وق����ال   
ي�ستطيعوا  ل��ن  اأن��ه��م  اأرى  ن��ظ��ري 
العزل  ق��ان��ون  )م�����س��روع  تطبيقه 
اأن  اإىل  م�������س���ريا  ال�������س���ي���ا����س���ي(، 

املحكمة  اإق���رار  ح��ول  االإلكرتونية 
اإي���ق���اف مت��ري��ر م�سروع  االإداري������ة 
اجلل�سة  اإىل  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���ع���زل 

العامة. 
ومن جهته اأكد االأمن العام حلزب 
املوؤمتر من اجل اجلمهورية عماد 
اأخبار  م���ن  راج  م���ا  اأن  ال����دامي����ي 
االلكرتونية  امل����واق����ع  ب��ع�����س  يف 
العزل  قانون  اإي��ق��اف مترير  ح��ول 
رئي�س  لطلب  ا�ستجابة  ال�سيا�سي 
قايد  ال��ب��اج��ي  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة 
ال�سب�سي ال اأ�سا�س له من ال�سحة.

يتم  االأخ����ب����ار  ه����ذه  اإن  واأ�����س����اف 
االإدارية  املحكمة  ترويجها الإرباك 
وال�سغط عليها وعلى الراأي العام 
مبينا  الثورة،  حت�سن  قانون  ملنع 
ت��ن��درج �سمن  االإ���س��اع��ات  اأن ه���ذه 
احلرب النف�سية التي ي�سنها رموز 

النظام ال�سابق.

القانون  املعنية مب�سروع  االأطراف 
اأكر.  اأو  �سخ�س  األ���ف   60 تناهز 
امل�سروع  ه��ذا  اأن  ال�سب�سي  واع��ت��ب 

جائر وبعيد كل البعد عن العدل.
داخل  من  م�سوؤولة  م�سادر  اأن  اإال 
كتابة  اأن  قالت  التاأ�سي�سي  املجل�س 
الق�سية  مب��ل��ف  تو�سلت  املجل�س 
االإدالء مب��ل��ح��وظ��ات يف  م��ع ط��ل��ب 
اجل اأ�سبوع. واأ�سافت انه ال اأ�سا�س 
ل��ل��خ��ب امل��ت��ع��ل��ق ب��ت��ل��ق��ي ق����رار من 

املحكمة االإدارية بوقف التنفيذ.
م�سطفى  املجل�س  رئي�س  اأّن  يذكر 
ب��ن ج��ع��ف��ر ع��ار���س ب����دوره عر�س 
يكون  اأن  واق��رتح  القانون  م�سروع 
غ��ل��ق م��ل��ف حت�����س��ن ال���ث���ورة عب 

العدالة االنتقالية.
النه�سة  ح���رك���ة  ك��ت��ل��ة  ن��ف��ت  ك��م��ا 
باملجل�س التاأ�سي�سي، اأم�س اجلمعة 
، ما تداولته بع�س و�سائل االإعالم 

اخلمي�س القادم مناق�سة قانون العزل ال�سيا�سي يف تون�س؟

برلني ت�ستدعي 
ال�سفري الرتكي 

•• برلني-ا ف ب:

اعلنت وزارة اخلارجية االملانية ام�س 
ان برلن ا�ستدعت ال�سفري الرتكي 
ال�سديدة  ان����ق����رة  ان����ت����ق����ادات  ب���ع���د 
للم�ست�سارة االملانية انغيال مريكل 
يف م��ف��او���س��ات ان�����س��م��ام ت��رك��ي��ا اىل 
االحت��اد االوروب���ي. وق��ال اندريا�س 
وزير  ا�ستدعى  ظهرا  اليوم  بي�سكي 
اخلارجية غيدو ف�سرتفيلي ال�سفري 
ال�سوؤون  وزي������ر  وك������ان   . ال����رتك����ي 
باغي�س  ايجمان  الرتكي  االوروبية 
اي  م��ن  انغيال مريكل  ب�سدة  ح��ذر 
اىل  تركيا  ان�سمام  جلعل  حماولة 
موا�سيع  اح���د  االوروب������ي  االحت����اد 
ال�����س��ي��ا���س��ة ال���داخ���ل���ي���ة االمل���ان���ي���ة. 
ت�سريحات  ان��ه��ا  ال��ن��اط��ق  واو����س���ح 
تثري ت�ساوؤالت ك��بى، واالم��ور لن 
ت�سري جيدا على هذا النحو . وتابع 
ال�سفري  )ع��ل��ى  �سيعر�س  موقفنا 
الرتكي( بكل الو�سوح الالزم بدون 
ال�سفري  ���س��ي��ل��ت��ق��ي  م���ن  ي���ح���دد  ان 
اىل  ب��زي��ارة  ي��ق��وم  ف�سرتفيلي  الن 
ك��ي��ي��ف. واك����د امل��ت��ح��دث ب���ان لي�س 
التظاهرات  هناك عالقة بن قمع 
ب��ه مريكل،  ن��ددت  ال��ذي  يف تركيا، 
االوروبي.  وامل��ح��ادث��ات مع االحت��اد 
وقال لي�س هناك من رابط مبا�سر 
كل  احل���ي���اة،  يف  ب��ال��ت��اك��ي��د  م�سيفا 

�سيء مرتبط باالخر .



12 السبت   -  22   يونيو    2013 م    -    العـدد    10824
Saturday    22    June     2013  -  Issue No   10824

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/927  جتاري كلي                                         
حمل  جم��ه��ول  انف�ستمنت  كابيتال  اآلرتنيتيف  �سركة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعى / جون�س برونفيلكر وميثله: طارق ح�سن عبداللطيف 
افال�س  ا�سهار  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ال�سركال    عبدالرحمن 
املدعي عليها االوىل بو�سفها فرعا لل�سركة الرئي�سية يف املانيا ومطالبة النيابة 
العامة باجراء التحقيق مع ال�سركاء و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة 
لها  وح��ددت  التفلي�سه  عاتق  على  املحاماة  اتعاب  ومقابل  بالر�سوم  والزامها 
 ch.1.B.8 بالقاعة   9.30 ال�ساعة   2013/6/26 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
 ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/236   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

مدعى/ يو�سف عبداملناف اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: احمد �سالح 
حممد جدعان اجلن�سية: اليمن مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 4200 درهم 
عنوانه:  اليمن  اجلن�سية:  جدعان  حممد  �سالح  احمد    / اعالنه  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
االثنن املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة  بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/10
قلم احلكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعالن  احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/112

االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  ترينتو  عليه:  املحكوم  اىل 
حكمت  قد  2013/6/10م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان: 
احمد  ل�سالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمةيف  عليك هذه 
املحكمة  بالتايل: حكمت  عبدالغني حممد احلجوج اجلن�سية: االردن 
مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
110201 درهم وبامل�ساريف.   حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما 
من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

املوافق 2013/5/23م.
رئي�س قلم الدائرة املحكمة العمالية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/389   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

 0554444934 ال�سيارات  ل�تاأجري  االمارات  �سقور  �سركة  مدعى/ 
مو�سوع  تركيا  اجلن�سية:  كايل  جولبهار  عليه:  مدعي  اجلن�سية:االمارات 
كايل  جولبهار   / اعالنه  املطلوب  درهم   مالية3040  مطالبة  الدعوى: 
املدعي  ان  حيث  الطلبات(  بتعديل  بالن�سر)علما  عنوانه:  تركيا  اجلن�سية: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/6/24 
�سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
او  �سخ�سيا  الكائنة     - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/6/12
قلم احلكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/181   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

مدعي  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  االلكرتونية  لالأجهزة  الدولية  مدعى/ 
الدعوى:  مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  بركات  مر�سي  ال�سعيد  جيهان  عليه: 
ال�سعيد مر�سي  اعالنه /جيهان  املطلوب  درهم    5000 بقيمة  مطالبة مالية 
بركات اجلن�سية: م�سر  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/17 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم احلكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/95   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

مدعي  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  االلكرتونية  لالأجهزة  الدولية  مدعى/ 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  النعيمي  نا�سر  علي  �سلطانه  عليه: 
نا�سر  علي  /�سلطانه  اعالنه  املطلوب  درهم    1350 بقيمة  مالية  مطالبة 
الت�سحيح(  ب�سحيفة  بالن�سر)اعالن  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  النعيمي 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/20
قلم احلكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: عبداملجيد حاجي للكمبيوتر  )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�سة: 551559 العنوان: مكتب رقم 204 ملك عقارات الفردان- الرقة   
ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 81250 
اخلا�س  الرتخي�س  الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
الدائرة  املتبعة يف  والنظم  اع��اله وذل��ك مبوجب االج���راءات  ال���واردة  بال�سركة 
.وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة التنمية االقت�سادية بدبي من 
 Suggest_compalin@dubaided.gov.ae االلكرتوين   البيد  خالل 
مرفقا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: جيميني ل�سيانة املباين  )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�سة: 624856 العنوان: حمل رقم 11 ملك مهدي حممد الع�سماوي 
وعبداهلل عبدالواحد- بر دبي- الب�ساء ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة 
رقم القيد بال�سجل التجاري: 1044085 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
مبوجب  وذل��ك  اع��اله  ال���واردة  بال�سركة  اخلا�س  الرتخي�س  الغاء  بانهاب�سدد 

االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .
التنمية االقت�سادية بدبي من  دائ��رة  التقدم اىل  وعلى من لديه اي اعرتا�س 
 Suggest_compalin@dubaided.gov.ae االلكرتوين   البيد  خالل 
مرفقا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: �سركة اك�سو هوا للتجارة   )�س.ذ.م.م(.
ال����دالل- دي���رة- �سكة اخل��ي��ل ج��ن��وب ال�سكل  ال��ع��ن��وان: حم��ل ملك حممد حم��م��ود 
بال�سجل  القيد  رق��م    533911 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   80972 التجاري: 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/6/04 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/6/04
مركز  ملك   )1001( مكتب  العنوان:  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي 
ف��اك�����س/3215356 04 م�سطحباً معه كافة  ه��ات��ف: 3215355 04  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا- 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: البحر وبردويل )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 406، 408 ملك خليفة جمعة النابودة- ديرة- القرهود   ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م    230585 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   40750 التجاري: 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/4/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن امانه 
حما�سبون قانونيون  العنوان: مكتب رقم 212 ال�سيخ احمد بن جمعه ال مكتوم- 
كافة  معه  م�سطحباً   04 ف��اك�����س/2868837   04  2868836 ه��ات��ف:  القرهود  دي���رة- 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: لويالتي للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(.
ال�سكل  ال��رق��ة    دي��رة-  للعقارات-  & 305 ملك و�سل   302 رق��م  العنوان: مكتب 
بال�سجل  القيد  رق��م    670116 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1095065 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/6/04 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/6/04
مركز  ملك   )1001( مكتب  العنوان:  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي 
ف��اك�����س/3215356 04 م�سطحباً معه كافة  ه��ات��ف: 3215355 04  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا- 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
دب���ي- ه��ات��ف: 3215355  ب��ر  ال��ع��ن��وان: مكتب )1001( ملك م��رك��ز م��زاي��ا-   
االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    04 ف���اك�������س/3215356   04
اك�سو هوا  لت�سفية�سركة  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعين  باأنه قد مت  بدبي 
للتجارة)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/6/04 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/04  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ امانه حما�سبون قانونيون 
 العنوان: مكتب رقم 212 ال�سيخ احمد بن جمعه ال مكتوم- ديرة- القرهود هاتف: 
2868836 04 فاك�س/2868837 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
وبردويل  البحر  لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/18 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/4/18  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
بر دبي- هاتف: 3215355 04  العنوان: مكتب )1001( ملك مركز مزايا-   
التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  ف��اك�����س/3215356 04  مبوجب 
العامة  للتجارة  لت�سفية لويالتي  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعين 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/6/04 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/6/04  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
    اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/587 )عمايل جزئي ( بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
امون ملقاوالت ال�سيانة العامة اقام املدعي/تف�سل ح�سن فائز عنوانه: 
ابوظبي- م�سفح   الدعوى برقم 2013/587 -عمايل جزئي - عجمان- 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  دره��م   14.600 مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا 
وذلك يف ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 27 من �سهر يونيو ل�سنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/13
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    
    اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1849 )مدين جزئي ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/ �سركة النداونر 
يونيك ليك فيو ليمتد ومتثلها بالوكالة/ يونيك هومز للو�ساطه اقام املدعي/ �سعيد 
احمد خليل احمد عنوانه: ابوظبي- �سارع حمدان- بناية العن االهليه- الطابق ال�سابع 
- �سقه 2 الدعوى برقم 2012/1849 -مدين كلي - عجمان- ومو�سوعها املطالبة  وقدره 
ال��زام املدعي عيها  ال�سداد  القانونية وقدرها 12% اىل حن  الفائدة  164800 درهم مع 
بتعوي�س املدعى عما فاته من ك�سب وما حلق به من خ�سارة مبقدار 100000درهم الزام 
املدعى عليها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة 
عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة11.00 
بو�سفك مدعى  الق�سية  للنظر يف  وذل��ك   2013 ل�سنة  يوليو  �سهر  31 من  ي��وم  املوافق 

عليه. حتريرا يف 2013/6/18
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/164 ت  جتر -م ر- ت-ع ن (
طالب التنفيذ/ �سركة الوادي االمين للحدادة والنجارة امل�سلحة اجلن�سية: 
االمارات  املنفذ �سده : موؤ�س�سة هانوفر للمقاوالت واعمال الطرق والنقليات 
للمقاوالت  هانوفر  موؤ�س�سة  اعالنه:  املطلوب  االمارات    اجلن�سية:  العامة 
مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  العامة  والنقليات  الطرق  واعمال 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ن  ب-ع  ر-  م  جز-  جت   2012/1352
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/8/4
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  -العن  التنفيذ  بادارة  االوىل 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله،   تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.

 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
                 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/619   مد جز  - م ر - ب- ع ن

عاي�س  حممد  علي  عنه/  وكيال  القحطاين  علي  عاي�س  مدعي/حممد 
�سامل  عثمان  حممد  عو�س  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  القحطاين 
اجلن�سية: ال�سودان  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 16000 درهم   املطلوب 
اعالنه /عو�س حممد عثمان �سامل اجلن�سية: ال�سودان عنوانه: بالن�سر حيث 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
ال�ساعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور  2013/6/26 موعدا لنظر 
�سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العن االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/6/11
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
                 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/617   مد جز  - م ر - ب- ع ن

مدعي/ �سابرين تاج كمال اجلن�سية : الهند  مدعي عليه: كا�سف علي حممد 
البيع     عقد  ونفاذ  �سحة  الدعوى:  مو�سوع  اجلن�سية:باك�ستان  ا�سماعيل 
عنوانه:  اجلن�سية:باك�ستان   ا�سماعيل  حممد  علي  كا�سف   / اعالنه  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/7 املوافق  االحد 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العن االبتدائية - الكائنة  
املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
                 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/341   عم جز  - م ر - ب- ع ن

مدعي/ حممد بالل ح�سن اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�س�سة وادي الفلج 
للمقاوالت والنظافة العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة عمالية - 
رواتب متاخرة- الغاء اقامة- نقل كفالة- ت�سليم جواز ال�سفر- �ساعات عمل ا�سافية- 
للمقاوالت  الفلج  وادي  /موؤ�س�سة  اعالنه  املطلوب  �سفر  تذكرة  خدمة  نهاية  مكافاة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  العامة  والنظافة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العن 
ايداع  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �سخ�سيا  املركز  الكائنة    - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
    اعالن رقم   2013/355 بالن�سر

املدعى : حممد انور مفي مكل�س الرحمن  املطلوب اعالنه: امبيالت فتيل 
نا�سر  العنوان: بالن�سر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد 
يوم االثنن املوافق 2013/7/15 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�سور 
العن  يف  الكائنة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�ساعة 
�سخ�سيا اوبوا�سطة وكيل معتمد،وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها 
تاريخ  اي��ام من  التح�سري وذل��ك خالل خم�سة  بعدد اخل�سوم لدى ق�سم 

ت�سلم االعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
    اعالن رقم   2013/357 بالن�سر

املدعى : حممد انور مفي مكل�س الرحمن  املطلوب اعالنه: حممد خري 
تركي الزامل   العنوان: بالن�سر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله 
مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا   2013/7/15 املوافق  االثنن  يوم  وح��دد 
باحل�سور ال�ساعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف 
العن �سخ�سيا اوبوا�سطة وكيل معتمد،وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سورا 
اي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�سة  التح�سري  ل��دى ق�سم  بعدد اخل�سوم  منها 

تاريخ ت�سلم االعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
    اعالن يف الدعوى  رقم   2013/358 بالن�سر

خالد  املحامي  بوكالة  الرحمن  مكل�س  مفي  ان��ور  حممد   : املدعى 
ماجد  املطلوب اعالنه: واجد �سديق حممد �سديق العنوان: بالن�سر 
مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم االثنن املوافق 
 12 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا   2013/7/1
ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العن �سخ�سيا 

اوبوا�سطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية
حنان عبداهلل اخلليفي              

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

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  113/ 2013 -مد ين - م ر - �س- ع ن

امل�ستاأنف : خديجة عبداهلل ابراهيم مراد وكيال عنها/حميد علي �سري حممد 
اجلن�سية : االمارات امل�ستاأنف عليه:�سامل حمود �سامل املطوع البلو�سي واخرون 
امل�ستانف-تعوي�س  اجلن�سية: االمارات   مو�سوع اال�ستئناف : تعديل احلكم 
مبلغ 1400000 درهم     املطلوب اعالنه/ �سامل حمود �سامل املطوع البلو�سي 
ا�ستاأنف  امل�ستاأنف قد  ان  بالن�سر مبا  العنوان:  واخرون اجلن�سية: االمارات   
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/316 مد كل- م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره 
جل�سة يوم االحد املوافق 2013/6/23 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 
االداري  الكائنة-املركز  العن  ا�ستئناف  حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �سباحا 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار  بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك  او  �سخ�سيا 

مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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



•• دبى-وام:

القرار  اتخاذ  دعم  اهلل مدير مركز  عبد  م��راد  الدكتور حممد  اأ�ساد 
بالدرا�سة العلمية التي اأعدتها الباحثة املواطنة باملركز علياء ف�سل 
بن هده ال�سويدي بعنوان : االقت�ساد االأخ�سر .. ودوره يف دعم التنمية 
امل�ستدامة مبادرات القيادة العامة ل�سرطة دبي لبناء اقت�ساد اأخ�سر 
بيئيا  نهجا  باعتباره  االأخ�سر  باالقت�ساد  تعريفا  الدرا�سة  تناولت  و 
يحقق التنمية امل�ستدامة ويعمل على حت�سن رفاه االأجيال املتعاقبة 
كما ا�ستعر�ست الدرا�سة مناذج لالقت�ساد االأخ�سر يف بع�س البلدان 

العربية واأبرزت اأهداف وحماور اإ�سرتاتيجية دولة االإمارات العربية 
املتحدة لتحقيق التنمية اخل�سراء امل�ستدامة. واألقت الدرا�سة ال�سوء 
يف  حتديدها  مت  حيث  االأخ�سر  االقت�ساد  اإىل  االنتقال  اأ�سباب  على 
ثالث اأزمات عاملية وهي: االأزمة املالية اأزمة الغذاء اإىل جانب االأزمة 
التي  املعا�سرة  االإقليمية  االأمنية  املخاطر  اإىل  باالإ�سافة  املناخية 

عززت االجتاه نحو االقت�ساد االأخ�سر.
اإىل امل�سارات االإ�سرتاتيجية ال�ستة لبلوغ االأهداف   واأ�سارت الدرا�سة 
امل��اأم��ول حتقيقها وه���ذه امل�����س��ارات ه��ي: ال��ط��اق��ة اخل�����س��راء ت�سجيع 
اال�ستثمارات يف جماالت االقت�ساد االأخ�سر املدينة اخل�سراء التعامل 

مع اآثار التغري املناخي احلياة اخل�سراء اإىل جانب التقنية اخل�سراء. 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  اإ�سرتاتيجية  ال��درا���س��ة  اأو�سحت  و 
للتنمية اخل�سراء التي ترتكز على روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
االإمارات  دول��ة  اإىل جعل  التي تهدف  �سموه  وم��ب��ادرة  رع��اه اهلل  دب��ي 
اأحد الرواد يف هذا املجال ومركزا لت�سدير واإع��ادة ت�سدير املنتجات 
بدولة  للقيادة  الثاقبة  الروؤية احلكيمة  والتقنيات اخل�سراء يف ظل 
2021م التي تت�سمن بناء اقت�ساد متنوع قائم على  االإم��ارات لعام 
املعرفة واالبتكار لتعزيز موقع الدولة التناف�سي يف االأ�سواق العاملية. 

اب���رزت ال��درا���س��ة توثيق م��ب��ادرات وج��ه��ود �سرطة دب��ي يف جمال  كما 
االأخ�سر خا�سة يف جماالت مكافحة  االقت�ساد  نهج  واإجن��اح  تر�سيخ 
ت��ل��وث ال��ه��واء وزراع����ة م��ل��ي��ون ���س��ج��رة وت��وظ��ي��ف ال��ط��اق��ة ال�سم�سية 

وتر�سيد الطاقة.
اتخاذ  دع��م  م��راد عبد اهلل مدير مركز  الدكتور حممد  اأث��ن��ى  وق��د   
القرار على الباحثة الجتهادها وتناولها ملو�سوع بالغ االأهمية اإ�سافة 
اإىل توثيقها جلهود ومبادرات �سرطة دبي يف هذا ال�سدد واأمر بتوزيع 
اأجهزة ال�سرطة بالدولة لالطالع عليها  هذه الدرا�سة على خمتلف 

والتعرف اإىل ما جاء بها من معلومات ومعارف. 

مدير مركز دعم اتخاذ القرار ب�سرطة دبي ي�سيد بدرا�سة حديثة بعنوان: مبادرات �سرطة دبي لبناء اقت�ساد اأخ�سر
املال والأعمال

مب�ساركة كبرية من م�ساريع �سندوق خليفة و�سوغة واملوظفني

اختتام بازار بروج يف ن�سخته الثانية مبجمع خليفة للطاقة
جناحًا لأكرث من 246 مواطنة و341 م�رشوعًا  46 •• ت�ضمن 

اختتمت ام�س اجلمعة اللجنة االإجتماعية يف �سركة اأبوظبي 
جمموعة  ع�سو  ب����روج   امل���ح���دودة   البال�ستيكية  ل��ل��ل��دائ��ن 
�سركة برتول اأبوظبي الوطنية  اأدنوك  بازار بروج  ال�سنوي 
الثانية  ن�سخته  وامل��وظ��ف��ات يف  امل��وظ��ف��ن  االأع��م��ال  ل��ري��ادة 
الذي  اأب��وظ��ب��ي  بالعا�سمة  للطاقة  خليفة  جممع  قاعة  يف 
ال��ي��وم �سمن  ال�����س��رك��ة منت�سف اال���س��ب��وع واخ��ت��ت��م  اق��ام��ت��ه 
مب�ساركة  العام  لهذا  الفاعلة  االجتماعية  براجمها  �سل�سلة 
االعمال  وري��ادة  االب��داع  تطبيقات  يف  وعار�سة  46عار�سا 
وم�ساريع ال�سباب و�سط اقبال كبري من موظفي وموظفات 

ال�سركة و�سركات الطاقة والزوار يف جممع خليفة للطاقة.
ان  الفعالية  ب��روج  منظمة  االإجتماعية يف   اللجنة  واأك��دت 
و�سط  املا�سي  بالعام  الفعالية  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح 
جعل  ال�سركات  بقية  وم��ن  ب��روج  وموظفات  موظفي  اقبال 
املوظفن  الب��داع��ات  ت�سجيعا  �سنويا  ن�ساطا  اعتماده  منها 
�ستى  االبداعي يف  واحتفاءا مبجهودهم  والهواة  واملوظفات 

املجاالت .

توا�سل وا�ستثمار
البازار  تنظيم  على  ب��روج  يف  االجتماعية  اللجنة  وحتر�س 
امل�ساركن  اإك�����س��اب  عملية  يف  يلعبه  ال���ذي  ل��ل��دور  ال�����س��ن��وي، 
وتطوير  اخلارجي  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  للتوا�سل  فر�سة 
من  يتمكن  وامل��وظ��ف��ات  امل��وظ��ف��ن  اأن  خ�سو�ساً   ، اعمالهم 
خالله من عر�س وتنفيذ م�سروعاتهن التي جت�سد قدرات 
من  يعتبان  اللذين  واالب��ت��ك��ار  ب��االإب��داع  مم��ل��وءة  متطورة 
ال�سرورات التي تتما�سى مع املكانة املتنامية الإمارة ابوظبي 
االأعمال،  وقطاعات  االإدارة  جم��االت  يف  املرموقة  واأدواره���ا 

اإىل جانب م�ساهمته يف تنمية مهارات كل موظف وموظفه، 
وتطوير ما لديها من قدرات واهتمامات مبا يوؤثر اإيجاباً يف 

تنمية املجتمع.
هذا  وي��ه��دف  م�سروعا   341 ع��ر���س  الفعالية  خ��الل  ومت 
البازار اإىل ت�سجيع هواة ادارة االأعمال على تطوير اعمالهم 
وتتاح لهم اخلبة املبا�سرة للتخطيط وبالتايل تفعيل هذه 
الثالثة  م��دى  على  مربحة  عملية  اإىل  وحتويلها  اخلطط 

اأيام.
خالل  من  واإبداعهن  وامل�ساركات  امل�ساركن  موهبة  وجتلت 
جمموعة متنوعة من االأعمال تراوحت من م�ساريع املطاعم 
اإىل املالب�س واالإك�س�سوارات واالألعاب. واأخذت هذه االأعمال 

يف االعتبار ال�سلوك االأخالقي واالهتمام بالبيئة. 

اأعمال ريادية
مدير  الزعابي  علي  ع��ب��داهلل  علي  ال�سيد  جهته  م��ن  وثمن 
االجتماعية  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  االداري����ة  ال�����س��وؤون  ق�سم 
البازار  يتيح   : قائال  التنظيم  يف  امل�ساركن  جهود  ب��روج  يف 
امل�����س��غ��ر ل��ل��م��وظ��ف��ن وامل���وظ���ف���ات ف��ر���س��ة ت��ط��ب��ي��ق وتكامل 
معرفتهن النظرية يف نطاق عملي. كما اأنه يبعث روح ريادة 
باإدارة  يقمن  منهن  وكثريات  والفتيات  ال�سباب  يف  االأعمال 
اأعمال �سغرية اأثناء فراعهم وتنمية ملواهبهم وابداعات بعد 

�ساعات العمل. 
وا�ساف ان اتاحتنا للفر�سة لبقية افراد املجتمع يف امل�ساركة 
يف ه��ذا ال��ب��ازار امن��ا هو تاأكيد يف حر�س ب��روج على حتقيق 
امل�سوؤولية املجتمعية وربط ا�سرة بروج باملجتمع مبا يعك�سر 
جبل  ال��ذي  الو�سيج  االجتماعي  وال��رتاب��ط  التما�سك  روح 

عليه جمتمع االمارات منذ القدم.
خليفة  ل�سندوق  التابع  �سوغة  م�سروع  ال��ب��ازار  يف  و���س��ارك 
مروجا الأعمال اكر من 200 �سيدة اماراتية اكرهن من 
املنطقة الغربية المارة ابوظبي م�سرية غري�سة احلمادي ان 
ال�سندوق يف كل جم��ال وخا�سة بن  ال��ب��ازار يدعمها  فكرة 
دعما  يجد  �سوغة  م�سروع  ان  وقالت  واملوظفات  املوظفن 

الحمدود من ال�سندوق وحقق جناحا كبريا يف عامل.
وعبت امل�ساركة املوظفة موزة ابراهيم الطابور عن تقديرها 
جلهود اللجنة االجتماعية يف بروج وم�سيدة باتاحة اللجنة 
املبادرة  ه��ذه  يف  امل�ساركة  ال��ت��وايل  على  الثانية  ولل�سنة  لها 
تطوير  يف  واب��داع��ه��ا  �سناعاتها  لتطوير  ل���بوج  ال�سنوية 
االع��م��ال يف ع���امل ت��ط��وي��ر اع��م��ال االم��ه��ات ورب����ات البيوت 

واال�سر املنتجة و�سكرت بروج على املبادرة الناجحة.

تطوير العمال
فيما قالت امل�ساركة اجلوهرة �سعيد من ق�سم االت�سال وهي 
موظفة ان جهود اللجنة االجتماعية تواكب برامج تطوير 
النا�سئة  امل�ساريع  تبني  يف  الدولة  وجهود  لل�سباب  االعمال 
بالرغم ان م�سروعات امل�ساركن التزيد عن تطبيقات ملهارات 
وخ��بات حياتية ي�ستثمرن من خالله اوق��ات فراغهن بعد 
نوع من  االب��داع��ات فيه  بهذه  ب��روج  واهتمام  العمل  �ساعات 
ا�ستثمار اوقاتهم  الت�سجيع والتحفيز لعموم املوظفن على 
ب�سورة مفيدة كما انها تدعم التفكري االيجابي من ناحية 

ريادة وتطوير االعمال.
من  االم��ارت��ي��ات  امل�سممات  ت�سجيع  على  اجل��وه��رة  وتعمل 
ومن  لت�ساميمهن  ب��ال��رتوي��ج  �سنة   25 اىل   18 االع��م��ار 

ه��ن امل�����س��م��م��ات خ��ول��ة ورو����س���ة م��ن دب���ي وامل�����س��م��م��ة مهرة 
منذ  للم�ساركة  ت�سجعت  انها  وقالت  ابوظبي  من  القبي�سي 
.وبدات م�سوارها اجلوهرة مب�ساركة  لها  تعد  ا�سهر وهي   8
امل�سممات  املبدعات  على  للتعرف  زاي��د  جامعة  طالبات  مع 

وترويج اعمالهن.

جهود اللجنة
و�سكر امل�سارك املوظف احمد �سيف عبيد املهريي من ق�سم 
املالية اللجنة االجتماعية على جهودها ال�سنوية التي تعمل 
موظفي  بن  االجتماعي  ال��رتاب��ط  من  املزيد  حتقيق  على 
ال�سركة وتربط املوظفن باملجتمع املحلي وفعالياته وت�سهم 
هذه االن�سطة والبامج العديدة للجنة على مدار العام يف 
بيئة عمل جاذبة  دوم��ا  ه��ي  كما  ب��روج  يف  العمل  بيئة  جعل 

وميمره للموظف وللمجتمع معا يف ان واحد. 
ال�ساخنة  وامل��روب��ات  احللويات  م�سروع  واخ��ي��ه  اخ��ت��ار  وق��ال 
�سندوق  يف  امل�سروع  بت�سجيل  وق��ام��ا  واخلليجية  العمانية 

خلية الذي دعم الفكرة و�سجعها
فيما تعب ال�سيد ام خمي�س وهي ال�سيدة امنه حممد علي 
تقديرها  ع��ن  املثالية  االم  ج��ائ��زة  على  واحل��ائ��زة  الرميثي 

الدولة باجلائزة  ام اليتام اكرمتها  ملبادرة بروج قائلة وهي 
مبيزوانية  البيت  من  �سنوات  ثمانية  منذ  ن�ساطها  وب��دات 
للرعاية  زاي���د  دار  يف  وت��ع��م��ل  دره���م  االف  خم�سة  ق��ف��دره��ا 
اليوم  و�سباب  فتيات  موا�سلة  اهمية  على  وت��وؤك��د  اال�سرية 
ول���وج ع���امل االع��م��ال احل���رة واالن���ت���اج ال��ي��دوي ت��ع��ب��ريا عن 

مواهبهم وا�ستثمارا لطاقاقاتهم .

�سكرا بروج
فيما عبت الفتاة هبة ابراهيم يف جناح ام حممد للماأكوالت 
امل�سروع  ب��داأت والدتها  الدعوة وقد  عن �سكرها لبوج على 
 ، اق��ب��اال وت�سجيعا م��ن اال���س��دق��اء  م��ن��ذ �سنة ون���ف وي��ل��ق��ى 
تراثية مثل  امل�ساركة م�سميات  امل�ساريع  الكثري من  وحملت 

املرتع�سة واجلدايل وغريها.

بيئة الأعمال
و���س��ك��ر امل���وظ���ف ن��زي��ه ���س��ن��ك��ري ب��ق�����س��م امل�����س��رتي��ات اللجنة 
ت�سهم يف تطوير  اللجنة  برامج  ان  اىل  االجتماعية م�سريا 
وتنمية مهارات  ال�سخ�سية  املبادرات  وتطوير  االعمال  بيئة 

املوظفن.

الدائم  ح��ر���س��ه��ا  م���ن  ان���ط���الق���اً 
ع���ل���ى مت���ك���ن امل����واط����ن����ن ودع����م 
ال�سباب  االأع��م��ال  رواد  وت�سجيع 
للتطوير  ال�سارقة  منتدى  نظم 
ال�سيا�سات  ت��ن��اول��ت  ع��م��ل  ور���س��ة 
ال�سغرية  ب��امل�����س��اري��ع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وتاأهيل  وت����دري����ب  وامل��ت��و���س��ط��ة 
وفقاً  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  املواطنن 
وبح�سور  املنتدى  ال�سرتاتيجية 
ع��دد من رواد االع��م��ال االع�ساء 

والع�سوات ملنتدى ال�سارقة.
اأعمال  من  واح��دة  الور�سة  وتعد 
امل���ن���ت���دى خ����الل ال���ع���ام اجل����اري 
ال�سركات  اأ�����س����ح����اب  ل���ت���م���ك���ن 
تاأهيلهم  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأعمالهم  ت��دع��ي��م  يف  ي�سهم  مب��ا 
وحتقيق  م�����س��اري��ع��ه��م  واإجن��������اح 
بيئة  �سمن  العمل  يف  تطلعاتهم 
واالإبداع  لالبتكار  داعمة  مثالية 
ومتكنهم من اإدارة اأعمالهم بروح 

الفريق.
ال���ت���ي قدمت  ال��������دورة  وه����دف����ت 
واكت�ساب  ال���ف���ري���ق  اإدارة  ب��ف��ن 
اخل��بات اجلماعية غلى حتقيق 
اأع��ل��ى م��ع��دالت االرت��ق��اء بقدرات 
توزيعهم  مت  اأن  ب��ع��د  امل�����س��ارك��ن 
كل  اأدارت  ع��م��ل  جم��م��وع��ات  اإىل 

لتنظيم  روؤيتها  اآل��ي��ات  جمموعة 
تناف�سي  ج��و  امل�����س��روع يف  وط���رح 
عك�س خمتلف الفر�س امل�ستقبلية 
ل���ن���م���و امل�����������س�����اري�����ع امل���ت���و����س���ط���ة 
وال�سغرية يف ظل ما حتظاه من 

دعم حكومي كبري.
مديرة  امل��ازم��ي  فاطمة  واأ���س��ارت 
اإىل  للتطوير  ال�����س��ارق��ة  م��ن��ت��دى 
اإدارة منتدى  ال��ذي تبذله  ال��دور 
تاأهيل رواد  ال�سارقة للتطوير يف 
اإجناح  ب�ساأن  املواطنن  االع��م��ال 
ال�سغرية  وم�ساريعهم  اأف��ك��اره��م 
التميز  اإىل  للو�سول  واملتو�سطة 
يف ري�����ادة االأع����م����ال ال��وط��ن��ي��ة يف 
�ساحب  توجيهات  ترتجم  روؤي���ة 

�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�سو  ال���ق���ا����س���م���ي  حم���م���د  ب�����ن 
امل��ج��ل�����س االع��ل��ى ل��الحت��اد حاكم 

الفخري  ال���رئ���ي�������س  ال�������س���ارق���ة 
الفتة  للتطوير  ال�سارقة  ملنتدى 
يف  يتعاظم  امل��ن��ت��دى  دور  اأن  اإىل 

مبلف  احل��اك��م  �سمو  اهتمام  ظ��ل 
ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  تطوير 

واملتو�سطة

مبادلة وال�سندوق الرو�سي لال�ستثمار املبا�سر دورة متقدمة يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ملنتدى ال�سارقة للتطوير
ين�ساآن �سندوقًا ا�ستثماريًا م�سرتكًا

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت �سركة املبادلة للتنمية )مبادلة(، �سركة اال�ستثمار والتطوير التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، وال�سندوق 
الرو�سي لال�ستثمار املبا�سر، ام�س عن اإن�ساِء �سندوٍق لال�ستثمار امل�سرتك بقيمة 2 مليار دوالر اأمريكي، بهدف 
اال�ستثمار يف رو�سيا ومت االإعالن عن هذه ال�سراكِة خالل ملتقى �سان بطر�سبغ االقت�سادي الدويل 2013، 
من ِقبِل كٍل من خلدون خليفة املبارك، الرئي�س التنفيذي ل�سركة املبادلة للتنمية، وكرييل دمييرتييف، الرئي�س 

التنفيذي لل�سندوق الرو�سي لال�ستثمار املبا�سر.
االأمد عب  اال�ستثماريِة طويلِة  الفر�ِس  اأ�سا�سي على  ب�سكٍل  امل�سرتُك  اال�ستثماري  ال�سندوق  ُز هذا  ُيركِّ و�سوف 
جمموعٍة من القطاعاِت، بحيث يكون مبثابِة اأداٍة لال�ستثماِر املبا�سِر يف رو�سيا. وياأتي هذا االإعالن متا�سياً مع 

خطط ِمبادلة يف تر�سيِخ ح�سوٍر قوي لها يف االأ�سواِق العامليِة الرئي�سية.
�سيتم  حيث  اأمريكي،  دوالر  ملياِر  بتخ�سي�ِس  املبا�سر  لال�ستثماِر  الرو�سي  وال�سندوق  مبادلة  من  كٌل  وقامت 
ا�ستثمار اجلزء االأكب من م�ساهمة مبادلة يف هذا ال�سندوق يف فر�ٍس ا�ستثماريٍة يتم تقييم كلُّ واح��دٍة منها 
على حدة، بينما �سيدخل اجلزء املتبقي من ح�سة مبادلة كا�ستثمار مبا�سر يف م�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة مع 

ال�سندوق الرو�سي.
نهُج  مُيثل  قائاًل:  للتنمية  املبادلة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  املبارك،  خليفة  خلدون  علََّق  املنا�سبة،  هذه  ويف 
ال�سراكِة حموراً اأ�سا�سياً من حماور ا�سرتاتيجية االأعمال يف مبادلة، وبالنظِر اإىل ال�سجلِّ احلافِل واملتميِز الذي 
يتمتع به فريق العمِل يف ال�سندوق الرو�سي لال�ستثمار املبا�سر، فاإننا نتطلع اإىل تعاوٍن من �ساأنِه حتقيُق عوائَد 

مالية وفر�َس منوٍّ كبريٍة . 
من جانبه، قال كرييل دمييرتييف، الرئي�س التنفيذي لل�سندوِق الرو�سي لال�ستثمار املبا�سر: نحن �سعداء بعقِد 
هذه ال�سراكِة املتميزِة مع �سركِة املبادلة للتنمية، وخا�سًة بوجوِد العديِد من القوا�سم امل�سرتكة بن اجلهتن. 
وال �سك اأن اخلبَة الوا�سعَة التي تتمتُع بها مبادلة، و�سجلها احلافل يف قطاعاٍت متعددٍة، �ستمكننا من خلِق قيمٍة 
كبريٍة يف ا�ستثماراتنا امل�سرتكِة، كما اأنها �ستزيُد من حجِم اال�ستثمارات االأجنبيِة املبا�سرِة من اأبوظبي يف رو�سيا. 
ُن هذا التعاوَن مع �سركائنا، وُكلُّنا ثقة باأن هذا امل�سروع امل�سرتك اجلديد �سيمثل خطوًة هامًة اأخرى نحو  اإننا ُنثمِّ

تعزيِز ال�سراكِة فيما بيننا. 
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العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/296 جتاري جزئي                            
اىل املدعى عليه /1-  نورد هوين دومينجو ماك�سيمو   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني )�س م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سن 
وقدره   مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
11.386.17 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 
ال�سداد  وحتى   2011/11/25 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق   تاريخ  من  �سهريا   %2.49
التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/2 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ،ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الدعوى املدنية الكلية رقم 2012/341 - العني

 املدعي عليه: �سامل عبداهلل �سيف عي�سى/االمارات  العنوان: بالن�سر  نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/6/17م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / حممد 
�سيف العبد �ساملن النعيمي/االمارات    حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليه 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ )113.000 (دره��م مائة وثالثة ع�سر الف درهم تعوي�سا جابرا عن  بان 
الزام  مع  احلكم  باأ�سباب  املو�سح  النحو  على  وال�سيارة  اجلمال  عن  به  حلقت  التي  اال���س��رار 
املدعي بت�سليم ال�سيارة مو�سوع الدعوى اىل املدعى عليه مع ما يرتتب على ذلك من اآثار منها 
التنازل عنها واتخاذ اجراءات �سطبها ونقل مليكتها للمدعى عليه حتى ي�ستطيع الت�سرف فيها 
بالتزامن مع �سداد املدعى املدعى عليه للمبلغ  والزمت املدعى عليه مب�ساريف الدعوى ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. . حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/6/19

القا�سي/عادل حممد الغرباوي    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1729   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

ليوا  فطائر  عليه:  مدعي  �سوريا  اجلن�سية:  زغيب  جنيب  اليا�س  مدعى/ 
اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب اعالنه / 
فطائر ليوا اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/7/2 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/6/9
قلم احلكمة العمالية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/354   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعى/ نيلو كري�س بي�ساي باكنيج اجلن�سية: الفلبن مدعي عليه: ربوت اند رميوت 
للتنظيف العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب 
بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للتنظيف  رميوت  اند  /ربوت  اعالنه 
املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد 
مزيد مول  العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�سدر بتاريخ  2013/6/12
قلم احلكمة العمالية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/709   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعى/ روالن جوزيف اجلن�سية: �سوريا مدعي عليه: ا�سرت االمارات لالعمال 
الدعوى: م�ستحقات عمالية   االمارات مو�سوع  االلكرتوميكانيكية اجلن�سية: 
اجلن�سية:  االلكرتوميكانيكية  لالعمال  االمارات  ا�سرت   / اعالنه  املطلوب 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�سر)بورود  عنوانه:  االمارات  
لنظر  موعدا   2013/7/1 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم احلكمة العمالية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/349   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

مدعى/ �سركة االمارات  لالت�ساالت املتكامة �س م ع اجلن�سية: االمارات مدعي 
مو�سوع  االمارات    اجلن�سية:  ال�سريحي  خلفان  حميد  �سليمان  حميد  عليه: 
الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 12402 درهم    املطلوب اعالنه حميد �سليمان 
حميد خلفان ال�سريحي اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/6/27 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  مبع�سكر 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم احلكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/31  ا�ستئناف تنفيذ عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -ملك حممد ملك عبدال�سالم ر�سوان جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة جا�سينا التجارية ذ.م.م وميثلها 
امتياز احمد حممد ابراهيم  وميثله: عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن 
بن ن�سيب   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/64 
الثالثاء  يوم  لها جل�سه  وح��ددت    2013/5/12 بتاريخ  ا�سكاالت عمالية 
  ch2.D.18 بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/25 امل��واف��ق 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  وع��ل��ي��ه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/523  ا�ستئناف عمايل

ال��زف��اف  جمهول  لتنظيم حفالت  ب��ون  -ب��ون   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
قد  �سيخمو�س  ع��ب��دال��وه��اب  امل�ستاأنف /حم��م��ود  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/4757 عمايل جزئي     
 2013/6/30 املوافق  االح��د  يوم  لها جل�سه  وح��ددت    2013/4/1 بتاريخ 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2.D.18  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/280  ا�ستئناف جتاري
جمهول  ذ.م.م   ال�سياحية  امل��ن��اك��ب   -���س��رك��ة   1  / ���س��ده  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /البنك التجاري الدويل وميثله: را�سد 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  بوج�سيم   �سعيد  حممد 
بتاريخ 2013/2/26  وح��ددت لها جل�سه  رق��م 2012/477 جت��اري كلي   
بالقاعة  ���س��ب��اح��ا   10.00 ال�����س��اع��ة   2013/7/22 امل���واف���ق  االث��ن��ن  ي���وم 
ch2.D.16  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1074  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -اأم اأي اأي للمقاوالت ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /الغرير لالن�ساءات منتجات ا�سمنتية �س.ذ.م.م 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  علي  وميثله: 
  2012/8/15 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2012/546 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
 10.00 ال�ساعة   2013/6/26 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
�سباحا بالقاعة ch2.D.16  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/482  ا�ستئناف جتاري
واملقاوالت-�س.ذ.م.م  للهند�سة  �سقر  -م�ساريع   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة حديد اخلليج- �س.ذ.م.م 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  علي  وميثله: 
  2011/6/9 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2010/1445 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
 10.00 ال�ساعة   2013/7/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
�سباحا بالقاعة ch2.D.16  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/466  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -احمد عبداهلل �سريف احمد علي   جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد 
كلندر عبداهلل ح�سن  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
2011/259 جتاري بتاريخ 2012/4/18  وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء 
املوافق 2013/7/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2.E.23  وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/232  ا�ستئناف   جتاري
حمل  جم��ه��ول  ق���باوي   ح�سن  -�سعيد   1  / ���س��ده  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سالح حممد خالد دباغ وميثله: ها�سم 
حممد حمدان اجلمل قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
لها  وح���ددت  بتاريخ 2013/2/20   ك��ل��ي    رق��م 2006/238 جت��اري 
�سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/7/22 امل��واف��ق  االث��ن��ن  ي��وم  جل�سه 
او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه    ch2.D.16 بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1896  جتاري كلي                
اىل املدعى عليهما/1- با�سا ال�سرق االو�سط م م ح 2- بهداد ح�سن 
هادي تهراين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك ابوظبي 
التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي نعلنكم بان 
الدعوى  يف   2013/6/17 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
 2012/7/18 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  حت���ددت  وق��د  ال��دع��وى 

ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1452  جتاري كلي                

اناتقان  ر�سا   -2 كو  ترافيل  اند  �سريتورز  �سحرا  عليهم/1-  املدعى  اىل 
ان  االقامة مبا  ف��ازرغ��اد  جمهويل حمل  3- عبدالرزاق حممد  �سنكري 
املدعي / انور بابادوبول�س-ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته وكيال عن مالك 
فندق ماي فري وميثله: نبيه احمد بدر  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/6/18 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود 
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االحد  ال�سيد اخلبري  تقرير 
املوافق 2012/7/7 ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على 

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/42  جتاري جزئي                
حمل  جمهول  اج��ي��والر   نيمو  ج��رير  اوليفيا  عليه/1-  املدعى  اىل 
خالد  وميثله:  الوطني  القيوين  ام  بنك   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
كلندر عبداهلل ح�سن  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  
بورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/6/19 بتاريخ 
ت��ق��ري��ر ال�����س��ي��د اخل��ب��ري امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت جل�سة 
بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2012/7/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم 

ch2D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/376  عمايل كلي 
اىل املدعى عليه /1- جمموعة االمارات للبيئة البحرية   جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / نادية هاين حممد �سعد الدين �سويدان    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )218500 
لها  وح��ددت   )2013/142573( ال�سكوى  رقم  القانونية.  والفائدة  دره��م( 
رقم   بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة   2013/6/27 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الق�سية رقم 2012/1521 كلي جتاري ال�سارقة  

الزجاجية  االلياف  ل�سناعة  االيطالية  التقنية  �سركة  عليهم/1-  املدعى  اىل 
ذ.م.م 2- جميبي الرحمن مانغانيل 3- �سوري�س موروجايان موروجايان حيث 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اأقام   ابوظبي   اال�ستثمار  املدعي:بنك  ان 
املذكورة اعاله، ويعلمكم فيها بورود تقرير اخلبة.  لذلك يقت�سي ح�سورك 
 2013/6/25 يوم  من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  املحكمة   هذه  امام 
بيانات ويف حال تخلفك  الدعوى وتقدمي ما لديك من  وذلك لالجابة على 
عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر 

نظر الدعوى يف غيابك. 
  قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/220 مدين كلي                              
اىل املدعى عليه /1-  مطعم مونتي كارلو ا�ستار�س �س ذ.م.م وميثله قانونا/ ليونيل 
ج��ن ف��ران��ك��و���س ه��ي��ري جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ���س��رك��ة االم����ارات 
املتكاملة )�س م ع( وميثله: عبدالعزيز عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي   لالت�ساالت 
امل��دع��ى عليه مببلغ وقدره  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  اق���ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   129315.04(
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها 
لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/7/3 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1199  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -براجميت �سينج م�ستها�س   جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /رامي�س �سيفان �سيتيار �سيفان �سيتيار قد 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2011/1006 جتاري 
جزئي   بتاريخ 2012/10/17  وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 
وعليه    ch2.E.23 بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/7/7
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 يف الدعوى رقم 2013/399     

ال�سيد/ علي  يعلن اخلبري عدنان عدنان حممد اجلابري  بهذا 
وذلك  اعاله  الدعوى  يف  عليه  املدعى  ال�ساعري  �سامل  حممد 
حل�سور اجتماع اخلبة يف العنوان التايل: �سارع ال�سالم- مقابل 
وذلك  ابوظبي   )1404( 14 مكتب  الطابق  الوطني  االحتاد  بنك 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/27 يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا 

لال�ستف�سار نرجو االت�سال على الرقم 050-6160729
اخلبري املنتدب /عدنان اجلابري    

اعالن اجتماع خربة
العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     

 يف الدعوى رقم 2013/606  جتاري كلي   
املعلن بالن�سر: طارق �سالح القي�س -  املقامة من : بنك اخلليج االول

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة ابوظبي  االبتدائية حتت رقم 2013/606 
جتاري كلي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
قانون االثبات ل�سنة 1992 بخ�سو�س اعمال اخلبة امام املحاكم، ندعوكم حل�سور 
العنوان  على  مكتبنا  مقر  يف  �سيعقد  والذي  قانونا  ميثلكم  من  او  اخلبة  اجتماع 
املو�سوع ادناه وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/27 يف متام ال�ساعة 11.30 �سباحا 
ح�سوركم  عند  لدفاعكم   واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى 
لالجتماع . ابوظبي- اخلالدية- �سارع زايد االول- بناية بنك دبي التجاري- الدور 

11- مكتب رقم 1101 هاتف: 6678586-02 فاك�س: 02-6678587
اخلبري احل�سابي وامل�سريف : حممد �سعيد ال�سريف.

اعالن اجتماع خربة
العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     

 يف الدعوى رقم 2012/161  جتاري جزئي- حماكم دبي   
املدعى عليه: رافت ثناء عبدال�سمد م�سطفى

العنوان: امارة ال�سارقة- منطقة الريموك- �سارع اال�ستقالل-مقابل ميجا مول- بناية 
215- ط 2 �سقة 215 نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اعاله واملرفوعة  
�سدك يف اي بي لوك�سري لتاجري ال�سيارات �س.ذ.م.م وعليه فانت مكلف او من ميثلك 
قانونا بح�سور اجتماع اخلبة واملقرر عقده االربعاء 2013/6/26 ال�ساعة الثالثة م�ساء. 
وذلك مبقر مكتبنا يف الدور اخلام�س ع�سر مكتب 1508 برج ال�سفا بعد فندق )كروان 
بالزا(  مقابل مدخل مرتو دبي) حمطة ابراج االمارات( �سارع ال�سيخ زايد- دبي- يرجى 
احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه 
يف  حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلبة  �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة 

لها قانونا.  لال�ستف�سار االت�سال ب� 055-2403034 / 050-6317417
خبري ح�سابي/ ناهد ر�ساد حممد

اعالن اجتماع خربة اعالن قطع عالقة
الطباعة  خلدمات  العربي  اخلليج  �سركة   قررت 
عامر  مع  عالقتها  قطع  املعامالت  وتخلي�س 
ويحمل  اجلن�سية  فل�سطن  الفرا  جودة  حممد 
قبلها  يعمل  الذى   N 2675609 رقم  جواز 
تاريخ  من  اعتبارا  وذلك  عامة  عالقات  كاتب 
ا�سافة  معه  التعامل  من  حتذر  وال�سركة  الن�سر 
اىل انها غري  م�سئولة عن اية تعامالت معه من 

قبل الغري.
هذا العالن على م�سئولية املعلن
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•• دبي-الفجر: 

توفري حلول  الرائدة يف جمال  العاملية  ال�سركة   ، اآفتيك  �سركة  ح�سلت 
اأدنى  كحد  �سهراً   14 مل��دة  بعقد  الرقمية  اجلوية  احلركة  اإدارة  اأنظمة 
للطائرات  امل�ساحبة  االإ�سطراب  دوام��ات  اآث��ار  لدرا�سة  دبي  مع مطارات 

القادمة اىل مطار دبي الدويل. 
وي�ستخدم مراقبوا احلركة اجلوية منذ اأكر من 40 عاماً معايري ف�سل 
بن هبوط الطائرات حمددة مبنية على الوزن حل�ساب الكمية النظرية 
الطائرات  �ستوؤثر على  التي  امل�ساحبة للطائرة  االإ�سطراب  من دوامات 

اأف�����س��ل اخلباء  اآف��ت��ي��ك جم��م��وع��ة م��ن  ���س��رك��ة  ال��ت��ي �ستتبعها وج��م��ع��ت 
الكثافة  حيث  م��ن  ل��ل��دوام��ات  الفعلي  االأداء  وحتليل  لقيا�س  العاملين 

واحلركة، وذلك مل�ساعدة دبي على زيادة قدرات املطار. 
وقال الر�س ليندبريغ، املدير التنفيذي ل�سركة اآفيتيك ال�سرق االأو�سط: 
اإكت�ساف مبادئ جديدة  الطريان اجلوي يف  قيادة قطاع  دبي يف  ت�ستمر 
�سرتكز  وامل�سافرين.  الطريان  ل�سركات  تقدمها  التي  اخلدمات  لتعزيز 
ه��ذه ال��درا���س��ة على اإج�����راءات حم���ددة ب��ه��دف زي���ادة ق���درات ث��اين اأكر 
الرحالت اجلوية. وباالإ�سافة اىل ذلك  اإزحاماً من حيث عدد  املطارات 
املحتمل لنظام  التطوير  اأجل  االأ�سا�سات من  امل�سروع على و�سع  �سريكز 

من  الذي  الديناميكي،  للطائرات  امل�ساحبة  االإ�سطراب  دوام��ات  تقييم 
لي�س من املمكن اأن ت�ستفيد منه دبي فح�سب، بل قطاع الطريان اجلوي 
التي  بعد  ع��ن  االإ�ست�سعار  تكنولوجيا  ال��درا���س��ة  و�ست�ستخدم  ال��ع��امل��ي.  
قدمتها �سركة لوكهيد مارتن التي ت�ستخدم ح�سا�سات االإ�ساءة الليزرية 
مف�سلة  جوية  اأر���س��اد  بيانات  باإ�ستغالل  �ستقوم  كما  ال��دوم��ات،  لقيا�س 
�سركة هونيويل  و�ست�ستفيد من خ��بات  – بانا�سونيك  اآي��ردات  قدمتها 
وباالإ�سافة اىل ذلك  الطريان اجل��وي.  اإدارة  امل�سنعة الإنظمة  ال�سركة   ،
�ستقوم �سركة نات�س بتقدمي حتاليل ت�سغيلية مف�سلة للبيانات باإ�ستخدام 
اخلبات التي طورتها �سمن درا�سات م�سابهة يف مطار هيرو يف لندن. 

و�ستقوم كل من �سركة اآفتيك ال�سويد و اآفتيك ال�سرق االأو�سط بتقدمي 
كارلو لدوامات  امل�ساريع مونتي  واإدارة  البيانات  اأنظمة حماكاة وحتليل 
االإ�سطراب. ويتعب امل�سروع جزءاً من برنامج التدفق الثنائي ملطار دبي 

الذي تديره �سركة �سريكو- دان�س . 
واأ�سافت هيلن وودرو، نائب الرئي�س للتنبوؤ والبحوث يف مطارات دبي: 
لدينا واحدة من اأكر خطط النمو اإ�ستباقية يف هذا القطاع يف مطارات 
يعبوا  اأن  نتوقعهم  ال��ذي��ن  م�سافر  مليون   100 خلدمة  وذل��ك  دب��ي، 
املبادرات  على  دليل  امل�سروع  هذا  اإن  مطارات دبي بحلول العام 2020. 

التي نقوم بها لتح�سن كفاءة عملياتنا وتعزيز ال�سالمة والقدرات. 

�سركة اآفتيك حت�سل على عقد مع مطارات دبي مع لدرا�سة اآثار دوامات اال�سطراب امل�ساحبة للطائرات 

املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

مع  اتفاقية  فرانكفورت  مي�سي  اإيبوك  اأبرمت 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���س�����س��ة 
دائرة  موؤ�س�سات  اإح���دى  واملتو�سطة  ال�سغرية 
مبوجبها  ت��ق��وم  دب���ي،  يف  االقت�سادية  التنمية 
املوؤ�س�سة بدعم ع�سرة م�ساريع يف دبي وامل�ساركة 
يف اأحد اأبرز معار�س االأمن وال�سالمة يف ال�سرق 
االأو�سط اإنرت�سك 2014 والذي يقام يف مركز 
دب����ي ال�����دويل ل���ل���م���وؤمت���رات وامل���ع���ار����س خالل 

الفرتة من 19 وحتى 21 يناير 2014.
لت�سجيع  هامة  مبادرة  التفاهم،  مذكرة  وتعد 
ولتنمية وتطوير امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
البا�سط  عبد  االتفاقية  وق��ع  االأم���ن.  قطاع  يف 
بن  ملوؤ�س�سة حممد  التنفيذي  املدير  اجلناحي، 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
اإيبوك  يف  التنفيذي  الرئي�س  باول�س،  واأح��م��د 

مي�سي فرانكفورت جي. اإم. بي. ات�س.
ت�سعى موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة اإىل جعل دبي مركزاً عاملياً 
التي  املبتكرة،  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 
�ستدعم بدورها اأهداف التنمية االقت�سادية يف 
مثالية  ا�ستثمارية  كوجهة  مكانتها  وتعزز  دبي 

املوؤ�س�سة  وت��ه��دف  واالإب����داع.  االبتكار  حتت�سن 
ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  تناف�سية  تعزيز  اإىل 
واملتو�سطة على امل�ستوى العاملي والرتكيز على 
واالإبداع  االإبتكار  على  املعتمدة  االأع��م��ال  دع��م 
والتقنية والت�سميم، يف خمتلف املجاالت التي 

من �ساأنها اإ�ستدامة تنمية اقت�ساد دبي.
وي���ع���د م��ع��ر���س اإن���رت����س���ك امل��ع��ر���س وامل���وؤمت���ر 
التجاري االأكب واالأ�سمل على م�ستوى ال�سرق 

االأو�سط يف �سناعة االأمن وال�سالمة والوقاية 
من احلرائق حيث ميثل اإنرت�سك من�سة رائعة 
متّكن ال�سركات الدولية من الو�سول اإىل اأكر 
ال�سناعة،  ه��ذه  حم��رتيف  م��ن   20.000 م��ن 
يف  وخا�سة  اأعمالهم  �سبكة  تو�سيع  جانب  اإىل 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
اجلناحي:  البا�سط  عبد  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
اإيبوك مي�سي فرانكفورت  التعاون مع  ي�سعدنا 

يف معر�س اإنرت�سك الذي يعد من اأبرز املعار�س 
وال�سالمة  االأم��ن  �سناعة  يف  العريقة  الدولية 
ل�سركات  مم��ت��ازة  فر�سة  امل��ع��ر���س  ي��وف��ر  حيث 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة امل�ساركة للدخول 
يف هذا املجال وتر�سيخ ح�سورهم فيها. وت�سعى 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���س�����س��ة 
اأ�سحاب  ت�سجيع  اإىل  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
عامليا  التناف�سية  قدراتها  اإظهار  على  امل�ساريع 

واال���س��ت��ف��ادة وال��ت��ع��ل��م م��ن جت���ارب غ��ريه��ا من 
ال�����س��رك��ات م��ن ال����دول االأخ�����رى. ون��ه��دف من 
خالل جناحنا امل�سارك يف اإنرت�سك اإىل حتفيز 
للنمو  اأخرى  بو�سيلة  وتزويدهم  االأعمال  هذه 

والتطور يف بيئة دولية . 
نحن  قائال:  باول�س  اأحمد  اأو�سح  جانبه  ومن 
بن  حممد  موؤ�س�سة  مع  بالعمل  ج��دا  مهتمون 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 

جهدنا  ك��ل  و�سنبذل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  بخ�سو�س 
لل�سركات  مم��ك��ن  ا���س��ت��ف��ادة  اأف�����س��ل  ل�����س��م��ان 
منذ  املنطقة  يف  نعمل  اإن��رت���س��ك.  يف  امل�����س��ارك��ة 
م���ا ي��زي��د ع��ل��ى ع��ق��د م���ن ال���زم���ان ح��ي��ث نوفر 
وتطوير  التجارية  العالقات  لت�سجيع  ملتقى 
االأع����م����ال. ن���وؤم���ن مت���ام���ا ب�����اأن دع����م االأع���م���ال 
امل�ساعدة  اأوىل خطوات  املحلية هي واح��دة من 
تكون  اأن  وناأمل  واملجتمع  االقت�ساد  يف تطوير 
هذه املبادرة هي اخلطوة االأوىل لتعاون اإيبوك 
مي�سي فرانكفورت مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد 

لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة . 
و�سوف ت�ستفيد ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  موؤ�س�سة  ج��ن��اح  يف  امل�����س��ارك��ة 
من  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  لتنمية 
االإر�سادات والن�سائح حول امل�ساركة يف املعر�س، 
�سيتم تنظيم ور���س عمل جمانية تو�سح  حيث 

�سبل الدعم يف قطاع االأمن. 
اإنرت�سك هو جزء من �سبكة مي�سي فرانكفورت 
ت�سم  ال��ت��ي  التجارية  االأم���ن  مل��ع��ار���س  العاملية 
تايالند  و�سكيوتيك  فيتنام  �سكيوتيك  اأي�سا 
و����س���ك���ي���وت���ي���ك ال���ه���ن���د و����س���ك���ي���وت���ي���ك ت����اي����وان 
و�سجيورك�سبو بوين�س اآير�س واإنرت�سك بوين�س 

اآير�س. 

اإيبوك مي�سي فرانكفورت تربم اتفاقية مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

اإثمار كابيتال تدرج اأ�سهم جمموعة النور يف عملية 
اكتتاب ناجحة يف �سوق لندن لالأوراق املالية

•• دبي ولندن-الفجر:

اأعلنت اإثمار كابيتال، ال�سركة الرائدة يف جمال اال�ستثمار يف امللكية اخلا�سة على م�ستوى منطقة اخلليج، ام�س عن 
جناح عملية اإدراج اأ�سهم جمموعة م�ست�سفيات النور )النور(، وهي اإحدى ال�سركات يف حمفظة اإثمار اال�ستثمارية، 
العاملة يف جمال  ال�سركات اخلا�سة  اأكب  ُتعّد  والتي  النور،  اأعلنت جمموعة  املالية. وقد  ل��الأوراق  لندن  �سوق  يف 
تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية املتكاملة يف اأبوظبي، اليوم عن جناح ت�سعري عملية االكتتاب االأويل ب�سعر 5.75 

جنيه ا�سرتليني لل�سهم الواحد، لتبلغ قيمة ال�سركة ال�سوقية 1.039 مليون دوالر.
املوؤ�س�س وال�سريك املدير الإثمار كابيتال، والع�سو غري  ويف تعليق له على املو�سوع، قال في�سل بن جمعة بلهول، 
التنفيذي يف جمل�س اإدارة جمموعة م�ست�سفيات النور: ُيعد النجاح الذي القته عملية االكتتاب االأويل للنور مبثابة 
قا�سم  والدكتور  بطي  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سركة،  موؤ�س�سّي  بذلها  التي  واجلهود  الكبري  االلتزام  على  جلّية  داللة 
بكوننا  �سعداء  ونحن  التي حققوها،  االإجن��ازات  على  بال�سكر  لهما  اأتوجه  كي  الفر�سة  اأنتهز هذه  اأن  واأوّد  العوم. 
جزءاً من م�سريتهم املميزة. واأ�ساف بلهول: نحن ممتنون مل�ستثمرينا الذين اأثبتوا اإميانهم بالنهج الذي نتبعه يف 
اأعمالنا خللق القيمة، والذي ينطوي على ثالثة حماور رئي�سة، وهي احلوكمة واال�سرتاتيجية والتمويل، وهو نهج 
اأثبت جدارته جمدداً من خالل جناح عملية االكتتاب االأويل ملجموعة النور، اإذ كان ملحاور الدعم تلك دور كبري يف 
�سمان تعين الفريق االإداري املنا�سب، وحتديد حجم اأعمال املجموعة، وو�سع ا�سرتاتيجية حمكمة للحفاظ على 

مكانة النور الرائدة. 
ومن جانبه، قال خلدون حاج ح�سن، ال�سريك املوؤ�س�س والع�سو املنتدب باإثمار كابيتال: متكنت جمموعة النور بدعم 
من اإثمار كابيتال، من اال�ستئثار باأكب ح�سة من �سوق الرعاية ال�سحية اخلا�سة يف اأبوظبي للمر�سى اخلارجين 
اإىل جانب  املجموعة  اأعمال  قيادة  اإداري قوي توىل  دور يف و�سع فريق  لنا  كان  كما  �سواء  الداخلين على حد  اأو 

الدكتور العوم، ولنا ال�سرف بالعمل مع هذا الفريق املميز لبناء هذه ال�سركة البارزة. 
وتابع حاج ح�سن: اأوّد اأن اأتقدم بال�سكر الأع�ساء فريق اإدارة جمموعة النور وكافة موظفيها على اجلهود احلثيثة 
التي بذلوها يف تر�سيخ مكانة ال�سركة الرائدة يف جمال الرعاية ال�سحية يف دولة االإم��ارات، واأن��ا على ثقة تامة 
اأبوظبي، مع احلفاظ  التي حققوها يف  التعاون، ت�ساهي تلك  اأخ��رى يف دول جمل�س  النور �ستحقق جناحات  ب��اأن 
املقبلة من تطور ومنو  املرحلة  اإزاء دخول  بالنمو. ونحن متحم�سون جداً  على نف�س م�ستويات االلتزام والرغبة 
اأعمال املجموعة.  وبدوره، قال راجنيت بهون�سل، املدير العام الإثمار كابيتال: تنتقي اإثمار ال�سركات التي ت�ستثمر 
التعاون  ا�ستثنائية يف دول جمل�س  اأعمال  لبناء  الالزمة  وامل�سادر  الوقت  الذي مينحها  االأمر  �سديدة،  بعناية  بها 
وخمتلف اأنحاء العامل.  واختتم بهون�سل: لقد جنح عملنا املتقارب مع جمموعة النور يف خلق القيمة لكل االأطراف 
املعنية، ولقد �سعدنا بكوننا جزءاً من هذا النجاح ونتطلع قدماً لتقدمي املزيد من الدعم ملجموعة النور يف امل�ستقبل 
و�ستبقى اإثمار كابيتال عقب االنتهاء من عملية االكتتاب االأويل للمجموعة اأحد كبار امل�ساهمن فيها، وذلك من 
تفعيل خيار  بعد   25% فيها  ح�ستها  ن�سبة  تبلغ  حيث   ،)Astro II SPV( 2 اآ�سرتو  �سركائها يف  خالل 
التخ�سي�س االإ�سايف، االأمر الذي يو�سح مدى التزام اإثمار بدعم االأعمال التي ت�ستثمر بها وخلق القيمة على املدى 

الطويل. 

�سادرات النفط العراقية ترتاجع 200 األف برميل 
•• لندن-رويرتز:

اأفادت م�سادر يف قطاع النفط وبيانات مالحية تر�سدها رويرتز اأن �سادرات النفط اخلام من العراق ثاين اأكب 
منتج يف اأوبك تراجعت نحو 200 األف برميل يوميا منذ بداية يونيو حزيران ب�سبب تاأثري الطق�س ال�سيء على 
اأن متو�سط ال�سادرات من جنوب العراق منفذ الت�سدير الرئي�سي بلغ نحو  عمليات التحميل. واأظهرت البيانات 
198ر2  األف برميل يوميا عن   200 21 يوما من �سهر يونيو بانخفا�س بواقع نحو  مليوين برميل يوميا يف 
مليون برميل يوميا يف مايو اأيار. ويف اال�سهر القليلة املا�سية تباطاأت ال�سادرات العراقية بعد اأن ارتفعت بن�سبة 
كبرية يف 2012. وتراجعت ال�سادرات يف مايو اأي�سا ب�سبب انخفا�س �سحنات خام كركوك من �سمال العراق بعد 
هجمات على خط اأنابيب باال�سافة اىل اأعمال �سيانة يف اجلنوب. ولي�س من املتوقع اأن ي�ستمر اأحدث انخفا�س يف 
ال�سادرات يف يوليو متوز النه يعك�س باال�سا�س تاأثري الطق�س ال�سيء على عمليات حتميل الناقالت ولي�س انخفا�سا 
يف االنتاج اأو اأعطاال غري متوقعة. وقال م�سدر يف �سركة ت�سرتي اخلام العراقي كان ذلك ب�سبب الطق�س فقط .. 
اأعتقد اأن كل االمور جيدة عدا ذلك. وقال جتار ان متو�سط �سحنات خام كركوك منذ بداية يونيو بلغ نحو 280 
األف برميل يوميا دون تغيري عن مايو اأيار اأي اأن متو�سط ال�سادرات االجمالية من النفط العراقي �سيبلغ 28ر2 

مليون برميل يوميا يف يونيو اذا مل يحدث انتعا�س يف اأواخر ال�سهر.
كان م�سوؤولون حكوميون قد قالوا يف الثاين من يونيو ان �سادرات النفط العراقية تراجعت اىل 484ر2 مليون 
برميل يوميا يف مايو من 62ر2 مليون برميل يوميا يف اأبريل ني�سان ومازالت �سادرات خام كركوك حمدودة ب�سبب 
نزاع بن احلكومة املركزية واقليم كرد�ستان ب�ساأن املدفوعات. وت�سبب اأي�سا تفجري خلط االنابيب الذي ينقل اخلام 

اىل تركيا يف تعطيل التدفقات.

•• الريا�ص-وكاالت:

التجارية  ال��ب��ن��وك  جت����ري  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن 
النهائية  ال��رتت��ي��ب��ات  ال�����س��ع��ودي��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
ا���س��ت��ع��داداً الإط����الق خ��دم��ات ب��ط��اق��ات الدفع 
يف  امل��ق��ب��ول��ة  امل��ف��ت��وح  اال���س��ت��خ��دام  ذات  امل�سبق 
اأجهزة ال�سرف االآيل ونقاط البيع كافة، والتي 
مفاهيم  ون�سر  تعزيز  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من 
امل�سروفات  اإدارة  جمال  يف  جديدة  اقت�سادية 
اأكانت  ���س��واء  منها،  امل�ستفيدة  اجل��ه��ات  ل��دى 
القطاعن  موؤ�س�سات  اأو  االأ���س��رة(  )رب  اأف���راداً 
التعامل  تقليل  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ع��ام،  اخل��ا���س 
التجزئة  قطاع  يف  خ�سو�ساً  ال��ورق��ي،  بالنقد 
االإلكرتونية  بالتعامالت  عنها  والتعوي�س 
عب القنوات االإلكرتونية املختلفة، مما ي�سهم 
بدوره يف اإطالة الفرتة الزمنية لعمر العملة 

الورقية.
االإعالم  اأم���ن جلنة  ح��اف��ظ،  واأو���س��ح طلعت 
�ست�سهد  املقبلة  االأيام  اأن  امل�سرفية،  والتوعية 
اإطالق البنوك املحلية خلدمات م�سبقة الدفع 

والتي �ستكون مربوطة بح�ساب اإلكرتوين.
اأق���رت موؤ�س�سة  اأن  بعد  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
القواعد  م���وؤخ���را  ال�����س��ع��ودي  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ق��د 
الإ�سدار  امل��ن��ظ��م��ة  واالإر�����س����ادي����ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
الدفع  خ��دم��ات  منتجات  وا�ستخدام  وت��ق��دمي 
امل�سبق، على اأن يتم الرتكيز يف املرحلة االأوىل 
على البطاقات ذات اال�ستخدام املفتوح املقبولة 
كافة،  البيع  ونقاط  االآيل  ال�سرف  اأجهزة  يف 
ي�ستخدم  والتي متثل منتجا مدفوعا م�سبقا 
ياأتي  حيث  واخلدمات،  ال�سلع  على  للح�سول 
ا�سرتاتيجية  ���س��م��ن  ال��ق��واع��د  ه���ذه  اإ����س���دار 

متكاملة، تهدف اإىل تطوير نظم املدفوعات يف 
اململكة وت�سجيع القطاع امل�سريف على تقدمي 
خدمات ومنتجات م�سرفية جديدة ومبتكرة 
ال�سرائح  احتياجات  تلبي  املحلية  ال�سوق  يف 
كافة، واأي�ساً �سمن خطة �ساما الرامية لن�سر 
اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية وتوفري اأدوات 

جديدة لقطاعات جديدة من امل�ستفيدين.
امل�������س���ب���ق، مبوجب  ال����دف����ع  وت����ع����رف خ���دم���ة 
ام��ت��الك قيمة نقدية  ب��اأن��ه��ا  ال��ق��واع��د،  ه���ذه 
الدفع  م�سبق  ح�����س��اب��ي-اإل��ك��رتوين  �سجل  يف 
ميكن ا�ستخدامها ل�سراء �سلع اأو خدمات من 
موؤ�س�سة جتارية اأو اأكر توافق على اال�سرتاك 
يف برنامج الدفع امل�سبق، بحيث يتم فتح ح�ساب 
م�سريف يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويح�سل 
ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ن��ق��د اإل���ك���رتوين م��رت��ب��ط��ة بهذا 
ال�سراء من  احل�ساب ال�ستخدامها يف عمليات 
احل�سول  وكذلك  البيع،  نقاط  اأجهزة  خالل 
من  الر�سيد  ع��ن  اال�ستف�سار  اأو  النقد  على 

اإىل  اإ���س��اف��ة  االآيل،  ال�����س��رف  اأج���ه���زة  خ���الل 
الهاتف  ع��دد من اخلدمات من خ��الل  تنفيذ 
ا�ستخدام  كذلك  وميكن  واالإن��رتن��ت،  امل�سريف 
واخلدمات  الفواتري  لت�سديد  البطاقات  تلك 

العامة من خالل نظام �سداد للمدفوعات.
وتوفر اخلدمة اجلديدة للعميل مرونة عالية 
امل�سريف،  ح�سابه  يف  املتوافر  ر�سيده  اإدارة  يف 
مثل توزيع الر�سيد على اأكر من بطاقة، مع 
التحكم يف حدود ال�سحب لكل بطاقة وحتديد 
ن��ط��اق ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ة حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً. 
اإ�سدارها  التي ميكن  البطاقات  اأنواع  وتتعدد 
حت��ت ه���ذه اخل��دم��ة م��ث��ل ب��ط��اق��ات الرواتب، 
وبطاقات  الطلبة،  بطاقات  االأ���س��رة،  بطاقات 

الزوار.
احل�سابات  ع���ن  احل�������س���اب���ات  ه����ذه  وت��خ��ت��ل��ف 
اإلكرتونية  ح�سابات  كونها  احلالية،  اجلارية 
وم�سممة  ف��وري��ة  واإج���راءات���ه���ا  ك��ام��ل  ب�سكل 
ال�سحب  ع��م��ل��ي��ات  ت�سهيل  يف  ال���س��ت��خ��دام��ه��ا 

والدفع االآيل.
ك��م��ا ���س��ت��ق��دم ه����ذه امل��ن��ت��ج��ات م���رون���ة عالية 
بينها  م���ن  امل���ج���االت،  ل��ل��ع��م��الء ويف خم��ت��ل��ف 
التجارية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  قيام  ت�سهيل 
ح�ساباتهم  اإىل  م��وظ��ف��ي��ه��ا  روات����ب  ب��ت��ح��وي��ل 
امل�سرفية املفتوحة ح�سب هذه القواعد، ومن 
البطاقات  با�ستخدام  امل�ستفيدون  ي��ق��وم  ث��م 
الفواتري،  �سداد  الت�سوق،  اأو  النقدي  لل�سحب 

والتحويل.
ك���ذل���ك مت��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة م���ن احل�����س��ول على 
التعليمية  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  م��رت��ب��ط��ة  ب��ط��اق��ات 
املنافع  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ت�سهل  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ن 
اأو  النقدي  لل�سحب  وا�ستخدامها  التعليمية 
االأ�سرة  ل��رب  اأدوات  ت��وف��ري  واأي�����س��ا  الت�سوق. 
ح�سابات  اإن�ساء  عب  م�سروفاته  اإدارة  ت�سهل 
فرعية مرتبطة بح�سابه واإ�سدار بطاقة لكل 
ح�����س��اب، وب��ال��ت��ايل يتمكن م��ن حت��وي��ل مبالغ 
ل��ه��ذه احل�����س��اب��ات ال���س��ت��خ��دام��ه��ا م���ن اأف����راد 

االأ�سرة.
من  ع�سو  اإم���ا  االأ���س��رة  رب  باأع�ساء  ويق�سد 
هناك  اأن  اأو  الولد(  اأو  الزوجة  )مثل  االأ�سرة 
)مثل  التعاقدية  اجلهة  م��ع  قانونية  عالقة 

الو�سي ال�سرعي(.
اإىل  امل�سبق  الدفع  خدمات  منتجات  وتنق�سم 
ثالث فئات، اأولها منتجات مدفوعات التجزئة 
وت�سمل منتجات الدفع ذات االأغرا�س العامة، 
اأن ت�سمل  ال���روات���ب وال��ت��ي مي��ك��ن  ك��ب��ط��اق��ات 
امل�ستهلك  ت��ع��اق��د  ال��ت��ح��وي��ل يف ح���ال  خ��دم��ات 
ل��ل��خ��دم��ات م��ب��ا���س��رة م���ع ج��ه��ة االإ�����س����دار اأو 
االأ�سرة،  بطاقات  ال��ط��الب،  بطاقات  وكيلها، 

بطاقات ال�سباب، واأخرى.

لإدارة م�سروفات الأ�سرة وال�سركات

البنوك ال�سعودية تعتزم اإطالق بطاقات م�سبقة الدفع 

الذهب يتجه الأكرب خ�سارة اأ�سبوعية يف عامني 
•• لندن-رويرتز:

عو�س الذهب بع�سا من خ�سائره ام�س بعد اأن �سجل يف وقت �سابق اأدنى م�ستوياته يف نحو ثالث �سنوات لكنه ظل 
انهاء  اأ�سار جمل�س االحتياطي االحت��ادي اىل  اأن  اأ�سبوعي يف نحو عامن بعد  انخفا�س  اأكب  يف طريقه لت�سجيل 

التي�سري النقدي.
وانتع�س الذهب باأكر من واحد باملئة مع ا�ستقرار اأ�سعار اال�سهم وال�سندات وال�سلع االولية بعد عمليات بيع مكثفة 

اأثارتها خطط االحتياطي االحتادي البنك املركزي االمريكي خلف�س برناجمه للتي�سري الكمي.
لكن ذلك مل ي�سهم بدرجة كبرية يف تعوي�س االنخفا�س احلاد يف ال�سعر بن�سبة 4ر5 باملئة . ومازال الذهب منخف�سا 
بن�سبة �سبعة باملئة عن م�ستواه وهو اأكب انخفا�س ا�سبوعي له منذ نزوله عن م�ستويات قيا�سية يف �سبتمب اأيلول 

.2011
و�سجل �سعر الذهب يف ال�سوق الفورية 60ر1295 دوالر لالوقية االون�سة مرتفعا 4ر1 باملئة بعد اأن �سجل يف 

وقت �سابق اأدنى م�ستوياته منذ �سبتمب 2010 عند 89ر1268 دوالر لالوقية.
وارتفعت عقود الذهب االمريكية ت�سليم اأغ�سط�س اب 10ر9 دوالر اىل 30ر1295 دوالر لالوقية بعد اأن �سجلت 

يف وقت �سابق 70ر1268 دوالر لالوقية وهو م�ستوى قريب من اأدنى م�ستوياتها يف ثالث �سنوات.
ونزل �سعر الف�سة اىل اأدنى م�ستوياته منذ �سبتمب 2010 لي�سجل 35ر19 دوالر لالوقية قبل اأن ينتع�س اىل 
3ر1 باملئة عن اجلل�سة ال�سابقة. و�سعد �سعر البالتن 3ر0 باملئة اىل 50ر1360 دوالر  82ر19 دوالر مرتفعا 

لالوقية و�سهد البالديوم اكب ارتفاع ف�سعد 3ر2 باملئة اىل 22ر676 دوالر لالوقية.

الدوالر يلتقط اأنفا�سه بعد �سعود قوي 
•• لندن-رويرتز:

تراجع الدوالر عن اأعلى م�ستوياته يف اأ�سبوعن مقابل �سلة عمالت رئي�سية 
ام�س لكنه يو�سك على ت�سجيل اأكب ارتفاع اأ�سبوعي له يف عام بفعل توقعات 
مدى  على  كبري  ارتفاع  وبعد  االمريكي  النقدي  التحفيز  برنامج  بانهاء 
يومن قام بع�س امل�ساربن بجني االرباح من الدوالر. و�ساعد هذا اليورو 

على التعايف من اأدنى م�ستوى يف اأ�سبوعن الذي �سجله اأم�س االأول .
الفائدة  اأ�سعار  اليورو الن عوامل  ارتفاع  اأن ي�ستمر  املتوقع  لكن لي�س من 
ت�سب يف م�سلحة الدوالر وف�سال عن ذلك فان ارتفاع عوائد �سندات دول 
جنوب اأوروبا يف ظل موجة بيع يف اأ�سواق ال�سندات العاملية يعقد م�سكالت 
منطقة اليورو وا�ستقر الدوالر مقابل �سلة عمالت عند 917ر81 مبتعدا 
145ر82 الذي �سجله اخلمي�س  اأ�سبوعن البالغ  اأعلى م�ستوياته يف  عن 

لكنه مرتفع 6ر1 باملئة على مدى اال�سبوع.
وا�ستقر اليورو عند 3215ر1 دوالر لكنه ابتعد كثريا عن اأعلى م�ستوى يف 

اأربعة اأ�سهر البالغ 3414ر1 دوالر الذي �سجله يوم االربعاء.
وارتفع الدوالر 6ر0 باملئة مقابل العملة اليابانية اىل 85ر97 ين مقرتبا 

من 29ر98 ين وهو اأعلى م�ستوى �سجله اأم�س االأول.
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العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/296 مدين كلي                              
اىل املدعى عليه /1-  �سيخ �سلمان م�سعود  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  ب���در    اب��و زك��ي وميثله: نبيه احمد  ف��را���س احمد   /
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه با�سالح م�ساكل ت�سريب املياه ال�سادرة 
من �سقته اىل �سقة املدعي والزامه بالتعوي�س عن ال�سرر املت�سبب به بقيمة 
الدعوى والر�سوم وامل�ساريف  تاريخ رفع  ( والفائدة 12% من  )16.500 درهم 
واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االثنن املوافق 2013/7/8 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل ، 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/645 جتاري كلي                              

اىل املدعى عليه /1-  ع�سام حممد داوود    جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ حممد �سعيد دملوك بن عمان املهريي وميثله: نبيه احمد بدر   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�سامن مببلغ 
اعتبارا   %12 بواقع  املبلغ  ه��ذا  عن  التاخريية  والفائدة   ) دره��م   4.410.000(
من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/7/2 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/274 جتاري جزئي                              

اىل امل��دع��ى عليه /1-  رب�����س دي���رج ج��ي يف    جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / الرواد للكهربائيات )�س.ذ.م.م(   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )52.755 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم 
لذا فانت   ch1.A.1 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2013/7/9  الثالثاء 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/391 جتاري جزئي                              
ال��دي��ن ح�سن م��ن�����س��ى    جم��ه��ول حم��ل االقامة  ن���زار  امل��دع��ى عليه /1-   اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  التجاري  قد  ابوظبي  املدعي / بنك  ان  مبا 
املطالبة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي  للبنك مبلغ وقدره )15628.78 درهم( 
ب��واق��ع 12% من  وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية 
ي��وم االربعاء  ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�سة  ال��دع��وى وحتى ال�سداد  ت��اري��خ رف��ع 
املوافق 2013/6/26 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/656 جتاري كلي                              

اىل املدعى عليه /1-  زوم االمارات لالعمال االلكرتوميكانيكية ذ.م.م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة ايرو�س للمعدات الهند�سية وميثله: احمد 
بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  القاري  عبداحلميد  علي 
خبري متخ�س�س مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2013/7/3  االربعاء  لها جل�سة يوم  وحددت 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل .
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/147 جتاري كلي                              
اىل املدعى عليه /1-  �ساف مارين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
عبداحلميد  علي  اح��م��د  ومي��ث��ل��ه:  ع  م  ���س  للتاأمن  االم����ارات  �سركة   /
القاري قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
املعادل ملبلغ  بان تدفع للمدعية مبلغ وق��دره )34.739 دوالر امريكي ( 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   127.839.52(
على املبلغ املذكور بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من الكفالة. وبجل�سة 2013/6/17 

قرر وكيل املد عى برتك اخل�سومة قبلكم،.
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/395 عقاري كلي                                
اىل املدعى عليه /1-  �سركة بارامونت ريل �ستيت جمهول حمل االقامة مبا 
م�سعود  عبدالعزيز خليفة  ابراهيم حممد �سبة وميثله:  / عالء  املدعي  ان 
العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  الهنائي  �سيخان 
بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(   823.099( مببلغ  عليهما  املدعى  وال��زام 
واالتعاب.   وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/4 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة .
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/772 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدها/1- �سركة نيفا�س للتجارة ذ.م.م 2- امباالت فيتيل 
حم��م��د ك��وت��ي ع��ب��دامل��ن��اف  جم��ه��ويل حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان طالب 
بوج�سيم    �سعيد  را�سد حممد  ع وميثله:  م  �س  امل�سرق  بنك  التنفيذ/ 
بدفع  والزامكما  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكما  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1180456( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة . عليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/313 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ حممد ابو الكالم �سغري   العنوان بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/5/21م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
القبي�سي  غ��امن  م��ب��ارك علي  م���وزه   / اع���اله ل�سالح  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة 
بان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
ي��وؤدي اىل املدعية مبلغا وق��دره )9.000 دره��م ( والزمته بامل�ساريف  . 
قابال  2013/6/17  حكما  املوافق  بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  �سدر 
هذا  لت�سلمك  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��وم��ا   30 خ���الل  لال�ستئناف 

امل�ستند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/312 جتاري جزئي  

بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  ماهي�س  جوبي  عليه/  املحكوم  اىل 
املوافق 2013/5/21م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�سالح / موزه مبارك علي غامن القبي�سي بالتايل: حكمت 
املدعية  اىل  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة 
مبلغا وقدره )8500 درهم ( والزمته بامل�ساريف  . �سدر بتوقيعي وختم 
املوافق 2013/6/17  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30  بتاريخ  املحكمة 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/92 جتاري جزئي  

بتاريخ  انه  بالن�سر نعلمك  العنوان  العرنة  ابراهيم حممد  املحكوم عليه/  اىل 
املوافق 2013/5/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�سالح / موزه مبارك علي غامن القبي�سي  عن  نف�سها وب�سفتها وكيلة 
ورثة مبارك على غامن القب�سيي بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 
وقدره  مبلغا  وب�سفتها  نف�سها  عن  املدعية  اىل  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر   . بامل�ساريف.   والزمته  دره��م   40533
املوافق 2013/6/17  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/836 

املحكوم عليهم : رويال هاو�سينج - منفذ بيع ابوظبي العنوان: بالن�سر  نعلمكم انه يف 
حكما  ابوظبي  االيجارية/  املنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/5/27 تاريخ 
مبثابة احل�سوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املحكوم له : 1- موزة مبارك علي 
غامن القبي�سي 2- ورثة/مبارك علي غامن القبي�سي حكمت اللجنة اوال: بالزام املدعى 
عليها باخالء عن النزاع املبينة بال�سحيفة والعقد، وت�سليمها  للمدعية ب�سفتها. ثانيا: 
الزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية ب�سفتها القيمة االيجارية للعن مو�سوع النزاع 
وفقا للقيمة املحددة بعقد االيجار وقدرها 23.000 درهم �سنويا من تاريخ انتهاء العقد  
2012/12/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي. ثالثا: الزام املدعى عليها بامل�ساريف.   حكما 
�سدر  امل�ستند.  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  )15يوما(  خالل  لال�ستئناف  قابال 

بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/833 

املحكوم عليه : االمل والفرج للعقارات وال�سيانة العامة العنوان: بالن�سر  نعلمكم 
االيجارية/  املنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/4/28 تاريخ  يف  ان��ه 
ابوظبي حكما مبثابة احل�سوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املحكوم لهم 
العن مو�سوع  املدعى عليها من  باخالء   - القبي�سي  ورث��ة مبارك علي غامن   :
الطوا�س-  الكرتا-  �سارع  املدعن ت 9-�سرق 4  ببناية  التداعي رقم 3 �سقة 107 
ب��ج��وار ح��ام��د �سنرت- وال����زام امل��دع��ى عليها ب�����س��داد االج���رة اع��ت��ب��ارا م��ن تاريخ 
للعن  الفعلي  الت�سليم  متام  تاريخ  وحتى    2013/1/22 يف  االيجار  عقد  انتهاء 
املوؤجرة بواقع االجرة ال�سنوية امل�سماة بالعقد، والزمتها امل�ساريف. حكما قابال 

لال�ستئناف خالل )15يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند.  
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/832 

املحكوم عليها : �سركة امل�ساحة الوا�سعة للت�سميم والديكور  العنوان: بالن�سر  نعلمكم 
انه يف تاريخ 2013/5/7 قد حكمت عليكم جلنة ف�س املنازعات االيجارية/ ابوظبي حكما 
مبثابة احل�سوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املحكوم لها/ موزة مبارك علي غامن 
القبي�سي- عن نف�سها وب�سفتها وكيلة عن ورثة/ مبارك علي غامن القبي�سي. 1- باخالء 
خالية  للمدعية  وت�سليمها  االي��ج��ار،  بعقد  املبينة  لها  امل��وؤج��رة  العن  من  عليها  املدعى 
من ال�سواغل و�ساحلة لال�ستعمال. 2- الزام املدعى عليها بالقيمة االيجارية ال�سنوية 
امل�ستحقة عن للعن من تاريخ انتهاء العقد يف 2012/4/18 وحتى تاريخ االخالء الفعلي 
الر�سوم وامل�سروفات. حكما قابال  الزام املدعى عليها  بواقع )28.000 درهم( �سنويا 3- 

لال�ستئناف خالل )15يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند.  
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/609   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

اكليم  الدين  قي�س  ميثلها  البناء  مواد  لتجارة  الدين  قي�س  �سركة  مدعى/ 
مياه بنغايل اجلن�سية اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: جنم الدين دفع اهلل 
درهم     23550 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  ال�سودان   اجلن�سية: 
بالن�سر    ال�سودان عنوانه:  الدين دفع اهلل اجلن�سية:  املطلوب اعالنه / جنم 
االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة       - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/6/12
قلم احلكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10824 بتاريخ   2013/6/22     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/235   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�سية:  عبداحلق  ليت  ح�سن  كمال  مدعى/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  اليمن  اجلن�سية:  جدعان  حممد  �سالح  احمد 
مببلغ 2000 درهم املطلوب اعالنه /  احمد �سالح حممد جدعان اجلن�سية: 
اليمن   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة  بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/6/10
قلم احلكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

    فقدان �سهادة ا�سهم         
يعلن ال�سيد/ �سياح حممد مو�سى القبي�سي امارات 
اجلن�سية عن فقدان �سهادة ا�سهم �سادرة من م�سرف 
على من   ) �سهم   6516 )ب��ع��دد  اال���س��الم��ي  اب��وظ��ب��ي 
او  امل���ذك���ورة  امل�����س��رف  اىل  ت�سليمها  ب��رج��اء  ي��ج��ده��ا 

االت�سال على رقم 0506228833 م�سكوراً.

  اعالن تغيري ا�سم
حامل  ادي���ودي،  كونهيكناران  مانيل  ف���اداك  بابو  �سوبا�س  )اأك�����س��ا(  وال��د  ان��ا 
تاريخ  الهند،  )كوزهيكود(  من  )G2805417(م�سدر  رق��م  هندي  ج��واز 
2007/5/25م العنوان الدائم )فاداكي مانيل فيدو( بريد برابا،  فيالريكوندا، 
 70919  : ���س ب  احل��ايل  العنوان  الهند  ك��ريال- 671533  ك��ا���س��اراق��ود،  قرية 
ابوظبي، دولة االمارات العربية املتحدة. مبوجب هذا اخلطاب التم�س تغيري 
من  ا�سدر   )J5524551( رقم  ج��واز  حامل  اك�سا(   ( القا�سرة  ابنتي  ا�سم 
اىل  اك�سا  تاريخ 2011/2/27م من  املتحدة،  العربية  االم��ارات  دولة  ابوظبي 

اك�سا �سوبا�س اديودي يف ا�سرع وقت ممكن.

فقدان جواز �سفرت
ف������������ق������������دت  امل������������دع������������وة/ 
احمد  ����س���ي���ن���ت���ال���ي���م���وورك 
اجلن�سية   اثيوبيا   - ا�سفاو  
رق����م  ����س���ف���ره���ا  ج���������واز    -
)669231(     من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم      

050/6162580

فقدان جواز �سفرت
برمياثيالكا  املدعو/  فقد  
ك��االه��ى ك��ان��ك��ان��اجم��ى    - 
�سريالنكا اجلن�سية  -  جواز 
�سفره رقم )4037947(     
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت�������س���ال 

050/6162580

فقدان جواز �سفرت
فلورديليزا  امل��دع��و/  ف��ق��د  
ب��ري��ون��ي�����س ب��اج�����س��ي��ك     - 
جواز    - اجلن�سية   فلبن 
�سفره رقم )3256285(     
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت�������س���ال 

050/6162580

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ حم���م���د 
ن���ظ���ام ال���دي���ن اف����الط����ون   - 
بنغالدي�س اجلن�سية  -  جواز 
)0269190( رق��م  �سفره 

���س��ادر م��ن بنغالدي�س     من 
يجده عليه االت�سال بتليفون 
رقم      050/1112330

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ ن����اداث����وت����و 
ب�����رمي�����ه زك������ري������ا ن����اداث����وت����و 
ا���س��م��اع��ي��ل  - هندي  ب��رمي��ه 
�سفره  ج�����واز    - اجل��ن�����س��ي��ة  
)7375203(�سادر  رق���م 
م�����ن ال�����ه�����ن�����د     م�����ن يجده 
رقم       بتليفون  االت�سال  عليه 

050/5161695

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ طارق عبداهلل 
�����س����ي����د حم�����م�����د ع�����ب�����داهلل 
اجلن�سية   ب���اك�������س���ت���اين   -
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز    -
)374731(      من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم      

050/6214161

العدد  10824 بتاريخ 2013/6/22   
 اعالن حكم بالن�سر

2012/374 مدين جزئي
مكتب  املختار  حمله  العنوان:  �سركات  �سكوى  اجلن�سية:  البحرية  للخدمات  /نيتوز  املدعى  ا�سم 
كورني�س  اخليمة-  را�س  الكائن يف  ال�سيد-  وكامل حممد  عيد  بن  احمد  عبدالكرمي  املحامين/ 
القوا�سم- بناية اجلزيرة- الطابق الرابع- �سقة  401-   0505891274   اىل املدعى عليه: روميو 
ديزاين وميثله/ حممد جافيد جمال جمهول مكان االقامة- يرجى االحاطة بان املحكمة ا�سدرت 
اىل  ت��ودي  ان  عليها  املدعى  بالزام  املحكمة:  حكمت  التايل:  احلكم   2013/4/18 وبتاريخ  بحقك 
املدعية مبلغا ماليا مقداره )43743 درهم( تعوي�سا ادبيا مقداره )1257 درهم( والزمتها امل�ساريف 
ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للن�سر، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اليه فان املحكمة �سوف 

تتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 10824 بتاريخ 2013/6/22   

)املثري لل�ستائر- ذ م م(
 بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املثري لل�ستائر 
يعلن   ، اأعاله  املذكورة  ال�سركة  بت�سفية  واخلا�س  م  م  ذ   -
امل�سفى / اأمري �سعد يو�سف عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعالة 
فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة املذكورة اعالة علية 
 ، امل�سفى  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم 
وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوم من تاريخ االإعالن 
، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�سقط حقه 

باملطالبة .
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10824 بتاريخ 2013/6/22   

)ليدر للمقاولت البحرية - ذ م م(
 بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ليدر للمقاوالت 
 ، اأعاله  املذكورة  ال�سركة  بت�سفية  م واخلا�س  م  ذ   - البحرية 
يعلن امل�سفى / اأمري �سعد يو�سف عن ت�سفية ال�سركة املذكورة 
املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة 
اعالة علية التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل 
امل�سفى ، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوم من تاريخ 
باالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، االإعالن 

ي�سقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:قو�س قزح لالعمال امليكانيكية والكهربائية 
Rainbow:ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :189641     بتاريخ :2013/4/7
با�س��م:قو�س قزح لالعمال امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م

وعنوانه:العنوان:م�سفح ال�سناعية - �س.ب:8467 - هاتف:025559932 - فاك�س:025559726
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 37 :

ور�سة خراطة تركيب وت�سغيل املعدات امليكانيكية ، ا�سالح املكائن واملعدات البحرية و�سيانتها ، تركيب معدات 
ابار النفط والغاز الطبيعي و�سيانتها ، اعمال الطالء املقاومة للحرائق ، اعمال الطالء والدهانات للمباين ، 

املقاوالت امليكانيكية ، املقاوالت الكهربائية .
باللون  قطره  �سكل  اع��اله   i ج��رف  واالزرق  االخ�سر  ب��االل��وان   Rainbow عن  العالمة:عبارة  و�سف 
االزرق  باللون  مقو�سة  خطوط  اال���س��الع  وج��ان��ب  مقو�سه  ا�سالعه  مثلث  �سكل  ال�سكل  ي�سار  وعلى  االزرق 

واالخ�سر.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  يونيو 2013 العدد 10824   

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
)FEROL(-:بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 174004    بتاريخ : 23 /   05  /   2012
با�س��م:  �سركة البادية للتجارة العامة. 

وعنوانه: دبي  – االمارات العربية املتحدة �س ب: 33768 ت: 2237737-04 ف- 04-2327735
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات …

زيت ت�سحيم ال�سيارات وال�ساحنات.
بالفئة: 03

و�سف العالمة -: العبارة  FEROL بالالتينية  باللون االأبي�س  على خلفية حمراء بداخلها �سكل قطرة.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالبيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  22  يونيو 2013 العدد 10824
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يبداأ بايرن ميونيخ، املتوج بثالثية تاريخية، حملة 
الدفاع عن لقبه بطال للدوري االملاين لكرة القدم 
مع مدربه  بوند�سليغه  االول يف  اختباره  ويخو�س 
بورو�سيا  مب��واج��ه��ة  غ���واردي���وال  جو�سيب  اجل��دي��د 

مون�سنغالدباخ يف التا�سع من اب-اغ�سط�س املقبل.
يوب  خليفة  بقيادة  حافال  بايرن  مو�سم  و�سيكون 
هاينكي�س، اذ يخو�س مباراة كاأ�س ال�سوبر االوروبية 
بعد  االنكليزي  ت�سل�سي  �سد  اب-اغ�سط�س   30 يف 
على  اوروب����ا  اب��ط��ال  دوري  مل�سابقة  بطال  تتويجه 
ي�سارك يف  ح�ساب مواطنه بورو�سيا دورمتوند، ثم 

ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الن��دي��ة امل��ق��ررة يف امل��غ��رب ب��ن 11 
�سي�سطره  ما  املقبل  االول-دي�سمب  كانون  و21 
للدخول اىل العطلة ال�ستوية التقليدية ويف جعبته 

مباراة موؤجلة من الدوري املحلي.
ان  بعد  مون�سنغالدباخ  مع  املوعد  بايرن  و�سيجدد 
واجهه املو�سم املا�سي يف اجلولة االفتتاحية اي�سا، 
لكنه ياأمل ان ال تكرر نتيجة تلك املباراة النه �سقط 
حينها على ار�سه �سفر-1 قبل ان ي�سرتد اعتباره 
مباراته  يف   3-4 ب��ال��ف��وز  اخل��ت��ام��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
االخرية يف الدوري مع هاينكي�س الذي قاد النادي 

املاين  فريق  اول  لي�سبح  املن�سرم  املو�سم  البافاري 
ودوري  املحلين  وال��ك��اأ���س  ال����دوري  بثالثية  ي��ت��وج 

ابطال اوروبا.
ع��ن لقب  ت��ن��ازل  ال���ذي  ل��دورمت��ون��د  بالن�سبة  ام���ا 
الدوري لغرميه البافاري وخ�سر امامه نهائي دوري 
الكاأ�س  ع��ن لقب  اي�سا  ي��ده  وت��ن��ازل على  االب��ط��ال 
املحلية، فيبداأ م�سواره على ملعب اوغ�سبورغ فيما 
ي�ستقبل ليفركوزن، ثالث املو�سم املا�سي، فرايبورغ 
ويختتم الدوري يف 10 ايار-مايو ب�سبب التح�سري 

خلو�س مونديال البازيل 2014.

بايرن ي�ستهل مو�سمه مبواجهة مون�سنغالدباخ 
الذي  االخ��ري  ب��ان  مي�سي  ليونيل  االرجنتيني  النجم  حمامو  اك��د 

اتهم بالتهرب من دفع ال�سرائب بريء متاما ام�س.
وبالن�سبة اىل هوؤالء فان مي�سي الذي �سيمثل امام املحكمة يف 17 
القوانن  ب��دق��ة  ي��ح��رتم  ب�سهادته  ل���الدالء  املقبل  ايلول-�سبتمب 
ر�سمي  بيان  يف  في�سيانا  خواريز  املحاماة  مكتب  وق��ال   . اال�سبانية 
ب��ان موكلنا  ن��وؤك��د  ب���راءة موكلنا.  وزع���ه نحن واث��ق��ون مت��ام��ا م��ن 
واثقون  لكننا  الحقا،  �ستحدد  والتي  عليه  املرتتبة  املبالغ  �سيدفع 
اي�سا بانه قام بت�سديد ما يتوجب عليه وا�ساف البيان نحرتم قرار 
الق�ساء ون�سع انف�سنا يف ت�سرف العدالة اليجاد حل لهذه املع�سلة 
من  التهرب  تهمة  اخلمي�س  ام�س  وج��ه  اال�سباين  الق�ساء  وك��ان   .

ايلول-  17 التحقيق يف  وا�ستدعاه اىل  ال�سرائب اىل مي�سي  دفع 
حمكمة  با�سم  الناطق  اعلن  كما  ب�سهادته  ل��الدالء  املقبل  �سبتمب 
دفع  م��ن  بالتهرب  ووال���ده  مي�سي  اىل  التهمة  ووج��ه��ت  بر�سلونة. 
ال�سرائب بقيمة اكر من 4 مالين يورو وياأتي ا�ستدعاء مي�سي 
 12 الق�ساء يف  الذي فتحه  التحقيق  اثر  املحكمة  امام  املثول  اىل 
خورخي  ووال��ده  االرجنتيني  النجم  بحق  احل��ايل  حزيران-يونيو 
خو�سيه  بر�سلونة  حمكمة  با�سم  الناطق  وق��ال  مي�سي.  هورا�سيو 
هذه  متابعة  القا�سي  ق��رر  بر�س  فران�س  لوكالة  كومباين  ميغيل 
الق�سية وقد قام با�ستدعاء مي�سي ووالده يوم 17 ايلول-�سبتمب 

وا�ساف لقد وجهت اليهما التهمة .

حمامو مي�سي يوؤكدون براءته

اأحرز �سائق فريق �سكاي دايف دبي 
ومالحته  الكتبي  را�سد  للراليات 
اأم�س  ه���ي���بيل  ك���اري���ن���ا  االأمل���ان���ي���ة 
للرتتيب   28 امل��رك��ز  )اجل��م��ع��ة( 
االفتتاحية  اجل���ول���ة  ب��ع��د  ال��ك��ل��ي 
م��ون��ت��ي ل��رين��و ل����رايل ���س��ردي��ن��ي��ا � 
اجلولة ال�سابعة من بطولة العامل 
املو�سم،  ل���ه���ذا  )ف���ي���ا(  ل���ل���رال���ي���ات 
نهاية  عطلة  خ���الل  ي��ق��ام  وال����ذي 

االأ�سبوع اجلاري.
للراليات  دب����ي  ���س��ائ��ق  وي�������س���ارك 
�سكودا  ب�����س��ي��ارة  �سردينيا  رايل  يف 
من  امل��زي��د  واكت�ساب  املتعة  بهدف 
اخل�����بة وامل����ه����ارة، ول��ي�����س بهدف 
املناف�سة  اأو  البطولة  نقاط  ح�سد 
يف الفئة الثانية من بطولة العامل 
���س��ي(، بينما  اآر  ل��ل��رال��ي��ات )دب��ل��ي��و 

و�سول  ����س���دي���د  ب�����س��غ��ف  ي��ن��ت��ظ��ر 
�سيارته اجلديدة فورد في�ستا اآر 5 

ال�سهر املقبل. 
وي���������س����ارك ف����ري����ق ����س���ك���اي داي����ف 
ب��ط��ول��ة العامل  ل��ل��رال��ي��ات يف  دب���ي 
�سمو  ب��رع��اي��ة   2013 ل��ل��رال��ي��ات 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
جمل�س دبي الريا�سي. كما حتمل 
�سيارة الفريق خالل م�ساركتها يف 
�سعار  امل��رم��وق��ة  العاملية  البطولة 
االإمارات   - دب��ي   2020 )اك�سبو 
امل����ت����ح����دة( يف م����ب����ادرة  ال���ع���رب���ي���ة 
الرتويج  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  وط��ن��ي��ة 
ب�سرف  للفوز  اخلليج  ل��وؤل��وؤة  مللف 
الكبري.   العاملي  احلدث  ا�ست�سافة 
الكتبي حول م�ساركته يف  وحتدث 

تتعلق  ل��ن  ق��ائ��اًل:  �سردينيا  رايل 
�سريعة  اأزمنة  بت�سجيل  م�ساركتي 
يف مراحل رايل �سردينيا اأو بطولة 
العامل للراليات � الفئة الثانية. اإن 
اال�ستمتاع  ع��ل��ى  ت��رك��ز  م�ساركتنا 
بقيادة �سيارة الرايل وعدم ارتكاب 
اأخطاء، وتهيئة نف�سي ذهنياً وبدنياً 
�سيارتي  قبل اجللو�س خلف مقود 

اجلديدة فورد في�ستا اآر 5 .
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه ت�����������س�����در �����س����ائ����ق 
فولك�سفاجن الفرن�سي �سيبا�ستيان 
بفارق  االفتتاحية  املرحلة  اأوجيه 
الفنلدي  مناف�سه  عن  ثانية   5.3
اإيفجني  وج���اء  ه��ريف��ون��ن،  ميكو 

نوفيكوف ثالثاً.
مناف�سات  يف  ال��ط��ل��ي��ع��ة  ق����اد  ك��م��ا 
العامل  بطولة  م��ن  الثانية  الفئة 

للراليات ال�سائق البولندي روبرت 
كوبيكا تاله االأملاين �سيب ويجاند 
العزيز  ع��ب��د  وال���ق���ط���ري  ث���ان���ي���اً، 

الكواري ثالثاً.
اجلمعة،  م�ساء  ليلي  توقف  وبعد 
�سباح  املت�سابقون جمدداً  ي�ستاأنف 

ال�سبت )22 يونيو(.
م��ن��اف�����س��ات��ه��م حول  و����س���ت���رتك���ز   
مناطق الغابات مبناظرها اخلالبة 
اأكوتو  مونتي  بلدتي  من  بالقرب 
الرايل  ي�سل  اأن  ق��ب��ل  وج��ال��ل��ورا، 
م��رح��ل��ة خا�سة   16 ي�����س��م  ال����ذي 
م�س���������������اء  نهايته  اإىل  بال�سرعة 
م��ن متحف  ب��ال��ق��رب  ال��ي��وم  نف�س 
اأولبيا  بلدة  لالآثار يف  برين  مولو 
بعد اجتياز 304 كم من الدروب 

الوعرة. 

فونتا  ارينا  ملعب  اىل  ال�سبت  اليوم  االنظار  تتجه 
كال�سيكية  موقعة  يحت�سن  ال��ذي  �سلفادور  يف  نوفا 
يف  وايطاليا  اللقب  وحاملة  امل�سيفة  البازيل  بن 
املجموعة  مناف�سات  م��ن  االخ���رية  الثالثة  اجل��ول��ة 

االوىل لكاأ�س القارات املقررة حتى 30 احلايل.
لهذه  اال�سا�سي  املحفز  اال�سباين  املنتخب  و�سيكون 
مواجهة  لتجنب  ي�سعيان  املنتخبن  الن  امل��وق��ع��ة 
ال��دور ن�سف النهائي بعد  ابطال العامل واوروب��ا يف 
ان �سمنا تاأهلهما اىل هذا الدور يف اجلولة ال�سابقة 
بفوز البازيل على املك�سيك 2-�سفر وايطاليا على 

اليابان 3-4.

الثانية  املجموعة  �سدارة  ح�سم  اىل  ا�سبانيا  وتتجه 
االوروغ����واي  االوىل على  اجل��ول��ة  ف���ازت يف  ان  بعد 
اخلمي�س  ام�����س  ث��م   1-2 اجلنوبية  ام��ريك��ا  بطلة 
على تاهيتي بطلة الكونكاكاف بنتيجة كا�سحة 10-

�سفر.
نيمار،  امل��ت��األ��ق  ب��ق��ي��ادة  ال��بازي��ل��ي  املنتخب  وي��ب��دو 
املنتقل من �سانتو�س اىل بر�سلونة اال�سباين مقابل 
ف��ائ��زا من  االوف���ر حظا للخروج  ي���ورو،  57 مليون 
موقعة الغد ا�ستنادا اىل العر�سن اللذين قدمهما 
امام اليابان )3-�سفر( واملك�سيك )2-�سفر( واىل 
ال�سورة التي ظهر بها املنتخب االيطايل امام اليابان 

حيث عانى بدنيا وفنيا يف جماراة ال�ساموراي االزرق 
لكنه متكن بواقعيته املعتادة من اخلروج فائزا 3-4 
بف�سل هدف متاأخر ل�سيبا�ستيان جوفينكو يف مباراة 

تخلف خاللها �سفر-2.
انه  هو  اوروب���ا  بطل  و�سيف  يزيد من �سعوبة  وم��ا 
بريلو  ان��دري��ا  دون جنمه  ال��بازي��ل  لقاء  �سيخو�س 

الذي تعر�س امام اليابان ال�سابة يف ربلة ال�ساق.
وقال طبيب املنتخب االيطايل انريكو كا�ستيالت�سي 
ل��ق��د اج��ري��ن��ا ل���ه ف��ح�����س��ا اك����د وج����ود ���س��د ع�سلي، 

وم�ساركته �سد البازيل م�ستحيلة .
وكان بريلو خا�س مباراته الدولية رقم 101 �سد 
اللقاء االول  اف�سل العب يف  ان اختري  اليابان بعد 
من  الت�سجيل  افتتح  بعدما  املك�سيك  �سد  لفريقه 

ركلة حرة رائعة.
و�سيلعب عامل االرهاق دوره يف موقعة ال�سبت التي 
 2009 ن�سخة  يف  املنتخبن  مل��ب��اراة  اع���ادة  �ستكون 
حن فازت البازيل بثالثية نظيفة اي�سا يف الدور 
ال��ع��امل حينها بعد  اب��ط��ال  م��ن��ه  ال���ذي خ���رج  االول 
خ�����س��ارت��ه��م ام����ام م�����س��ر اي�����س��ا، وق���د حت���دث مدرب 
االزوري ت�سيزاري برانديلي عن هذه امل�ساألة قائال: 
الذين  الالعبن  ع��دد  على  حاليا  من�سب  تركيزنا 

بامكاننا ا�ستعادتهم )تعافيهم من االرهاق(. املباراة 
�سد البازيل مهمة جدا وال يجب اال�ستهانة بها .

احتواء  كيفية  لبانديلي  اال�سا�سي  الهم  و�سيكون 
املباراتن  رائ���ع���ن يف  ه��دف��ن  ���س��ج��ل  ال����ذي  ن��ي��م��ار 
االول���ي���ن ل��ب��الده وه���و ي��اأم��ل ان ي��رف��ع غ��ل��ت��ه �سد 
ايطاليا التي حتدث عن مواجهتها قائال: انا �سعيد 
�ستكون  ايطاليا  امام  املباراة  لت�سجيلي هدفن لكن 
ا�سجل  ان  وام���ل  رائ���ع  ف��ري��ق  ان��ه��م  ل��ل��غ��اي��ة.  �سعبة 
طاملا  بها  ا�سجل  التي  الطريقة  تهمني  ال  �سدهم. 

اين ا�ساعد املنتخب الوطني .
وتعيد مباراة اليوم اىل االذهان الكثري من املواجهات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ن ال��ع��م��الق��ن امل��ت��وج��ن م��ع��ا بلقب 
ابطال العامل 9 مرات، ولعل اهمها نهائي مونديايل 
فائزة يف  ال��بازي��ل  و1994 حن خرجت   1970
اال�سطورة  بقيادة   1-4 بنتيجة  االوىل  املنا�سبتن، 
تعادلهما  ب��ع��د  ال��رتج��ي��ح  ب��رك��الت  وال��ث��ان��ي��ة  بيليه 

�سفر-�سفر يف الوقتن اال�سلي واال�سايف.
ويف املجمل تواجه الطرفان �ست مرات يف البطوالت 
ن�سف  واولها يف  العامل  كاأ�س  5 يف  بينها  الر�سمية، 
نهائي  2-1 ثم  ايطاليا  ف��ازت  1938 حن  نهائي 
مك�سيكو 1970 ومباراة املركز الثالث يف االرجنتن 

2-1 وال���دور الثاين  1978 حن ف��ازت ال��بازي��ل 
3-2 يف  م��ن ا���س��ب��ان��ي��ا 1982 ح��ي��ث ف���از اي��ط��ال��ي��ا 
الواليات  ن��ه��ائ��ي  اىل  ا���س��اف��ة  ال��ل��ق��ب،  اىل  طريقها 
كاأ�س  م��ن  االول  ال���دور  وم��واج��ه��ة   1994 املتحدة 

القارات 2009.
وتعود املواجهة االخرية بينهما اىل 21 اذار-مار�س 
مباراة  ودي��ا يف جنيف يف   2-2 تعادال  املا�سي حن 
تخلف خاللها االزوري �سفر-2. وب�سكل عام تواجه 
 7 ال��بازي��ل  وف���ازت  ال�سابق  م��رة يف   15 املنتخبان 

مرات وايطاليا 5 مرات مقابل 3 تعادالت.
وعلى ملعب ا�ستاد غوفرنادور ماغالهايي�س يف بيلو 

يف  والياباين  املك�سيكي  املنتخبان  يلتقي  هوريزنتي، 
نف�س التوقيت يف مباراة هام�سية ي�سعى خاللها كل 
من الطرفن اىل توديع البطولة بفوز �سريف يحفظ 

له ماء الوجه.
الدور  يف  ملواجهتهما  اع���ادة  امل��ب��اراة  ه��ذه  و�ستكون 
فازت  2005 ح��ن  ع��ام  ذات��ه��ا  البطولة  م��ن  االول 
الر�سمية  امل��ب��اراة  كانت  بانها  علما   ،1-2 املك�سيك 
مرات  ث��الث  ودي��ا  تواجها  لكنهما  بينهما  الوحيدة 
وفازت اليابان باالوىل عام 1996 )3-2( قبل ان 
 1998 عامي  و�سفر-1(   2-1( التاليتن  تخ�سر 

و2000.

برعاية حمدان بن حممد

جنم فريق �سكاي دايف دبي للراليات ي�ستمتع بنكهة املناف�سة الأول مرة يف رايل �سردينيا
الفرن�سي اأوجيه يف ال�سدارة وهريفونن ثانيًا والقطري الكواري ثالثًا خلف البولندي كوبيكا والأملاين ويجاند

اإ�سبانيا حمفزها الأ�سا�سي

موقعة كال�سيكية بني الربازيل واإيطاليا يف كاأ�س القارات

املائية  االأل��ع��اب  مهرجان  ا�ستقطب 
بنادي الذيد �سمن فعاليات جمل�س 
ال�سارقة الريا�سي بحكومة ال�سارقة 
لالن�سطة ال�سيفية اأكر من 300 
االأن�سطة  امل�����س��ارك��ن يف  م��ن  ط��ال��ب 
اإم���ارة  اأن��دي��ة  خمتلف  يف  ال�سيفية 
ويعد  ال�سبابية  وامل���راك���ز  ال�����س��ارق��ة 
امل���ه���رج���ان واأح������د م���ن اأه�����م واأب�����رز 
بقبول  حت���ظ���ى  ال���ت���ي  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
للفعاليات  امل��ن��ت�����س��ب��ون  وم�����س��ارك��ة 
ال�����س��ي��ف��ي��ة ن���ظ���را مل����ا ت���ق���دم���ه من 
على  عالوة  ممتعة  مائية  مناف�سات 
نادي  اإدارة  قبل  من  التنظيم  ح�سن 

الذيد للفعاليات .
و�سملت املناف�سات اإجراء م�سابقات يف 
م�سابقة 25 م حرة و�سابقة 100م 
و  البالونات  تفجري  وم�سابقة  ح��رة 
عبور امل�سبح باالطراف البال�ستيكية 

و جمع الكرات امللونة.
امل��ه��رج��ان خليفه  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����س��ر 
ب��ن ه��وي��دن رئي�س جمل�س  ع��ب��داهلل 
الريا�سي  الثقايف  الذيد  نادي  اإدارة 
وحم��م��د ح��م��دان ب��ن ج��ر���س ع�سو 
املدير  ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
وخليفه  اجلامعية  للمدينة  ال��ع��ام 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  القايدي 

الذيد والدكتور حمود العنزي مدير 
املنظمة  اللجنة  وع�سو  الذيد  نادي 
ع�سو  ال��دوخ��ي  وي��ا���س��ر  للفعاليات 
ال�سيفية  لالن�سطة  العليا  اللجنة 
من  العظيم  عبد  حممد  وال��دك��ت��ور 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي والدكتور 
زك���ي ي��ح��ي��ى ع��ب��د اهلل م�����س��رف عام 

املركز ال�سيفي يف نادي الذيد.
ت�������وج ال�������س���ي���د خ���ل���ي���ف���ة ال����ق����اي����دي 
واحلا�سرين اجلوائز على الفائزين 
التايل  ال���ن���ح���و  ع���ل���ى  ج������اءت  ال���ت���ي 
باملركز  ف����از  ح����رة  م   25 م�����س��اب��ق��ة 
االول عمر احمد من نادي ال�سارقة 
وب���امل���رك���ز ال���ث���اين ع��ل��ي خ��ل��ي��ف��ة بن 
ال��ذي��د وباملركز  ن���ادي  ه��وي��دن م��ن 
ال���ث���ال���ث م��ن�����س��ور ع���ي���د م����ن ن����ادي 

احلمرية.
فحل  ح��رة  100م  م�سابقة  يف  ام��ا 
خ��ل��ي��ل ا���س��م��اع��ي��ل م���ن ن����ادي الذيد 
من  اب��راه��ي��م  واح��م��د  االول  باملركز 
وادهم  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  دب��ا احل�سن 

احمد من ال�سارقة باملركز الثالث .
فقد  البالونات  تفجري  م�سابقة  ويف 
ال��ث��ن��ائ��ي حم��م��د رام����ز ابازيد  ج���اء 
ن����ادي احلمرية  واح��م��د ع����ادل م��ن 
باملركز االول وعبد اهلل خليفة وعلي 

الذيد  ن��ادي  من  هويدن  بن  خليفة 
الثالث  باملركز  وجاء  الثاين  باملركز 
م���ن ن����ادي ال��ب��ط��ائ��ح حم��م��د �سعيد 

وعبيد �سعيد.
ويف م�سابقة عبور امل�سبح باالطراف 

فاز  ال��بي��د  با�سلوب  البال�ستيكية 
ف��ري��ق ن����ادي ال���ذي���د ب��امل��رك��ز االول 
وامل���ت���ك���ون م���ن ���س��ع��ي��د ح��م��د وعبد 
اهلل  وعبد  عماد  وا�سامة  يحيى  اهلل 
خ��ل��ي��ف��ة وج�����اء ف���ري���ق احت�����اد كلباء 

العزيز  ال���ث���اين وه���م ع��ب��د  ب��امل��رك��ز 
���س��ن��ق��ور وحمدان  وع��ي�����س��ى  غ��ري��ب 
نا�سر وحمد احمد اما فريق املليحة 
وحمد  �سلطان  حممد  �سلطان  وهم 
مبارك  و���س��ي��ف  اهلل  ع��ب��د  م�����س��ب��ح 

واحمد اخلا�سوين يف املركز الثالث 
.

امللونة  ال���ك���رات  ج��م��ع  م�سابقة  ويف 
جاء ثنائي نادي الذيد باملركز االول 
ا�سماعيل  ا�سامة ماجد وخليل  وهم 

احمد  �سنقور وحميد  عي�سى  وج��اء 
الثاين  ب���امل���رك���ز  ك��ل��ب��اء  م���ن احت�����اد 
وجاء عبد اهلل ربيع م��رزوق وح�سن 
باملركز  ال�سارقة  ن��ادي  من  ابراهيم 

الثالث.
كما مت ت��ك��رمي اع�����س��اء ف��ري��ق نادي 
يف  مل�ساركتهم  للمعاقن  خ��ورف��ك��ان 
الفريقية  املراكز  ويف  املهرجان  هذا 
مت فوز املركز ال�سيفي بنادي الذيد 
 44 ع��ل��ى  بح�سوله  االول  ب��امل��رك��ز 
ن��ق��ط��ة وج����اء ب��امل��رك��ز ال��ث��اين نادي 
وباملركز  ن��ق��ط��ة  ب25  ال�������س���ارق���ة 
الثالث نادي احلمرية ب23 نقطة.

عبد  خليفة  توجه  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
جمل�س  رئ���ي�������س  ه����وي����دن  ب����ن  اهلل 
ل�ساحب  والتقدير  بال�سكر  االإدارة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ال�سديدة  ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ال�سيفية  االن�سطة  ب��رام��ج  الإق��ام��ة 
ال�سباب  ورعايته  ال�سارقة  اإم��ارة  يف 

خالل العطلة ال�سيفية.
ال�سارقة  جمل�س  متابعة  �سكر  كما 
احمد  �سعادة  راأ�سه  وعلى  الريا�سي 
ن���ا����س���ر ال�����ف�����ردان ل��ت��ن��ظ��ي��م��ه هذه 
يب�سر  ح���ي���ث  ال�������س���ن���وي���ة  ال����بام����ج 

والعطاء  باخلري  العام  هذا  برنامج 
وال��ت��ن��وع الأب��ن��ائ��ن��ا يف ه���ذه االإج����ازة 
وب�����س��ع��ادت��ه ل��ت��ج��م��ع ���س��ب��اب اإم�����ارة 
للمناف�سات  ال����ن����ادي  يف  ال�����س��ارق��ة 
�سمن  امل�سبح  يف  يخو�سونها  ال��ت��ي 

االن�سطة ال�سيفية 
واأ�ساد باللجنة املنظمة على جهودها 

اجلميلة يف املركز ال�سيفي للنادي.
اللجنة  ع�سو  ال��دوخ��ي  يا�سر  وذك��ر 
ال�سيفية وم�سرف  العليا لالن�سطة 
واالمتنان  باالعجاب  امل�سابقة  ه��ذه 
الذيد  ن����ادي  ال�����س��ي��ف��ي يف  ل��ل��م��رك��ز 
على التح�سريات واالخراج اجلميل 
توؤدي اىل  التي فعال  امل�سابقة  لهذه 
ال�سعادة والفرح واال�ستمتاع البنائنا 
جميع  من  توافدوا  اللذين  ال�سباب 
اأنحاء اإمارة ال�سارقة للم�ساركة بهذا 
املهرجان و�سكر املراكز التي �ساركت 
والبطائح  ال�������س���ارق���ة  ن������ادي  وه�����ي 
ك��ل��ب��اء واحلمرية  واحت����اد  واخل��ل��ي��ج 
وم���ل���ي���ح���ة وال������ذي������د وخ����ورف����ك����ان 

للمعاقن ودبا احل�سن
ومن جانبه بن الدكتور زكي يحيى 
عبد اهلل م�سرف عام املركز ال�سيفي 
امل�سابقات متت  ب��ان  ال��ذي��د  ن��ادي  يف 

ب�سكل متميز. 

�سمن فعاليات جمل�س ال�سارقة الريا�سي لالأندية 

300 م�س����ارك ب����م��ه���رج�������ان االألع��������اب امل����ائي�����ة بن������ادي ال������ذي������د
نادي الذيد اأوًل ثم نادي ال�سارقة و�سيفًا ونادي احلمرية ثالثًا 
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القا�سمي  خالد  ال�سيخ  االم��ارات��ي.  ال�سائق  قام 
ب��ات��خ��اذ نهج ح���ذريف اجل��ول��ة االأوىل م��ن رايل 
على  للحفاظ  وذل��ك  اليوم  االيطايل  �سردينيا 
ام��ال��ه يف ال��دخ��ول م��ن ب��ن ال��ع�����س��راالأوائ��ل يف 
للراليات  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  ال�سابعة  ال���دورة 

هذا العام.
ح�سل ال�سائق االماراتي. والذي ي�ساركه املالح 
���س��ي��ارة �سيرتوين  ���س��ك��وت م��ارت��ن  ال��بي��ط��اين 
اإ����س 3 ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��رال��ي��ات. على  اأب��وظ��ب��ي دي 
اأوىل م��راح��ل رايل  ب��ع��د اح��ت��ي��ازه   12 ال��رت��ب��ة 
واملليئة  ال�سيقة  بالطرقات  املتميزة  �سردينيا 

بال�سخور.
ووجد القا�سمي نف�سه اأمام مهمة �سعبة الجتياز 
ال��ط��ري��ق ال���وع���ر. ح��ي��ث ا���س��ط��ر ل��ب��داأ املرحلة 
ال�����س��اب��ق وظ���ل وفيا  ال��ي��وم  ت��اأه��ل  ب��ع��د  االأوىل 

ا�ستعادة  و  املخاطر  جتنب  يف  الكامنة  خلطته 
الثقة بعد حادث ال�سهر املا�سي يف اليونان.

ال�سعوبة.  بغاية  مرحلة  اإنها  القا�سمي:  وق��ال 
م�سارات  توجد  ال  احل�سى.  من  الكثري  هناك 

اأواآثار الكبح لتتبع ال�سيارات االأخرى.
ال��ب��داي��ة ع��دم االندفاع.  ق���ررت منذ  واأ���س��اف: 
خماطر.  اأي  وجتنب  جيدة  بوترية  القيادة  بل 
الرغم  املنا�سبة الأنه على  الطريقة  انها  اأعتقد 
اأي  جتنبت  اأنني  اإال  الوقت.  بع�س  فقدان  من 
ال��ط��رق��ات وع����رة. ال مي��ك��ن لل�سيارة  م�����س��اك��ل. 
كما  ج��دا.  �سيقة  الأنها  ال��زواي��ا  تنزلق عب  اأن 
الداخل  ال�����س��خ��ور م��ن  ال��ك��ث��ري م��ن  اأن ه��ن��اك 

واخلارج. ميكن اإتالف ال�سيارة ب�سهولة. 
مل  اأنني  كما  االآن.  كبري  بارتياح  اأ�سعر  وتابع: 
قطعه  يجب  طويل  طريق  هناك  بعد.  اأه��اج��م 

�ست�ستمر  التي  الليلية  املراحل  قدوم  مع  اليوم 
الليل. لذى فيمكن حدوث  حتى بعد منت�سف 
الفرامل  م�سكل  ال��ن��ظ��رع��ن  وب�����س��رف  ال��ك��ث��ري 
االأوىل، كان  املرحلة  نهاية  ال��ذي تعر�س له يف 
�سيرتوين  �سيارة  اأداء  را�س جدا عن  القا�سمي 
اأبوظبي دي اإ�س 3 العاملية للراليات يف مرحلة 

عرفت حادثة كبرية يف وقت مبكر. 
نوفيكوف.  يفغيني  ال��رو���س��ي  النجم  ق��ام  فقد 
باالن�سحاب  الثالثة.  الرتبة  يحتل  ك��ان  ال��ذي 
بعد ان انحرفت �سيارته فورد فيي�ستا على بعد 
200 مرت فقط من املرحلة الثانية، ومن ح�سن 

احلظ مل ي�سب ال�سائق اأوم�ساعده باأذى. 
وت�ستمر اجلولة االأوىل بخم�س مراحل. يف حن 
امل�ساركن  ال تزال ثمانية مراحل قادمة تفرق 

عن نهاية ال�سباق يوم ال�سبت.

الديار  �سيجي  بفندق  امل��وؤمت��رات  ق��اع��ة  ت�سهد 
ال�����س��اع��ة احل���ادي���ة ع�سر  ب��ال��ف��ج��رية ويف مت����ام 
ب��ت��وق��ي��ت االم������ارات م���وؤمت���را ���س��ح��ف��ي��ا يتناول 
االج�سام  لبناء  االم���ارات���ي  االحت���اد  ا�ست�سافة 
للبطولة العربية والتي تقرر اقامتها بالفجرية 
يف الفرتة من 26 وحتى 30 نوفمب ، والذي 
ال�سرقي  حمد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  فيه  ي�����س��ارك 
وال�سيخ  االج�سام  لبناء  االم���ارات  احت��اد  رئي�س 
عبد اهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي نائب رئي�س 
االحتادين اال�سيوي واالإماراتي والدكتور عادل 
فهيم رئي�س االحتاد العربي وامل�ساعد التنفيذي 
لالحتاد الدويل . كما ي�سهد املوؤمتر ال�سحفي 

عبد الكرمي حممد �سعيد االمن العام لالحتاد 
االماراتي واأع�ساء اللجنة الفنية وجلنه احلكام 
ال��ل��واء م�سطفى نوري  العربي  ، وم��ن االحت��اد 
ال�سحفي  املوؤمتر  انتهاء  ، وعقب  العام  االم��ن 
�ستقام مرا�سم توقيع اتفاقية ا�ست�سافة االمارات 
الدول  خماطبة  عملية  وب���داأ   ، البطولة  لتلك 
ر�سمية  دع���وات  خ��الل  م��ن  للم�ساركة  العربية 
 . بالبطولة  اخلا�سة  التفا�سيل  كافة  تتناول 
وكان وفد االحتاد العربي للعبه قد تفقد امل�سرح 
ال����ذي ���س��ت��ق��ام ع��ل��ي��ه ال��ب��ط��ول��ة واأم���اك���ن اقامه 
ال��وف��ود واأم��اك��ن م��ي��زان ال��الع��ب��ن والبنامج 
وو�سائل  االجتماعات  عقد  واأم��اك��ن  ال�سياحي 

االنتقال و�سرح الدكتور عادل فهيم باأنه �سوف 
ال�سحفى والرد على اجابات  املوؤمتر  يتم عقب 
البطولة  ح��ول  االع���الم  وو���س��ائ��ل  ال�سحفين 
وب�سكل  ل��ي��ب��داأ   ، البطولة  عقد  توقيع  �سيتم   ،
وت�سكيل   ، للبطولة  التنازىل  العد  ب��داأ  ر�سمي 
قواعد  ك��ل  ات��ب��اع  و���س��وف مت   ، املختلفة  جلانها 
بطوالت العامل ، واإر�سال الدعوات ب�سكل ر�سمي 
بطولة  تكون  اأن  املتوقع  ومن   ، العربية  للدول 
العربية  البطوالت  اأق��وى  واح��ده من  الفجرية 
، ن��ظ��را الأن��ه��ا ���س��وف ت��ق��ام عقب اق��ام��ه بطولة 
العامل باملغرب يف الفرتة من 5 اىل 8 نوفمب 
. واأملح فهيم اىل انه �سديد التفاوؤل باأن االحتاد 

، وانه مل�س  االماراتى �سوف يقدم بطولة رائعة 
القائمن  يف  ال�سديد  احلما�س  ذلك  قرب  وعن 
على االحتاد االماراتي، وحر�س جميع االحتاد 
 ، االأول  ال�سف  باأبطال  امل�ساركة  على  العربية 
من  واح��دة  الفجرية  بطولة  �ستكون  هنا  وم��ن 
اقوى البطوالت العربية يف لعبه بناء االج�سام 
و�سرح عبد الكرمي �سعيد باأنه قد حتديد موعد 
نوفمب   30 وح��ت��ى   26 ي��وم  البطولة  اق��ام��ه 
2013 ومت االتفاق على اأن يكون الو�سول يوم 
26 ويف اليوم الثاين تتم عملية امليزان واجتماع 
ملجل�س ادارة االحتاد العربي باالإ�سافة ايل رحلة 
ترفيهية للوفود امل�ساركه ، ويف يوم 28 االأدوار 

التمهيدي والتحكيم ال�سرى واجتماع اجلمعية 
الثاين  اليوم  ويف   ، العربي  لالحتاد  العمومية 
يكون  اأن  على   ، اخلتام  وحفل  النهائية  االدوار 

يوم 30 مغادرة الوفود .
واأ�ساف عبد الكرمي باأن البطولة �سوف ت�سهد 
والأول مرة ا�ستقدام خم�س حكام عاملين ورئي�س 
بابل  ال��دويل  باالحتاد  الرئي�سيه  احلكام  جلنه 
فيليبورن، لين�سم اليهم يف كل وزن اربع حكام 
عرب ، حيث �سي�سل عدد حكام كل وزن 9 حكام 
وذلك ل�سمان احليادية ، واإغالق الباب على اي 
نوع من االعرتا�سات حيث اأن قوانن االحتادين 

الدويل والعربي ال ي�سمح باالعرتا�سات .

ري����ال مدريد  اأن  ام�����س  اإخ���ب���اري���ة  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 
مع  ال��ت��ع��اق��د  اإمت����ام  ي��ح��اوالن  �سيتي  ومان�س�سرت 
فران�سي�سكو اأالركون اإي�سكو جنم ماالجا ال�ساعد، 

خالل ال48 �ساعة املقبلة.
اإىل  موقعها  على  االإ�سبانية  اأ�س  �سحيفة  واأ�سارت 
اأن ريال مدريد اقرتب من احل�سول على خدمات 
اإي�سكو، ومن املقرر اأن يعقد م�سئولو النادي امللكي 

اجتماعا مع م�سئويل ماالجا ووكيل الالعب.
ومن جانبها اأفادت �سحيفة ديلي ميل البيطانية 
اإىل اأن مان�س�سرت �سيتي �سي�سعى ل�سم اإي�سكو مقابل 

25 مليون يورو خالل ال48 �ساعة املقبلة.

اأعطوا  م��االج��ا  م�سئويل  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
املدير  بيجريي�ستاين  لت�سيكي  االأخ�����س��ر  ال�سوء 
الريا�سي للمان �سيتي للحديث مع الالعب ب�سكل 
مبا�سر واإقناعه باالن�سمام اإىل النادي االإجنليزي، 
حيث �سيوؤكد له اأنه النادي االأمثل له ال�سيما واأن 

مدربه هو الت�سيلي مانويل بيليجريني.
وتوؤكد و�سائل االإعالم البيطانية اأنه من ال�سعب 
االأ�سا�سية  الت�سيكلة  يف  مكانه  اإي�سكو  يحجز  اأن 
لريال مدريد يف ظل وج��ود العبن كبار يف نف�س 
ولوكا  ك��اك��ا  وري��ك��اردو  اأوزي����ل  م�سعود  مثل  مكانه 

مودريت�س.

الفرن�سي  ال��دوري  بلقب  املتوج  جرمان،  �سان  باري�س  ب��داأ 
لوران  ال�سابق  فرن�سا  م��درب  مع  مفاو�ساته  القدم،  لكرة 
املقبل  املو�سم  اعتبارا من  اال���س��راف عليه  اج��ل  ب��الن من 
لالنتقال  يتوجه  الذي  ان�سيلوتي  كارلو  لاليطايل  خلفا 
اىل ري����ال م���دري���د اال����س���ب���اين، وذل����ك ب��ح�����س��ب م���ا ذكرت 
ان  ال�سحيفة  وذك��رت   . ام�س  الريا�سية  ليكيب  �سحيفة 
الهولندي  التعاقد مع  �سان جرمان حاولت  باري�س  ادارة 
كابيلو  فابيو  باقناع االيطايل  ف�سلها  بعد  رايكارد  فرانك 
اندري  البتغايل  او  هيدينك  غو�سي  االخ��ر  والهولندي 

فيا�س-بوا�س، لكنها ا�سطدمت اي�سا برف�س جنم اياك�س 
اهتمامها  �سب  اىل  دفعها  ما  ال�سابق  االيطايل  وميالن 
الباري�س  النادي  مع  مفاو�ساته  و�سلت  ال��ذي  ب��الن  على 
ال�ساعات  يف  ال�سفقة  امت��ام  عن  يعلن  وق��د  خوامتها  اىل 

القليلة املقبلة.
وما ي�سهل مهمة التعاقد مع قلب دفاع مونبلييه ونابويل 
االيطايل ونيم و�سانت اتيان واوك�سري وبر�سلونة اال�سباين 
يونايتد  ومان�س�سرت  االي��ط��ايل  ميالن  وان��رت  ومر�سيليا 
االن��ك��ل��ي��زي ال�����س��اب��ق ان���ه ح��ر م��ن اي ارت��ب��اط م��ن��ذ تركه 

املنتخب الفرن�سي بعد نهائيات كاأ�س اوروبا 2012.
وكان بالن )47 عاما( ميني النف�س بالعودة اىل مقاعد 
التدريب من بوابة روما االيطايل لكن االخري تو�سل اىل 

اتفاق مع الفرن�سي االخر رودي غار�سيا.
ومل ي�سرف ب��الن خ��الل م�����س��واره ال��ت��دري��ب��ي ���س��وى على 
ف��ري��ق واح���د ه��و ب���وردو ب��ن 2007 و2010 وجن��ح يف 
2009 قبل  ال��ف��رن�����س��ي ع���ام  ال�����دوري  ل��ق��ب  ق��ي��ادت��ه اىل 
ا�ستالم مهمة تدريب املنتخب فقاده اىل ربع نهائي كاأ�س 
توجت  التي  ا�سبانيا  ام��ام  خ�سر  عندما  االوروب��ي��ة  االمم 

�س���ان ج����رم���ان يتف����او�س م����ع ال���م����درب ب����������النريال مدريد ومان�س�سرت �سيتي يطاردان اإي�سكو 

القا�سمي يجتاز اختبارًا قا�سيًا يف �سردينيا

ال�سائق االإماراتي يحافظ على اآماله للدخول بني الع�سر االأوائل 
يف يوم �سعب على منت �سيارة �سيرتوين اأبوظبي

اليوم موؤمتر �سحفي وتوقيع اتفاقية ا�ست�سافة الفجرية للبطولة العربية لبناء الأج�سام

البط���ول�����ة ت���سه����د م�س���ارك����ة اأق����وى اأب���ط����ال الع�������رب
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بطل  لقب  ميامي هيت الح���راز  ل��ي��بون جيم�س  امللك  ق��اد 
دوري كرة ال�سلة االمريكي للمحرتفن للمرة الثانية على 
التوايل والثالثة يف تاريخه بعد ان تعملق يف املباراة ال�سابعة 
االخرية التي ح�سمها فريقه امام �سيفه �سان انتونيو �سبريز 

95-88 يف �سل�سلة مواجهات النهائي.
على ملعب امريكان ايرالينز ارينا وامام 19900 متفرج، 
مت��ك��ن جيم�س م��ن حت��ق��ي��ق ث����اأره م��ن ���س��ان ان��ت��ون��ي��و الذي 
يف  4-�سفر  كافاليريز  كليفالند  ال�سابق  وفريقه  �سحقه 
نهائي 2007، وقيادة فريق املدرب ايريك �سبويل�سرتا اىل 
االحتفاظ باللقب بعد ان دك �سلة ال�سيوف ب37 نقطة مع 
12 متابعة و4 متريرات حا�سمة يف مباراة كان باالمكان ان 
الثواين االخرية.  الفريقن يف  اي من  نتيجتها اىل  تذهب 

ل��ك��ن امل��ل��ك ال����ذي اح����رز ج���ائ���زة اف�����س��ل الع���ب يف النهائي 
القاتل  الوقت  يف  كلمته  قال  التوايل،  على  الثاين  للمو�سم 
بت�سجيله �سلة من امل�سافة املتو�سطة يف اخر 27 ثانية عندما 
النتيجة  لت�سبح  فقط  نقطتن  الطرفن  بن  ال��ف��ارق  ك��ان 
�سان  العبي  من  الكرة  خطف  يف  بعدها  جنح  ثم   88-92
ايقاف  اجل  من  عليه  متعمدا  خطاأ  ارتكبوا  الذين  انتونيو 
ال�سربة  موجها  احلرتن  الرميتن  يف  جنح  لكنه  ال�ساعة 
القا�سية ل�سبريز وحارما اياه من ان ي�سبح اول فريق منذ 
1978 )وا�سنطن فاز على �سياتل( يتوج باللقب من خالل 
جهود  رغ��م  قواعده  خ��ارج  االخ��رية  ال�سابعة  باملباراة  الفوز 
12 متابعة( واالرجنتيني مانو  تيم دانكن )24 نقطة مع 
وكوهي  حا�سمة(  مت��ري��رات   5 م��ع  نقطة   18( جينوبيلي 

لينارد )19 نقطة مع 16 متابعة(.
اللقب بعد ان  انتونيو اهدى ميامي  وميكن القول ان �سان 
انه ح�سل  ال�ساد�سة قبل يومن كما  املباراة  فرط بفوزه يف 
يف املباراة ال�سابعة على فر�سة ثمينة و�سهلة الدراك التعادل 
الثواين ال50 االخرية  ال��ذي ف�سل يف  دانكن  عب عمالقه 
مبحاولة لطاملا برع فيها من حتت ال�سلة ورغم ان الالعب 
حجما  ي�سغره  ال��ذي  باتيري  �ساين  ك��ان  عليه  يدافع  ال��ذي 
بفارق لي�س بال�سئيل على االط��الق. كما دفع �سان انتونيو 
النهائي للمرة االوىل يف تاريخه بعد ان �سبق  الذي يخ�سر 
له وخرج فائزا باللقب يف املنا�سبات االربع ال�سابقة )1999 
و2003 و2005 و2007(، ثمن االخطاء العديدة التي 
كان  ان  املواجهة  من  احلا�سم  الوقت  يف  جينوبيلي  ارتكبها 

يف الت�سديد او التمرير وحتى التقاط الكرة. لكن ال ميكن 
كان  ان  احلا�سمة  املوقعة  ه��ذه  يف  جيم�س  قدمه  ما  جتاهل 
دفاعا على �سانع االلعاب الفرن�سي توين باركر الذي اكتفى 
كافة  وم��ن  هجوما  او  حا�سمة،  مت��ري��رات  و4  نقاط  ب10 
10 حم��اوالت ويف  5 ثالثيات من ا�سل  امل�سافات )جنح يف 
(، وه��و حظي مب�ساندة كبرية   8 8 رم��ي��ات ح��رة م��ن ا�سل 
من دواين وايد وباتيري وماريو ت�ساملرز اذ �سجل االول 23 
من  جميعها  نقطة   18 وال��ث��اين  متابعات   10 م��ع  نقطة 
8 حم��اوالت( والثالث  خارج القو�س )6 ثالثيات من ا�سل 
الفريقن  م��ن  اي  خ��الل  ي�ستطع  م��ب��اراة مل  نقطة يف   14
 11 �سهدت  كما  نقاط   7 م��ن  الك��ر  مناف�سه  ع��ن  االبتعاد 
تعادال. وميكن القول ان على �سان انتونيو االنتظار طويال 

االول  لقبه  اح���رازه  اج��ل  م��ن  بفر�سة ج��دي��دة  لكي يحظى 
منذ 2007 واخلام�س يف طريقه وذلك الن دانكن يبلغ من 
�سي�سبح  وهو  عاما   36 عاما وجينوبيلي   37 العمر حاليا 
غريغ  امل���درب  ان  يعني  م��ا  املقبل،  ال�سهر  ح��را  الع��ب��ا  اي�سا 
قادر  فريق  بناء  اج��ل  م��ن  البدائل  ع��ن  البحث  بوبوفيت�س 
على املناف�سة جمددا على اللقب. يف املقابل، ما زال بامكان 
الثالثي الكبري جيم�س-وايد-كري�س بو�س الذي قاد ميامي 
االلقاب  م��ن  ب��امل��زي��د  يحلم  ان  ت��اري��خ��ه،  يف  مو�سم  الف�سل 
وذلك يف حال مل حت�سل اي مفاجاأة ال�سيف املقبل متمثلة 
بقرار جيم�س البحث عن حتد جديد الن بامكانه حينها ان 
ي�سبح العبا حرا لكن هذا االمر م�ستبعد بع�س ال�سيء النه 

�سعيد جدا يف فلوريدا.

مي���ام����ي يحتف����ظ بل��ق���ب دوري ال�سل����ة االأمريك����������ي

دورة  بتنظيم  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  ينفرد 
اخلارجية  م��الع��ب��ه  يف  ت�����س��وك��ب��ال  ري��ا���س��ة  يف 
لفعاليات  ال�سيفي  ال��ن�����س��اط  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ن 
ال��ت��ي ت��ع��د واح�����دا م���ن اأم���ت���ع ب���رام���ج ال�سيف 
الأبناء مدينة ال�سارقة يف اإطار فعاليات جمل�س 

ال�سارقة الريا�سي بحكومة ال�سارقة .
الفعاليات  �سمن  ال����دورة  ه���ذه  ع��ل��ى  وي��ت��واف��د 
املختلفة املنفذة بنادي ال�سارقة جميع امل�ساركن 
والبالغة اأعدادهم 280 م�ساركا يف ظل االقبال 
ال���الف���ت ع��ل��ى ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي يتم 
روؤية  �سمن  ال�سارقة  ن��ادي  �ساالت  يف  طرحها 
ريا�سية  اأن�سطة  ب��ط��رح  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
وثقافية واجتماعية مميزة ت�ستهوي امل�ساركن 

من مواطنن ومقيمن يف فعالياتها ال�سائقة .
عبدال�سمد  م�سطفى  حممد  الكابنت  اأو���س��ح 
ت�سوكبال  دورة  اأن  ال�سيفي  الن�ساط  م�سرف 
ت��اأت��ي ا���س��ت��م��رارا للنجاح وامل�����س��ارك��ة ال��ت��ي متيز 
وحتديدا  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�س  بها 
فيها  منت  التي  التعليمية  ال�سارقة  منطقة  يف 
الريا�سات  خمتلف  بن  من  ت�سوكبال  ريا�سة 
اجلماعية الناجحة والتي لها اهتمام وت�سجيع 

كبري من قبل القائمن على وزارة الرتبية .
وي�سيف مت تاأهيل امل�ساركن نظريا يف البداية 
ث��م جرى  ول��وائ��ح  واأه��داف��ه��ا  اللعبة  على فكرة 
من  لتمكينهم  امل�ساركن  ب��ن  ل��ق��اءات  تنظيم 

ممار�سة الريا�سة اجلديدة ) ت�سوكبال( .

وعن خمتلف الفعاليات اأ�سار اإىل اأن الفعاليات 
�سيتم توزيع امل�ساركن فيها عب االعمار ال�سنية 
من  املتاحة  الريا�سات  خمتلف  يف  لينخرطوا 
كرة قدم و�سلة وطائرة و�سباحة وعدو ون�ساطات 
ثقافية وفنية واإبداعية ورحالت بحيث �سيوزع 
النادي  مالعب  على  جموعات  اإىل  امل�ساركون 
وي��ت��ع��رف��وا ع��ل��ى امل���ب���ادئ اال���س��ا���س��ي��ة ل��ك��ل لعبة 
ومهارات  ق���درات  تنمية  على  احل��ر���س  بجانب 
امل�����س��ارك��ن وت��ل��ب��ي��ة رغ��اب��ت��ه��م وم��ن��ح��ه��م فر�س 
�سيقوم  ال��ن��ادي  اإىل  ول��ف��ت  واالب����داع  التناف�س 
�سنوات   8 اأع��م��ار  من  امل�ساركن  كافة  مبتابعة 
يف  مل�ساركتهم  االف�سل  الختبار  �سنة   16 اإىل 

فرق النادي وامل�ساركة يف البطوالت املختلفة .

العامل  ب��ط��ل  اال���س��ب��اين  املنتخب  دك 
التاهيتي  م��ن��اف�����س��ه  ���س��ب��اك  اوروب�������ا 
مقابل  ب��ال  اه���داف  بع�سرة  امل��ت��وا���س��ع 
ريو  يف  ال�سهري  م��اراك��ان��ا  ملعب  على 
اجلولة  مناف�سات  �سمن  جانريو  دي 
لكاأ�س  الثانية  املجموعة  من  الثانية 

القارات.
و���س��ج��ل ف��رن��ان��دو ت��وري�����س )5 و33 
 31( ���س��ي��ل��ف��ا  وداف����ي����د  و78(  و57 
و89( ودافيد فيا )40 و49 و64( 

وخوان ماتا )66( االهداف.
املهاجم  ح�����س��م  ال��ث��ان��ي��ة،  امل���ب���اراة  ويف 
امل��خ�����س��رم دي��ي��غ��و ف����ورالن ال����ذي كان 
يخو�س مباراته الدولية الرقم 100 
نتيجة فريقه �سد نيجرييا بت�سجيله 
دييغو  و���س��ج��ل   .1-2 ال���ف���وز  ه����دف 
هديف   )51( )19(وفورالن  لوغانو 
االوروغواي، وجون اوبي ميكل )37( 
هدف نيجرييا. وكانت ا�سبانيا تغلبت 
اجلولة  يف   1-2 االوروغ��������واي  ع��ل��ى 
6 نقاط  االوىل فارتفع ر�سيدها اىل 
على  تغلبت  التي  لنيجرييا   3 مقابل 

تاهيتي 1-6.
ال�����ذي يت�سع  ع��ل��ى م��ل��ع��ب م���اراك���ان���ا 
لنحو 80 الف متفرج، جمعت املباراة 
املنتخب اال�سباين بطل اوروبا والعامل 
ومنتخب  ال���ع���امل  يف  اول  وامل�����س��ن��ف 
عامليا،   138 امل��رك��ز  �ساحب  تاهيتي 
في�سنتي  اال�سباين  املدرب  ا�سرك  وقد 
خمتلفة  ج��دي��دة  ت�سكيلة  بو�سكي  دل 
ك��ل��ي��ا ع��ن امل���ب���اراة االوىل ���س��م��ت 10 
الع���ب���ن ج�����ددا ومل ي����رتك ف��ي��ه��ا اال 

ال�سوط  يف  رام��و���س  �سريخيو  القائد 
يف  ي��ل��ع��ب��ون  م��ن��ه��م   7 ف���ق���ط،  االول 

الدوري االنكليزي.
اال�سباين  االول  ال��ه��دف  ي��ت��اأخ��ر  ومل 
اكر من 5 دقائق حيث تبادل فرناندو 
توري�س الكرة مع خوان ماتا الذي اعد 
من  زاح��ف��ة  االول  فتابعها  ال��ك��رة  ل��ه 
اجلحهة الي�سرى على مين احلار�س 
ميكايل رو�س )4(. وحول توري�س كرة 
خطرة من اجلهة اليمنى مل جتد من 
�سابحا  رو���س  ابعدها  ان  بعد  يتابعها 
و�سدد   ،)7( ال��ي��م��ن��ى  ال��ي��د  ب��ا���س��اب��ع 
ت��وري�����س ك���رة ك���ان ب��ام��ك��ان��ه متريرها 
ف�ساعت  متاما  املنفرد  فيا  دافيد  اىل 
الثاين  الهدف  لت�سجيل  غنية  فر�سة 
دون  حماولته  توري�س  وك��رر   .)11(
احلار�س  يلم�س  مل  ف��ي��م��ا  ي��ن��ج��ح،  ان 
اال���س��ب��اين خ��و���س��ي��ه ري��ن��ا ال��ك��رة بيده 
وعك�س  االوىل،  الع�سرين  الدقائق  يف 
�سيزار ازبيليكويتا كرة عر�سية خطرة 
م���ن اجل���ه���ة ال��ي��م��ن��ى، اب���ع���ده���ا رو����س 
اىل خارج منطقته  املعتادة  بالطريقة 
)22(، وا�سقط ماتا الكرة براأ�سه امام 
االخري  تابعها  املنطقة  داخ��ل  توري�س 
حار�س  عليها  �سيطر  بي�سراه  مبا�سرة 
تاهيتي )23(. و�سدد ماراما فاهريوا 
عن  ب��ع��ي��دا  ذه��ب��ت  لتاهيتي  ك���رة  اول 
توري�س  وح�سل   ،)25( ري��ن��ا  م��رم��ى 
على ركلة حرة عند خط املنطقة من 
اجلهة اليمنى نفذت على راأ�س راوول 
لكنها  ب��رتك��ي��ز  تابعها  ال���ذي  ال��ب��ي��ول 
ا�سابت �سدر احد املدافعن ومل تكمل 

طريقها اىل ال�سباك )30(.
وا�ستمرت الفر�س ال�سائعة من جانب 
اال�سبان خ�سو�سا توري�س وفيا قبل ان 
ينجح دافيد �سيلفا يف ت�سجيل الهدف 
ال��ث��ان��ي��ة اث���ر ع��ر���س��ي��ة داخ���ل املنطقة 
م���ن داف���ي���د ف��ي��ا ان��ط��ل��ق ال��ي��ه��ا االول 
م��ن اخل��ل��ف ح��ت��ى ا���س��ب��ح يف مواجهة 
 .)31( ال�سباك  داخل  وو�سعها  رو�س 
ال�سخ�سي  الثاين  الهدف  يتاأخر  ومل 
كرة  بعد  ال�سبانيا  وال��ث��ال��ث  لتوري�س 
اطلقها خوان ماتا من نقطة منت�سف 

امللعب خلف الدفاع ا�سرع اليها مهاجم 
احلار�س  وواج����ه  االن��ك��ل��ي��زي  ت�سل�سي 
ال����ذي خ����رج م���ن ع��ري��ن��ه ف��ه��رب منه 
املرمى  قلب  اىل  ب�سهولة  ودح��رج��ه��ا 
)33(. وا�ساب فيا ال�سبكة من اخلارج 
)38(، ورد �سيلفا الدين لفيا وعك�س 
له كرة من اجلهة الي�سرى فلم يخيب 
االخ�����ري ام���ل���ه وو���س��ع��ه��ا يف ال���زاوي���ة 

اليمنى هدفا ا�سبانيا رابعا )40(.
ت�سديدة  م��ن  ك���رة  اول  ري��ن��ا  وام�����س��ك 
الهدف  وافلت   ،)45( ايتاماي  ريكي 

اخل��ام�����س م���ن اال���س��ب��ان ع��ن��دم��ا مرر 
ماتا  خ������وان  اىل  م����وزون����ة  ك�����رة  ف���ي���ا 
بطريقة  بي�سراه  طائرة  تابعها  ال��ذي 
بقليل  العار�سة  علت  مق�سية  ن�سف 
)45+1(. ويف ال�سوط الثاين، دفع دل 
بو�سكي بالعب كان من االحتياطين 
يف املباراة االوىل هو خي�سو�س نافا�س 
الت�سكيلة  لت�سبح  رام��و���س  م��ن  ب��دال 
الهدف  ك��ام��ل��ة. وج����اء  االح��ت��ي��اط��ي��ة 
من  وعر�سيتن  دربكة  بعد  اخلام�س 
نات�سو  م��ن  اخ��ره��م��ا  الي�سرى  اجل��ه��ة 

مونريال تابعها فيا من م�سافة قريبة 
يف ال�سباك )49(.

املرمى  ف��وق  قو�سية  ك��رة  فيا  وار���س��ل 
)54(، وهرب �سيلفا يف اجلهة اليمنى 
ك��رة اىل نقطة اجل��زاء تابعها  وعك�س 
توري�س بيمناه يف قلب املرمى م�سجال 
ال�سبانيا  ال�ساد�س  والهدف  الهاتريك 
هداف  اف�سل  ر�سيد  فارتفع   )57(
 56 اىل  اال�سباين  املنتخب  ت��اري��خ  يف 

هدفا دوليا يف املباراة رقم 90.
ال�سيطرة  م���ن  ���س��ي��ل��ف��ا  ي��ت��م��ك��ن  ومل 

اعادها له ناف�س من اجلهة  على كرة 
وفاتت  اجل������زاء  ن��ق��ط��ة  اىل  ال��ي��م��ن��ى 
واكمل   ،)60( ال�سابع  الهدف  فر�سة 
بعد  ال�سخ�سية  ثالثيته  ب���دوره  فيا 
كرة من املنطقة الدفاعية اىل منطقة 
تاهيتي انطلق اليها مهاجم بر�سلونة 
احلار�س  من  وافلتت  املدافعن  خلف 
ال�سباك  يف  ب�����س��ه��ول��ة  ف��ت��اب��ع��ه��ا  رو�����س 
ب�سمته يف  م��ات��ا  خ���وان  وت���رك   )64(
ال��ل��ق��اء و���س��ج��ل ال��ه��دف ال��ث��ام��ن بعد 
املدافعن  و�سط  قطع  ف��ردي  جمهود 
انفراد  يف  جم��ددا  و�سعه  �سيلفا  لكن 
الكرة  اي��������داع  يف  ي���ت���ه���اون  ف���ل���م  ت�����ام 
رو���س فيا من  ال�سباك )66(. وح��رم 
الكرة  ح��ول  ان  بعد  هاتريك  ال�سوبر 
التي نفذها من ركلة حرة اىل ركنية 
الرابع  الهدف  )70(، وا�ساه توري�س 
ركلة  العار�سة من  وا�ساب  ال�سخ�سي 
ج�����زاء اح��ت�����س��ب��ه��ا احل���ك���م اجل���زائ���ري 
 ،)77( ي��د  مل�سة  اث��ر  حيمودي  جمال 
اق�����ل م����ن دقيقة  ب���ع���د  ل��ك��ن��ه ع���و����س 
اث����ر ه��ج��م��ة م���رت���دة وع���ب���ور م���ن كل 
واهدر   .)78( واحل���ار����س  امل��داف��ع��ن 
ف��ي��ا ف��ر���س��ة ال��ه��دف ال��ع��ا���س��ر )84(، 
املنطقة  داخ��ل  ك��رة اىل  نافا�س  وم��رر 
الذي  �سيلفا  لدافيد  توري�س  ا�سلحها 
ا�ستدار حول نف�سه وتابعها بي�سراه يف 
ال�سباك )89( ويف �سلفادور باهيا، قاد 
املهاجم املخ�سرم دييغو فورالن )34 
ي��خ��و���س مباراته  ك���ان  ال����ذي  ع���ام���ا( 
100 فريقه اىل فوز  الدولية الرقم 
املباراة  يف   1-2 نيجرييا  على  ثمن 

التي جمعت بينهما يف �سالفادور باهيا 
)�سمال البازيل(.

بعد هجمة  الرابع  الهدف  ويت�سجيله 
 34 من�سقة رفع ف��ورالن ر�سيده اىل 
هداف  اف�����س��ل  ل��ق��ب  لي�ستعيد  ه��دف��ا 
يف ت����اري����خ م��ن��ت��خ��ب ب�������الده وال������ذي 
�سواريز  لوي�س  زميله  عليه  ا�ستحوذ 
اجلولة  يف  ال���ف���ري���ق  خ�������س���ارة  خ����الل 
ويخو�س   .2-1 ا�سبانيا  ام��ام  االوىل 
�سهلة  م���ب���اراة  االوروغ�������واي  منتخب 
����س���د ت���اه���ي���ت���ي يف اجل����ول����ة اجل���ول���ة 
نيجرييا  ت����واج����ه  ح����ن  يف  ال���ث���ال���ث���ة 
ا�سبانيا يف مباراة قوية. وابعد حار�س 
ت�سديدة  اينييما  فين�سنت  نيجرييا 
يف  رودريغيز  كري�ستيان  اطلقها  قوية 
ال�سيطرة  دان��ت  ث��م  االوىل.  الدقيقة 
االمريكي  امل��ن��ت��خ��ب  ل��ك��ن  ل��ن��ي��ج��ريي��ا 
اجلنوبي افتتح الت�سجيل عندما تابع 
متريرة  لوغانو  دييغو  املنتخب  قائد 
ادي�سون  اخ���ط���اأه���ا  ل���ف���ورالن  زاج���ف���ة 
ال�����س��ب��اك )19( لكن  داخ���ل  ك��اف��اين، 
نيجرييا وا�سلت ال�سغط على مرمى 
االوروغواي وجنحت يف ادراك التعادل 
ع��ب ج��ون اوب���ي ميكل ال���ذي تخطى 
ل��وغ��ان��و ب��ح��رك��ة فنية رائ��ع��ة ق��ب��ل ان 

ي�سدد الكرة داخل ال�سباك )37(.
اثر  ح��ا���س��م��ة   51 ال��دق��ي��ق��ة  وك���ان���ت 
هجمة رائعة �سارك فيها ثالثي خط 
هجوم االوروغ��واي حيث �سار �سواريز 
ومررها  اليمنى  اجل��ه��ة  على  ب��ال��ك��رة 
اىل ك��اف��اين وم��ن��ه اىل ف���ورالن الذي 
اطلقها قوية بي�سراه لتعانق ال�سباك.

نادي ال�سارقة الريا�سي ينفرد بتنظيم 
دورة يف مناف�سات كرة ت�سوكبال 

اإ�سب���اني���ا تكت�س���ح تاهيت���ي واأروغ��واي ته����زم نيجي�����������ريا

بريلو يغيب عن مباراة الربازيل مورينيو يبدد اآمال دورمتوند يف �سم دي بروين
اأن  ام�����س  البلجيكية  االإع����الم  و���س��ائ��ل  ذك���رت 
كيفن  ال����دويل  البلجيكي  ال��الع��ب  ان�����س��م��ام 
االأملاين  دورمت��ون��د  بورو�سيا  اإىل  ب��روي��ن  دي 
اأعري  ، الذي  اأم��را مرجحا واأن الالعب  لي�س 
برمين  ف��ريدر  اإىل  االإجن��ل��ي��زي  ت�سيل�سي  م��ن 
االأملاين يف املو�سم املا�سي ، �سيعود اإىل الدوري 

االإجنليزي.
اإن  ال��الع��ب  وك��ي��ل  كو�سرت  دي  باتريك  وق���ال 
ال��بت��غ��ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و امل���دي���ر الفني 
العائد لتدريب ت�سيل�سي اأبلغ دي بروين جنم 
خط الو�سط املهاجم باأنه بحاجة اإللى عودته 

ل�سفوف الفريق.

قوله  كو�سرت  دي  االإع��الم عن  و�سائل  ونقلت 
العب  ع���ودة  ينتظر  ال  مورينيو  مثل  م���درب 
�ساب وموهوب اإىل �سفوف ت�سيل�سي اإال اإذا كان 
دورمتوند  وحاول  للم�ستقبل  ح�ساباته  �سمن 
 21 يف ال�سهر املا�سي التعاقد مع دي بروين 
االأمل����اين الدويل  ل��الع��ب  ب��دي��ال  ع��ام��ا ليكون 

ماريو جويتزه الذي رحل اإىل بايرن ميونيخ 
االأملاين وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي 
دورمتوند اإن النادي تو�سل بالفعل التفاق مع 
الالعب ولكن على ما يبدو اأن مورينيو و�سع 
االآن حدا الآمال النادي االأملاين يف �سم النجم 

البلجيكي ال�ساب.

اندريا  املخ�سرم  ايطاليا  منتخب  ال��ع��اب  �سانع  �سيغيب 
بريلو عن مباراة فريقه �سد البازيل املقررة اليوم ال�سبت 
يف  ا�سابة  ب�سبب  القارات  كاأ�س  بطولة  �سمن  �سلفادور  يف 
ربلة ال�ساق تعر�س لها خالل مباراة فريقه االخرية �سد 

اليابان )3-4(.
كا�ستيالت�سي لقد  انريكو  املنتخب االيطايل  وقال طبيب 

وم�ساركته �سد  �سد ع�سلي،  اكد وجود  له فح�سا  اجرينا 
البازيل م�ستحيلة .

الدور  يف  امل�ساركة  بغية  مكثف  ع��الج  اىل  بريلو  ويخ�سع 
املباراة  �ستكون  حن  يف  فريقه  بلغه  ال��ذي  النهائي  ن�سف 
املجموعة  االول يف  املركز  لتحديد �ساحب  البازيل  �سد 

وحتا�سي مواجهة ا�سبانيا يف الدور التايل على االرجح.



االعدام ملن يلوث البيئة 
�سلطة  املحاكم  منحت  ال�سلطات  ان  �سينية  ر�سمية  اإع��الم  و�سائل  اعلنت 
مع  للبيئة،  خطري  بتلويث  تورطه  يثبت  من  على  االإع���دام  عقوبة  توقيع 

�سعي احلكومة اإىل تهدئة غ�سب �سعبي متنام من التعدي على البيئة.
وبداأ ال�سكان يف املناطق احل�سرية الغنية باالعرتا�س على �سيا�سة ال�سن 

للنمو مهما كانت التكلفة التي دعمت االقت�ساد على مدار ثالثة عقود.
وقالت و�سائل االإعالم اإن تف�سريا قانونيا جديدا دخل حيز التنفيذ اخريا، 
اأكر �سرامة وي�سدد تطبيقا مرتاخيا و�سطحيا لقوانن  يفر�س عقوبات 
حماية البيئة يف ال�سن. واأ�سافت انه يف احلاالت االأ�سد خطورة قد يجرى 

توقيع عقوبة االإعدام.
يوفر  اجلديد  التف�سري  ان  قوله  حكومي  بيان  عن  الو�سائل  ه��ذه  ونقلت 
�سالحا قانونيا فعاال لتنفيذ القوانن، ومن املتوقع ان ي�سهل عمل الق�ساة 

وي�سدد العقوبات على ملوثي البيئة.
نتائج  عن  ال�سن  يف  البيئة  تلوث  الأزم��ة  للت�سدي  �سابقة  وع��ود  واأ�سفرت 
امل�ستوى  على  م�سكالت  البيئة  حماية  قوانن  تنفيذ  واعرت�س  متباينة. 
املحلي مع اعتماد احلكومات يف الغالب على اإيرادات ال�سرائب التي حت�سل 
عليها من ال�سناعات امللوثة للبيئة. ي�سار اىل ان اآالف االأ�سخا�س يف مدينة 
على  لالحتجاج  املا�سي  ال�سهر  تظاهروا  ال�سن  غرب  جنوب  يف  كومنينغ 

االإنتاج املزمع ملادة كيماوية يف م�سفاة تكرير.

حريق يلتهم قلعة ريغا 
ن�سب حريق كبري بقلعة ريغا التي ت�سم الق�سر الرئا�سي وعددا من املتاحف 

يف التفيا، واأتى على اأق�سام منها.
وذكرت وكالة االأنباء الوطنية يف التفيا، اأنه بعد 5 �ساعات من العمل املكثف، 
متّكن عمال االإطفاء اأخرياً، �سباح ام�س، من اإخماد احلريق الكبري الذي 

اندلع يف قلعة ريغا .
ومتكنت فرق االإطفاء من ال�سيطرة على احلريق الذي �سمل 3،2 اآالف مرت 

مكعب، وت�سمم اأحد رجال االإطفاء بغازات انبعثت نتيجة احلريق.
وا�ستعل احلريق على م�ساحة 3200 مرت مرّبع، ومتّكن عمال االإطفاء من 

اإخماده عند قرابة الرابعة فجراً بالتوقيت املحلي للبالد.
مرت   2400 م�ساحة  على  والعلّية  ومن�ساآتها  القلعة  �سطح  احلريق  واأتلف 
مرّبع. وامتدت النريان اإىل الطبقة الرابعة على م�ساحة 600 مرت مربع، 
املخت�س  للجهاز  ووفقاً  مرّبع.  مرت   200 م�ساحة  على  الثالثة  والطبقة 
اندالع  �سبب  احلديث عن  ج��داً  املبكر  زال من  ما  فاإنه  واالإن��ق��اذ  باحلريق 

هذا احلريق.

   بانوراما
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ويذر�سبون تقا�سي
 �سركة جموهرات 

رف��ع��ت ال��ن��ج��م��ة االأم���ريك���ي���ة، ريز 
ق�سائية  دع�������وى  وي����ذر�����س����ب����ون، 
تتهمها  جم���وه���رات  ���س��رك��ة  ���س��د 
لت�سويق  وجهها  با�ستخدام  فيها 

منتجاتها.
االأمريكي،  زي  اإم  تي  واأف��اد موقع 
�سركة  ت��ق��ا���س��ي  وي���ذر����س���ب���ون،  اأن 
اإنرتنا�سونال  اأدفانتجز  ماركتنغ 
املجموهرات  م��وق��ع  ت��دي��ر  ال��ت��ي   ،
زاعمة  ،Emitat ions .com
لبيع  ووجهها  ا�سمها  ا�ستغلت  انها 
جموهرات واأغرا�س اأخرى، مبا يف 

ذلك ن�سخاً عن خامت خطوبتها.
وت�سر ويذر�سبون يف الدعوى على 
ان��ه��ا مل ت��ع��ط ال�����س��رك��ة اأب�����داً اإذن����اً 

با�ستخدام ا�سمها و�سورتها.
عاماً(   37( ويذر�سبون  اأن  يذكر 
هي اأم لولدين من زوجها ال�سابق، 
اأفا )13 �سنة( وديكون )9 �سنوات(، 
ول��ط��ف��ل يف ال�����س��ه��ر ال���ث���ام���ن من 

زوجها احلايل جيم توث.

يقطع يديه بعد طعنه لوالده
االأم��ريك��ي��ة على طعن  كاليفورنيا  رج��ل يف والي���ة  اأق���دم 

والده ثم عمد اإىل قطع يديه االثنتن من املع�سم. 
دان،  اأن جاي�سون  االأمريكية  اآر  �سي  اآر  كاي  قناة  وذك��رت 
اإىل  طعن وال��ده مبق�س خالل �سجار بينهما، ثم رك�س 
ا�ستخدم  حيث  ريدينغ  مدينة  يف  العائلة  م��ن��زل  م���راآب 
مت  اإن��ه  ال�سرطة  وقالت  يديه.   لقطع  كهربائياً  من�ساراً 
اأمام  العثور على الوالد )59 عاماً( مم��دداً على االأر���س 
املنزل وهو يعاين من عدة طعنات فيما االبن )27 عاماً( 
واقف بجواره ويداه االإثنتان مقطوعتان.  ونقل الرجالن 
اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج.  وقال اأحد اجلريان اإن هذه 

العائلة مل تكن تختلط كثرياً بال�سكان يف اجلوار.

يقتلون اإمراأة ب�سبب دوالر واحد
بتهمة  يف  االمريكي  الق�ساء  ام��ام  مت�سولن  ثالث  مثل 
طعن امراأة حتى املوت يف ممر ال�سهرة يف هوليوود بعدما 
رف�ست منحهم دوالرا مقابل التقاط �سورة لهم. وذكرت 
كالديرون  كري�ستن  ان  تاميز  اجنيلي�س  لو�س  �سحيفة 
�سورة  التقطت  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ل��ي��ن��وود  م��ن  ع��ام��ا(   23(
عليها  انهالوا  لكنهم  ال�سهرة،  ممر  يف  مت�سولن  لثالثة 
واحدا  دوالرا  منحهم  رف�ست  بعدما  امل���وت  حتى  طعنا 
اأجنيلي�س  لو�س  يف  ال�سهرة  ممر  ويعنى  ال�سورة.  مقابل 
بنجوم تو�سع  الب�سر  الب�سر وغري  امل�ساهري من  بتكرمي 
على ار�س املمر، وي�سم االآن اأكر من 2000 جنمة منذ 
تد�سينه عام 1959. وي�سم املمر عدة اأنواع من النجوم من 
بال�سرورة  واملو�سيقى. ولي�س  وال�سينما  التلفزيون  عامل 
ميكي  فمثاًل  حقيقياً،  �سخ�ساً  النجمة  �ساحب  يكون  اأن 

ماو�س، ودونالد داك لهما جنمتان با�سميهما يف املمر.

�سبي يقتل اخته بحركات م�سارعة
وجهت اإىل �سبي امريكي يف ال�13 من العمر، تهمة قتل 
بعدة  ق��ام  بعدما  �سنوات،   5 العمر  من  البالغة  �سقيقته 
موقع  واأف���اد  التلفزيون.  م��ن  تعلمها  م�سارعة  ح��رك��ات 
بيبول االأمريكي، اأن ال�سبي )13 �سنة(، وهو من �سواحي 
قلد  بعدما  الثانية،  الدرجة  من  بالقتل  اتهم  اأورليانز، 
حركات م�سارعة تعلمها عب التلفزيون ورف�س التوقف 
عن �سرب اأخته البالغة من العمر 5 �سنوات بالرغم من 
هذه  ان  ال�سرطة  واأو�سحت  ال�سديد.  االأمل  من  �سكواها 
احلركات، ت�سمنت اللكم على املعدة، والقفز على �سقيقته 
ال�سغرية  ان  ���س��رع��ي  ووج���د طبيب  و���س��رب��ه��ا مب��رف��ق��ه، 
ت��وف��ي��ت م��ت��اأث��رة ب��اإ���س��اب��ات ع��دي��دة م��ن بينها ك�����س��ور يف 

ال�سلوع، ومتزق بالكبد، باالإ�سافة اإىل نزيف داخلي.
ولذا  عر�سياً،  يكن  مل  ح�سل  م��ا  ان  ال�سلطات  ووج���دت 

تقرر توجيه التهم اإىل ال�سبي.
�سقيقته  مع  ال�سبي  تركت  الولدين  وال��د  زوج��ة  وكانت 
ليهتم بها، وهو مل يتوقف عن �سربها اإىل اأن توقفت عن 
التنف�س، فات�سل بالطوارئ وح�سر م�سعفون واإمنا تعذر 

اإنعا�س ال�سغرية واأعلنت وفاتها.

املو�سيقى تزيد الرتكيز اأثناء القيادة 
وجدت درا�سة جديدة، اأن االإ�ستماع للمو�سيقى خالل قيادة ال�سيارات لي�س موؤذياً اأبداً، بل اإنه قد يزيد الرتكيز يف 
بع�س احلاالت. وذكر موقع هلث داي نيوز االأمريكي، اأن الباحثن بجامعة غرونينجن وجدوا اأن املو�سيقى خالل 
القيادة قد تزيد الرتكيز يف بع�س االأو�ساع. وقالت الباحثة امل�سوؤولة عن الدرا�سة، عاي�سة بريفو اأونال، اإن التكلم 
االإ�سغاء  اأن  ، م�سيفة  للمو�سيقى  االإ�ستماع  عن  الراكب يختلف متاماً  االإ�ستماع حلديث  اأو  الهاتف اخللوي  على 
للمو�سيقى ال يلهي يف كل االأوقات و�سيبدو اأنه يزيد تركيز ال�سخ�س خا�سة عندما حتتاج مهمة القيادة النتباه تام 
من ال�سائق. و�سملت الدرا�سة 47 طالباً جامعياً يف �سن تراوح بن 19 و25 عاماً، واختبتهم خالل القيادة، علماً 

اأنهم كانوا يتمتعون بخبة قيادة تزيد عن ال�سنتن ون�سف ال�سنة.
 وطلب من هوؤالء الطالب حتديد املو�سيقى التي �سي�ستمعون لها للتاأكد من اأنها تعجبهم، ومتت مراقبة قيادتهم 
عب �سا�سات مرتن خالل اأ�سبوعن، كل مرة ملدة ن�سف �ساعة. وتبّن اأن وجود املو�سيقى اأو حتى قوتها مل يوؤثر على 
قدرة ال�سائقن على القيادة باحرتاف، بل اأكر، فاإن الذين ا�ستمعوا للمو�سيقى ا�ستجابوا ب�سكل اأ�سرع للتغيريات يف 
�سرعة ال�سيارة، وزادت االإ�ستجابة مع ارتفاع ال�سوت.  وظهر اأن املو�سيقى اأي�ساً تعزز الطاقة عند ال�سائق ويقظته، 

ويزيد هذا االأمر مع ارتفاع قوة ال�سوت.
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يغت�سب ابنتيه مب�ساعدة زوجته
ك�سفت ال�سرطة عن جرمية اغت�ساب ارتكبها كهل بحق ابنتن له 
قّيدهما باجلنازير واحلبال مب�ساعدة زوجته الثانية واغت�سبهما.  
الفتيات  اح��دى  تلقت بالغا من  قد  اأم��ن اجليزة  كانت مديرية 
يفيد بقيام والدها وهو �سرير مب�ساعدة زوجته باغت�سابها هي 
ال�سرطة  وقالت  وال�سال�سل.   باحلبال  تكبيلهما  بعد  و�سقيقتها 
انها تاأكدت من �سحة البالغ وقب�ست على االأب وزوجته.  وتبن 
اأن االأب املتهم لديه 12 بنتا من زوجتن، واأنه طلق زوجته االأوىل 
ومكثت بناتها مع زوجته االأخرى.  واأ�سافت التحقيقات اأن االأب 
حتر�س بثالث من بناته منذ 10 �سنوات، وكان عمر كل منهن ال 
يتعدى 12 عاما.  ويف اجليزة اأي�سا قتل �ساب يف حمافظة اجليزة 
مب�سر رجاًل احتج على معاك�سة ابنته.  وكان الرجل قد ت�ساجر 
مع ال�ساب بعد اأن قام االأخري بت�سليط �سعاع قلم ليزر كان يحمله 
اأباها و�سقيقها  اأبلغت الفتاة  على عن الفتاة وعاك�سها.  وحينما 
كان  مل�سد�س  ال�ساب  ب��اإخ��راج  انتهى  الطرفن  ب��ن  خ��الف  ن�سب 
ليلقى  الفتاة  اأم��ام  وابنه  االأب  على  الر�سا�س  واإط��الق��ه  يحمله 

االأب م�سرعه وي�ساب االبن ثم فر ال�ساب.

�سبطت اأثناء تقدميها االختبار عن ابنتها
امل�سهود عندما  ام��راأة يف اخلم�سن من العمر باجلرم  �سبطت 
اللغة االإنكليزية  ابنتها يف امتحان  اأن حتل حمل  كانت حتاول 
باري�س،  يف  الثانوية  لل�سهادة  الر�سمية  االم��ت��ح��ان��ات  دورة  يف 
على ما ك�سف اأحد رجال ال�سرطة لوكالة فران�س بر�س. واأبلغ 
مدير املدر�سة الواقعة يف الدائرة اخلام�سة من باري�س ال�سرطة 
هذه  اأم��ر  وانك�سف  التعليمية.  املوؤ�س�سة  يف  جتري  غ�س  بعملية 
امل��راأة البالغة من العمر 52 عاما والتي كانت حتاول اأن تاأخذ 
مكان ابنتها يف امتحان اللغة االإنكليزية بف�سل اإحدى املراقبات 
التي كانت قد راأت الطالبة احلقيقية خالل امتحان الفل�سفة 
الذي اأجري قبل ب�سعة اأيام. واقتيدت املراأة اإىل مركز ال�سرطة. 
ت��رغ��ب اللجنة االأك��ادمي��ي��ة ل��الم��ت��ح��ان��ات وامل�����س��اب��ق��ات يف  ومل 
باري�س وكريتاي وفري�ساي يف التعليق على هذه احلادثة، لكنها 
اأو�سحت اأن االإدارة قد تطلق مالحقات ق�سائية يف حق الوالدة 
وابنتها. ويجوز للطالبة اأن تتابع امتحاناتها، غري اأنها �ستحال 
اإىل جلنة تاأديبية يف غ�سون ال�سهرين التالين ل�سدور النتائج. 
اإال بعد ان ت�سدر  ولن تعرف الطالبة نتائجها يف االمتحانات 
اللجنة قرارها الذي قد متنع مبوجبه من تقدمي االمتحانات 

اأو الت�سجل يف موؤ�س�سات التعليم العايل طوال خم�س �سنوات.

عناكب متوت ذكورها بعد التزاوج 
اأعلن علماء اأمريكيون عن اكت�ساف نوع من العناكب التي متوت 
ذكورها بعد �ساعات قليلة من التزاوج مع االإناث. وذكر علماء من 
ال�سيد  ذك��ور عناكب  تنقل  اأن  ما  انه  لينكولن،  جامعة نبا�سكا 
الداكنة �سائلها املنوي اإىل االإناث حتى تنفق بعد �ساعات قليلة. 
تتوقف  املني، حتى  الذكور  العناكب  تقذف  اأن  ما  انه  واأو�سحوا 
عن التحرك، وتلف قوائمها حول ج�سمها وتتمدد فتبدو نافقة 
ال��واق��ع تبقى حية م��ن دون ح��راك طوال  ال��ف��ور، لكنها يف  على 
 ، اآي بي �سي نيوز  الباحثن ل�سبكة  اأح��د  �ساعات معدودة. وق��ال 
انه مت قيا�س نب�س القلب وتبن انه يبقى موجوداً ل�ساعات قليلة 
ت�ستجيب  وال  التحرك  ت�ستطيع  ال  ال��ذك��ور  لكن  ال��ت��زاوج،  بعد 
الأي �سيء. واأو�سح ان هذه الذكور تبقثى حية طوال اأقل من 3 

�ساعات قبل اأن يتوقف قلبها عن اخلفقان وتنفق ر�سمياً.
جودي اآبلغيت لدى و�سولها على ال�سجادة احلمراء حل�سور العر�س اخلا�س لفيلم )ال�سمكة ال�سوداء( يف متحف الفن احلديث مبدينة نيويورك. )يو بي اآي(

هوليوود تكرم جنيفر لوبيز 
مت  املعجبن  م��ن  ك��ب��ري  ح�سد  ام���ام 
االمريكية  واملمثلة  املغنية  ت��ك��رمي 
جنيفر لوبيز على اجنازاتها الفنية 
على   2500 رق��م  النجمة  مبنحها 
واألقت   . هوليوود  يف  ال�سهرة  مم��ر 
نيويورك  يف  ول����دت  -ال���ت���ي  ل��وب��ي��ز 
ب���وي���رت���وري���ك���و- كلمة  الب���وي���ن م���ن 
الذين  اىل احل�سد  بامل�ساعر  تفي�س 
جت��م��ع��وا مل�����س��اه��دت��ه��ا. وق��ال��ت وهي 
حتب�س دموعها   كل هذه امل�ساعر.. 
لكنه  اخل��ي��ال  م��ن  ���س��يء   .. اأدري  ال 
حقيقي ومهيب.   وبداأت لوبيز 43- 
بالتمثيل يف  الفني  عاما- م�سوارها 
ال�سغرية    ف��ت��ات��ي  ف��ي��ل��م    1986 يف 
ون��ال��ت اع���رتاف���ا ب��ق��درات��ه��ا ب��ع��د اأن 
�سيلينا  الراحلة  املغنية  دور  ج�سدت 
يف فيلم   �سيلينا   يف 1997. و�سنعت 
متعددة  فنية  ح��ي��اة  لنف�سها  لوبيز 
وم�سممة  ومغنية  كممثلة  االوج��ه 
التحكيم  جل��ن��ة  يف  وع�����س��وة  ازي�����اء 
ل��بن��ام��ج ام���ري���ك���ان اي������دول. وبيع 
للوبيز  األ��ب��وم  70 مليون  م��ن  اأك��ر 
يف انحاء العامل منذ ان دخلت عامل 

الت�سجيالت الغنائية يف 1999.

طفلة كيم كارد�سيان 
تدعى نورث

اأط����ل����ق����ت جن����م����ة ت����ل����ف����زي����ون ال�����واق�����ع 
وزوجها  ك��ارد���س��ي��ان،  ك��ي��م  االأم���ريك���ي���ة، 
امل��غ��ن��ي ك��ان��ي��ي وي�����س��ت، ا���س��م ن���ورث على 
مولودتهما اجلديدة. واأفاد موقع تي اإم 
الطفلة،  والدة  وثيقة  اأن  االأمريكي،  زي 
اأ���س��اب��ي��ع م��ن املوعد   5 ال��ت��ي ول���دت قبل 
 ، ���س��ي��ن��اي  ���س��ي��درز  م�ست�سفى  يف  امل��ح��دد 

ت�سري اإىل ان ا�سمها نورث وي�ست .
معرفة  ي��ن��ت��ظ��رون  ك����راً  ان  اإىل  ي�����س��ار 
ا�سم ال�سغرية، التي تردد يف البداية انه 

�سيبداأ بحرف ك مثل والديها.
اأجنبت  ع��ام��اً(،   32( كاردا�سيان  وك��ان��ت 
الطفلة يف 16 حزيران يونيو مب�ست�سفى 
هوليوود،  غ���رب  يف  – ���س��ي��ن��اي  ���س��ي��دار 
يختار  اأن  قبل  ال���والدة مفاجئة  وج��اءت 

الوالدان ا�سماً ل�سغريتهما.
وب�����داأت ع��الق��ة ك��اردا���س��ي��ان ب��وي�����س��ت يف 

ني�سان اأبريل 2012.

ك�����س��ف��ت م��ل��ف��ات ���س��ري��ة ���س��م��ح��ت ب��ن�����س��ره��ا دائ����رة 
املحفوظات الوطنية يف لندن،ام�س اأن وزارة الدفاع 
ال�سحون  ب�  اخلا�س  مكتبها  اغلقت  البيطانية 
الطائرة الأنه ال يخدم اأي غر�س مرتبط ب�سوؤون 

الدفاع، ونقلت موظفيه اإىل مواقع اأخرى.
وقالت هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي( اإن 
امللفات اظهرت اأن وزارة الدفاع قررت اغالق املكتب 
االرتفاع  رغ��م   ،2009 دي�سمب  االأول  ك��ان��ون  يف 
يف  ال��ط��ائ��رة  االأط��ب��اق  م�ساهدة  ب��ح��وادث  الكبري 
اأخرى  دوائ��ر  اإىل  ونقل موظفيه  املتحدة،  اململكة 

اأكرة قيمة ومت�سلة بالدفاع.
وا�سافت اأن ملفات دائرة املحفوظات الوطنية عن 
م�ساهدات االأطباق الطائرة، واملعروفة اأي�ساً با�سم 
االأج�سام الطائرة جمهولة الهوية، تغطي الفرتة 
2009، والتي مت خاللها االإبالغ  اإىل   2007 من 
ع��ن م�����س��اه��دة ه���ذه االأط���ب���اق يف اأم��اك��ن معروفة 
�ستونهنج  االأث���ري  املوقع  مثل  املتحدة  اململكة  يف 

ال��بمل��ان يف لندن. وا���س��ارت )ب��ي بي �سي(  ومبنى 
م��ل��ف��اً حتتوي   25 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  امل��ل��ف��ات  اأن  اإىل 
على 4400 وثيقة عن م�ساهدة االأطباق الطائرة 
املتحدة،  اململكة  يف  الرئي�سية  املعامل  من  بالقرب 
ومن بينها ر�سالة اأر�سلتها تلميذة اإىل وزارة الدفاع 
فيها  تطلب   2009 يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  بتاريخ 
اأن زعمت  الف�سائية بعد  املخلوقات  تو�سيحاً عن 
باأنها �ساهدت اأ�سواء غريبة وخملوقاً غريباً يلّوح 

بيده من طبق طائر.
ادعى  تقريراً من �سخ�س  اأي�ساً  امللفات  وت�سمنت 
وتقريراً   ، ف�سائي  خم��ل��وق  م��ع  يعي�س  ب��اأن��ه  فيه 
م��ن �سخ�س اآخ���ر زع���م ب���اأن ط��ب��ق��اً ط��ائ��راً خطف 
 2007 ع��ام  وخيمته  �سيارته  واأخ���ذ  االأل��ي��ف  كلبه 
ا�سدقائه،  كان يقيم يف مع�سكر �سيفي مع  بينما 
اأ�سواء حمراء  وتقريراً من رجل زعم باأنه �ساهد 
البملان  ف���وق مبنى  غ��ري��ب��ة  وخ�����س��راء  وب��ي�����س��اء 

بلندن عام 2008.

اإغالق مكتب االأطباق الطائرة

التهاب حنجزة مايلي �سايرو�س
ي�ستدعي  ما  احلنجرة  يف  بالتهاب  �سايرو�س،  مايلي  االأمريكية،  النجمة  اإ�سابة  �سخ�ست 

راحتها لبع�س الوقت.
�سنة(، ق�سدت مركز بيفريل هيلز  �سايرو�س )20  ان  اإم زي االأمريكي،  واف��اد موقع تي 

الطبي يف كاليفورنيا بعدما �سعرت بالعياء لتكت�سف انها تعاين من التهاب باحلنجرة.
واأ�سار اإىل ان �سايرو�س خرجت من العيادة وبيدها تقرير طبي يت�سمن �سوراً حلنجرتها 

الذي تبن انها متمددة وفيها التهابات.
وطلب االأطباء من �سايرو�س اأن تريح حنجرتها بعدما �سكت من اآالم �سديدة فيها.

وعلقت �سايرو�س على مر�سها عب موقع تويرت حيث كتبت تغريدة اأنا مري�سة... اأريد 
اأمي .


