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مدرب املنتخب اال�سباين : 
ال اعذار يف مواجهة الربازيل 

عربي ودويل

حمدان بن زايد يح�رض اأفراح 
املن�سوري مبدينة زايد ويزور مواطنني

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

جبهة للإطاحة بقانون 
العزل ال�سيا�سي يف تون�ص

�ضعود الق��ضمي وحممد بن زايد يح�ضران م�أدبة 
غداء اأق�مه� طحنون يف منطقة الطويلة ب�أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

القا�سمي  �سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  ح�سر �ساحب 
اأول  ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة والفريق 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
الغداء  م��اأدب��ة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
ال�سيخ  �سمو  باأبوظبي  الطويلة  اأقامها يف منطقة  التي 
املنطقة  اآل نهيان ممثل احلاكم يف  طحنون بن حممد 

ال�سرقية. 
ح�سر املاأدبة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
�سرور  ال�سيخ  و�سمو  الغربية  املنطقة  اأبوظبي يف  حاكم 

بن حممد اآل نهيان وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولني. 

   

ال�ضي��ضة واالإخوان.. متوازي�ن ال يلتقي�ن..!
•• الفجر 

اإىل جانب  واأه��م��ي��ت��ه��م��ا،  الأم����ن وال���س��ت��ق��رار  ن��ع��م��ة  اأدرك  م��ن  ك��ل 
اخليارات  و�سالمة  ال�سيا�سية،  الروؤية  و�سوح  منها  اأخ��رى،  ف�سائل 
امل��ق��ارب��ة وواقعيتها،  ال��ق��ي��ادة وع��ق��الن��ي��ة  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة، و���س��واب 
كرامته  ويكفل  ورفاهيته،  الإن�سان  �سعادة  يحقق  ما  لكل  والنحياز 
لدولتها  ول  الفو�سى  مل�سر  يتمنى  اأن  ميكنه  ل  احل��ي��اة،  يف  وحقه 
النهيار اأو النتماء اإىل نادي الدول الفا�سلة، لكّن واقع احلال يقول 
اإىل  الهاوية منها  اإىل  اق��رب  باتت  الإخ���وان،  زم��ن  الكنانة  ار���س  اأّن 
املرحلة  اإدارة  يف  ف�سلها  اجلماعة  اأثبتت  اأن  بعد  الأم���ان،  �سّفة  بلوغ 
النتقالية، وافتتانها باإغراءات ال�سلطة، و�سعيها املحموم لحتكارها 
حتى وان حّولت ال�سعب امل�سري اإىل حفنة من غبار، والدولة امل�سرية 

العريقة اإىل ركام.
يف  يحمله  مّم��ا  بالرغم  يونيو،  م��ن  الثالثني  مت��ّرد  اأّن  ن��رى  لذلك 
اجلماعة  �سلف  م��دى  لإدراك��ن��ا  ح�سورا  ت���زداد  خماطر  م��ن  طّياته 
الأم���ام يف  اإىل  ال��ه��روب  �سيا�سة  واعتمادها  اخل��ط��اأ،  واإ���س��راره��ا على 
مواجهة احلقيقة، ورف�سها جتّرع الّدواء املّر من اجل م�سر و�سعبها، 
هو  الوطنية،  امل�سلحة  على  الفئوّية  م�ساحلها  تغليب  يف  واإمعانها 
الإخوان،  يزعم  كما  القانون،  على  خروجا  ولي�س  م�سروع،  حت��ّرك 
لوها  لأّنهم اأّول من دا�س على القوانني باإقدامهم وانتهكها، بل وف�سّ
على مقا�سهم، وخانوا الأمانة، وانقلبوا على تطلعات �سعب، واأهدروا 

اآماله، وا�ستهدفوا، كذبا وزورا وبهتانا، خرية داعميه واأ�سقائه.
اإّن ال�سعب امل�سري، وهو ينتف�س غدا على �سطوة الإخوان ولنتزاع 
رذيلة  ان��ه  اكت�سفوا  ما  على  الأوان،  ف��وات  قبل  القانونية،  ال�سرعية 
لبلده  اإنقاذا  ينتف�س  اإمن��ا  ب��راء،  منها  وهو  بالإ�سالم  ت�سّرت  نكراء 
من الفتنة وهي ا�سّد من القتل، واإنقاذا لأبواب الأمل الف�سيح التي 
فتحها ال�سباب واأغلقها الإخوان دونهم، وحتى ل يقول التاريخ يوما 
اأبعادها ال�سيا�سية والقت�سادية  اإّن �سعبا هّب من اجل كرامته، بكل 
حلم  من  وارت�سى  بالأ�سواأ،  ال�ّسيئ  با�ستبدال  اكتفى  والجتماعية، 

التغيري، مبجّرد ا�ستبدال قناع باآخر تزّين بلحية.
)التفا�سيل �س11(

�سعود القا�سمي وحممد بن زايد خالل ح�سورهما ماأدبة غداء اقامها طحنون بن حممد بح�سور حمدان بن زايد  )وام(

رغم نفي قيادي بوزارة الرتبية 

االإدارة املعنيـــة توجـــه ب�ضــرعة 
تعديالت الدرج�ت بعد االأخذ ب�مل�ضتندات

•• دبي- حم�شن را�شد 

ر����س���دت ال��ف��ج��ر م���را����س���الت ت��ل��ق��ت��ه��ا ك��اف��ة املناطق 
من  دق��ي��ق��ة  و18  ال�����س��اب��ع��ة  يف  ب��ال��دول��ة  التعليمية 
�سباح اأم�س الأول ، ووزارة الربية والتعليم متمثلة 
الأخرية  وجهت  اإذ   ، والمتحانات  التقومي  اإدارة  يف 
�سرعة  ب�����س��رورة   ، الم��ي��ل  ع��ر  التعليمية  ملناطقها 
الدرجات المتحانية  التعديالت على بيانات  اإجراء 
لل�سف الثاين ع�سر واخلا�سة بالطالب ، بعدما تبني 
اأن هناك حالت ر�سوب بغري وجه حق عجز ال�سي�ستم 

عن رفعها و�سقطت �سهوا ، وطالبوهم ب�سرعة تعديل 
ال�سي�ستم عن  ع��ج��ز  ب��ع��دم��ا  ال��ط��ال��ب  ح��ال��ة ودرج����ة 
تعديلها ، اإذ اأظهرت النتائج حالت ر�سوب على درجة 
ودرجتني وثالث ، فيما كان يفر�س اأن يتم رفعهم 

تلقائيا وفق  ال�سي�ستم املعمول به يف الوزارة .
 ور����س���دت )ال��ف��ج��ر( ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي وج��ه��ت��ه��ا اإدارة 
اإجراء  ب�سرعة  فيها  ت��وؤك��د   ، والم��ت��ح��ان��ات  التقومي 
موؤكدين   ، التعليمية  منطقته  يف  ك��ل  ال��ت��ع��دي��الت 
والوثائق  بامل�ستندات  والأخ��ذ  التدقيق  �سرورة  على 
الالزمة لإجراء التعديالت.        )التفا�سيل �س3(

ابو مازن وكريي خالل اجتماعهما ام�س  )رويرز(

متظاهرون امام ق�سر الرئا�سة يف القاهرة يطالبون برحيل مر�سي  )رويرز(

•• القاهرة-وكاالت:

م����دي����ري����ة  م�����������س�����ادر يف  ق�����ال�����ت 
ال�سكندرية  مبحافظة  ال�سحة 
اأ�سيبوا  �سخ�سا   36 ان  امل�سرية 
بني  ا�ستباكات  يف  اجلمعة  ام�����س 
للرئي�س  وم��ع��ار���س��ني  م��وؤي��دي��ن 
يومني  ق����ب����ل  م����ر�����س����ي  حم����م����د 
يعتزم  ح��ا���س��دة  م���ظ���اه���رات  م���ن 
حماولة  يف  تنظيمها  املعار�سون 

حلمله على التنحي.
امل�سابني  ان معظم  وقال م�سدر 
�سقطوا بطلقات اخلرطو�س اأمام 
الخوان  جلماعة  الرئي�سي  املقر 
اليها  ي��ن��ت��م��ي  ال���ن���ي  امل�����س��ل��م��ني 

مر�سي ويف �سوارع قريبة.
البي�ساء  ال�سلحة  وا�ستخدمت 
والع�سي  ال��ف��ارغ��ة  وال��زج��اج��ات 

واحلجارة يف ال�ستباكات.
ج��اء ه��ذا يف الوقت ال��ذي انطلق 
النظام  على  املحتجني  اآلف  فيه 
احلاكم يف م�سر، ام�س، يف م�سريات 
من عدة مناطق بالقاهرة باجتاه 
اإىل  لالن�سمام  التحرير،  ميدان 
باإ�سقاط  م��ط��ال��ب��ني  معت�سمني 
امل�سري  الرئي�س  ورحيل  النظام 

حممد مر�سي عن ال�سلطة.
اآلف  �سمت  م�����س��ريات  وحت��رك��ت 
م��ن م��ن��اط��ق ع���دة اأب���رزه���ا دوران 
����س���را، واخل���ل���ف���اوي، واجل���ي���زة ، 
ومن اأمام م�ساجد ال�سيدة زينب، 

ق�������وات م�����ن اجل���ي�������س���ني ال���ث���اين 
وال��ث��ال��ث امل��ي��دان��ني ب��ك��ث��اف��ة على 
ال�سوي�س  ق���ن���اة  م�����دن  م����داخ����ل 
)امل�����ج�����رى امل�����الح�����ي ال����ع����امل����ي(، 
اأج��ه��زة الأم���ن بتعزيزات  ودف��ع��ت 
اأم��ن��ي��ة ع��ل��ى م��داخ��ل ج�����س��ر قناة 
ال�سوي�س العلوي املوؤدي اإىل �سبه 
�سرق(  )���س��م��ال  ���س��ي��ن��اء  ج���زي���رة 
وع��ل��ى م��داخ��ل م��ع��دي��ات الربط 

بني �سفتي قناة ال�سوي�س.
بقيادة  ع�سكرية  م�سادر  وق��ال��ت 
اإن  امل�����ي�����داين  ال����ث����اين  اجل���ي�������س 
اجلي�س  ل���ق���وات  ان��ت�����س��ار  ه���ن���اك 
الطرق  وعلى  امل��دن  على مداخل 
العامة  املن�ساآت  واأم��ام  الرئي�سية 
ويف املناطق املتاخمة ملجرى قناة 
الإ�سماعيلية  مبدينتي  ال�سوي�س 

وبور�سعيد.
فوق  ع�سكرية  مروحيات  وحلقت 
الإ�سماعيلية  وم�����دن  ال���ق���اه���رة 

وبور�سعيد وال�سوي�س.
م��ن ج��ان��ب��ه ط��ال��ب الأزه����ر ام�س 
موؤكداً  ال��ع��ن��ف،  بنبذ  امل�����س��ري��ني 
امل�سري، وحذر  ال��دم  على حرمة 
حرب  اإىل  ال����ب����الد  ان�������زلق  م����ن 
اأه��ل��ي��ة. وط��ال��ب الأزه����ر اجلميع 
نبذ العنف بكامل اأ�سكاله و�سوره 
امل�سري،  ال��دم  حرمة  على  واأك���د 
م�سالح  ب��اإع��الء  موقفه  جم���دداً 
م�سالح  اأي���ة  ف��وق  العليا  ال��وط��ن 

اأخرى.

الأزهر يوؤكد حرمة الدماء امل�صرية ويحذر من حرب اأهلية

احتج�ج�ت يف اأنح�ء م�ضر واإ�ض�بة الع�ضرات ب�ال�ضكندرية

الحتالل يقمع احتجاجات فل�صطينية على هدم املنازل

كريي يكثف جهوده لك�ضر جمود عملية ال�ضالم
•• عمان-ا.ف.ب:

ع��ق��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الم��ري��ك��ي ج���ون ك���ريي ام�����س ي��وم��ا ث��ان��ي��ا من 
املحادثات من اجل احياء عملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط حيث التقى 
يف عمان مع الرئي�س حممود عبا�س بعد حمادثات مكثفة يف القد�س التي 
يعود اليها جمددا. وق�سى كريي، الذي يحاول ك�سر جمود طال امده يف 
اأربع �ساعات  مفاو�سات ال�سالم بني ا�سرائيل والفل�سطينيني، ما يقارب 
م�ساء اخلمي�س يف فندق القد�س مع رئي�س الوزراء ال�سرائيلي بنيامني 

نتانياهو ل�سماع وجهة نظره ب�ساأن عملية ال�سالم.
طريق  يف  الغربية  ال�سفة  عر  �ساعتني  قرابة  بال�سيارة  موكبه  و�سار 
العودة اىل عمان، حيث تناول الغداء مع عبا�س، مع احتمال اجراء مزيد 

من الرحالت املكوكية بني اجلانبني خالل اليومني املقبلني.
وقال كريي لعبا�س خالل اللقاء الذي عقد يف منزل ال�سفري الفل�سطيني 
يف عمان "لقد عقدنا اجتماعا طويال جيدا" يف ا�سارة اىل اجتماعه مع 

نتانياهو اخلمي�س.
وا�ساف �سنعود قبل ان يغادر عمان جمددا اىل القد�س، لكن هذه املرة 

باملروحية، للقاء نتانياهو والرئي�س ال�سرائيلي �سيمون برييز.
والتزم امل�سوؤولون ال�سمت حول اجتماع كريي مع نتانياهو والذي عقد 

خالل ع�ساء عمل يف احد الفنادق الفاخرة يف القد�س.
ام�س   48 فل�سطيني  املئات من  فيه  تظاهر  ال��ذي  الوقت  ه��ذا يف  ج��اء 
العرب  منازل  �سيا�سة هدم  احتجاجا على  برطعة جنوب حيفا  بلدة  يف 
بحجة عدم الرخي�س، وتخلل التظاهرة مواجهات مع ال�سرطة اعتقل 

خاللها �سخ�سان.

حممود،  وم�سطفى  واخلازندار، 
باجتاه ميدان التحرير يف و�سط 
ال���ق���اه���رة ح��ي��ث ت��ت��واج��د اأع�����داد 

كبرية من املعت�سمني.
م�سادر  اأب���ل���غ���ت  ال�������س���ي���اق،  ويف 
املحافظات  م����ن  ب���ع���دد  حم��ل��ي��ة 
انرنا�سونال،  ب���ر����س  ي��ون��اي��ت��د 
ب�����اأن م�����س��ريات جت����وب ع����دد من 
مظاهرات  جانب  اإىل  املحافظات 
الرئي�سية  ب��امل��ي��ادي��ن  مل��ح��ت��ج��ني 
مبناطق  م�سريات  و�ُسّجلت  فيها، 

والرمل،  ج��اب��ر،  و�سيدي  ��ان،  ال��ل��بَّ
مبحافظة  اإب����راه����ي����م  وال���ق���ائ���د 

الأ�سكندرية ال�ساحلية.
كما اأقام حمتجون جمموعة من 
ال�سون يف مدينة  اخليام مبيدان 
)مبحافظة  ال�����ك�����رى  امل���ح���ل���ة 
ب�سارع  مئات  وتظاهر  الغربية(، 
البحر الرئي�سي يف مدينة طنطا 
)م����رك����ز حم���اف���ظ���ة ال���غ���رب���ي���ة(، 
ال�����س��ه��داء يف حمافظة  ومب��ي��دان 
ال�������س���وي�������س، ومب�����ي�����دان ب���ال����س 

مبحافظة املنيا.
يف حني يحت�سد الآلف من اأن�سار 
التيار الإ�سالمي يف ميدان رابعة 
العدوية مبدينة م�سر بالقاهرة 

دعما للرئي�س امل�سري. 
وق���د ب����داأت وح����دات م��ن اجلي�س 
امل�����س��ري ���س��ب��اح ام�����س اإج�����راءات 
واملجري  اأ�����س����وان  ���س��د  ل���ت���اأم���ني 
تزامنا  ال�سوي�س،  لقناة  املالحي 

مع انطالق مظاهرات الغد.
انت�سرت  ال��ب��اك��ر،  ال�سباح  وم��ن��ذ 

ــ�ن  ــدف ــه ــت ــض ــ� ـــ�ن ت ـــوت ـــب ع
لــبــنــ�ن  يف  اأمـــنـــيـــ�  ــ�  ــب ــوك م

•• بريوت-وكاالت:

نا�سفتان  ع����ب����وت����ان  ان����ف����ج����رت 
����س���غ���ريت���ان ����س���ب���اح ام�������س على 
الطريق الدولية يف مدينة زحلة 
موكبا  ا�ستهدفتا  لبنان،  �سرق  يف 
اأمنيا مل حتدد طبيعته ومل توؤديا 
اىل وق����وع ا����س���اب���ات، ب��ح�����س��ب ما 
فران�س  وكالة  امني  م�سدر  اف��اد 

بر�س.
ان��ف��ج��رت عبوتان  امل�����س��در  وق���ال 
نا�سفتان لدى مرور موكب اأمني 
موؤلف من ثالث �سيارات رباعية 
يف  الدولية  الطريق  على  ال��دف��ع 
مدينة زحلة، واملوؤدية اىل مدينة 
ب�سرق  البقاع  منطقة  يف  بعلبك 

لبنان.

ــة قــتــلــى بــتــفــجــري  ــع ــض ــ� ت
ـــــرب بـــغـــداد  مـــــــزدوج غ

•• الفلوجة-ا.ف.ب:

قتل ت�سعة ا�سخا�س وا�سيب 21 
اخرون بجروح يف تفجري متزامن 
بعبوتني نا�سفتني ام�س ا�ستهدف 
ج���ن���وب مدينة  ال�����س��ح��وة  ق�����وات 
ال��رم��ادي، ك��رى م��دن حمافظة 
النبار غرب بغداد، ح�سبما افادت 

م�سادر امنية وطبية.
على  ل�سقة  عبوة  انفجرت  وق��د 
برتبة  ال�سحوة  يف  �سابط  �سيارة 
اول ولدى جتمع الهايل  مالزم 

انفجرت عبوة نا�سفة اخرى.

•• عوا�شم-وكاالت:

كما  دم�سق،  بريف  وبلدات  اجلنوبية  دم�سق  اأحياء  على  الق�سف  جتدد 
يف  النظامي  واجلي�س  احلر  ال�سوري  اجلي�س  بني  ال�ستباكات  توا�سلت 
درعا وحلب، يف حني اأكد نا�سطون اإقدام قوات كردية مقربة من حزب 
العمال الكرد�ستاين على مداهمة املنازل بريف احل�سكة )�سمال( وقتل 
الثقيلة  باملدفعية  الق�سف  اإن  �سام  �سبكة  وق��ال��ت  متظاهرين.  ثالثة 
والدبابات ما زال متوا�سال على اأحياء القابون وبرزة وت�سرين جنوبي 
�سريجة  ب��اب  ح��ي  يف  م��داه��م��ات  حملة  النظام  ق��وات  �سنت  كما  دم�سق، 

مبنطقة دم�سق التاريخية.
وداريا  �سحم  بيت  وب��ل��دات  م��دن  على  الق�سف  جت��دد  دم�سق،  ري��ف  ويف 
ال�سرقية،  بالغوطة  مناطق  ع��دة  وعلى  وال��زب��داين،  ال�سام  ومع�سمية 
واأفاد نا�سطون اأن الأو�ساع الإن�سانية يف املع�سمية �سعبة للغاية ب�سبب 

ق�ضف على دم�ضق وريفه� وتوتر يف احل�ضكة 
ا�ستمرار ح�سار قوات النظام لها.

ا�ستباكات  اإن  �سوريا  املحلية يف  التن�سيق  اأخ��رى، قالت جلان  ومن جهة 
عنيفة اندلعت فجر ام�س بني اجلي�س احلر وقوات النظام على طريق 
ملحاولت  تت�سدى  ال��ث��وار  كتائب  ت���زال  ل  كما  ال����دويل،  دم�سق  م��ط��ار 

اجلي�س اقتحام بلدة داريا املوؤدية اإىل جنوب دم�سق.
واأن  قتلوا  اأ�سخا�س  ثالثة  اأن  ال�سورية  للثورة  العامة  الهيئة  واأف���ادت 
الدميقراطي  الحت����اد  ح���زب  عنا�سر  اإط����الق  ج���راء  ُج��رح��وا  ع�سرين 
الكردي النار على متظاهرين يف مدينة عامودا بريف احل�سكة، وقالت 
وامل�ست�سفيات  املنازل  �سنت حملة دهم على  ق��وات احل��زب  اإن  �سام  �سبكة 

و�سط اإطالق نار.
ال�سكن  اأبنية  حاجز  على  �سيطر  احل��ر  اجلي�س  اأن  �سام  �سبكة  واأك���دت 
مدن  على  متوا�سل  باملدفعية  الق�سف  اأن  م�سيفة  درع��ا،  يف  ال�سبابي 

ال�سيخ م�سكني وجا�سم واإنخل.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   07:17  
الع�ساء......   08:47
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واإ�ــضــراب  قتلى  ثم�نية 
كــراتــ�ــضــي  يف  عــــــ�م 

•• اإ�شالم اآباد-وام:

ل����ق����ي ث���م���ان���ي���ة اأ����س���خ���ا����س 
م�سرعهم ام�س بينهم امراأة 
اأعمال العنف والقتل  نتيجة 
اأنحاء  يف  املتوا�سلة  املتعمد 
متفرقة من مدينة كرات�سي 

جنوبي باك�ستان.
وذكرت ال�سرطة الباك�ستانية 
اأن ال�سخا�س قتلوا بر�سا�س 
مت�سددين جمهولني يف وقت 
املدينة  اأح��ي��اء  بع�س  ت�سهد 

ا�سرابا عاما.
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ط�قة تدعم جهود االإغ�ثة ملت�ضرري الفي�ض�ن�ت مبق�طعة األربت� الكندية
اأدت غزارة الأمطار وذوبان الثلوج اإىل تعر�سها لفي�سانات 
يف  ت�سببت  حيث  املنطقة  ت��اري��خ  يف  الأ����س���واأ  ب��اأن��ه��ا  و�سفت 
منازلهم.  م��ن  ال�سكان  م��ن  األ���ف   175 م��ن  اأك���ر  تهجري 
من  ال�سكان  لإخ��الء  ال�سلطات  الفي�سانات  ا�سطرت  وق��د 
و�سط املدينة مبا يف ذلك مكتب �سركة طاقة يف جامي�سون 
بالي�س حيث جلاأ موظفو ال�سركة للعمل من منازلهم من 
اأجل اإف�ساح املجال للم�سوؤولني وال�سلطات املعنية يف مدينة 
اإزالة املخلفات ومن املتوقع اأن يعاد  كاجلاري ملتابعة جهود 
فتح مكتب طاقة يف كاجلاري الأ�سبوع القادم. وت�سم �سركة 
عملياتها  ال�سمالية ومتتد  اأمريكا  يف  900 موظف  طاقة 
هناك يف مناطق األرتا وبريتي�س كولومبيا و�سا�سكات�سوان 

واأونتاريو ومونتانا ونورث داكوتا وويومينغ وكولورادو.

نحن ممتنون كثريا لأول امل�ستجيبني لتقدمي امل�ساعدة يف 
هذه الكارثة من عنا�سر ال�سليب الأحمر والقوات الكندية 
والأع������داد ال��ت��ي ل ح�سر ل��ه��ا م��ن امل��ت��ط��وع��ني مب��ن فيهم 
موظفني من �سركة طاقة والذين كر�سوا كل وقتهم مل�ساعدة 
هذه  ب�سبب  ت�سرروا  الذين  اأول��ئ��ك  ن���وؤازر  كما  املت�سررين 
الفي�سانات يف جميع اأنحاء املقاطعة . كما عر اإدوارد لفهر 
رئي�س طاقة نورث عن تقديره البالغ للم�ساهمات الكبرية 
التي قدمها موظفو ال�سركة من اأجل املحافظة على اإمكانية 
للزمالء  الالحمدود  ودعمهم  ال�سركة  يف  العمل  ا�ستمرار 
واأ���س��ره��م واأ���س��دق��ائ��ه��م والآخ���ري���ن خ���الل ه���ذه الأوق����ات 
الع�سيبة . هذا وماتزال مدينة كاجلاري واملناطق املحيطة 
بها يف مقاطعة األرتا الكندية تعي�س حالة الطوارئ بعد اأن 

•• اأبوظبي-وام:

قدمت �سركة اأبوظبي الوطنية للطاقة طاقة ترعات بقيمة 
واأطلقت  الكندي  األف دولر كندي لل�سليب الأحمر   100
حملة ترعات ت�ستهدف جمع ما ي�سل اإىل 50 األف دولر 
اأمريكي من اأجل دعم جهود اإعادة تاأهيل املناطق املت�سررة 
كاجلاري  مدينة  اجتاحت  التي  املدمرة  الفي�سانات  بفعل 
كوك  ديفيد  وق���دم  الكندية.  األ��رت��ا  مبقاطعة  وحميطها 
ال�سكر  طاقة  يف  وال��غ��از  النفط  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
والتقدير ملدينة كاجلاري ووكالة اإدارة الطوارئ التابعة لها 
احلثيثة  واجلهود  ال��دوؤوب  والعمل  ال�ستجابة  �سرعة  على 
وقال  تاريخها.  يف  املدينة  عرفتها  في�سانات  اأ�سوا  ملواجهة 

تزايد االقب�ل من اه�يل منطقة حت� على ت�ضجيل 
ابن�ئهم يف الفع�لي�ت الرتاثية مللتقى حت� ال�ضيفي الرابع

•• حتا -وام:

تتوا�سل فعاليات ملتقى حتا ال�سيفي الرابع الذي تقيمه جمعية حتا للثقافة والفنون والراث بدعم ورعاية من هيئة دبي 
للثقافة والفنون مع تزايد القبال من اهايل منطقة حتا على ت�سجيل ابنائهم وبناتهم يف ال�سبوع الثاين. وجتاوز العدد 
امل�ستهدف الذي و�سعته اإدارة اجلمعية للطلبة والطالبات املنت�سبني للملتقى وذلك يف اأطار �سعيها للحفاظ على تراث الآباء 
والأجداد وتعليميه لالأجيال ال�ساعدة واحلفاظ على الهوية الوطنية. وكان امللتقى بداأ يف 15 يونيو وي�ستمر اىل 5 يوليو 
املقبل مبقر اجلمعية بحتا. ويت�سمن امللتقى العديد من الفعاليات الراثية والتعليمية والرفيهية مثل تعليم فن احلربية 
وركوب اخليل وال�سباحة لالأولد وامل�سغولت اليدوية والأكالت ال�سعبية للبنات وتعليم الر�سم ورحالت ال�سفاري وحما�سرات 
يف العادات والتقاليد وال�سنع ودورات احلا�سب الآيل واللغات وكذلك فقرة الراوي التي ي�سرف عليها كبار ال�سن من املنطقة. 

و�سيتم تنظيم رحالت ترفيهية وتعليمية للمنت�سبني من الطلبة والطالبات لإ�سفاء روح املرح على الرامج املقدمة. 

حمدان بن زايد يح�ضر اأفراح 
املن�ضوري مبدينة زايد ويزور مواطنني

•• املنطقة الغربية-وام:

ح�����س��ر ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح����م����دان بن 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
الول  اأم�س  م�ساء  الغربية  املنطقة 
احل��ف��ل ال���ذي اأق��ام��ه م��ب��ارك �سامل 
ج��اب��ر امل��ن�����س��وري مب��ن��ا���س��ب��ة زفاف 
جنله عبيد اىل كرمية �سعيد �سامل 
اإط�����ار حر�س  امل��ن�����س��وري وذل����ك يف 
املواطنني  م�������س���ارك���ة  ع���ل���ى  ����س���م���وه 
اأف��راح��ه��م. وق��دم��ت اح���دى الفرق 

ال�������س���ع���ب���ي���ة خ������الل احل����ف����ل ال�����ذي 
زايد  مبدينة  الأف���راح  ب�سالة  اأق��ي��م 
باملنطقة الغربية اأهازيجها و�سالتها 
بهذه  ابتهاجا  الم��ارات��ي��ة  الراثية 
املواطنني  �سموه  زار  كما  املنا�سبة. 
مدينة  من  الهاملي  حممد  خلفان 
من  املن�سوري  عيد  وع��ب��داهلل  زاي��د 
حم�سر احلويتني باملنطقة الغربية. 
ورحب املواطنان بزيارة �سمو ال�سيخ 
ملنزلهما  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
�سعادتهما  ع��ن  واأع��رب��ا   .. واملنطقة 

املنطقة  واأب���ن���اء  اأ���س��رت��ه��م��ا  واأف������راد 
وت�سريفه  ال��ك��رمي��ة  ���س��م��وه  ب���زي���ارة 
املواطنني  م��ع  �سموه  وت��ب��ادل  ل��ه��م. 
الودية  الأح���ادي���ث  املنطقة  واأه����ايل 
التي تعك�س عمق العالقات احلميمة 
احلكيمة  ال����ق����ي����ادة  ت����رب����ط  ال����ت����ي 
اهتمامها  وم��������دى  ب����امل����واط����ن����ني 
على  وحر�سها  لأب��ن��ائ��ه��ا  ورع��اي��ت��ه��ا 
وتلم�س  ح��ي��ات��ه��م  �����س����وؤون  م��ت��اب��ع��ة 
لهم  يقدم  م��ا  وتعزيز  احتياجاتهم 
امل�سروعات  يف  تنموية  خ��دم��ات  م��ن 

ال��ت��ي ت��خ��دم امل��واط��ن��ني يف ك��ل بقعة 
املعطاء  ال���وط���ن  ه����ذا  اأر�������س  ع��ل��ى 
يحفظ  اأن  وج����ل  ع���ز  اهلل  ���س��ائ��ل��ني 
قيادتنا واأن يدمي على بالدنا اأمنها 
وع��زه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا. راف���ق �سموه 
حمد  حممد  �سعادة  ال��زي��ارة  خ��الل 
ب���ن ع�����زان امل����زروع����ي وك���ي���ل دي����وان 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
خلفان  بن  �سلطان  و�سعادة  بالإنابة 
ممثل  �سمو  مكتب  م��دي��ر  الرميثي 

احلاكم يف املنطقة الغربية.

�صعود القا�صمي وحممد بن زايد يح�صران ماأدبة غداء اقامها طحنون بن حممد يف منطقة الطويلة باأبوظبي )وام(
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الراحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اللواء املزينة يكرم �ض�بط االرتب�ط الهولندي ال�ض�بق
•• دبي-وام:

اأ�ساد �سعادة اللواء خمي�س مطر املزينة نائب القائد العام ل�سرطة دبي بجهود �سابط الرتباط الهولندي 
ال�سيد ماريو بيتينغ التي بذلها خالل فرة عمله يف القن�سلية الهولندية بدبي والتي اأ�سهمت يف تعزيز 
عالقات التعاون وتبادل اخلرات بني البلدين. جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادته لل�سيد ماريو بيتينغ 
الهولندية.  القن�سلية  يف  لالرتباط  ك�سابط  عملة  فرة  انتهاء  مبنا�سبة  �سعادته  لتوديع  جاء  ال��ذي 
متمنيا  جوفالك  هيني  ال�سيد  اجلديد  الرت��ب��اط  ب�سابط  املزينة  مطر  خمي�س  اللواء  �سعادة  ورح��ب 
الأمنية  واجلهات  دب��ي  �سرطة  بني  التعاون  تعزيز  على  والعمل  عمله  يف  والتوفيق  الإق��ام��ة  طيب  له 
الهولندية �سواء يف جمال تبادل املعلومات اأو اخلرات اأو التدريب والتاأهيل للكوادر املتخ�س�سة موؤكدا 
حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي يف تقدمي العون وامل�ساعدة له اأثناء فرة عمله. ويف نهاية اللقاء قدم 
اللواء خمي�س املزينة درعا تذكارية و�سهادة تقدير ل�سابط الرتباط ال�سابق عرفانا ملا بذله من جهود 
طيبة يف اإطار عمله خالل فرة اإقامته يف الدولة.. كما قدم درعا تذكارية ل�سابط الرتباط اجلديد. 

رغم نفي قيادي بوزارة الرتبية 

االإدارة املعنية توجه ب�ضرعة تعديالت الدرج�ت بعد االأخذ ب�مل�ضتندات 
اإدارت� التقومي واملن�طق ت�ضحح�ن ح�الت ر�ضوب عجز ال�ضي�ضتم عن ر�ضده�

تخريج73 �ض�بطً� يف ثالث دورات بكلية ال�ضرطة

تقليد 7 �ضب�ط يف �ضرطة اأبوظبي رتبً� جديدة

م�ضت�ضفى توام يجري بنج�ح عملية تدريب )الرمز البني( الإدارة ت�ضرب املواد ال�ض�مة والتعر�ض له�
•• العني - الفجر

بال�سراك  ت��وام  م�ست�سفى  اأعلن 
اأم�س  الطبية  هوبكنز  ج��ون��ز  م��ع 
)الرمز  التدريبة  العملية  جن��اح 
توام  م�ست�سفى  مل��وظ��ف��ي  ال��ب��ن��ي( 
، ح��ي��ث ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا تدريب 
مع  التعامل  كيفية  على  امل��وظ��ف 
الكيميائية و  امل��واد  ح��الت ت�سرب 
فرق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لها  التعر�س 

الإ�ستجابة من البلدية.
كبري  ت�������س���رب  وج�������ود  ح����ال����ة  يف 
فاملواد الكيميائية ، فاأن املوظفني 
مدربني  امل���ت�������س���رر  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
اإيقاف  و  امل��وق��ف  على  لل�سيطرة 
من��و ه���ذا ال��ت�����س��رب، يف ح���ال كان 
ذلك الإجراء اآمن و قابل للتنفيذ، 
ويكون يف حالة تاأهب ملواجهة اأي 
ال�سعال،  م��ث��ل  ج�����س��دي��ة  اأع���را����س 
و  التنف�س  يف  و���س��ي��ق  واحل�����روق، 
الدموع.  اإنهمار  و  العني  حت�س�س 
يتعلم  ال���ع���م���ل���ي���ة،  ه������ذه  خ������الل 
املنا�سبة  الإج���������راءات  امل��وظ��ف��ني 
الإ�سابات  اإخ���الء  املنطقة،  لعزل 

مثل  حت��دث  اأن  ميكن  اإذ  لديهم، 
تلك احل��وادث يف اأي وقت ويف اأي 
مكان، الأهم من ذلك، فاإنه ي�ساعد 
املوظفني على التدرب على عملية 
�سنع القرار دون التعر�س حلالة 

من الذعر ل داعي لها .
وقد و�سعت هذه العملية لتحقيق 
عدد من الأهداف والتي ت�سمنت 
م�ست�سفى  ف��ري��ق  ب���ني  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
قيا�س  و  املحلية،  وال�سلطات  ت��وام 
فعالية خطتنا لإدارة الأمن، وبناء 
بروتوكول خا�س باأمن امل�ست�سفى 

اإىل بر الأمان، وال�سروع يف قانون 
ال�ستجابة  ف���رق  لتنبيه  ب�����راون 
مكان  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ل���ل���ط���وارئ 

احلادث.
اأحمد  ال�سيد  ق��ال  ال�سدد  بهذا  و 
م��دي��ر برنامج  ع��ل��ي،  اآل  م��ال اهلل 
ب�  الأزم����������ات  و  ال�����ك�����وارث  اإدارة 
م�ست�سفى توام : اإن تدريب الرمز 
بتدريب  خ��الل��ه  م��ن  ن��ق��وم  البني 
موظفينا على الإ�ستجابة حلالت 
بطريقة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال���ط���وارئ 
اآمنة و تزيد من م�ستوى التاأهب 

•• دبي- حم�شن را�شد 

تلقتها  مرا�سالت  الفجر  ر�سدت 
بالدولة  التعليمية  املناطق  كافة 
يف ال�سابعة و18 دقيقة من �سباح 
الربية  ووزارة   ، الأول  اأم�������س 
والتعليم متمثلة يف اإدارة التقومي 
اإذ وجهت الأخرية   ، والمتحانات 
 ، الميل  عر  التعليمية  ملناطقها 
ب�سرورة �سرعة اإجراء التعديالت 
على بيانات الدرجات المتحانية 
واخلا�سة  ع�����س��ر  ال���ث���اين  ل��ل�����س��ف 
هناك  اأن  تبني  بعدما   ، بالطالب 
حالت ر�سوب بغري وجه حق عجز 
و�سقطت  رف��ع��ه��ا  ع���ن  ال�����س��ي�����س��ت��م 
�سهوا ، وطالبوهم ب�سرعة تعديل 
حالة ودرجة الطالب بعدما عجز 
ال�سي�ستم عن تعديلها ، اإذ اأظهرت 
درجة  على  ر�سوب  ح��الت  النتائج 
كان  ف��ي��م��ا   ، وث������الث  ودرج����ت����ني 
تلقائيا  رفعهم  يتم  اأن  يفر�س 

النظام  على  را�سبا  الطالب  حالة 
ال�سحيحة  الأرق�����ام  يقبل  ال���ذي 
فقط مثل 50-100 ، ول يقبل 

. اأرقام الك�سور مثل 47 -49 
ال����ت����ق����ومي  اإدارة  واأ������������س�����������ارت 
اأن  اإىل  ك��ت��اب��ه��ا  يف  والم��ت��ح��ان��ات 
توجيهات وكيل الوزارة توؤكد على 
لكافة  ك�سوف  اإع���داد  عمل  �سرعة 
التي  والإج�����������راءات  ال���ت���ع���دي���الت 
�سواء   ، ال��ن��ظ��ام  على  تنفيذها  مت 
اآليا  اأو  املناطق  م��دراء  ب�سالحية 
بعد  ال�سي�ستم  املتبع  النظام  وف��ق 
، م�سريين  ر�سميا  النتائج  اعتماد 
وجلان  ع��م��ل  ف���رق  ه��ن��اك  اأن  اإىل 
�ستكون مهامها مطابقة ما مت من 
تعديالت مع امل�ستندات ، و�سرورة 

اعتماد املدير اأو امل�سرف املكلف . 
التعليمية  املناطق  اإدارات  واأو�ست 
بتنفيذ  باللتزام  امل��دار���س  م��دراء 
النظام  �سمن  املتاح  الآيل  الطلب 
و�سهولة  ال����ت����وث����ي����ق  ل�������س���م���ان 

وف����ق ال�����س��ي�����س��ت��م امل���ع���م���ول ب���ه يف 
الوزارة.

ور��������س�������دت ال����ف����ج����ر ال����ر�����س����ال����ة 
التقومي  اإدارة  وج��ه��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
فيها  ت�����وؤك�����د   ، والم�����ت�����ح�����ان�����ات 
يف  كل  التعديالت  اإج���راء  ب�سرعة 
موؤكدين   ، التعليمية  منطقته 
ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��دق��ي��ق والأخ����ذ 
الالزمة  وال���وث���ائ���ق  ب��امل�����س��ت��ن��دات 
لإج����راء ال��ت��ع��دي��الت ، لف��ت��ة اإىل 
اأن�����ه�����ا ل مت����ان����ع م�����ن الت�������س���ال 
ب������اإدارة ال��ت��ق��ومي والم��ت��ح��ان��ات ، 
دعم  على  واحل�سول  لال�ستف�سار 
املناطق  م�����دراء  واإخ���ط���ار  ال�����راأي 
 ، ب������اأول  اأول  ال��ت��ع��دي��الت  ب��ك��اف��ة 
هناك  اأن  ت���ب���ني  ب���ع���دم���ا  وذل������ك 
اأظهرت   ، طالبي  لر�سوب  ح��الت 
واحدة  م��ادة  يف  ر�سوبهم  النتائج 
مما  ودرج���ت���ني،  اأو  درج����ه  ب�سبب 
جعل نظام بيانات الطالب عاجزا 
عن ت�سجيل درجة النجاح، لتظهر 

ملفات  بفتح  ووج��ه��ت  الع��ت��م��اد، 
خ��ا���س��ة ب��ك��اف��ة ال��ت��ع��دي��الت التي 
مت��ت وان��ت��ظ��ار اأ���س��ع��ارات برحيل 
للعام  النتائج  واع��ت��م��اد  ال��ب��ي��ان��ات 
 ،2013-2012 ال�����درا������س�����ي 
ال�سالحيات  بع�س  حجبت  فيما 
ول�سيما  ال���ت���ع���دي���ل،  يف  ع���ن���ه���م 
املتعلقة بالدرجات لكافة املراحل، 
كافة  م��راع��اة  اأهمية  على  ونبهت 
للتوثيق  ال����الزم����ة  الإج����������راءات 
الأمثل  التطبيق  ج���ودة  ل�سمان 

لل�سالحيات.
التي  الإج������������راءات  ت���ل���ك  وت����اأت����ي 
ال����ت����ق����ومي  اإدارة  ات�����خ�����ذت�����ه�����ا 
والمتحانات بالوزارة ، وب�سغوط 
من اإدارات املناطق التعليمية لكم 
ال�سكاوى الذي تلقته اإدارة التقومي 
م�ستقبل  على  حفاظا   ، واملناطق 
بالغنب  اإح�سا�سهم  وعدم  الطالب 
واإع��ادة العام الدرا�سي على درجة 
اأحد  واأثنى   ، اأو ثالث  اأو درجتني 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال���ل���واء ع��ب��دال��ع��زي��ز مكتوم  ���س��ه��د 
ال�������س���ري���ف���ي، م����دي����ر ع�����ام الأم�����ن 
حفل  الداخلية،  وزارة  يف  الوقائي 
خمتلف  م��ن  �سابطاً   73 تخريج 
قطاعات وزارة الداخلية، يف ثالث 
دورات هي دورة القيادات الو�سطى 
اجلنائي  ال���ب���ح���ث  و  الأوىل  و 
، نظمها معهد  الثالثة  التاأ�سي�سية 
تدريب ال�سباط، يف قاعة الحتاد 

بكلية ال�سرطة.
علي  �سيف  العقيد  احل��ف��ل  ح�سر 
ال�سرطة،  كلية  عام  مدير  الكتبي، 

للو�سول اإىل جمتمع اأكر اأماناً.
ال�����س��رط��ة، ممثلة  ك��ل��ي��ة  اإن  وق����ال 
مب��ع��ه��د ت���دري���ب ال�����س��ب��اط، اأول���ت 
الهتمام واجلهد  من  كبرياً  ق��دراً 
ل�����س��م��ان ج�����ودة ومتيز  وال����وق����ت 
خالل  م��ن  التدريبية؛  املخرجات 
ا���س��ت��ق��ط��اب اأرق������ى ال���ك���ف���اءات من 
والإداريني  واملحا�سرين  اخل��راء 
وتنويع اخلرات والتجارب املحلية 
الرنامج  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  والأج���ن���ب���ي���ة، 
بدوره  انعك�س  وال����ذي  ال��ت��دري��ب��ي 
الأداء  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي���اً 
وامل��خ��رج��ات وامل���ع���ارف وامل���ه���ارات، 
ملنت�سبي  امل��ك��ت�����س��ب��ة  وال������ق������درات 

النعيمي؛  حممد  �سيف  والعقيد 
ال�سباط  ت���دري���ب  م��ع��ه��د  م���دي���ر 
بالإنابة، ومديرو الإدارات وروؤ�ساء 
ومعهد  الكلية  و���س��ب��اط  الأق�����س��ام 

التدريب.
واأكد العقيد الكتبي حر�س الوزارة 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر وت���ن���م���ي���ة ال����ك����وادر 
بناًء  ال�سرطي؛  العمل  الب�سرية يف 
ال�سرطية  القيادة  توجيهات  على 
امل�����س��ت��م��ر لرفع  ال��ع��م��ل  ب�������س���رورة 
العاملني، من خالل  اأداء  م�ستوى 
املختلفة  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال���������دورات 
وت��ن��ف��ي��ذ ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ال�������وزارة 
املنبثقة من ا�سراتيجية احلكومة 

الدورات. 
وكان احلفل بداأ بكلمة األقاها مدير 
بالإنابة،  ال�سباط  ت��دري��ب  معهد 
ال�سرطة تخطو  اأن كلية  اأكد فيها 
ب��ث��ق��ة ن��ح��و امل�����س��ت��ق��ب��ل، م���ن خالل 
خطة تطويرية لت�سبح يف م�ساف 
اأف�سل الكليات يف التاأهيل ال�سرطي 
على م�ستوى العامل، بف�سل الدعم 
وال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��دي��دة م��ن قبل 

القيادة ال�سرطية.
وقال اإن تخريج هذه الكوكبة من 
م��ه��م��ة وفعالة  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ب��اط 
حيث  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ر���س��ي��د  يف 
النظم  اأح����دث  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��م  مت 

•• اأبوظبي-الفجر:

ب����دران،  داوود  ال���ل���واء خ��ل��ي��ل  ق��ّل��د 
م����دي����ر ع�����ام امل���ال���ي���ة واخل����دم����ات 
من  �سباط   7 اأب��وظ��ب��ي،  ب�سرطة 
للمالية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  منت�سبي 

واخلدمات رتبهم اجلديدة.
 واأكد مدير عام املالية واخلدمات 
الفريق  ح��ر���س  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
حتفيز  ع���ل���ى  ال����داخ����ل����ي����ة،  وزي�������ر 
ال�سرطة  وم��ن��ت�����س��ب��ي  ال�������س���ب���اط 

التطبيقي اأو التدريبي، مو�سحاً اأن 
حتقيق هذه الأه��داف يتطلب من 
التعاون  درج���ات  اأق�سى  ال�سباط 
تطلعات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وال���ت���ك���ات���ف؛ 
الإ�سهام  خالل  من  العليا  قيادتنا 
احل�سارية  امل�����س��رية  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
يف  الدولة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة 

خمتلف املجالت. 
وه����ن����اأ ال�������س���ب���اط، وح���ث���ه���م على 
ق��درات��ه��م، والط���الع على  تطوير 
مبا  عملهم؛  جمال  يف  امل�ستجدات 
يعزز من اجلهود التطويرية ، وفق 

معايري الريادة والتميز.

والرتقاء  ق��درات��ه��م  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الأف�سل  اإىل  ال��ع��م��ل  مب�����س��ت��وي��ات 
التمّيز  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  دائ�����م�����اً؛ 
واجلودة، مما اأّهل �سرطة اأبوظبي 
املوؤ�س�سات  اأن تكون يف مقدمة  اإىل 
يف  خا�سة  ال��دول��ة،  داخ��ل  املتمّيزة 
الب�سري  العن�سر  تنمية  جم��الت 

يف م�سرية التمّيز والتطوير. 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  ن��ه��ج  اإىل  واأ����س���ار 
منظومة  حتقيق  ن��ح��و  امل��ت��وا���س��ل 
متكاملة ترّكز على تطبيق معايري 
العاملي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��ط��ورة 
ال�سرطي  العمل  جمالت  يف  �سواًء 

الواجب،  اأداء  يف  مت��ي��زه��م  وث��ّم��ن 
املقدمة  اخلدمات  ج��ودة  وحت�سني 
اأن  ل��ل��ع��م��ل ال�������س���رط���ي، م�����س��ي��ف��اً 
القيادة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي  اله���ت���م���ام 
مبنحهم  الب�سري  ب��ال��ك��ادر  العليا 
الرقيات ياأتي تقدير ملا بذلوه من 
واجباتهم  اأداء  يف  خمل�سة  جهود 

الوظيفية.
اعتزازهم  ع���ن  ال�����س��ب��اط  وع����ّر   
اأنها  م��وؤك��دي��ن  اجل��دي��دة،  برتبهم 
اأداء  يف  ل��ه��م  ك��ب��رياً  ح��اف��زاً  ت�سكل 
ل�سراتيجية  جت�����س��ي��داً  واج��ب��ه��م 
على  حتث  والتي  اأبوظبي،  �سرطة 

واإدارة عملية لإزالة التلوث.
واأك�������د ال�����س��ي��د ���س��ت��ي��ف م���ات���ريل، 
م��دي��ر ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ن��ف��ي��ذي��ة ب� 
م�ست�سفى توام: من خالل تدريب 
بتهيئة  ن���ق���وم  ال���ب���ن���ى(  )ال����رم����ز 
�سريع  بتقييم  للقيام  موظفينا 
التعر�س  ن�سبة  وتقليل  للخطر 
الت�سرب  اإدارة  هي  فمهمتهم  ل��ه. 
الرعاية  وت��وف��ري  فعالة  بطريقة 
ال�سحايا  اإىل  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ح���ني ت��دع��و احل���اج���ة. ح��ي��ث يتم 
ي�ستطيعون  ل  ط��ارئ  اأي  حتويل 
الذي  الثاين،  للم�ستوى  التعامل 
لالإ�ستجابة  اإ���س��اف��ي��ة  ف���رق  ينبه 
اأن  و  ك���م���ا  ال������ط������وارئ.  حل�������الت 
مع  للتعامل  م��درب��ني  امل��وظ��ف��ني 
اأجهزة احلماية ال�سخ�سية املتاحة 
ب�سهولة. اإن تدريب )الرمز البني( 
و�سحة  حياة  حماية  على  ي�ساعد 
اأك����ر ع���دد مم��ك��ن م��ن ال��ن��ا���س يف 

حالت الطوارئ الكيميائية .
اأث������ن������اء مم����ار�����س����ة ال���ت���م���ري���ن يف 
فريق  قائد  ق��رر  ت���وام،  م�ست�سفى 
ح���������وادث امل���������واد ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة و 

بال�سارقة  امل�سائية  املراكز  ط��الب 
التقومي  اإدارة  مدير  نائب  على   ،
قام  عندما  بالوزارة  والمتحانات 
 ، بالنتيجة  علمه  وف���ور  ال��ط��ال��ب 
را�سب يف  باأنه  وا�ستالمه لإخطار 
ون�سف  درجة  على  العربية  اللغة 
فقط ، فقام بالت�سال به تليفونيا 
له  اأو���س��ح  بعدما  بحالته  واأب��ل��غ��ه 
التوايل  على  الثامنة  ال�سنة  اأنها 
الذي يتقدم فيها لمتحان الثاين 
ال�����س��ع��اب عند  ، وي����واج����ه  ع�����س��ر 

اإظهار النتائج .
اأن  ع��ل��ى  ط   . اأ  ال���ط���ال���ب  واأك������د 

التقومي  اإدارة  م�����س��ئ��ول  ح��ر���س 
معه  التوا�سل  على  والمتحانات 
، وال����دخ����ول على  ال���ه���ات���ف  ع��ل��ى 
ال�سي�ستم فتاأكد من �سحة ما ذكره 
الطالب ، فقام على الفور بتعديل 
، وطلب  الدرجة واإجن��اح الطالب 
التعليمية  للمنطقة  التوجه  منه 
ل�ستالم ما يفيد جناحه ، اإل اأنه 
ورغم ر�سد الفجر ملرا�سالت اإدارة 
وحالة   ، والم��ت��ح��ان��ات  ال��ت��ق��ومي 
ه����ذا ال��ط��ال��ب وال���ت���ي ت��ع��د حالة 
�سمن ع�سرات احل��الت يف جميع 
قيادي  نفى   ، التعليمية  امل��ن��اط��ق 

وجود  والتعليم  ال��رب��ي��ة  ب����وزارة 
اأي حالت ر�سوب لطالب يف مادة 
درجتني،  اأو  درج��ة  ب�سبب  واح���دة 
ال�سكاوى  معظم  اأن  على  م��وؤك��داً 
را�سبني  ه��م  الطلبة  م��ن  املقدمة 
وو�سف  م������واد،   3 م���ن  اأك�����ر  يف 
ب��اأن��ه��ا حم���اول���ة منهم،  ���س��ك��واه��م 
لأداء امتحانات الدور الثاين بدل 
موؤكدا  ك��ام��ل��ة،  ال�سنة  اإع����ادة  م��ن 
ع��ل��ى اأن ال��ن��ظ��ام ي��ع��دل احل���الت 
م�ستوى  على  كانت  اإذا  امل�ستحقة 
اأي��ة م�ساكل ول  م��ادة واح��دة دون 

يحتاج الأمر اإىل تقدمي �سكاوى.

وال�سرطية  الإداري��������ة  وامل��ف��اه��ي��م 
باملعارف  وت���زوي���ده���م  والأم���ن���ي���ة، 
مهاراتهم  و����س���ق���ل  امل�������س���ت���ج���دة 
لقيادة  وال�������س���ل���وك���ي���ة  الإداري������������ة 

من  متّكنهم  ب��ك��ف��اءة،  مروؤو�سيهم 
الوقوف على املتغريات والتطورات 

يف ال�ساحة الأمنية. 
ال����ل����واء  ق�����ام  ويف خ����ت����ام احل����ف����ل، 

الكتبي  العقيد  يرافقه  ال�سريفي، 
وال����ع����ق����ي����د ال���ن���ع���ي���م���ي، ب���ت���وزي���ع 
ال�سهادات على ال�سباط امل�ساركني 

يف الدورات.

العمل من اأج��ل جمتمع اآم��ن، مبا 
يعزز ثقة اجلمهور بال�سرطة.

العميد  ال��ت��ق��ل��ي��د  م��را���س��م  ح�����س��ر 

اإدارة  مدير  النعيمي،  �سيف  �سعيد 
ب���الإدارة  وامل�ستودعات  امل�سريات 
ال����ع����ام����ة ل���ل���م���ال���ي���ة واخل�����دم�����ات، 

وال��ع��ق��ي��د ���س��ع��ود ال�����س��اع��دي مدير 
�سمو  م��ك��ت��ب  ����س���ك���رت���اري���ة  اإدارة 

الوزير.

البيلوجية و الإ�سعاع النووي بعدم 
والنتظار  الت�سرب  م��ع  التعامل 
املتخ�س�سة  امل��ح��ل��ي��ة  ل��ل�����س��ل��ط��ات 
للو�سول. كما و مت نقل امل�سابني 
م������ن م�����ك�����ان احل�����������ادث احل�������ادث 
وت����ق����دمي الإ�����س����ع����اف����ات الأول����ي����ة 
���س��ي��ط��رت ع��ل��ى قلق  ال���ف���وري���ة و 
الذين قد تعر�سوا لأبخرة ب�سبب 

 HVAC ال��ه��واء  �سحب  ن��ظ��ام 
ق������رار بوقف  وات����خ����ذ  امل�������س���رك���ة 
لإجراء  فريق  واإر���س��ال  العمليات 
املت�سررة  املناطق  يف  كامل  تقييم 

املحتملة.
ي�سكل  ت���وام  م�ست�سفى  اأن  ي��ذك��ر 
ال�سحية  امل��ن��ظ��وم��ة  م���ن  ج������زءاً 
التي ت�سرف عليها �سركة اأبوظبي 

للخدمات ال�سحية )�سحة(، التي 
وتعد  وت�سغلها  امل�ست�سفى  متتلك 
الن�ساطات  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ة 
ت���وف���ره���ا كافة  ال���ت���ي  ال��ع��الج��ي��ة 
العامة  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ال��ع��ي��ادات 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي. وت��ق��وم جونز 
ب���اإدارة  ال��دول��ي��ة  الطبية  هوبكنز 

هذه امل�ست�سفى.

مكاتبة اإدارة التقومي والمتحانات للمناطق التعليمية

وفد وزارة العمل يزور مركز خدم�ت نقل الدم واالأبح�ث ب�ل�ض�رقة
•• ال�شارقة-وام:

نقل  بزيارة مركز خدمات  بدبي  العمل  وزارة  وفد من  قام 
الدم والأبحاث بال�سارقة والترع بالدم انطالقا من مفهوم 
لدور  وتكري�سا  والف��راد  املوؤ�س�سات  بني  املجتمعية  ال�سراكة 
مركز خدمات نقل الدم والبحاث بال�سارقة يف دعم العمال 

الن�سانية واهمها الترع بالدم. 
وتاأتي هذه املبادرة الن�سانية يف اطار الإ�سراتيجة الهادفة 
اىل تعزيز العمل التطوعي بني افراد املجتمع وال�سراكة مع 
خا�سة  الن�ساين  العمل  بهذا  ال��دول��ة  يف  القطاعات  جميع 
ملركز  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ات  م��ن  تعتر  ب��دب��ي  العمل  وزارة  ان 

�سنوات.  ع��دة  بال�سارقة منذ  والب��ح��اث  ال��دم  نقل  خ��دم��ات 
ال�سحة  وزارة  وكيل  الم���ريي  اأم��ني  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
اللجنة  رئي�س  والراخي�س  الطبية  للممار�سات  امل�ساعد 
الوطنية العليا خلدمات نقل الدم بالدولة ان مركز خدمات 
با�ستقبال ممثلي كافة  بال�سارقة يقوم  الدم والبحاث  نقل 
اجلهات الداعمة لهذا العمل الن�ساين النبيل بغر�س توعية 
وتثقيف افراد املجتمع ب�سرورة م�ساركتهم بالترع الطوعي 
لرنامج  ال�سا�س  حجر  املترعون  فيه  ميثل  ال��ذي  بالدم 

نقل دم اآمن و�سليم .
 وقال ان اهمية الترع بالدم تعود اىل انها مبادرة �سخية ملد 
يد العون للحالت الن�سانية كاأطفال الثال�سيميا ومر�سى 

القلب و�سرطان الدم اللوكيميا لنقاذ ارواح امل�سابني باق�سام 
احلوادث يف كافة م�ست�سفيات الدولة الذين يحتاجون لنقل 
دم عاجل بال�سافة اىل ان الترع بالدم بانتظام يعود بالنفع 
على املترع ويزيد ن�ساط نخاع العظم بانتاج كميات جديدة 
من اخلاليا وزيادة ن�ساط الدورة الدموية وتقليل احتمالية 
ال�سابة باجللطة الدموية عند ارتفاع ن�سبة احلديد يف الدم 
والمتنان  ال�سكر  بجزيل  الم��ريي  امني  الدكتور  وتقدم   .
الدم  نقل  خل��دم��ات  وال�سديقة  ال��داع��م��ه  اجل��ه��ات  جلميع 
واخلا�سة  احلكومية  والقطاعات  الهيئات  جميع  ودع��ا   ..
حمالت  لدعم  التعاون  موا�سلة  اىل  بالدولة  واجلمعيات 

الترع بالدم الطوعي واملنتظم بني افراد املجتمع.
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االإم�رات متتلك �ضجال ح�فال ب�الإجن�زات الب�رزة يف جم�ل تعزيز وحم�ية حقوق االإن�ض�ن
املتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على اأر�س الدولة.  
الإن�صان  العربية حلقوق  املنظمة  اأعادت  ذلك  اإىل  اإ�صافة 
الدكتور  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة  مر�صح  انتخاب 
اخلارجية  ــر  وزي م�صاعد  العو�صي  يو�صف  عبدالرحيم 
التي  النتخابات  يف  للمنظمة  رئي�صا  القانونية  لل�صئون 
جرت مبقر جامعة الدول العربية يف �صهر دي�صمرب 2011 

للفرتة من 2013 اإىل 2015. 

�صنوات  ثــالث  وملــدة   2013 العام  مطلع  الإن�صان  حقوق 
متوا�صلة تنتهي مع اأواخر العام 2015. وتناف�صت يف هذا 
ل�صغل  اجلغرافية  املناطق  خمتلف  من  دولة   21 القــرتاع 
18 مقعدا �صاغرا يف املجل�س.. وقد ح�صلت دولة الإمارات 
التي  تلك  من  ت�صويت  ن�صبة  اأعلى  �صكلت  �صوتا   184 على 
ح�صلت عليها جمموعة الدول الأربع الآ�صيوية التي فازت 
بالع�صوية واأي�صا اأعلى ن�صبة على جمموعة الدول الثماين 

الفائزة يف ع�صوية املجل�س يف دورته اجلديدة. واأكد �صمو 
ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية اأن الفوز 
ياأتي تتويجا ملجموعة من الجنازات التي حققتها الدولة 
يف  املا�صية  ال�صنوات  مدى  على  الإن�صان  حقوق  جمال  يف 
جمال الت�صريعات التي اأ�صدرتها ويف جمال حماية وتعزيز 
احلريات الأ�صا�صية لالأفراد وحقوقهم القانونية خا�صة ما 
املتقدمة  الت�صريعات  املراأة والطفل وكذلك  يت�صل بحقوق 

•• اأبوظبي-وام:
حفل �صجل دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال تعزيز 
والتزام  بارزة  وطنية  باإجنازات  الإن�صان  حقوق  وحماية 
ال�صاأن  العاملية يف هذا  املمار�صات  اإيجابي مع  قوي وتفاعل 
باأغلبية  ــارات  الإم دولة  بفوز  ــازات  الإجن هذه  وتوجت   .
القــرتاع  جل�صة  خــالل   2012 نوفمرب   12 يف  �صاحقة 
ال�صري للجمعية العمومية لالأمم املتحدة بع�صوية جمل�س 

ويتجلى التزام دولة الإم��ارات يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان كذلك يف نهج 
وروؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي �سدد 
يف كلمته يف افتتاح الدورة اجلديدة للمجل�س الوطني الحتادي يف 6 نوفمر 
2102 على اللتزام بالد�ستور و�سون احلقوق واحلريات.  وقال �سموه.. لقد 
اأر�س  حر�س د�ستور دولة الم��ارات على �سون جميع احلقوق واحلريات على 
الدولة وقد عملت ال�سلطات يف الدولة على احرام هذه احلقوق واحلريات مما 
جعل دولة المارات جنة للمواطن والوافد على حد �سواء حيث متتع اجلميع 
التفرقة  خ��ال من  والأم���ان يف جمتمع  والأم��ن  العي�س  م�ستويات  باأرقى  فيها 
باأن من�سي قدما مبا ر�سمه وا�سعو  اإننا ملتزمون  والإجحاف موؤكدا �سموه.. 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  عمل  ركائز  اأهم  واحلريات  احلقوق  �سون  ليظل  الد�ستور 
واأعرافنا  الإ�سالمية  عقيدتنا  اح��رام  اإط��ار  يف  كله  وه��ذا  موؤ�س�ساتها  بجميع 
اأك��ر من  اأك��د �سموه يف  .. كما  املتحدة  العربية  وعاداتنا يف جمتمع الم��ارات 
حديث ومنا�سبة حر�سه على امل�سي بثبات نحو تنفيذ برامج التمكني ال�سيا�سي 
ال�سعبية  امل�ساركة  اأم��ام  كافة  امل��ج��الت  وفتح  ال�سيا�سية  بالتجربة  والو�سول 
واأكد حر�سه على  اأق�سى مقا�سدها..  اإىل  املواطنات  وبناته  املواطنني  لأبنائه 
تطوير  يف  الفاعلة  للم�ساركة  ودع��م��ه  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  دور  تعزيز 
العمل الوطني وبناء دولة القانون واملوؤ�س�سات وتر�سيخ نهج ال�سورى وتو�سيع 
نطاق امل�ساركة ال�سيا�سية وتعزيز قيم امل�ساركة ال�سعبية احلقة. و�سارعت دولة 
الإمارات يف اإطار التزامها العاملي اإىل الن�سمام اإىل جميع التفاقيات الدولية 
التي تعزز مفهوم حقوق الإن�سان ومنها التفاقية الدولية للق�ساء على جميع 
اأ�سكال التمييز العن�سري منذ العام 1974 ثم اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية 
املتحدة حلقوق  املراأة واتفاقية الأمم  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع 
املعاقني والروتوكولت امللحقة بها واأخريا اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه 
من �سروب املعاملة القا�سية والالاإن�سانية والتي ان�سمت اإليها الدولة يف العام 
2012. كما اأ�سدرت دولة الإم��ارات عددا من القوانني الوطنية التي تتواءم 
التزامها  ذاته  الوقت  الإن�سان وترجم يف  تعزيز حقوق  الد�ستور يف  مع مواد 
م�ستقبال  اإليها  لالن�سمام  ت�سعى  اأو  اإليها  ان�سمت  التي  الدولية  بالتفاقيات 
ومنها قانون مكافحة الجتار بالب�سر وقانون حماية الطفل وقانون حقوق ذوي 
الحتياجات وقانون الأحداث اجلانحني وقانون ال�سمان الجتماعي وقانون 
من  وغريها  الجتماعية  والتاأمينات  املعا�سات  وقانون  العمل  عالقات  تنظيم 
القوانني والقرارات التي اأ�سدرها جمل�س الوزراء والوزارات والتي توؤكد حر�س 
دولة الإم��ارات على حماية حقوق الإن�سان.  جمعية الإم��ارات حلقوق الإن�سان 
الإمارات  جمعية   2006 م��ار���س  م��ن  ال�سابع  يف  الإم����ارات  دول��ة  يف  وتاأ�س�ست 
جمعية  ك���اأول  لها  مقرا  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  م��ن  تتخذ  التي  الإن�����س��ان  حلقوق 
وتعزيز مبادئ حقوق  اح��رام  العمل على  اإىل  الإن�سان وتهدف  اأهلية حلقوق 
الإن�سان طبقا للقوانني املرعية املن�سجمة مع د�ستور الدولة وحق الفرد املقيم 
على اأر�سها يف اأن يعي�س �سمن بيئة اآمنة وم�ستقرة بعيدا عن اخلوف والقهر. 
وتدعو اجلمعية اإىل توفري العدالة الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية �سمن 
موؤ�س�سات ت�سريعية وق�سائية م�ستقلة.. ومتار�س هذه اجلمعية دورها بفعالية 
وم�ساندة  بدعم  وحتظى  ا�سراتيجياتها  وتطبيق  اأهدافها  لتحقيق  و�سفافية 
القيادة ال�سيا�سية لتوؤدي ر�سالتها على اأكمل وجه.. وترتبط خارجيا بعالقات 
تعاون وتفاهم مع عدد من املنظمات الإقليمية والدولية ومنها جمل�س حقوق 
الإمارات  جمعية  وتابعت  الإن�سان.  حلقوق  العربية  واملنظمة  العاملي  الإن�سان 
حلقوق الإن�سان ب�سفافية ق�سية املوقوفني الإ�سالميني املتهمني بالنتماء اإىل 
تنظيم �سري يتاآمر �سد اأمن البالد من خالل زيارتني مبا�سرتني للموقوفني 
�سعادة  واأك���د  الإن�����س��ان.  حل��ق��وق  العربية  املنظمة  م��ن  وف��د  برفقة  اإح��داه��م��ا 
عبدالغفار ح�سني رئي�س جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان اأن اأحوال املوقوفني 
واأنهم  النيابية  اأو  الأمنية  اجل��ه��ات  م��ن  ���س��واء  ح�سنة  معاملة  ويلقون  جيدة 
وتوفر  وتكييفها  و�سعتها  الغرف  نظافة  جانب  اإىل  ال�سحية  الرعاية  يتلقون 
2012 عن  اأكتوبر   23 وك�سف يف موؤمتر �سحفي يف  بها.  التلفزيون  اأجهزة 
مكرمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة باإر�سال 
اإننا  األف درهم لأ�سرهم مل�ساعدتهم يف مبادرة قال   50 مبالغ مالية يف حدود 
مل نكن نعلم بها ول ميكن اأن حتدث يف اأي مكان يف العامل مما يعك�س حر�س 
واهتمام القيادة وامل�سئولني باأبنائهم املواطنني والأ�سرة املواطنة وعائلها. كما 
واإر�سال  ال�ستجابة  فتم  املزيد  اإىل  بحاجة  اأ�سرته  اأن  اأو�سح  بع�سهم  اأن  ك�سف 
مبالغ اأخرى لهم. كما تكفل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة يف مبادرة اإن�سانية يف 
مايو 2013 بعالج اإحدى املتهمات يف ق�سية املوقوفني بالنتماء اإىل تنظيم 
�سري يتاآمر �سد اأمن البالد يف الوليات املتحدة الأمريكية على نفقة الدولة 
على الرغم من اأنها متثل اأمام املحكمة. وقال رئي�س اجلمعية اإن هناك بع�س 
اأ�سياء ل  اإىل البالد وبع�سها قد تقول  اجلهات الدولية بحقوق الإن�سان تاأتي 
متثل احلقيقة لأنها تتلقى اأخبارا من هنا وهناك م�سريا اإىل زيارة وفد املنظمة 
العربية حلقوق الإن�سان الذي جاء لال�ستف�سار عن اأو�ساع املوقوفني ومت اإتاحة 
املجال له للقائهم مبا�سرة.. مو�سحا اأن الباب مفتوح اأمام جمئ اأي اأحد من 
اأي جهة معنية بحقوق الإن�سان اإىل الإم��ارات لكي ي�ستف�سر عن هوؤلء اأو عن 
اإل من تريد  تاأتي ول تقابل  اأن منظمة هيومن رايت�س وات�س  غريهم موؤكدا 
هي اأن تقابله.. م�سريا اإىل اأنه من املفرو�س اأن تاأتي مثل هذه اجلمعيات اإىل 

جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان لكي ت�ستو�سح ب�ساأن مثل هذه الأمور
اأي  على  ونحن جنيب  منا  وي�ستف�سروا  بنا  يت�سلوا  اأن  اإن��ه من حقنا  واأ���س��اف 
ا�ستف�سار .. وقال  اأعتقد اأن منظمة هيومن رايت�س وات�س لديها �سيا�سة معينة 
تتعمد  كانت  اإذا  املو�سوع  يف  راأينا  عليها  نفر�س  اأن  ن�ستطيع  ل  ونحن  تتبعها 
جتاهلنا . ويف ذات ال�سياق اأعربت دولة الإمارات العربية املتحدة عن ا�ستغرابها 
2013 حول  اأبريل   19 يف  ال�سادر  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  تقرير  حيال 
حالة حقوق الإن�سان يف الدولة وقالت اإن التقرير �سورة غري متوازنة حلالة 
حقوق الإن�سان يف دولة الإم��ارات وتغا�سى عن التقدم الذي اأحرزته يف جمال 
الرحيم  عبد  ال��دك��ت��ور  ل�سعادة  ب��ي��ان  واأك���د  الإن�����س��ان.  ح��ق��وق  تعزيز  و  حماية 
العو�سي م�ساعد وزير اخلارجية لل�سوؤون القانونية يف 28 اأبريل 2013 اأن 
مبادئ  اأ�سا�سيا من  يعتر مكونا  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  اح��رام حقوق 
وقيم جمتمع دولة الإم��ارات وقد حققت الدولة مكا�سب يف هذا ال�ساأن جعلت 
منها بيئة جاذبة للعديد من اجلن�سيات وذلك يف ظل جمتمع منفتح ومت�سامح 
يكفل جلميع اأفراده التمتع بكل احلقوق واحلريات وممار�سة ال�سعائر الدينية 
تعتمد  التي  امل��ب��ادئ  تلك  من  انطالقا  اأر�سها  على  املقيمة  اجلن�سيات  لكافة 

الو�سطية والعتدال وتنبذ اأ�سكال التطرف والتع�سب الديني.
الإن�سان  حقوق  مب�سائل  واهتمامها  الإم���ارات  دول��ة  جهود  توجت  لقد  وق��ال  
ذات  الدولية  وامل��وؤ���س��رات  التقارير  م��ن  العديد  يف  متقدمة  م��راك��ز  تبوئها  يف 
املوؤ�سرات  م��ن  ع��دد  يف  متقدمة  م��راك��ز  الإم�����ارات  دول���ة  احتلت  حيث  ال�سلة 
لرنامج  وفقا   2013 للعام  العاملي  الب�سرية  التنمية  تقرير  ومنها  الدولية 
املنتدى  اأ�سدره  ال��ذي  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  وموؤ�سر  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
واأ�سار البيان اإىل اأن تقرير وزارة اخلارجية   . القت�سادي العاملي للعام 2012 
الإن�سان  املزعومة حلقوق  النتهاكات  ركز على حالت حمددة من  الأمريكية 
واعتره من التحديات املتبقية التي تواجه الإم��ارات ولكن التقرير اأخفق يف 
يف  الدولة  حققتها  التي  لالجنازات  املتدرج  التطور  عن  العامة  ال�سورة  نقل 
الدولة لتفاقية  ان�سمام  اإىل  ي�سر  فلم  الإن�سان  وحماية حقوق  تعزيز  جمال 
مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 
الدولة  حققتها  التي  الجن���ازات  اإىل  التقرير  يتطرق  ومل   2012 يوليو  يف 
الوزراء  جمل�س  يف  مقاعد  باأربعة  امل���راأة  حتظى  حيث  امل���راأة  متكني  جم��ال  يف 
وب�سبعة مقاعد من اأ�سل 40 مقعدا يف املجل�س الوطني الحتادي وبن�سبة تبلغ 
امل��راأة يف املوؤ�س�سات  اأعلى الن�سب على �سعيد متثيل  17 باملائة ويعد ذلك من 
الت�سريعية يف العامل العربي وكذلك قرار جمل�س الوزراء اإلزامية اإ�سراك املراأة 
يف جمال�س اإدارة ال�سركات والوكالت احلكومية وكذلك كفالة الدولة للحق يف 

دولة  �سعت حكومة  الإم���ارات. كما  دول��ة  يعزز مكانة  اخلدمات احلكومية مبا 
الإمارات اإىل الرتقاء بخدماتها احلكومية كافة وتقدمي اأف�سل اخلدمات التي 
تت�سم بالتميز واجلودة وامل�ستوى العاملي لكل من يقيم على اأر�سها دون متييز . 
وتناول معايل وزير الدولة لل�سئون اخلارجية يف تقريره ال�ستعرا�سي مو�سوع 
العمالة الوافدة م�سريا اإىل اأن وزارة العمل اعتمدت ا�سراتيجية �ساملة تهدف 
اإىل كفالة وحماية حقوقها وحت�سني ظروف عملها ومعي�ستها. واأكد.. التزام 
وذل��ك من  التنمية  �سركاء يف  باعتبارهم  العمالة  الإم���ارات جت��اه حقوق  دول��ة 
خالل �سن جمموعة من القوانني والأ�س�س التي تنظم ا�ستخدامهم وتعمل على 

حفظ حقوقهم و�سمان بيئة عمل منا�سبة لهم تراعي املعايري الدولية.
ال���واردة يف جمال  ال��دول��ة لتنفيذ التو�سيات  اإج����راءات  اإط���ار  اإن��ه ويف  وق���ال.. 
العمال  ح��ق  �سملت  عمل  وخطة  اإ�سراتيجية  العمل  وزارة  و�سعت  العمالة 
املزيد  يحقق  العمل مبا  �سوق  اآليات  وتطوير  العادل  الأج��ر  على  يف احل�سول 
املالئم  ال�سكن  اإىل توفري  بالإ�سافة  العمالة  املرونة وحترير حركة تنقل  من 
وبيئة العمل الآمنة وتوفري �سبل النت�ساف الفعالة وت�سهيل عملية التقا�سي 

بالإ�سافة اإىل تعزيز اأطر التعاون الثنائي والدويل يف جمال العمالة .
لل�سكن  العامة  املعايري  دليل  اعتماد  ب�ساأن  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  اإىل  واأ���س��ار 
اأ�سحاب  �سدد على م�سوؤولية  والذي  به  امللحقة  العمايل اجلماعي واخلدمات 
العمل بوجوب توفري �سكن عمايل يتنا�سب مع املعايري املعتمدة عامليا حيث مت 
اإن�ساء املدن العمالية النموذجية وفق تلك املعايري بلغ عددها حاليا 21 مدينة 
عمالية منوذجية ت�ستوعب حوايل 345 األفا و400 عامل. كما اأطلقت وزارة 
اإلكرونيا تقوم مبوجبه املن�ساآت  العمل يف جمال حماية الأج��ور نظام حماية 
العاملة بتحويل اأجور عمالها عر امل�سارف و�سركات ال�سرافة املعتمدة بحيث 
الأج���ور من خ��الل وجود  الط��الع على عمليات �سرف  ل��ل��وزارة  النظام  يتيح 
احلماية  توفري  النظام  هذا  اعتماد  نتائج  من  كان  وقد  �ساملة  بيانات  قاعدة 
لأجور ما يزيد عن ثالثة ماليني وخم�سمائة األف عامل يعملون يف 215 األف 

من�ساأة حيث يتم حاليا ت�سليمهم اأجورهم عر هذا النظام.
كما تناول معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س يف ا�ستعرا�سه التقرير الوطني 
لدولة الإم��ارات اأمام جمل�س حقوق الإن�سان اإجن��ازات الدولة يف جمال تنفيذ 
التو�سيات اخلا�سة بتعزيز حقوق امل��راأة. وق��ال.. اإن دولة الإم��ارات تعمل على 
حتديث الإ�سراتيجية الوطنية لتقدم املراأة لالأعوام 2013-2017 ومتثل 
ال�سراتيجية خارطة الطريق من اأجل متكني املراأة يف ثمانية قطاعات رئي�سية 
الجتماعي  وامل��ج��ال  والبيئة  والت�سريع  والق��ت�����س��اد  وال�سحة  التعليم  ه��ي: 
القرار.. كما وا�سلت احلكومة جهودها  ال�سيا�سية واتخاذ  وامل�ساركة  والإعالم 
الرامية اإىل متكني املراأة امتدادا ل�سيا�ستها املتكاملة يف هذا ال�ساأن حيث وافقت 
احلكومية  وال�سركات  الهيئات  اإدارات  جمال�س  يف  امل���راأة  م�ساركة  تعزيز  على 
وباتت بذلك مبثابة ثاين دولة يف العامل تلزم ب�سم جمال�س الإدارات العن�سر 
الن�سائي كما تعد الدولة الأوىل عربيا يف تطبيقه م�سريا يف هذا ال�سياق اإىل اأن 
املراأة ت�سغل حاليا ن�سبة 66 باملائة من وظائف القطاع احلكومي من بينها 30 
اأن جمل�س  القرار.. كما  باتخاذ  املرتبطة  العليا  القيادية  الوظائف  باملائة من 
األف   11 ي��درن  �سيدة  األ��ف   12 نحو  ي�سم  اأ�سبح  بالدولة  الأع��م��ال  �سيدات 
م�سروع ا�ستثماري ي�سل حجم ال�ستثمارات فيها اإىل نحو 12.5 مليار درهم 
اأهم  يعد  ال��ذي  امل�سريف  القطاع  يعملن يف  اللواتي  الن�ساء  يف حني و�سل عدد 

القطاعات القت�سادية يف البالد اإىل نحو 37.5 باملائة. 
الهتمام  ال��دول��ة  اأول��ت  فقد  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  بتحقيق  يتعلق  فيما  اأم��ا 
على  ت�سريعاتها  يف  موؤكدة  املجتمع  يف  الالئقة  مكانتها  وكفلت  امل��راأة  بتمكني 
مبداأ امل�ساواة يف احلقوق املدنية وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية وحملت 
ل�سالح  كبرية  اإيجابية  تغيريات   2012 العام  اإىل   2008 العام  من  الفرة 
الت�سكيل  يف  امل����راأة  متثيل  ن�سبة  ارت��ف��اع  اإىل  الإح�����س��ائ��ي��ات  ت�سري  حيث  امل����راأة 
يعد  اأربعة مقاعد مما  اإىل  2008 من مقعدين  الأخ��ري يف فراير  ال���وزاري 
ب�سبع  النيابي  املجل�س  يف  تتمثل  فيما  املنطقة  م�ستوى  على  الن�سب  اأعلى  من 
تبلغ  العايل  التعليم  مقاعد  يف  امل��راأة  م�ساركة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار  ع�سوات. 
الثانوية  باملائة للطالب وذلك من خريجي   80 باملائة للطالبات مقابل   95
الدولة  يف  اجلامعات  خريجي  جمموع  من  باملائة   70 الن�ساء  وت�سكل  العامة 
مما يعتر من اأعلى الن�سب عامليا بالإ�سافة اإىل دخولها �سلك الق�ساء والنيابة 
وال�سرطة وكذلك ال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي. واأكد معاليه .. اأن انتخاب 
دولة الإم��ارات لع�سوية املجل�س التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني 
مطلع  من  اعتبارا  تبداأ  �سنوات  ث��الث  مدتها  لفرة  امل��راأة  ومتكني  اجلن�سني 
الدويل  املجتمع  ثقة  على  دليل  خري  ميثل   2015 العام  اإىل   2013 العام 
اأك��د يف جمال حماية  ب��الجن��ازات التي حققتها الإم���ارات يف هذا املجال . كما 
اأول��ت اهتماما كبريا بق�سايا الأطفال فقد  الإم���ارات  اأن دول��ة  حقوق الطفل  
وافق جمل�س الوزراء يف العام 2012 على اإ�سدار قانون حماية حقوق الطفل 
والذي يكفل حماية حقوق الأطفال وفقا لأرقى املعايري الدولية وي�سع عقوبات 
اللجنة  ا�ستحداث  كما مت  لالأطفال..  ال�سرر  وم�سببي  امل�سيئني  بحق  م�سددة 
العليا حلماية الطفل يف وزارة الداخلية يف العام 2010 اإىل جانب دور املجل�س 
الأمهات  ب�سوؤون  تخت�س  بيانات  قاعدة  باإن�ساء  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
والأطفال يف الدولة لت�سهيل جمع البيانات و�سيانة وحتديث وتوزيع موؤ�سرات 
وا�ستعر�س   . لالألفية  الإمنائية  ب��الأه��داف  يتعلق  فيما  والطفولة  الأم��وم��ة 
معايل الدكتور اأنور قرقا�س باإ�سهاب موثق بالإح�سائيات الإجنازات التنموية 
وتوفري  للمواطنني  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تو�سيع  جم��الت  يف  الإم���ارات  لدولة 
اأرقى اخلدمات يف قطاعات ال�سحة والتعليم والإ�سكان والرعاية الجتماعية 
واملبادرات التي اأطلقتها القيادة ال�سيا�سية لتعزيز و�سون حقوق الإن�سان التي 
�سملت العديد من اجلوانب من بينها تطوير البنية التحتية للمناطق النائية 
ودعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة لل�سباب باإن�ساء �سندوق خا�س بقيمة 10 
عدة  اإىل  بالإ�سافة  املتعرين  املواطنني  قرو�س  و�سداد  لعالج  درهم  مليارات 

مبادرات لتفعيل ا�سراتيجيات توظيف الكوادر الوطنية.
واأكد فيما يتعلق بالتو�سيات اخلا�سة ملجل�س حقوق الإن�سان بتقدمي امل�ساعدات 
املانحة  موؤ�س�ساتها  عر  قدمت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  النامية  للدول  اخلارجية 
درهم  مليار   7.74 على  يزيد  م��ا   2011 ال��ع��ام  يف  قيمتها  بلغت  م�ساهمات 
الأكر  املانحة  ال��دول  14 عامليا من بني  املرتبة  تبواأت  الإم���ارات  اأن  مو�سحا 
التعاون  منظمة  ت�سنيف  ح�سب  وذل��ك  اخلارجية  امل�ساعدات  جم��ال  يف  عطاء 
اخلارجية  امل�����س��اع��دات  حجم  اإن  وق���ال   .2010 للعام  والتنمية  الق��ت�����س��ادي 
التي قدمتها الدولة منذ قيامها يف 2 دي�سمر عام 1971 وحتى نهاية العام 
2011 بلغ 163 مليار دولر اأمريكي على �سكل قرو�س مي�سرة اأو على �سكل 
اأولت عناية خا�سة لتنفيذ التو�سيات  اأن دولة الإم��ارات  اأكد  منح ل ترد. كما 
لكافة  وا�ستجابت  بها  اخل��ا���س  ال�سامل  ال���دوري  ال�ستعرا�س  على  املرتبة 
التو�سيات التي قبلت بها وعملت على موا�سلة تفاعلها الإيجابي مع املنظومة 
الختياري  الروتوكول  اإىل  ان�سمامها  خ��الل  من  الإن�سان  حلقوق  الدولية 
ومعاقبة  وقمع  منع  عر  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية 
واتفاقية   2009 العام  يف  والأط��ف��ال  الن�ساء  خ�سو�سا  بالأ�سخا�س  الجت��ار 
توقيعها  اإىل  بالإ�سافة  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  ب�ساأن  املتحدة  الأمم 
على بروتوكولها الختياري يف العام 2010 واتفاقية الأمم املتحدة ملناه�سة 
اإج��راءات ان�سمامها اإىل  اأنها ب�سدد موا�سلة  2012.. كما  التعذيب يف العام 
ا�سراك  ب�ساأن  الطفل  حقوق  باتفاقية  املتعلقني  الختياريني  الروتوكولني 

الأطفال يف النزاعات امل�سلحة وا�ستغاللهم يف املواد الإباحية.
متابعة  م�ستوى  على  ال��دول��ة  بها  ت�سطلع  التي  احليوية  الأدوار  اإىل  واأ���س��ار 
اإن دولة الإم��ارات ا�ستقبلت منذ اعتماد تقريرها  ق�سايا حقوق الإن�سان وقال 
كاملقرر  اخلا�سني  املقررين  من  ع��ددا   2009 العام  يف  الأول  ال�ستعرا�س  يف 
واملقررة  العن�سري  والتمييز  للعن�سرية  املعا�سرة  بالأ�سكال  املعني  اخلا�س 
واملقررة  الإباحية  املواد  وا�ستخدامهم يف  الأطفال  وبغاء  ببيع  املعنية  اخلا�سة 

التعليم والرعاية ال�سحية للمواطنني واملقيمني على اأرا�سيها. وقال البيان اإن 
دولة المارات تواجه يف جمال حقوق الإن�سان العديد من التحديات �ساأنها يف 
ذلك �ساأن بقية الدول ولكنها يف نف�س الوقت ملتزمة بامل�سي قدما للعمل على 
تعزيز وحماية حقوق الإن�سان وامل�ساهمة والتفاعل ب�سكل ايجابي مع املمار�سات 

العاملية يف هذا ال�ساأن.
اأي انتهاك حمتمل  اأن حكومة دولة الم��ارات تاأخذ املخاوف من  واأك��د البيان 
حل��ق��وق الإن�����س��ان ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د وت��ع��م��ل ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قدرتها 
النهج  ه��ذا  اتخاذ  يف  الدولة  ت�ستمر  و�سوف  النتهاكات  ه��ذه  ملثل  لال�ستجابة 
اأن  اإىل  البيان  واأ�سار  واأعرافها.  وقوانينها  د�ستورها  مع  يتفق  مبا  ال�ستباقي 
الدورية  املراجعة  يف  فعال  وب�سكل   2013 يناير  يف  �ساركت  الم���ارات  دول��ة 
و�سوف  بجنيف  املتحدة  ل��الأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  جمل�س  اأم��ام  ال�ساملة 
دولة   80 من  اأك��ر  بها  تقدمت  التي  التو�سيات  ح��ول  تقريرها  قريبا  تقدم 
اأن دولة الإم��ارات توؤيد ب�سدة عملية ال�ستعرا�س الدوري  اإىل املجل�س موؤكدا 
متعدد  البناء  التفاعلي  للحوار  املنا�سبة  ال�سرعية  الآل��ي��ة  وتعتره  ال�سامل 
اأج��ل تعزيز �سجلها يف جمال حقوق الإن�سان ب�سكل  ال��دول من  الأط��راف بني 

�سفاف وذلك بالإ�سافة اإىل احلوار الثنائي بني احلكومات.

روؤية ح�صارية
باأو�ساع  لالرتقاء  �ساملة  ح�سارية  روؤي��ة  اإن�سائها  منذ  الإم���ارات  دول��ة  وتبنت 
حقوق الإن�سان انطالقا من اإميانها وقناعتها باأن الإن�سان هو حمور التنمية 
امل�ساواة والعدالة الجتماعية واحلريات املدنية  وهو هدفها.. وكفل د�ستورها 
والدينية وعملت على حتديث ت�سريعاتها وقوانينها مبا يتما�سى مع التزامها 
ال�ساأن  هذا  يف  الدولية  والتفاقيات  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإع��الن  مببادئ 
وامل�ساواة  الت�سامح  تكر�س  التي  الدينية  وقيمها  واحل�ساري  الثقايف  وتراثها 
التنمية  �سمان  على  احلكومة  وا�سراتيجيات  ب��رام��ج  رك��زت  كما  وال��ع��دال��ة. 
امل�ستدامة يف جميع اأنحاء البالد وتنفيذ مبادرات طموحة يف جمالت الرعاية 
وم�ستوى  التعليم  م��ن  عالية  م�ستويات  وت��وف��ري  امل���راأة  بتمكني  الجتماعية 
واإ�سراك ذوي الحتياجات اخلا�سة يف عملية  وتاأهيل  ال�سحية  للرعاية  عاملي 
التنمية. واأن�ساأت وزارة اخلارجية يف اإطار اهتمام الدولة وحر�سها على تعزيز 
حقوق الإن�سان اإدارة خا�سة يف هيكلها التنظيمي تعنى بق�سايا حقوق الإن�سان 
الدوري  الوطني  التقرير  ملتابعة  الدولية  اللجنة  لها يف  وعينت ممثال خا�سا 
ال�سامل لدولة الإمارات حلقوق الإن�سان. و�سكل املجل�س الوطني الحتادي وهو 
املوؤ�س�سة النيابية يف البالد يف 28 دي�سمر 2012 جلنة دائمة حلقوق الإن�سان 
واخلارجي  الداخلي  ال�سعيد  على  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال��دول��ة  جهود  دع��م  بهدف 
يف  الألفية  اإع��الن  يف  ورد  ملا  تطبيقا  لخت�سا�ساته  املجل�س  ممار�سة  وتعزيز 
جزئها اخلام�س باأن الرملانات لديها م�سوؤولية اأ�سا�سية يف تعزيز حماية حقوق 
الإن�سان من خالل وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية.. كما اأن�ساأت وزارة 
الداخلية جلانا دائمة حلقوق الإن�سان يف مقرها الرئي�سي وعددا من الإدارات 
الإمارات  دولة  وقدمت  الإن�سان  حلقوق  الوطني  التقرير  بالدولة.  الرئي�سية 
العربية املتحدة يف الدورة اخلام�سة ع�سرة لآلية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل 
 28 حلقوق الإن�سان اأمام جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة يف جنيف يف 
2013 تقريرها الوطني الذي تناول ب�سفافية وتف�سيل م�سهد حقوق  يناير 
بتعهداتها  والتزامها  املجال  ه��ذا  يف  واإجنازاتها  حراكها  واأب��رز  فيها  الإن�سان 
الدولية التي طبقتها يف هذا ال�ساأن منذ تقريرها الوطني الأول الذي قدمته 
يف الدورة الثانية للمجل�س يف العام 2008. وراأ�س وفد دولة الإمارات معايل 
الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سئون اخلارجية وزير الدولة 
20 جهة من  اأك��ر من  ل�سئون املجل�س الوطني الحت��ادي و�سم يف ع�سويته 
اجلهات احلكومية والحتادية وجمعيات النفع العام وموؤ�س�سات املجتمع املدنني 
املعنية بحقوق الإن�سان الذين ي�سكلون اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة 
التقرير الدوري ال�سامل حلقوق الإن�سان وتنفيذ اللتزامات الدولية للدولة 
يف هذا ال�ساأن. وا�ستعر�س معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س يف تقريره اأمام 
جمل�س حقوق الإن�سان جهود دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف جمال تعزيز 
حقوق الإن�سان خالل الفرة من العام 2008 اإىل العام 2012 موؤكدا.. اأنها 
حملت تطورات اإيجابية يف �سوء علمية التطوير ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة 
والتي ترتكز على روؤية وطنية اعتمدها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اأهم  حقوقه  واح��رام  بالإن�سان  الهتمام  من  جعلت  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ركائزها وهدفا �ساميا ملقا�سدها . واأو�سح اأن تلك التطورات �سملت اتخاذ املزيد 
حقوق  حلماية  واملوؤ�س�سية  الت�سريعية  البنية  تعزيز  جم��ال  يف  اخلطوات  من 
التمتع  اإعمال  بهدف  املتخ�س�سة  وال�سيا�سات  ال�سراتيجيات  وو�سع  الإن�سان 
املجتمع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكات  تفعيل  جانب  اإىل  واحل��ري��ات  احلقوق  بتلك 
املدين وو�سع برامج فاعلة يف جمال ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان وبناء القدرات 
لن�سر الوعي بها والعمل على تعزيز اأوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدويل 
اإنه منذ ال�ستعرا�س الأول قامت دولة  لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان. وقال 
تعزيز  بغية  والقانونية  الد�ستورية  لت�سريعاتها  �ساملة  مبراجعة  الم���ارات 
تلك  �سملت  وق��د  الإن�سان  حلقوق  فعالة  حماية  لكفالة  القانونية  ال�سمانات 
العملية اإجراء تعديالت ت�سريعية وا�ستحداث عدد من القوانني الوطنية.. ويف 
الإطار الد�ستوري �سهد د�ستور الإمارات تعديال يف العام 2009 ت�سمن اإطالة 
واإطالة  الوطني الحتادي  املجل�س  التي يعقدها  ال�سنوية  العادية  الدورة  مدة 
مدة الع�سوية يف املجل�س اإىل اأربع �سنوات ميالدية بهدف اإتاحة الوقت ومتكني 
املعايري  وف��ق  الرملانية  الأع��م��ال  من  متكاملة  منظومة  اإجن��از  من  الأع�ساء 
تو�سيع  مت  وك��ذل��ك  امل�����س��ارك��ة..  م��ب��داأ  متطلبات  وحتقيق  ال��دول��ي��ة  الرملانية 

اخت�سا�سات املجل�س فيما يتعلق باملعاهدات والتفاقيات الدولية.
كما �سملت الإ�سالحات الت�سريعية اإجراء تعديل على القانون الحتادي ب�ساأن 
حقوق املعاقني واإ�سدار قانون يهدف اإىل رعاية جمهويل الن�سب يف الدولة عن 

طريق اإن�ساء وتطوير دور الرعاية وتاأمني اأ�سر حا�سنة.
كما وافق جمل�س الوزراء خالل عام 2012 على اإ�سدار عدد من الت�سريعات 
التعليم  اإلزامية  �سن  رفع  قانون  وت�سمل  اإج��راءات �سدورها  ا�ستكمال  وج��اري 
وقانون حماية حقوق الطفل وقانون عمال اخلدمة امل�ساندة اإىل جانب اتخاذ 
الإجراءات اخلا�سة بتجني�س اأبناء املواطنات املتزوجات من اأجانب من م�ستحقي 
الراهن  ال��وق��ت  يف  الإم����ارات  دول��ة  تقوم  كما  ال��دول��ة.  جن�سية  على  احل�سول 
الإحداث  وقانون  والن�سر  املطبوعات  كقانون  الت�سريعات  من  ع��دد  مبراجعة 
وقانون مكافحة الجتار بالب�سر وذلك بغر�س مواءمتها مع التزاماتها الدولية 
يف جمال حقوق الإن�سان. واأكد معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س ..  اأن دولة 
تتابع  حيث  الإن�����س��ان  حلقوق  وطنية  هيئة  اإن�ساء  على  حاليا  تعمل  الإم����ارات 
اللجنة الدائمة لإعداد ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل باهتمام درا�سة اإن�ساء تلك 
الهيئة وفقا ملبادئ باري�س وو�سعت لها درا�سة مف�سلة بالت�ساور والتعاون مع 
اأو�ساع  القيام مبتابعة  بالدولة والتي �سيقع على عاتقها  املعنية  كافة اجلهات 
حقوق الإن�سان يف الدولة والعمل على تعزيزها والقيام بتن�سيق خمتلف اجلهود 
هذا  ويف  نطاق..  اأو�سع  على  ون�سرها  الإن�سان  حقوق  بثقافة  للتوعية  الرامية 
واإىل جلنة  ال��دول  لعدد من  ب��زي��ارات ميدانية  الدائمة  اللجنة  قامت  الإط��ار 
التن�سيق الدولية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان /اآي �سي �سي/ لالإطالع 

على اأف�سل التجارب واملمار�سات يف هذا اجلانب.
وال�سراتيجيات  ال�سيا�سات  من  مرابطة  منظومة  الإم���ارات  دول��ة  وو�سعت 
الوطنية التي ت�سعى اإىل تعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ياأتي على 
اإ�سراتيجية  اعتماد  الروؤية مت  لهذه  وتنفيذا   .2021 الإم��ارات  روؤية  راأ�سها 
2013/ والتي تركز على املجالت الأ�سا�سية  حكومة دولة الإمارات /2011 
م�ستويات  اأرق���ى  توفري  اأول��وي��ات��ه��ا  ه��رم  على  وت�سع  واأدائ��ه��ا  احلكومة  لعمل 
الرتقاء  خ��الل  م��ن  وذل���ك  للمواطنني  ال��ك��رمي  والعي�س  وال��رف��اه��ي��ة  ال��رخ��اء 
وتطوير  املجتمعية  التنمية  على  والركيز  ال�سحية  والرعاية  التعليم  بنظم 

بيالي  ن��ايف  وال�سيدة   2012 اأب��ري��ل  يف  بالب�سر  الجت���ار  مبكافحة  اخلا�سة 
املفو�سة ال�سامية حلقوق الإن�سان يف اأبريل 2010 والتي قابلت �ساحب ال�سمو 
اأ�سادت بجهود  املدين حيث  املجتمع  امل�سوؤولني ومنظمات  الدولة وكبار  رئي�س 
الإم��ارات يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.. واأ�ساف اإن دولة الإمارات 
الفريق   2013 العام  من  الثاين  الربع  يف  �ست�ست�سيف  النفتاح  هذا  وبنف�س 

العامل املعني بحقوق الإن�سان وقطاع الإعمال.
للمفو�سية  التابعة  لل�سناديق  امل��ت��ج��دد  دعمها  الإم�����ارات  دول���ة  ت��وا���س��ل  كما 
من  املفو�سية  مكتب  متكني  يف  �ست�ساهم  وال��ت��ي  الإن�����س��ان  حل��ق��وق  ال�سامية 
ماليني  ب�7  ترعها  اأعلنت  حيث   2013-2012 خلطة  براجمها  تطبيق 
الإن�سان ك�سندوق  بتعزيز حقوق  ال�سناديق اخلا�سة  لعدد من  اأمريكي  دولر 
ل�سحايا  الترعات  و�سندوق  املعا�سر  الرق  اأ�سكال  مبكافحة  املعني  الترعات 
التعذيب وال�سندوق ال�ستئماين لالأمم املتحدة ب�ساأن اخلطة العاملية ملكافحة 
الجتار بالب�سر اإىل جانب ترعها ب�5 ماليني دولر ملنظمة املراأة التابعة لالأمم 
الإمنائية  للرامج  التابعة  ال�سناديق  يف  م�ساهماتها  اإىل  بالإ�سافة  املتحدة 

لالأمم املتحدة للعام 2012. 
دولة  اأن  لل�سئون اخلارجية  الدولة  وزير  قرقا�س  اأن��ور  الدكتور  واأعلن معايل 
الإمارات قد توجت اهتمامها مب�سائل حقوق الإن�سان يف تبوئها مراكز متقدمة 
يف العديد من التقارير واملوؤ�سرات الدولية ذات ال�سلة حيث احتلت املركز الأول 
عربيا و ال�30 عامليا من اإجمايل 187 دولة يف تقرير التنمية الب�سرية العاملي 
للعام 2011 وفقا لرنامج الأمم املتحدة الإمنائي واملرتبة 38 طبقا ملوؤ�سر 

متكني املراأة.
واحتلت املرتبة 27 على م�ستوى العامل يف موؤ�سر ال�سفافية ومكافحة الف�ساد 
وذلك طبقا لنتائج منظمة ال�سفافية الدولية. كما ح�سلت دولة الإمارات على 
املرتبة الأوىل على �سعيد املنطقة العربية ودول ال�سرق الأو�سط واملرتبة ال�13 
القانون  �سيادة  موؤ�سر  يف   2011 للعام  الدولية  العدالة  برنامج  وف��ق  عامليا 
و�سفافية النظام الق�سائي. وتقدمت الدولة اأي�سا درجتني يف موؤ�سر امل�ساواة بني 
اجلن�سني الذي اأ�سدره املنتدى القت�سادي العاملي للعام 2011 لتحتل املرتبة 
الأوىل بني الدول العربية.. كما جاءت يف املرتبة الأوىل عربيا ويف املركز ال�17 
ملوؤ�سرات  املتحدة  الأمم  اأجرته  الذي  الأول  امل�سح  العامل بح�سب  على م�ستوى 
ال�سعادة والر�سا بني ال�سعوب والذي �سدر يف اأبريل من العام 2012.. واأكد 
اأن ت�سجيل هذه الجن��ازات جاء بال �سك نتيجة لت�سافر اجلهود التي بذلتها 
املوؤ�س�سات احلكومية الحتادية واملحلية مع موؤ�س�سات املجتمع املدين وجمعيات 
والتعاون  ال�سراكة  على  يقوم  نهج  اإعتماد  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة  يف  ال��ع��ام  النفع 

وتكامل الأدوار بني خمتلف الأطراف خدمة لل�سالح العام.
واأكد اأن احرام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يعتر مكونا اأ�سا�سيا من 
مبادئ وقيم جمتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكا�سب عظيمة تفتخر 
بها يف هذا ال�ساأن جعلت منها بيئة جاذبة لأكر من 200 جن�سية وذلك يف ظل 
اأفراده التمتع بكل احلقوق واحلريات  جمتمع منفتح ومت�سامح يكفل جلميع 
اأر�سها انطالقا من  املقيمة على  ال�سعائر الدينية لكافة اجلن�سيات  وممار�سة 
مبادئ وقيم دولة المارات التي تعتمد الو�سطية والعتدال وتنبذ كل اأ�سكال 
التطرف والتع�سب الديني م�سريا اإىل اأن هذه الو�سطية والنفتاح التي تنتهجها 
دولة الإمارات و�سعتها اأحيانا يف حمل انتقاد من الفكر املتطرف مو�سحا يف هذا 
اخل�سو�س اأن دولة الإمارات و�سعيا منها اإىل دعم جهود املجتمع الدويل الرامية 
اإىل تعزيز حقوق الإن�سان و�سمان متتع جميع �سعوب العامل بحرية العي�س يف 
�سالم واأمن وازدهار ونبذ اأ�سكال التع�سب ا�ست�سافت مقر مركز التميز الدويل 
اأول ملتقى عاملي للحكومات ومنظمات  ملكافحة التطرف العنيف الذي ي�سكل 
ال�ساعية  والدولية  والإقليمية  الوطنية  تن�سيق اجلهود  املدين بهدف  املجتمع 
ملواجهة اأعمال التطرف العنيف وهو املركز الذي اأقرته جمموعة عمل مكافحة 
افتتاحه  ومت  الإره���اب  ملكافحة  العاملي  املنتدى  عن  املنبثقة  العنيف  التطرف 
ر�سميا يف مدينة اأبوظبي يف �سهر دي�سمر 2012 بالإ�سافة اإىل اعتماد حكومة 
دولة الإمارات وثيقة قيم و�سلوكيات املواطن الإماراتي يف نوفمر 2012 التي 
ل�سيما  الإن�سان  حقوق  وقيم  مبادئ  من  بالكثري  اللتزام  على  املواطن  حتث 
قيم الت�سامح الديني واحلفاظ على كيان الأ�سرة و�سمان احلرية لبقية اأفراد 
املجتمع وحماية التكافل والرابط الجتماعي والوعي باحلقوق والواجبات. 
واأكد معايل الدكتور اأنور قرقا�س يف ختام تقريره اأمام جمل�س حقوق الإن�سان 
لالأمم املتحدة..  اأن دولة الإم��ارات تواجه يف جمال حقوق الإن�سان عددا من 
التحديات �ساأنها �ساأن بقية الدول وذلك يف جمال العمل على تعزيز وتطوير 
الإن�سان  بثقافة حقوق  الوعي  ال�سلة ون�سر  ذات  واملوؤ�س�سية  الت�سريعية  بنيتها 
موا�سلة  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساأن  هذا  يف  واملمار�سات  ال�سيا�سات  اأف�سل  واختيار 
الإن�سان  القدرات للمعنيني مب�سائل حقوق  بناء  جهودها وبراجمها يف جمال 
التعاون وال�سراكات مع موؤ�س�سات املجتمع املدين ملا فيه خري وازدهار  وتعزيز 
جمتمع دولة الإمارات.. ولعل التحدي الأكر الذي فر�سته متطلبات املرحلة 
اإيجابا يف دولة الإم��ارات من خالل برنامج تعزيز  الراهنة يف املنطقة انعك�س 
امل�ساركة ال�سيا�سية الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة خالل العام 2005 والذي يعر عن بعد نظر القيادة الر�سيدة 
واإدراكها اأهمية التحديث ال�سيا�سي الذي يبنى على ما اأجنز ويعزز املكت�سبات 
التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة املا�سية . كما 
اأكد عزم دولة الإمارات وقيادتها ال�سيا�سية على امل�سي قدما للعمل على اإ�سافة 
املزيد اإىل �سجل اإجنازاتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان وامل�ساهمة 
والتفاعل ب�سكل اإيجابي مع املمار�سات العاملية يف هذا ال�ساأن .. م�سددا على اأن 
مبادئ  اأ�سا�سيا من  يعتر مكونا  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  اح��رام حقوق 
الإحتاد. وقال اإن دولة الإمارات حققت مكا�سب ملحوظة يف فرة وجيزة من 
الوقت لكنها تدرك اأن هناك املزيد الذي يتطلب اإجنازه وتلتزم الدولة يف هذا 
ال�ساأن بالعمل كع�سو ن�سط يف املجتمع الدويل لتكون منوذجا لحرام حقوق 
الإن�سان يف املنطقة وتتحمل م�سوؤولياتها والتزاماتها بكل جدية و�سينعك�س هذا 
اللتزام من خالل ع�سوية المارات مبجل�س حقوق الإن�سان للفرة /2013-
اإىل  الرامية  الدولية  اجل��ه��ود  يف  للم�ساهمة  فر�سة  ي�سكل  وال���ذي   /2015
حت�سني اأو�ساع حقوق الإن�سان يف جميع اأنحاء العامل. وقال معاليه.. نحن دولة 
نا�سئة فمنذ اأقل من �سهرين احتفلنا بالعيد الوطني الواحد والأربعني لكننا 
نفخر بالتقدم الذي حققناه يف جمال حقوق الإن�سان وم�سممون على حتقيق 
مقا�سدنا للبناء على هذا املخزون من العمل اجليد و�سوف ن�ستمر يف احلفاظ 
على القيم التي جعلت دولة المارات جمتمعا جاذبا وناجحا.. تلك القيم التي 
ت�ستند على احرام احلقوق والأمن لالأفراد والت�سامح والعدالة. وقد حظي 
اأمام  الإن�سان  الإم��ارات حلقوق  ال�سامل لدولة  الوطني ال�ستعرا�سي  التقرير 
جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة باهتمام ومتابعة ومبداخالت من اأكر 
من 90 دولة تناولت يف مداولتها باإيجابية اإجنازات دولة الإمارات يف ملفات 
العمالة ومتكني املراأة وان�سمام الدولة اإىل املواثيق والعهود الدولية والتزامها 
وامل�سئولية  احل��ق  ه��ذا  ب��ني  ال��ت��وازن  على  وحر�سها  والتعبري  ال����راأي  بحرية 
اخلتامية  اجلل�سة  يف  املتحدثني  من  عدد  واأ�ساد  الق�سائي.  النظام  و�سفافية 
بالتقرير املف�سل للدولة والعر�س ال�سفاف ملعايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س 
وزير الدولة لل�سئون اخلارجية وتاأكيداته على حر�س دولة الإمارات على تعزيز 
�سجلها يف جمال حقوق الإن�سان موؤكدين يف مالحظاتهم اخلتامية.. اأن دولة 
املنطقة  الإن�سان تقدما يف  اأطر ومنظومات حقوق  اأكر  اأحد  الإم��ارات متلك 
لل�سئون اخلارجية  الدولة  وزير  اأن��ور حممد قرقا�س  الدكتور  . وجدد معايل 
وزير الدولة ل�سئون املجل�س الوطني الحتادي يف بيانه لدى م�ساركته يف اجلزء 
رفيع امل�ستوى بالدورة الثانية والع�سرين ملجل�س حقوق الإن�سان يف 28 فراير 
2013 يف جنيف عر�س روؤية الإم��ارات ال�سراتيجية لتعزيز حماية حقوق 
تعزيز  يف  قدما  للم�سي  املجل�س  مع  العمل  �ستوا�سل  اأنها  م��وؤك��دا  الإن�����س��ان.. 

وحماية حقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني والدويل. 
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لأول مرة دورة تدريبية �صديقة للبيئة )بال ورق( 

جمعية االإم�رات للجودة تطلق برن�مج امل�ضوؤولية املجتمعية للموؤ�ض�ض�ت 
•• ابوظبي - الفجر 

تنطلق �سباح غد الأحد فعاليات الدورة التدريبية لأخ�سائي امل�سوؤولية 
املجتمعية للموؤ�س�سات التي تنظمها جمعية الإمارات للجودة بالتعاون 
مع جمموعة نايا للتميز اأحد بيوت اخلرة العاملة يف جمال ال�ستدامة 
والتميز املوؤ�س�سي بابوظبي و�سركة الأعمال اخل�سراء للتميز بالأردن، 
مب�ساركة وا�سعة من ممثلي اجلهات احلكومية )بلدية اأبوظبي، معهد 
جمعية  واأ�سارت  غ��از(  احل�سن  و�سركة  بابوظبي،  الإح�سائي  التدريب 

مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات وفقاً ملظلة املنظمات الدولية 
ومتكني  املميزة،  املوؤ�س�سية  التجارب  بع�س  على  والط���الع  املخت�سة، 
امل�ساركني من تطبيق امل�سوؤولية املجتمعية يف موؤ�س�ساتهم وفقاً لأف�سل 
املمار�سات، ومتكينهم من بناء منهجية امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سة 

.)ISO 26000( مبا يتوافق مع معايري
التميز  م��ع��اي��ري  بح�سب  امل��وؤ���س�����س��ة  بتقييم  للمتدربني  ي�سمح  و���س��وف 
الالزمة  باملهارات  امل�ساركني  وتزويد  املعتمدة،   )EFQM( املوؤ�س�سي 
 )GRI( لإعداد تقارير امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات بح�سب معايري

الإمارات للجودة اأن هذه الدورة تتميز باأنها بال ورق اأي �سديقة للبيئة 
حيث يجري توزيع املادة العلمية على املتدربني بوا�سطة الألواح الذكية 
توجهات  مع  ومتا�سياً  الذكي.  التوا�سل  ملبداأ  تعزيزاً  ت��اب(  )كالك�سي 
�ستقدم  اأنها  التدريبية  ال��دورة  تتميز  كما  ب��الإم��ارات  الذكية  احلكومة 
الهوية  وتعزيز  املعرفة  توطني  على  منا  حر�ساً  )الأم(  العربية  باللغة 

الوطنية.
كما اأن ت�سميم هذا الرنامج ال�سامل مت لإعداد جمموعة من اأخ�سائي 
امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات، بحيث يتم من خالله ا�ستعرا�س تطور 

والطالع على اأف�سل التجارب املحلية والعربية والدولية يف امل�سوؤولية 
املجتمعية.

امل�سوؤولية  جم��ال  يف  العاملني  كافة  ي�ستهدف  الرنامج  ه��ذا  اأن  يذكر 
املجتمعية يف املوؤ�س�سات احلكومية و�سركات القطاع اخلا�س والعاملون 
يف ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والت�����س��ال امل��وؤ���س�����س��ي واأق�����س��ام اجل����ودة والتميز 
املوؤ�س�سي والعاملون يف اإدارة املوارد الب�سرية وكل من يرغب الدخول يف 
هذا املجال واأن كافة �سهادات املتدربني �ستكون معتمدة من قبل جمعية 

الإمارات للجودة.

جمل�ض اأبوظبي للتعليم يد�ضن م�ضروع �ضيفن� مميز يف 66 مركزا ب�أبوظبي والعني والغربية غدا  •• اأبوظبي-وام:

فعاليات  الأح���د  غ��دا  ي��وم  تنطلق 
�سيفنا مميز الذي ينفذه جمل�س 
اأبوظبي للتعليم للعام الثاين ع�سر 
 66 على التوايل. وي�سم امل�سروع 
مركزا على م�ستوى الإمارة بينها 
30 مركزا يف اأبوظبي و25 مركزا 
يف العني و11 يف املنطقة الغربية. 
ويهدف امل�سروع اإىل تعزيز الهوية 
امل�ساركني  الطلبة  ل��دى  الوطنية 
اأن�سطة تركز على بناء  من خالل 
ورعاية  ال��ط��الب��ي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
الإب��داع��ي��ة لكل منهم يف  امل��واه��ب 
وحماية  ال���راث  ت�سمل  جم���الت 
البيئة وكذلك الأن�سطة الريا�سية 
�سامل  حممد  واأك���د  والرفيهية. 
الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 
اللجنة  رئي�س  املدر�سية  العمليات 
مميز  �سيفنا  ل�  العليا  التنظيمية 
ال��ذي يعتر  امل�����س��روع  ه��ذا  اأهمية 
احليوية  اجل������ذب  م����راك����ز  اأح������د 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال�سيفي  للن�ساط 
الدولة ومنطقة اخلليج.. م�سريا 
كثريا  دع���م  امل�����س��روع  ه���ذا  اأن  اإىل 
وا�ستثمر  الطالبية  امل��واه��ب  م��ن 
بالنفع  ال�سيفية  الإج����ازة  اأوق���ات 

على املجتمع.
م�سروع  اأن  ال���ظ���اه���ري  واأو�����س����ح 
يحمل  ���س��ي��ف��ن��ا مم���ي���ز  ب���رن���ام���ج 
ك����ل ع�����ام الأف�����ك�����ار والإب������داع������ات 
املدربون  ي�سفيها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
والقائمون على امل�سروع من خالل 
خ���رات���ه���م وت��ع��ام��ل��ه��م م���ع اأن�����واع 
الطالبية  وال��ع��ق��ل��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 

الفاعلة  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل�����س��ارك��ة 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ق��ي��م��ة  وغ���ر����س 
نفو�س  يف  البيئة  على  واملحافظة 
دور  وتفعيل  امل�����س��ارك��ني  ال��ط��الب 
اإ�سعاع  كمركز  الربوية  املوؤ�س�سة 

يف املجتمع.
مدير  اجلنيبي  عبدالعزيز  واأك���د 
اأن �سيفنا مميز  امل�سروع يف العني 
تربوية  بيئة  توفري  على  يحر�س 
متميزة واأن�سطة برامج تت�سف بكل 
مقومات النجاح وذلك من خالل 
�سلوكية  ول���وائ���ح  ���س��واب��ط  و���س��ع 
اإىل  خاللها  من  يهدف  تنظيمية 
تنمية ال�سلوك الإيجابي ومعاجلة 
بني  ي���ح���دث  ���س��ل��ب��ي  ����س���ل���وك  اأي 
الطالب مما ي�ساهم على الرتقاء 
والأن�سطة  ال����رام����ج  مب�����س��ت��وى 
تعتمد  وال��ت��ي  املقدمة  التدريبية 
متنوعة  دورات  ت���ن���ف���ي���ذ  ع����ل����ى 
الفنية  امل��ج��الت  يف  ومتخ�س�سة 
والثقافية  وال��ري��ا���س��ي��ة  وامل��ه��ن��ي��ة 
الذاتي.  والتعلم  العلمي  والبحث 
مديرة  املن�سوري  م���وزة  واأ���س��ارت 
اإىل  الغربية  املنطقة  يف  امل�����س��روع 
ريا�سية  دورات  اإع�������داد  مت  اأن�����ه 
متخ�س�سة نهدف من خاللها اإىل 
اإك�ساب الطالب املهارات والقدرات 
ال�سليم  اجل�����س��م  ل��ب��ن��اء  احل��رك��ي��ة 
الكفاءة  رف��ع  على  ي�ساعد  وال���ذي 
الحتياجات  اإ���س��ب��اع  م��ع  ال��ب��دن��ي��ة 
للطالب  وال��وج��دان��ي��ة  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
ال��دورات التدريب على  ومن هذه 
ال�����س��ب��اح��ة واجل���ودو  اأن�����واع  جميع 
والكاراتيه واجليو جيت�سو وغريها 

من الريا�سات.

يحددوا  اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  ح��ي��ث 
العلمية  وميولهم  الطلبة  رغبات 
والإبداعية بامل�ساركات امل�ستمرة يف 

الأن�سطة اأثناء فرة الرنامج.
اأع������داد  اإن  ال���ظ���اه���ري  واأ������س�����اف 
كل  ف���اق���ت  الآن  ح��ت��ى  امل�����س��ج��ل��ني 
ال��ت��وق��ع��ات وذل����ك ب�����س��ب��ب حر�س 
اأولياء الأمور على ا�سراك اأبنائهم 
وب��ن��ات��ه��م ب��ه��ذا امل�����س��روع مل��ا مل�سوه 
ومفيدة  ط��ي��ب��ة  ان���ع���ك���ا����س���ات  م����ن 
الطلبة به يف  �سارك من  على من 
الأعوام ال�سابقة وملا يتمتع به هذا 
الرنامج من �سمعة طيبة وفوائد 
عديدة اأهلته للفوز بجائزة ال�سيخ 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء 
م�سروع  كاأف�سل  املتميز  التعليمي 

ومركز  ي���ا����س  ب��ب��ن��ي  ال��ف��رو���س��ي��ة 
من  وغريها  باخلالدية  البولينج 
الدوائر واجلهات املعنية بامل�ساركة 
يف ه������ذه الأن�������س���ط���ة وال�����ن�����دوات 
ت�سمل  التي  التوعية  واملحا�سرات 
الفئات  خمتلف  تهم  م��و���س��وع��ات 
الأن�سطة  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��ع��م��ري��ة 

ال�سيفية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ح��م��ي��د عبداهلل 
الطالبية  الأن�����س��ط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
مب��ج��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اإن���ه 
املنت�سرة  امل��راك��ز  ت��ك��ون  اأن  روع���ي 
على م�ستوى الإمارة تخدم جميع 
اجلغرايف  التوزيع  ح�سب  الطالب 
مبا يتنا�سب مع الكثافة ال�سكانية 
امل��ن��ت�����س��رة داخ����ل اأب���وظ���ب���ي. واأك���د 

اأبنائها  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  ف��اع��ل��ة 
ا�ستثمار  اإىل  وت�����س��ع��ى  ال���ط���الب 
ط������اق������ات ال������ط������الب واك����ت���������س����اف 
واإك�سابهم  و���س��ق��ل��ه��ا  م��واه��ب��ه��م 
متنوعة  وم��������ه��������ارات  م������ع������ارف 
وح��م��اي��ت��ه��م م���ن خم��اط��ر اأوق����ات 
ال�سيفية  الإج�����ازة  اأث���ن���اء  ال���ف���راغ 
بالعلم  مت�سلحني  طالب  ليكونوا 

واملهارة الفنية واحلرفية.
امل�سكري  �سقر  اأ���س��ار  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اأبوظبي  مم���ي���ز  ���س��ي��ف��ن��ا  م���دي���ر 
ت�سعى  التي  الأه���داف  اأهمية  اإىل 
امل��راك��ز لتحقيقها من خ��الل هذا 
ال��ع��دد م��ن ال��ط��الب وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
اإك�سابهم معارف ومهارات ثقافية 
ومهنية  وري��ا���س��ي��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة 

دول  م�ستوى  على  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
جمل�س التعاون اخلليجي.

هذا  مم��ي��ز  �سيفنا  اأن  اإىل  ون����وه 
جديدة  اإ���س��اف��ات  �سيحمل  ال��ع��ام 
املبارك  رم�����س��ان  �سهر  يف  خ��ا���س��ة 
من خ��الل ط��رح جمموعة برامج 
ت��رك��ز ع��ل��ى الأب���ع���اد ال��ت��وع��وي��ة يف 
والراثية  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل���ج���الت 
املختلفة  واملجتمعية  والرفيهية 
وال��ت��ي ت��ت��م ب�����س��راك��ة وت���ع���اون مع 
ج����ه����ات جم��ت��م��ع��ي��ة م����ت����ع����ددة يف 
مدينة اأبوظبي �سواء نادي �سباط 
ون�����ادي كركال  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
اأبوظبي  ال��ف��ر���س��ان ون���ادي  ون���ادي 
ال�سطرجن  احتاد  ونادي  الريا�سي 
ونادي الفرو�سية بال�سهامة ونادي 

ت����ع����اون ك���ب���ري م����ن جانب  وج������ود 
اأولياء الأمور ب�ساأن التحاق اأبنائهم 
اأحد  متثل  والتي  املراكز  باأن�سطة 
الركائز الأ�سا�سية يف ا�سراتيجية 
الهادفة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 
الطالبية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ب��ن��اء  اإىل 
عاملية  م���ع���اي���ري  وف������ق  امل����ب����دع����ة 
براثهم  معتزين  الطالب  جتعل 
وتقاليدهم  وق��ي��م��ه��م  وه��وي��ت��ه��م 
اكت�ساب  وتر�سخ من قدرتهم على 
املهارات الالزمة الذي تتجه اإمارة 

اأبوظبي والدولة لتطبيقه.
واأو�سح نا�سر خمي�س مدير ق�سم 
�سيفنا  اأن  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
مم���ي���ز اأ�����س����ب����ح رائ��������دا يف جم���ال 
تربوية  واأداة  الربوية  الأن�سطة 

واكت�ساف  م���ت���ن���وع���ة  وت����راث����ي����ة 
وتدعيم  و����س���ق���ل���ه���ا  م���واه���ب���ه���م 
مهاراتهم  وت���ن���م���ي���ة  خ����رات����ه����م 
جيل  بناء  يف  وامل�ساهمة  املختلفة 
املجتمع  وتقاليد  ل��ع��ادات  متمثل 
اإط���ار م��ن قيم وث��ق��اف��ة وتراث  يف 
دول���ة الإم����ارات ومب��ا يتواكب مع 
ومتطلباته  ال���ع�������س���ر  ت�����ط�����ورات 
الطالبات  ���س��ل��وك��ي��ات  وت���وج���ي���ه 
وح���م���اي���ت���ه���م م�����ن اآث���������ار ال����ف����راغ 
تربوية  ت��دري��ب  ب��رام��ج  ال�سلبية 
ه��ادف��ة واإ���س��ب��اع ح��اج��ات الطالب 
والجتماعية  واجل�سدية  العقلية 
تربوية  ب��ط��ري��ق��ة  وال���روي���ح���ي���ة 
�سليمة وبناء ال�سخ�سية الإيجابية 
امل�سوؤولية  حت��م��ل  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة 

مبنا�صبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات
م�ضرية للدراج�ت الن�رية بكورني�ض اأبوظبي

•• ابوظبي – فوؤاد علي

للتاأهيل  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  ن��ظ��م 
م�������س���رية ب�����ال�����دراج�����ات ال���ن���اري���ة 
دراج��اً من خمتلف   40 مب�ساركة 
الإم��ارات الدولة مثل دبي رايدرز 
للدراجات  ظ��ب��ي��ان  و  ون  ت��ي��م  و 
املا�سي  م�����س��اء اخل��م��ي�����س  ال��ن��اري��ة 
للريا�سات  ابوظبي  ن��ادي  مقابل 

البحرية يف ابوظبي .
النارية  ال��دراج��ات  راكبي  ط��اف  و 
بفندق  انتهاًء  ابوظبي  بكورني�س 
ان���رك���ون���ت���ي���ن���ن���ت���ال اب����وظ����ب����ي و 
بح�سور الدكتور حمد الغافري و 
ا�سرة املركز و جمع من املواطنني 

واملقيمني .
و قال �سامي ح�سن من فريق دبي 
رايدرز للدراجات النارية ) للفجر( 
جاءت م�ساركتنا يف الفعالية اليوم 
العاملي ملكافحة املخدرات �سعياً منا 
يف تغيري ال�سورة النمطية لل�سباب 
و اأن املتعاطني قلة قليلة ل متثل 
ال�سباب  اأن  ع��م��اً  الإم�����ارات  �سباب 
مروجي  ق���ب���ل  م����ن  م�����س��ت��ه��دف��ني 
ه����ذه ال�����س��م��وم ل���ذل���ك ن�����س��ع��ى اأن 
نبني لل�سباب كيفية الإ�ستفادة من 
املفيدة  الطرق  بكل  الفراغ  اأوق��ات 
الدراجات  رك����وب  ه��واي��ة  م��ن��ه��ا  و 
فنحن  الرحالت  اإقامة  و  النارية 
رحالني عر دراجاتنا ن�سافر حول 

العامل .
اإىل  ال�����س��ب��اب  ���س��ام��ي ح�سن  و دع���ا 
الإ����س���ل���وب الذي  ال��ن��ه��ج و  ت��غ��ي��ري 
فعلنا  كما  ال��ف��راغ  م��الأ  يف  يتبعوه 
الإبتعاد  ي�ساعد يف  نحن لأن ذلك 
اختيار  ح�سن  و  ال�سوء  رفقاء  من 
ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة  ال�����س��ح��ب��ة 
على الإ�ستفادة من الأوقات الفراغ 

تتعار�س  ل  ���س��ح��ي��ح��ة  ب����ط����رق 
املجتمعية  اخ��الق��ن��ا  و  بيئتنا  م��ع 
يراقب  ان  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ل  ف��ال��ب��ي��ت 
اب����ن����اءه م���ع مي�����س��ي و على  دوم������اً 
ال�سباب م�ساحبة زمالءهم الذين 
ي�سلون و يخافون اهلل و احلمدهلل 
دولة الإمارات بلد اخلري والأمان 

و حتافظ على �سبابها .
رايدرز  دب��ي  اأ���س��اف نحن فريق  و 
ت��ب��داأ ف��ع��ال��ي��ات��ن��ا يف ال�����س��ت��اء حيث 
ن����ق����وم ب��ت��ع��ل��ي��م ال�������س���ب���اب رك����وب 
ال�����دراج�����ات ال���ن���اري���ة م����ن خالل 
املخيمات الرفيهية و حما�سرات 
توعوية حول اآفة املخدرات و �سرب 
اخلمور لل�سباب و طالب املدار�س 
م�سجل  راي�����درز  دب���ي  ان  م�سيفاً 

���س��ه��ر رم�������س���ان ال���ك���رمي مت��ت��د ل� 
6000 كيلو اإىل اوروبا .

و ق��ال م��روان امل��ال من فريق تيم 
على  ال�����س��ب��اب  بت�سجيع  ن��ق��وم  ون 
الإن�����خ�����راط ب���ه���واي���ة ال����دراج����ات 
ال���ن���اري���ة و ق����د ا����س���رك���ت اب���ن���ي و 
���س��ق��ي��ق��ي م���ع���ى يف ه����واي����ة رك����وب 
جميعاً  نلتزم  و  النارية  الدراجات 
بقوانني ال�سري و امل��رور و احرام 
وجدنا  اإذا  و  املجتمع  اف���راد  كافة 
امل�����س��ارك��ني معنا ت��ه��ور و مل  اأح���د 
لنا  املو�سوعة  القواعد  يلتزم وفق 
او القواعد املرورية يف ال�سارع نقف 
الإن�سمام  عدم  منه  نطلب  و  كلنا 
حتى  �سلوكه  بتعديل  يقوم  اأو  لنا 
يتالءم مع �سلوك املقيد بالإحرام 

ال�سري  ب����ق����وان����ني  الإل��������ت��������زام  و 
الدراجات  رك���وب  ه��واي��ة  فلي�ست 
م�سيفاً  بالتهور  مرتبطة  النارية 
ال�سباب  ب���اإع���ط���اء  ك���ذل���ك  ن���ق���وم 
حم��ا���س��رات ت��وع��وي��ة ح���ول طرق 
الإ����س���ت���ف���ادة م���ن اوق���ات���ه���م و من 
النارية  ال��دراج��ات  رك��وب  �سمنها 
النارية  ب����ال����دراج����ات  ت��ع��ري��ف  و 
احلمدهلل  و  ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا  ك��ي��ف��ي��ة  و 
�سباباً  ا����س���ت���ق���ط���اب  يف  جن���ح���ن���ا 
الفريق  و  امل���خ���درات  ب��اآف��ة  اب��ت��ل��وا 
منها  و  الفعاليات  ك��ل  يف  ي�سارك 
املخدرات  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
�سرطة  مع  م�ساركة  عندنا  غ��داً  و 
دب�����ي ب��ن��ف�����س ال���ف���ع���ال���ي���ة و ن����زور 
اأع���رب  امل���دار����س واجل���ام���ع���ات . و 

ب���الإحت���اد الإم������ارات ل��ل�����س��ي��ارات و 
فريق  اأول  و  ال���ن���اري���ة  ال����درج����ات 

و  اخلارجية  البطولت  يف  ���س��ارك 
فريق  ث��اين  كنا  و  بولندا  رايل  يف 

الفعاليات  يف  ن�����س��ارك  و  خليجي 
بعد  ب��رح��ل��ة  �سنقوم  و  املجتمعية 

العالقات  م���ن  ال����زرع����وين  ف��ه��د 
�سكره  عن  ون  تيم  لفريق  العامة 
للتاأهيل  الوطني  ملركز  وتقديره 
ابوظبي  يف  لنا  ا�ست�سافتهم  على 
ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 

املخدرات .
من  النعيمي  �سيف  زاي��د  او�سح  و 
النارية  للدراجات  الظبيان  فريق 
اآف���ة خ��ط��رية دخيلة  امل��خ��درات  اأن 
علينا  ي���ج���ب  و  جم��ت��م��ع��ن��ا  ع���ل���ى 
مع  املمكنة  ال�سبل  بكل  حماربتها 
م�ساركتنا  و  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
ال�سورة  اب����راز  اإىل  اأي�����س��اً  ت��ه��دف 
احل�����س��ن��ة ع���ن راك���ب���ي ال����دراج����ات 

النارية .
النارية  اإن ه��واي��ة دراج���ات  ق��ال  و 
ج���زء م��ن ال��ه��واي��ات امل��ف��ي��دة التي 
لالإ�ستفادة  ال�سعى  ال�سباب  على 
الوقت يف  ب��دًل من م�سيعة  منها 
اأ�سياء غري مفيدة و يدمر نف�سه و 
اأهله يف تعاطي وادمان املخدرات .

و اأ�ساف اأن نادي ظبيان للدراجات 
ال��ن��اري��ة اأ���س�����س يف اب��وظ��ب��ي و هو 
بقوانني  يلتزم  اإم��ارات��ي  و  حديث 
النا�س  اح����رام  وامل����رور و  ال�����س��ري 
ريا�سي  و  ت��رف��ي��ه��ي  اي�����س��اً  ه���و  و 
من  النارية  ال��دراج��ات  باإ�ستخدام 
الإيجابي  ال�سلوك  غ��ر���س  خ��الل 
ناحية  م����ن  و  ال���ري���ا����س���ة  ل���ه���ذه 
ث���ان���ي���ة ه���دف���ن���ا اج���ت���م���اع���ي ب�����اأن 
املجتمعية  الفعاليات  يف  ن�����س��ارك 
العاملي  ال��ي��وم  م��ع  م�ساركتنا  مثل 
للتوحد  ابوظبي  مبركز  للتوحد 
بدبي  الكتاب  دار  افتتاح  كذلك  و 
الإيجابية  ال�����س��ورة  ن���رز  بحيث 
و عدم  النارية  ال��دراج��ات  لراكبي 
احل���ك���م ع���ل���ى ال�������س���ل���وك ال���ف���ردي 

ال�سخ�سي . 

فهد الزرعوين �صامي ح�صن زايد �صيف النعيمي

مروان املال يتو�صط ال�صحي وزميل من الفريق الدكتور حمد الغافري مع ال�صباب

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:مداد للطباعة والتغليف 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:ر�سم هند�سي على �سكل فرا�سة مائلة ناحية اليمني باللون الزرق 

الفاحت والغامق واللون الخ�سر

املودعة حتت رقم: 180132       بتاريخ:2012/10/3 م
با�س��م:مداد للطباعة والتغليف

وعنوانه:املنطقة ال�سناعية بال�سارقة خلف ال�سارع ال�سناعي الثاين ، رقم 12 ، �س.ب:1145 ،
 هاتف : 5728882-06 ، فاك�س: 5728881 ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :16 الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 
الل�سق  م��واد  القرطا�سية  الفوتوغرافية  ال�سور  الكتب  جتليد  م��واد  املطبوعات  اخ��رى  فئات  يف  وارده  وغري 
امل�ستعملة يف القرطا�سية او لغايات منزلية ومواد الفنانني فرا�سي الدهان او التلوين اللت الكاتبة واللوازم 
املكتبية )عدا الثاث( مواد التوجيه والتدري�س )عدا الجهزة( مواد التغليف البال�ستيكية )غري الوارده يف 

فئات اخرى( حروف الطباعة الكلي�سيهات )الرا�سمات( .
و�سف العالمة:تتكون العالمة من ر�سم هند�سي على �سكل فرا�سه مائلة ناحية اليمني باللون الزرق الفاحت 

والغامق وكذلك اللون الخ�سر .  
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:مداد للطباعة والتغليف 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:ر�سم هند�سي على �سكل فرا�سة مائلة ناحية اليمني باللون الزرق 

الفاحت والغامق واللون الخ�سر

املودعة حتت رقم: 180133       بتاريخ:2012/10/3 م
با�س��م:مداد للطباعة والتغليف

وعنوانه:املنطقة ال�سناعية بال�سارقة خلف ال�سارع ال�سناعي الثاين ، رقم 12 ، �س.ب:1145 ،
 هاتف : 5728882-06 ، فاك�س: 5728881 ، المارات العربية املتحدة.

العمال  وتوجية  وادارة  والع���الن  الدعاية  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  او  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة:تتكون العالمة من ر�سم هند�سي على �سكل فرا�سه مائلة ناحية اليمني باللون الزرق الفاحت 
والغامق وكذلك اللون الخ�سر .  

ال�س��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:مداد للطباعة والتغليف 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:مداد

املودعة حتت رقم: 180998       بتاريخ:2012/10/23 م
با�س��م:مداد للطباعة والتغليف

وعنوانه:املنطقة ال�سناعية بال�سارقة خلف ال�سارع ال�سناعي الثاين ، رقم 12 ، �س.ب:1145 ،
 هاتف : 5728882-06 ، فاك�س: 5728881 ، المارات العربية املتحدة.

العمال  وتوجية  وادارة  والع���الن  الدعاية  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  او  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة:تتكون العالمة من ر�سم هند�سي على �سكل فرا�سه مائلة ناحية اليمني باللون الزرق الفاحت 
والغامق وكذلك اللون الخ�سر حتتها كلمة مداد باللغة العربية .  

ال�س��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:مداد للطباعة والتغليف 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:مداد

املودعة حتت رقم: 180997       بتاريخ:2012/10/23 م
با�س��م:مداد للطباعة والتغليف

وعنوانه:املنطقة ال�سناعية بال�سارقة خلف ال�سارع ال�سناعي الثاين ، رقم 12 ، �س.ب:1145 ،
 هاتف : 5728882-06 ، فاك�س: 5728881 ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :16 الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 
الل�سق  م��واد  القرطا�سية  الفوتوغرافية  ال�سور  الكتب  جتليد  م��واد  املطبوعات  اخ��رى  فئات  يف  وارده  وغري 
امل�ستعملة يف القرطا�سية او لغايات منزلية ومواد الفنانني فرا�سي الدهان او التلوين اللت الكاتبة واللوازم 
املكتبية )عدا الثاث( مواد التوجيه والتدري�س )عدا الجهزة( مواد التغليف البال�ستيكية )غري الوارده يف 

فئات اخرى( حروف الطباعة الكلي�سيهات )الرا�سمات( .
و�سف العالمة:تتكون العالمة من ر�سم هند�سي على �سكل فرا�سه مائلة ناحية اليمني باللون الزرق الفاحت 

والغامق وكذلك اللون الخ�سر حتتها كلمة مداد باللغة العربية .  
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830
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العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املها لتجارة ملواد 

البناء رخ�سة رقم:CN 1172146 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد عبداهلل علي قا�سم بور احلمادي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عائ�سة م�سبح خمي�س الري�سي
العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز هارت بيت الطبي ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1198261 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداجلليل خلف كاظم )%44(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سعب جا�سم حممد القا�سم )%37(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة جمال حممد علي التميمي )%14(

تعديل ن�سب ال�سركاء/علي خلف كاظم اخلزرجي من 49% اىل %2
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/بروك العاملية للتنمية ذ.م.م )%3(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني علي ح�سني عداي ال�سمري
تعديل �سركاء/حذف عامر ال�سامرائي

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الرق ال�سريع 

CN 1044077:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر �سام�س نا�سر البحري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي ح�سن با�سليب

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القباطي للنقليات 

العامة رخ�سة رقم:CN 1033298 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل من�سور فرج �سامل الكثريي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ورثة /علي جازم عمر
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفار�س للهواتف 

املتحركة رخ�سة رقم:CN 1430211 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة �سالح ح�سن �سالح نا�سر القحطاين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة قا�سم حممد الفروان )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد علي �سعيد املحرمي
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ماماز كب كيك�س

رخ�سة رقم:CN 1360064 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/منال عبدالرحمن من�سور من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/منال عبدالرحمن من�سور من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بالل عبدالرحمن من�سور )%49(

تعديل را�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*4

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/ماماز كب كيك�س

MAMAS CUP CAKES
اىل/ماماز كب كيك�س ذ.م.م

MAMAS CUP CAKES LLC
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ريل تامي للتدريب والتطوير 

رخ�سة رقم:CN 1000507 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دحام الفندي را�سد زايد بوحميد املزروعي )%10(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل علي عبداهلل علي النيادي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداهلل علي عبداهلل علي النيادي من 100% اىل %90
تعديل را�س املال/ من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.21*1.3
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/مركز ريل تامي للتدريب والتطوير
REAL TIME TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE

اىل/مركز ريل تامي للتدريب والتطوير ذ.م.م
REAL TIME TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE LLC

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
الغذائية  للمواد  ال�سحاب  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1023365 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/يون�س امان اهلل باقر زاده من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/يون�س امان اهلل باقر زاده من 49% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداللطيف حممد نور حممد املرزوقي من �سريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداللطيف حممد نور حممد املرزوقي من 51% اىل %0
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*2.75

تعديل �سكل قانوين/من �سركة تو�سية اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة ال�سحاب للمواد الغذائية

AL ASHAH FOODSTUFF GROCERY
اىل/يون�س امان اهلل للخ�سروات والفواكه

YOUNES AMAN ALLAH FRUITS & VEGETABLES
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  فلورينا  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1166782 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساره عامر بخيت هادي العامري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد �سعيد عبداهلل اجلابري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جعفر عبدالرحمن حممد جعفر البلوكي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبداهلل حاجي حممد خوري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة فلورينا للمقاولت العامة ذ.م.م
FLORINA GENERAL CONTRACTING CO. LLC

اىل/موؤ�س�سة فلورينا للمقاولت العامة
FLORINA GENERAL CONTRACTING EST

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ا�سرف حممد

رخ�سة رقم:CN 1057471 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 4.5*1

تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة ا�سرف حممد
ASHRAF MOHAMMED GROCERY

اىل/فن �سيتي للهواتف املتحركة
FUN CITY MOBILE PHONES

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �سارع ال�ستقالل بناية ورثة علي عبيد اخلمريي 
اىل ابوظبي م�سفح م 26 املالك حممد خلفان حممد خلفان عبداهلل الهاملي

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(

تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
للخدمات  والعمال  ال�س�����ادة/الطب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العالمية والن�سر رخ�سة رقم:CN 1052986 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/الطب والعمال للخدمات العالمية والن�سر
MEDICAL BUSINESS MEDIA AND PUBLISHING SERVICES

اىل/قهوتي املميزة خلدمات توزيع القهوة العربية
COFFEE SPECIAL SERVICE COFFEE

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات توزيع القهوة العربية )5621003(
تعديل ن�ساط/حذف اعالنات �سحفية )7310014(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة دروي�س الري�سي 

لل�سيانة العامة رخ�سة رقم:CN 1117432 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة دروي�س الري�سي لل�سيانة العامة
DARWISH AL RAISI GENERAL MAINTENANCE EST

اىل/موؤ�س�سة �سالح علي املزروعي لل�سيانة العامة 
SALEH ALI ALMAZROUEI GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

 CN 1020406:الفجر الزراعية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/امين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عزمي لعمال ال�سباغ والبال�سر
 رخ�سة رقم:CN 1152273  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1043495:القد�س للهيدروليك رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
موؤ�س�سة  التجاري  بال�سم   CN  1104503 رقم 
حممد ر�سيد ملك ل�سيانة العامة بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة نا�س املدينة 

لدارة العقارات واملقاولت العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1211930 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة وليد را�سد �سعيد خلفان املعمري )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد عبداهلل حممد م�سبح الدرعي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبداهلل 

�سامل الكويتي لتجارة املواد الغذائية
 رخ�سة رقم:CN 1194717 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ال�سحاب الف�سي لعمال البال�سر
 رخ�سة رقم:CN 1116480 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سجون الدولية لتجارة القم�سة 

والهدايا - فرع رخ�سة رقم:CN 1137687-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 6.6*1.2 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/ال�سجون الدولية لتجارة القم�سة والهدايا - فرع

AL SHIGOON INTERNATIONAL GIFTS & TEXTILES TRADING / BR
اىل/ماي ت�سوي�س لتجارة الدراجات 

MY CHOICE BICYCLE TRADING
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة )4763011(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - باجلملة )4649058(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�ساط/حذف بيع مالب�س الطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(

تعديل ن�ساط/حذف بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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طرق دبي تدعو ماّلك لوح�ت اأرق�م �ضي�رات االأجرة لتحديث بي�ن�تهم ال�ضخ�ضية
•• دبي-الفجر:

تدعو موؤ�س�سة املوا�سالت العامة جميع ماّلك لوحات مركبات الأجرة 
املوؤ�س�سة مبنطقة  اإدارة المتياز والرقابة يف  اإىل مراجعة  اإمارة دبي  يف 
املحي�سنة )4( بهدف حتديث بياناتهم ال�سخ�سية اخلا�سة مبلكية هذه 
المتياز  اإدارة  الغيث، مدير  ط��ارق  وق��ال  وق��ت ممكن.   باأ�سرع  الأرق���ام 
باأن  واملوا�سالت  الطرق  العامة يف هيئة  املوا�سالت  والرقابة مبوؤ�س�سة 
التوا�سل مع �سركائها �سواء كانوا موؤ�س�سات  الهيئة حتر�س دائما على 
بني فرة  منتظم  ب�سكل  بياناتهم  خ��الل حتديث  وذل��ك من  اأف���رادا  اأو 

اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اأن �ساحب   واجلدير بالذكر 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم يقوم بني فرة واأخرى 
ب�سفته ح��اك��م��ا لإم����ارة دب���ي ب��ت��ك��رمي م���اّلك ل��وح��ات م��رك��ب��ات الأج���رة 
اأبناء  ومتابعة  دع��م  على  �سمّوه  ح��ر���س  م��ن  انطالقا  مالية  مب��ك��اف��اآت 
�سعبه وتعزيز �سوؤونهم الجتماعية وحت�سني اأو�ساعهم املعي�سية، ل�سيما 
فئات  لكل  الكرمي  العي�س  �سبل  لتوفري  وذل��ك  املحدود  الدخل  اأ�سحاب 
اأف��راده حيث  ال�سائد بني  التكافل الجتماعي  املجتمع وجت�سيدا ملفهوم 
تعّد هذه املبادرة الكرمية ترجمة �سادقة لقائد و�سع راحة و�سعادة �سعبه 

يف اأعلى �سلم اأولوياته. 

واأخرى.  واأ�ساف الغيث: باإمكان ماّلك لوحات اأرقام مركبات الأجرة اأو 
ورثتهم يف اإمارة دبي اأن يحّدثوا بياناتهم بطريقتني �سهلتني و�سريعتني 
الرقم  اإىل  الفاك�س  ع��ر  البيانات  ب��اإر���س��ال  الأوىل  الطريقة  تتلخ�س 
)04-2907699( اأو مراجعة مركز خدمة العمالء يف املبنى القدمي 
مل��لء من��اذج معلومات جاهزة  دب��ي  اإم��ارة  الرمول يف  اأم  للهيئة مبنطقة 
ومن ثم اإيداع هذه النماذج يف �سناديق خا�سة اأعدت لهذا الغر�س دون 
احلاجة اإىل اجللو�س وانتظار اأدوارهم كما هو احلال يف تنفيذ اخلدمات 
املجاين  الرقم  الت�سال على  املراكز. وميكنهم كذلك  الأخ��رى يف هذه 

للهيئة )8009090( يف حال وجود اأي �سوؤال اأو ا�ستف�سار. 

ويل عهد راأ�ض اخليمة 
يح�ضر م�أدبة غداء مواطن

 
•• را�س اخليمة-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل 
عهد راأ�س اخليمة ظهر ام�س ماأدبة الغداء التي اقامها هزمي 
بن حممد امل�سافري يف العزبة اخلا�سة مبنطقة ال�سوان على 

�سرف �سموه. 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  امل��اأدب��ة  ح�سر 

وعدد من امل�سوؤولني. 

ال�ضعبة الربمل�نية االإم�راتية ت�ض�رك يف املوؤمتر الربمل�ين االإفريقي العربي ب�لرب�ط
•• اأبوظبي-وام:

�����س����ارك����ت ال�������س���ع���ب���ة ال���رمل���ان���ي���ة 
املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  يف  الإم���ارات���ي���ة 
الرملاين الإفريقي العربي الثالث 
ع�سر الذي عقد يف الرباط يومي 
26 و27 يونيو اجلاري مب�ساركة 
وجمعيات  ب���رمل���ان���ات  مت��ث��ل  وف����ود 
عربية  دول�������ة   26 م����ن  وط���ن���ي���ة 
مراقبني  اإىل  اإ���س��اف��ة  واإف��ري��ق��ي��ة 
املنظمات.  م����ن  ل����ع����دد  مم���ث���ل���ني 
�سلطان  �سعادة  ال�سعبة  وفد  و�سم 
ال�������س���ام�������س���ي وف���ي�������س���ل ع���ب���داهلل 
الطنيجي ع�سوي املجل�س الوطني 
الحت����ادي. وق���ال ال��دك��ت��ور حممد 
جمل�س  رئ��ي�����س  اهلل  ب��ي��د  ال�����س��ي��خ 
امل�ست�سارين املغربي يف كلمة افتتح 
روز  بح�سور  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  فيها 
النواب  جمل�س  رئي�سة  موكانتنابا 
يف رواندا رئي�سة اللجنة التنفيذية 
ل��الحت��اد ال��رمل��اين الأف��ري��ق��ي اإن 
ال��ت��ح��ولت ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا بع�س 
ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة والإف���ري���ق���ي���ة 
الآليات  اإي��ج��اد  تتطلب  واملنطقة 
الأدي���ان  اح���رام  ب�سمان  الكفيلة 
وحماية  امل���ق���د����س���ة  والأم�������اك�������ن 
ال��ث��ق��اف��ات ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��ع��ددة دون 
التما�سك  مب����ق����وم����ات  امل�������س���ا����س 
الج���ت���م���اع���ي و����س���ي���ان���ة احل�����ق يف 
ال�سيا�سية  والتمثيلية  امل�����س��ارك��ة 
وثقافيا.  دينيا  املختلفة  لالأقليات 

والأماكن  الأدي���ان  اح��رام  �سمان 
امل����ق����د�����س����ة وح����م����اي����ة ال���ث���ق���اف���ات 
الوطنية لل�سكان الأفارقة والعرب 
يف مواجهة تاأثريات العوملة. واكد 
الطنيجي  ع��ب��داهلل  في�سل  �سعادة 
يف ورقة له تناولت تعزيز التعاون 
العربية  ال����دول  ب��ني  الق��ت�����س��ادي 
التحديات  درا�سة  بعد  والإفريقية 
العربي  ال���ت���ع���اون  ت����واج����ه  ال���ت���ي 
العمل على  ���س��رورة   .. الإف��ري��ق��ي 
عدد من الإجراءات للحد من اآثار 
اأبرزها  من  والتي  التحديات  هذه 
العمل على اإن�ساء مراكز معلومات 
للمهتمني  نوعية  وخدمات بحثية 
واملوؤ�س�سات  الأع����م����ال  ول����رج����ال 
التوا�سل  وت��ف��ع��ي��ل  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ب���ني اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة الحت����اد 
مبوؤ�س�ساته  مم���ث���ال  الف����ري����ق����ي 
امل���خ���ت�������س���ة مب���������س����األ����ة ال����ت����ع����اون 
خا�سة  وال���ت���ج���اري  الق���ت�������س���ادي 
ال��ت��ن�����س��ي��ق ح�����ول ج���ه���ود الحت�����اد 
الفريقي لرتيب م�ساألة التعاون 
اأفريقيا  يف  والتجاري  القت�سادي 
ال��ن��زاع��ات بني  وال��ع��م��ل على ف�س 
الط�����راف يف اف��ري��ق��ي��ا م��ن خالل 
ت���ف���ع���ي���ل ال�����ت�����ع�����اون م�����ع الحت�������اد 
الف����ري����ق����ي ب��خ�����س��و���س ن���زاع���ات 
والتو�سل  اف��ري��ق��ي��ا  يف  احل������دود 
ل���ن���ت���ائ���ج وم�����واق�����ف م����ع الحت������اد 
الق�سايا  ب��خ�����س��و���س  الف���ري���ق���ي 
ال�سيا�سية والأمنية الرئي�سية التي 

بع�س  يف  التحتية  البنية  لتطوير 
الدول الفريقية اأو حتى ل�سياغة 
خف�س  ت���ك���ف���ل  ت�����س��ري��ع��ي��ة  اأط�������ر 
على  �سدد  كما  اجلمركية.  القيود 
الرملانات  دور  ت��ف��ع��ي��ل  �����س����رورة 
ال�����ن�����زاع�����ات م�����ن خ����الل  يف ح�����ل 
الرملانية  الدبلوما�سية  ا�ستخدام 
����س���واء م���ن خ���الل اج�����راء لقاءات 
الإفريقية  ال�����دول  ب���ني  ب��رمل��ان��ي��ة 
خالل  من  اأو  ن��زاع��ات  ت�سهد  التي 
اقراح م�ساريع قرارات حلل هذه 
املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  امل�سكالت 
الدولية..  اأو  القليمية  الرملانية 
اإىل وجود  ون��ظ��را  اأن��ه  اىل  م�سريا 
تتعلق  وف���ن���ي���ة  ت��ق��ن��ي��ة  م�����س��ك��الت 
عن  موثقة  معلومات  توافر  بعدم 
اف��ري��ق��ي��ا نقرح  ال���س��ت��ث��م��ارات يف 
الرملانية  ال�ستفادة من اخلرات 
بالإ�سافة  ال��ت��وث��ي��ق  جم����الت  يف 
معلومات  م����رك����ز  اإن���������س����اء  اإىل 
ل����درا�����س����ة ح���ج���م ال����س���ت���ث���م���ارات 
الدرا�سات  ت��وف��ري  م���ع  وف��ر���س��ه��ا 
للقطاعات  ال���الزم���ة  وامل��ع��ل��وم��ات 
اخل����ا�����س����ة ورج���������ال الع�����م�����ال يف 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه دعا 
�سعادة �سلطان جمعه ال�سام�سي يف 
التعاون بني  ورق��ة له حول تعزيز 
والعربية  الف��ري��ق��ي��ة  ال��رمل��ان��ات 
الطوائف  جميع  اح���رام  ل�سمان 
تبادل  اإىل  ال��دي��ن��ي��ة..  وامل��ع��ت��ق��دات 
املعلومات واخلرات الرملانية بني 

ودع��ا اإىل تقوية ج�سور احل��وار يف 
والأفريقية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
والتعاي�س  امل�ساحلة  اأ�س�س  ودع��م 
الرملانات  وان����خ����راط  امل�������س���رك 
�سن  يف  والأف����ري����ق����ي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
يف  وامل�ساهمة  وق��وان��ني  ت�سريعات 
ناجعة  عمومية  �سيا�سات  اإر����س���اء 
كيفما  التمييز  اأ�سكال  كل  ملحاربة 
كان م�سدرها ونوعها. من جانبها 
التنفيذية  اللجنة  رئي�سة  ق��ال��ت 
ل��الحت��اد ال���رمل���اين الإف��ري��ق��ي يف 
�سيعيد  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اإن  لها  كلمة 
توا�سل احلوار الرملاين الإفريقي 
الت�سكيك  ميكن  ل  ال��ذي  العربي 
باأهميته .. ودعت اإىل ت�سامن اأوثق 
من  العربي  وال��ع��امل  اأفريقيا  بني 
على  تقوم  ل�سراكة  الدعوة  خ��الل 
امل�سالح..  لأف�سل  النظر  اأ���س��ا���س 
الرملانيني  دور  ع���ل���ى  م�������س���ددة 
لتبني  م���ع ح��ك��وم��ات��ه��م  ل��ل��ت��ع��اون 
والتنظيمية  الت�سريعية  التدابري 
ال���الزم���ة لإزال������ة احل���واج���ز التي 
الإ�ستثمارات  تنمية  دون  حت���ول 

البينية.
امل��وؤمت��ر مناق�سة عدد   ومت خ��الل 
م��ن ال��ق�����س��اي��ا م��ن اأب���رزه���ا تعزيز 
لدعم  العربي  الفريقي  التعاون 
الفريقية  ال��ب��ل��دان  اق��ت�����س��ادي��ات 
والعربية وب�سورة خا�سة امل�ساريع 
ودور  امل�������س���رك���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
يف  والعربية  الفريقية  الرملانات 

تهم الطرفني مثل ق�سايا مكافحة 
ومكافحة  والإره���������اب  ال���ت���ط���رف 
وم�ساكل  الن�سان  وحقوق  الف�ساد 
القليمي.  وال���ل���ج���وء  ال���ن���ازح���ني 
على  ال��ع��م��ل  �����س����رورة  اإىل  ودع�����ا 
خف�س القيود اجلمركية وت�سهيل 
اإجراءاتها فيما بني الطرفني من 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ت�سجيع  اأج����ل 
الفني  ال���ت���ع���اون  ب���رام���ج  وزي�������ادة 
التجارية  ال�����س��ي��ا���س��ات  جم����ال  يف 
العربية  امل��وؤ���س�����س��ات  مي��ك��ن  ل��ك��ي 
ب�سورة  ال��ق��ي��ام  م���ن  والف��ري��ق��ي��ة 
ال�سالحات  مب��ن��اق�����س��ة  منتظمة 
من  ال���ت���ي  اأو  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  ال���ت���ي 
امل�����ق�����رح ت���ن���ف���ي���ذه���ا واله����ت����م����ام 
ب��ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ج��اري��ة من 
اخلا�س  والقطاع  احلكومات  قبل 
اإن�ساء  ط���ري���ق  ع���ن  ال�������س���واء  ع��ل��ى 
�سبكة عربية اأفريقية للمعلومات. 
و�سدد �سعادة الطنيجي على اهمية 
حتقيق  يف  ال��رمل��ان��ات  دور  ت��ع��زي��ز 
التعاون العربي الفريقي واإن كان 
اجلهات  من  العمل  يتطلب  الم��ر 
ال�سناعة  وغ�������رف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
وال���ت���ج���ارة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 
دول كال الطرفني اإل اأنها تتطلب 
وجود اإطار ت�سريعي يكفل حتقيق 
ه����ذه امل���ق���رح���ات.. م��و���س��ح��ا انه 
على �سبيل املثال يحتاج كل طرف 
اإىل العمل مع الرملانات الوطنية 
املخ�س�سة  امل���ي���زان���ي���ات  ل�����زي�����ادة 

•• ام القيوين ـ حممد بدير 

رم�سان  �سهر  ل�ستقبال  ا�ستعدادا 
الكرمي يعتزم ق�سم ال�سحة العامة 
ببلدية اأم القيوين القيام بحمالت 
ع���ل���ى جميع  وق���ائ���ي���ة  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 
املوزعة  ال�سعبية  واملطابخ  املطاعم 
يف الإمارة والتي يفوق عددها اكر 
بداية  وذل���ك  م��ط��ع��م��ا،   450 م��ن 

من �سهر يوليو.
واأك�������د غ�����امن ع���ل���ي، رئ���ي�������س ق�سم 
ال�سحة العامة ببلدية اأم القيوين، 
بال�سهر  احل����م����الت  زي��������ادة  ع���ل���ى 
الزائد  ال��ن�����س��اط  ن��ت��ي��ج��ة  ال���ك���رمي 
باملطاعم واملطابخ و بهدف ال�تاأكد 
ا�سراطات  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن 
على  ال�سحية  والرقابة  ال�سالمة 
امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

الطهي. 

املن�ساآت  مب��ت��اب��ع��ة  ي���وم���ي���ا  ي���ق���وم 
بالتفتي�س  وال�����س��ح��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الدوري، وكذلك يتم عمل حمالت 
حدة  على  ن�ساط  ك��ل  على  �سهرية 
امل�سائية  ال���ف���رة  يف  وخ�����س��و���س��ا 
واملطابخ  ل��ل��م��ط��اع��م  ب��الإ���س��اف��ة   ،
وم�ستودعات  وامل��خ��اب��ز  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
املواد الغذائية وم�ستودعات مراكز 
املياه  الت�سوق وم�ستودعات تخزين 
املعدنية، م�سريا اإىل اأنه مت الت�سديد 
واملطاعم  امل��ت��اج��ر  اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى 
الذين يتعاملون مع املواد الغذائية 
الثالجات  اإغ����الق  ع���دم  ب�����س��رورة 
ليال وكذلك املكيفات ما يوؤدي اىل 
تلف املواد الغذائية خا�سة اللبان 
وال����دواج����ن والأ����س���م���اك والآي�������س 

كرمي واخل�سراوات املجمدة.
ال���ت���ن���ب���ي���ه بعدم  ي���ت���م  اأن�������ه  وق�������ال 
الحتفاظ بالطعام املعد �سابقاً لتتم 

وم����ن اأج�����ل ���س��ب��ط ال�����س��وق ومنع 
اأ�سواق  الفا�سدة يف  الأغذية  تداول 
ال��رق��اب��ة عليها،  واإح���ك���ام  الإم������ارة 
ال�سحة  ق�������س���م  م��ف��ت�����س��ي  ق����ام����وا 
وبتوجيه مبا�سر من عبيد طوير�س 
التخطيط  دائ���������رة  ع������ام  م����دي����ر 
وامل�����س��اح��ة وال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال دائرة 
اأم القيوين، منذ بداية  البلدية يف 
احلمالت  بتكثيف  احل����ايل  ال���ع���ام 
املحال  ك����اف����ة  ع���ل���ى  ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 
تتعامل  ال��ت��ي  وامل��ط��اع��م  التجارية 

مبا�سرة مع اجلمهور. 
العامة  ال�سحة  ق�سم  رئي�س  وب��ني 
املا�سية  اأ�سهر  اخلم�سة  خ��الل  اأن��ه 
التفتي�س  ح����م����الت  ت���ك���ث���ي���ف  مت 
ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت ال��غ��ذائ��ي��ة ن��ت��ج عنها 
من  غ���رام  كيلو  اآلف   3 م�����س��ادرة 
ال�سالحية  منتهية  الغذائية  املواد 
العامة،  ال�سحة  قوانني  ملخالفتها 

يف  امل�ستهلك  جلمهور  بيعه  عملية 
اليوم التايل ،وكذلك ف�سل الغذية 
ال��ط��ازج��ة ع��ن ال���س��م��اك واللحوم 
ا�ستخدام  وع������دم  ل��ل��ت��ل��وث  م��ن��ع��ا 
تقطيع  يف  ال��ل��ح��وم  تقطيع  األ����واح 
ت�سغيل  اىل  ا���س��اف��ة  اخل�����س��راوات، 
بالوجبات  اخل���ا����س���ة  ال�����س��خ��ان��ات 
احلرارة  درج���ة  وت��وف��ري  ال�سريعة 
هي  الأغذية  �سالمة  واأن  املنا�سبة، 
تقت�سر  ل  م�����س��رك��ة  م�����س��وؤول��ي��ة 
احلكومية  الرقابية  اجل��ه��ات  على 
كافة  م�سوؤولية  ه��ي  اإمن��ا  وح�سب، 
القطاعات الغذائية من امل�سنع اإىل 
امل�ستهلك حيث ت�سمل كافة حلقات 
املوردين  ابتداء من  الغذاء  �سل�سلة 
والتخزين  وال���ن���ق���ل  وامل�����س��ن��ع��ني 
وال����ت����وزي����ع وامل����ق����اول����ني واأم����اك����ن 
خدمات  ومقدمي  بالتجزئة  البيع 

الأغذية وامل�ستهلكني.

الغذائية  امل���خ���ال���ف���ات  ت���ل���ك  وان 
غذائية  م�������واد  ب����ني  م����ا  ت���ن���وع���ت 
منتهية ال�سالحية اأو غري �ساحلة 
لال�ستهالك الآدمي او عدم جتديد 
البطاقات ال�سحية اأو عدم اللتزام 
ال�سحة  ق�سم  اأن  واأو���س��ح  ب��ال��زي. 

الأفارقة والعرب فيما  الرملانيني 
اتخذتها  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري  ي��خ�����س 
احرام  مبادئ  لتعزيز  برملاناتهم 
الأدي���������ان وال���ث���ق���اف���ات والأم����اك����ن 
امل��ق��د���س��ة ����س���واء ذل����ك م���ن خالل 
الت�سريعات القانونية اأو من خالل 
التفاقيات الثنائية وغريها. واأكد 
الرملانات  تقوم  اأن  �سمان  اأهمية 
�سورة  بنقل  والأفريقية  العربية 
و�سطية اأديانها للعامل واحل�سارات 
ف���ك���رة الغلو  ت�����زول  اأخ������رى ح��ت��ى 
العربية  ال�سالمية  الثقافات  عن 
والطالع  بتنوعها  الفريقية  اأو 
الدول  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  على 
داخ�����ل  ال�������س���ل���ة  ذات  وال����ه����ي����ئ����ات 
منظومة الأمم املتحدة واملنظمات 
احل���ك���وم���ي���ة ال����دول����ي����ة الأخ�������رى 

الدينية  امل��ن��ظ��م��ات  ذل����ك  يف  مب���ا 
اأج��ل تنمية  وو�سائط الع��الم من 
التفاهم  وت��ع��زي��ز  ال�����س��الم  ث��ق��اف��ة 
والت�سامح عر تعزيز التفاعل بني 
الأديان والثقافات وتنظيم حلقات 
ودرا�سات  ع��م��ل  وح��ل��ق��ات  ث��ق��اف��ي��ة 
الرملانات  ب��ني  م�����س��رك��ة  بحثية 
تبحث  والف����ري����ق����ي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
مو�سوع تعزيز التبادل والحرام 
�سعادة  وط��ال��ب  وال��دي��ن��ي.  الثقايف 
الرملانات  ت��ق��وم  ب����اأن  ال�����س��ام�����س��ي 
جميع  دم��ج  على  حكوماتها  بحث 
عملياتها  يف  وال��ط��وائ��ف  الأع����راق 
يف  الوقوع  تتجنب  حتى  التنموية 
�سراعات ب�سبب عدم العدالة اأوعدم 
اأو  ال�سيا�سية  ال�سراك يف الرامج 
ب�سبب ال�سراع على املوارد وبدعوة 

الرملانات العربية والفريقية اإىل 
�سن ت�سريعات ملكافحة ن�سر و�سائل 
الكراهية والتحري�س القائم على 
و�سائل  ع���ر  امل��ع��ت��ق��د  اأو  ال��ث��ق��اف��ة 
وو�سائل  الن��رن��ي��ت  اأو  الع�����الم 
احلديثة.  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
كمراقبني  امل����وؤمت����ر  يف  و�����س����ارك 
واجلمعيات  الرملانات  متثل  وفود 
ال���وط���ن���ي���ة ل�����ل�����دول الأف���ري���ق���ي���ة 
والعربية اىل جانب ممثلني للجنة 
القت�سادية  للمجموعة  الرملانية 
واملجل�س  اأفريقيا  لغرب  والنقدية 
العربي  املغرب  ال�ست�ساري لحتاد 
والحتاد  العربية  ال��دول  وجامعة 
ال����رمل����اين ل���ل���ت���ع���اون الإ����س���الم���ي 
ال��رمل��اين ملجموعة دول  والحت���اد 

الإيجاد.

اأو�صت بقيام الوزارات يف الدولة بتوزيع قانون املوارد الب�صرية للحكومة الحتادية على املوظفني  

مواطنة تن�ل امل�ج�ضتري يف درا�ضة تن�ولت امتن�ع املوظف الع�م عن القي�م بواجب�ته الوظيفية من واقع الق�نون االم�راتي

ق�صم ال�صحة العامة ببلدية اأم القيوين يبداأ حمالت تفتي�صية مو�صعة خالل �صهر رم�صان�ض�حي خلف�ن يرتاأ�ض االجتم�ع الدوري ملجل�ض قي�دات ال�ضرطة يف الدولة

غ�من علي: حمالت التفتي�ض خالل 5 ا�ضهر �ض�درت 3 اآالف كيلو من املواد الغذائية

•• دبي-الفجر:

نالت الباحثة املواطنة ن�سبة خلفان �سيف باجلافلة املن�سوري يف كلية الدرا�سات 
عام  بتقدير  الإ�سالمي  الفقه  يف  املاج�ستري  درج��ة  بدبي  والعربية  الإ�سالمية 
جيد جدا عن ر�سالتها حول:  امتناع املوظف العام عن القيام بواجبات وظيفته 

– درا�سة فقهية مقارنة بالقانون الإماراتي. 
وتناولت  اخل��امت��ة.  اإىل  اإ�سافة  ف�سول  واأرب��ع��ة  مقدمة  من  ر�سالتها  وتكونت 
امتناع  وواجباته،وحكم  العام  واملوظف  واأق�سامها،  العامة  الوظيفة  الدرا�سة 
المتناع  هذا  على  يرتب  وما  الوظيفية،  بواجباته  القيام  عن  العام  املوظف 
من جزاءات تاأديبية، وذلك بذكر ما ورد يف كل من الفقه الإ�سالمي والقانون 

الإماراتي يف امل�ساألة واملوازنة بينهما يف امل�سائل املطروحه.
حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  من  الر�سالة  ه��ذه  ملناق�سة  العلمية  اللجنة  وت�سكلت 
داخلياً،  مناق�ساً  احلريري  مازن  الدكتور  والأ�ستاذ  خارجياً،  مناق�ساً  الزحيلي 

وال�ستاذ الدكتور م�سعود بن مو�سى فلو�سي م�سرفاً على الر�سالة.
واأو�ست الدرا�سة على �سرورة اأن تقوم الوزارات يف الدولة بتوزيع قانون املوارد 
الب�سرية للحكومة الحتادية على املوظفني يف كل وزارة، اأو ملخ�سات تعريفية 
بالقانون، لكي يعرف كل موظف ما هي حقوقه وواجباته وما عواقب املخالفات 
وور�سات  تنظيم حما�سرات  اللتزام بجانب  املوظف عند عدم  فيها  يقع  التي 

عمل للموظفني اجلدد خا�سة لتعريفهم على ما ين�س عليه القانون من خالل 
ااملناق�سة وال�ستف�سار يف الأمور املبهمة يف القانون. ودعت طالب العلم مبزيد 
اأو�سيهم باجلمع بني كل من  البحث يف هذا املجال، لقلة الدرا�سات فيه، كما 
ال�سريعة  تدري�س  اأهمية  على  ع��الوة  الو�سعية  وال��ق��وان��ني  الإ���س��الم��ي  الفقه 
الإ�سالمية مع القانون املعمول به يف الدولة، ل�سهولة قيام طالب العلم فيما 

بعد بالدرا�سات املقارنة بينهما. 
القانون  الوظيفة يف  املواطنة مفهوم  الباحثة  التي قدمتها  الدار�سة  وتناولت 
الحتادي لدولة الإم��ارات هو عبارة عن جمموعة من الواجبات واللتزامات 
اأو  دائمة  ب�سفة  بها  القيام  امل�ستخدم  اأو  املوظف  على  يتعني  التي  القانونية 
الإماراتي  والقانون  الإ�سالمي  الفقه  الوظيفة يف كل من  اأق�سام  موؤقتة وبني 
تختلف فيما بينهما، ب�سبب اختالف الزمان واملكان، مع وجود بع�س التفاق، 
اإل اأن ال�سريعة الإ�سالمية تت�سع لهذا التغري مبا ينا�سب الع�سر، مع عدم وجود 
وظائف يف القانون الحتادي تنايف ال�سريعة الإ�سالمية. واأ�سارت درا�ستها اإىل اأنه 
مل يورد الفقهاء تعريفا دقيقا للموظف العام، اإل اأن هناك بع�س امل�سطلحات 
الدالة على �ساغل الوظيفة العامة، ومن بينها ما اأطلق على املوظف العام يف 
عهد النبوة وما بعده، وهو لفظ )العامل(. ولعل التعريف املنا�سب للموظف 
دائ��م يف خدمة  بعمل  اإليه  يعهد  �سخ�س طبيعي  كل  ال�سطالح: هو  العام يف 

مرفق عام تديره الدولة ب�سكل مبا�سر.

•• دبي-وام:

العام  القائد  متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  ت��راأ���س 
ل�سرطة دبي يف قاعة الجتماعات بالقيادة العامة ل�سرطة 
دبي الجتماع الدوري ملجل�س قيادات ال�سرطة على م�ستوى 
الدولة بح�سور اأع�ساء املجل�س اللواء را�سد ثاين املطر�سي 
�سيف  واللواء خمي�س  بالنابة  املدين  للدفاع  العام  القائد 
ال�سرطة اجلنائية الحتادية بوزارة  بن �سويف مدير عام 
ال�سريفي مدير عام  العزيز مكتوم  واللواء عبد  الداخلية 
الداخلية  ب����وزارة  الحت����ادي  والتحقيق  ال��وق��ائ��ي  الأم����ن 
ال��ع��ام ل�سرطة  ال��ق��ائ��د  ال��ه��دي��دي  وال���ل���واء حميد حم��م��د 
نائب  النعيمي  عبداهلل  �سلطان  ال�سيخ  والعميد  ال�سارقة 
النوبي  وال��ع��م��ي��د حم��م��د  ع��ج��م��ان  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
والعميد  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة  العام  القائد  نائب  حممد 
للتن�سيق  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  الزعابي  ح�سن  غيث 
املروري يف وزارة الداخلية وباقي اأع�ساء املجل�س. وناق�س 
املجل�س  اأع�ساء  م��ع  متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل 
يف  الأمنية  والأو�ساع  والإقليمية  املحلية  امل�ستجدات  اآخر 
ال�سرطة  التي حققتها مديريات  الأداء  الدولة وموؤ�سرات 
واجلهود التي بذلت يف حتقيق امل�ستهدفات الإ�سراتيجية 
وت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط يف اجل��ان��ب��ني امل�����روري واجل��ن��ائ��ي وفق 

الداخلية  ل��وزارة  الإ�سراتيجية  تتوافق مع اخلطة  روؤي��ة 
واحلكومة الحتادية بالإ�سافة اإىل تقييم الو�سع الأمني 
املروري واجلنائي ومكافحة املخدرات  يف الدولة والو�سع 
واآلية تطبيق خطط العمليات ال�سرطية بوزارة الداخلية. 
اآل��ي��ة تنفيذ الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة وفق  ك��م��ا ب��ح��ث امل��ج��ت��م��ع��ون 
�سري  عن  الدورية  التقارير  ومناق�سة  املعتمدة  املنهجيات 
بالقيادات  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  بالإ�سافة  التنفيذ  عملية 
لتحقيق  الداخلية  وزارة  يف  لل�سرطة  العامة  والإدارات 
اأن  يذكر  ن�سرها.  على  والعمل  الإ�سراتيجية  الأه���داف 
�ساحي  الفريق  معايل  برئا�سة  ال�سرطة  ق��ي��ادات  جمل�س 
اجتماعاته  يعقد  دب��ي  ل�سرطة  العام  القائد  متيم  خلفان 
اأو  الأق��ل  ب�سكل دوري ومنتظم مرة واح��دة كل �سهر على 
اإجازة  وتتم  رئي�سه  م��ن  دع��وة  على  بناء  اآخ��ر  وق��ت  اأي  يف 
ويف  وبالأغلبية  الت�سويت  طريق  عن  املجل�س  وتو�سيات 
حال الت�ساوي يعتر �سوت الرئي�س �سوتني ويف حال عدم 
النقا�س  مو�سوع  الق�سية  حيال  موحد  راأي  على  التفاق 
ي��ج��ب ع��ل��ى رئ��ي�����س اجل��ل�����س��ة رفع  وت��ب��اي��ن الآراء ح��ول��ه��ا 
املو�سوع ل�سمو وزير الداخلية للح�سول على قرار ب�ساأنها 
وجميع القرارات املتخذة بوا�سطة جمل�س قيادات ال�سرطة 
الداخلية  وزير  �سمو  بوا�سطة  عليها  الت�سديق  يتم  والتي 

ت�سبح مبثابة �سيا�سة عامة لوزارة الداخلية. 

فقدان جواز �سفرت
هناء  امل������دع������وة/  ف�����ق�����دت  
�سيبيا هو ا�سيبري - اثيوبيا 
�سفرها  -ج���واز  اجلن�سية   
رقم  )2163370(�سادر 
م���ن اأث���ي���وب���ي���ا   م���ن يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

050/8162561

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد علي 
حموده    احمد  عبدالعال 
- م�سري اجلن�سية -جواز 
�سفره رقم  )335020(     
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/7722489

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ ن���ادي���ن 
اجلرادى  رم�سان  غ�سان 
-جواز  اجلن�سية  لبنان   -
�سفره رقم  )998212(     
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/6608595

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ رانبري �سينغ 
الهند   - ���س��ي��ن��غ   ���س��ات��ن��ام 
�سفره  -ج����واز  اجلن�سية 
     )6788229( رق������م  
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

055/7230478

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
عبداملتني-  ح�����س��ني  ب�����الل 
اجلن�سية    ب����ن����ج����الدي���������س 
-ج������������������واز �������س������ف������ره رق������م  
من  �����س����ادر   )473464(
ب���ن���ج���الدي�������س    م���ن يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

050/6231621

اعالن تغيري ا�سمت
ج�����ان  زادر  ان���������ا  اع�����������الن 
واحمل  اجلن�سية  باك�ستاين 
بطاقة الهوية باك�ستان رقم 
  )222013-413796-7
وارغ��ب يف تغيري ا�سمى من 
زادر ج��ان اىل زوار ج��ان بن 

دوال خان وهذا للعلم.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ الم���ري زكى 
���س��وري��ال زك����ى   - م�سري 
اجل��ن�����س��ي��ة   -ج�����واز �سفره 
 )A08448277( رقم  
ت�سليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة م�سر م�سكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ نادين غ�سان 
رم�سان اجلرادى - لبنان 
�سفره  -ج����واز  اجلن�سية 
     )2486346( رق������م  
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/6608595

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:اخلليج الدولية 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:GI GULF INTERNATIONAL اخلليج الدولية

املودعة حتت رقم: 190312       بتاريخ:2013/4/17 م
با�س��م:اخلليج الدولية

وعنوانه:ال�سارقة ، �س.ب:1145 ، هاتف: 5728882 ، فاك�س: 5728881 ، المارات العربية املتحدة .
العمال  وتوجية  وادارة  والع���الن  الدعاية  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  او  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

وتفعيل الن�ساط املكتبي.
و�سف العالمة:تتكون العالمة من حرفني GI ب�سكل فني باللونني الخ�سر الفاحت والحمر وحتتهما ا�سم 
GULF INTERNATIONAL( على خلفية  الدولية  العربية والجنليزية )اخلليج  اللغة  ال�سركة 

بي�ساء .  
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:جيو�سكوب 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:GEOSCOPE جيو�سكوب

املودعة حتت رقم: 190311       بتاريخ:2013/4/17 م
با�س��م:جيو�سكوب

وعنوانه:ال�سارقة ، �س.ب:1145 ، هاتف: 5728882 ، فاك�س: 5728881 ، المارات العربية املتحدة .
العمال  وتوجية  وادارة  والع���الن  الدعاية  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  او  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

وتفعيل الن�ساط املكتبي.
جيو�سكوب  كلمة  يقطعها  مكتملة(  غري  )دائرة  دائري  �سبه  �سكل  من  العالمة  العالمة:تتكون  و�سف 

GEOSCOPE بالحرف العربية الالتينية باللون الحمر على خلفية بي�ساء.  
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830
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العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/392   جت جز   - م ت- ب- اأظ

عبيد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  احلق  عبيد  ليت  �سروار  مدعى/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  عجالن  �سيف  �سعيد 
وقدرها 5400 درهم املطلوب اعالنه /  عبيد �سعيد �سيف عجالن اجلن�سية: 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1490   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/ عاملغري كبري م�سلم علي �سردار اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
دملون ملقاولت ال�سباغ وتركيب ال�سقف املعلقة اجلن�سية: المارات مو�سوع 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه / دملون ملقاولت ال�سباغ وتركيب 
التقرير( حيث  بالن�سر)بورود  المارات  عنوانه:  املعلقة اجلن�سية:  ال�سقف 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/3
�سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/466   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/ روبيل دلوار ح�سني اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: رقية عبداهلل 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  الفنية  للخدمات 
املطلوب اعالنه / رقية عبداهلل للخدمات الفنية اجلن�سية: المارات   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  
الربعاء املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية    املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1570   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/ مارليني مونتيجو بريجويل اجلن�سية: الفلبني مدعي عليه: ال�سمو 
املطلوب  الدعوى: م�ستحقات عمالية  المارات  مو�سوع  للعطور اجلن�سية: 
اعالنه /  ال�سمو للعطور اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
العمالية     املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  مزيد مول �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1013   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/ موكد�س مياه فرقان مياه اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: الناعم 
للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
عنوانه:  المارات    اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الناعم   / اعالنه  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  
الثالثاء املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
ايداع  وكيل معتمد وعليك  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/213 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيدة/ 
الت�سديق على حمرر  اب��وداه��وم اجلن�سية: الم���ارات   وطلب  ال  ب��در  خلود �سالح 
دائرة  م��ن  وامل��رخ�����س��ة   ) املثايل  ــذاء  ال��ت��ج��اري )احل ال���س��م  :ت��ن��ازل يف  يت�سمن 
غرفة  ل��دى  وامل�سجل   )65291( امل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيد:احمد عي�سى خليفه حمد بو�سهاب ال�سويدي 
�سيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم����ارات    اجلن�سية: 
بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/231 ك.ع.ح

والت�سديقات-  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ب�����ادارة  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ان���ا  ايل  ت��ق��دم  ال  ت��ق��دم   
وطلب  الم����ارات    اجلن�سية:  ال�سام�سي  ج��ر  ب��ن  جابر  ع��ب��داهلل  عجمان:ال�سيد/ 
الت�سديق على حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )جابر ل�صيانة املباين   
 )55214( امللف  رق��م  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة  واملرخ�سة من   )
را�سد  �سامل  ال�سيد:خالد  اىل  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�سجل 
بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات  اجلن�سية:  اجل��اب��ري 
من  ا�سبوعني  انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  على  بالت�سديق  �سيقوم 

تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/523 ك.ع.غ

والت�سديقات-  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ب�����ادارة  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ان���ا  ايل  ت��ق��دم  ال  ت��ق��دم   
عجمان:ال�سيد/ ورثة/يو�سف  احمد حممد احمدى املرزوقي اجلن�سية: المارات 
اىل : فريوز حممد زوجة يو�سف احمد حممد اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق 
اجلواهر  )بيت  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف  بيع  :عقد  يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع  على 
والتخطيط يف عجمان  البلدية  دائ��رة  واملرخ�سة من   ) لوازم اخلياطة  لتجارة 
ليكن  بعجمان   وال�سناعة  التجارة  وامل�سجل لدى غرفة  امللف )54584(  رقم  حتت 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                     

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/524 ك.ع.غ
والت�سديقات-  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ب�����ادارة  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ان���ا  ايل  ت��ق��دم  ال  ت��ق��دم   
عجمان:ال�سيد/ احمد علي خ�سر اجلن�سية: �سوريا وطلب الت�سديق على التوقيع 
يف حمرر يت�سمن :عقد بيع يف ال�سم التجاري )�صما اخلليج ملقاولت ال�صيانة 
العامة /ذ.م.م ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم 
امللف )46243( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل : �سموؤل جميل 
اجلن�سية:  عبدالكرمي  زوج��ة  جا�سم  علي  اني�سه  مبوافقة:  �سوريا  اجل�سنية:  ديب 
المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                     

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/53 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ في�سل نا�سر �سامل علي الرواحي العنوان بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/6/26م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�سالح / باوان كومار جا�سوانت �سينغ بالتايل: حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري: بف�سخ عقد وكيل اخلدمات املرم بني املدعي واملدعى عليه 
املتعلق باملوؤ�س�سة الفردية ذات ال�سم التجاري النجوم ال�سبعة لت�سليح  الطارات 
رقم 1020136 والزمت املدعى عليه بامل�ساريف.  .�سدر بتوقيعي وختم املحكمة 
بتاريخ املوافق 2013/6/27  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  10830 بتاريخ   2013/6/29     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/103 جتاري جزئي  

بالن�سر  العنوان  املن�سوري  علي  عامر  حمد  �سعيد  عليه/  املحكوم  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/23م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / مكتب الرادة لتاجري ال�سيارات 
بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:   
بامل�ساريف.   وال��زم��ت��ه  دره��م��ا   8675 وق����دره   مبلغا  امل��دع��ي��ة  اىل  ي���وؤدي 
قابال  2013/6/27  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                      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/586    
املازمي  اليا�س  نعمان  ا�سماعيل  /عبدالقادر  ال�سيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
الماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف/ اللواء لتاأجري 
�سابر  ابراهيم  علي  ابراهيم  لل�سيد/  وذل��ك   12422 جت��اري  ترخي�س  ال�سيارات 
القانون  م��ن   3 ف��ق��ره   )16( امل���ادة  لن�س  .وع��م��ال  اجلن�سية.   الم����ارات  الم���ريي 
ن�سر هذا  اقت�سى  العدل.  فقد  الكاتب  �سان  ل�سنة 1991م يف  الحت��ادي رقم )22( 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا الع��الن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
دار�سون للتجارة العامة/     ذ.م.م

للتجارة  دار���س��ون   : ه��ي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
امارة  يف  تا�س�ست  قد  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  -�سركة  ذ.م.م  العامة/  
ل�سنة )1984(  رق��م  )8(  ال�سركات الحت��ادي   عجمان مبوجب قانون 
رقم  حتت  بالبلدية   و�سجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�سة  وتعديالته 

)56745( وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
     موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

 م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�س التقدم به للم�سفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:067470980  ، �س.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/
وطلب  الم�����ارات  اجلن�سية:  النقبي  عبيد  حم��م��د  اح��م��د  حم��م��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
 %100 البالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على  التوقيع  على  الت�سديق 
يف ال�سم التجاري )�صباب اخلور للمقاولت ال�صحية ( واملرخ�س من دائرة 
التنمية القت�سادية يف مدينة خورفكان- رخ�سة التجارية رقم 612640 ال�سادر 
بتاريخ 2011/4/24 يف دائرة التنمية القت�سادية خورفكان. اىل ال�سيد / يو�سف 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم����ارات  اجلن�سية:  احل��م��ادي  علي  حممد  احمد 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�سان 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/587 )عمايل جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ام����ون مل���ق���اولت ال�����س��ي��ان��ة ال��ع��ام��ة - اق����ام امل��دع��ي/ت��ف�����س��ل ح�����س��ني فائز 
جن�سيته: عنوانه: ابوظبي- م�سفح  الدعوى برقم 2013/587 -عمايل 
مكلف  فانت  دره��م   14.600 مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  عجمان  جزئي  
باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 11  من �سهر 7 ل�سنة 2013 

وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/27
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/911 )عمايل جزئي  ( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ مونريال 
جن�سيته:  ولي��ات  حممد  حممود  املدعي/طارق  اق��ام   - ذ.م.م   العامة  للتجارة 
-عمايل   2013/911 برقم  الدعوى   0553978408 عجمان-  عنوانه:  باك�ستان  
جزئي-عجمان ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره  12738 درهم والفائدة بواقع 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت   . وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سفر  ج��واز  وت�سليم   %5
او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
يف ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 11  من �سهر 7 ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف الق�سية 

بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/27
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/732   جت جز- م ر-ب-  ع ن

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  م  م  �س  الوطني  القيوين  ام  بنك  مدعى/ 
حممد ندمي ا�سلم حممد ا�سلم اجلن�سية:باك�ستان مو�سوع الدعوى: مطالبة 
ا�سلم  حممد  ا�سلم  ندمي  حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم   30799.54 مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  اجلن�سية:باك�ستان  
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/739   جت جز- م ر-ب-  ع ن

مدعى/ حممد امني يحيى لطفي العبيدي اجلن�سية: الردن  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامري  حممد  عبداهلل  �سعيد 
مطالبة مالية 12300 درهم املطلوب اعالنه/ �سعيد عبداهلل حممد العامري 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/242 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ حممد فاروق نزير احمد اجلن�سية: بنغالدي�س   املنفذ �سده 
اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الخ�سر  التاج   :
مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الخ�سر  التاج 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
2012/2971 عم جز-م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/9
الثانية بادارة التنفيذ -  الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/159 ت  اجر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ حممد ريا�س حممد ب�سري اجلن�سية: باك�ستان املنفذ �سده 
اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�سية:  واجلرانيت  للرخام  العاملية  ال�سركة   :
ال�سركة العاملية للرخام واجلرانيت اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى  رقم    
وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
الكائنة  -العني  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/310 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
�سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  يار  اهلل  حاجي  عبدالعليم  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:   املطلوب  باك�ستان  اجلن�سية:  �سريف  حممد  مرت�سى  غالم   :
ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  باك�ستان  اجلن�سية:  �سريف  حممد  مرت�سى  غالم 
رقم   الدعوى   يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ن   ع  ر-ب-  م  جز-  مد   2012/1359
2013/7/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد لتنفيذ ال�سند ل�سداد مبلغ 1500 درهم + 140 درهم م�ساريف الدعوى 

+200درهم  ر�سوم التنفيذ،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/656   جت  جز- م ت-ب- اأظ

كيزا  �ساجي  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�سية:  اتريينكال  حممد  مدعي/ب�سري 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  الهند  اجلن�سية:  كوتي  حممد  هاكيكارا 
كوتي  حممد  هاكيكارا  كيزا  �ساجي   / اعالنه  ملطلوب  درهم   35046 وقدرها 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  الهند   اجلن�سية: 
لنظر  موعدا   2013/7/04 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان    
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/195م بالن�سر

اىل املدعي عليه: ور�سة مظفر علم للحدادة /ميثلها/ حممد مظفر العنوان: العني- 
ال�سناعية- حي بطحاء احلائر �سارع رقم 4 بناية رقم 21  نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/6/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ 
حممد احمد بر�سيد الظاهري : فلهذه ال�سباب: حكمت اللجنة: بالزام املدعى عليه 
باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعى خالية من ال�سواغل وال�سخا�س مع الزامه 
ب�سداد القيمة اليجارية عن الفرة من 2012/1/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 
اجرة �سنوية مقدارها 28000 درهم م�سافا اليها الزيادة  القانونية بواقع 5% مع الزامه 
بتقدمي براءة ذمة من املاء والكهرباء والزمت املدعى عليه امل�سروفات.  �سدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/27م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/203م بالن�سر

اىل املدعي عليه: موؤ�س�سة طيب نذير لعمال الملنيوم والزجاج وميثلها/ عو�سه علي 
�سعيد املن�سوري العنوان  : العني- ال�سناعية- حي بطحاء احلائر �سارع رقم 4 بناية رقم 
21  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
ال�سباب:  فلهذه   : الظاهري  بر�سيد  احمد  حممد  ل�سالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة 
املوؤجرة وت�سلميها  للمدعي  العني  املدعى عليها  من  اللجنة غيابيا باخالء  حكمت 
خالية من ال�سواغل  وال�سخا�س، كما الزمتها ب�سداد مبلغ خم�سة الف درهم الجرة 
املر�سدة بذمتها عن �سنة 2012 وكذا الزامها بالجرة املر�سدة يف ذمتها عن املدة من 
2013/1/1 وحتى الخالء الفعلي بواقع ثمانية وع�سرون الف درهم �سنويا والزامها 

بتقدمي براءة ذمة عن ا�ستهالك املاء والكهرباء وامل�ساريف.  
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية
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املتحدة  ل��المم  التابعة  الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  اأع��رب��ت 
اليوم عن قلقها البالغ ازاء مقتل اثنني من النازحني الروهينجيني 
وا�سابة �ستة اخرين بينهم اثنني من الق�سر وذلك فى اعمال عنف 
املتحدث  ادواردز  ادري��ان  وقال  راكني غرب ميامنار.  �سهدتها ولية 
با�سم املفو�سية فى جنيف ان احلادث وقع ام�س اخلمي�س بالقرب من 
حواىل  ل�ست�سافة  موؤقتا  الدولية  املنظمة  اقامته  للنازحني  خميم 
4400 من النازحني الروهينجيا الذين فروا من العنف الطائفي 
القرية..  النازحني وزعيم  اثر خالف بني  املا�سي وذلك على  العام 
اطالق  بعد  متت  الخرين  وا�سابة  النازحني  مقتل  ان  اىل  م�سريا 
املنظمة  وطالبت  ال��ن��ازح��ني.  جتمع  على  ال�سلطات  قبل  م��ن  للنار 
الدولية ال�سلطات فى ميامنار باجراء حتقيق حول احلادث وكذلك 
التعامل مع امل�ساألة بطريقة �سلمية حتى ميكن جتنب تاأجيج املزيد 
الالجئني  مفو�سية  دع��ت  كما  الرواح..  فى  واخل�سائر  العنف  من 
حكومة ميامنار اىل بذل جهود م�سركة مع قادة املجتمعات املحلية 
واجلهات الفاعلة الن�سانية لتبديد ال�سائعات حول حقوق النازحني 

الروهينجيني فى العودة اىل قراهم ال�سلية. 

مرا�سلها  من  تقريراً  ام�س  الريطانية  تاميز  ذي  �سحيفة  ن�سرت 
ار�سال مدربني  املتحدة قررت  الوليات  ان  فيه  يقول  ايفانز  مايكل 
القاعدة الذي  الت�سدي لتنظيم  العراق مل�ساعدته يف  ع�سكريني اىل 
الذي  البلد  ذلك  يف  للقتال  �سوريا  اىل  العراق  من  عنا�سره  ير�سل 
الوليات  ا�سطرت  التقرير:  ن�س  وهنا  ال��دم��اء.  �سفك  فيه  ي�ستمر 
املتحدة اىل اعادة جنود اىل العراق للمرة الوىل منذ ان�سحابها يف 
2011 وذلك �سمن �سعيها لقطع الدعم عن املقاتلني ال�سالميني 
المريكية  ال��دف��اع  وزارة  و�ستن�سر  ال�����س��وري��ة.   اله��ل��ي��ة  احل���رب  يف 
)البنتاغون( جنوداً متخ�س�سني بالتدريب مل�ساعدة اجلي�س العراقي 
ت�سلح اجلماعات  وال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  م��ع  امل��ت��ح��ال��ف��ة  ال���ق���وات  يف وق���ف 
يف  �سيكونون  اجل��ن��ود  ان  على  ت�سر  وه��ي  احل����دود.  ع��ر  املتطرفة 
و�سياأتي  مبا�سر.  قتال  اي  يف  ي�ساركوا  ول��ن  مدربني  ب�سفة  العراق 
ن�سر اولئك اجلنود بعد 18 �سهراً على ان�سحاب اآخر جندي امريكي 
والتدريب  القتال  يف  امل�ساعدة  تقدمي  من  تقريباً  �سنوات  ت�سع  بعد 
للجدل. وكانت  ن�سرهم خطوة مثرية جداً  وي�سكل  بغداد.  حلكومة 
وزارة ال��دف��اع الم��ريك��ي��ة ت��اأم��ل ا���س��اًل يف الح��ت��ف��اظ ب��وج��ود بعد 
برناجمها  لتوا�سل   2011 )دي�سمر(  الول  كانون  يف  الن�سحاب 
للم�ساعدة يف مكافحة الرهاب. غري ان بغداد رف�ست ذلك لنها مل 
ت�ستطع احل�سول على موافقة من وا�سنطن على عدم بقاء القوات 
المريكية حم�سنة من املحاكمة مبوجب القوانني العراقية يف حال 

وقوع جرمية او خمالفة جنائية.

اأنها  حّذر قائد اجلي�س الريطاين، اجلرنال بير وول، بالده، من 
خماطر تكبدها خ�سائر اأكر لتحقيق النت�سار يف حروب امل�ستقبل، 
�سحيفة  ون�سبت  ودم��وي��ة.  وح���ادة  ق�سرية  �ستكون  باأنها  لعتقاده 
ديلي تليغراف ام�س اإىل اجلرنال وول، قوله اإن النفور من املخاطر 
العمليات  لكن  واأفغان�ستان،  ال��ع��راق  يف  الطويلة  احل��رب  خ��الل  زاد 
على  ومتلي  ق�سرية  تكون  اأن  املحتمل  م��ن  امل�ستقبل  يف  الع�سكرية 
القادة الع�سكريني املجازفة واإعادة تقومي معدلت التحمل من قبل 
باأن  . وتوقع قائد اجلي�س الريطاين  الن�سر  العام لتحقيق  ال��راأي 
مع  الريطانية،  امل�سلحة  للقوات  املفتاح  الإلكرونية  احلرب  تكون 
والعراق،  افغان�ستان  يف  الزمن  من  عقد  بعد  ا�سراتيجيتها  تغيري 
اإنتهاء احلمالت  رغم  اأكر حتدياً  ال��دويل �سار  امل�سهد  اأن  وحقيقة 
الإ�ستعداد  اإىل  بريطانيا  دعا  وفيما   . البلدين  هذين  يف  الع�سكرية 
اإذا  الأم��ة  م�سلحة  يف  للتدخل  وع�سكرياً  وعاطفياً  وعقلياً  �سيا�سياً 
دعت احلاجة بعد تزايد النفور العام من خماطر احلرب الطويلة يف 
افغان�ستان والعراق ، رّجح اجلرنال وول، اأن العمليات الع�سكرية يف 
امل�ستقبل �ستكون اأق�سر بكثري على غرار العملية الفرن�سية يف مايل 

هذا العام للت�سدي للجماعات املتحالفة مع تنظيم القاعدة .

عوا�شم

جنيف

لندن

وا�سنطن

ال�ضح�فة االأمريكية :
 حل الدولتني وهم ال اأكرث 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ن�سرت ال�سحف الأمريكية مقالت حول التدخل الإيراين يف �سوريا وجهود 
وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي لدفع عملية ال�سالم بني الفل�سطينيني 
لإيران  م�ستنقعا  ت�سبح  ل��ن  �سوريا  اإن  بو�ست  وا�سنطن  وق��ال��ت  واإ���س��رائ��ي��ل. 
كما تعتقد الإدارة الأمريكية، وقالت كري�ستيان �ساين�س مونيتور ووا�سنطن 
بو�ست اإن اإ�سرائيل لن توقف بناء امل�ستوطنات واإن حل الدولتني غري واقعي. 
اأوباما  ب��اراك  الرئي�س  اإدارة  اأن  بو�ست،  وا�سنطن  �سري�ساك، يف  فان�سي  وكتب 
تعتقد اأن �سوريا �ست�سبح م�ستنقعا لإيران مثلما كان العراق بالن�سبة لأمريكا 
وذلك بن�سوب مواجهة دامية وطويلة مع م�سلحي تنظيم القاعدة يف �سوريا 
تت�سبب يف اإ�سعاف اإيران وت�سغلها عن ال�ستمرار يف براجمها احليوية خا�سة 
الرنامج النووي. وقال اإن هذا العتقاد هو الذي يقف وراء بطء وا�سنطن 
يف التدخل بفاعلية يف �سوريا. ونفى اأن تكون هذه النظرة �سحيحة مو�سحا 
اأن اإيران ت�ستفيد من التدخل يف �سوريا وا�ستمرار احلرب فيها بال�ستقطاب 
املجاورة  ال��دول  اإىل  الالجئني  تدفق  اأن  واأ���س��اف   . املنطقة  كل  يف  الطائفي 
ي�سعف هذه الدول. ون�سرت يو اأ�س توداي مقال لداين دايان كبري املندوبني 
يف اخلارج ملجل�س يو�سا للمجتمعات اليهودية بال�سفة الغربية يزعم فيه اأن 
املحادثات  التقدم يف جهود كريي لدفع  اإعاقة  ال�سبب يف  لي�ست  امل�ستوطنات 
اإ�سرار الفل�سطينيني  اأ�سماه  بني الفل�سطينيني واإ�سرائيل، بل ال�سبب هو ما 
امل�ستوطنات  باأن  واأ�ساف  امل�ستوطنات.  لهذه  الطبيعي  التطور  ملنع  واآخرين 
بال�سفة الغربية حقيقة ل رجعة عنها مثلها مثل املدن والقرى الفل�سطينية 
الجتماعي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  منها  ج���دوى  ل  وق��ف��ه��ا  حم��اول��ة  واأن  ه��ن��اك، 
وال�سيا�سي. وذكر اأن النخبة ال�سيا�سية والقوى املختلفة يف اإ�سرائيل تقف �سد 

اأي وقف اأو جتميد لبناء امل�ستوطنات.

اإ�ضرائيل غ��ضبة من لق�ءات حم��ض بدول اأوروبية لق�ء مطول بني كريي ونت�ني�هو يف القد�ض 
وت�سميمه  احل��ازم��ة  ال��ت��زام��ه  ك��رر  ك��ريي  ان  ، م�سيفا 
اق��ام��ة حل  على العمل م��ع جميع الط����راف م��ن اج��ل 
الدولتني  ويقوم كريي بجولته اخلام�سة اىل املنطقة 
منذ توليه مهامه يف �سباط فراير حلمل ال�سرائيليني 
والفل�سطينيني اىل طاولة املفاو�سات املتوقفة منذ نحو 

ثالثة اعوام.
يف  جم��ددا  وك��ريي  نتانياهو  يلتقي  ان  املفر�س  وم��ن 
القد�س بعد ان يجتمع كريي مع الرئي�س الفل�سطيني 
ك��ريي حمادثات  اج��رى  وق��د  حممود عبا�س يف عمان. 
اخلمي�س مع العاهل الردين امللك عبد اهلل الثاين حول 

عملية ال�سالم والزمة يف �سوريا.

•• القد�س املحتلة-ا.ف.ب:

عقد رئي�س الوزراء ال�سرائيلي بنيامني نتانياهو لقاء 
القد�س مع وزير اخلارجية المريكي جون  مطول يف 
الو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  عملية  يف  للتباحث  ك��ريي 

التي يحاول الدبلوما�سي المريكي اعادة اطالقها.
وحتادث امل�سوؤولن يف اجتماع مغلق طيلة اربعة �ساعات 
ت��ق��ري��ب��ا خ���الل ع�����س��اء ع��م��ل يف اح���د ال��ف��ن��ادق الكرى 

بالقد�س الغربية.
حمادثات  اج��ري��ا  لقد  بالقول  ام��ريك��ي  م�����س��وؤول  وعلق 
بناءة معمقة و�ساملة حول اهمية حتريك عملية ال�سالم 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

اأفادت �سحيفة اإ�سرائيلية، باأن غ�سباً ي�سود يف احلكومة الإ�سرائيلية 
عقب لقاء مندوبني من 4 دول اأوروبية مع قياديني يف حركة حما�س 
، فيما قالت م�سادر باحلكومة الإ�سرائيلية اأن هذه اللقاءات تتعار�س 

مع �سروط الرباعية الدولية لالإعراف بحما�س.
التقوا خالل  اأن قياديني يف حما�س  وذك��رت �سحيفة معاريف ام�س 
اأع�ساء  دول   4 من  ر�سميني  م�سوؤولني  مع  �سراً  الأخ��رية  الأ�سابيع 
الأوروبية  القائمة  اإخ��راج حما�س من  اأج��ل  الأوروب���ي من  ب��الإحت��اد 
غا�سبة  اإ�سرائيل  اإن  ال�سحيفة  وقالت  الإره��اب��ي��ة.  املنظمات  ب�ساأن 
قولها  اإ�سرائيل  ونقلت عن م�سادر يف حكومة  اللقاءات،  جراء هذه 

اإن هذه اللقاءات تتناق�س ب�سكل مطلق مع قواعد الإحتاد الأوروبي 
تنفيذ  اإىل حني  لقاءات مع حما�س  ع��دم عقد  املا�سي  اأق��ر يف  ال��ذي 
الأخرية �سروط الرباعية الدولية ال� 3، وهي الإعراف باإ�سرائيل، 
اإ�سرائيل  ب���ني  امل��وق��ع��ة  ب��الت��ف��اق��ي��ات  ون��ب��ذ الإره�������اب، والع������راف 
والفل�سطينيني . وا�سافت امل�سادر اأن هذه اللقاءات تتعار�س اأي�ساً مع 
ت�سريحات اأطلقتها مفو�سة العالقات اخلارجية لالإحتاد الأوروبي 
كاترين اأ�ستون، موؤخرا باأن الإحتاد الأوروبي ل يجري ات�سالت مع 

حما�س اإىل حني تعرف ب�سروط الرباعية الدولية.
وقالت اإنه اإ�سافة اإىل �سروط الرباعية الدولية فاإنه يجب مطالبة 
حما�س بنزع اأ�سلحتها واإلغاء البند يف د�ستورها املتعلق بالق�ساء على 

اإ�سرائيل ووقف عمليات التهريب اإىل غزة .

بعد متريره يف املجل�س التاأ�صي�صي:

جبهة لالإط�حة بق�نون العزل ال�ضي��ضي يف تون�ض
بالقانون  ال��ق��ان��ون  ال�سابي  وو���س��ف 
اجل���ائ���ر ال����ذي ي��ق��ي��م ع��ق��وب��ات على 
مطالبا  م��ع��ي��ن��ة،  اأط�����راف  مقايي�س 
مب��ح��ا���س��ب��ة ك����ل ال���ف���ا����س���دي���ن اأم�����ام 
املناخ  واأّن  النتقالية  العدالة  قانون 
البتعاد  يفر�س  ال�سليم  ال�سيا�سي 

عن مثل هذه القوانني.
اجلريبي  ل��ب��ن��ى  ال���ن���ائ���ب���ة  واأّك���������دت 
ع��ن ح���زب ال��ت��ك��ت��ل م��ن اأج���ل العمل 
واحل���ري���ات، اأّن����ه م��ن الأف�����س��ل عدم 
النتقالية  ال��ع��دال��ة  م�����س��ار  ت�ستيت 
بني قانون العدالة وقانون حت�سني 
الثورة، معترة اأّن منظومة العدالة 
املا�سي  ب����ني  ت����رب����ط  الن���ت���ق���ال���ي���ة 
راهن  ال��ذي  اخليار  وه��ي  واحلا�سر 

عليه حزب التكتل.
واق���رح���ت اجل��ري��ب��ي اإ����س���اف���ة باب 
يعنى  النتقالية  العدالة  ق��ان��ون  يف 
ال�سابق  ال��ن��ظ��ام  رم�����وز  مب��ح��ا���س��ب��ة 
ح�سا�سة  مراكز  حتمل  من  ومنعهم 

يف الدولة. 
النائبة �سهري  اعترت  ومن جهتها، 
اأجل  املوؤمتر من  ح��زب  دردوري عن 
اجلمهورية، اأنه كان من الأجدر من 
البداية اأن تنظر اللجان الد�ستورية 
يف مثل هذه امل�ساريع التي من �ساأنها 
حت�سني الثورة وال�سعب م�سرية اإىل 
واحل�سابات  ال�سيا�سية  امل��ن��اورات  اأّن 
مناق�سة  ت��اأخ��ر  يف  �ساهمت  ال�سيقة 
واقرحت  الثورة.  حت�سني  م�سروع 
من  ق��اع��دة  تو�سيع  يتم  اأن  دردوري 

�سي�سملهم هذا القانون .
ويف تعليقه على القانون، قال النائب 
عن حزب املجل�س الوطني التاأ�سي�سي 
عن حزب الوطنيني الدميقراطيني 
النه�سة  اإن  الّرحوي  املوحد، منجي 
لت�سفية  ال����ق����ان����ون  ه�����ذا  ت�����س��ت��ّغ��ل 
اجلديني  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني  اخل�������س���وم 
بال�سيف  اإي�����اه  وا���س��ف��ا  واب���ت���زازه���م 
امل�����س��ّل��ط ع��ل��ى رق��اب��ه��م م�����س��ددا على 
اأن  الت�سريعية  اأنه ل ميكن لل�سلطة 
هذا  يف  الق�سائية  املوؤ�س�سة  تعّو�س 

املجال.
واأّكد النائب حبيب اللوز عن حركة 
اإىل  ي��ه��دف  ال��ق��ان��ون  اأّن  ال��ن��ه�����س��ة، 
ال�سابق  النظام  لرموز  وقتي  حتييد 
يليق  ل  اأن��ه  �سنوات، معترا   7 مل��دة 
اأّن نتعاطف مع من مار�س الإق�ساء. 
البع�س على  ره��ان  تعليقه على  ويف 
ال��ع��دال��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة، ت�ساءل  م�����س��ار 
�سندخل  ق�����س��ائ��ي  �سلك  ب���اأي  ال��ل��وز 

م�سار العدالة النتقالية.
�سمري  النائب  اأو�سح  مداخلته،  ويف 
بن عمر عن حزب املوؤمتر، اأّن قانون 
امل�سانق  مبوجبه  تن�سب  ل��ن  ال��ع��زل 
ولن يدخلوا ال�سجون بل هو يكتفي 
ال�سابق  النظام  رم��وز  بع�س  باإحالة 
املبكر ملدة وقتية حتى  التقاعد  على 

ي�ستكمل ال�سعب تركيز موؤ�س�ساته.
ق�سيلة  خمي�س  النائب  راأى  حني  يف 
اأّنه م�سروع قانون اإق�سائي ت�سفوي 
اجلماعي،  ال���ع���ق���اب  م�������س���روع  وه����و 
هو  امل�����س��ت��ق��ل  ال��ق�����س��اء  اأّن  م����وؤك����دا 
الأ�سخا�س  ملحا�سبة  الوحيد  املخول 
الد�ستور  �سّن  ه��و  املجل�س  دور  واأّن 
والإع���������داد ل��الن��ت��خ��اب��ات م���ن اأج���ل 

اإر�ساء موؤ�س�سات قارة.
واأ�سار ق�سيلة اإىل اأّن الحتاد من اأجل 
واحلزب  ال�سعبية  واجل��ب��ه��ة  تون�س 
املنظمات  م���ن  وع�����دد  اجل���م���ه���وري 
ال��ن��ق��اب��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ت��ع��ت��ر هذا 
و�سمة  وه��و  د�ستوري  غري  القانون 

عار لتون�س.
املجل�س  م�����س��داق��ي��ة  ق�سيلة  وق����ال   

بالت�سعيد.  وه��ّدد  مناق�سته،  ع�سية 
ال�سب�سي  ق���اي���د  ال���ب���اج���ي  واع����ت����ر 
اأن   ، ن��داء تون�س  رئي�س حزب حركة 
طبيعي  غري  الثورة  حت�سني  قانون 
ُي�ستهان  ل  عدد  ويق�سي  واإق�سائي، 
العمل  م����ن  ال���ت���ون�������س���ي���ني  م����ن  ب����ه 

ال�سيا�سي.
هذا  "مترير  اإن  ال�����س��ب�����س��ي  وق�����ال 
ن���زع اجلن�سية  ال��ق��ان��ون ه��و مب��ث��اب��ة 
التون�سية عن املعنيني بهذا القانون، 
حتقيق  يف  ه��و  ال��ث��ورة  حت�سني  واإن 
احلكومة  ت�ستجيب  واأن  اأه��داف��ه��ا 
د�ستور  �سن  ال�ستحقاقات من  لهذه 
اأق������رب وقت  ان��ت��خ��اب��ات يف  واإجن������از 
واحلد من البطالة وارتفاع الأ�سعار 

ومكافحة الفقر والتهمي�س.
واعتر ال�سب�سي اأن الو�سع ال�سيا�سي 
والجتماعي والقت�سادي ل يتحمل 
قانون  اإن  قائال  القانون،  ه��ذا  مثل 
وقته،  يف  ل��ي�����س  ال����ث����ورة  حت�����س��ني 

ويفكك املجتمع التون�سي.
و�سرح ال�سب�سي اأن الحتاد من اأجل 
تون�س يرف�س قانون حت�سني الثورة 
لتعار�سه مع املبادئ وم�سلحة تون�س 

ولي�س دفاعا عن التجمعيني.
اإىل  ال�سياق  ه��ذا  يف  ال�سب�سي  ودع���ا 
النتقالية  ال��ع��دال��ة  ق��ان��ون  تفعيل 

لأنه الكفيل بطي �سفحة املا�سي.
اإن  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  رئي�س  وق���ال 
لرف�س  ���س��ت��ت��خ��ذ  ال���ت���ي  اخل����ط����وات 
باملرحلية  ���س��ت��ت�����س��م  ال���ق���ان���ون  ه����ذا 
بوقفة  )اليوم(  ال�سبت  يوم  و�سنقوم 
التاأ�سي�سي  املجل�س  اأم��ام  احتجاجية 
لهذا  الراف�س  موقفنا  عن  للتعبري 

القانون.
واك�����د ال��ب��اج��ي ق���اي���د ال�����س��ب�����س��ي اإن 
ال��ت�����س��دي ل��ت��م��ري��ر ق��ان��ون حت�سني 
القانونية  الأ����س���ك���ال  ب��ك��ل  ال����ث����ورة 

والن�سالية اأمر م�سريّي.
باحلاج  ر�سا  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
نداء  ح��زب  با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق 
احلل  اإىل  اللجوء  �سيتم  انه  تون�س، 
التحركات  عديد  وتنظيم  القانوين 
العزل  قانون  مترير  ملنع  الن�سالية 

ال�سيا�سي.
الإدارية،  املحكمة  رف�ست  وق��د  ه��ذا 
قائد  الباجي  رفعها  ال��ت��ي  ال�سكاية 
ال�سب�سي وحركة نداء تون�س وحمّمد 
روؤوف  وحم����ّم����د  ال����ل����وم����ي  ف�������وزي 
تاأجيل  فيها  طلبوا  التي  اخلما�سي، 
وتوقيف تنفيذ م�سروع قانون العزل 
الإداري����ة  املحكمة  وراأت  ال�سيا�سي. 
املحكمة  ق��ان��ون  م��ن   3 ال��ف�����س��ل  اأن 
تخت�س  اأن  ع��ل��ى  ي��ن�����ّس  الإداري���������ة 
دعاوى  بالنظر يف  الإداري���ة  املحكمة 
لإلغاء  ت��رف��ع  ال��ت��ي  ال�سلطة  جت���اوز 

املقررات ال�سادرة يف املادة الإدارية.
القرارات  اأن  الإداري��ة  املحكمة  وراأت 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ع����ن  ال���������س����ادرة 
التاأ�سي�سي يف اإطار مهامه التاأ�سي�سية 
اأو الت�سريعية اأو الرقابية اأو غريها يف 
امل�سائل املت�سلة بها تخرج بطبيعتها 
عمال  الإداري  ال��ق��ا���س��ي  ولي���ة  ع��ن 

مببداأ تفريق ال�سلط.
واع�����ت�����رت امل���ح���ك���م���ة الإداري�����������ة اأن 
الت�سريع  جلنة  ع��ن  ال�سادر  ال��ق��رار 
م�سروع  ب���اإح���ال���ة  ال���ق���ا����س���ي  ال����ع����ام 
ال�سيا�سي على مكتب املجل�س  العزل 
املجل�س  رئي�س  عن  ال�سادر  والقرار 
القا�سي  ال���ت���اأ����س���ي�������س���ي  ال����وط����ن����ي 
امل�������س���روع ع��ل��ى املوقع  ن��ف�����س  ب��ن�����س��ر 
للمجل�س  ال���ر����س���م���ي  الل�����ك�����روين 
اإط�����ار م���راح���ل و�سع  ي���ن���درج���ان، يف 
بذلك،  ويت�سالن  القانون  م�سروع 
باملهام الت�سريعية للمجل�س الوطني 
التاأ�سي�سي، مّما يجعل مطلب تاأجيل 
وتوقيف التنفيذ، خارجا عن جمال 
واجته  الإداري���ة  املحكمة  اخت�سا�س 
التخلي عن  اإىل  الأ���س��ا���س  ه��ذا  على 
النظر يف املطلب لعدم الخت�سا�س.        
ال�سيا�سي  ال��ع��زل  ق��ان��ون  اأّن  ي��ذك��ر 
ك���ل م���ن ن�سط  اإىل ح���رم���ان  ي��ه��دف 
���س��م��ن حزب  م�����س��وؤول��ي��ة  اأو حت��ّم��ل 
الدميقراطي  ال��د���س��ت��وري  التجمع 
العابدين  زين  الرئي�س  نظام  خالل 

بن علي .
�سيحرم  ع��ل��ي��ه  امل�����س��ادق��ة  ح���ال  ويف 
من  تون�س  ال�سيا�سي  ال��ع��زل  ق��ان��ون 
م�����س��ارك��ة اأك�����ر م���ن 60 األ�����ف من 
و�سطى  ك���وادر  اأغلبهم  ال�سيا�سيني 
وعليا متر�سوا على ت�سيري موؤ�س�سات 
اإدارة  يف  خ���رة  ومي��ت��ل��ك��ون  ال���دول���ة 

ال�ساأن العام.

اإىل  حتما  ���س��ي��وؤدي  اق�سائيا  قانونا 
الفو�سى.

الدميقراطي  ال��ت��ح��ال��ف  اإّن  وق����ال 
ال���راج���ع عن  اإىل  ال��ن��ه�����س��ة  ي��دع��و 
ه����ذا ال���ق���ان���ون، ك��م��ا ي���دع���وه���ا اإىل 
التذكر ب��ان ال��ث��ورة ق��ام��ت م��ن اجل 
الوطنية  والكرامة  واحلرية  ال�سغل 

وامل�ساواة بني جميع التون�سيني.
كرمية  النائبة  طالبت  جهتها  وم��ن 
يكون  اأن  امل�����س��ار،  ح��زب  ع��ن  ال�سويد 
التح�سني بال�سني ولي�س بال�ساد لأّن 
انتخابية  مناورة  بال�ساد  التح�سني 
وعقاب جماعي. كما دعت �سويد اإىل 
اإ�سافة ف�سل يف هذا قانون لإق�ساء 
الذين  وامل��ح��اف��ظ��ني  ال����وزراء  جميع 
برئا�سة  النه�سة  عملوا يف حكومتي 

اجلبايل والعري�س.
وا�ست�سهد النائب اإياد الدهماين عن 
الر�سول  بقول  اجل��م��ه��وري،  احل��زب 
)�سلعم( عندما فتح باب مكة : من 

دخل دار اأبي �سفيان فهو اآمن.
لي�ست يف  �سفيان  اأب��و  دار   : واأ���س��اف 
النه�سة(  حركة  )مقر  مونبليزير 
الثورة  ن  نح�سّ مل  مل���اذا  ...وت�����س��اءل 
�سد من قال اأّن الدميقراطية حرام، 
قال  ومن  اخلالفة،  نريد  قال  ومن 

اإن الأمن اجلمهوري طاغوت.
يحب  م��ن  اأّن  اإىل  الدهماين  واأ���س��ار 
تون�س اليوم، عليه اأن ي�سعى للوفاق 
الوطني، ودار اأبي �سفيان نريدها اأن 

تفتح اأمام الوفاق الدميقراطي".
وقال: نحن مع املحا�سبة ولكن ل�سنا 
مع ت�سفية احل�سابات خارج �سناديق 

القراع.
اأن  ���س��ك��ري يعي�س  ال��ن��ائ��ب  واع��ت��ر   
م�����س��روع ال��ق��ن��ون و���س��م��ة ع���ار على 
احلكومة  ب��ن��ه��اي��ة  ح��ك��م��ا  و  ت��ون�����س 
ُي���ع���ّد حماكمة  اأن�����ه  ك��م��ا  احل���ال���ي���ة، 
ال�سيا�سيني  ل��ل��خ�����س��وم  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
لأن امل��ح��ا���س��ب��ة والإق�������س���اء ه��م��ا من 
م�سمولت الق�ساء و بالتايل فاإن ما 
على  امل�سادقة  اأي  املجل�س  ب��ه  يقوم 
م�����س��روع ال��ق��ان��ون ه��و اع���ت���داء على 
الق�ساء وعلى �سلطة ال�سعب �ساحب 

ال�سيادة. 
امل�سروع  اأن  يعي�س  �سكري  واأ���س��اف 
املجتمع،  يق�سم  و  ال��و���س��اي��ة  ي��وؤج��ج 
اإل عر  يتم  ال��ث��ورة ل  واأن حت�سني 
النائب  قال  و   ، الق��راع  ال�سناديق 
اأن امل�سروع هو حت�سني لفئة معينة 

اأربكها ف�سلها يف اإدارة البالد. 

جبهة لإجها�س القانون
وي��ذك��ر اأن الحت���اد م��ن اأج��ل تون�س 
ال�سيا�سي  ال����ع����زل  ق����ان����ون  رف�������س 

له  ولي�س  احل�سي�س  يف  التاأ�سي�سي 
اأي �سفة اأخالقية اأو �سيا�سية للنظر 
يف مثل هذه القوانني، م�سيفا نحن 
بحاجة اإىل الوحدة ولي�س لالإق�ساء 

و�سيندم كل من �ساند هذا القانون.
م���ن ج��ه��ت��ه، اع��ت��ر ال��ن��ائ��ب حطاب 
اأّن ف�سول  بركاتي عن حزب العمال 
و�سعت  ال�����ث�����ورة  حت�������س���ني  ق����ان����ون 
واأّن  الأغ��ل��ب��ي��ة  ح��زب  مقايي�س  على 
مبحا�سبة  ي���ك���ون  ال���ث���ورة  حت�����س��ني 
والو�سول  املوؤ�س�سات  واإ�سالح  فعلية 

لالنتخابات.
ون��ف��ى ع��ام��ر ل��ع��ري�����س ع�����س��و كتلة 
نزعة  اأي  وج�����ود  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة 
اإ�����س����رار حركته  م���وؤّك���د  ل��الن��ت��ق��ام، 
على حماية الثورة من عودة النظام 

القدمي.
ي�سمل  ل�����ن  ال�����ق�����ان�����ون  ان  واأّك�����������د 
ي�سمل  واإمن��ا  بالإجماع  التجّمعيني 
عددا حمدودا من املتورطني والذين 

كانوا من ركائز النظام ال�سابق.
اأّن م���ن بني  ل��ع��ري�����س ع��ل��ى  و����س���ّدد 
ال�سابق  ال��ن��ظ��ام  عليهم  اع��ت��م��د  م��ن 
هناك  اإمّن���ا  التجمعيني  فقط  لي�س 
اأ���س��خ��ا���س اأك�����ر ا���س��ت��ئ�����س��ال��ي��ة من 
ه����وؤلء  اأّن  م�����س��ريا   ، ال��ت��ج��م��ع��ي��ني 
العدالة  ق��ان��ون  ي�سملهم  اأن  ي��ج��ب 

النتقالية.
اأخ��رى، انتقد حممد علي  من جهة 
ن����داء تون�س،  ال��ن�����س��ري ع��ن ح��رك��ة 
له  مل��ا  بالف�سيحة  وو�سفه  ال��ق��ان��ون 
م�ستقبل  على  �سلبية  ت��داع��ي��ات  م��ن 
البالد م�سيفا اأّن هذا القانون مّزق 

وحدة املجتمع وفكك متا�سكه. 
العزل  ق��ان��ون  اأّن  ال��ن�����س��ري  اب���رز  و 
لت�سييق  خ�سي�سا  جعل  ال�سيا�سي 
ال�سب�سي،  قائد  الباجي  اخلناق على 
املناف�س  ت��ون�����س  ن����داء  زع��ي��م ح��رك��ة 
واأحزاب  النه�سة  حلركة  الرئي�سي 

ال��روي��ك��ا احل��اك��م��ة وامل��ت�����س��در لكل 
لكنه  الأخ���رية،  ال���راأي  ا�ستطالعات 
خاطب موؤيدي القانون بكل ثقة يف 
النف�س :انتم على خطاأ... فال�سب�سي 
هو رئي�س يف قلوب التون�سيني مهما 
بنيتم من �سدود ... حت�سني الثورة 
والنهب  والبطالة  الفقر  من  يكون 
وال�سرقة ... لقد جعلتم التون�سيني 

يرحمون على اأيام بن علي..
اأع��رب ه�سام ح�سني عن  من جانبه، 
ال��ك��ب��ري م��ن ه���ذا القانون  ا���س��ت��ي��ائ��ه 
حت�سينا  ل  �سيا�سيا  ع��زل  باعتباره 
يكون  التح�سني  اأّن  وراأى  ل��ل��ث��ورة، 
عر حتقيق اأهداف الثورة والق�ساء 
الجتماعية  وامل�ساكل  البطالة  على 
القانون  اأّن  واع��ت��ر  والق��ت�����س��ادي��ة، 
النه�سة.  م��ق��ا���س ح��رك��ة  ع��ل��ى  اأُع�����ّد 
اإ�سقاط  بينما اقرح علي بال�سريفة 
بقانون  والكتفاء  التح�سني  قانون 
اأتباع  اأّن  باعتبار  النتقالية  العدالة 
يحملون  اأي�سا  ه��م  ال�سابق  النظام 
اجلن�سية التون�سية ول ميكن الإلقاء 

بهم يف البحر.
البارودي عن حزب  وو�سف حممود 
قانون  ال���دمي���ق���راط���ي،  ال���ت���ح���ال���ف 
العزل باأنه جائر وميكن اأن حتا�سب 
به حركة النه�سة يف يوم من الأيام 

اأمام املحاكم الدولية. 
حركة  ع���ل���ى  اأن  ال�����ب�����ارودي  وق������ال 
ال���ن���ه�������س���ة ال������راج������ع ع�����ن ق���ان���ون 
حتما  �سيوؤدي  لأن��ه  ال��ث��ورة  حت�سني 
اأن  واأ����س���اف  �سعبية.  انتفا�سة  اإىل 
التناحر  اإىل  ���س��ي��وؤدي  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 
ال���ب���الد، وان على  ال�����س��ي��ا���س��ي داخ����ل 
مت�سكها  ع����ن  ال����راج����ع  ال��ن��ه�����س��ة 
بقانون العزل ال�سيا�سي، لأنه قانون 
يخالف جميع الت�سريعات والقوانني 
الدولية والأعراف، وهو ميثل خطرا 
باعتباره  ت��ون�����س  يف  احل���ري���ات  ع��ل��ى 
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التون�سي  التاأ�سي�سي  املجل�س  �سادق 
ال��ع��ام ح���ول م�سروع  ال��ن��ق��ا���س  ع��ل��ى 
ال�سيا�سي  ب��ال��ع��زل  املتعلق  ال��ق��ان��ون 
وذلك ب� 96 �سوتا بنعم و3 اأ�سوات 
ي�سار  ب��ال.  �سوتا  و36  متحفظني 
اأّن الف�سل 90 من النظام الداخلي 
يخّول املرور مب�ساريع القوانني من 
ال��ن��ق��ا���س ف�سال  اإىل  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ا���س 

ف�سال باأغلبية احلا�سرين.
ومن املتوقع اأن يكون املجل�س قد حدد 
مناق�سة  جل�سة  م��وع��د  اأم�����س  م�ساء 
القانون  على  للم�سادقة  الف�سول 
نهائيا. ول ي�ستبعد املراقبون ان يتم 
تاجيل ذلك اىل ما بعد النتهاء من 
للد�ستور  النهائية  الن�سخة  مناق�سة 
املقرر انطالقها غرة جويلية القادم 
مبا يحمله هذا التاأجيل من دللت 
ويتيحه من فر�س للفرقاء للتوافق 

ب�سان هذا القانون- الزوبعة.
وق���د اح��ت��ج ع���دد م���ن ن����واب الكتلة 
الت�سويت  ع���ل���ى  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
اإّل  امل�سادقة  عملية  باإعادة  وطالبوا 
اأّن اجلل�سة رفعت مبا�سرة بعد انتهاء 

الت�سويت يف مّرة اأوىل.
باملجل�س  النواب  اأح��د  ا�ستظهر  وقد 
ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  ع���ن  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
بعد  مفاجئة  بوثيقة  ال�سايف،  اأحمد 
مت��ري��ر ق��ان��ون ال��ع��زل ال�����س��ي��ا���س��ي، و 
ب��اأن ه��ذه الوثيقة حتتوي على  ق��ال 
املنا�سدين  ال��ن��واب  م��ن   ع��دد  اأ�سماء 
العابدين  زي����ن  ال�����س��اب��ق  ل��ل��رئ��ي�����س 
بني  من  هنالك  اأن  م�سددا  علي  بن 
هذه الأ�سماء من متواجد بالقاعة و 

باجلل�سة العامة 
ت�سارب يف املواقف

ت�ساربت  فقد  منتظرا،  كان  ومثلما 
التاأ�سي�سي  امل��ج��ل�����س  ن����واب  م��واق��ف 
ال��ت��ون�����س��ي وق���راءات���ه���م ب�����س��اأن هذا 
فمنهم  ل���ل���ج���دل،  امل���ث���ري  ال���ق���ان���ون 
م��ن ���س��ان��ده دون حت��ف��ظ ودع����ا اإىل 
�سّوب  م��ن  ومنهم  عليه،  امل�����س��ادق��ة 

�سهام النقد اجلارح باجتاهه.
الكتلة  ع���ن  ال��ن��ائ��ب��ة  اع���ت���رت  وق����د 
من  اإّن  �سعبان،  نادية  الدميقراطية 
يريد حت�سني الثورة يجب اأن يق�سي 
موؤ�س�سات  نخر  ال���ذي  الف�ساد  على 
بعيد  اخل��ط��اب  اأّن  م�سرية  ال��دول��ة، 
كل البعد عن املمار�سات فالتح�سني 
ممار�سات  ب��اإر���س��اء  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

جديدة.
ينتمون  الذين  اأّن  �سعبان  واعترت 
ال�����ي�����وم ل���ل���ح���زب احل����اك����م)ح����رك����ة 
املمار�سات  بنف�س  يقومون  النه�سة( 
ال�ستحواذ  خ���الل  م��ن  ال�سلطة  يف 
ع��ل��ي��ه��ا، ف��احل��زب احل��اك��م ع��ل��ى حّد 
ك��ل موؤ�س�سات  ع��ل��ى  ا���س��ت��وىل  ق��ول��ه��ا 
العزل  ق��ان��ون  اأّن  م��ع��ت��رة  ال���دول���ة، 
اإق�����س��اء جماعي  ق���ان���ون  ال�����س��ي��ا���س��ي 

وينطبق على فئة دون اأخرى.
وبخ�سو�س العدالة النتقالية قالت 
اإىل  حت��ول  املو�سوع  ه��ذا  اأّن  �سعبان 
ال�سيا�سيني  اخل�����س��وم  ل�����س��رب  اأداة 
وحتولت امل�سالة من عدالة انتقالية 
يقع  م��ا  اأّن  معترة   ، انتقامية  اإىل 
لأ�ساليب  �سيئة  ا���س��ت��ع��ادة  ه��و  ال��ي��وم 
املا�سي، قائلة: غدا ميكن اأن ينقلب 
القطع  ويجب  ال�ساحر  على  ال�سحر 

مع �سلوكيات املا�سي...
وق��د ك��ان للنائب ع��ن ح��زب املوؤمتر 
ب�سرا�سة  داف��ع  ال��ذي  النفزي،  ب�سري 
ال�سيا�سي،  العزل  على مترير قانون 
راأي خمالف حيث حّث بقية النواب 
على �سرورة اخلروج بهذا من اللعبة 
يف  وامل�سي  القانون  بهذا  ال�سيا�سية 

امل�سادقة عليه.
الكتلة  ع����ن  ال���ن���ائ���ب  دع�����ا  ح����ني  يف 
اجلمهوري  واحل���زب  الدميقراطية 
املجل�س  ن��واب  ال�سابي،  احمد جنيب 
م�سروع  ع��ل��ى  ال��ت�����س��وي��ت  ع���دم  اإىل 
قانونا  ي���ع���ت���ره  لأن��������ه  ال����ق����ان����ون 
امل�ساعر  جتيي�س  اإىل  يهدف  ج��ائ��را 
لإبعاد  جماعية  حماكمات  وير�سي 
اإمكانية  ���س��ي��ا���س��ي��ني،م��وؤك��دا  خ�����س��وم 
املحكمة  من  القانون  بهذا  الإطاحة 

الد�ستورية.
العزل  ق���ان���ون  اأّن  ال�����س��اب��ي  واع���ت���ر 
التون�سيني  م��ن  فئة  ح��رم��ان  هدفه 
��د م���ه���ام يف ال����دول����ة ومن  م���ن ت��ق��لُّ
���س��ي��ا���س��ي��ة، منبعه  مم��ار���س��ة ح��ق��وق 
ال�سلطة  اإىل  ه������وؤلء  ع�����ودة  خ����وف 
تعر  ال��ت��ي  الق����راع  �سناديق  ع��ر 
اأّنه مّت  اإىل  ال�سعب م�سريا  اإرادة  عن 
النتقالية  ال��ع��دال��ة  على  الل��ت��ف��اف 
اإق�سائي  ق���ان���ون  اإخ������راج  اأج����ل  م���ن 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ة اجل��م��اع��ي��ة يف 
حني اأّن املبداأ يف القانون هو العقوبة 

ال�سخ�سية.

وزراء بن علي امل�ضجونني 
يطلبون العفو من ال�ضعب..؟

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأكد خالد الكري�سي نائب رئي�س اجلمعية الدولية للم�ساجني ال�سيا�سيني 
واملحامي، يف حوار خ�س به �سحيفة ال�سريح يف عددها ام�س اجلمعة ، 

اأن وزراء بن علي امل�سجونني يطلبون العفو من ال�سعب التون�سي.
وبنّي خالد الكري�سي اأن الوزراء ال�سابقني عروا عن ا�ستعدادهم لطلب 
العتذار والعفو علنا اأمام ال�سعب التون�سي اإن ثبت اأنهم اأذنبوا يف حق 
ال�سعب، م�سريا اإىل اأنه �سيقع در�س هذا املطلب وقد يقدم بع�س الوزراء 

على العتذار يف املحكمة.

الحتاد من اجل تون�س يقود معار�سة قانون العزل
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احتجاجات اأمام الأزهر للمطالبة باإ�صقاط النظام

االأمم املتحدة حتث امل�ضرييني على جتنب العنف
•• عوا�شم-وكاالت:

اأم��ني ع��ام الأمم املتحدة بان  ح��ّث 
التزام  ع��ل��ى  امل�����س��ري��ن  م����ون  ك���ي 
ال�سلمي  ل��ل��ح��وار  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ب��ادئ 
مكتب  واأ������س�����در  ال���ع���ن���ف.  ون����ب����ذ 
الأمني العام بياناً جاء فيه اإن بان 
يدرك ان هناك العديد من الآراء 
امل��ع��ار���س��ة وال��ق��وي��ة ال��ت��ي يجري 
ع��ن��ه��ا يف م�����س��ر، ولذلك  ال��ت��ع��ب��ري 
يحث بقوة امل�سريني على اللتزام 
ال�سلمي  للحوار  العاملية  ب��امل��ب��ادئ 
حق  على  ب��ان  و�سدد  العنف.  ونبذ 
�سلمي  ب�سكل  التظاهر  يف  ال�سعب 
احرام  اإىل  الأط����راف  كافة  ودع��ا 
باأحكام  وال���ت���م�������س���ك  احل�����ق  ه�����ذا 
بالقانون. واأ�ساف اأن الأمني العام 
يدرك احلاجة اإىل موا�سلة تعزيز 
العملية الدميقراطية واإيجاد بيئة 
�ساملة يناق�س ال�سعب امل�سري من 
خ��الل��ه��ا خ��الف��ات��ه ل��ل��ت��و���س��ل اىل 
حلول . وق��ال م��ن واج��ب املجتمع 
التحول من  ه��ذا  ال��دويل مرافقة 
وتقدمي  امل�ستمر  اله��ت��م��ام  خ��الل 
مل�سلحة  ت��ك��ون  ج��دي��ة،  م�ساهمات 
م�سر  وت�سهد   . امل�سريني  جميع 
وجرحى،  قتلى  خلفت  ا�ستباكات 
الحتقان  م����ن  ح���ال���ة  ����س���ي���اق  يف 
غالبية  يف  احل������اد  وال����س���ق���ط���اب 
القوى  ف���ري���ق  ب����ني  امل���ح���اف���ظ���ات 
الإ�سالمية املوؤيِّدة للرئي�س حممد 
املعار�سة  ف���ري���ق  وب�����ني  م���ر����س���ي، 
النظام  ب���اإ����س���ق���اط  ت��ط��ال��ب  ال���ت���ي 
ال�سلطة،  ع����ن  م���ر����س���ي  ورح����ي����ل 
ف��ي��م��ا ي��رق��ب امل�����س��ري��ون ان���دلع 

الف�سائية،  ال��ق��ن��وات  بع�س  جت��اه 
ح���ي���ث اأك������د ي��ح��ي��ى ح����ام����د، وزي����ر 
ال�ستثمار، اأنه مت اإجراء تعديل يف 
الإعالمية  املنطقة  اإدارة  جمل�س 
قنوات  مم��ث��ل��ي  واإخ��������راج  احل������رة، 
ال��ن��ه��ار ودرمي و���س��ي ب��ي ���س��ي من 
بعد  ذل��ك  وي��اأت��ي  الإدارة.  جمل�س 
�ساعات من خطاب الرئي�س حممد 
م��ر���س��ي، وال�����ذي ذك���ر ف��ي��ه ا�سمي 
القنوات  من  باعتبارهما  القناتني 
اجلمهورية،  رئ��ي�����س  ت��ه��اج��م  ال��ت��ي 
اإث������ارة اجلماهري  ع��ل��ى  وت��ع��م��الن 
اإدارة  اأ����س���در جم��ل�����س  ���س��ده. ك��م��ا 
الإعالمية  العامة  احل��رة  املنطقة 
ق�����������راراً، ب���غ���ل���ق ق����ن����اة ال���ف���راع���ني 
وذلك  عكا�سة،  توفيق  ل�ساحبها 
لإ�ساءتها للقوات امل�سلحة امل�سرية 
ال��ق��ن��اة ع��ل��ى النقالب  وحت��ري�����س 

داخل �سفوف اجلي�س وال�سرطة.
اجتماعه  يف  املجل�س  وا���س��ت��ع��ر���س 
توفيق  ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  احل���ل���ق���ة 
وقذف  �سب  على  وان��ط��وت  عكا�سة 
الدفاع وحر�س على  وزي��ر  يف حق 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ���س��ب��اط  ان��ق��الب 
من  للعديد  اإ�سافة  قيادتها،  على 
ت�سمنتها  ق��د  لل�سرطة  الإ���س��اءات 
احللقة كذلك، هذا واأفادت م�سادر 
عكا�سة  ع���ل���ى  ال��ق��ب�����س  مت  ب����اأن����ه 
�سحة  من  التاأكد  يت�سن  مل  ولكن 
اإل  ر�سمية،  م�سادر  من  املعلومات 
ب��رن��ام��ج م�سر  رئ��ي�����س حت��ري��ر  اأن 
يقدمه  ال��ذي  الأطرو�س  عز  اليوم 
الإعالمي توفيق عكا�سة على قناة 
اأجهزة  ت��ك��ون  اأن  ن��ف��ى  ال��ف��راع��ني 

الأمن قد األقت القب�س عليه.

امل�سريون  يرقب  فيما  امل�سري، 
مظاهرات حا�سدة يف 30 حزيران 
باإ�سقاط  ت��ط��ال��ب  اجل����اري  ي��ون��ي��و 
ال����ن����ظ����ام وب����رح����ي����ل م���ر����س���ي عن 
رئا�سية  انتخابات  واإجراء  ال�سلطة 
مبكرة، ب�سبب ما تعتره املعار�سة 
ف�سل النظام يف اإدارة �سوؤون البالد 
اأن  وي����ب����دو   . اأو����س���اع���ه���ا  وت�������ردي 
مر�سي  اأطلقها  التي  التحذيرات 
املحلية،  الإع����الم  و���س��ائ��ل  لبع�س 
وال��ت��ي ذك��ره��ا يف خ��ط��اب��ه املطول 
ت��رج��م��ت ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع، من 
حا�سمة  اإج��������راءات  ات���خ���اذ  خ����الل 

30 حزيران  تظاهرات حا�سدة يف 
مل��ط��ال��ب��ة مر�سي  اجل������اري  ي��ون��ي��و 
بالرحيل واإجراء انتخابات رئا�سية 
تظاهر  اأخ���رى،  جهة  م��ن  مبكرة. 
يف  احلاكم  النظام  على  حمتجون 
اجلمعة،  �سالة  بعد  ام�س  م�سر، 
الأزه�����ر، مطالبني  اأم����ام اجل��ام��ع 
الرئي�س  ورحيل  النظام  باإ�سقاط 
واحت�سد  ال�����س��ل��ط��ة.  ع��ن  امل�����س��ري 
النظام  على  املحتجني  م��ن  م��ئ��ات 
الأزهر  اجل��ام��ع  مبحيط  امل�سري 
عقب  القدمية،  القاهرة  مبنطقة 
�سالة اجلمعة، مطالبني باإ�سقاط 

امل�سري  الرئي�س  ورح��ي��ل  ال��ن��ظ��ام 
حممد مر�سي عن ال�سلطة واإجراء 
وانطلق  مبكرة.  رئا�سية  انتخابات 
املحتجون يف م�سرية باجتاه ميدان 
مئات  اإىل  ل��الإن�����س��م��ام  ال��ت��ح��ري��ر 
بطاقات  راف��ع��ني  املعت�سمني،  م��ن 
اإرحل  ع��ب��ارة  عليها  ك��ت��ب  ح��م��راء 
يريد  ال�����س��ع��ب  ه��ت��اف��ات  وردِّدوا   ،
ي�سقط  ي�سقط  و  النظام،  اإ�سقاط 
املر�سد  اإىل  اإ���س��ارة  يف  املر�سد  ُحكم 
امل�سلمني.  الإخ��وان  جلماعة  العام 
�����ل امل����ظ����اه����رة واح���������دة من  ومت�����ثِّ
ال�سارع  ت�سود  احتجاجية  مظاهر 

رو�ضي� حمرجة لو�ضع �ضنودن 
•• مو�شكو-ا.ف.ب:

ب�سان  حمرجة  مو�سكو  ان  ام�س  رو�سي  م�سدر  اف��اد 
ادوارد  الم��ريك��ي��ة  لال�ستخبارات  ال�سابق  امل�ست�سار 
�سنودن العالق منذ الحد يف مطار العا�سمة مو�سكو 
ب��ع��د ال���غ���اء ج����واز ���س��ف��ره يف ان��ت��ظ��ار م��ن��ح��ه اللجوء 
املوؤمتر  م��ن  �سمنا  وت��ب��ني  الك�����وادور.  يف  ال�سيا�سي 
ال�����س��ح��ايف ال����ذي ع��ق��ده وزي����ر اخل���ارج���ي���ة �سريغي 
الذين  ال�سحافيون  فيه  يطرح  مل  وال��ذي  لف��روف 
�سمح لهم بالتدخل، �سوؤال حول ق�سية �سنودون، ان 
حول  بت�سريح  الدلء  تريد  ل  الرو�سية  ال�سلطات 
ه��ذه امل�����س��ال��ة. وق���ال م�سدر ق��ري��ب م��ن امل��ل��ف نقلت 

ت�سريحاته وكالة انرفاك�س ان المريكيني و�سعوا 
م��و���س��ك��و يف احل����رج ع��م��دا ب��ع��دم اب��الغ��ه��ا يف الوقت 
لو  وا�ساف  �سنودن.  ادوارد  �سفر  الغاء جواز  املنا�سب 
�سنودن  يكون  قد ل  �سنودن(  )�سفر  قبل  ذلك  علمنا 
اقلع متوجها اىل مو�سكو ومل تكن كل هذه احلكاية 

لتح�سل .
الذي  ان.ا����س.اي���ه  جل��ه��از  ال�سابق  امل�ست�سار  وي��وج��د 
الت�سالت  م��راق��ب��ة  ح��ول  خ��ط��رية  معلومات  ���س��رب 
المريكية منذ الحد يف منطقة الرانزيت يف مطار 
م��ن هونغ  ق��ادم��ا  ال��ي��ه  و���س��ل  ال���ذي  ت�سريمييتييفو 
الحد  ال  �سفره  ج��واز  الغاء  يعرف خر  كونغ. ومل 
بعد ان غادر هونغ كونغ متوجها اىل مو�سكو. واتهم 

القن�سل العام للوليات املتحدة يف هونغ كونغ �ستيفن 
يونغ م�ساء اجلمعة، هونغ كونغ بانها ت�سرفت ب�سوء 
ادوارد �سنودن يرحل معترا ان حت�سني  نية بركها 
�سنودن  جل��ا  وق��د  وق��ت��ا.  �سياأخذ  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
ال�سينية ذات احلكم  اي��ار مايو يف ه��ذه الرا���س��ي  يف 
الذاتي قبل الدلء بت�سريحات مثرية حول التن�ست 
وامل���راق���ب���ة الل���ك���رون���ي���ة الم���ريك���ي���ة يف ال���ولي���ات 
املتحدة واخلارج. وطلب المريكي الفار اللجوء من 
الكوادور لكن هذا البلد اعلن ان درا�سة هذا الطلب 
انه  ك��وري��ا  رافائيل  الرئي�س  واع��ل��ن  �سهرا  ياخذ  ق��د 
انتقال المريكي  ب�سان احتمال  مل يتخذ بعد قرارا 

الهارب اىل الكوادور.

•• بروك�شل - االأنا�شول:

واملعار�سة  الثورة  قوى  ال�سابق لئتالف  الرئي�س  �سرح 
يف  ال�سوريني  واآلم  معاناة  اخلطيب،  معاذ  ال�سورية، 
ظل عنف النظام وظلمه، يف اجتماع ا�ست�سافه الرملان 
ال�سجن،  يف  �سخ�سيا،  عاناه  مبا  م�ست�سهدا  الأوروب����ي، 
الدموع  وان��ه��م��رت  ال�سورية.  ل��الأرا���س��ي  م��غ��ادرت��ه  قبل 
للجنة  امل�����س��ارك��ة،  الرئي�سة  ف��الوت��ر  هيلني  عيني  م��ن 
ال��رمل��ان��ي��ة امل�����س��رك��ة ب��ني ت��رك��ي��ا والحت�����اد الأوروب�����ي، 
نتيجة تاأثرها بكالم املعار�س ال�سوري جاء ذلك خالل 

•• بغداد-وكاالت:

اأ�سهر من اتهام املعار�سة النظام ال�سوري والعراق  بعد 
من  العائدين  اأح��د  اأق��ر  �سوريا،  اإىل  مقاتلني  ب��اإر���س��ال 
اأقيمت  ت��دري��ب��ي��ة  ب����اأن م��ع�����س��ك��رات  ���س��وري��ا  ال��ق��ت��ال يف 
فيما  ه��ن��اك،  للقتال  ذه��ب��وا  املتطوعني  م��ن  ملجموعات 
تكتظ �سوارع العراق ب�سور الع�سرات من الذين ق�سوا 
قناة  بثته  تقرير  بح�سب  �سوريا،  يف  ال��دائ��ر  القتال  يف 

العربية ، ام�س.
اأبو  وي��دع��ى  �سوريا،  م��ن  العائد  العراقي  املقاتل  واأك���د 
ال��ع��راق��ي��ني يحيطون  امل��ق��ات��ل��ني  اأن م��ئ��ات م��ن  ج��ع��ف��ر، 
اأخرى.  وم��راق��د  دم�سق  ج��ن��وب  زي��ن��ب  ال�سيدة  مب��رق��د 
حماية  ب��دع��وى  �سوريا  يف  عراقية  جمموعات  وتقاتل 

املراقد املقد�سة عند ال�سيعة.
ال�سبان العراقيني الذين ق�سوا يف �سوريا  ومتالأ �سور 
البع�س  ويعترهم  ب��غ��داد،  العراقية  العا�سمة  ���س��وارع 
تهدف  �سيعية  مقد�سات  ع��ن  للدفاع  ذه��ب��وا  منا�سلني 

امل�سركة،  الرملانية  للجنة  ال�72  الجتماع  ح�سوره 
الذي تطرق لالأزمة ال�سورية وتداعياتها، حيث اأو�سح 
���س��وري��ا م��ن قبل  ال���ذي �سجن م���رات ع��دة يف  اخلطيب 
72 �سخ�سا،  امل���رات  م��ع  اإح���دى  اأن��ه �سجن يف  النظام، 
و�سع  النظام  واأن  م��رب��ع،  م��ر   15 ق��دره��ا  م�ساحة  يف 
اجلميع  اأن  اإىل  م�سريا  بينهم،  عقليا،  خمتال  �سخ�سا 
يف الزنزانة، و�سل اإىل حد اجلنون خالل اأ�سبوع. واأكد 
اأو   ، اأن النظام ال�سوري، ليعد نظاما علويا  ااخلطيب، 
�سكره  عن  معربا  وح�سيا،  يعد  اإمن��ا  مذهبيا،  اأو  دينيا، 

لركيا التي دعمت ال�سعب ال�سوري، بكل ما بو�سعها.

بينما  قولهم،  بح�سب  لها  لالإ�ساءة  ال�سورية  املعار�سة 
يوؤكد اجلي�س احلر اأن املجموعات العراقية حتمي نظام 

الأ�سد حتت غطاء مذهبي.
يف  يتوا�سلون  �سوريني  و�سطاء  فاإن  جعفر،  لأبو  ووفقا 
الداخل العراقي مع من يريد القتال يف �سوريا لتاأمني 

الطريق لهم وما يتبع ذلك من تدريب وت�سليح.
وتعتر بلدة ال�سيدة زينب ال�سورية منطقة ا�سراتيجية، 
اإذ تف�سل بني مناطق �سيطرة الثوار يف كل من اجلنوب 

ال�سرقي والغربي لغوطة دم�سق.
ورغم اأن ال�سيعة يف �سوريا ل يتجاوز عددهم %2 من 
عدد ال�سكان، لعبت كل من لبنان والعراق دورا هاما يف 
�سوريا، عر  الدائر يف  للقتال  املذهبية  ال�سبغة  اإعطاء 
اإر�سالهما مقاتلني وهو ما لعب دورا اأ�سا�سيا يف املعارك 
اللتني  وت��ل��ك��ل��خ،  الق�سري  ك��ل م��ن  الأخ����رية خ��ا���س��ة يف 
�سقطتا يف اأيدي قوات النظام املدعوم بقوات حزب اهلل 
بعد معارك �سارية مع اجلي�س ال�سوري احلر، ول �سيما 

يف الق�سري.

•• جو�س-ا.ف.ب:

ه����اج����م م�������س���ل���ح���ون ث������الث ق���رى 
اىل  ادى  مم����ا  ن��ي��ج��ريي��ا  ب���و����س���ط 
ردا  الق��ل  48 �سخ�سا على  مقتل 
موا�سي  �سرقة  على  يبدو  ما  على 
يف منطقة ت�سهد انق�سامات اتنية، 
النيجريي  اجلي�س  اعلن  ح�سبما 
�سالي�سو  ال��ك��اب��ن  و���س��رح  ام�����س. 
م�سطفى احد املتحدثني املحليني 
ح�سيلة  الن  لدينا  اجلي�س  با�سم 
ثالث  على  هجمات  يف  قتيال   48
ق����رى يف ولي�����ة ب���الت���و. ح��ي��ث مت 

احراق ع�سرات املنازل.
وك������ان ا�����س����ار يف وق�����ت ����س���اب���ق اىل 
القرويني  من  �سخ�سا   28 مقتل 
بلدات  وق��ع��ت يف  ع��ن��ف  اع���م���ال  يف 

كاركا�سي وبولنغ وماغاما.

ودراجتيهما  ا�سلحتهما  وم�سادرة 
الهجمات  ان  �سكان  وق��ال  النارية. 

جاءت بعد �سرقة موا�سي.
ويبدو ان املهاجمني هم من قبائل 
ف����ولين ال��ت��ي ت��دع��ى اي�����س��ا بولز 
وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م م����ن امل�����س��ل��م��ني وان 
قبائل  ق��رى  ا�ستهدفت  الهجمات 
كانت عمليات  ما  وكثريا   . ت��اروك 
�سرقة املوا�سي �سببا يف اعمال عنف 
نيجرييا  و���س��ط  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف 
الغالبية  ذي  ال�سمال  بني  الواقعة 
الغالبية  ذي  واجل���ن���وب  امل�����س��ل��م��ة 
بني  مواجهات  وخلفت  امل�سيحية. 
نيجرييا  يف  وم�سيحيني  م�سلمني 
الخرية  ال�سنوات  يف  القتلى  اآلف 
يف و�سط نيجرييا. وع��ادة ما تثور 
ال���ن���زاع���ات ب�����س��ب��ب ال��ت��ن��اف�����س على 

املراعي او مواقع ال�سلطة.

 20 ان  امل���ت���ح���دث لح���ق���ا  وق������ال 
مهاجما قتلوا عند تدخل اجلي�س.
قريتني  يف  م�����ن�����ازل  ح�������رق  ومت 
اخريني، بح�سب امل�سدر ذاته. وفر 

مئات ال�سكان من املنطقة بحثا عن 
مالذ اآمن خ�سية ت�ساعد العنف.

مهاجمني  ان  م�سطفى  وا���س��اف 
توقيفهما  مت  م��ف��ر���س��ني  اث��ن��ني 

ع�ضرات القتلى يف اأعم�ل عنف بنيجريي�

الرئي�ض ال�ض�بق لالئتالف ال�ضوري
 ي�ضرح مع�ن�ة ال�ضوريني لالحت�د االأوروبي 

�ضوارع العراق تكتظ ب�ضور مق�تلني ق�ضوا يف �ضوري�

الق�صاء يطلب رفع احل�صانة عن نائب 

قر�ضنة املوقع االإلكرتوين ملجل�ض النواب اللبن�ين 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان 
16 رج��ال من مدينة  ان  فجر ام�س 
حتت  ق�سوا  دم�سق  ري��ف  يف  حر�ستا 
الرئي�س  ق���وات  ���س��ج��ون  ال��ت��ع��ذي��ب يف 
ال�سد يف دم�سق ونقلت جثثهم  ب�سار 
لت�سليمها  العا�سمة  م�سايف  اح��د  اىل 
الريد  ع��ر  ر�سالة  ويف  ذوي��ه��م.  اىل 
فران�س  وك��ال��ة  تلقتها  الل���ك���روين 
ب��ر���س اع��ل��ن امل��ر���س��د ا���س��ت�����س��ه��اد 16 
رج������ال م�����ن م���دي���ن���ة ح���ر����س���ت���ا حتت 
التعذيب يف �سجون القوات النظامية 
بعد اعتقالهم يف اوقات �سابقة حيث مت 
ابالغ ذوي ال�سهداء ل�ستالم جثامني 
اب��ن��ائ��ه��م م��ن اح���د امل�����س��ايف يف دم�سق 
. واو����س���ح امل��ر���س��د ال����ذي ي��ت��خ��ذ من 
بريطانيا مقرا له ويعتمد يف بياناته 
وامل�سادر  النا�سطني  م��ن  �سبكة  على 
هو  املعلومة  ه��ذه  م�سدر  ان  الطبية 
ن�سطاء من مدينة حر�ستا التي تعتر 
احد معاقل املعار�سة امل�سلحة يف ريف 
فران�س  م��ع  ات�����س��ال  ويف  ال��ع��ا���س��م��ة. 
بر�س او�سح مدير املر�سد رامي عبد 
الرحمن انه لي�س معلوما متى ق�سى 
هوؤلء ال�سجناء، ال انه اكد ان النظام 
اىل  لديه  معتقلني  ت�سليم  على  داأب 
عالمات  وعليها  هامدة  جثثا  ذويهم 

تعذيب وا�سحة.
 وقال غالبا ما ت�سلم جثث املعتقلني 

تعذيب  ع��الم��ات  وعليها  ذوي��ه��م  اىل 
الف  ارواح  ع��ل��ى  اخ�����س��ى  وا����س���اف   .
النظام  ويعتقل   . الخرين  املعتقلني 
املعار�سني  الف  ع�����س��رات  ال�����س��وري 
تتهمه  ح��ق��وق��ي��ة  م��ن��ظ��م��ات  ب��ح�����س��ب 
ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ع��ذي��ب ب��ح��ق ه����وؤلء 
ب�سكل ممنهج. وبح�سب عبد الرحمن 
فان القوات ال�سورية جتر يف معظم 
يق�سي  ال���ذي  املعتقل  ذوي  الح��ي��ان 

الرئي�س  ن��ظ��ام  ���س��د  �سلمية  �سعبية 
ب�سار ال�سد الذي حاول قمعها بالقوة 
جهته  من  م�سلح.  ن��زاع  اىل  لتتحول 
قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي 
ملتزمة  رو���س��ي��ا  ان  ام�����س  لف�����روف 
لل�سالم  م���وؤمت���ر  ل��ع��ق��د  ب��ال��رت��ي��ب 
ب�����س��اأن ال�����س��راع يف ���س��وري��ا ل��ك��ن دول 
اأخرى وجماعات تعقد المور بو�سع 
����س���روط م�����س��ب��ق��ة. و����س���رح لف����روف 

�سرا  دف����ن����ه  ع���ل���ى  ال���ت���ع���ذي���ب  حت�����ت 
جرى  عما  الف�ساح  بعدم  وتهددهم 
ل���ه. م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة اع��ل��ن املر�سد 
القل  ع��ل��ى  ا���س��خ��ا���س  خم�سة  مقتل 
مدينة  على  النظام  لقوات  ق�سف  يف 
اجلنوبية.  درع��ا  حمافظة  يف  الكرك 
ال���ف �سخ�س   100 وق��ت��ل اك���ر م��ن 
يف احل����رب ال�����س��وري��ة ال��ت��ي ب�����داأت يف 
منت�سف اآذار مار�س 2011 انتفا�سة 

اخلارجية  ب���وزي���ر  ���س��ي��ل��ت��ق��ي  ال�����ذي 
ال�سبوع  ك�����ريي  ج�����ون  الم����ري����ك����ي 
امل��زم��ع عقده  امل��وؤمت��ر  ال��ق��ادم لبحث 
املعار�سة  ملقاتلي  اأ�سلحة  ار���س��ال  ب��اأن 
بالرئي�س  ل��الط��اح��ة  ي�سعون  ال��ذي��ن 
ال�����س��وري ب�����س��ار ال���س��د ي��ت��ع��ار���س مع 
التي  رو�سيا  واتفقت  املوؤمتر.  مفهوم 
دعمت ال�سد بار�سال اأ�سلحة لدم�سق 
وح��م��اي��ت��ه م���ن ����س���دور ق������رارات من 
وا�سنطن  ال��دويل مع  الم��ن  جمل�س 
اي������ار ع���ل���ى حم����اول����ة جمع  يف م���اي���و 
الطراف املتناحرة يف موؤمتر لل�سالم. 
لكن املحادثات التمهيدية التي جرت 
هذا ال�سبوع يف جنيف بني م�سوؤولني 
رو�����س وام��ري��ك��ي��ني وم�����س��وؤول��ني من 
المم املتحدة مل حترز تقدما. وقال 
لف�����روف ع��ق��ب حم���ادث���ات م���ع وزير 
املعار�سة  اأع��ل��ن��ت  امل��غ��رب��ي  اخل��ارج��ي��ة 
اخرى  ودول  ال���غ���رب  ي��دع��م��ه��ا  ال��ت��ي 
ما  املوؤمتر  حت�سر  لن  اأنها  باملنطقة 
دام النظام ل يوافق على ال�ست�سالم. 
املبادرة  ط��رح��ت  عندما  اأن���ه  واأو���س��ح 
الطرفان  اتفق  المريكية  الرو�سية 
على ال ي�سمح للم�ساركني بو�سع اي 
�سروط م�سبقة. ومل يحدد حتى الن 
التي  رو�سيا  وتقول  للموؤمتر.  موعد 
الزمة  اخلارجي يف  التدخل  تعار�س 
انها ل تدافع عن ال�سد لكن ا�سقاطه 
ل ميكن اأن يكون �سرطا م�سبقا لعقد 

املحادثات.

رو�صيا ترف�س ال�صروط امل�صبقة ملحادثات �صوريا 

قوات االأ�ضد تعذب �ضجن�ء حتى املوت يف دم�ضق 

رائحة اجلثث تفوح يف مدينة حلب 
•• حلب-االأنا�شول:

الذي  الدمار  اإث��ر  اأ�سباح،  مدينة  اإىل  حلب  جنوب  يف  الواقعة  الدين،  �سالح  منطقة  حتولت 
ال�سوري، حيث يلف  النظام  ق��وات  ال��ذي تتعر�س له من قبل  املتكرر،  الق�سف  بها، بعد  حلق 
الدمار الهائل اأرجاءها، وبداأت تفوح من معظم اأحيائها رائحة اجلثث املتف�سخة. وفيما هجر 
معظم �سكان املنطقة اأحياءهم نتيجة الق�سف وال�ستباكات، مل يبق يف حي العامرية املجاور 
اأي بناء �سليم بعد ق�سفه ب�ساروخ �سكود من قبل النظام ال�سوري، اأ�سفر عن مقتل نحو 150 
�سخ�سا. ولفت اأبو النور قائد اأحد جمموعات اجلي�س ال�سوري احلر يف �سالح الدين، اإىل اأن 
رائحة كريهة واخزة، بداأت تنت�سر يف املنطقة ب�سبب وجود جثث حتت الأنقا�س، ويقوم النظام 

ال�سوري بتفخيخ بع�س هذه اجلثث، ما يت�سبب مبزيد من ال�سحايا.
وت�سري تقارير قاعدة بيانات �سهداء الثورة ال�سورية اإىل اأن عدد الذين فقدوا حياتهم يف حلب، 

منذ اندلع الأزمة يف �سوريا، و�سل اإىل 10 اآلف و714 �سخ�سا.

•• بريوت-وكاالت:

طلب الق�ساء اللبناين، ام�س رفع احل�سانة عن نائب يف 
الرملان ب�سبب ت�سريح تناول فيه رئي�س اجلمهورية.

وقال م�سدر ق�سائي لبناين، اإن النائب العام التمييزي 
القا�سي �سمري حمود، طلب يف مذكرة رفعها اىل وزير 
قرطباوي،  �سكيب  الأعمال  ت�سريف  حكومة  يف  العدل 
رف���ع احل�����س��ان��ة ع��ن ال��ن��ائ��ب ع��ا���س��م ق��ان�����س��وه، ب�سبب 
ت�سريح اأدىل به يف 19 حزيران يونيو اجلاري و تناول 
ومن   . �سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  فيه 
در�سه  بعد  ح��م��ود  القا�سي  طلب  ي��ح��ّول  اأن  امل��ف��ر���س 
اىل جمل�س النواب )الرملان( للنظر فيه. وكان النائب 
العربي ال�سراكي  البعث  قان�سو، وهو من قادة حزب 
�سليمان  الرئي�س  ت�سريحه  يف  ات��ه��م  ل�����س��وري��ا،  امل���وايل 
الدول  جامعة  اىل  رفعه  ال��ذي  طلبه  ب�سبب  باخليانة 

لالأرا�سي  �سوري  ق�سف  حول  املتحدة  والأمم  العربية 
اأن ه���ذا ال��ط��ل��ب ه���و ال���راب���ع لرفع  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. ي��ذك��ر 

احل�سانة عن نواب يف جمل�س النواب اللبناين.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ت��ع��ّر���س م���وق���ع جم��ل�����س النواب 
اللبناين على الإنرنت ام�س، لعملية قر�سنة. ون�سرت 
�سورة على �سفحته، تظهر وجوه النواب الذين �سوتوا 
ل�سالح متديد ولية الرملان ل�17 �سهراً، واإىل جانبها 

يد حتمل حبة بندورة.
وكتب فوق ال�سورة عبارة لقد ف�سلتم يف كّل �سيء.. عل 
للم�ساركة  ، وحتتها دعوة  ف�سلتم  ف�سلتم،  ف�سلتم،  بيت، 
يف اعت�سام يف و�سط بريوت مع رابط للدعوة على موقع 
في�سبوك. وكان �سبان من نا�سطي املجتمع املدين دعوا 
النواب  ملجل�س  التمديد  �سد  ال��ب��ن��دورة  انتفا�سة  اإىل 
نهاية  ولي��ت��ه يف  تنتهي  اأن  امل��ف��ر���س  م��ن  ك���ان  ال���ذي 

حزيران يونيو اجلاري.

بالغ ك�ذب يوؤخر 
اقالع ط�ئرة اردنية 

•• عمان-ا.ف.ب:

اعلنت �سركة اخلطوط اجلوية امللكية 
ان بالغا كاذبا  ام�س  بيان  الردنية يف 
اقالع  ب��ت��اأخ��ري  ت�سبب  قنبلة  ب��وج��ود 
طائرة تابعة لل�سركة من مطار الكويت 
مل����دة ���س��ت ����س���اع���ات اخل��م��ي�����س. وق���ال 
امللكية  ع��ام  مل��دي��ر  التنفيذي  امل�ساعد 
ان  كيالين  با�سل  والت�سال  لالعالم 
ال��ط��ائ��رة م��ن ط����راز اي��رب��ا���س 321 
الكويت  الق��الع من  و�سك  كانت على 
اخلمي�س اىل عمان وعلى متنها 150 
م�سافرا حني قام احد امل�سافرين الذي 
و�سل متاأخرا بالبالغ عن وجود قنبلة 
لتاأخري  م��ن��ه  حم��اول��ة  يف  متنها  ع��ل��ى 
بالرحلة قبل  واللحاق  عملية القالع 

انطالقها .
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•• لندن-وكاالت:

ال�سعب  ي��دع  األ  �سرورة  عن  اإح��داه��ا  حتدثت  فقد  الريطانية،  ال�سحف  يف  ال�سيا�سية  وامل��ق��الت  التقارير  تنوعت 
امل�سري بلده ينزلق اإىل الفو�سى، والإكوادور تف�سخ اتفاقا مع الوليات املتحدة ب�سبب �سنودن، واأخريا قائد اجلي�س 
الريطاين يقول اإن حروب امل�ستقبل �ستكون خ�سائرها فادحة واأكر دموية. وبداية، تناول مقال ب�سحيفة غارديان 
اأن  اإىل  األ يدع امل�سريون بلدهم ينزلق اإىل الفو�سى. واأ�سار الكاتب  تداعيات الأح��داث يف م�سر وا�ستهل ب�سرورة 
الرئي�س حممد مر�سي ارتكب اأخطاء لكن املعار�سة بانحيازها اإىل اأع�ساء النظام ال�سابق تطرح الدميقراطية جانبا. 
اأنه رغم كون املعار�سة والحتجاج حقا �سيا�سيا يف الدميقراطية فاإن هذه الحتجاجات ميكن اأن  ونبه الكاتب اإىل 
تدخل م�سر يف دوامة من العنف والفو�سى. وعدد الكاتب ما و�سفها بالكثري من الأخطاء التي �سابت اأداء مر�سي 
باأخطر مراحله  الأو�سط مير  ال�سرق  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار   . الإخ��وان منذ �سقوط ح�سني مبارك  و�سلوك جماعة 
وزيادة  والعراق  لبنان  اإىل  وامتدادها  ال�سورية  النتفا�سة  تاأثري  اإن  وق��ال  الأوىل.  العاملية  احل��رب  منذ  النتقالية 

التوترات الطائفية اإىل م�ستويات غري م�سبوقة ميكن اأن تكون له عواقب وخيمة تتعدى حدود املنطقة باأ�سرها.

•• برلني-ا.ف.ب:

اعلن وزير اخلارجية الملاين غيدو ف�سرفيلي 
ان الدميقراطية يف م�سر ت�سهد امتحانا حا�سما 
يف حني يت�ساعد التوتر بني ان�سار ومعار�سي 
يف  وج���اء  مر�سي.  حممد  ال���س��الم��ي  الرئي�س 
ال�سدامات  ان  ي��رى  ال��وزي��ر  ان  ال����وزارة  ب��ي��ان 
والتظاهرات  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ب���ني  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
ت�سكل  وللمعار�سني  لال�سالميني  بالن�سبة 
ال�سيا�سي  التغيري  ام��ام  ج��دا  حا�سما  امتحانا 

يف م�سر. 
واعرب ف�سرفيلي عن قلقه ال�سديد من تفاقم 

جماعات  حت��ال��ف  دع��ا  بينما  مهامه  م�سر  يف 
التعبئة.  اىل  ان�������س���اره  ا���س��الم��ي��ة  واح�������زاب 
التعبئتني اىل مزيد  ان يوؤدي تزامن  ويخ�سى 
ت���ده���ور الج�����واء ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ون�����س��وب اعمال 
ع��ن��ف ج���دي���دة. وق��ت��ل ���س��خ�����س وج����رح 237 
الربعاء يف مواجهات باملن�سورة يف دلتا النيل. 
ان�سار  بني  اخلمي�س  م�ساء  مواجهات  ووقعت 
وم��ع��ار���س��ي ال��رئ��ي�����س م��ر���س��ي ام���ام م��ق��ر حزب 
جلماعة  ال�سيا�سي  اجل��ن��اح  وال��ع��دال��ة  احل��ري��ة 
الرئي�س  اليها  ينتمي  التي  امل�سلمني  الخ��وان 
قتيل  �سقوط  ع��ن  ا�سفر  م��ا  ال��ب��الد  �سمال  يف 

وثالثني جريحا ح�سب وزارة ال�سحة.

يتحول  ل  ان  اىل  ودع����ا  م�����س��ر  امل��واج��ه��ات يف 
ال�سيا�سي  احل���وار  يف  عمل  و�سيلة  اىل  العنف 
لي جهة ك��ان��ت . كما دع��ا ك��ل الط���راف وكل 
الحزاب اىل ان تكون جديرة مب�سوؤوليتها وان 

حتول دون اندلع العنف. 
وخل�س الوزير اىل القول ان ما حتتجاه م�سر 
قبل كل �سيء هي ا�سالحات من اجل حت�سني 
الو�سع القت�سادي كي يكون امام النا�س اآفاق 
حقيقية يف امل�ستقبل، يجب ن يكون هذا هدف 
كل القوى ال�سيا�سية يف م�سر. ودعت املعار�سة 
امل�سرية اىل تظاهرة كبرية الحد يف الذكرى 
الوىل لتويل حممد مر�سي اول رئي�س مدين 

•• القاهرة-االأنا�شول: 

النور،  ع��ب��د  ف���خ���ري  م��ن��ري  ت���وّق���ع 
الوطني،  الإن��ق��اذ  بجبهة  ال��ق��ي��ادي 
م�سر،  يف  م���ع���ار����س  ت��ن��ظ��ي��م  اأب������رز 
�سد  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ح�����س��ود  ت�سل  اأن 
املقبل  الأح���د  ي��وم  مر�سي  الرئي�س 
اإىل 10 ماليني متظاهر يف خمتلف 
الإ�سكندرية  م���ن  م�����س��ر  م��ي��ادي��ن 

�سماًل، اإىل اأ�سوان جنوباً.
اأم��ني ع��ام جبهة  ال��ن��ور،  وراأى عبد 
الإنقاذ، ووزير ال�سياحة الأ�سبق، اأنه 
يف ح��ال ع��دم ح��دوث ذل��ك احل�سد، 
ف�ستفقد  احتماله �سعيف  اأمر  وهو 
م�سداقيتها  م��ن  ك��ث��رياً  امل��ع��ار���س��ة 
على  امل�سري  الرئي�س  و�سي�سيطر 

الأو�ساع يف م�سر.
ال�سيناريو  اأن  ال��ن��ور  ع��ب��د  واع��ت��ر 
الأق���������رب ل���ل���ح���دوث ي�����وم الأح�������د، 
اأرواحاً  واأن  ال�سلمية،  ع��ن  اخل���روج 
���س��ت��زه��ق، م�����س��رياً يف نف�س  ك��ث��رية 
لي�ست  الإنقاذ  اأن جبهة  اإىل  الوقت 
غطاء  اأي  تعطي  ول  ات��ه��ام،  حم��ل 
�سيا�سي اأو غري �سيا�سي على اأعمال 
ال���ع���ن���ف، ول���ك���ن ب��ح�����س��ب ق���ول���ه اإذا 
ف�  ال�سلمية  عن  املظاهرات  خرجت 
لن نكون نحن املعتدين بل �سنكون 

نحن املعتدى علينا .
كما توّقع عبد النور اأن تتغري مواقف 
مظاهرات  جت���اه  الأط������راف  ب��ع�����س 
القوى  �ست�سحب  حيث  يونيو،   30
امل�����س��ان��دة لنظام الإخ���وان  ال��دول��ي��ة 
تاأييدها، وتقف على احلياد، ف�ساًل 
�سيو�سح  امل�����س��ري  اجل��ي�����س  اأن  ع��ن 
امل�سري  ال�����س��ع��ب  وي�����س��ان��د  م��وق��ف��ه 
دون  ومطالبه،  اأه��داف��ه  حتقيق  يف 
ال�سيطرة على احلكم، م�ستفيداً من 
النور  عبد  و�سفها  ال��ت��ي  التجربة 
اجلي�س  اإدارة  ف��رة  خ��الل  باملريرة 
للبالد ما بني 12 فراير 2011 

و30 يونيو 2012.
على  ح��اداً  النور هجوماً  و�سنَّ عبد 
اأم�س  بعد خطابه  امل�سري  الرئي�س 
بال�سخ�س  و����س���ف���ه  ح���ي���ث  الول 
امل��رت��ب��ك امل��غ��ّي��ب، ال���ذي ل ي��ري��د اأن 
يواجه احلقيقة والواقع، ول يحرم 
ال�سلطة  ع��ل��ى  وي��ت��ه��ّج��م  ال���ق���ان���ون 
خطاب  اأن  م���ع���ت���ًرا   ، ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
�سيدفع  املا�سي،  الأرب��ع��اء  الرئي�س، 
يوم  ل��ل��ن��زول  امل�سريني  م��ن  م��زي��داً 

الأحد املقبل للتظاهر �سده.
و���س��دد عبد ال��ن��ور، وه��و م��ن عائلة 
بال�سيا�سة  ب��ا���س��ت��غ��ال��ه��ا  م���ع���روف���ة 
وذكره  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  مطلع  منذ 
الأخري  خطابه  يف  مر�سي  الرئي�س 
رف�ست  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات  ���س��م��ن 
البقاء يف من�سبها وحتّمل امل�سوؤولية 
مع النظام احلايل، على اأن م�ساركة 
كبرية  ���س��ت��ك��ون  م�سر  يف  الأق���ب���اط 

�سمن مظاهرات 6-30.
واإىل ن�س احلوار:

للم�سهد  تقييمكم  ه��و  م��ا  *ب��داي��ًة، 
ال�سيا�سي امل�سري الآن؟

اأن يو�سف  م��ا مي��ك��ن  اأق����ل  امل�����س��ه��د 
ب���ه اأن����ه م�����س��ه��د م��رت��ب��ك، اإمن����ا هو 
اأك��ر من ذل��ك، نحن اأم��ام جمتمع 
منق�سم واإدارة وحكومة تت�سم بعدم 
اخل������رة، حكومة  وع�����دم  ال���ك���ف���اءة 
اأن  تريد  برنامج  اأو  روؤي��ة  لها  لي�س 
ما  م�سر  اأه����داف  لتحقق  تطبقها 

بعد الثورة.
يجب اأن نعرف باأننا اأمام جمتمع 
امل�سوؤولية  ي�����س��ّع��ب  وه����ذا  غ��ا���س��ب 
املجتمع.  هذا  اإدارة  يف  احلاكم  على 
م�سكالت:   3 لدينا  نحن  باخت�سار 
واملجتمع  ك������فء،  غ����ري  احل���ك���وم���ة 

غا�سب ومنق�سم.
*كيف ميكن، من وجهة نظر جبهة 
الأزمات  التغلب على هذه   ، الإنقاذ 

والو�سول اإىل توافق جمتمعي؟
اإمياناً  وم��وؤم��ن��ني  يقني  على  نحن 
باأن كل م�سكالت م�سر دون  كاماًل 
اإطار  خ��ارج  حلها  ميكن  ل  ا�ستثناء 
التوافق الوطني الوا�سع، فجميعها 
والتوافق  ت����واف����ق،  اإىل  ح���اج���ة  يف 
اأطراف  جميع  م�ساركة  اإىل  يحتاج 
اأف�سل  لإيجاد  ال�سيا�سية  اجلماعة 

احللول للم�سكالت املراكمة.
التي  امل�سكلة  اأ�سباب  اأحد  ولالأ�سف، 

احلايل  احلكم  نظام  اأن  تواجههنا 
غ��ري ق���ادر ع��ل��ى ال��و���س��ول اإىل هذا 
ال��ت��واف��ق امل��ن�����س��ود.. غ��ري ق���ادر لأنه 
يريد اأن ي�ستحوذ على كل ال�سلطات 
لأنه  ق��ادر  امل�ساركة.. غري  ويرف�س 
ي��ع��ت��ر اأن����ه ي��ح��ت��ك��ر احل��ق��ي��ق��ة واأن 

الآخرين �سالون.
*ع������ف������ًوا، ن���ت���ح���دث ع�����ن �����س����رورة 
التوافق، وطرح الرئي�س امل�سري يف 
خطابه الأخري عدًدا من اخلطوات 
من  نظره،  وجهة  من  الت�ساحلية، 
للم�ساحلة،  جل��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  ب��ي��ن��ه��ا 
ف�سال  ال��د���س��ت��ور،  لتعديل  واأخ���رى 
عن اإجراء انتخابات برملانية قريبة، 
هذه  كمعار�سة،  تتبنوا،  ل  ف��ل��م��اذا 

اخلطوات وتقوموا بالبناء عليها؟
كانت  وه����ذه  م��ه��م،  ال��ت��وق��ي��ت  اأوًل 
مطالب نطالب بها من خالل جبهة 
اأ�سهر ومل   6 الإنقاذ منذ اأكر من 
يلب الرئي�س هذه املطالب، وخالل 
ه���ذه ال��ف��رة ات�����س��ع��ت ال��ف��ج��وة بني 
وا�ستجابة  ال�سارع  وتطلعات  رغبات 
نظام احلكم، لالأ�سف قطار الغ�سب 
اأر�س  ان��ط��ل��ق ول ي��وج��د ق���وة ع��ل��ى 
هذا  ت���وق���ف  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ال���واق���ع 
ان���دف���اع���ه، ل جبهة  م���ن  ال���ق���ط���ار 
الإنقاذ ول روؤ�ساء الأحزاب ول حتى 
هذا  تدفع  التي  ال�سبابية  القيادات 
اإي��ق��اف��ه يف  ال��ق��ط��ار، ل اأح���د ميكنه 
اخلطري،  املخيف  ال�سريع  اندفاعه 
ف�ساًل عن اأن كل هذه احللول تاأتي 
ملا يتطلع  بكثري  اأق��ل  وه��ي  متاأخرة 

اإليه ال�سعب امل�سري.
الغ�سب  ق��ط��ار  اأن  ع���ن  *احل���دي���ث 
�ستكون  ورمب��������ا  خم���ي���ف  ان���ط���ل���ق 
م���ا يجعلّنا  وه���و  ال��ن��ت��ائ��ج خم��ي��ف��ة 
يوم  املتوقع  ه��و  م��ا  نعرف  اأن  نريد 

يونيو؟  30
ي��ون��ي��و حجم   30 ي���وم  اأن  اأت�����س��ّور 
اأن  واأعتقد  جباراً،  �سيكون  احل�سود 
وميادين م�سر  ���س��وارع  يف  الأع���داد 
اأ�سوان �ستراوح  اإىل  اإ�سكندرية  من 
بني 7 اإىل 10 ماليني �سيتظاهرون 
ويطالبون باإجراء انتخابات رئا�سية 
مبكرة، اإن مل تكن فورية. لكن اأحب 
ال�سباب  دع��وة  اأن  اإىل  هنا  اأ�سري  اأن 
وجبهة الإنقاذ ودعوة الأحزاب كلها 
ال�سلمي  للتظاهر  دع���وة  للتظاهر 
قوة  يوجد  ل  ال��وق��ت  نف�س  لكن يف 
اأن حت��ول دون اخل��روج عن  ميكنها 

هذه ال�سلمية.

املعار�سة  �ستفقد  فبالقطع  وكبرية 
وُت�سعفها  م�سداقيتها  م��ن  ك��ث��رياً 
ك��ث��رياً وجت��ع��ل م��ن حم��م��د مر�سي 
وحزبه واأهله وع�سريته م�سيطرون 
�سواء  م�سر  يف  الو�سع  على  مت��ام��اً 
اأو  ال�سيا�سي  اأو  القت�سادي  الو�سع 
ذلك  احتمال  اأرى  واأنا  الجتماعي، 

�سعيفاً.
الرئي�س  خ��ط��اب  اإىل  ننتقل  *دع��ن��ا 

م�ساء الأربعاء، كيف قراأته؟
مرتبكاً،  ���س��خ�����س��اً  اأم����ام����ي  راأي������ت 
يواجه  اأن  يريد  ل  و�سخ�ساً  مغيباً 
يتحدث  عندما  والواقع،  احلقيقية 
ملدة �ساعتني ون�سف ال�ساعة اأو اأكر 
ع��ن حركة  واح���دة  ي��ذك��ر كلمة  ول 
مترد التي ا�ستطاعت اأن جتمع اأكر 
من 15 مليون توقيع ل�سحب الثقة 
لنتخابات  وال��دع��وة  الرئي�س  م��ن 
عندنا  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د  مبكرة  رئا�سية 
رئي�س جمهورية  اأم��ام  م�سكلة لأننا 
يف  امل�سكلة  اإىل  يتطرق  اأن  يريد  ل 
اأن يقدم حلوًل  حد ذاتها ول يريد 
ح��ت��ى ل���و ك���ان���ت ه����ذه احل���ل���ول من 
لإخافة  التهديد  اأو  الوعيد  خ��الل 
ه�������وؤلء ال����ذي����ن ق����د ي���ع���ر����س���ون اأو 
يت�سببون يف تعري�س اأمن وا�ستقرار 

البالد اإىل اخلطر.
ل يعرف  م��غ��ي��ب��اً  ���س��خ�����س��اً  وج�����دت 
يعرفها.  اأن  ي��ري��د  ل  اأو  احل��ق��ائ��ق 
اقت�سادية  اأرق����ام����اً  ي��ق��دم  ���س��م��ع��ت��ه 
غري  من  واملراجعة،  الدقة  تعوزها 
البطالة  ن�سب  اإن  يقول  اأن  املعقول 
للبطالة  ميكن  كيف  انخف�ست  قد 
�سنتني  م��ن��ذ  ب��ي��ن��م��ا  ت��ن��خ��ف�����س  اأن 
ت��ال���س��ت ال����س���ت���ث���م���ارات ����س���واء كنا 
الأجنبية  ال�ستثمارات  نتحدث عن 

اأو ال�ستثمارات املحلية اخلا�سة.
القانون  يحرم  ل  ا  �سخ�سً وج��دت 
ات���ه���ام���ات  ي����وّج����ه  اأن  ل����ه  ك���ي���ف   ،
يوجه  اأن  ل��ه  كيف  ادل���ة،  اأي  ب���دون 
بالتزوير  ويتهمه  لقا�ٍس  اتهامات 
امل��الأ وبعد ذكر  اأي دليل وعلى  دون 
ال�سلطة  على  يتهّجم  كيف  ا�سمه، 
ق�سايا  اإىل  وي��ت��ط��ّرق  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
تنظر من جانب النيابة العامة الآن 
للرئي�س  ن�سيحتي  املحاكم.  من  اأو 
لو �سنحت له الفر�سة لإلقاء خطب 
هناك  يكون  اأن  ذل��ك  بعد  �سيا�سية 
م�ست�سار قانوين اإىل جانبه ملراجعة 

هذه اخلطب.
توقع  ال����رئ����ي���������س،  خ����ط����اب  ع���ق���ب 

*هل يعني حديثك اأنك تتوقع وقوع 
اأحداث عنف؟        

مب��ن��ت��ه��ى ال�����س��راح��ة – ل��الأ���س��ف - 
اخل�����روج ع���ن ال�����س��ل��م��ي��ة اأق�����رب اإىل 
الواقع بكثري من انتهاء 30 يونيو 
الدم  اأن  معناه  وهذا  تامة،  ب�سلمية 
اأرواح��اً كثرية �ستزهق  �سي�سيل، واأن 
– لالأ�سف - لأنها دماء ذكية، دماء 

م�سريني اأخوة يف الوطن.
*م���ن وج��ه��ة ن��ظ��رك��م، م��ن �سيكون 
عن  اخل����روج  �سيناريو  يف  املت�سبب 

ال�سلمية؟
�سواء  ع��دة  لأ�سباب  العنف  �سيكون 
للمعار�سني  الأف��ع��ال  ردود  ب�سبب 
ا�ستجابة  اأو ب�سبب  لهذه املظاهرات 
القوة  ا���س��ت��خ��دام  ل���دع���وة  ال��ب��ع�����س 
و�سحق هذه املظاهرات، كما �سمعنا 
من بع�س رجال الدين وهذا يعني 
اأن���ه ل ي��وج��د ���س��م��ان ل��ل��خ��روج عن 

ال�سلمية.
كمعار�سة  �ستواجهون  كيف  *لكن 
اأنكم  مب���ا  ح�����دث،  اإذا  ال��ع��ن��ف  ه����ذا 

الداعون لهذه املظاهرات؟
نحن  نكون،  ول��ن  اتهام  حمل  ل�سنا 
�سلمية،  �ِسلم ودعاة مظاهرات  دعاة 
اجلمعة  مظاهرات  خرجت  فعندما 
املا�سي 21 يونيو )للتيار الإ�سالمي 
امل���وؤي���د ل��ل��رئ��ي�����س( حت���ت م�����س��م��ى ل 
للعنف م���ّر ال��ي��وم ب�����س��الم لأن��ن��ا ل 
يعتدي،  ل  الثائر  وال�سباب  نعتدي 
اإذا خرجت املظاهرات عن  وبالتايل 
املعتدين  نحن  نكون  فلن  ال�سلمية 
امل��ع��ت��دي علينا.  ن��ح��ن  ���س��ن��ك��ون  ب���ل 
اتهام  حم��ل  لي�ست  الإن��ق��اذ  فجبهة 
ول تعطي اأي غطاء �سيا�سي اأو غري 

�سيا�سي على اأعمال العنف.
ب���داي���ة  ي���ون���ي���و   30 ت������رى  *وه�������ل 
نهاية  اأن��ه  اأم  مر�سي  نظام  ملعار�سة 

حلكمه؟
ب����داي����ة  ت����ك����ون  ق�����د  ي����ون����ي����و   30
يناير   25 ل��ث��ورة  الثانية  للموجة 
الرئي�س  ن��ه��اي��ة حل��ك��م  ت��ك��ون  وق���د 
وما  يونيو   30 و�سننتظر  مر�سي 
�سي�سفر  �سوف  وم��ا  يونيو   30 بعد 
ع��ن امل��ظ��اه��رات. واأع��ت��ق��د اأن حجم 
احل�سد مهم جداً وهو الذي �سيقرر 

بداية اأم نهاية.
احل�سد  ه����ذا  ج����اء  اإذا  م���ا  *ول���ك���ن 
�ستكون  وقتها  هل  ل��الآم��ال،  خميباً 

نهاية املعار�سة مب�سر؟
حا�سدة  املظاهرات  هذه  تكن  مل  اإن 

 30 مظاهرات  تفقد  اأن  مراقبون 
يونيو زخمها، ما راأيك؟

اأنا كاأمني عام جبهة الإنقاذ، اأمتنى 
للرئي�س  ���س��ك��ر  ت���ل���غ���راف  اإر������س�����ال 
�سيزيد  األ��ق��اه  ال���ذي  بخطابه  لأن���ه 
م����ن اأع��������داد ال�������س���ب���اب ال������ذي نوى 
هذا اخلطاب  الأح��د،  يوم  التظاهر 
امل�سريني  امل�����س��ت��م��ع��ني  ك����ل  اأث��������ار 
مل��ج��رد ت��ق��ل��ي��ل ال��رئ��ي�����س م���ن حجم 
واحلياتية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل�سكالت 
امل�سري.  امل���واط���ن  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
فمحاولة ر�سم �سورة وردية للو�سع 
ب�ساأن  ال���ل���وم  واإل����ق����اء  م��ث��ري  ����س���يء 
يف  �سبقوه  ال��ذي��ن  على  تق�سري  اأي 
احل��ك��م اأي�����س��ا ���س��يء مثري وك��اأن��ه ل 

يتحمل اأي م�سوؤولية.
متمثلة  ملعار�سة  ميكن  كيف  *لكن 
ت��ن��ت��ق��د عدم  اأن  الإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  يف 
حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة وع��ن��دم��ا يطلب 

منها احلوار ترف�س؟
احل�������وار ����س���يء ج������اد، ول���ك���ي يكون 
مثمراً وجمدياً يجب اأن يقوم على 
3 اأ�س�س، وهو اأن يكون هناك جدول 
اأع��م��ال وم��و���س��وع��ات وم��ع��رف��ة من 
اأن يكون  ي��ت��ح��اور م��ع م��ن واأخ�����رياً 
التي  التو�سيات  لتنفيذ  اآلية  هناك 

تنتج عن هذا احلوار.
اإليه  دع��ا  ح���وار  اأول  اإىل  اأ���س��ري  هنا 
الأحزاب  من  طلب  عندما  الرئي�س 
املختلفة الذهاب اإىل ق�سر الرئا�سة 
ج����دول  حت���دي���د  دون  م�������س���اء،   6
اآلية  حتى  اأو  امل�ساركني  اأو  الأعمال 
عن  تنتج  ال��ت��ي  ال��ت��و���س��ي��ات  تنفيذ 
ث���م احل�����وار غ���ري امل�سرف  احل�����وار، 
النه�سة  و���س��د  امل��ي��اه  م�سكلة  ح���ول 
م�ستوى  ه����و  ه������ذا  )الإث�����ي�����وب�����ي( 
احلوارات التي يدعو اإليها الرئي�س 
مهينة  ح����وارات  نرف�سه،  م��ا  وه���ذا 

مل�سر ومهينة للنخب ال�سيا�سية.
*ُت�سري اإىل م�ستوى احلوارات، فيما 
يف  امل�ساركة  رف�سكم  البع�س  يعتر 
احلكومة العام املا�سي الذي حتدث 
ع��ن��ه ال��رئ��ي�����س يف خ��ط��اب��ه الأخ����ري، 

رف�ساً للحوار من الأ�سا�س؟
رف�سوا  ال����ذي����ن  ه�������وؤلء  اأح������د  اأن������ا 
امل�����س��ارك��ة يف احل���ك���وم���ة، رغ����م اأين 
اأحلك  يف  ال����وط����ن  خ���دم���ة  ق��ب��ل��ت 
فراير  يف  وب��ال��ت��ح��دي��د  ال���ظ���روف 
2011 بعد قيام الثورة ويف ظروف 
حالكة لكن قلت اأن الوطن يناديني 
وحتّملت امل�سوؤولية رغم ال�سعوبات 
التي واجهناها يف الوزارات املختلفة 
التي �ساركت فيها يف 2011 وحتى 
منطلق  م��ن  ل��ك��ن   ،2012 ���س��ي��ف 
يف  ال�ستمرار  رف�ست  اأي�سا  وطني 
من�سبي يف التعديل الوزاري لأنني 
للحاكم:  ر���س��ال��ت��ني  اإر����س���ال  اأردت 
اأ�سارك  اأن  تريدين  كنت  اإذا  الأوىل 
اأي  اأن ت��خ��رين ع��ل��ى  م��ع��ك ي��ج��ب 
اأ����س���ا����س ���س��ن��ع��م��ل، وال��ث��ان��ي��ة: كيف 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  ج��ه��ودن��ا  �ستت�سافر 
اأه������داف حم����ددة و���س��ي��ا���س��ات نتفق 

عليها.
منت�سف  يف  ا�ستقالتي  ق��دم��ت  اأن���ا 
�سرب  عندما   2012 يوليو  �سهر 
����س���رب احل����ائ����ط بحكم  ال���رئ���ي�������س 
امل��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة ال��ع��ل��ي��ا بحل 
ال�����س��ع��ب )ال��غ��رف��ة الأوىل  جم��ل�����س 
من ال��رمل��ان(، وق��رر اإع��ادت��ه، راأيته 
امتهان لالأحكام الق�سائية وامتهان 
وبالتايل  والق�ساء،  القانون  لقيمة 
اأت�سامن  اأو  اأت���ع���اون  اأن  مي��ك��ن  ل 
يف امل�����س��وؤول��ي��ة م��ع ن��ظ��ام ل يحرم 

القيادي باملعار�صة منري عبد النور:

غدا  م�ضر  مي�دين  بجميع  متظ�هر  ماليني   10
اإذا خرجت املظاهرات عن ال�صلمية فـلن نكون نحن املعتدين 

القانون.
يف  مر�سي  الرئي�س  اأن  ت��رى  ه��ل   *
ه����ذا ال��ت��وق��ي��ت حت���دي���داً اأ���س��ب��ح ل 
ميثل جميع امل�سريني رغم اأنه جاء 

عر �سندوق النتخابات؟
النتخابات  ����س���ن���دوق  ع����ر  ج�����اء 
باأغلبية ب�سيطة جداً ومع ذلك نحن 
نعرف اأنه جاء من خالل �سندوق 
النتخابات واأنه رئي�س للجمهورية 
ورئ��ي�����س ل��ل��م�����س��ري��ني، ل��ك��ن ه��و مل 
امل�سريني،  ل��ك��ل  كرئي�س  يت�سرف 
اأو  �سوريا  ن�سرة  مل��وؤمت��ر  فح�سوره 
بكل  �سعيداً  ب��دا  حيث  احل��ق  ن�سرة 
األقاها م�سايخ،  يقال من خطب  ما 
تق�سيم ل  وه��ذا  اأنها طائفية،  رغ��م 
ميكن اأن يقبل به رئي�ساً يحكم لكل 

امل�سريني.
اجلمعة  للعنف  ل  م��ظ��اه��رات  ويف 
األ���ق���ي���ت خطب  امل����ا�����س����ي، ع���ن���دم���ا 
ع���دائ���ي���ة ����س���د امل���ع���ار����س���ة وق���ال���وا 
على  وتهجموا  �سي�سحقونها  اإن��ه��م 
رم���وز م��ن ال��واج��ب اح��رام��ه��ا، اأيا 
اأن نحرم  ي��ج��ب  ال���ظ���روف،  ك��ان��ت 
�سيخ الأزه��ر ف�سيلة الإم��ام الأكر 
الإ�سكندرية  وب��اب��ا  ال��ط��ي��ب  اأح��م��د 
وبابا  املرق�سية  ال��ك��رازة  وبطريرك 
توا�سرو�س  ال���وط���ن���ي���ة  ال��ك��ن��ي�����س��ة 
الق�ساء  ن��ح��رم  اأن  ي��ج��ب  ال��ث��اين، 
مبثابة  هذه  لأن  امل�سري،  واجلي�س 

�سند هذه الدولة.
 وعنما وقع احلادث املوؤمل والعتداء 
الكرى  ال��ك��ات��درائ��ي��ة  كني�سة  على 
امل��ا���س��ي( خ��رج��ت علينا  اأب��ري��ل  )يف 
م�ست�سار  من  موّقع  ببيان  الرئا�سة 
ع�سام  اخلارجية  لل�سوؤون  الرئي�س 
احل����داد ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة يتهم 
باأنهم  )الأق���ب���اط(  عليهم  امل��ع��ت��دى 
ال���ب���ادئ���ون يف الع�����ت�����داء، اإن���ه���م ل 
باللغة  ي��ح��دث��ن��ا  م�����س��ر،  ي��ع��رف��ون 
بالراأي  يهتم  ل  وك��اأن��ه  الإجنليزية 
الأول  اهتمامه  اإمنا  امل�سري،  العام 
والأمريكي  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ام  ب���ال���راأي 
بالتحديد امل�ساند لراأيهم وحكمهم. 
اإىل خرة  ي��ح��ت��اج  احل��ك��م  اأن  اأظ���ن 

ومعرفة وحنكة ووطنية.
الأقباط  *م��اذا تتوقع من م�ساركة 

يف مظاهرات 30 يونيو؟
�ستكون  الأقباط  م�ساركة  بالقطع، 
كبرية لأن م�ساركة امل�سريني جميعاً 
م�سلمون  امل�سريون  كبرية.  �ستكون 
اأم من  اأق��ب��اًط��ا، ���س��ع��اي��دة  اأم  ك��ان��وا 
وبغزارة  وبكرة  �سي�ساركون  بحري 
30 يونيو رغم  ي��وم  امل��ظ��اه��رات  يف 
التهديد اخلا�س بزيد اأو عبيد، هذا 
الغ�سب  احلقيقة  ذاك،  اأو  ال�سيخ 
ك��ب��ري واحل���م���ا����س ك��ث��ري وال���ن���زول 

�سيكون غزيراً.
م�ساند  الأمريكي  املوقف  اإن  *قلت 
امل�سلمني،  الإخ����وان  جماعة  حلكم 

هل �سيتغرّي ذلك الأيام املقبلة؟
املتوقعة،  اأمام هذه احل�سود  اأت�سور 
من  �ستغرّي  الأط���راف  بع�س  هناك 
امل�ساندة  الدولية  فالقوة  مواقفها، 
لنظام الإخوان �ستغرّي من مواقفها 
اأو على الأقل �ست�سحب هذا التاأييد 
احلياد،  على  وتقف  امل�ساندة  وه��ذه 
امل�سري  اجلي�س  اأن  اأي�����س��اً  اأت�����س��ور 
اجلي�س  وتاريخيًّا  �سيو�سح موقفه، 
دائما وعر التاريخ وقف مع ال�سعب 
امل�سري ووقف وراء مطالب ال�سعب 
اأنه �سي�ساند  اأي�سا  امل�سري واأت�سور 
اأهدافه  حتقيق  يف  امل�سري  ال�سعب 

ومطالبه.
*ه����ل ت��ع��ن��ي ب���وق���وف اجل��ي�����س مع 
ال�سعب ووراء مطالبه اأن تدخله هو 

ما تنتظره املعار�سة؟
بال�سرورة  يعني  ل  اجلي�س  تدخل 
احلكم،  ع���ل���ى  ل��ل�����س��ي��ط��رة  ت����دخ����اًل 
التي  امل���ري���رة  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  اأع��ت��ق��د 
م��ا بني  ال��ف��رة  بها اجلي�س يف  م��ر 
يونيو   30 و   2011 فراير   12
األ  ح���ري�������س���اً  ���س��ت��ج��ع��ل��ه   2012
ي�����س��ت��درج اإىل ه���ذا ال��ف��خ لأن����ه فخ. 
لإيجاد  �سيكون  ت��دخ��ل��ه  اأن  اأع��ت��ق��د 
وقد  ت��واف��ق��ي  ح��ل   .. للم�سكلة  ح��ل 
هو  ال�سندوق  اإىل  الح��ت��ك��ام  ي��ك��ون 

هذا احلل.

باملنا�صبة

ال�ضي��ضة واالإخوان ..
متوازي�ن ال يلتقي�ن..!

•• الفجر – ابوظبي

ف�سائل  جانب  اإىل  واأهميتهما،  وال�ستقرار  الأم���ن  نعمة  اأدرك  م��ن  ك��ل 
اأخرى، منها و�سوح الروؤية ال�سيا�سية، و�سالمة اخليارات الإ�سراتيجية، 
يحقق  ما  لكل  والنحياز  وواقعيتها،  املقاربة  وعقالنية  القيادة  و�سواب 
اأن  ميكنه  ل  احلياة،  يف  وحقه  كرامته  ويكفل  ورفاهيته،  الإن�سان  �سعادة 
الدول  نادي  اإىل  النتماء  اأو  النهيار  لدولتها  ول  الفو�سى  مل�سر  يتمنى 
، باتت  الكنانة زم��ن الإخ���وان  اأّن ار���س  الفا�سلة، لكّن واق��ع احل��ال يقول 
اأثبتت اجلماعة  اأن  بعد  الأم��ان،  �سّفة  بلوغ  اإىل  الهاوية منها  اإىل  اق��رب 
و�سعيها  ال�سلطة،  باإغراءات  وافتتانها  النتقالية،  املرحلة  اإدارة  ف�سلها يف 
املحموم لحتكارها حتى وان حّولت ال�سعب امل�سري اإىل حفنة من غبار، 
الثالثني من  اأّن مت��ّرد  رك��ام. لذلك نرى  اإىل  العريقة  امل�سرية  والدولة 
يونيو، بالرغم مّما يحمله يف طّياته من خماطر تزداد ح�سورا لإدراكنا 
مدى �سلف اجلماعة واإ�سرارها على اخلطاأ، واعتمادها �سيا�سة الهروب 
اإىل الأمام يف مواجهة احلقيقة، ورف�سها جتّرع الّدواء املّر من اجل م�سر 
الوطنية،  امل�سلحة  على  الفئوّية  م�ساحلها  تغليب  يف  واإمعانها  و�سعبها، 
 ، ال��ق��ان��ون، كما يزعم الإخ���وان  ه��و حت��ّرك م�سروع، ولي�س خ��روج��ا على 
لوها على  لأّنهم اأّول من دا�س على القوانني باإقدامهم وانتهكها، بل وف�سّ
اآماله،  واأه��دروا  �سعب،  تطلعات  على  وانقلبوا  الأمانة،  وخانوا  مقا�سهم، 

وا�ستهدفوا، كذبا وزورا وبهتانا، خرية داعميه واأ�سقائه.
ولنتزاع  الإخ����وان  �سطوة  على  غ��دا  ينتف�س  وه��و  امل�����س��ري،  ال�سعب  اإّن 
انه رذيلة نكراء  اكت�سفوا  الأوان، على ما  القانونية، قبل فوات  ال�سرعية 
الفتنة  لبلده من  اإنقاذا  ينتف�س  اإمنا  ب��راء،  بالإ�سالم وهو منها  ت�سّرت 
وهي ا�سّد من القتل، واإنقاذا لأب��واب الأمل الف�سيح التي فتحها ال�سباب 
اإّن �سعبا هّب من  التاريخ يوما  الإخ��وان دونهم، وحتى ل يقول  واأغلقها 
اكتفى  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  اأبعادها  بكل  كرامته،  اجل 
ا�ستبدال  مبجّرد  التغيري،  حلم  من  وارت�سى  بالأ�سواأ،  ال�ّسيئ  با�ستبدال 
م�سر  وا�ستعادة  امل�سار،  ت�سحيح  انتفا�سة  اإّنها  بلحية.  تزّين  باآخر  قناع 
م�سر  طبيعة  حتريف  اإىل  الدين،  بعباءة  زورا  متدّثرين  ي�سعون،  مّم��ن 
بلد  فم�سر  ي��دع��ون،  كما  اأ�سلمته  ل  املجتمع  اأخ��ون��ة  و  تاريخها  وت�سويه 

الأزهر العظيم امل�ستنري ول حتتاج لفكر احل�ّسا�سني .
اأن ت�ستوعب جماعة الإخ��وان در�س التطورات الأخرية التي  كّنا ن�سّك يف 
ت�سهدها م�سر، وذلك نظرا للحجاب امل�سروب على ب�سريتهم وعقولهم، 
بب�سي�س  مت�ّسكنا  ولكننا  والع�سر،  املجتمع  خارج  ُيقيمون  اأّنهم  واإدراكنا 
ينزع  ما،  لتغيري  الرئي�س حممد مر�سي حّمال  يكون خطاب  اأن  اأم��ل يف 
فتيل الأزمة، وي�ستجيب لإرادة ال�سعب، غري اأننا، ونحن نتابعه، انده�سنا 
ملا ورد فيه، و�سرعان ما تاأّكدنا، مبا ت�سّمنه، با�ستحالة ف�سل الفرع عن 
ت�ستطيع  ل  املتحّركة  ال��ّدم��ى  واأّن  ير�سُح،  فيه  اإن��اء مبا  ك��ّل  واأّن  الأ���س��ل، 
الإفالت من اإرادة من يحّركها خلف ال�ّستار، وانه ل �سوت يعلو على �سوت 
املر�سد ، حتى لو احرقت م�سر باأكملها، فال �سيء يوقف �سهوة نريون 

�سفاف النيل، لال�ستمتاع بلهيبها.
ل احد �سلم من اتهامات مر�سي، ل جهاز الق�ساء ول الإعالم ول الإدارة 
ول قطاع الأعمال، فكّلهم يتاآمرون عليه، وبالنتيجة يتاآمرون على �سعب 
م�سر..! ، فاملوؤامرة والتخوين عملة الإخوان ملواجهة كل من يعار�سهم 
اأّنها مل تعد قابلة  اأمامهم،  ال��راأي، عملة، مل يدركوا رغم كل ما يجري 
اأغلبّية  اأّن  اإذ اّنه وبب�ساطة، مل يذكر التاريخ يوما يف �سفحاته  رف،  لل�سّ
�ساحقة تتاآمر اأو تخون اأوطانها..!  هكذا هو فكر الإخوان  الأعرج، يتعامى 
ن اأ�سحابه برغباتهم واأمنياتهم حتى وان  عن احلقائق والوقائع، ويتح�سّ
جافت الواقع، وتعار�ست مع منطقه وحقيقته. وهذا ما يوؤكد اأّن ال�سيا�سة 
و الإخوان خّطان متوازيان ل يلتقيان. فبدل اأن يتحّلى مر�سي واجلماعة 
بالواقعية ال�سيا�سية، ويتنازلوا لإرادة �سعبهم الذي يزعمون احتكار متثيله 
ويدعون قدرتهم على ال�ستجابة لتطلعاته، اختاروا، كعادتهم، ال�سباحة 
باحلقيقة  الّت�سليم  على  بال�ّسراب  الّتم�ّسك  لوا  وف�سّ العام،  التّيار  عك�س 
اأّن م�سر وتعقيدات التحديات  اإدارة الّظرف، ويف  والعراف بف�سلهم يف 
التي حتا�سرها، اكر من روؤاهم واأدبياتهم واأدواتهم ال�سيا�سّية . لقد كان 
الأجدر بجماعة الإخوان، وهي تخاطب عموم امل�سريني على ل�سان مر�سي، 
اأن تواجه م�سامني احتجاج امل�سريني وغ�سبهم، وان ي�سالوا اأنف�سهم ملاذا 
انف�ّس اجلمع من حولهم مبثل هذه ال�سرعة، وملاذا هذه العزلة التي باتوا 
يقيمون فيها، بل ملاذا لفظهم ال�سعب امل�سري وي�ساألهم الرحيال ول �سيء 
غري الرحيل، ولكن الأ�سئلة تتطّلب عقال �سيا�سيا نقدّيا ل يحتكم لغري 
الواقع املو�سوعي، و اأّن جلماعة الإخوان ذلك، ففاقد ال�سيء ل يعطيه..!   
اجتاه  بتغريُّ  �سريح  م�سري  جماهريي  اإع��الن  يونيو،  من  الثالثني  اإّن 
اإذا كان   ، الّرّبان  اأن يدرك  واأّن احلكمة تقت�سي  الريح،  البو�سلة واجت��اه 
فة وخ�سالها، اأن يتوّخى ال�سبيل التي تقي  حّقا ميلك مقّومات هذه ال�سّ
�سفينته العا�سفة حتى ل يغرق اجلميع ، ولكن يف ق�سّية احلال، �سيغرق 
اأّن رّب��ان الإخ��وان ، بعناده،  اأي  الإخ��وان مبفردهم وتنجو م�سر و�سعبها، 
اأيدينا  اإّننا ن�سع  يبدو قد اختار النتحار، وعلى نف�سها جنت براق�س..! 
على قلوبنا يف انتظار يوم الأحد حّبا مل�سر وخوفا على م�سر من نريون 
جديد قاده خياله املري�س اإىل العتقاد باأّنه مالك احلقيقة املطلقة، وظّل 
اهلل يف الأر�س..! فالّلهّم احمي م�سر وامل�سريني من مكر جماعة الإخوان 

امل�سلمني ..ل، بل من وكر الأفاعي والثعابني..!

م�ض�جد م�ضرية يف خطب اجلمعة: اللهم احفظ م�ضر من الفنت 
•• القاهرة-االأنا�شول:

طالب خطباء العديد من امل�ساجد امل�سرية ام�س اجلمعة امل�سريني بوحدة ال�سف 
اأن يحفظ البالد من الفن. جاء ذلك يف الوقت الذي  العنف، داعني اهلل  ونبذ 
ي�ستعد فيه معار�سون للرئي�س حممد مر�سي للخروج يف مظاهرات حا�سدة بعد 
غد الأحد )30 يونيو حزيران اجلاري(؛ للمطالبة باإ�سقاطه، واإجراء انتخابات 
اإدارة �سوؤون البالد. على اجلانب الآخر، تدعو  رئا�سية مبكرة؛ بدعوى ف�سله يف 
خماوف  و�سط  ملر�سي،  دعما  نف�سه؛  اليوم  يف  مظاهرات  اإىل  الإ�سالمية  القوى 
من اندلع اأعمال عنف وا�سعة النطاق بني اجلانبني، ل�سيما واأن الأيام املا�سية 
بح�سب  قتلى،   5 ام�س  ظهر  حتى  اأ�سقطت  حمافظات  عدة  يف  ا�ستباكات  �سهدت 
القاهرة(،  وزارة ال�سحة امل�سرية.  ويف خطبة اجلمعة باجلامع الأزه��ر )�سرقي 
دعا اخلطيب حممد خمتار املهدي، امل�سريني اإىل عدم اإقحام الإ�سالم يف الفن 

لأي  الدماء  �سفك  امل�سريني من  بها م�سر، حمذرا  التي متر  واملحن  ال�سيا�سية 
�سبب من الأ�سباب. وقال املهدي:  يجب على امل�سريني األ يعر�سوا الإ�سالم لهزات 
ب�سبب الفن ال�سيا�سية ... والنتماء لالإ�سالم لبد اأن يعلو على النتماء لالأحزاب 
واحلركات والتيارات . وتابع اأنه ل خمرج لالأمة من اأزمتها احلالية، خا�سة الفتنة 
التي تقرب من التهام الأخ�سر والياب�س، اإل اللتزام مبنهج اهلل، والرجوع اإىل 
طريق احلق وال�سواب . بدوره، قال ال�سيخ حممد ال�سغري، خالل خطبة اجلمعة 
من م�سجد رابعة العدوية )�سرقي القاهرة(، اإن املحافظة على م�سر واجب على 
كل م�سري �سواء اتفقنا اأو اختلفنا . ودعا اإىل مل �سمل امل�سريني، معترا اأن وحدة 
ال�سف هو احلل والعالج لإخراج م�سر من الأزمة الراهنة. من جانبه، قال مظهر 
�ساهني خطيب م�سجد عمر مكرم بالتحرير و�سط القاهرة، يف خطبته، اإن م�سر 
تعي�س الآن فرة من اأ�سعب فرات تاريخها من الت�سرذم. وحذر من اأن ما يحدث 

يهدد وحدة ال�سف و�سيوؤدي اإىل حرب اأهلية ، بحد قوله.

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
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مدعي/�سركة املزروعي لل�سحن الدويل ذ.م.م ميكو ذ.م.م اجلن�سية: المارات   
مدعي عليه: ليونور مارافيال فريجارا اجلن�سية: الفلبني مو�سوع الدعوى: 
اعالنه  املطلوب  التاخريية   والفائدة  درهم   110.000 مببلغ  مالية  مطالبة 
ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  الفلبني  اجلن�سية:  فريجارا  مارافيال  ليونور   /
املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/7/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
بدائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الق�ساء 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/301 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة غنتوت لتاأجري ال�سيارات اجلن�سية: المارات    املنفذ �سده 
: مي�سر مو�سى اجلري�س اجلن�سية: �سوريا املطلوب اعالنه: موؤ�س�سة غنتوت لتاأجري 
ال�سيارات اجلن�سية: المارات العاملية للرخام واجلرانيت اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى  
املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-ب-  م  جز-  مد   2012/1291 رقم  
2013/7/28 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل 
بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ل�سداد 
مبلغ 6502 درهم +285 درهم م�ساريف الدعوى + 600درهم ر�سوم بالن�سر + 200 درهم  

ر�سوم تنفيذ ، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1722 تنفيذ جتاري
مو�سوع الق�سية: تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1071 امر 
اداء- ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1355700.27 درهم( �سامال للر�سوم  
وامل�ساريف.  املطلوب اعالنه املنفذ �سده /1- حممد نواز �سيد حممد    

جمهول حمل القامة-
مو�سوع العالن: 

�سقة يف  عبارة عن  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم 
مر�سى دبي ا�سم املبني: مارينا داميوند 3 رقم الر�س : 89 رقم الوحدة: 

912 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )1355700.27 درهم(.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/49م بالل�سق

العنوان:  املا�س  حممد  املا�س  حممد  وميثله  ال�سرعة  ملك  كراج  عليه:  املدعي  اىل 
العني ال�سناعية- حي ال�سفرة- بناية رقم 263- �سرة رقم 1- رقم الق�سيمة 263-
املحكمة  املوافق 2013/6/10 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  انه  118-05-24   نعلمك 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ را�سد حميد عبداهلل البلو�سي وكيال عنه 
�سيف را�سد حميد البلو�سي: لهذه ال�سباب: حكمت اللجنة: باخالء املدعى عليها من 
العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل وال�سخا�س كما الزمتها ب�سداد 
الجرة  امل�ستحقة عليها عن املدة من  2012/4/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي وذلك 
بح�سب القيمة اليجارية ال�سنوية املتفق عليها وقدرها  90000 درهم والزمتها بتقدمي 
براءة ذمة عن ا�ستهالك املاء والكهرباء وبامل�ساريف. �سدر بتوقيعي وختم القلم بتاريخ 

  2013/6/27
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: جلف اكواين فيدز )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب 2079 مطار دبي- مركز الزهور   ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�سة: 657594  رقم القيد بال�سجل التجاري: 1080629 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها 
وعلى  ب��ت��اري��خ 2013/6/17  دب��ي  ال��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/6/17
الزرعوين  م�صعل  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من 
للمحا�صبة القانونية   العنوان: مكتب رقم 2403 احمد عبدالرحيم العطار- بر 
دبي- املركز التجاري هاتف: 3589996 04 فاك�س/3589966 04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: الي�صار ملقاولت البناء  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 50 ملك خليل ابراهيم ال�سايغ- بر دبي- عود ميثاء   ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م    564233 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   71407 التجاري: 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/4/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/4/17
املفهوم اجلديد لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات العنوان: مكتب رقم 103 ملك 
ام ام جروب اف كمبنيز-  ديرة- رقة البطني   هاتف: 2229288 04 فاك�س/2229866 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  04 م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية  
التجاري  املركز  دب��ي-  بر  العطار-  عبدالرحيم  احمد   2403 رق��م  مكتب  العنوان:   
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  04   مبوجب  ف��اك�����س/3589966   04 هاتف: 3589996 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   جلف 
ــس.ذ.م.م( وذل����ك مب��وج��ب ق����رار حم��اك��م دب���ي بتاريخ  اكــوايــن فــيــدز)�
2013/6/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/17  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/املفهوم اجلديد لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات 
العنوان: مكتب رقم 103 ملك ام ام جروب اف كمبنيز-  ديرة- رقة البطني   
هاتف: 2229288 04 فاك�س/2229866 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   الي�صار 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  البناء)�س.ذ.م.م(  ملقاولت 
2013/4/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/17  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2011/1814 )مدين كلي ( بوا�سطة الن�سر-

اعالن بالتقرير
عليهما/1-  امل��دع��ى  اىل  البتدائية  الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/ا�سالم  اق��ام   - للعقارات   انرنا�سيونال  �سي  اي��ه   -2 ايالند  اليا  �سركة 
  15 رق��م  فيال  �سلطان-  بن  خالد  -���س��ارع  35د   - العني  عنوانه:  ح�سني  �سدقي 
املطالبة مببلغ     الدعوى برقم 2011/1814 -مدين كلي -عجمان  ومو�سوعها 
101000)مائة وواحد الف درهم (+ الفائدة القانونية    فانت مكلف باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام 
وذلك يف ال�ساعة 11.00 املوافق يوم 22  من �سهر يوليو ل�سنة 2013 وذلك للنظر 

يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/106  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- املا�سه انرنا�سيونال للعقارات- وميثلها/ ابوطالب طالبي    
ال�ساجت  ع��دن��ان عبدالر�سا علي   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول  حم��ل 
وميثله: احمد احل��اج خ��ادم بطي امل��ي��دور امل��ه��ريي    ق��د اق��ام عليك الدعوى 
بالر�سوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/7 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/202  جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- �سركة �ستي لين انرنا�سيونال ذ.م.م وفروعها املختلفة    
ن��ت انفي�ستمنت�س  ان��د ام  امل��دع��ي / �سركة ال  جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الر�سا    علي  ج��ان  ع��ب��داهلل  حممد  وميثله:  قر�سية  �سركة  ليمتد-  فاند�س 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام 
.    وح��ددت لها جل�سة يوم  املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
الثالثاء املوافق 2013/7/30 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 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 القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/88  جتاري جزئي                                      
اىل املدعى عليهما/1- خاجه معني الدين �سي�ستي 2- كارفان للمنازل اجلاهزة 
البحري  �سركة   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل   �سلوي�سن  هاو�سنج 
واملزروعي التجارية وميثله: احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�سي   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار المر بالزام املدعى عليهما ب�سداد 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   . وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   319259 مبلغ 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2013/7/8 امل��واف��ق 
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 القل.ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10829 بتاريخ 2013/6/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/312  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- مريزا حممود عبا�س  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
علي  عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  )�����س.ذ.م.م(  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمري   /
احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املرم بني 
املدعيه واملدعي عليه ب�ساأن الوحدة ال�سكنية رقم )2812( والزام املدعى عليه 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا   ch1A.1 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة   2013/9/2
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/407  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- ا�سحاق عبدالرحمن دالفى جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / تعمري القاب�سة لال�ستثمار )���س.ذ.م.م( وميثله: حممد �سيف عبيد 
علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املرم 
املدعى  وال��زام  ال�سكنية رقم )0707(  الوحدة  ب�ساأن  واملدعي عليه  املدعيه  بني 
الحد  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  عليه 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة   2013/7/7 امل��واف��ق 
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 القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/467  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- روف��ات ك��ارل م��ام��ادوف   جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان 
املدعي / تعمري القاب�سة لال�ستثمار )���س.ذ.م.م( وميثله: حممد �سيف عبيد 
علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املرم 
املدعى  وال��زام  ال�سكنية رقم )2401(  الوحدة  ب�ساأن  واملدعي عليه  املدعيه  بني 
الحد  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  عليه 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�ساعة   2013/7/7 امل��واف��ق 
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 القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/433  عقاري كلي                                      
املدعي  ان  القامة مبا  اليا  جمهول  حمل  ن��وف  �سمري  املدعى عليه/1-  اىل 
علي  عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  )�����س.ذ.م.م(  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمري   /
احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املرم بني 
املدعي واملدعي عليه ب�سان الوحدة ال�سكنية رقم )2905( وال��زام املدعى عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
22/ 2013/7 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/422  عقاري كلي                                      
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- دمي��ي��ري م��اخ��م��ادوف  جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / تعمري القاب�سة لال�ستثمار )���س.ذ.م.م( وميثله: حممد �سيف عبيد 
علي احلفيتي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املرم 
بني املدعيه واملدعي عليه ب�سان الوحدة ال�سكنية رقم )1410 ( والزام املدعى 
ي��وم الحد  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�سة  وات��ع��اب  بالر�سوم وامل�ساريف  عليه 
مكلف  فانت  لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�ساعة   2013/7/21 املوافق 
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 القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/364  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- نا�سر رمزان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / تعمري 
احلفيتي  علي  عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  )����س.ذ.م.م(  لال�ستثمار  القاب�سة 
املدعيه  امل��رم بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  قد 
واملدعي عليه ب�ساأن الوحدة ال�سكنية رقم )1104( والزام املدعى عليه والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/5 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/314  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- دمييرى ماخمادوف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
علي  عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  )�����س.ذ.م.م(  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمري   /
احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املرم بني 
املدعيه واملدعي عليه ب�ساأن الوحدة ال�سكنية رقم )4410( والزام املدعى عليه 
املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
2013/7/21 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/311  عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1- حممد يا�سني حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
علي  عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  )�����س.ذ.م.م(  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمري   /
احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املرم بني 
املدعيه واملدعي عليه ب�ساأن الوحدة   رقم )B111( والزام املدعى عليه والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/22 
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
اي��ام على الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة  اجلل�سة بثالثة 

ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/431  عقاري كلي                                      
القامة مبا  الدين حميد   جمهول حمل  �سيد �سالح  عليه/1-   املدعى  اىل 
�سيف  حممد  وميثله:  )�����س.ذ.م.م(  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمري   / املدعي  ان 
عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد 
املرم بني املدعيه واملدعي عليه ب�ساأن الوحدة رقم )2909( والزام املدعى عليه 
املوافق  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
2013/7/24 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
    اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/664   جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1-  جاكيز ميدل اي�ست ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اقام  قد  فيا�س   تكنولوجي وميثله: حكمت حممود  فيجن  �سمارت   / املدعي 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 345956 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
 2013/7/30 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى 
من  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2E.22 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/271   جتاري كلي                                      
وال�سالمل  امل�����س��اع��د  ل��رك��ي��ب  �سيجما  ���س��رك��ة جن��م��ة  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
ال�سيخ  املدعي / ماجد  ان  املتحركة )�����س.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة مبا 
عمر ملقاولت البناء )�س.ذ.م.م( وميثلها مديرها ال�سيد/ حممد فتحي ال�سيد 
حممود ب�سفته مدير وميثله: علي �سلطان علي احلداد قد اقام عليك الدعوى 
بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/4 
من  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2E.22 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/663   جتاري جزئي                                      

الق��ام��ة مبا  للتجارة جمهول حم��ل  امل��دخ��ل  /1-  يونيك لي��ن  اىل اخل�سم 
ح�سن  �سلمان  حممد  وميثله:  والرويج  للت�سويق  ماجيك  �ساي   / املدعي  ان 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال�سابري  
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   32104( وق��دره  مببلغ 
القانونية من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch2D.19 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/21  جتاري  كلي                

اىل املدعى عليه/1- �سركة قباء لعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية 
معدات  ل�سناعة  الف��ق   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )ذ.م.م( 
بان  نعلنكم  خمري  عبداهلل  عمر  عبدالرحمن  وميثله:  )ذ.م.م(  التهوية 
املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/6/24 يف الدعوى املذكورة 
وقد  ال��دع��وى  املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
�سباحا   9.30 ال�ساعة   2012/7/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  حت��ددت 

بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

مبنا�صبة مرور 4 �صنوات على اختيارها مقرا رئي�صيا لـ اآيرينا 

االإم�رات ت�ضهم يف ر�ضم م�ضتقبل الط�قة املتجددة يف الع�مل
•• اأبوظبي-وام:

ت��ل��ع��ب دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اليوم 
دورا  احلكيمة  لقيادتها  الثاقبة  الروؤية  وبف�سل 
تغري  وق�سايا  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  رياديا 
ال�سدد  بهذا  املبذولة  اجلهود  تكللت  حيث  املناخ 
مقر  لإ�ست�سافة  الإم���ارات  دول��ة  م�ساعي  بنجاح 
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة اآي��ري��ن��ا يف 

اأبوظبي.
واأ����س���ب���ح���ت دول�����ة الإم���������ارات وب��ت��وج��ي��ه��ات من 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
للتعاون  عاملية  من�سة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
والنقا�س العاملي حول موا�سيع الطاقة املتجددة 
وتغري املناخ وذلك من خالل اإ�ست�سافتها للعديد 
من الأحداث واملوؤمترات الدولية الهامة كالقمة 
يف  �سنويا  تعقد  والتي  امل�ستقبل  لطاقة  العاملية 
 2010 اخل��ارج��ي��ة يف  وزارة  وق��ام��ت  اأب��وظ��ب��ي. 
املناخي  التغيري  يف  متخ�س�سة  اإدارة  بتاأ�سي�س 
لإ�سافة  اخل���ارج���ي���ة  ب������وزارة  ال��ط��اق��ة  و�����س����وؤون 
يف  ال��دول��ة  متثيل  ح�سن  ت�سمن  ج��دي��دة  خطوة 
املحافل  الدولة يف  اآيرينا وتعزيز م�ساركة  وكالة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وتنظيم  ال��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة يف جم���ال 
املناخ  تغري  ���س��وؤون  يف  املحلية  اجل��ه��ود  وتن�سيق 
املفاو�سات  جم���ال  يف  ال��دول��ة  م�سالح  وح��م��اي��ة 

الدولية ذات ال�سلة.
29 ي��ون��ي��و م����رور اأربع  وي�����س��ادف غ���دا ال�����س��ب��ت 
اإخ��ت��ي��ار دول����ة الإم�������ارات العربية  ���س��ن��وات ع��ل��ى 
للوكالة  الرئي�سي  املقر  لتكون  بالإجماع  املتحدة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة اآي���ري���ن���ا وذل�����ك يف 
الإجتماع الذي عقد مبدينة �سرم ال�سيخ امل�سرية 

يف يونيو 2009.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية التزام الإمارات العربية املتحدة ك�سريك 
فاعل لكل من الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
اإىل  الرامية  الأع�ساء يف اجلهود  وال��دول  اأيرينا 
اإىل  املتجددة و�سول  الطاقة  ت�سجيع منو قطاع 
مناف�سة بقوة يف ال�سوق العاملية . وقال �سموه اإن 
داعما لالبتكار  الإم��ارات تعد مركزا عامليا  دولة 
يف جمال الطاقة املتجددة ولذلك هي تتطلع اإىل 
العمل مع كافة الأع�ساء يف الوكالة مبا ي�سهم يف 
حتفيز اعتماد حلول الطاقة املتجددة على نطاق 
�سموه  واأ���س��اف   . العامل  اأنحاء  وا�سع يف خمتلف 
جمال  يف  الب��ت��ك��ار  ب��دع��م  ملتزمة  الإم�����ارات  اإن 
الطاقة حيث ينبع من القناعة الأكيدة مب�ستقبل 
دورا  تلعب  التي  املتجددة  الطاقة  مل�سادر  م�سرق 
حموريا يف توفري الكهرباء للمجتمعات الريفية 
واحلد  الكربونية  النبعاثات  خف�س  يف  وت�سهم 
. واأع��رب �سموه  املناخ  من تداعيات ظاهرة تغري 
عن تقديره للثقة الغالية باختيار الإمارات مقرا 
موؤكدا  املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  دائما 
قدرة الدولة على حتمل امل�سوؤولية لتوفري ركائز 
�سلبة ل�سمان العمل وفق اأ�س�س تقوم على احلوار 
اأج��ل حتقيق تقدم  الأط���راف من  البناء بني كل 

فعلي يحقق م�سلحة جميع الأع�ساء . 
ولفت �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اإىل 
اأن اأنظار العامل تتجه اليوم اإىل الوكالة الدولية 
بالتو�سل  الأم��ل  ملوؤها  بعيون  املتجددة  للطاقة 
تغري  لتداعيات  الت�سدي  على  ق��ادرة  حلول  اإىل 
اآيرينا �ستكون من�سة فاعلة  باأن  املناخ وكلنا ثقة 
و�سولها  و�سمان  الطاقة  اأم��ن  حتقيق  يف  ت�سهم 

للجميع.
ومنذ اإختيار اأبوظبي لتكون مقر الوكالة الدولية 
الإم���ارات مل  دول��ة  ف��اإن  اآيرينا  املتجددة  للطاقة 
تاأل جهدا يف توفري الإمكانات والقدرات الالزمة 
واأهدافها  ا�سراتيجيتها  ودع��م  الوكالة  لإجن��اح 
وخططها امل�ستقبلية وذلك اإنطالقا من قناعتها 
التي  امل�ستقبل  طاقة  ه��ي  املتجددة  الطاقة  ب��اأن 

يتجه اإليها العامل كله.
وجاء فوز دولة الإم��ارات ترجمة لتقدير العامل 
التي  لقيادتها  احلكيمة  وال��ت��وج��ه��ات  ل�سيا�سة 
جلبت لها اإح��رام اجلميع .. وتعبريا عن الثقة 

ال���دول���ي���ة ب��ت��وج��ه��ات دول����ة الإم�������ارات يف جمال 
مقر  اإ�ست�سافة  على  وقدرتها  املتجددة  الطاقة 
اآيرينا بكفاءة عالية وم�ساهمتها يف رفع م�ستوى 
الوعي باأهمية هذا النوع من الطاقة من خالل 
م�سروعاتها وخططها الرائدة يف هذا ال�ساأن. كما 
على  موقعها  ليعزز  الإم���ارات  دول��ة  اإختيار  ج��اء 
خريطة العامل كدولة موؤثرة يف توجيه اإهتماماته 
واأولوياته الرئي�سية .. وبعد اأن اأجنزت المارات 
تاريخها حيث  دبلوما�سية يف  اأك��ر مهمة  بنجاح 
كان للدبلوما�سية الإماراتية الن�سطة بقيادة �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 

دور هام يف الفوز الذي حتقق.
وقاد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد خالل الفرة 
التي �سبقت عملية الت�سويت كتيبة الدبلوما�سية 
الإماراتية يف ملحمة رائعة كان عنوانها الت�سميم 
والتخطيط والعمل املتكامل والثقة بالقدرة على 
.. مب�ساركة جمموعة كبرية من  الن�سر  حتقيق 

اجلهات املحلية والقطاع اخلا�س.
ح��ي��ث زار خ��الل��ه��ا ال��وف��د الإم����ارات����ي اأك����ر من 
ظل  يف  ج��دا  �سعبة  كانت  مهمة  يف  دول��ة   70
والنم�سا  اأمل��ان��ي��ا  وه��م��ا  اآخ��ري��ن  مناف�سني  وج���ود 
واللذان لهما تاريخ طويل مع املنظمات الدولية 
 ... املتجددة  الطاقة  جمال  يف  عامليا  ومتقدمان 
اأما دولة الإمارات البلد الرابع املناف�س فقد كانت 
اأمام جتربة جديدة ورغم ذلك كانت نتيجة هذه 

املهمة الدبلوما�سية الكبرية انت�سارا م�سرفا.
و�ساهمت احلملة يف تعزيز العالقات الدبلوما�سية 
ب���ني ال����دول����ة وع�����دد م���ن ال������دول ح��ي��ث مت فتح 
ال��دول خا�سة  ع��دد من  مع  دبلوما�سية  عالقات 
الدول اجلزرية ودول املحيط الهادي والتي جاء 
زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  اإع��الن  اإثرها  على 
املحيط  دول  مع  ال�سراكة  برنامج  عن  نهيان  اآل 
50 م��ل��ي��ون دولر  ال���ه���ادي وت��خ�����س��ي�����س م��ب��ل��غ 
اأمريكي لدعم م�ساريع الطاقة املتجددة يف هذه 
�سراكات  فتح  يف  احلملة  �ساهمت  كما   .. ال���دول 
وعالقات اإقت�سادية مع عدد من الدول مل ي�سبق 
مل�سوؤول اإمارتي اأن قام بزيارتها مثل عدد من دول 

اأمريكا اجلنوبية.
وات�����س��م��ت احل��م��ل��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الإم���ارات���ي���ة 
بثالث مميزات زادت من فعاليتها .. الأوىل اأنها 
اختارت اأ�سعب الطرق لكنها اأكرها تاأثريا وهي 
الت�سال املبا�سر من خالل الزيارات املكوكية ما 
اأوجد فر�سة حقيقية للتفاعل واحلوار والإقناع 

بامللف الإماراتي.
اأما ال�سمة الثانية التي ميزت احلملة فهي الكفاءة 
واحل��رف��ي��ة ال��ك��ب��ريت��ان يف ال��ت��ع��ب��ري ع���ن موقف 
ال��دول��ة م��ن خ���الل الأرق�����ام والإح�������س���اءات التي 
اأظهرت مدى الهتمام الإماراتي بق�سية الطاقة 
ل�  �ستقدمه  ال���ذي  وال��دع��م  ناحية  م��ن  امل��ت��ج��ددة 
اآي��ري��ن��ا من  ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة امل��ت��ج��ددة 
�سمو  ف����اإن  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  .. ويف  اأخ�����رى  ن��اح��ي��ة 
اآل نهيان قد ا�ستطاع يف  ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
جولته اخلارجية اأن يعر�س ملف الدولة بكفاءة 
التاأييد باإختيار دولة الإمارات  كبرية �سمنت له 

بالإجماع خالل اجتماع �سرم ال�سيخ .
اأما ال�سمة الثالثة فهي اأن �سيق الوقت مل مينع 
الدبلوما�سية الإماراتية من ر�سم خطة حتركها يف 
ات�ساع العامل كله حيث ذهبت وفود دولة الإمارات 
اإىل دول العامل كافة .. وميثل العدد ال�سخم من 
الدول التي متت زيارتها يف هذا الوقت الق�سري 
اإرادة  يعك�س  الإماراتية  للخارجية  كبريا  اإجن��ازا 
العميق  الوطني  واحل�س  لديها  املتقدة  التحدي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ل���دى 
بالنهار يف عمل م�ستمر حتى  الليل  ال��ذي و�سل 
اآخر حلظة من اأجل حتقيق هذا الإجناز الوطني 
ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه دولة  اإن ه����ذا الإجن������از  ال���غ���ايل. 
انت�سار وط��ن��ي عزيز  اأن���ه  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإم����ارات 
النا�سئة كلها  العربي والدول  للعامل  انت�سار  هو 
وجود  من  حمرومة  طويلة  �سنوات  ظلت  والتي 
ف��ه��ذه هي   .. ف��ي��ه��ا  اأي م��ق��ر لأي وك��ال��ة دول��ي��ة 
ال�سرق  م��ن  دول��ة  فيها  تنجح  التي  الأوىل  امل��رة 

وهذا  دولية  منظمة  مقر  ا�ست�سافة  يف  الأو�سط 
ل��دور فاعل لهذا اجل��زء من العامل  يفتح املجال 
اأجندة اهتمامات العامل يف ق�سية من  يف تقرير 
اأهم الق�سايا املطروحة على �ساحته انطالقا من 

اأبوظبي وهي ق�سية الطاقة املتجددة.
وجاء فوز دولة الإمارات بثقة العامل وا�ست�سافة 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  الدائم  املقر 
اآيرينا نتيجة لهذه احلملة الدبلوما�سية املكثفة 
جهود  ولت�سافر  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي 
الدولة مبا فيها م�سدر  املعنية يف  كافة اجلهات 
التي ج�سدت للعامل التزام الدولة اجلدي بدعم 

وتطوير قطاع الطاقة املتجددة.
ل��ل��ط��اق��ة املتجددة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وت��اأ���س�����س��ت 
اآيرينا يف ال�ساد�س والع�سرين من يناير 2009 
باأملانيا  ب��ون  يف  عقد  ال��ذي  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  يف 
بالتوقيع على  دول��ة   75 الحت��ادي��ة حيث قامت 

النظام الأ�سا�سي للوكالة.
خطت  عملها  لإنطالق  الأرب��ع  ال�سنوات  وخ��الل 
اآيرينا خطوات هامة لتكون منظمة عاملية �ساملة 
ع�سويتها  ت�سمل  حيث  العامل  دول  معظم  ت�سم 
يف  مبهامها  الوكالة  وتقوم  دول��ة..   160 حاليا 
وتعزيز  الطاقة  م�سادر  تنويع  وحتفيز  ت�سجيع 
ان��ت�����س��ار م�����س��اري��ع وح��ل��ول ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
خمتلف اأنحاء العامل وت�سجيع ا�ستخدام م�سادر 

الطاقة املتجددة يف �ستى اأنحاء العامل.
تاأثري  لها  ك��ان  مهمة  جن��اح��ات  اآي��ري��ن��ا  وحققت 
وت�سهيل  ال�سيا�سات  تطوير  �سعيد  على  ملمو�س 
الفنية  البيانات  وتوفري  التمويل  على  احل�سول 
امل�سورة  امل��ت��ج��ددة وت��ق��دمي  ب��ال��ط��اق��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
ال�سناعية  ال�����دول  م���ن  ل��ك��ل  ال��ع��م��ل��ي  وال���دع���م 
والبلدان النامية وم�ساعدتها على حت�سني الأطر 
التنظيمية وبناء القدرات وت�سهيل الو�سول اإىل 
بيانات  فيها  مب��ا  ال�سلة  ذات  امل��ع��ل��وم��ات  جميع 
واأف�سل  املتجددة  الطاقة  اإمكانات  عن  موثوقة 
املمار�سات واآليات مالية فعالة للدولة من اأحدث 
الدولة  م�ستوى  وعلى  التكنولوجية.  اخل���رات 
من  املحلية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  يف  ال��وك��ال��ة  �ساهمت 
خ��الل ب��رام��ج ال��ت��دري��ب وال��ت��وا���س��ل امل�ستمر مع 
يف  ويجتمع  واجل��ام��ع��ات.  احلكومية  املوؤ�س�سات 
األ��ف ومائتي م�سارك  اأك��ر من  اأبوظبي كل عام 
دولية  دول���ة و30 منظمة   160 م��ن  اأك���ر  م��ن 
عن  ممثلني  اإىل  اإ���س��اف��ة   .. اأك��ادمي��ي��ة  وموؤ�س�سة 
ال�سنوي  الجتماع  للم�ساركة يف  القطاع اخلا�س 
اإىل  اإ���س��اف��ة  اآي��ري��ن��ا  ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام��ة  للجمعية 
الإجتماعات اخلا�سة باملجل�س التنفيذي للوكالة 
م��ن خالله  تناق�س  وال���ذي   .. الأخ���رى  واللجان 
الوكالة  عمل  برنامج  اخلا�سة  ال�سوؤون  ال��دول 
ال�ستخدام  لزيادة  وال�سراتيجيات  وال�سيا�سات 
اأنحاء  املتجددة يف جميع  الطاقة  مل�سادر  الفاعل 
للطاقة  الدولية  الوكالة  تاأ�سي�س  ومنذ  العامل. 
الإماراتية  العا�سمة  اإ�ست�سافت  اآيرينا  املتجددة 
الوكالة  مل��ج��ل�����س  اإج��ت��م��اع��ات  خ��م�����س��ة  اأب���وظ���ب���ي 

الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا .
اإجتماعات  ث���الث���ة  اأب���وظ���ب���ي  ا���س��ت�����س��اف��ت  ك��م��ا 
دولة  اأك�����دت  ح��ي��ث  اآي��ري��ن��ا  ل����  ال��ع��ام��ة  للجمعية 
الإمارات يف الإجتماع الأول للوكالة والذي عقد 
الطموحة  مبادراتها  موا�سلة   2011 اأبريل  يف 
الطاقة  حلول  ون�سر  والتطوير  البتكار  لدعم 
املتجددة والتقنيات النظيفة واللتزام مبوا�سلة 
العمل على تطوير م�سادر جديدة للطاقة ودمج 
مبا  وا�سع  جت��اري  نطاق  على  ا�ستخدامها  ون�سر 
على  يعتمد  م�����س��ت��دام  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  ي�سهم 

الطاقة النظيفة.
وزاريا  اجتماعا  العامة  اجلمعية  اأعمال  و�سهدت 
رفيع امل�ستوى متحور حول مناق�سات ا�سراتيجية 
ب�����س��اأن ال�����س��ب��ل ال��ت��ي ���س��ت��ت��ي��ح حت��ق��ي��ق الأه�����داف 
الوكالة.  يف  الأع�����س��اء  ال���دول  قبل  م��ن  املن�سودة 
وح�����س��ر الج��ت��م��اع م��ا ي��ق��رب م��ن 800 موفد 
واأكر من 90 وزيرا من 150 دولة اإ�سافة اىل 
عدد من ممثلي الوكالت التابعة لالأمم املتحدة 
 .. احلكومية  غري  والهيئات  الدولية  والوكالت 

مديرا  اأم���ني  ع��دن��ان  ال�سيد  اختيار  خ��الل��ه  ومت 
اآيرينا  املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  عاما 
الثاين  الإجتماع  ويف  �سنوات.  اأرب��ع  متتد  لولية 
برنامج  اإق����رار  مت   2012 يناير  يف  عقد  ال���ذي 
 2011 يف  ق��درت  التي  الوكالة  وميزانية  عمل 
الجتماع  يف  و���س��ارك  دولر.  مليون   25 بنحو 
معايل بان كي مون الأمني العام لالأمم املتحدة 
األ��ف م��ن امل�ساركني  اأم���ام نحو  األ��ق��ى كلمة  ال��ذي 
مي��ث��ل��ون 137 دول���ة والإحت�����اد الأوروب�����ي و57 
حققه  ال��ذي  الباهر  بالنجاح  فيها  اأ�ساد  منظمة 
الدولية للطاقة  ال�سنة  اإنطالق  الجتماع ع�سية 
امل�ستدامة للجميع والتي مت الإعالن عنها خالل 
وقال  امل�ستقبل.  لطاقة  العاملية  القمة  فعاليات 
الأمني العام لالأمم املتحدة اإن الطاقة املتجددة 
مل���ب���ادرة التنمية  ال���ث���الث  ال��رك��ائ��ز  اإح�����دى  ت��ع��د 
م�ساعفة  اإىل  تهدف  والتي  للجميع  امل�ستدامة 
عام  بحلول  املتجددة  الطاقة  م��ن  ال��ع��امل  ح�سة 
العاملي  الو�سول  حتقيق  اإىل  بالإ�سافة   2030
على  وب��ن��اء  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  وم�ساعفة  للطاقة 
تن�سيبها  اآي��ري��ن��ا مت  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ك��ب��رية  اخل����رة 
�سمن  املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  اجلهود  لقيادة 
ال�ستدامة  اأنه ل ميكن حتقيق  املبادرة مو�سحا 
اآيرينا  .. ولقد قدمت وكالة  اأفعال منفردة  عر 
هذا  يف  امل��ط��ل��وب  ال�سيا�سي  ال��داف��ع  جانبها  م��ن 
جلهودنا  الالزمة  التوجيهات  جانب  اإىل  املجال 
. واأو���س��ح ب��ان ك��ي م��ون اأن اآي��ري��ن��ا ���س��ت��وؤدي دورا 
مب�ساعفة  امل���ب���ادرة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  يف  رئي�سيا 
العاملي  الطاقة  مزيج  املتجددة يف  امل�سادر  ح�سة 

بحلول عام 2030.
يناير  يف  عقد  ال��ذي  الثالث  اآي��ري��ن��ا  اجتماع  اأم��ا 
املا�سي �سمن فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 
الطاقة  تكلفة  انخفا�س  ناق�س  فقد   2013
توليد  جتعل  التي  املتقدمة  والتقنيات  املتجددة 
واأكر  تكلفة  اأق���ل  وت��وزي��ع��ه��ا  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

كفاءة.
و���س��ه��د الج��ت��م��اع ث��الث�����ة اإع���الن���ات ب����ارزة اأولها 
ال��ك�����س��ف ع���ن ت��و���س��ع��ة ك���رى ل��الأط��ل��������س العاملي 
العامل لتقييم  اأكر م�سروع يف  املتجددة  للطاقة 
موارد الطاقة ال�سم�س�ية والرياح والذي يت�سمن 
بيانات مهمة حول جودة موارد الطاقة املتجددة 

يف جميع اأنحاء العامل.
وت��ع��ه��دت 25 دول���ة مب��ا يف ذل��ك دول���ة الإم����ارات 
لدعم  التقنية  وامل�����س��اه��م��ات  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ت��ق��دمي 
م�سروع تقييم املوارد. ويعد الأطل�س العاملي اأكر 
مبادرة من نوعها تهدف لتقييم وت�سنيف موارد 
 .. العامل  م�ستوى  على  املتاحة  املتجددة  الطاقة 
فهو يجمع بيانات وخرائط من خمتلف املوؤ�س�سات 
وال�����س��رك��ات وي��ر���س��م ���س��ورة متكاملة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
الرياح  ال�سم�سية وطاقة  الطاقة  ملوارد  ومف�سلة 
ومن املخطط اأن يتو�سع خالل العامني املقبلني 

لي�سمل اأ�سكال الطاقة املتجددة الأخرى.
ع��ن من�سة عمل مفتوحة  ع��ب��ارة  ه��و  والأط��ل�����س 
على الإنرنت متاحة للجميع على موقع الوكالة 
الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا .. ومت ت�سميمه 
ملوارد  املتاحة  بالإمكانيات  الوعي  م�ستوى  لرفع 
ال�سركات واملوؤ�س�سات  املتجددة وم�ساعدة  الطاقة 
اأ�سواق  يف  املجال  هذا  يف  لال�ستثمار  ت�سعى  التي 
اأداة يف غاية  ال��ع��امل��ي  الأط��ل�����س  ج��دي��دة. وي��ق��دم 
املبذولة  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  يف  ت�سهم  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
مل�ساعفة ح�سة الطاقة املتجددة يف العامل بحلول 
اإطالق  الثاين يف  الإع���الن  2030. ومتثل  ع��ام 
املتجددة  الوكالة خلريطة طريق عاملية للطاقة 
املتحدة  ل��الأمم  والإر���س��اد  التوجيه  تقدم  وال��ت��ي 
اأه��داف عام  وال��دول الأع�ساء حول �سبل حتقيق 
م�ساعفة ح�سة الطاقة املتجددة  ب�ساأن   2030
الثالث  الج��ت��م��اع  و�سهد  ال��ع��امل.  م�ستوى  على 
لدورة  الطلبات  ت�سلم  ب��دء  ع��ن  الإع���الن  كذلك 
اأبوظبي  �سندوق  يقدمها  التي  الأوىل  التمويل 
للتنمية اإىل اآيرينا والتي �سيتم مبوجبها �سرف 
على  دولر  مليون   350 بقيمة  مي�سر  مت��وي��ل 
يف  املتجددة  الطاقة  مل�ساري�ع  �سن�وات  �سبع  م��دى 

الإم���ارات عن  دول��ة  اأعلنت  كما  النامية.  ال�����دول 
الوكالة  م��ق��ر  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ر�سميا  م�سادقتها 
الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا لتكون بذلك اأول 
رئي�سيا  مقرا  املنطقة  من  تتخذ  دولية  منظمة 
الوكالة  مكانة  توطيد  التفاقية يف  وت�سهم  لها. 
كمركز عاملي موؤثر يف قطاع الطاقة املتجددة واأول 
مقرا  الأو���س��ط  ال�سرق  من  تتخذ  دولية  منظمة 
للطاقة  الدولية  الوكالة  التفاقية  ومتنح  لها. 
واحلماية  واملزايا  احلقوق  كافة  اآيرينا  املتجددة 
العام  التي تتمتع بها املنظمات الدولية. وخالل 
مل�سروع  الإم��ارات  بتد�سني  اآيرينا  اجل��اري رحبت 
اأ�سخم  �سم�س1 الذي نفذته م�سدر والذي يعد 
حمطات الطاقة ال�سم�سية املركزة يف العامل حتى 
ال�سرق  ب��ت��ح��ول منطقة  ت����وؤذن  خ��ط��وة  ال��ي��وم يف 
ا�ستخدام الطاقة النظيفة لتعزيز  الأو�سط نحو 

عملية النمو يف امل�ستقبل. 
وبلغت التكلفة الإجمالية للم�سروع 600 مليون 
 2.5 م�ساحة  على  متتد  وه��ي   .. اأمريكي  دولر 
..و�ستزود  الغربية  املنطقة  يف  م��رب��ع  كيلومر 
من  م��ي��غ��اواط   100 ب���  الوطنية  الطاقة  �سبكة 
الطاقة الكهربائية امل�ستدامة واملتجددة مبا يحد 
لتوفري  ويكفي  الأحفوري  الوقود  ا�ستهالك  من 

منزل. األف  اإمدادات الكهرباء لنحو 20 
للطاقة  حمطة  اأك��ر  بافتتاح  اآيرينا  رحبت  كما 
والتي  اأف��ري��ق��ي��ا  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة يف  ال�����س��م�����س��ي��ة 
املوريتانية بالتعاون مع �سركة  د�سنتها احلكومة 
اأبريل  م�����س��در يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة  اأب���وظ���ب���ي 
املا�سي ا�سافة اىل امل�ساريع الخرى التى نفذتها 
للطاقة  خيما�سولر  حمطة  مثل  م�سدر  �سركة 
لندن  م�سفوفة  و  ا�سبانيا  يف  امل��رك��زة  ال�سم�سية 
لطاقة الرياح البحرية باململكة املتحدة وحمطة 
ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح بجمهورية ال�سي�سل 
اأن��ظ��م��ة الطاقة  اأف��غ��ان�����س��ت��ان ل��ت��وف��ري  وم�����س��روع 
ال�سبكة.  الكهرو�سوئية خارج  بالألواح  ال�سم�سية 
ذات  واملوؤ�س�سات  اجلهات  مع  التعاون  جم��ال  ويف 
العالقة وقعت اآيرينا مع هيئه كهرباء ومياه دبى 
امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  بهدف  تفاهم  مذكرة 
اإم���ارة دب��ي يف اإط���ار توجيهات وروؤي���ة �ساحب  يف 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
�سموه  اأطلقها  التي  الأم��د  وامل��ب��ادرة طويلة  دب��ي 
م�ستدامة  لتنمية  اأخ�����س��ر  اق��ت�����س��اد  ���س��ع��ار  حت��ت 
اإط������ار عمل  ت���وف���ري وو����س���ع  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي 
مع  والوكالة  الهيئة  بني  التعاون  �سبل  وتي�سري 
من  وال�ستفادة  ال�ستخدام  عملية  وتعزيز  دع��م 
ودعم عمليات تطوير وتطبيق  املتجددة  الطاقة 
ال�سيا�سات الالزمة والأطر التنظيمية من خالل 

الن�سطة امل�سركة التي تخدم �سالح الطرفني.
اأعلنت م�سدر العام املا�سي عن تر�سية عقد  كما 
ت�سميم وت�سييد جممع مقرها الرئي�سي اجلديد 
والذي ي�سم اأي�سا املقر الرئي�سي للوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة اآيرينا .
�سيف  يف  ال��ب��ن��اء  اأع��م��ال  ا�ستكمال  امل��ق��رر  وم���ن 
متعدد  امل���ج���م���ع  ���س��ي��ك��ون  ح���ي���ث   2014 ع�����ام 
ال�ستخدامات من اأكر املباين تطورا واإ�ستدامة 
على م�ستوى دولة الإمارات واأحد املعامل البارزة 
تقنيات  امل��ج��م��ع  و���س��ي��ط��ب��ق  م�����س��در  م��دي��ن��ة  يف 
متطورة يف جمال تعزيز كفاءة الطاقة واملباين 

اخل�سراء وتر�سيد ا�ستهالك املياه.
اآي���ري���ن���ا وم��ع��ه��د م�����س��در للعلوم  اأع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
والتكنولوجيا بالتعاون مع �سركائهما الداعمني 
عن الإط��الق التجاري ل� اأطل�س الإم��ارات ملوارد 
الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح .. ففي 25 يناير 
2012 وقع معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا 
وال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة امل��ت��ج��ددة اآي��ري��ن��ا يف 
�سامل  اأطل�س  لتطوير  تفاهم  م��ذك��رة  اأب��وظ��ب��ي 
ومفتوح جلميع موارد طاقتي ال�سم�س والرياح. 
جمال  يف  الطرفني  تعاون  على  امل��ذك��رة  ون�ست 
لأن�سطة  امل�����س��رك  والتنفيذ  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل 
امل�سروع واإجراء التحليالت والدرا�سات البحثية 
والفنية  املنهجية  النواحي  يف  التوافق  وحتقيق 

ذات  للبيانات  وال��دق��ة  ال�سفافية  �سمان  واآل��ي��ات 
ال�سلة بالطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح.

وا�ست�سافت اآيرينا م�ساورات رفيعة امل�ستوى حول 
النطاق يف جم��ال ت�سريع  وا���س��ع  ت��ع��اون  اإط���الق 
ن�سر حلول الطاقة املتجددة يف القارة الإفريقية. 
و�سارك يف الجتماع نحو 45 دولة اأفريقية مع 
30 وزي��را وم�ساعد وزي��ر يف حني  ح�سور نحو 
اأكد عدد من املمثلني رفيعي امل�ستوى من الحتاد 
الأفريقي ومندوبني غري اأفارقة رفيعي امل�ستوى 
م�ساركتهم مبن فيهم ممثلون عن منظمة الأمم 
والهيئة  ي��ون��ي��دو  ال�سناعية  للتنمية  امل��ت��ح��دة 
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ اآي بي �سي 
�سي وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة يونيب والهند 
وال��ي��اب��ان والإم����ارات  واأمل��ان��ي��ا وفرن�سا  وال�����س��ني 
ال����وزاري اإىل  امل��ت��ح��دة. ودع��ا الج��ت��م��اع  العربية 
ال���ب���دء ب��ع��م��ل��ي��ة ط��م��وح��ة ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى تطوير 
الإفريقية  للقارة  وا�سراتيجيات  �سيناريوهات 
بهدف  القارة  نطاق  كامل  على  مبادرة  واإط��الق 
القيود  مل��ع��اجل��ة  ف��ي��ه��ا  الق���ت�������س���ادات  حت�����س��ري 
احلالية التي تعيق ن�سر حلول الطاقة املتجددة.

اجتماعا يف  ال��ه��ادئ  املحيط  دول  ق��ادة  كما عقد 
بيانا  ختامه  يف  اأ���س��دروا  اآيرينا  نظمته  اأبوظبي 
املقرحة من قبل  الأن�سطة  تاأييد  فيه  عاما مت 
الطاقة  ن�����س��ر  ت�����س��ري��ع  اإىل  وال���رام���ي���ة  ال��وك��ال��ة 
املتجددة يف هذه املنطقة احليوية والهامة والتي 
على  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  رئي�سية  ب�سورة  تعتمد 
زعماء  الإجتماع  يف  و�سارك  الأح��ف��وري.  الوقود 
واأع�ساء  ال��ه��ادئ  امل��ح��ي��ط  منطقة  يف  دول  ���س��ت 
اآيرينا يف كل من جزر كوك ووليات ميكروني�سيا 
مار�سال  وج����زر  وك��ريي��ب��ا���س  وف��ي��ج��ي  امل��ت��ح��دة 
وب��اب��وا غينيا اجلديدة  وب���الو  ون��ي��ي��وي  ون����اورو 
و�ساموا وجزر �سليمان وتوجنا وتوفالو وفانواتو 
ح��ي��ث مت خ��الل��ه ب��ح��ث ال����دور امل��ق��رح للوكالة 
اأ�سحاب  مع  التعاون  وفر�س  الن�سر  ت�سريع  يف 
الجتماع  ق��دم  كما  التنمية.  و�سركاء  امل�سلحة 
اإر�سادات حول املقرحات اجلديدة التي تقدمت 
ت���واف���ق ه���ذه املقرحات  ل�����س��م��ان  ال��وك��ال��ة  ب��ه��ا 
اأه��داف واأول��وي��ات �سيا�سة ق��ادة دول املحيط  مع 
باأن�سطة وكالة  بيانهم  القادة يف  الهادئ. ورحب 
اآيرينا ووافقوا على العمل مع الوكالة لتخطيط 
املنطقة  دول  املتجددة يف  الطاقة  مدى جاهزية 
وذل���ك ب��ه��دف ا���س��ت��ط��الع وق��ي��ا���س ف��ر���س تنفيذ 
وحتديد الطرق الكفيلة بت�سييق الهوة املوجودة 
يف هذا ال�سياق . ويف مطلع يونيو اجلاري �ساركت 
خالل  املتجددة  الطاقة  ن��ادي  اإط��الق  يف  اآيرينا 
الإحتفال الذي اأقيم يف العا�سمة الأملانية برلني 
النادي  وي��ع��د  ال��ع��امل��ي.  ال��ب��ي��ئ��ة  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
اإىل تعزيز  حتالفا �سيا�سيا رفيع امل�ستوى يهدف 
قطاع الطاقة املتجددة ون�سر تقنياته باعتبارها 
م�ستقبل  اإىل  للو�سول  الأ�سا�سية  العنا�سر  اأحد 
اآيرينا لإن�ساء  م�ستدام واأكر ازده��ارا. وتخطط 
الطلب  بتلبية  ي�سهم  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  مم��ر 
�سرق  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ال��ط��اق��ة  على  املتنامي 
وج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا. ويجمع امل��م��ر اأك���ر م��ن 20 
دولة تعمل جنبا اإىل جنب لبناء الأ�س�س الالزمة 
لإح����داث حت���ول ج��وه��ري ن��ح��و اع��ت��م��اد تقنيات 
الكهربائية.  الطاقة  لتوليد  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
الدولة  وب�سفتها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اإن 
وحجم  وزن  م��ن  مهمة  دول��ي��ة  ملنظمة  امل�سيفة 
اآيرينا اأ�سبحت �سريكا اأ�سا�سيا يف �سياغة الأجندة 
العاملية يف جمال الطاقة املتجددة مما يعزز من 
للدبلوما�سية  والفاعل  والبناء  الإيجابي  ال��دور 
الإماراتية. وت��زداد اأهمية هذا ال��دور من خالل 
للوكالة  العامة  اجلمعية  اإجتماع  بني  التزامن 
وفعاليات  وموؤمترات  املتجددة  للطاقة  الدولية 
اأ���س��ب��وع اأب��وظ��ب��ي ل��ال���س��ت��دام��ة ف��ف��ي ي��ن��اي��ر من 
للطاقة  عاملية  عا�سمة  اأبوظبي  ت�سبح  ع��ام  كل 
واأب���رز اخلراء  ال��دول  ق��ادة  توافد  املتجددة مع 
الطاقة  اأم��ن  �سمان  �سبل  ملناق�سة  وامل�����س��وؤول��ني 
ومبادئ  اأ�س�س  على  قائم  م�ستقبل  وبناء  واملياه 

التنمية امل�ستدامة. 

الت�ضخم يف اإيط�لي� يرتفع 1.2 % يف يونيو 
•• روما-يو بي اأي:

الهيئة  عن  الإيطالية  )اأن�سا(  اأنباء  وكالة  �سنوي..ونقلت  اأ�سا�س  على  يونيو  حزيران  % يف   1.2 بن�سبة  اإيطاليا  يف  الت�سخم  معدل  ارتفع 
ال�سهر  مع  مقارنة  املا�سي،  يونيو  حزيران  الوطنية الإيطالية لالإح�ساء )اإ�ستات(، اأن معدل الت�سخم يف البالد ارتفع بن�سبة 1.2 % يف 

عينه من العام املا�سي، بعد اأن كان �سجل ارتفاعاً �سنوياً ن�سبته 1.1 % يف اأيار مايو، وني�سان اأبريل املا�سيني.
وارتفعت الأ�سعار بن�سبة 0.3 % بني �سهري اأيار مايو، وحزيران يونيو املا�سيني، وبخا�سة جراء ارتفاع اأ�سعار الطاقة.

وارتفع موؤ�سر �سلة امل�ستهلك للمواد الأولية يف حزيران يونيو املا�سي بن�سبة 1.7 % على اأ�سا�س �سنوي، بعد اأن كان ارتفع بن�سبة 1.5 % 
يف اأيار مايو املا�سي. اإىل ذلك، تراجع موؤ�سر اأ�سعار املنتجني الإيطاليني يف اأيار مايو املا�سي لل�سهر الثالث على التوايل، يف اإ�سارة اإىل زيادة 
الركود القت�سادي يف البالد. واأعلنت )اإ�ستات( اأن اأ�سعار املنتجني تراجعت بن�سبة 1 % يف اأيار مايو مقارنة مع ال�سهر عينه من العام املا�سي، 
وبن�سبة 0.1 % مقارنة مع ني�سان اأبريل من العام اجلاري. و�سهدت �سناعة امل�سروبات الغازية واملنتجات النفطية املكررة الراجع الأكر يف 

اأيار مايو املا�سي، حيث �سجلت ن�سبة 4.4 % يف الداخل، و7.2 % اإىل اخلارج.

خطة اوروبية بـ8 ملي�رات يورو ملك�فحة البط�لة 
•• بروك�شل-ا.ف.ب:

اتفق القادة الوروبيون يف بروك�سل على ت�سريع عملية �سرف مبلغ �ستة مليارات يورو �سبق لهم وان تقرر ر�سدها ملكافحة البطالة لدى ال�سباب، كما قرروا 
زيادة هذا املبلغ اىل ثمانية مليارات يورو. ومبلغ ال�ستة مليارات يورو كان مدرجا يف املوازنة الوروبية لالعوام 2014-2020 على ان ي�سرف ملكافحة 
البطالة لدى ال�سباب على مدى هذه ال�سنوات ال�سبع، غري ان املفو�سية الوروبية اقرحت �سرف هذه الموال على مدى عامني ملزيد من الفعالية يف 
مكافحة بطالة ال�سباب. وخالل قمتهم يف بروك�سل وافق القادة الوروبيون على مقرح املفو�سية، ل بل انهم ذهبوا ابعد منه وقرروا زيادة املبلغ اىل ثمانية 

مليارات يورو، وذلك يف اطار املبادرة من اجل ال�سباب املخ�س�سة للمناطق التي ت�سجل اعلى ن�سب لبطالة ال�سباب وهي موزعة على 13 دولة اوروبية.
وقال رئي�س الحتاد الوروبي هريمان فان رومبوي خالل موؤمتر �سحايف ان اللجوء اىل املبادرة من اأجل ال�سباب �سيركز على ال�سنتني الوليني اي 2014 
و2015. وا�ساف انه بف�سل املرونة التي تقررت يف ادارة موازنة العوام 2014-2020 والتي جتيز اعادة تخ�سي�س الموال غري امل�ستخدمة فان املبادرة 
من اجل ال�سباب �ستكون اكر من ال�ستة مليارات يورو. من املفر�س ان تبلغ ثمانية مليارات يورو على القل، بح�سب التوقعات . وبح�سب دبلوما�سي اوروبي 

فان ابرز الدول التي �ست�ستفيد من املبادرة يف 2014 �ستكون ا�سبانيا، اليونان، ايطاليا وفرن�سا.
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العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/302   جت جز- م ت-  ب- اأظ

المارات   اجلن�سية:  ع  م  �س  املتكاملة  لالت�سالت  المارات  �سركة  مدعى/ 
مدعي عليه: حممد �سنوا حممد اجلن�سية: الهند مو�سوع الدعوى: مطالبة 
حممد   / اعالنه  املطلوب  قانونية  فائدة   %12  + درهم   12815 بقيمة  مالية 
�سنوا حممد اجلن�سية: الهند    عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/7/23 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/6/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2058   عمايل جزئي                                      
اىل املدعى عليه /1-  �سالون عبداهلل ال�سويدي للرجال- فرع  جمهول حمل 
اق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي / �سجاد احمد  نا�سر ح�سني   قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12624 درهم( وتذكرة عوده 
 .)2013/144819( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000  ( مببلغ 
مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي  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 القل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2118   عمايل جزئي

اىل املدعى عليه /1-  باور كول للتجارة �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / وقار ادري�س حممد ادري�س ملك  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(    47850( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى )2013/144546(. وحددت لها جل�سة 
لذا  القا�سي   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2013/7/2  الثالثاء  يوم 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2320   عمايل جزئي

اىل املدعى عليه /1-  �سالون م�س كويت جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بو�سى احمد عبداهلل احمد   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24772 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف 
املوافق  ال�سكوى )2013/146667(. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  رقم 
2013/7/3 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  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 القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1844   عمايل جزئي

اىل املدعى عليه /1-  مرمي للخدمات الفنية )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد �سريف �سجاد غالم ر�سول  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25547 درهم(  
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى )2013/142941(. وحددت لها جل�سة 
لذا  القا�سي   8.30 �س مبكتب  ال�ساعة   2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم 
بتقدمي ما لديك  قانونيا وعليك  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�سور 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1831   عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  اجل��ه��وري    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
اق���ام عليك  امل��دع��ي / �سوفيان م��ي��اه حممد ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8710 درهم(  
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى )2013/142164(. وحددت لها جل�سة 
القا�سي  لذا  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2013/7/3  يوم الربعاء 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
على  اي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1597   عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  .ذ.م.م  دب��ي  للمقاولت  روبا�ست  �سركة    -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / �سهيل رانا �سم�س احلق قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )6244 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�سائية لل�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   رقم ال�سكوى )2013/141400(. وحددت لها جل�سة 
فانت مكلف  لذا  القا�سي   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2013/7/4  يوم اخلمي�س 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
�سيكون  الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1606   عمايل جزئي

اىل املدعى عليه /1-  �سركة اخلليج الكهروميكانيكي �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد حامد ال�سالم ايوب خان قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19882 درهم(وتذكرة عوده 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت   .)2013/142663( ال�سكوى  رقم  ال��ت��ام     لل�سداد  الق�سائية  املطالبة 
القا�سي   مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/6/30 املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها 
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 القل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر
الفنية  والعمال  التنظيف  خلدمات  كمال  عليه/م�سطفى  املدعي  اىل 
�س. ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 

2013/3/17 يف الدعاوي املذكورة ل�سالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

 والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ 
احلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت 
املدعني من ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة يف اتعاب، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل 

ن�سر هذا العالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
337/2013/13
338/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
حممد �سغري ح�سني عبدالر�سيد هولدير
 جم�سيد ب�سا�س خر�سيد ب�سا�س 

مبلغ املطالبة
8049 درهم+  تذكرة العودة
7162 درهم  + تذكرة العودة

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/485   عمايل جزئي                  
الب�سائع    ح��زم  وخ��دم��ات  للنقل  ان��رن��ا���س��ي��ون��ال  رمي   -1/ عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة   حمل  جمهول 
الم��ني حممد  روح  ل�سالح/ حممد  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  2013/5/16 يف 
وقدره  مبلغا  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  خ��ول��دار  ���س��ادق علي 
11.602 درهما ) احد ع�سر الفا و�ستمائة واثنان درهما( وتذكرة عودة ملوطنه 
وباملنا�سب من  اآخ��ر  ل��دى رب عمل  بالعمل  يلتحق  م��امل  نقدا  او قيمتها  عينا 
الر�سوم وامل�ساريف، واعفت املدعى من ن�سيبه منها، ورف�ست ماعدا ذلك من 
طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/640   مدين كلي                    

اىل املدعى عليه   /1- ابت�سام حجي �سعود ال�سريع    جمهول حمل القامة   مبا ان 
املدعى/بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/12/30 يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ   املدعي  للبنك  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  التجاري  ابوظبي  بنك  ل�سالح/ 
136.396.17 درهم مائة و�سته وثالثون الفا وثالثمائة و�ستة وت�سعون درهما و�سبعة 
ع�سرة فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�سروفات  والر�سوم  ال�سداد  متام 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1419   جتاري كلي                    

اىل امل��دع��ى عليه   /1- رف��ي��ق ر���س��وان حممد رف��ي��ق جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة   مب��ا ان 
املدعى/بنك ابوظبي التجاري   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2013/2/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعى 
وت�سعة  و�ستمائة  )مليونان  درهم   2.639.207.64 مبلغ  املدعى  للبنك  يوؤدي  بان  عليه 
وثالثون الف ومائتان و�سبعة دولر امريكي واربعة و�ستون فل�سا( او ما يعادله بالدرهم 
الماراتي وقت تنفيذ احلكم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
يف 2012/5/21 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �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  10830 بتاريخ 2013/6/29     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/616   مدين كلي                    

اىل املدعى عليهما   /1- عبدال�سالم ا�سماعيل حممد طاهر 2- زينب داد اله رحيمى   
جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة   مب��ا ان امل��دع��ى/ب��ن��ك اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ومي��ث��ل��ه: عبداهلل 
اآل علي   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  خمي�س غريب الناخي 
2013/12/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعى 
عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )270.549.71 درهم( مائتان و�سبعون 
الفا وخم�سمائة وت�سعة واربعون درهما وواحد و�سبون فل�سا وفائدة بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على ال جتاوز ا�سل املبلغ املق�سي به والزمتهما 
بامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     

فى الدعوى رقم 2011/81 تنفيذ مدين
طالب التنفيذ: ن�سال ابراهيم ابو عون  عنوانه: امارة دبي- الكرامة - مطعم يا هال- بناية  422- �سقة 
8 املنفذ �سده: نا�سر احمد ح�سن اجلالبوت واآخرون عنوانه: امارة دبي - زعبيل  انه يف يوم الحد املوافق 
2013/6/30 ال�ساعة 6.00 م�ساء ويف اليام الثالث الثالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www. ا�سافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات على املوقع اللكروين

emiratesauction.ae ( وعلى راغبى ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا بريره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات. 
ح�سة يف قطعة الر�س رقم 635 الكائنة مبنطقة املزهر الوىل امل�ساحة 130.79 مر مربع القيمة : 232283 

درهم مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
 يف الدعوى رقم 2012/1914 جتاري كلي 

املدعى عليه الول/ �سركة ام ئي اند ايه انف�ستمنت ليمتد 
املدعى عليه الثاين/ فتحي خريي احمد �سالح

للقيام مبهمة  املوقرة  البتدائية  تكليفنا من قبل حمكمة دبي  بانه مت  الفادة  نود 
اخلرة احل�سابية يف الدعو املذكورة اعاله، وبناء عليه فاننا نرغب يف الجتماع بكم 
يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �سارع بغداد مقابل مدر�سة اللفية 
الطابق  لالعمال-  بالتنيوم  مركز  بناية  للطالبات-  العليا  التقنية  كليات  بجانب 
الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم 
مو�سوع  ملناق�سة  وذلك  �سباحا   10.00 ال�ساعة  متام  يف   2013/7/3 املوافق  الربعاء 
الدعوى املذكورة اعاله لذا يرجى ا�سطحاب كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية التي 

حتقق دفاعكم يف ح�سور موكلكم او من ينوب عنكم.
النظم للمحا�صبة والتدقيق/حما�صبون قانونيون

اعالن اجتماع خربة
العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     

 يف الق�سية رقم 2013/571 جتاري كلي  ابوظبي
املرفوعة من بنك ام القيوين الوطني �سد: عبداهلل حمد �سليم احلرو�سي 
الدعوى  يف  الها�سمي  ح�سني  اخلبري/  ندب  مت  وقد  انه  وحيث  اجلنيبي 
اعاله، وعليه يعلن ال�سيد/ عبداهلل حمد �سليم احلرو�سي اجلنيبي حل�سور 
متام  يف   2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم  وذلك  عقدة  املزع  اخلرة  اجتماع 
ال�ساعة 1.00 ظهرا وذلك  مبكتبنا بابوظبي  �سارع حمدان بجانب ال�سديق 
للهدايا وانريز للمفرو�سات بنف�س بناية المارات الدولية  لل�سرافة بناية 
وتقدمي  املحدد  املوعد  يف  احل�سور  الرجاء  الول،  الطابق  املريخي  حا�سر 
�سوف  فان اخلرة  تخلفكم عن احل�سور  مالديكم من م�ستندات ويف حالة 

تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ستندات.    
اخلبري امل�صريف
 ح�صني �صامل الها�صمي

اعالن اجتماع خربة

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2009/1348   عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليهما/1-  �سركة اوريجينال بروبريتي �سري�س للو�ساطة العقارية 2- اولينا 
لزارينكو جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / خيوجن هي لوي  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بف�سخ التعاقد وبارجاع املبالغ املدفوعة وقدرها 
)1962463 درهم( من املدعى عليهما الول والثانية ومبلغ 392493 درهم من املدعى عليهم 
والتعوي�س  حماماة  اتعاب  دره��م   150000 مببلغ  عليهم  املدعى  وال���زام  والرابعة  الثالثة 
املبالغ وحتى متام  ا�ستالم  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم 
للمرافعة.    الدعوى  اع��ادة  بانه  مت  املعجل بالكفالة. علما  بالنفاذ  ال�سداد و�سمول احلكم 
 ch1B.8 بالقاعة  ال�ساعة 11.00 �س  املوافق 2013/7/7  الح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
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 القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/300   جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه    /1-  الراناتيف كبيتال جي ام بي ات�س فرع جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سين�سوجن اجننريجن اند كون�سرك�سن كو ليمتد فرع  دبي وميثلها 
قانونا ال�سيد/ يوجن ميوجن نوه وميثله: جا�سم عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل النقبي  قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالثبوت الق�ساء ب�سحة ونفاذ وتثبيت احلجز 
بعد �سم ملف احلجز  مع  وذل��ك  رق��م )2013/58( حجز حتفظي جت��اري  التحفظي 
الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل  اتعاب املحاماة  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2013/7/8 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/510   عمايل كلي                                      
اآي لالغذية وامل�سروبات �س .ذ.م.م  جمهول حمل  ا���س جي  اىل املدعى عليه    /1-  
كاوفامبوراثا وميثله: علي  �سالفي�س كوفامبوراثا دون دون   / املدعي  ان  القامة مبا 
حممود حممد حممود قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وامل�ساريف  والر�سوم  قيمتها  يعادل  ما  او  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   114857.8( وقدرها 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�سكوى )2013/144398(.    وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/4 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.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 القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1809   عمايل جزئي                                      

اىل املدعى عليه    /1-  الظبي للمقاولت  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / احمد يون�س علي ن�سر  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10967 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. 
رقم ال�سكوى )2013/144173(.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2013/7/9 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  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 القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 183605       بتاريخ:2012/12/17 م
با�س��م:�سركة القطار لتجارة الطارات ذ.م.م

 ، ،����س.ب:36535  ال�سارقة   0501952355 موبايل:   ، النهدة  �سارع  خلف   - رقم  ال�سناعية   ، وعنوانه:ال�سارقة 
المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية والعالن وادارة وتوجية العمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

الواقعه بالفئة: 35
و�سف العالمة:عبارة عن �سكل دائري ن�سفه باللون الحمر ون�سفه الي�سر باللون ال�سود على �سكل �سهم 
الذي يقطعة كلمة METRO باللغة الالتينية باللون الحمر ويف�سل بني بينهما كلمة TYRE باللغة 
الالتينية وباللون ال�سود وحتتها كلمة TRADING CO. LLC باللغة الالتينية باللون الحمر .  

ال�س��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:ال�سركة ال�سناعية والتجارية للمطهرات املحدوده - ديرا 

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:ديرا

املودعة حتت رقم: 180086       بتاريخ:2012/10/1 م
با�س��م:ال�سركة ال�سناعية والتجارية للمطهرات املحدوده - ديرا

وعنوانه:ال�سناعية الثانية �سره رقم 1 ، �س.ب: 5079 ، هاتف:5336145-06 ، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :3 م�ستح�سرات تبيي�س القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف 
وزي��وت عطرية م�ستح�سرات  تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور  املالب�س م�ستح�سرات  غ�سل وكي 

جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان .
و�سف العالمة:تتكون العالمة من دائرة باللون الزرق ا�سفلها نقطة حمراء �سغرية ا�سفلها باللغة العربية 

ديرا .  
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:ال�سركة ال�سناعية والتجارية للمطهرات املحدوده - ديرا 

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:Ditra ديرا

املودعة حتت رقم: 180087       بتاريخ:2012/10/1 م
با�س��م:ال�سركة ال�سناعية والتجارية للمطهرات املحدوده - ديرا

وعنوانه:ال�سناعية الثانية �سره رقم 1 ، �س.ب: 5079 ، هاتف:5336145-06 ، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :3 م�ستح�سرات تبيي�س القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف 
وزي��وت عطرية م�ستح�سرات  تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور  املالب�س م�ستح�سرات  غ�سل وكي 

جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان .
منطوق  ا�سفلها  �سغرية  حمراء  نقطة  ا�سفلها  الزرق  باللون  دائرة  من  العالمة  العالمة:تتكون  و�سف 
باللغة  ال�سركة  ا�سم  اخت�سار  منطوق  ا�سفله  ديرا  العربية  باللغة  لل�سركة  الجنليزي  ال�سم  اخت�سار 

  . Ditra الجنليزية
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 193124       بتاريخ:2013/6/11 م
با�س��م:مركز �سناع القرار للتدريب

وعنوانه:العني ، ال�سارع العام ، بناية ال�سيخة ميثه بنت حممد ، 
dmtc2013@yahoo.com : س.ب:24007 ، العني ،  الريد اللكروين�

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :
وادارة  تنظيم  امل��وؤمت��رات  وادارة  تنظيم  الدرا�سية  احللقات  وادارة  تنظيم  والتعليم  للربية  الك��ادمي��ي��ات 
الفوتوغرايف  الت�سوير  باملرا�سلة خدمات  درا�سية  العمل )تدريب( دورات  وادارة ور�سات  الجتماعيات تنظيم 

المتحانات التعليمية خدمات الربية والتعليم . 
الواق�عة بالفئة:41

والي�سرى  اليمنى  اجلهة  من  الخ�سر  باللون  للنخيل  �سعفتني  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
ويتو�سطهما �سكل لطالب خريج باللون ال�سود والبي�س وخلفة �سعله باللون الحمر وال�سود وعلى ميينه 
ا�سفلها  �ستاند وكتب  ال�سود مو�سوع على  باللون  كتاب مفتوح  ا�سفلها  ر�سم  �سكل هند�سي لهالل معكو�س 
املركز  ا�سفلها م�سمى  كتب  يف�سل بني احلروف حاجزان عموديان  الخ�سر  باللون   )D M C( حروف
باللغة الجنليزية باللون ال�سود Decision Makers Training CENTER وكتب ا�سفلها 
م�سمى املركز باللغة العربية باللون الحمر العري�س )مركز �سناع القرار للتدريب ( وجميعها ر�سم على 

خلفية عدمية اللون.
ال�س��راطات:دون �سرط . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830
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•• القاهرة-رويرتز:

على  للمحافظة  ع�سرية  مهمة  امل�سري  امل��رك��زي  البنك  ي��واج��ه 
ا�ستقرار العملة املحلية اذا حتولت مظاهرات مناه�سة للرئي�س 
اأعمال  اىل  املقبلة  الي���ام  يف  امل�سريون  يرقبها  مر�سي  حممد 

عنف اأو ا�ستمرت فرة طويلة.
اأدت احتجاجات عنيفة يف دي�سمر كانون الول اىل تهافت  وقد 
ملياري  م��ن  اأك��ر  احلكومة  واأنفقت  امل�سري  اجلنيه  بيع  على 
دولر لل�سيطرة على الو�سع. ودعا معار�سو الرئي�س مر�سي اىل 
مظاهرات حا�سدة غدا الحد ملطالبته بالتنحي عن ال�سلطة بعد 
الرئي�س  موؤيدي  بني  ا�ستباكات  واأدت  املن�سب.  يف  له  واح��د  عام 

اأ�سخا�س  ع��دة  مقتل  اىل  املا�سية  القليلة  الي��ام  يف  ومعار�سيه 
القت�سادي  اخلبري  وليامز  �ساميون  وق��ال  الع�سرات.  وا�سابة 
�سعيف  والنمو  �سيا�سي  ا�ستقطاب  هناك  ات�س.ا�س.بي.�سي  لدى 
مثل  يف   ... يتدهور  للدولة  امل��ايل  وال��و���س��ع  مرتفع  والت�سخم 
اأكر  م�سر  وا�ستهلكت  ل�سغوط.  العملة  تتعر�س  امل��ن��اخ  ه��ذا 
من  مليارات  واقر�ست  احتياطياتها  من  دولر  مليار   20 من 
النفط لدعم اجلنيه  ل�سركات  �سداد مدفوعات  واأرج��اأت  اخل��ارج 
وامل�ستثمرين  ال�سائحني  اأبعدت  التي   2011 انتفا�سة عام  منذ 
واذا  ال�سعبة.  للعملة  الرئي�سية  امل�����س��ادر  م��ن  وه��م��ا  الج��ان��ب 
المد  طويلة  العنيفة  الحتجاجات  من  جديدة  موجة  حدثت 
ف�سيزيد ذلك ال�سغط على العملة التي يجري تداولها يف ال�سوق 

ما  �سوق  يف  �سعرها  عن  باملئة  ع�سرة  نحو  تقل  باأ�سعار  ال�سوداء 
بني البنوك. وقال ر�سا اغا اخلبري القت�سادي لدى يف.تي.بي 
كابيتال اذا �سهدنا ا�سطرابات اجتماعية لفرة ق�سرية جدا فلن 
يكون لذلك تاأثري دائم. لكن اذا ا�ستمر هذا العنف ف�سرنى اأول 
ما  �سوق  يف  ثم  الطلب  �سيزيد  حيث  ال�سوداء  ال�سوق  يف  �سغطا 
النا�س  و�سار  الجتماعي  الو�سع  تدهور  اذا  وتابع  البنوك.  بني 
املكاتب  تفتح  ومل  العمل  اىل  يذهبون  ول  بيوتهم  يف  ميكثون 
ف�سرنى تاأثريا بعد فرة من الوقت.   ويلجاأ كثري من �سركات 
للح�سول على  ال�����س��وداء  ال�����س��وق  اىل  الن  اخل��ا���س��ة  ال���س��ت��رياد 
 20 نحو  ال�سوق  ه��ذه  يف  اجلنيه  تراجع  وق��د  الجنبية  العملة 

باملئة مقابل الدولر منذ نهاية دي�سمر كانون الول.

مظ�هرات م�ضر قد تزيد ال�ضغط على العملة 
املال والأعمال

•• نريوبي-وام:

اأبدت الإمارات العربية املتحدة وجمهورية كينيا 
الفر�س  ا���س��ت��غ��الل  يف  ال�����س��دي��دت��ني  رغبتيهما 
للدولتني  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ه��ائ��ل��ة  الإ���س��ت��ث��م��اري��ة 
ال�����س��دي��ق��ت��ني ت�����س��خ��ريه��ا والإ���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 
تخدم  ك��ب��رية  م�سركة  من��و  م�ستويات  حتقيق 
خالل  كينيا  حكومة  واأعلنت  �سعبيهما.  م�سالح 
وزارة  نظمته  اإماراتي  جتاري  ا�ستثماري  ملتقى 
الإقت�ساد بالتعاون مع دائرة التنمية الإقت�سادية 
باأبوظبي اأم�س يف العا�سمة الكينية نريوبي اأنها 
احلا�سمة  وال���ق���رارات  الإج������راءات  م��ن  �ستتخذ 
الإ�ستثمارت  ت���دف���ق  ت�����س��ه��ل  ال���ت���ي  وال�����س��ري��ع��ة 
ق��وي��ة يف قطاعات  ���س��راك��ات  ل��ب��ن��اء  الإم���ارات���ي���ة 
فيما  امل�سرك.  الإهتمام  ذات  مهمة  اإقت�سادية 
اآفاق  الإم���ارات حر�سها على تعزيز  دول��ة  اأك��دت 
باعتبارها مركزا  كينيا  مع  والأعمال  الإ�ستثمار 
اأفريقيا  ���س��رق  يف  وال��ت��م��وي��ل  ل��ل��ت��ج��ارة  اإقليميا 
امللتقى  وج��اء  املنطقة.  يف  رئي�سة  اأعمال  وبوابة 
�سمن  كينيا  يف  الإماراتي  التجاري  الإ�ستثماري 
�سرق  اإىل  التجارية  الإقت�ساد  وزارة  بعثة  مهمة 
اآل  اأح��م��د  ب��ن  اهلل  عبد  �سعادة  برئا�سة  اأفريقيا 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع   � وزارة  وك��ي��ل  �سالح 
ال�سهر  23 من  ب��داأت يف  التي  ب��وزارة القت�ساد 
بعد  ال�سبت  غدا  وتختتم  تنزانيا  بزيارة  احلايل 
البعثة  وت�سم  اأي���ام.  اأرب��ع��ة  امتدت  لكينيا  زي��ارة 
جهة   25 ح���وايل  مي��ث��ل��ون  �سخ�سا   50 ن��ح��و 
حكومية من بينها دائرة التنمية الإقت�سادية يف 
اأبوظبي وموؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات التابعة 
دبي  الإقت�سادية يف دبي ومركز  التنمية  لدائرة 
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ب��الإ���س��اف��ة اإىل مم��ث��ل��ني عن 
يف  تعمل  واخلا�س  العام  القطاعني  �سركات من 
والنقل  الإن�����س��اءات  فيها  مبا  قطاعات  مبختلف 
واخلدمات اللوج�ستية والطاقة والنفط وتنقية 
واملا�س  البناء  وم��واد  الغذائية  وال�سناعات  املياه 
والبيع بالتجزئة. وافتتحت اأعمال امللتقى معايل 
ال�سفرية اأمينة حممد وزيرة خارجية جمهورية 
ال��رزاق حممد هادي  �سعادة عبد  كينيا بح�سور 

اآل  و�سعادة  كينيا  جمهورية  لدى  الدولة  �سفري 
املدير  اأكيار  مو�سى  الكيني  اجلانب  ومن  �سالح 
كيتوين  وكيبونو  الإ���س��ت��ث��م��ار  لهيئة  التنفيذي 
اآخر من  وعدد  وال�سناعة  التجارة  رئي�س غرفة 
ح�سر  كما  املرموقة.  الإقت�سادية  ال�سخ�سيات 
الأعمال  رجال  من   300 امللتقى ما يزيد على 
يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  �سركات  وممثلي 
م�سركة  ا�ستثمارية  فر�س  عن  الباحثني  كينيا 
اأع�ساء  توقع  فاقت  ب�سورة  الإم����ارات  دول��ة  م��ع 
الإقت�ساد  وزارة  بعثة  وتهدف  اأنف�سهم.  البعثة 
اإىل تعزيز وتطوير العالقات التجارية امل�سركة 
مع كل من تنزانيا وكينيا وزيادة معدلت التبادل 
ال��ت��ج��اري م��ع��ه��م��ا وف��ت��ح اأ����س���واق ج���دي���دة اأم���ام 
الب�سائع واملنتجات الماراتية يف �سرق اأفريقيا. 
و�سدد ال�سفري هادي يف كلمة افتتح بها فاعليات 
امللتقى على اأن مهمة البعثة التجارية الإماراتية 
القوية  العالقات  دع��م  يف  فعال  ب�سكل  �ست�ساهم 
ال���ت���ي ت���رب���ط ���س��ع��ب��ي ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني .. 
بامل�ساهمة  الإم�����ارات  دول���ة  اه��ت��م��ام  اإىل  م�سريا 
الإقت�سادية  والتنمية  التجارة  م�ستوى  رف��ع  يف 
دول  اإت�سال مهما بني  تعد مركز  التي  كينيا  يف 
اتفقا  البلدين  اأن  واأعلن  اأفريقيا.  منطقة �سرق 
اإجتماع عقده مع وزيرة خارجية كينيا قبيل  يف 
بدء اأعمال امللتقى على �سرورة تقوية العالقات 
بيئة  اإي��ج��اد  يف  ال��ب��دء  و���س��رع��ة  بينهما  املتميزة 
قوية  ���س��راك��ات  لتكوين  اأع��م��ال  ل��رج��ال  منا�سبة 
والإ�ستثمار.  وال��ت��ج��ارة  الإق��ت�����س��اد  جم���الت  يف 
اإن احل��ك��وم��ة الإحت���ادي���ة لدولة  ���س��ع��ادت��ه  وق���ال 
اأكر  تر�سل  اأن  �سهر  نحو  ق��ررت منذ  الإم���ارات 
جمهورية  اإىل  الإط���الق  على  لها  جت��اري��ة  بعثة 
كينيا وها هي الآن حا�سرة يف العا�سمة نريوبي. 
واأ�سار هادي اإىل اأن حجم التجارة والإ�ستثمارات 
بني البلدين �سيدخل اإىل جمالت اأو�سع فيما لو 
يف  فيهما  واخلا�س  احلكومي  القطاعان  �ساهم 
والتعدين  الطريان  جم��الت  يف  معا  الإ�ستثمار 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  ال�سباب  وت��دري��ب  والتعليم 
والزراعة  ال��ن��ب��ات��ي��ة  وال��ط��اق��ة  وال���غ���از  وال��ن��ف��ط 
وال�����س��ي��اح��ة والأم�����ن ال��غ��ذائ��ي. ون����وه ب����اأن دولة 

الإمارات متنح ت�سهيالت يف جمالت كثرية منها 
اخلدمات اللوج�ستية والت�سدير واإعادة الت�سدير 
والإ�سترياد عر مناطقها احلرة التي توفر بيئة 
مالئمة لرجال الأعمال الكينيني لفتح م�ساريع 
ا�ستثمارية لهم .. لفتا اإىل اأن دولة الإمارات تعد 
اأكر نقطة عبور لتعزيز التعاون بني كينيا من 
جهة  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  جهة 
اأخ��رى. واأف��اد ال�سفري ه��ادي ب��اأن دول��ة الإمارات 
بينها وبني  التجارة  اأن تقفز قيمة حجم  تتوقع 
دول اأفريقيا اإىل 50 مليار دولر اأمريكي خالل 
العام احلايل بزيادة ن�سبتها 27 يف املائة مقارنة 

بالعام املا�سي.
ودعت معايل اأمينة حممد وزيرة خارجية كينيا 
الفر�س  ا�ستغالل  اإىل  الإماراتيني  امل�ستثمرين 
تزيد على  التي  املتوفرة يف بالدها  الإ�ستثمارية 
التعدين  مثل  حيوية  جم��الت  يف  فر�سة   50
والبناء  والت�سييد  املتجددة  والطاقة  وال�سناعة 
واملناطق احلرة. ونبهت اإىل اأن حكومتها �ست�سع 
الإماراتيني  امل�ستثمرين  اإمكاناتها يف خدمة  كل 
من اأجل اإيجاد بيئة ا�ستثمارية يتاح من خاللها 
واإقت�سادية.  جت���اري���ة  ���س��راك��ات  اإق���ام���ة  ���س��رع��ة 
�ست�سع  الكينية  احل��ك��وم��ة  اأن  معاليها  وذك���رت 
وا�سحة  خريطة  الإماراتيني  امل�ستثمرين  اأم��ام 
وحمددة للفر�س الإ�ستثمارية املتاحة يف خمتلف 
القطاعات الإقت�سادية و�ستتابع عن كثب من وقت 
اإىل اآخر مدى التقدم احلا�سل يف اإجناز م�ساريع 
م�سركة. من جهته قال �سعادة اآل �سالح يف كلمة 
التجاري  التبادل  حجم  اإن  امللتقى  افتتاح  يف  له 
بني دولة الإمارات وكينيا تو�سع خالل ال�سنوات 
التجاري  التبادل  حجم  بلغ  اإذ  املا�سية  اخلم�س 
 .. املا�سي  العام  يف  اأمريكي  دولر  مليار  بينهما 
لفتا اإىل اأن �سيا�سات التحرير القت�سادي التي 
اعتمدتها احلكومة الكينية اتعك�ست اإيجابا على 
اأن  واأك��د  البلدين.  بني  املبا�سرة  التجارة  حجم 
احلر�س  كل  حتر�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
كينيا  مع  والأعمال  الإ�ستثمار  اآف��اق  تعزيز  على 
يف  والتمويل  للتجارة  اإقليميا  مركزا  باعتبارها 
املنطقة  يف  رئي�سة  اأعمال  وبوابة  اأفريقيا  �سرق 

اإقليميا  مركزا  تعتر  التي  الإم���ارات  دول��ة  كما 
اأ�سواق  ك��رى  اإىل  رئي�سة  وب��واب��ة و���س��ول  رائ���دا 
اآل  الأو����س���ط. وح���ث  وال�����س��رق  منطقة اخل��ل��ي��ج 
الإ�ستثمارية  ال��ف��ر���س  ا���س��ت��غ��الل  ع��ل��ى  ���س��ال��ح 
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ل��دول��ت��ي كينيا والإم�����ارات 
ال�����س��دي��ق��ت��ني ت�����س��خ��ريه��ا والإ���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 
تخدم  ك��ب��رية  م�سركة  من��و  م�ستويات  حتقيق 
م�سالح �سعبيهما. و�سدد على اأهمية هذه الزيارة 
مناق�سة  اأج���ل  م��ن  الإق��ت�����س��اد  ل����وزارة  بالن�سبة 
وبحث  البلدين  بني  الإقت�سادية  الق�سايا  وحل 
لكي  الإماراتية  ال�سركات  اأم��ام  املجال  فتح  �سبل 
ت�ستثمر يف كينيا وت�ستفيد من موقعها الريادي 
كبوابة رئي�سة لكرى الأ�سواق الأفريقية. ودعا 
عن  البحث  اإىل  الكينيني  امل�ستثمرين  �سالح  اآل 
دولة  بها  تزخر  التي  الكثرية  التجارية  الفر�س 
الإمارات بو�سفها الأوىل عربيا يف موؤ�سر متكني 
املنتدى الإقت�سادي  ال�سادر عن  العاملي  التجارة 
اأن دولة الإم��ارات تعد ثاين  العاملي .. لفتا اإىل 
اأن  املتوقع  العربي ومن  العامل  اإقت�ساد يف  اأك��ر 
ي�سل معدل منو ناجتها الإجمايل املحلي خالل 
العام احلايل اإىل 4.4 يف املائة. واأو�سح �سعادته 
من  واح��دة  توفر  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأن 
لالأعمال  املالئمة  الإ�ستثمارية  البيئات  اأف�سل 
الر�سيدة  قيادتها  توجيهات  بف�سل  ال��ع��امل  يف 
الإقت�سادي  التنويع  على  الركيز  اإىل  الرامية 
واإطالق ال�سيا�سات املحفزة لالأعمال وما متتلكه 
الدولة من بنى حتتية متطورة يف كافة املجالت. 
واأ�سار اآل �سالح اإىل اأن �سندوق النقد الدويل اأفاد 
النمو  �ستت�سدر م�ستويات  الأفريقية  القارة  باأن 
العاملية خالل املرحلة املقبلة ل �سيما كينيا التي 
بف�سل  املائة  4.2 يف  ن�سبته  تتمتع مبعدل منو 
اإزدهار جمموعة من القطاعات اأهمها الو�ساطة 
اإن  واأ�ساف  والزراعة.  والبناء  وال�سياحة  املالية 
يف   4.5 ن�سبته  من��وا  لكينيا  يتوقع  ال�����س��ن��دوق 
العام  خ��الل  الإج��م��ايل  املحلي  ناجتها  امل��ائ��ة يف 
ثابتة  ت�سري بخطى  اأنها  اإىل  ي�سري  احل��ايل مما 
اأفريقيا  �سرق  يف  اإقت�ساد  كاأكر  ال�سدارة  نحو 

وك�سريك اإ�سراتيجي لدولة الإمارات. 

الزراعة  على  كينيا  اإع��ت��م��اد  �سالح  اآل  واإع��ت��ر 
اإذ مت��ث��ل العمود  اإق��ت�����س��اده��ا  ق���وة  اأب����رز حم���اور 
دولة  لتوجه  ونظرا  املحلي  لقت�سادها  الفقري 
باإعتباره  الغذائي  الأم��ن  نحو حتقيق  الإم���ارات 
رئي�سا  �سريكا  تعتر  كينيا  ف��اإن  اأولوياتها  اأح��د 
اإم����دادات  اإىل  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  ل��ه��ا  بالن�سبة 
عالية اجل���ودة م��ن ال��غ��ذاء وال��ط��ع��ام. ون���وه باأن 
وال�ساي  للقهوة  ال��رائ��د  املنتج  تعد  ال��ت��ي  كينيا 
فاإن دولة الإم��ارات تعتر املركز الرئي�س لإعادة 
اإىل  �سالح  اآل  ولفت  ال�سلعتني.  هاتني  ت�سدير 
 40 اأن الإم��ارات العربية املتحدة حتت�سن نحو 
األف كيني يعمل كثري منهم يف قطاعي ال�سيافة 
دولة  اأن  كيتوين  ذك��ر  ناحيته  والإن�����س��اءات. من 
ال��ذي يجب على  امل��ك��ان ال�سحيح  الإم����ارات ه��و 
بتجارتهم  منه  الإنطالق  الكينيني  امل�ستثمرين 
اإىل منطقة اخلليج ملا تتمتع به من بنية حتتية 
ق��وي��ة و���س��ف��اف��ي��ة ع��ال��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل. وق����ال اإن 
نحو  ت�سم  ال��ت��ي   � كينيا  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
ع�سو � �ست�ساهم يف التعريف بالفر�س  األف   12
الإ�ستثمارية التي ترغب دولة الإمارات امل�ساركة 
اإدارة  مدير  الزعابي  نا�سر  حممد  واألقى  فيها. 
حما�سرة  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجاري  الرويج 
للتعريف بالوجه الإقت�سادي لالإمارات العربية 
التي  املرموقة  العاملية  املكانة  فيها  بني  املتحدة 
يف  الأوىل  املرتبة  احتلت  التي  ال��دول��ة  تتبواأها 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واملرتبة 
خالل  التجارية  بالإعمال  القيام  يف  عامليا   26
اخلام�سة  امل��رت��ب��ة  يف  �سنفت  كما  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
عامليا يف موؤ�سر التجارة عر احلدود خالل العام 
احلايل. واأو�سح اأن ن�سبة م�ساركة دولة الإمارات 
يف   1.1 م��ن  ارتفعت  العاملية  التجارة  حجم  يف 
ح�سب  املائة  يف   1.4 اإىل   2011 املائة يف عام 
الأخ����ري لعام  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ت��ق��ري��ر منظمة 
العربية  الإمارات  ن�سبة ح�سة  اإن  2012 وقال 
املتحدة من ال�سادرات العاملية مبا يف ذلك الحتاد 
الأوروبي يف العام املا�سي بلغت نحو اإثنني يف املائة 
لت�سبح يف املرتبة 18 عامليا مقارنة باملرتبة 20 
البينية  التجارة  با�ستثناء   2011 عام  يف  عامليا 

العربية  الإم�������ارات  الأوروب�������ي ودول�����ة  ل���الحت���اد 
املتحدة التي تاأتي يف املرتبة 13 عامليا يف قائمة 
التجارة  ح��ج��م  ق��ي��م��ة  اإن  واأ����س���اف  امل�����س��دري��ن. 
العام  من  الأوىل  الت�سعة  ال�سهور  يف  الإماراتية 
املا�سي بلغت 213.6 مليار دولر اأمريكي فيما 
و���س��ل��ت قيمة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني الإم����ارات 
الأوىل  الع�سر  وال���دول  املتحدة  العربية  الأوىل 
مليار   120 اإىل  و���س��ل  ال��ت��ج��اري��ني  ل�سركائها 
دولر مب�ساهمة ن�سبتها 56 يف املائة من اإجمايل 
حجم جتارتها اخلارجية . واأ�سار الزعابي اإىل اأن 
ح�سة الدول الأفريقية غري العربية من جتارة 
املناطق جاءت يف  الإم��ارات ح�سب ت�سنيف  دولة 
املائة بعد الدول  الثالثة بن�سبة ت�سعة يف  املرتبة 
العربية  ال��دول  فيها  مبا  والأفريقية  الآ�سيوية 
خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام املا�سي. 
وعقب اجلل�سة الإفتتاحية للملتقى توزع اأع�ساء 
كل  جمموعات  اإىل  الإماراتية  التجارية  البعثة 
ح�سب اجلهة التي ميثلها لإ�ستقبال امل�ستثمرين 
الكينيني وجها لوجه للبحث عن فر�س جتارية 
اأفريقيا  �سرق  منطقة  يف  كينيا  وتقع  م�سركة. 
واقليم  الأفريقي  القرن  منطقة  من  جزء  وهي 
الإ�ستواء  ب��ه��ا خ��ط  ال��ع��ظ��م��ى ومي���ر  ال��ب��ح��ريات 
اأمطار غزيرة  وبها غابات كثيفة وي�سقط عليها 
املحيط  على  ط��وي��ال  �ساحليا  �سريطا  ومتتلك 
العندي وحتدها من ال�سمال دولة جنوب ال�سودان 
اأثيوبيا ومن  ال�سرق  تنزانيا ومن  ومن اجلنوب 

الغرب اأوغندا ومن ال�سمال ال�سرقي ال�سومال.
مليون   40 نحو  حاليا  كينيا  �سكان  ع��دد  ويبلغ 
يف  ي��ق��ط��ن��ون  ن�سمة  م��ل��ي��ون   1.2 م��ن��ه��م  ن�سمة 

عا�سمتها القومية نريوبي.
لدخلها  الأ�سا�س  امل��ورد  كينيا  الزراعة يف  ومتثل 
الفقري  عمودها  ال�سياحة  متثل  بينما  القومي 
ما  ال�سعبة  العملة  جلب  يف  عليها  تعتمد  ال��ذي 
�سنويا  دولر  مليون   300 و  مليون   200 بني 
لدخلها  حمليا  اإج��م��ايل  ن��اجت��ا  كينيا  وحت��ق��ق   .
دولر  مليار   41.2 ح���وايل  اإىل  ي�سل  القومي 
فيما تبلغ ن�سبة النمو احلقيقي لناجتها القومي 

املحلي نحو 4.7 يف املائة . 

بعثة وزارة االإقت�ض�د اإىل �ضرق اأفريقي� ت�ضتقطب امل�ضتثمرين الكينيني يف ظل �ضعي البلدين ال�ضتغالل فر�ضهم� اال�ضتثم�رية 

•• بروك�شل-ا.ف.ب:

اتفق القادة الوروبيون خالل قمة يف بروك�سل 
ام�����س ع��ل��ى ���س��رف ث��م��ان��ي��ة م��ل��ي��ارات ي���ورو من 
اقروا  كما  ال�سباب  لدى  البطالة  مكافحة  اجل 
م�����س��روع م���وازن���ة الحت�����اد ل���الع���وام 2014-
2020 رغ���م ال�����س��ك��وك ب��ام��ك��ان ال��ت��و���س��ل اىل 

اتفاق يف هذه امل�سالة.
وزاد تهديد خ�سارة جيل من ال�سباب الوروبيني 
من اهمية املحادثات يف بروك�سل مع ان �سغوط 
ال�سواق املالية خفت حدتها يف ال�سهر الخرية 

عما كانت عليه خالل ازمة منطقة اليورو.
و���س��رح��ت امل�����س��ت�����س��ارة المل��ان��ي��ة ان��غ��ي��ال مريكل 
وظائف  ن��وؤم��ن  ان  علينا  امل��ح��ادث��ات  انتهاء  بعد 
المر  ان  وا���س��اف��ت   . ك��اذب��ة  وع���ودا  وال نعطي 
�سي�ستغرق وقتا لتامني وظائف لغالبية ال�سباب. 
ال ان مريكل التي تواجه ا�ستحقاقا انتخابيا يف 
ال�سكان  غالبية  يعر�س  بلد  يف  �سبتمر  ايلول 
فيه على متويل دول اوروبية اخرى تعاين من 
�سعوبات مالية، �سددت على ان �سبط املوازنة ل 

يزال هو ال�سا�س.
وا�سافت ان النقطة ال�سا�سية هنا هي ان نح�سن 
م��ن ق��درات��ن��ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ول��ي�����س اي��ج��اد مزيد 
ال��ق��ادة الوروبيون  امل���ال . وات��ف��ق  م��ن م�����س��ادر 
الموال  ان  اجلمعة  ظهر  بعد  حتى  املجتمعون 
م��ن ���س��ن��دوق م���ب���ادرة ت��وظ��ي��ف ال�����س��ب��اب ميكن 
�سرفها اعتبارا من كانون الثاين يناير 2014 

الباحثني  وم�ساعدة  التوظيف  برامج  لتطوير 
ع��ن ع��م��ل ع��ل��ى اي��ج��اد ف��ر���س يف ام��اك��ن اخرى 

داخل الحتاد الوروبي.
وي��زي��د ع���دد ال�����س��ب��ان ال��ع��اط��ل��ني ع��ن ال��ع��م��ل يف 
����س���اب و���س��اب��ة دون  5،6 م���الي���ني  اوروب������ا ع���ن 
اىل  ال�سباب  بطالة  ن�سبة  وترتفع  ع��ام��ا.   25
م�ستويات خطرة يف بع�س هذه الدول ول �سيما 
يف اليونان وا�سبانيا حيث تزيد هذه الن�سبة عن 
يف  واحلكومات  ال��دول  روؤ���س��اء  وق��رر   .%  50
قمتهم اي�سا حت�سني متويل املوؤ�س�سات ال�سغرية 
الوروبية  املفو�سية  عر  �سيما  ول  واملتو�سطة 
منتقدي  ان  ال  لال�ستثمار.  الوروب���ي  والبنك 
ه���ذا الت��ف��اق اع��ت��روا ان الج�����راءات ل تكفي 

ان  حتى  املتفاقمة  التوظيف  ازمة  ملواجهة  ابدا 
اعتر  �سولتز  مارتن  الوروب���ي  ال��رمل��ان  رئي�س 
انها �سئيلة جدا . ويعاين واحد من ا�سل اربعة 
�سباب اوروبيني من البطالة وهذه الن�سبة اكر 
بكثري يف دول اجلنوب داخل منطقة اليورو مثل 
اليونان وا�سبانيا والرتغال وايطاليا حيث حذر 

امل�سوؤولون من خطر اجتماعي طارئ .
اىل  ل�سرفها  حتتاج  التي  الم���وال  ه��ذه  وكانت 
والدول  الوروب���ي���ة  املفو�سية  ب��ني  اك��ر  ات��ف��اق 
الع�ساء يف الحت��اد الوروب��ي، مو�سع نقا�سات 
حادة ملدة ا�سهر. و�سدد رئي�س الحتاد الوروبي 
هريمان فان رومبوي على وجود اتفاق تام بني 
اكت�سفنا  لقد  ا�ساف  لكنه  امل��وازن��ة  ح��ول  القادة 

الدول  بع�س  اىل  بالن�سبة  امل��وازن��ة  يف  م�ساكل 
وا�ساف  ل��ه��ا.  امل��وؤات��ي��ة  احل��ل��ول  اىل  و�سنتو�سل 

هناك م�سائل تقنية ولي�ست �سيا�سية .
الريطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  تعهد  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
دي��ف��ي��د ك���ام���ريون ال���ذي ���س��ارك يف ال��ق��م��ة بانه 
�سيدافع عن احل�سم الذي حت�سل عليه بريطانيا 
بعد اقرار موازنة الحتاد الوروبي والذي يبلغ 
وكانت  �سنويا  ا�سرليني  جنيه  مليارات   1،3
مارغريت تات�سر تو�سلت اليه يف العام 1984.

التمويل  ت��وؤدي طريقة  ان  تخ�سى  لندن  وكانت 
اىل  باك  امل�سركة  الزراعية  لل�سيا�سة  اجلديدة 
الموال  خف�س  وبالتايل  التمويل  ه��ذا  خف�س 

التي ت�ستفيد منها لندن.
اىل  هولند  فرن�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  وا���س��ار 
احت�ساب  طريقة  على  تعديالت  ح�سول  امكان 
اعرا�س  ان  دبلوما�سيون  وق��ال  احل�سم.  ه��ذا 
امل��ح��ادث��ات واع���رب  ت��اخ��ري  ك���ام���ريون ادى اىل 
�سولتز عن قلقه من ان يوؤدي موقف كامريون 

اىل تعطيل ت�سوية مت التو�سل اليها .
ال ان دبلوما�سيني اوروبيني كانوا اكر و�سوحا 
وق����ال دب��ل��وم��ا���س��ي رف�����س ال��ك�����س��ف ع���ن هويته 
تكون  ان  اب��دا  املقبول  من  لي�س  بر�س  لفران�س 
�سروط  ع��ل��ى  متوقفة  الوروب�����ي  الحت����اد  ق��م��ة 
ك���ام���ريون . واظ���ه���ر ا���س��ت��ط��الع ج��دي��د اجري 
من  تراجع  لالحتاد  التاييد  ان  املا�سي  ال�سهر 
60 % العام املا�سي اىل 45 % فقط يف الوقت 

احلايل.

الذهب قرب اأدنى م�ضتوى يف 3 �ضنوات الق�دة االأوروبيون يقرون م�ضروع موازنة 2020-2014
•• �شنغافورة-رويرتز:

تراجع �سعر الذهب عن 1200 دولر ام�س اىل اأدنى م�ستوياته منذ اأغ�سط�س اب 2010 ويو�سك اأن ي�سجل اأكر 
انخفا�س ف�سلي له منذ عام 1968 على القل ب�سبب ا�ستمرار القلق ب�ساأن خطة الحتياطي الحتادي المريكي 
ل�سحب التحفيز النقدي. وهوت اأ�سعار الذهب منذ بداية ال�سبوع املا�سي اذ خ�سرت 15 باملئة اأو نحو 200 دولر 
لالوقية الون�سة بعد اأعلن بن برنانكي رئي�س الحتياطي الحتادي البنك املركزي المريكي ا�سراتيجية لوقف 
امل�سريات ال�سهرية من ال�سندات التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولر نتيجة لنتعا�س القت�ساد. ومل تفلح ال�سعار 
املنخف�سة يف تعزيز الطلب الفعلي يف ا�سيا اأكر م�سر للذهب ووا�سل امل�ستثمرون اخلروج من �سناديق املوؤ�سرات 
املدعومة بالذهب. وهبط �سعر الذهب يف ال�سوق الفورية اىل اأدنى م�ستوى يف ثالث �سنوات عند 71ر1180 دولر 
لالوقية ثم تعافى وجرى تداوله مرتفعا 03ر0 باملئة عند 84ر1199 دولر ال�ساعة 0508 بتوقيت جرينت�س. 
وتراجعت عقود الذهب المريكية 11 دولرا اىل 30ر1200 دولر لالوقية. وارتفعت الف�سة يف ال�سوق الفورية 
25ر1 باملئة اىل 68ر18 دولر لالوقية بينما تراجع البالتني 27ر0 باملئة اىل 1310 دولرات لالوقية وهبط 

البالديوم 55ر0 باملئة اىل 47ر641 دولر.

ع�ئدات ال�ضي�حة يف تون�ض حتقق منوا طفيف�
•• تون�س-رويرتز:

العام  الول من  الن�سف  تون�س حققت منوا طفيفا يف  ال�سياحة يف  ان عائدات  ام�س  التون�سي  ال�سياحة  وزير  قال 
احلايل مقارنة بنف�س الفرة من العام املا�سي رغم ه�سا�سة الو�ساع المنية. وبلغت عائدات القطاع ال�سياحي منذ 
بداية العام وحتى اأواخر �سهر يونيو حزيران 4ر1 مليار دينار 844 مليون دولر اي بنمو بن�سبة 2ر0 باملئة مقارنة 
بنف�س الفرة من 2012. وقال جمال قمرة وزير ال�سياحة يف موؤمتر �سحفي عدد ال�سياح بلغ منذ بداية العام 
وحتى 20 يونيو احلايل 4ر2 مليون �سائح بارتفاع بن�سبة 4ر3 باملئة مقارنة بالعام املا�سي وعائدات بقيمة 4ر1 
مليار دينار اي بارتفاع بن�سبة 2ر0 باملئة مقارنة بنف�س الفرة من 2012.  ويف 2012 بلغت ايرادات ال�سياحة 
30 باملئة مقارنة بالعام الذي �سبقه. وقال الوزير انه يتوقع ان تنمو العائدات  بن�سبة  بارتفاع  دولر  مليار  1ر2 

مع نهاية ال�سنة بف�سل ن�سق احلجوزات.

اأ�ضهم اأوروب� تفتح مرتفعة بدعم من القط�ع امل�يل 
•• لندن-رويرتز:

فتحت ال�سهم الوروبية على ارتفاع طفيف ام�س ومن املتوقع اأن يكون التداول حمدودا اذ يحجم امل�ستثمرون عن 
املراهنة مببالغ كبرية يف نهاية هذا الربع املتقلب من العام وقبل بيانات اقت�سادية اأمريكية.

الكرى  الوروبية  ال�سركات  ل�سهم   300 يوروفر�ست  موؤ�سر  ارتفع  جرينت�س  بتوقيت   0708 ال�ساعة  وبحلول 
باملئة اىل 86ر1160 نقطة ويتجه لت�سجيل اأول انخفا�س �سهري له يف عام بالرغم من  3ر0  اأو  نقطة  44ر3 

ارتفاعه نحو ثالثة باملئة من امل�ستويات املنخف�سة التي �سجلها يوم الثنني املا�سي.
ووا�سلت اأ�سهم القطاع املايل ال�ستفادة من ارتفاع ال�سواق املالية اذ ارتفع �سهم �سرودرز لدارة ال�سول 2ر3 باملئة 

وكان اأكر رابح بني ال�سهم الوروبية. وارتفع اأي�سا �سهم فودافون ذو الوزن الثقيل بن�سبة 7ر0 باملئة.
ويف اأنحاء اأوروبا ارتفع موؤ�سر فاينن�سال تاميز 100 الريطاين وموؤ�سر كاك 40 الفرن�سي 1ر0 باملئة بينما زاد 

موؤ�سر داك�س الملاين 3ر0 باملئة.

تراجع النفط االأمريكي اأوائل التع�مل يف ا�ضي� 
•• �شنغافورة-رويرتز:

 97 دون  ام�س  المريكي  اخل��ام  للنفط  الجلة  العقود  اأ�سعار  انخف�ست 
دولرا للرميل متاأثرة ب�سعود الدولر لكنها تتجه فيما يبدو نحو حتقيق 

زيادة اأ�سبوعية.
�سعر عقود  انخف�س  ناميك�س  لبور�سة  اللكرونية  التعامالت  اوائ��ل  ويف 
اخلام المريكي اخلفيف لت�سليم اغ�سط�س اب 44 �سنتا اىل 61ر96 دولر 
للرميل. وعلى مدار ال�سبوع ارتفع �سعر العقد حتى الن نحو 3 يف املائة 
وهي ثالث زيادة ا�سبوعية له يف اأربعة اأ�سابيع..وهبط �سعر العقود الجلة 
48ر102  اىل  �سنتا   34 اب  اأغ�سط�س  لت�سليم  برنت  اخل��ام  النفط  ملزيج 

دولر للرميل.
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العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/428  جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه /1- جمموعة ميدان ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة املبدع لل�سقالت ذ.م.م     قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
ب�سداد مبلغ وقدره )30.000.000 درهم( ثالثون مليون  املدعى عليها  بالزام 
ال�ستحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  للفائدة  ا�سافة  للمدعية  دره��م( 
لها  وح��ددت  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  م�سمول  حكم  مع  ال�سداد  مت��ام  وحتى 
 ch1B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/7/14 املوافق  الح��د  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 القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/21  دعاوي م�ستعجلة جتارية                                        

القامة مبا  -   جمهول حمل  الطور  الطازج-  الفروج  املدعى عليه /1-  اىل 
قد  �سبيب   بن  را�سد  احمد  را�سد  وميثله:  العليا  التقنية  كليات   / املدعي  ان 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سفة م�ستعجلة باثبات حالة املعدات 
الواردة بالئحة الدعوى( والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها  )وكافة الطلبات 
 ch1B.6 جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
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 القل. 
 رئي�س الق�سم              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1259  جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه   /1- هارون كرمي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ا�سماعيل عقيل 
عبدالرحيم جناحي- عن نف�سه وب�سفته وليا طبيعيا على ابنه القا�سر احمد ا�سماعيل 
عقيل قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها باملطالبة ببطالن املدعي عليها )2( يف مواجهة 
املدعى عليه )1( وحلها وت�سفيتها مبعرفة امل�سفى �ساحب الدور الذي تعينة املحكمة 
مب�سروفات على عاتق الت�سفية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/9 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.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 القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/490  جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليهما   /1- رينهرد ويند 2- �سيلك ويند  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممود عبداحلليم عو�س وميثله: نبيه احمد ب��در    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�سامن 
مببلغ وقدره )126051 درهم( والفائدة التاخريية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ 
لها  وح��ددت  والت��ع��اب.   وامل�ساريف  والر�سوم  التام،  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق 
 ch1C.15 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة   2013/7/14 املوافق  الحد  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 القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

  مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/81  نزاع عقاري                                        
اىل املتنازع �سده: 1- �سركة امنيات العقارية القاب�سة املحدودة 2- �سركة امنيات 
بروبرتيز تويلف ليمتد جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع / �سركة دالفيد 
انرنا�سيونال ليمتد- �سركة موؤ�س�سة مبوجب قانون جزر العذراء الريطانية- 
بندب  باملطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد   . �سلبي  اح��الم  ومتثلها/ 
املحاماة.      واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري 
���س مبكتب   8.30 ال�ساعة   2013/7/1 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
امل�سلح 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 القل. 
 رئي�س الق�سم              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/155  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- علي عبا�س مومن زاده خولنجاين جمهول حمل القامة مبا ان 
املذكورة اعاله  الدعوى  اقام  للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة(   قد  املدعي / امالك 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/24 احلكم التمهيدي التايل: بندب 
الدعوى  اوراق  على  ل��الط��الع  ب��اجل��دول  ال���دور  �ساحب  املخت�س  املحا�سبي  اخل��ب��ري 
ولبحث ما هو مبني باحلكم التمهيدي وقدرت مبلغ �سبعة الف درهم اتعاب اخلبري 
املدعية بايداعها خزانة املحكمة وحددت جل�سة 2013/7/4 يف حالة عدم �سداد  كلفت 
امانة اخلرة وجل�سة 2013/7/29 يف حالة �سداد المانة. وحددت لها  املحكمة جل�سة 

ch.1.B.8  يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/4. ال�ساعة 11:00 �سباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1248 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة اقرا للكمبيوتر ذ.م.م 2- �سلمان كبري 
بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  كبري   حممد 
امل�سرق �س م ع وميثله: را�سد حممد �سعيد بوج�سيم   قد اأقام عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )625408( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1724و2013/1726   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- عمر خان بختار خان 2-ب�سري احمد عبدول يامني اجلن�سية: 
باك�ستان  مدعي عليه: مطعم جعفري اجلديد اجلن�سية: المارات مو�سوع 
اجلديد  جعفري  مطعم   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/164   مد كل- م ر-ب- اأظ

مدعي/ابو جعفر ام دي �سالح اجلن�سية: بنغالدي�س   مدعي عليه: كابريول 
للمقاولت ذ.م.م اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
ال�سمالية   نام كيل اجلن�سية: كوريا  �سونغ  املطلوب اعالنه /  500.000 درهم 
اقام  املدعي  ان  حيث  والدخال(  الدعوى  ب�سحيفة  بالن�سر)اعالن  عنوانه: 
 2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
�سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الق�ساء    دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/686   عم جز   - م ع- ب- اأظ

�سامبا  مدعي/ منري ح�سني عبدالبا�سد اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة 
املطلوب اعالنه /  �سامبا لل�سيانة العامة اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29         حمكمة ابوظبي البتدائية

اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1001 جتاري كلي  
)ماليزيا(  اجنبية  �سركة  ف��رع  دي  ات�س  بي  ان  دي  ا���س  )ام(  هولدجن  زي��ان  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/18م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
ترمييك�س(    ( اجلاهزة  اخلر�سانية  لالأعمال  الفنية  املوؤ�س�سة   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم  املذكورة 
مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
الفا وخم�سمائة وت�سعة وثالثون درهما(  وقدره 1.055.539 درهم ) مليون وخم�سة وخم�سون 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %5 بواقع  وذل��ك  اع��اله  به  املحكوم  املبلغ  التاخريية عن  الفائدة  مع 
عليها  املدعى  وبالزام  الدين  ا�سل  يجاوز  التام مبا ل  ال�سداد  الق�سائية يف 2013/4/15 وحتى 
بامل�سروفات و 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.�سدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/19  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون    
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2441   عمايل جزئي                                      
اىل املدعى عليه    /1-  برج اجلزيرة لعمال ال�سباغ   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / كري�سنا �سامبو مزومدر  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )4649 درهم( والر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   .)2013/147168( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف. 
الربعاء املوافق 2013/7/3 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2437   عمايل جزئي                                      

اىل امل��دع��ى عليه /1-  ب��رج اجل��زي��رة لع��م��ال ال���س��ب��اغ  جم��ه��ول حمل 
اق��ام عليك  �ساركار قد  �ساركار ج��وب��راز  اجيت   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5065 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى )2013/147165(. وحددت لها جل�سة 
لذا  القا�سي   8.30 �س مبكتب  ال�ساعة   2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     

    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/376   عمايل كلي                                      
اىل املدعى عليه /1-  جمموعة الم��ارات للبيئة البحرية جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / نادية هاين حممد �سعد الدين �سويدان    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )218500 
وحددت   .)2013/142573( ال�سكوى  رق��م   . القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م( 
بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/7/11 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10830 بتاريخ 2013/6/29     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/ور�سة عبيد مدهو�س للنجارة   جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  القامة 
ال�ساعة  املوافق 2013/7/9  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت 

  8:30

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

بال�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
1958/2013/13
1956/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
جاويد اقبال حممد رم�سان

ديل�ساد خالد خالد حممود          

مبلغ املطالبة
6010 درهم �سامل تذكرة العودة
5400 درهم �سامل تذكرة العودة
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    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/565   عقاري كلي                                      
حمل  جمهول  العقاري    للتطوير  جلوبال  تنميات  �سركة    -1/ املدخل  اخل�سم  اىل 
القامة مبا ان املدعي / عبدال�سالم حممود عبدال�سالم ال�سريف وميثله: خالد كلندر 
عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  عبداهلل ح�سني   
مت�سامنني مببلغ وقدره )10509379.75 درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/5 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

    اعالن فقدان ا�سهم 
ف��ق��د ال�����س��ي��د/ج��م��ال ج��م��ي��ل  ا���س��م��اع��ي��ل الرحمي 
)�س.م.ع(  لال�ستثمار  دب��ي  �سركة  من  �سادرة  ا�سهم 
�سهما.  رقم )12630( وحتمل عدد )1000(  لل�سهادة 
رقم  الهاتف  على  الت�سال  عليها  يعر  يرجى ممن 
الرقم  ع��ل��ى  بال�سركة  الت�����س��ال  او   050-6682699

املبا�سر )04-8122305(.

    اعالن تعديل ا�سم �سخ�س 
ي��ع��ل��ن امل���دع���و/ت���ان���ك���اب���ان ت����ار ام��ال��ي��ن��ج��ام   هندي 
اجلن�سيةيحمل جواز �سفر رقم F9902950 عن 
تعديل ا�سمه اىل / جابا�سنغ تانكابان   فعلي من له 
الهندية خالل  ال�����س��ف��ارة  ح��ق الع��را���س م��راج��ع��ة 
اأ�سبوع من ن�سر هذا الإعالن واأل فانه �سيتم اإجراءات 

التعديل وهذا للعلم

العدد 10830 بتاريخ 2013/6/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

الختيار املتميز للقرطا�سية وخدمات الكمبيوتر
 رخ�سة رقم:CN 1162623 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العود النفي�س لتجارة العود والعطور
 رخ�سة رقم:CN 1183946 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة برج امل�سعودي لل�سيانة العامة 

والعقارات ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1141844 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة برج امل�سعودي لل�سيانة العامة والعقارات ذ.م.م
BURJ AL MASOODI GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE CO. LLC

اىل/�سركة برج امل�سعودي لل�سيانة والنظافة العامة ذ.م.م 
BURJ AL MASOODI MAINTENANCE & GENERAL  CLEANING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(
تعديل ن�ساط/حذف �سراء وبيع الرا�سي والعقارات )6810001(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:ال�سركة ال�سناعية والتجارية للمطهرات املحدوده - ديرا 

Ditra:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 180088       بتاريخ:2012/10/1 م
با�س��م:ال�سركة ال�سناعية والتجارية للمطهرات املحدوده - ديرا

وعنوانه:ال�سناعية الثانية �سره رقم 1 ، �س.ب: 5079 ، هاتف:5336145-06 ، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :3 م�ستح�سرات تبيي�س القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف 
وزي��وت عطرية م�ستح�سرات  تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور  املالب�س م�ستح�سرات  غ�سل وكي 

جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان .
الجنليزية  باللغة  نقطة حمراء �سغرية  ا�سفلها  الزرق  باللون  دائرة  العالمة من  العالمة:تتكون  و�سف 

  . Ditra  وهو
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  29  يونيو 2013 العدد 10830
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    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2579 

يحى  ناجي  /علي  ميثلها  وال��ث��الج��ات-  للمكيفات  يحى  ناجي  موؤ�س�سة  عليه:  املحكوم 
احلمريي العنوان: بالن�سر   نعلمكم انه يف تاريخ 2013/6/3 قد حكمت عليكم جلنة ف�س 
املنازعات اليجارية/ ابوظبي حكما مبثابة احل�سوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح 
املحكوم له : �سركة عبداهلل حممد ح�سن لدارة العقارات  بالآتي: حكمت اللجنة: بف�سخ 
التداعي والزام املدعى عليها باخالئها  وت�سليمها  املتعلق باملحل مو�سوع  عقد اليجار 
عن  ذم��ة  ب���راءة  تقدمي  م��ع  لال�ستعمال،  و�ساحلة  جيدة  حالة  يف  ال�سواغل  م��ن  خالية 
ا�ستهالك املاء والكهرباء، والزام املدعى عليها بالقيمة اليجارية من تاريخ 2012/6/1 
وحتى الت�سليم الفعلي بواقع الجرة ال�سنوية البالغة 14.954 درهم مع الزيادة ال�سنوية 
الدعوى، ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.  املدعى عليها مب�سروفات  وبالزام  بن�سبة %5 
امل�ستند.  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  )15يوما(  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 

�سدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/الماراتية  البلو�صي   احمد  مو�صى  غالم  /�صهزاده  تقدمت 
التوثيقات  ق�سم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  اجلن�سية 

بطلب تغيري ا�سمها من )�سهزاده( اىل )مرمي( 
 فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10830 بتاريخ   2013/6/29     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
ابوظبي  حمكمة  اىل  غالم     حممد  لقا  /فرخ  تقدم 
من  ا�سمها  تغيري  بطلب  التوثيقات  ق�سم  البتدائية 

)فرخ( اىل )فرح( 
 فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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حارب  خليفة  الركن  اللواء  التقى 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
امل�ساعد ل�سوؤون اجلن�سية والإقامة 
اأع�ساء  بالإنابة يف مكتبه  واملنافذ 
اجلهازين الفني والإداري واحلكام 
املتميزة  بجهودهم  اأ�سهموا  الذين 
والعاملني  ال��ب��ط��ول��ة  اإجن������اح  يف 
بالقطاع وفريق اجلن�سية والإقامة 
لل�سالت  ال���ق���دم  ل���ك���رة  وامل���ن���اف���ذ 
يف  الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  احل����ائ����ز 
الداخلية  وزير  �سمو  كاأ�س  بطولة 
للمو�سم  ل��ل�����س��الت  ال���ق���دم  ل��ك��رة 
يف   2013  -2012 ال��ري��ا���س��ي 
والتي  ع�����س��رة  ال�����س��اد���س��ة  ن�سختها 
الريا�سي  ال�سرطة  احت��اد  نظمها 
العامة  ال���ق���ي���ادة  وا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 
ل�����س��رط��ة راأ�������س اخل���ي���م���ة. واأ����س���اد 

اخلييلي بالإجناز الريا�سي الذي 
والإقامة  اجلن�سية  فريق  اأح���رزه 
املركز  ع��ل��ى  وح�����س��ول��ه  وامل���ن���اف���ذ 
وزير  �سمو  كاأ�س  بطولة  يف  الأول 

الداخلية لكرة القدم ال�سالت.
ف����وز  م�����ن  م�����ا حت����ق����ق  اإن  وق��������ال 
متتالية  م��رات  ولثالث  بالبطولة 
ي��ع��د م�����س��در ف��خ��ر واع����ت����زاز واأن 
ريا�سيي قطاع اجلن�سية والإقامة 
على  ب�����س��رف  وتناف�سهم  وامل��ن��اف��ذ 
الريا�سية  وال��ب��ط��ولت  الأل���ق���اب 
ال����ت����ي ت����ق����ام حت����ت م���ظ���ل���ة احت����اد 
ال�سرطة الريا�سي هو حمل تقدير 
ال��ف��ري��ق وطاقمه  ورع���اي���ة. وه��ن��اأ 
جهود  على  مثنيا  والإداري  الفني 
القائمني على الريا�سة يف القطاع 
ودوره�������م يف حت��ق��ي��ق الإجن�������ازات 

الريا�سية موؤكدا دعمه للريا�سيني 
يف اإطار ال�سعي نحو حتقيق املزيد 
من النتائج امل�سرفة . وثمن جهود 
الريا�سة  امل�سرفني على  الإداريني 
بقطاع اجلن�سية والإقامة واملنافذ 
اأف�سل املعايري  ودورهم يف حتقيق 
الريا�سية التي اأ�سهمت يف حتقيق 
م�ساركاتهم  خ��الل  متميزة  نتائج 
ريا�سيي  جميع  مهنئا  الريا�سية 
الإجن���از ومتنى  ه��ذا  على  القطاع 
لهم دوام التقدم والنجاح . ح�سر 
ال�سويدي  بخيت  العقيد  ال��ل��ق��اء 
امل�ساعد  ال���وك���ي���ل  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
واملقدم طالب املحمود رئي�س ق�سم 
الإعالم والعالقات العامة مبكتب 
ال��وك��ي��ل وامل��ق��دم ع��ب��داهلل �سلطان 
رئي�س اللجنة الريا�سية بالقطاع.

اخلييلي ي�ضيد بت�ضدر فريق اجلن�ضية بطولة ك�أ�ض وزير الداخلية لل�ض�الت

•• اإن�شيون – ح�شن علي:

الألعاب  دورة  ر�سمياً  اليوم  تفتتح 
الآ�سيوية الرابعة لل�سالت املغلقة 
اإن�سيون  مدينة  حتت�سنها  وال��ت��ي 
املقبل  ي��ول��ي��و   6 ل��غ��اي��ة  ال���ك���وري���ة 

مب�ساركة 46 دولة اآ�سيوية.
وت�سارك البحرين يف الدورة، للمرة 
يتكون  ب��وف��د  تاريخها  يف  الثالثة 
يف  �سي�ساركون  ري��ا���س��ي��اً،   29 م��ن 
البولينج  وه��ي  ريا�سية،  األ��ع��اب   3
 9 اأ�سل  من  والبليارد،  وال�سباحة 

األعاب ريا�سية مدرجة يف الدورة.
و���س��ي��ب��داأ ح��ف��ل الف���ت���ت���اح يف متام 
املحلي  بالتوقيت  ال�سابعة  ال�ساعة 
ل��ك��وري��ا )ال���واح���دة ظ��ه��راً بتوقيت 
احلفل  و�سيقام  البحرين(،  مملكة 
الرئي�سية   �سام�سان  ���س��ال��ة   ع��ل��ى 

مبدينة اإن�سيون.
الفتتاح،  حفل  برنامج  ويت�سمن 
دخ�������ول ك����ب����ار ال�����س��خ�����س��ي��ات )2 
العرو�س  م��ن  جمموعة  دق��ي��ق��ة(، 
اإع���الن  ال��ث��ق��اف��ي��ة )13 دق��ي��ق��ة(، 
دقيقة(،   1( الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ب���دء 
رف����ع ع��ل��م ال��ب��ل��د امل�����س��ي��ف وعزف 
اجلنوبية  لكوريا  الوطني  الن�سيد 
)3 دقائق(، دخول طابور العر�س 
 23( امل�����س��ارك��ة  ال���دول  لريا�سيي 
اللجنة  رئ���ي�������س  ك��ل��م��ة  دق���ي���ق���ة(، 
املنظمة العليا للدورة ) 3 دقائق(، 
ك��ل��م��ة رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س الأومل����ب����ي 
الفهد  اأح���م���د  ال�����س��ي��خ  الآ����س���ي���وي 
الإع�����الن  دق����ائ����ق(،  ال�����س��ب��اح )3 
الر�سمي لفتتاح الدورة من رئي�س 
اإن�سيون  م��دي��ن��ة  ع��م��دة  اأو  ك��وري��ا 
ال���دورة )3  رف��م علم  )1 دقيقة(، 
 3( الريا�سي  الق�سم  اأداء  دقائق(، 
الأوملبية  ال�سعلة  اإي���ق���اد  دق���ائ���ق(، 
م��ع بع�س ال��ع��رو���س ال��ف��ن��ي��ة  )8 

دقائق(.
وي��ب��ل��غ ع���دد امل�����س��ارك��ني يف ال���دورة 
الر�سمية  الإح�����س��ائ��ي��ات  ب��ح�����س��ب 
2500 ريا�سي يتناف�سون  حوايل 
 9 على  م��وزع��ة  م�سابقة   100 يف 

األعاب ريا�سية.

الأل���ع���اب  دورة  ت���ق���ام  م����رة  ولأول 
الآ���س��ي��وي��ة ل��ل�����س��الت امل��غ��ل��ق��ة مع 
القتالية  للفنون  الآ�سيوية  ال��دورة 
يف وقت واحد، وتعتر هذه الدورة 
اإن�سيون  ملدينة  اختبار جاد  مبثابة 
الأل����ع����اب  دورة  ا���س��ت�����س��اف��ة  ق���ب���ل 
الآ�سيوية الآ�سيوية ال�سابعة ع�سرة 
والتي �ستقام خالل الفرة من 19 
 2014 اأك��ت��وب��ر   4 حتى  �سبتمر 
ت�ستقطب  اأن  لها  ويتوقع  املقبل، 

اأكر من 15 األف ريا�سي.

احلــ�ــصــن يــحــث الــالعــبــني على 
التمثيل امل�صرف

البحريني  ال���وف���د  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى 
نعمان بن را�سد احل�سن مع لعبي 
)البليارد  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
القرية  يف  والبولينج(  وال�سباحة 
لالإطمئنان  اأم�����س  ي��وم  الريا�سية 

عليهم.
احل�سن  ن��ق��ل  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
ال�سيخ  ���س��م��و  حت���ي���ات  ل���الع���ب���ني 
رئي�س  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�سر 
املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، 
رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية، 
اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  وج���م���ي���ع 
ال���ل���ج���ن���ة. وط����ال����ب احل�������س���ن من 
الالعبني بذل اأرفع درجات العطاء 
وتقدمي اأف�سل امل�ستويات لت�سريف 
ت�����س��ري��ف يف هذا  ال��ب��ح��ري��ن خ���ري 
ثقته  عن  معرباً  الآ�سيوي،  املحفل 
الفنية  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  يف  ال��ك��ام��ل��ة 
لتحقيق اأف�سل النتائج التي ي�سبو 

اإليها اجلميع.
واأكد احل�سن على �سرورة التمثيل 
امل�����س��رف يف ال����دورة الآ���س��ي��وي��ة من 
والأخالقية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة 
لعك�س ال�سورة امل�سرفة واحل�سارية 
الالعبني  داع��ي��اً  البحرين،  ململكة 
اإىل بذل املزيد من اجلهود لتحقيق 
اأف�سل النتائج امل�سرفة والتي تليق 
ب�سمعة البحرين ومكانتها البارزة 

على كافة الأ�سعدة.
باجلهود  اأ���س��اد  حديثه،  نهاية  ويف 

ب��ه��ا البعثة  ال��ت��ي ق��ام��ت  ال��ك��ب��رية 
م�ستلزمات  كافة  لتوفري  الإداري���ة 
منهم  متمنياً  البعثة،  ومتطلبات 
اأف�����س��ل ال���ظ���روف جلميع  ت��وف��ري 
الالعبني والالعبات ليتمكنوا من 
تقدمي اأف�سل امل�ستويات والنتائج.

طابور  يف  للبحرين  لعبا   20
العر�س 

كافة  الإداري�������������ة  ال���ب���ع���ث���ة  اأن�����ه�����ت 
الوفد  بدخول  املتعلقة  الرتيبات 
العر�س  ط����اب����ور  يف  ال���ب���ح���ري���ن���ي 
حل��ف��ل الف���ت���ت���اح ال��ر���س��م��ي، حيث 
اأكد مدير البعثة �سعود الغنيم باأن 
للبحرين  �سمحت  املنظمة  اللجنة 
طابور  يف  ف�������رداً   20 مب�������س���ارك���ة 
اململكة  ع��ل��م  و���س��ت��ح��م��ل  ال��ع��ر���س، 
والتي  البيطار  �سمرية  ال�سباحة 
�سجلها  ع��ل��ى  ب���ن���اء  اخ��ت��ي��اره��ا  مت 
ال��ري��ا���س��ي احل��اف��ل ب��امل�����س��ارك��ات يف 
ودورات  لل�سباحة  العامل  بطولت 
الأل�����ع�����اب الآ����س���ي���وي���ة والأومل���ب���ي���ة 
املتعددة يف  اإجن��ازات��ه��ا  ع��الوة على 

البطولت اخلليجية والعربية.
وقال باأن عدد امل�ساركني يف طابور 
ال����ع����ر�����س م�����ن خم���ت���ل���ف ال�������دول 

الآ�سيوية يقدر ب� 900 م�سارك.
اأمله يف ظهور  الغنيم عن  واأع��رب 
البعثة البحرينية ب�سكل متميز يف 
خمتلف  يف  كعادتها  الفتتاح  حفل 
والآ�سيوية  ال���ع���رب���ي���ة  ال���������دورات 

والأوملبية.

منتخب البولينج يخو�س مرانه 
الثاين

للرجال  البولينج  منتخب  خا�س 
وال�����س��ي��دات ت��دري��ب��ه ال���ث���اين على 
���س��ال��ة اآين ي��ان��غ ال��ت��ي ت��ب��ع��د عن 
ال��ق��ري��ة ال��ري��ا���س��ي��ة م�����س��اف��ة 45 
دقيقة بقيادة املدرب عارف مر�سل.

التي  ال���ت���دري���ب���ات  ات�����س��م��ت  وق�����د 
باجلدية  �ساعتني  ا�ستمرت حوايل 
من  كبري  اإ�سرار  و�سط  واحلما�س 

قبل الالعبني والالعبات لتقدمي 
اأف�������س���ل امل�������س���ت���وي���ات يف ال�������دورة، 
خ�سو�ساً يف ظل وج��ود مزيج من 
لعبي اخلرة وال�سباب يف �سفوف 
وان خا�سوا  �سبق  والذين  املنتخب 
امل�ستوى  ع���ل���ى  م�������س���ارك���ات  ع�����دة 

اخلليجي والعربي والدويل.
عثمان ومر�سل يح�سران الجتماع 

الفني للبولينج
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ح�سر 
البولينج، ومدير املنتخب الوطني 
وليد ب�سري وامل��درب ع��ارف مر�سل 
الجتماع الفني مل�سابقات البولينج 
ب�سالة  اأم�����س  �سباح  عقد  ال���ذي  و 

اآين يانغ .
ب���اأن الج��ت��م��اع حفل  واأك���د عثمان 
مب��ن��اق�����س��ة ال���ع���دي���د م����ن الأم������ور 
التزييت،  طريقة  مثل  الروتينية 
التقدم  وطريقة  اللعبة  وق��وان��ني 
خالله  مت  ك��م��ا  ب���الح���ت���ج���اج���ات، 
الالعبني،  اأ����س���م���اء  م���ن  ال��ت��اأك��ي��د 
ال�����ك�����رات، ح���ي���ث تقرر  وت�����س��ج��ي��ل 
ت�����س��ج��ي��ل اأرب������ع ك�����رات ل��ك��ل لعب 
ولعبة وت�سجيل كرتني اإ�سافيتني 

لي�سبح عددهم 6 كرات.
واأو�سح ب�سري اأنه مت التاأكيد خالل 
الج���ت���م���اع ال���ف���ن���ي ع���ل���ى ����س���رورة 
11 و12  اخل��روج من بوابة رق��م 
بطريقة  الالعبني  بع�س  لختيار 

ع�سوائية للك�سف عن املن�سطات.
التقى  الج����ت����م����اع،  ن���ه���اي���ة  وب���ع���د 
عثمان بالالعبني و�سرح لهم كافة 
ال��ق��وان��ني ال��ت��ي مت الت��ف��اق عليها 

خالل الجتماع الفني.

يكثف  ــة  ــاح ــب ــص ــ� ال مــنــتــخــب 
ا�صتعداداته

الوطني  ال��ب��ح��ري��ن  منتخب  ك��ث��ف 
ا�ستعداداً  ت���دري���ب���ات���ه  ل��ل�����س��ب��اح��ة 
التي  امل�سابقة  مناف�سات  خل��و���س 

�ستنطلق يوم غد.
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  لع����ب  وت�����درب 
وال�سباحة  ف����رج  ���س��ال��ح  ف���رح���ان 
امل�سبح  ع���ل���ى  ال���ب���ي���ط���ار  ����س���م���رية 

�ستقام  ال���ذي  الرئي�سي 
البطولة  على مناف�سات 
والذي يبعد عن القرية 
 35 م�سافة  الريا�سية 

دقيقة تقريباً.
وي�����خ�����و������س امل���ن���ت���خ���ب 
لل�سباحة  ال�����وط�����ن�����ي 
حت���������������س�������ريات�������ه ع����ل����ى 
ف�������رت�������ني ����س���ب���اح���ي���ة 
بهدف  وذل���ك  وم�سائية 
مرحلة  اإىل  ال���و����س���ول 
اجلاهزية  من  متقدمة 

الفنية والبدنية.
الج��������ت��������م��������اع ال����ف����ن����ي 

لل�سباحة
عقد يوم اأم�س الجتماع 
ال�سباحة  مل�سابقة  الفني 
وم�����ث�����ل  ال��������������������دورة  يف 
البحرين اإداري املنتخب 
خالد اأحمد. وقال اأحمد 
باأنه مت خالل الجتماع 
م�ساركة  م����ن  ال���ت���اأك���د 
واأ�سماء  ال�����دول  ج��م��ي��ع 
ال�����الع�����ب�����ني واع����ت����م����اد 
ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني، كما 
القواعد  بع�س  �سرح  مت 
امل�سابقة،  اأث��ن��اوؤ  املتبعة 
وحتديد مواعيد جميع 
امل���������س����اب����ق����ات واأوق�����������ات 
فتح  ك����م����ا  ال�����ت�����دري�����ب، 

يف  الراغبة  املنتخبات  ام��ام  املجال 
الن�سحاب اأو تعديل اأ�سماء لعبيها 
والأنظمة  ال��ق��وان��ني  ك��اف��ة  و���س��رح 
امل�سابقات.  ج���م���ي���ع  يف  امل���ت���ب���ع���ة 
الأمور  ب��اأن جميع  اأح��م��د  واأو���س��ح 
الجتماع  يف  مناق�ستها  مت  ال��ت��ي 
اللجنة  ول��ك��ن  للجميع  م��ع��روف��ة 
من  �سرحها  على  حتر�س  املنظمة 
ال��ت��ذك��ري وال��ت��و���س��ي��ح وفتح  ب����اب 
بالن�سبة  ا�ستف�سار  اأي  اأم��ام  املجال 

للمنتخبات امل�ساركة. 

منتخب البليارد يخو�س تدريبه 
الأخري

للبليارد  الوطني  املنتخب  يجري 
ال��ت��ا���س��ع��ة من  ال�������س���اع���ة  يف مت�����ام 
���س��ب��اح ال��ي��وم م��ران��ه الأخ����ري على 
�سالة  �سونقدو  ا�ستعداداً خلو�س 
�ستنطلق  التي  امل�سابقة  مناف�سات 

يوم غد.
و�سبق للمنتخب الوطني اأن خا�س 
عدة ح�س�س تدريبية خالل الأيام 
الثالثة املا�سية للو�سول اإىل اأعلى 

مراحل اجلاهزية الفنية.
 9 م�سابقة  يف  منتخبنا  وي�����س��ارك 
كرات  و10  و9  ل���ل���رج���ال،  ك����رات 
املنتخب  قائمة  وتتكون  لل�سيدات، 
من الالعبني عبداهلل عي�سى وعلي 
الثالث  والالعبات  عبا�س،  حممد 
و جمية  رج�����ب،  ي��و���س��ف  ف��اط��م��ة 

الدو�سري، ونهلة ال�سني.
و�سول الدو�سري وال�سني

ظهر  ورع��اي��ت��ه  اهلل  بحفظ  و���س��ل 
البحريني  الحت����اد  رئ��ي�����س  اأم�����س 
ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج ع����ب����داهلل ال���دو����س���ري 
ال��ب��ل��ي��ارد نهلة  ولع���ب���ة م��ن��ت��خ��ب 
ال�سني، وكان يف ا�ستقبالهما مدير 
الغنيم  ���س��ع��ود  الإداري���������ة  ال��ب��ع��ث��ة 
وم�����س��اع��ده ح��م��د ال��ب��اك��ر والأم���ني 

املايل حممود عا�سوري.
ويقيم الدو�سري بفندق ال�سرياتون 
املخ�س�س لكبار ال�سخ�سيات، فيما 

تقيم ال�سني يف القرية الريا�سية.
متيمة و�سعار الدورة

اختارت اللجنة املنظمة ال�سخ�سيات 
Baraو ب�������،  امل�������س���م���ي���ة  ال����ث����الث 

Vichuon و   Chumuro
لتكون متيمة الدورة.

اأحد  اإىل  ال��ث��الث  التمائم  وت��رم��ز 
تعي�س  ال��ت��ي  البحرية  احل��ي��وان��ات 
يف مياه مدينة  اإن�سيون  يف اجلزء 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  م���ن  ال�����س��م��ايل 
بينها  ي��ف�����س��ل  وال�����ذي  اجل��ن��وب��ي��ة 

وبني كوريا ال�سمالية.
ه���ذه  دور  ع�����ن  ال����ف����ك����رة  وت����ع����ر 
املحبة  ت����ع����زي����ز  يف  احل�����ي�����وان�����ات 
وامل�ساهمة  اآ�سيا،  ق��ارة  يف  وال�سالم 
�سبه  يف  ال��ت��وت��ر  ح���دة  تخفيف  يف 
اجل���زي���رة ال��ك��وري��ة وال��ت��غ��ل��ب على 
احلواجز الأيديولوجية والدينية، 
ال�سوء  اإىل  ال��ت��م��ي��م��ة  ت��رم��ز  ك��م��ا 
عن  تعر  التي  والرق�س  وال��ري��اح 

البحــريـــن ت�ضـــ�رك بـــدورة االألعــــ�ب االآ�ضيـــويـــة للــ�ضـــ�الت املغلقـــة يف كوريــــــ�

انه طلب من  تيفيز  ال��دويل الرجنتيني كارلو�س  املهاجم  اع��رف 
مان�س�سر �سيتي النكليزي الرحيل اىل يوفنتو�س اليطايل بعد ان 

قرر بان م�سواره يف �ستاد الحتاد و�سل اىل نهايته.
ان��ت��ق��ال��ه اىل  امل��ا���س��ي �سفقة  الرب���ع���اء  ع��ام��ا(  تيفيز )29  واك��م��ل 
له يف  موؤمتر �سحايف  اول  ويف  ي��ورو،  9 ماليني  مقابل  يوفنتو�س 
كان  �سيتي  يف  ام�ساه  ال���ذي  ال��وق��ت  ان  اىل  ا���س��ار  اري��ن��ا  يوفنتو�س 
74 هدفا مع �سيتي  ال��دويل الرجنتيني  املهاجم  . و�سجل  جميال 
منذ انتقاله اليه عام 2009 من اجلار اللدود مان�س�سر يونايتد، 
يف  �ساهم  كما   2011 ع��ام  املحلية  الكاأ�س  بلقب  للفوز  ق��اده  وه��و 
احرازه لقب الدوري بعد 12 �سهرا. لكن م�سواره مع �سيتي مل يكن 
اذ اوقف وغرم بعد ان رف�س الدخول كبديل  �سل�سا على الط��الق 
�سد بايرن ميونيخ الملاين يف م�سابقة دوري ابطال اوروبا يف ايلول 

�سبتمر 2011، ما ادى اىل خ�سارته �سارة القائد ودفعه اىل طلب 
الرحيل عن النادي يف عدة منا�سبات قبل ان يتحقق له ما اراد خالل 
ال�سابق  النكليزي  ه��ام  و�ست  وك��ان رحيل لع��ب  احل��ايل.  ال�سبوع 
عن ال �سيتي�سينز وديا بح�سب ما اكد لو�سائل العالم اليطالية، 
م�سيفا ا�سكر يوفنتو�س على اجلهود التي قام بها من اجل املجيء 
التي  اجلميلة  الع���وام  على  �سيتي  مان�س�سر  وا�سكر  هنا.  اىل  بي 
ل�سيتي  اجلديد  امل��درب  اعلم  ان��ه  اىل  تيفيز  وا�سار   . اياها  منحني 
الت�سيلي مانويل بيليغريني الذي خلف اليطايل روبرتو مان�سيني 
بعد املو�سم املخيب، بان وقته يف النادي النكليزي قد انتهى وبانه 
حان الوان من اجل التغيري، م�سيفا حتدثت مع بيليغريني وقلت 
بان وقتي  اعتر  �سيتي لين  الرحيل عن مان�س�سر  اري��د  له باين 
معه قد انتهى . و�سريتدي تيفيز رقم 10 ال�سطوري يف يوفنتو�س 

وال���ذي ك��ان الي�ساندرو دل بيريو اخ��ر م��ن ارت���داه، م��ا ي��وؤك��د على 
الرجنتيني  لالعب  العجوز  ال�سيدة  فريق  يوليها  التي  الهمية 
الذي �سيلعب يف خط املقدمة اىل جانب الوافد اجلديد من اتلتيك 
بلباو ال�سباين فرناندو لورنتي. وحتدث تيفيز عن م�ساألة ارتدائه 
10 م�سوؤولية هامة جدا  10، قائال القمي�س رقم  للقمي�س رقم 
لن ابطال رائعني �سابقني ارتدوه واخرهم دل بيريو. بالن�سبة يل، 
اهتمام  تيفيز حمط  وك��ان   . ارت��دي قمي�سه  ان  ل�سرف عظيم  ان��ه 
القطب اليطايل الخر ميالن عام 2012، لكنه اكد انه مل يجر 
بالن�سبة  م�سيفا  حينها،  منذ  رو���س��ون��ريي  وب��ني  بينه  ات�سال  اي 
الرئي�س(  )ن��ائ��ب  م��ع  حتدثت  �سريحا،  ���س��اأك��ون  م��ي��الن؟  لهتمام 
ادري��ان��و غ��ال��ي��اين منذ ع��ام وم��رت��ني او ث��الث يف ح��ي��ات��ي. ان��ا الن 
لعب يف يوفنتو�س وانا �سعيد هنا. بامكاين ان امنح الفريق خرتي 

اإ�ضب�ني� تت�أهل اىل نه�ئي ك�أ�ض الق�رات تيفيز طلب الرحيل عن م�ن�ض�ضرت �ضيتي 
تاأهل املنتخب الإ�سباين اإىل املباراة النهائية من كاأ�س القارات لكرة القدم املقامة يف الرازيل حتى الأحد، 
اإثر فوزه على نظريه الإيطايل بركالت الرجيح 7-6، بعد تعادلهما �سلبا يف الوقتني الأ�سلي والإ�سايف 
من مباراة ن�سف النهائي يف فورتاليزا. وكان املدافع الإيطايل ليوناردو بونوت�سي هو الالعب الوحيد 
اأن ينفذ خي�سو�س  13 بت�سديدة فوق العار�سة، قبل  اأخفق يف الركلة رقم  اأه��در ركلة ج��زاء، حني  الذي 
نافا�س الركلة الأخرية بنجاح وي�سعد باإ�سبانيا اإىل النهائي. ويف التنفيذ �سجل لإيطاليا اأنطونيو كاندريفا 
لإ�سبانيا  �سجل  كما  بونوت�سي.  ليوناردو  واأ�ساع  ومونتوليفو  وبريلو  وجوفينكو  رو�سي  ودي  واأكويالين 
اإ�سبانيا  النت�سار رقم  بو�سكيت�س ونافا�س. وعزز هذا  واإنيي�ستا وبيكيه ورامو�س وماتا و�سريخيو  ت�سايف 
القيا�سي يف عدد النت�سارات املتتالية اإىل 29 مباراة، واأعطاها فر�سة اللعب يف النهائي مع الرازيل يف 

ريو دي جانريو يوم الأحد املقبل، يف حني تتناف�س اإيطاليا مع الأوروغواي على املركز الثالث.
4-�سفر،  �ساحق  اإ�سباين  بفوز  انتهى  ال��ذي   2012 اأوروب���ا  ك��اأ���س  لنهائي  اإع���ادة  امل��ب��اراة  ه��ذه  وك��ان��ت 
ت�سيزاري  مدربها  تعبري  حد  على  وحدها  ال�سجاعة  ب�  العتبار  رد  امل��رة  هذه  يف  اإيطاليا  ت�ستطع  ومل 

برانديلي.
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من  ال��ث��ال��ث  ال���دور  يخلو  ع��ام   101 يف  الأوىل  للمرة 
مناف�سات فردي الرجال ببطولة وميبلدون للتن�س من 

الالعبني المريكيني.
وت����اأك����دت احل��ق��ي��ق��ة امل���ج���ردة ح���ني خ�����س��ر اآخ�����ر ممثل 
امل�سنف  رينولدز  بوبي  وه��و  البطولة  يف  لالأمريكيني 
156 عامليا اأمام لعب العامل الأول نوفاك ديوكوفيت�س 

على امللعب الرئي�سي.
واأكمل ف�سل رينولدز يوما �سيئا للوليات املتحدة بعدما 
خ�سر لعبها جيم�س بليك البالغ من العمر 33 عاما 
ديني�س  وخ�سر  توميت�س  ب��رن��ارد  ال���س��رايل  ي��د  على 

اأي�سا بثالث جمموعات مقابل ل �سيء على يد  كولدا 
الكرواتي اإيفان دوديج.

اأ����س���ي���اء مثرية  ت����دل الإح���������س����اءات ع��ل��ى  ال����واق����ع  ويف 
لالإحباط.

الدور  ب��ل��وغ  اأم��ري��ك��ي يف  ف��اآخ��ر م��رة ف�سل فيها لع��ب 
اأي  فيه  ي�سارك  مل  ع��ام  وه��و   1912 يف  كانت  الثالث 

لعب اأمريكي يف القرعة الرئي�سية.
ويف 1911 ناف�س اأمريكي واحد يف فردي الرجال لكنه 

خرج قبل الدور الثالث.
لقب  ب��اأي  الفوز  يف  الأمريكيون  الالعبون  ف�سل  والآن 

يف 39 من البطولت الأربع الكرى على التوايل وهو 
رقم غري م�سبوق.

ومثلت الهزمية �سربة كرى لبليك ال�ساعي للو�سول 
للدور الثالث يف وميبلدون للمرة الأوىل يف �ست �سنوات. 
مواجهة  يف  اللعب  على  ال�سيطرة  يف  كليا  ف�سل  لكنه 

توميت�س الذي ي�سغره بفارق 13 عاما.
بيت  مثل  اأبطال  اإنتاج  على  املتحدة  الوليات  واعتادت 
�سامرا�س واندريه اجا�سي وجيم كوريري الذين كانوا 

مناف�سني �سر�سني على �سدارة الت�سنيف العاملي.
لكن هذا اأ�سبح تاريخا الآن.

وك����ان ان����دي رودي����ك اآخ����ر اأم��ري��ك��ي ي��ف��وز ب��ل��ق��ب كبري 
اعتزل  لكنه   2003 يف  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف  وي��ت�����س��در 
يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي. وي��ع��د ���س��ام ك���ريي اأع��ل��ى الالعبني 
لكنه   19 املركز  يف  بوجوده  الآن  ت�سنيفا  الأمريكيني 
اأمام ال�سرايل  خ�سر يف مباراة من خم�س جمموعات 

برنارد توميت�س يف الدور الأول بوميبلدون.
50 لعبا  اأول  والأمريكيان الآخ��ران املوجودان �سمن 
يف الت�سنيف العاملي هما جون اي�سرن وترتيبه 21 لكنه 
ان�سحب بعد �سوطني فقط من مباراته يف الدور الثاين 
43 والذي منعته  يوم الأربعاء وم��اردي في�س امل�سنف 

م�سكلة �سحية من اللعب يف وميبلدون هذا العام.
وهناك تناق�س �سارخ بني اأداء الأمريكيني وما حتققه 
بوجود  البطولة  يف  نتائج  م��ن  الأمريكيات  الالعبات 
ت�سيطر  وال��ت��ي  ال��ل��ق��ب  ع��ن  امل��داف��ع��ة  ول��ي��ام��ز  �سريينا 
على املناف�سات اىل جانب لعبات �ساعدات من بينهن 

مادي�سون كيز.
وازداد لعبو التن�س حجما وقوة لكن ال�سبان الأمريكيني 
رغم قوتهم البدنية الأكر يتجهون لريا�سات حملية 
وكرة  الأمريكي���ة  ال��ق��دم  ك��رة  مثل  هيمن��������ة  اأكث�������ر 

ال�سلة.

الالعبـــون االأمـــريكيـــون يحققــــون اأ�ضــــواأ نت�ئـــج يف وميبلـــــدون 

العالقات  ع��م��ق  ع��ل��ى  ت����دل  ج���دي���دة  خ���ط���وة  يف 
التاريخية بني ناديي الإمارات وراأ�س اخليمة قام 
اإدارة نادي الإم��ارات برئا�سة حممد  وفد جمل�س 
راأ�س  ن��ادي  اإدارة  ب��زي��ارة جمل�س  �سكر  ب��ن  اأح��م��د 
اخليمة بعد اإعالن مر�سوم �ساحب ال�سمو حاكم 
راأ�س اخليمة بعودة نادي راأ�س اخليمة اإىل ال�ساحة 

الريا�سية، واإنهاء �سمه مع نادي الإمارات.

وكان يف ا�ستقبال وفد نادي الإم��ارات علي اأحمد 
راأ���س اخليمة  ن��ادي  اإدارة  احلرمي رئي�س جمل�س 
راأ�����س  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  وب��ح�����س��ور 

اخليمة.
وقد �سم وفد نادي الإمارات عدنان علي الزعابي 
من  وك��اًل  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 
دروي�س  ي��و���س��ف  اأح��م��د  الإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء 

النعيمي  يو�سف  وعلي  ال�سم�سي  ح�سن  وحممود 
املهند�س  التنفيذي  واملدير  املا�س،  جمعة  و�سعيد 
يحي ال�سام�سي وامل�سوؤول الإعالمي بالنادي خالد 

ح�سن النقبي.
وات�����س��م��ت ال����زي����ارة مب�����س��اع��ر ال����ود امل���ت���ب���ادل بني 
رئي�س  احل��رم��ي  اأح��م��د  علي  ق��ام  الطرفني حيث 
بالرحيب  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 

والوفد  الإم������ارات  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ب��رئ��ي�����س 
املرافق له، م�سيدا بالعالقات الطيبة التي جتمع 
الناديني معا . ويف املقابل اأكد رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي الإمارات على عمق العالقة بني الناديني ثم 
تناول اجلانبان العديد من املو�سوعات الريا�سية 
ال��ط��رف��ان احل��دي��ث ب�سكل ع��ام عن  ت��ن��اول  ، كما 
الريا�سة يف الإم��ارة و�سرورة النهو�س بها، وبدا 

النقاط  الكثري من  الطرفان على  اتفاق  وا�سحا 
اأخوية  اأج���واء  يف  ومت��ت  اإيجابية  املقابلة  وك��ان��ت 
تعك�س عمق العالقة القوية بني الناديني الأكر 

جماهريية بالإمارة .
اأن  اإىل  الإم�������ارات  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأ����س���ار 
جميع الأن���دي���ة ب���اإم���ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة لب���د وان 
من  وال�ستفادة  التكامل  اإح��داث  كيفية  يف  تفكر 

اأهدافها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب��ي��ن��ه��ا  م���ا  اخل�����رات يف  ن��ق��ل 
املتعط�سة  جماهريها  حاجة  وتلبي  وطموحاتها 

لالإجنازات والبطولت.
التعاون  ���س��ب��ل  زي�����ادة  اإىل  ال����زي����ارة  ه��دف��ت  ك��م��ا 
الريا�سية  امل��ج��الت  يف  الناديني،  بني  والتن�سيق 
وال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة م��وؤك��دي��ن اأن��ه��ا تعك�س 

مدى العالقة التي تربط بني الناديني.

•• بالج اجلزائر: احتاد الريا�شات البحرية
تقدم جنوم ريا�سة ال�سراع يف املنتخب البحريني 
ومنذ اليوم الأول من مناف�سات فئة ليزر �ستاندرد 
اإىل  لل�سراع  الع�سرين  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ارح  لبطولة 
����س���دارة ال��رت��ي��ب ح��ي��ث ح���ّل اإب���راه���ي���م عبداهلل 
زميله  اأم����ام  ن��ق��اط   6 ب��ر���س��ي��د  الأول  امل��رك��ز  يف 
البحريني الآخر اإبراهيم دعيج بر�سيد 7 نقاط 
والذي وا�سل مت�سكه باملركز الثاين حتى مناف�سات 
يوم اأم�س، بينما دخل املت�سابق الباك�ستاين تنوير 
باحتالله  التتويج  اإىل من�سة  ال�سعود  على خط 
يف  زميله  اأم��ام  نقاط   10 بر�سيد  الثالث  املركز 
املركز  اأحمد وال��ذي جاء يف  املنتخب �سجاد  نف�س 
البحريني  واملت�سابق  نقطة   12 بر�سيد  ال��راب��ع 
اخلام�س  ب��امل��رك��ز  اك��ت��ف��ى  ال���ذي  �سويطر  ج��ا���س��م 
امل��زي��د من  اأم��ام��ه  ي���زال  13 نقطة وم��ا  بر�سيد 

ال�سباقات للتقدم اإىل مراكز ال�سدارة.
وتوا�سل اللجنة املنظمة لبطولة البارح الدولية 

البحرين  مم��ل��ك��ة  حتت�سنها  وال���ت���ي  ال��ع�����س��ري��ن 
البحرية  للريا�سات  البحريني  وينظمها الحتاد 
بنجاح واقتدار كبريين خالل الفرة من 25 – 
29 يونيو اجلاري على مياه �ساحل مقر الحتاد 
ال�سباقات، حيث  املزيد من  اإقامة  ببالج اجلزائر 
�سباقات  اأربعة  اليوم  اللجنة  تقيم  اأن  املقرر  من 
الالعبني  اأ�سماء  الغد عن  يوم  تعلن يف  اأن  وقبل 
يتوقع  ال��ذي  اخلتام  حفل  يف  الفائزة  واملنتخبات 
له اأن يكون مميزا يف ظل ح�سور جميع الالعبني 
امل�ساركني والذين ي�سل عددهم اإىل 100 لعب 
ولعبه ميثلون 12 منتخبا وفريقا هي الكويت، 
م�سر،  اجل��زائ��ر،  تون�س،  عمان،  الإم���ارات،  قطر، 
موناكو  اإندوني�سا،  الهند،  كازاخ�ستان،  باك�ستان، 

ومنتخب البحرين البلد امل�سيف للبطولة.
اليوم  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ي��م  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
وللمرة الأوىل �سباق التجديف يف فئتي الزوجي 
على  واإق��ام��ت��ه  ا�ستحداثه  وال���ذي مت  واجل��م��اع��ي 
ال��ب��ط��ول��ة، وبح�سب  ف��ع��ال��ي��ات وب���رام���ج  ه��ام�����س 

املعلومات لدى اللجنة املنظمة ي�سم هذا ال�سباق 
اأك��ر من  اليوم  الثالثة من ع�سر  يقام يف  ال��ذي 
40 مت�سابقا يتناف�سون فوق ع�سرين قاربا معدة 
خ�سي�سا مل�سابقة التجديف والتي حتظى مبتابعة 
جيدة و�سعبية خا�سة ترفع من ن�سبة ممار�سيها 

ومتابعيها.
اإبراهيم عبداهلل ياأمل موا�سلة ال�سدارة

اإبراهيم عبداهلل  املتميز  البحريني  النجم  و�سف 
اليوم  منذ  �سدارته  �ستاندر   ليزر  فئة   مت�سدر 
الأول بامل�سجعة له على تقدمي املزيد من اجلهد، 
واأ�ساف عبداهلل اأنها متنحه الكثري من الإ�سرار 
والتحدي على تقدمي كل ما لديه من طاقة ومن 
اإمكانيات فنية اكت�سبها خالل ممار�سته لريا�سة 
اأجل  ال�سراع وتوظيفها يف ال�سباقات املتبقية من 
وخطف  الأخ���ري  ال��ي��وم  حتى  ال�����س��دارة  موا�سلة 
الذهب من بني جمموعة جنوم اللعبة الدوليني 
البارزين، كما �سدد عبداهلل على اأهمية ال�ستفادة 
ال��ف��ن��ي��ة امل�ساحبة  امل��ع��ط��ي��ات والأج������واء  ك��ل  م��ن 

البطولة من فر�س كثرية  لل�سباقات وما توفره 
للنجاح.

بخال�س  البحرينية  ال�سراع  ريا�سة  جنم  وتوجه 
حتياته وتقديره اإىل امل�سئولني يف اللجنة املنظمة 
البحريني  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  ويف  للبطولة 
للريا�سات البحريني وعلى راأ�سهم ال�سيخ خليفة 
الطيبة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  خليفة  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن 
ال��ت��اري��خ��ي��ة بانتظام  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ه��ذه  واإق��ام��ت��ه��م 
وب��اأ���س��ل��وب ي��ت��ط��ور م��ن ع���ام اإىل ع���ام، م��وؤك��دا اأن 
تك�سب  ال��ت��ي  الفنية  امل�ساحة  ه��ي  ال��ب��ارح  بطولة 
امل�����س��ارك��ني ال��ك��ث��ري م��ن ف��ر���س ال��ت��األ��ق والظهور 

اجليد.
داود عبداهلل يقرب من ذهب  ليزر ريديال 

اأب�����ى النجم  ويف م�����س��اب��ق��ة ف���ئ���ة  ل���ي���زر ري����دي����ال  
الآخر  هو  يقب�س  اأن  اإل  عبداهلل  داود  البحريني 
على �سدارة الرتيب منذ اليوم الأول بر�سيد 5 
الكويتي علي  اأقرب مناف�سيه  نقاط متفوقا على 
 10 الثاين بر�سيد  املركز  ال��ذي حّل يف  بو حمد 

نقاط اأمام القطري فار�س البكري �ساحب املركز 
مناف�سات  و���س��ه��دت  نقطة،   14 بر�سيد  ال��ث��ال��ث 
فئة  ليزر 4.7  �سدارة اإماراتيه باحتالل حمود 
اأمام  ن��ق��اط   5 بر�سيد  الأول  للمركز  ال��زي��دي 
�ساحب  النعيمي  �سيف  الآخ���ر  الإم��ارات��ي  زميله 
6 نقاط، ودخل البحريني  املركز الثاين بر�سيد 
مراكز  على  املناف�سة  منطقة  �سويطر  اإب��راه��ي��م 
املقدمة ببقائه يف املركز الثالث بر�سيد 7 نقاط 
وبفارق �سئيل ميكن له تعوي�سه خالل ما تبقى 

من �سباقات. 
اأبناء الكويت والإمارات كان لهم ن�سيب جيد من 
الرتيب  ج��اء  اأوبتم�ست  حيث  فئة   ال�سدارة يف 
العام لفئة التفاوؤل بح�سول الكويتي عبدالعزيز 
ال�سيب على املركز الأول بر�سيد 8 نقاط بجدارة 
وبتفوق ملحوظ، وجاء زميله يف املنتخب الكويتي 
27 نقطة  بر�سيد  الثاين  املركز  الفهيد يف  علي 
اأم����ام الإم���ارات���ي���ني ح��م��زة ال��ع��ل��ي ���س��اح��ب املركز 
الثالث بر�سيد 30 نقطة وعبداهلل نوح الري�سي 

�ساحب املركز الرابع بنف�س الر�سيد من النقاط. 
وت�سدر املت�سابق البحريني احمد عبداهلل م�سابقة 
اأقرب  على  متفوقا  نقاط   4 بر�سيد  بايت   فئة  
�ساحب  اآن  حم��م��د  ال��ه��ن��دي  ال��الع��ب  مناف�سيه 
ج���اء يف  بينما  ن��ق��اط،   5 بر�سيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
املركز الثالث البحريني اأحمد النعار بر�سيد 10 
نقاط وبعد مناف�سة قوية مع املت�سابق الإماراتي 
ح��م��د احل��م��ادي ���س��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع بر�سيد 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وت��وا���س��ل  نقطة.   11
باإقامة  ال��ي��وم  �سباح  م��ن  التا�سعة  يف  اأن�سطتها 
اأربعة �سباقات تختتم بها البطولة خ�سو�سا واأنها 
ال�سباقات  اإق��ام��ة  يف  كبري  ح��د  اإىل  موفقة  كانت 
اأي  دون  وم��ن  �سل�سة  بطريقة  الأول  ال��ي��وم  منذ 
التي  الرياح اجليدة  ن�سبة  م�ستفيدة من  م�ساكل 
ت�ستد يف فرة الظهرية وت�سل ما بني 8 – 15 
عقدة الأمر الذي ي�ساعد على ت�سيري ال�سباقات يف 
ظروف مناخية مالئمة وم�سجعة على املزيد من 

التاألق والندية بني الالعبني.

يف ا�صتقبال يعك�س عمق العالقات الطيبة بني الناديني الكبريين بالإمارة

اإدارة نـــ�دي االإمــــــ�رات تــــــزور نظيــــرتهــ� بنــــ�دي راأ�ض اخليمـــــــــــة

منتخب البحرين يت�صدر ليزر �صتاندرد والباك�صتاين يزاحمه

 البــــ�رح الدوليــــة 20 لل�ضــــراع توا�ضــــل براجمهــــ� بنجــــ�ح لليــــوم الث�لــــــث

لل�سطرجن  املفتوحة  العامل  بطولة  يف  الكويت  ت�سارك 
غ����دا يف ولي�����ة فريجينيا  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا  ت��ن��ط��ل��ق  ال���ت���ي 

الأمريكية وت�ستمر 10 اأيام.
وقال اأمني ال�سندوق امل�ساعد للنادي الكويتي لالألعاب 

الذهنية خالد بندر املطريي يف ت�سريح لوكالة الأنباء 
الكويتية كونا ام�س اإن النادي يتطلع اإىل حتقيق نتائج 
من  كبرية  نخبة  ت�سم  التي  البطولة  ه��ذه  يف  م�سرفة 

املحرفني يف اللعبة يف خمتلف املراحل ال�سنية. 

اأن  بريطانيا  اأم���ل  م���وراي  ان���دي  على  يتعني 
ي�سببها  ال��ت��ي  الهائلة  ال�سغوط  م��ع  يتاأقلم 
اثنني  خروج  بعد  للنهائي  للو�سول  تر�سيحه 
من املناف�سني البارزين من الأدوار الأوىل من 

بطولة وميبلدون للتن�س.
و�سيلعب موراي امل�سنف الثاين �سد ال�سباين 
امللعب  الثالث على  ال��دور  روب��ري��دو يف  تومي 

الرئي�سي اأم�س اجلمعة وهو يعرف اأن روجيه 
فيدرر ورفائيل نادال مل يعودا يف طريقه نحو 

املباراة النهائية.
الثمانية  دور  يف  امل���ر����س���ح  م��ن��اف�����س��ه  وح���ت���ى 
ان�سحب  ت�����س��وجن��ا  ال��ف��رن�����س��ي ج���و وي��ل��ف��ري��د 
م�سابا لي�سبح نيكول�س املاجرو امل�سنف 15 
ي�سم  ال���ذي  الن�سف  يف  ت�سنيفا  الأع��ل��ي  ه��و 

موراي من القرعة.
وق��ال م��وراي الكل ك��ان يفكر يف القرعة قبل 
ي��ري��د تغيري  ال��ك��ل  الآن  ال��ب��ط��ول��ة.  ان��ط��الق 

وجهة نظره ب�سبب خروج بع�س الالعبني. 
املقبلة.  م��ب��ارات��ي  ���س��اأرك��ز فقط على  واأ���س��اف 
���س��األ��ع��ب ���س��د م��ن��اف�����س ق�����وي.. لع����ب ميلك 

اخلرة. �ساأ�سعر بالقلق من هذه املباراة. 

و�ستلعب الريطانية ال�سابة لورا روب�سون يف 
مباراتها  �ستكمل  اأي�سا حيث  الرئي�سي  امللعب 
ماريانا  الكولومبية  �سد  ال��ث��اين  ال���دور  م��ن 

دوكي مارينو.
ال�سباين  �سيخو�س  واح��د  رق��م  امللعب  وعلى 
ديفيد فرييرا امل�سنف الرابع مباراته يف الدور 

الثاين �سد مواطنه روبرتو باوتي�ستا اجوت.

الكويت ت�ض�رك يف بطولة الع�مل 
املفتوحة لل�ضطرجن يف اأمريك�

موراي يواجه �ضغط� جديدا يف وميبلدون 
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ب���داأ م��ئ��ات م��ن ال��روب��وت��ات ال��ت��ي مت��ار���س كرة 
كاأ�س  العامل خو�س  ارج��اء  اتت من كل  القدم 
العامل 2013 املخ�س�سة لها يف ايندهوفن يف 
الحد  حتى  جتمع  م�سابقة  يف  هولندا  جنوب 

نحو 2500 ا�ستاذ جامعي.
قوية.  مناف�سة  الوىل  امل��ب��اري��ات  �سهدت  وق��د 
من  املتو�سط  احلجم  فئة  من  روب��وت  وح�سل 
ملحاولته  �سفراء  بطاقة  على  المل��اين  الفريق 
الهولندي فيما كان  الكرة من خ�سمه  خطف 

احلكم قد �سفر لال�سراحة.

وت��خ��و���س ال���روب���وت���ات امل��ب��اري��ات يف ف���رق من 
مقعد  �سكل  على  ت��اأت��ي  وه��ي  اع�����س��اء،  خم�سة 
ب��ع��ج��الت متعددة  م��ق��ل��وب وجم���ه���زة  ���س��غ��ري 
الجتاهات لكي تتمكن من اجلري اينما ت�ساء. 
وي��ع��ل��و ال���روب���وت ب���رج ���س��غ��ري ي��ح��وي كامريا 
له  م��راآة ت�سمح  موجهة نحو العلى وتعك�سها 

بروؤية ما يح�سل من حوله.
ومع انطالق املباراة ت�سبح الروبوتات م�ستقلة 
اي  دون  ومن  بتوتر  م�سمموها  ويتابع  ذاتيا. 
ق����درة ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل ���س��ري امل���ب���اراة م��ن مقعد 

بينها  ما  يف  الروبوتات  وتتوا�سل  الحتياط. 
بف�سل نظام ل�سلكي وبرنامج معلوماتي طوره 
وتقرر  اللعبة  حتلل  وه��ي  جامعيون.  ا���س��ت��اذة 
مبفردها النتقال اىل الهجوم او مترير الكرة 

اىل زميل يف الفريق.
للريا�سة  ال���ك���ب���رية  اي���ن���ده���وف���ن  ق����اع����ة  يف 
املباريات  م��الع��ب  ع�����س��رة  ح����واىل  ت�ست�سيف 
الفئات  امل��وزع��ة على �ست فئات. واح��دى ه��ذه 
ان�سان  �سكل  تاأخذ  التي  للروبوتات  خم�س�سة 
بقامة ق�سرية او طويلة وثمة اخرى هي فئة 

احلال  هي  مثلما  املتو�سط  احلجم  الروبوتات 
مع الفريقني الهولندي والملاين.

امل�����س��اب��ق��ة ه���و التو�سل  ل��ه��ذه  امل��ع��ل��ن  ال���ه���دف 
بحلول العام 2050 اىل ت�سكيل فريق ميكنه 
ان يناف�س ابطال العامل لكرة القدم من الب�سر 
، مثل مي�سي على ما قال احد امل�ساركني الذي 

اتى من ت�سيلي.
�سكل  الروبوتات على  ان تكون  وينبغي عندها 
بالكرة  التحكم  الن�سان وبحجمه وقادرة على 
بالقدمني والراأ�س وال�سدر والقيام بتمريرات 

 21( ب��ادي��ال  دان  ي��ق��ول  اله����داف.  وت�سجيل 
عاما( وهو طالب ا�سرايل يف الهند�سة المر ل 
يتعلق فقط بكرة القدم بل بالتكنولوجيا التي 
تقوم عليها هذه الروبوتات م�سيفا اننا نطور 
الكثري من المور مثل قدرتها على ر�سد الكرة 
. اتى امل�ساركون خ�سو�سا من الوليات املتحدة 
وفرن�سا.  وتايالند  وكندا  وال�سني  والرازيل 
وا�����س����اف ب���ادي���ال ان���ه���ا ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ميكن 
الت�سالت  مثل  اخ��رى  �سناعات  يف  تطبيقها 

الال�سلكية بني الروبوتات .

ه��ذه املعارف التي ط��ورت يف اط��ار �سغف بكرة 
جمالت  م��ع  لتتما�سى  تكييفها  �سيتم  ال��ق��دم 
اخرى ف�سال عن انواع اخرى من الروبوتات. 
هنا  بينها  فيما  تتواجه  روبوتات-اغاثة  فثمة 
التنقل يف  ق���ادرة على  ال��روب��وت��ات  ه��ذه  اي�سا. 
اب����واب و���س��ع��ود �سالمل  وف��ت��ح  م��ن��اط��ق �سعبة 
وميكنها اي�سا من خالل كامريا حرارية ر�سد 
يف  دم��ى  و�سعت  وق��د  طبيعية.  ك��ارث��ة  �سحايا 
منطقة تزخر بالعقبات متثل منطقة �سربتها 

كارثة طبيعة، لكي حتل مكان ال�سحايا.

روبـــوتــــ�ت تخــــو�ض مــــونديــــ�ل كـــــرة قـــــــدم

التعليمية  دورت��ه  الريا�سي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اأطلق 
�سمن  تقع  والتي  الكاراتيه  وفنون  ملهارات  املتخ�س�سة 
ا�سراتيجية النادي وخططه يف جمال الرتقاء بالألعاب 
الفردية والتي تعد من اأولويات عمل جمل�س اإدارة نادي 
ال��ذي��د ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��ف��رق يف خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ل املحلية 
والقليمية يف ظل النجاح الذي حققته اللعاب الفردية 
طوال امل�سرية املا�سية يف النادي �سمن الن�ساط احلايل 
النظرية  ال��ن��واح��ي  اأن��ه��ا �سركز على  ال����دورة  . ج��دي��د 
حمبي  من  عري�سة  قاعدة  وخلق  ن�سر  بغية  والعملية 
املو�سم  لهذا  الكاراتيه   فريق  لعبي  لختيار  الكاراتيه 

ويقوم بتنفيذ الدورة احمد حمود مدرب الكاراتيه.
الدورة التعليمية متثل باكورة اأجندة اإدارة نادي الذيد 
ل�ستقطاب طلبة املدار�س يف خمتلف الريا�سات يف ظل 
اإىل خامات جيدة  ت�سري  التي  الواقعية  النادي  درا�سات 
يف داخ���ل اجل����دار امل��در���س��ي وال��ت��ي ب��ح��اج��ة اإىل البحث 
عنها واكت�سافها واإبرازها على ال�ساحة الريا�سية خالل 

الفرة ال�سيفية .
واأك���د ال��دك��ت��ور ح��م��ود ال��ع��ن��زي م��دي��ر ن���ادي ال��ذي��د  اأن 

�ست�ستمر  الكاراتيه  وف��ن��ون  مل��ه��ارات  التعليمية  ال���دورة 
مب�ساركة اأعداد كبرية من الطلبة تتجاوز 200 م�سار 
اإج���راء  �سيتم  الأ���س��ب��وع حيث  اأي���ام  م���دار  وذل���ك و على 
اأف�سلهم  وانتقاء  للم�سركني  ال��دورة  نهاية  يف  اختبار 

لتمثيل النادي يف م�ساركاته املختلفة .
لتن�ساأة  احلقيقية  النواه  �ستمثل  ال��دورة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال��ك��ارات��ي��ه كريا�سة هامة  ق���ادرة على مم��ار���س��ة  اأج��ي��ال 
�سمن ريا�سات األعاب القوى بحيث �سي�ستفيد عدد كبري 

من امل�ساركني منها .
ول��ف��ت ال��ع��ن��زي اإىل اأن ت��ل��ك ال�����دورة ت��ع��د واح����دة من 
الدورات التي �ستفيد بعد تاأهيل عدد كبري من طالبها 

ملمار�سة الريا�سة وبجدارة .
اإدارت���ه قام  ال��ن��ادي وبتوجيهات من جمل�س  اإن   : وق��ال 
وحتقيق  التعليمية  ال���دورة  جن��اح  اأ�سباب  كافة  بتوفري 
ال���س��ت��ف��ادة ال��ك��ام��ل��ة م��ن ب��راجم��ه��ا ال��ت��ي ت��ق��دم بعناية 
ي�سعى  ما  يحقق  جناح  اإىل  للو�سول  �سعيا  للم�ساركني 
اإليه النادي من تفوق مقبل يف األعاب القوى والكاراتية 

ي�ساف لر�سيد النادي يف هذا املحفل .

تنف�س طاقم النخبة يف �سباقات املود70 على من 
قارب الطريان الُعماين – م�سندم، بقيادة الربان 
خلط  عبورهم  بعد  ال�سعداء  غافينيه،  �سيدين 
بعد  الأول  املركز  يف  بالميوث  مدينة  يف  النهاية 
اأخ��رى ب�سكل مثري يف اجلولة  مناف�سة حمتدمة 
لالإبحار  الأوروب�����ي  ال��ط��واف  �سباق  م��ن  الثالثة 

ال�سراعي )روت دي برين�سي�س(    
�ساعة   18 خ��الل  النهاية  خ��ط  الطاقم  واج��ت��از   
و53 دقيقة و06 ثواين، م�سجلني زمناً مقداره 
يومني و7 �ساعات و53 دقيقة و6 ثواين للجولة 
املمتدة مل�سافة 500 مياًل من اإنطالقاً من مدينة 

دون لوغري يف اأيرلندا.  

اخلا�سة  للمعايري  وف��ق��اً  اجل��ول��ة،  ه���ذه  وك��ان��ت   
بلغ متو�سط  بهم، جولة بطيئة ومتعرجة، حيث 
ت�سع عقدات بحرية على  اأق��ل من  القارب  �سرعة 
طول م�سار ال�سباق، وحتمل الطاقم بع�س ثقوب 

الرياح الطويلة واملحبطة.   
 ول��ك��ن��ه��ا ���س��ج��ل��ت الإن��ت�����س��ار ال���ث���اين ل��ل��ط��اق��م يف 
ال�سباقات ال�ساطئية الق�سرية بالطواف الأوروبي 
بعد  برين�سي�س(  دي  )روت  ال�����س��راع��ي  ل��الإب��ح��ار 
ال��ف��وز امل����دوي ال���ذي ح��ق��ق��وه يف اجل��ول��ة الأوىل 
املمتدة من مدينة فالن�سيا اإىل ل�سبونة، وعو�ست 
ب�سكل اإ�سايف اإحباط اجلولة الثانية عندما تراجع 
ال�سباق  املراحل الأخرية لينهوا  القارب يف  طاقم 

الرياح اخلفيفة  الثالث. وكانت ظروف  املركز  يف 
الُعماين  النجم  احل�سني،  اأحمد  للبحار  مثالية 
ال�����س��اع��د ال����ذي ك���ان ي��خ��و���س ���س��ب��اق��ه املحيطي 
الأول يف هذه اجلولة بعد حياة مهنية ق�ساها يف 
لقد  احل�سني:   وق��ال  الدينجي.  ق��وارب  �سباقات 
كانت جولة جيدة بالن�سبة يل لأن الرياح والبحار 
ك��ان��ت ه��ادئ��ة، ومل اأ���س��ع��ر ب��ال��ت��ع��ب، ومت��ك��ن��ت من 
تعلم الكثري من الأم���ور.   واأ�ساف بقوله:  لقد 
اأننا كنا متوترين  ا�ستمتعت باجلولة حقاً، ورغم 
نوعاً ما خالل الليلة املا�سية ب�ساأن اإمكانية فقدان 
ال�سدارة، فاإنني اأ�سعر بفخر كبري لوجودي على 
فيها.     الفوز  التي حققنا  القارب يف اجلولة  من 

وق���ال رب���ان ق���ارب ال��ط��ريان ال��ُع��م��اين – م�سندم 
�سدين جافنيه:  كنا نتمتع مبركز ال�سدارة بفارق 
اأننا كنا �سوف  اأم�س، ولكننا كنا نعرف  40 مياًل 

نكمل ال�سباق بدون رياح.   
 – ال��ري��اح ب�سكل مفاجئ ج��داً   واأ���س��اف: اختفت 
وبعدها  ع��ق��دة،   13 �سرعة  على  ن�سري  كنا  حيث 
بفرة 30 دقيقة، كنا ن�سري ب�سرعة عقدة واحدة، 
اإدم��ون��د دو روت�سيلد يبتعد عنا  ق��ارب  ك��ان  بينما 

مب�سافة ميلني فقط وي�سري ب�سرعة 14 عقدة. 
 وق��ال: مل ن�سعر بالذعر، ولكن هذا الو�سع كان 
م��وؤمل��اً ن��وع��اً م��ا، وك��ان��ت ذك��رى اجل��ول��ة الثانية ل 
تزال قوية جداً؛ لذا فقد ق�سينا اليوم باأكمله يف 

اأي  حماولة احلفاظ على مركزنا، ومل مننحهم 
فر�سة على الإطالق للتقدم علينا.   

 واأ����س���اف:  نحن منتلك ���س��ع��وراً رائ��ع��اً ج���داً بعد 
جناحنا يف الفوز ب�سدارة ال�سباق. ونحن ن�ستحق 
قائد  ماكدونالد،  نيل  وك��ان  الفوز.   هذا  بالفعل 
الدفة واملخطط الريطاين على دراية باملنطقة 
�ساوند  ب��المي��وث  منطقة  ���س��وب  اأب��ح��ر  ع��ن��دم��ا 
– م�سندم قبالة  واأوقف قارب الطريان الُعماين 
يف  كان قد ق�سى عاماً  باتني حيث  مركز ماونت 

الكلية الهند�سية البحرية هناك.
وق���ال ن��ي��ل:  اأن���ا م��غ��رم ج���داً مب��دي��ن��ة بالميوث، 
– والأجواء  هنا  اأتواجد  اأن  اجليد  فاإنه من  لذا 

م�سم�سة اأي�ساً، ولكننا لن نحتفل بعد. 
ب���اأن الإن��ت�����س��ار ك��ان م���رده اإىل قرار  و���س��رح نيل 
اختار  ال��ذي  ات��خ��ذه غافينيه  اآخ��ر  ب��ارع  خططي 
تتواجد  حيث  ال�ساطئ  م��ن  مقربة  على  ال��ب��ق��اء 
يف  الطق�س  راأى  ب��ع��دم��ا  ال��ه��واء  م��ن  اأك���ر  كمية 
امل���راح���ل الف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��ج��ول��ة.  وت���ب���داأ اجلولة 
يوم  الق�سرية  ال�ساطئية  ال�سباقات  من  النهائية 
من  اإن��ط��الق��اً   1400 ال�ساعة  مت��ام  يف  اجلمعة 
منطقة بالميوث �ساوند، وتتوا�سل ال�سباقات يف 
�سباح يوم ال�سبت قبل اإنطالق ال�سباق ال�ساطئي 
الأخري اإىل مدينة رو�سكوف يف فرن�سا ليلة ال�سبت 

القادم.

بو�سكي  دل  في�سنتي  ال�سباين  املنتخب  مدرب  �سدد 
على ���س��رورة ان ل ي��اأخ��ذ لع��ب��وه م��ن عامل التعب 
الرازيل  ام��ام  اي ف�سل حمتمل  ي��رروا  ع��ذرا لكي 
الحد  غ��دا  املقرر  ال��ق��ارات  كاأ�س  نهائي  يف  امل�سيفة 

على ملعب ماراكانا .
فوريا  ل  متكن  ان  بعد  بو�سكي  دل  ت�سريح  وي��اأت��ي 
روخا من خو�س مباراة �سعبة للغاية امام ايطاليا 
�سوى  ح�سمها  م��ن  يتمكن  مل  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  يف 
ال�سلي  الوقتني  انتهاء  بعد  الرجيح  رك��الت  عر 

وال�سايف بالتعادل �سفر-�سفر.
بعاملي  ج��دا  متاأثرين  واوروب���ا  العامل  ابطال  وب��دا 
اليطايل  املنتخب  ك��ان  حيث  وال��رط��وب��ة  احل����رارة 
الوقت  ع��ل��ى  خ�سو�سا  ب��و���س��وح  الف�����س��ل  ال��ط��رف 
الثاأر  املطاف من  نهاية  يتمكن يف  لكنه مل  ال�سلي 
خل�����س��ارت��ه امل���ذل���ة يف ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س اوروب�����ا 2012 

�سفر-4.
الراحة  م��ن  ا���س��ايف  ي��وم  م��ن  ال��رازي��ل  و�ست�ستفيد 
الوروغواي  غرميتها  ام��ام  مباراتها  لعبت  ان  بعد 
ع��ل��ى الج����واء  م��ع��ت��ادون  ك��م��ا ان لع��ب��ي��ه��ا   )1-2(
املناخية لبالدهم، لكن دل بو�سكي اكد انه غري قلق 
ب�ساأن الف�سيلة التي يتمتع بها �سيلي�ساو على ار�سه، 
نتذرع  ان  اع���ذار. ل يجب  ابحث عن  ان��ا ل  م�سيفا 

بذلك. انها مباراة خمتلفة. امامنا 72 �ساعة )قبل 
املزيد من  امامهم  )ال��رازي��ل(  الخ��رون  النهائي(، 

الوقت لكننا نريد ان نقدم عر�سا جيدا.
و�ستكون موقعة الحد املواجهة الوىل بني الرازيل 
وا�سبانيا يف بطولة ر�سمية منذ الدور الول ملونديال 
المريكي  امل��ن��ت��خ��ب  خ���رج  ح��ني   1986 امل��ك�����س��ي��ك 
يخ�سر  مل  ب��ان��ه  ع��ل��م��ا  1-�سفر،  ف���ائ���زا  اجل��ن��وب��ي 
الدور  منذ  ر�سمية  بطولة  يف  روخ���ا  ف��وري��ا  ل  ام���ام 
فيما   ،)3-1(  1934 اي��ط��ال��ي��ا  مل��ون��دي��ال  الول 
ملونديال  النهائي  ال��دور  يف   1-6( انت�سارين  حقق 
به الوروغ���واي بفارق نقطة  ال��ذي توجت   1950
عن الرازيل امل�سيفة، و2-1 يف دور املجموعات من 
يف  )�سفر-�سفر  تعادل  مقابل   ،)1962 مونديال 

الدور الول من مونديال 1978(.
التي  وا�سبانيا  ال��رازي��ل  املواجهة الخ��رية بني  ام��ا 
ا�سبحت ال�سيف املا�سي اول منتخب يتوج بثالثية 
كاأ�س اوروبا-كاأ�س العامل-كاأ�س اوروبا والتي ت�سارك 
يف البطولة للمرة الثانية بعد 2009 حني خرجت 
من ن�سف النهائي على يد الوليات املتحدة، فتعود 
اىل 13 ت�سرين الثاين نوفمر 1999 حني تعادل 
يف  تواجها  بانهما  علما  فيغو،  يف  �سفر-�سفر  ودي��ا 
مباراتني وديتني اخريني عامي 1981 )1-�سفر 

للرازيل يف �سلفادور( و1990 )3-�سفر ل�سبانيا 
يف خيخون(.

الثالث مع  الذي يبحث عن لقبه  بو�سكي  وراأى دل 
اوروبا  وكاأ�س   2010 بعد مونديال  منتخب بالده 
جمهودا  ايطاليا  ام��ام  قدموا  لعبيه  ب��ان   ،2012
ج��ب��ارا رغ���م ان��ه��م م��ع��ت��ادون ع��ل��ى ال��ل��ع��ب م��رت��ني يف 
ارت���ق���وا اىل  ل��ق��د  ان��دي��ت��ه��م، م�سيفا  ال���س��ب��وع م���ع 
لكننا  الوطني  املنتخب  اجل  امل�سوؤولية من  م�ستوى 
اذا  املزيد. �سرنى  زلنا بحاجة منهم اىل تقدمي  ما 

�سيتمكنون من حتقيقه يوم الحد .
خوان  النكليزي  ت�سل�سي  و�سط  لعب  راأى  وب��دوره 
م��ات��ا ال���ذي دخ��ل يف ال�����س��وط ال��ث��اين ام���ام ايطاليا، 
بدنيا،  منهكا  جعله  فريقه  قدمه  ال��ذي  املجهود  ان 
بان  كا�سيا�س  اي��ك��ر  ال��ق��ائ��د  احل��ار���س  اع���رف  فيما 
العامل يبحثون عن  ابطال  املنتخب اليطايل جعل 
ا�سئلة، م�سيفا لقد و�سعوا خطة عقدت فعال المور 
وجود  مع  جدا  منظمة  كانت  ايطاليا  لنا.  بالن�سبة 
ويتوغالن  الهجوم  نحو  كثريا  ينطلقان  ظهريين 
اي�سا يف الو�سط. انا مقتنع بان الرازيل لن تلعب 

بهذه الطريقة .
وتابع كا�سيا�س الذي تاألق يف مباراة الم�س واختري 
يرى  ان  اراد  باجمعه  ال��ع��امل  ف��ي��ه��ا:  اف�����س��ل لع���ب 

الرازيل وا�سبانيا يف النهائي، ويف النهاية الفريقان 
الواقع  يف  ذل��ك.  ي�ستحقان  املباراة  هذه  بلغا  اللذان 
كاأ�س  ع��ن  ال�ستار  رف��ع  مبثابة  امل��ب��اراة  ه��ذه  �ستكون 
ال��ع��امل )ال��ع��ام امل��ق��ب��ل( وك���ل م��ن ي��ح��ب ك���رة القدم 

يوافق على انها �ستكون مباراة رائعة .
حمل الفوز ال�سباين يف مباراة الم�س رمزية هامة 
ايطاليا وه��و ما  لن��ه ج��اء بركالت الرجيح وعلى 
ح�سل يف ربع نهائي كاأ�س اوروبا 2008 على ح�ساب 
انطالق  ا���س��ارة  اع��ط��ت  م��ب��اراة  ب��ال��ذات يف  الزوري 
القارية  ال�����س��اح��ت��ني  ع��ل��ى  ف���وري���ا روخ����ا  ه��ي��م��ن��ة ل 
الرائعة  اخلم�سة  ل��الع��وام  حتليله  ويف  وال��ع��امل��ي��ة. 
هذه  �سبب  ان  كا�سيا�س  راأى  ا�سبانيا،  عا�ستها  التي 
املميز  ال��ت��دري��ب��ي  التخطيط  اىل  ي��ع��ود  ال��ن��ج��اح��ات 
الذي انتج موؤخرا الفوز بكاأ�س اوروبا حتت 21 عاما 
على ح�ساب ايطاليا بالذات. وتابع اعتقد ان هناك 
م�ساهمتهم  يقدمون  الذين  ال�سخا�س  من  الكثري 
احد  لكن ل  بعمل جبار  ويقومون  الجن���ازات(  )يف 
الالعبني  من  العظمى  الغالبية  ان  اعتقد  يراهم. 
عامل  اب��ط��ال  وت��وج��ت  العمرية  املنتخبات  يف  لعبت 
واب��ط��ال اوروب���ا، ونتيجة كل ذل��ك كانت وا�سحة يف 
الذي  كا�سيا�س  ووا�سل   . )الول(  الوطني  املنتخب 
اختر مو�سما �سعبا مع ريال مدريد ب�سبب م�ساكله 

اىل  املنتقل  مورينيو  جوزيه  الرتغايل  مدربه  مع 
)لوي�س(  وم��ن  النكليزي،  ت�سل�سي  ال�سابق  فريقه 
اراغوني�س اىل دل بو�سكي، طالبنا املدربان بان نلعب 
يف  ن�سيانه  با�سلوب مم��ي��ز...ا���س��ل��وب مت  ال��ق��دم  ك��رة 
وتوجنا  ج��دا  املرتفع  امل�ستوى  بهذه  لعبنا  ا�سبانيا. 
حتقيق  النجاحات  ه��ذه  ب��ان  اعتقد  لكني  باللقاب 
ال��ظ��ل. منلك  امل��وج��ودي��ن يف  بف�سل ج��ه��ود  اي�����س��ا 
مدربني رائعني يفوزون بالبطولت على امل�ستويات 

العمرية مثل دون 21 عاما.
ا�ستقطب  وا���س��ل��وب��ه��م  ال����س���ب���ان  ان  امل����وؤك����د  وم����ن 
ا�ستح�سان العامل باجمعه ومن بينهم مدرب ايطاليا 

القتداء  لعبيه  ن�سح  ال���ذي  ب��ران��دي��ل��ي  ت�����س��ي��زاري 
الذي  تيكي-تاكا  وبا�سلوب  روخ��ا  فوريا  ل  بالعبي 
ا�سر العامل بف�سل جمالية التمريرات ال�سبانية ان 

كان يف املنتخب الوطني او مع فريق بر�سلونة.
اث��ره يف الداء  ت��رك فعال  ال��ذي  وا���س��اف برانديلي 
اليطايل منذ ان ا�ستلم ال�سراف على الزوري خلفا 
افريقيا  جنوب  مونديال  خيبة  بعد  ليبي  ملارت�سيلو 
العوام  يف  رائعا  منتخبا  )ال�سبان(  كانوا   ،2010
طريقة  يف  ا�ستمرارية  اظ��ه��روا  الخ���رية،  اخلم�سة 
ناأمل اي�سا ان نحقق ال�ستمرارية يف  لعبهم ونحن 

طريقة لعبنا .

انطالق الدورة التعليمية مله�رات 
وفنون الك�راتيه بن�دي الذيد

ق�رب الطريان الُعم�ين – م�ضندم يحقق انت�ض�ره الث�ين يف ال�ضب�ق�ت املحيطيه ب�لطواف االأوروبي لالإبح�ر ال�ضراعي

بعد مباراة �صعبة اأمام ايطاليا 

دل بو�ضكي يرف�ض االأعذار يف مواجهة الربازيل 



م�ض�درة كنوز تعود للح�ض�رة االترورية
للح�سارة  يعود  اجلنائزية  اجل��رار  من  كنزا  اليطالية  ال�سرطة  ���س��ادرت 
الرونز عر  ا�سلحة من  على  اخ��رى حتتوي  وكنوزا  القدمية  الأت��روري��ة 

عليها يف الأ�سل خالل اعمال بناء ومت تهريبها.
امل�سادرة  امل��واد  اه��م  من  واح��د  بانه  م�سادرته  متت  ما  م�سوؤولون  وو�سف 
املتعلقة بالفن الأتروري على الإطالق اذ ت�سم 23 جرة جنائزية من جممع 
مقابر يف منطقة بريوجيا احلديثة وتعود ملكيتها اىل ا�سرة ار�ستوقراطية 

تدعى كاكني.
انه  اليطالية  الثقافة  وزارة  العام لالآثار يف  املدير  لويجي مالناتي  وقال 
اكت�ساف رائع ... ذو اهمية تاريخية كبرية وي�ساعد يف اعادة تكوين �سياق 

هذه الأ�سياء .
والتروريون هم �سعب غام�س من و�سط ايطاليا ا�ستوعبته المراطورية 
الرومانية وخلف وراءه القليل من الوثائق املكتوبة ومعظم املعروف عنهم 

جاء عن طريق فنهم اجلنائزي الري.
ال�سرطة اىل ما يطلق عليه  التي �سادرتها  املجموعة  تاريخ معظم  ويعود 
احلقبة الهيلينية وهي ما بني القرنني الثالث والثاين قبل امليالد عندما 
كانت احل�سارة الترورية ت�سمحل وكانت ا�سر مثل كاكني خا�سعة بالفعل 

ل�سيطرة روما.
وقال مالناتي: كانوا بالتاأكيد واحدة من العائالت المريية يف تلك الفرة 
ومثلت جزءا من الر�ستقراطية الترورية التي �سكلت حتالفات مع روما 

و�سكلت واحدة من اهم ال�سالت بني روما وباقي ايطاليا القدمية .

م�رك والربغ يف فيلم اإث�رة جديد 
يطل النجم الأمريكي، مارك والرغ، بفيلم اإثارة جديد مقتب�س عن كتاب 

يروي اعرافات اأحد املجرمني الذائعني ال�سيت.
البطولة يف  �سيوؤدي دور  اأن مارك والرغ  وذكر موقع ديدلين الأمريكي 
الفيلم املقتب�س عن ق�سة اأمرييكان دي�سبريادو لل�سحفي الأمريكي اإيفن 

رايت، والذي توىل الكاتب ويليام موناهان اإعادة كتابة ن�سه.
وتدور اأحداث الفيلم حول املجرم احلقيقي ال�سيئ ال�سمعة، جون روبرت�س، 
الذي يجري حمادثات ت�ستغرق 3 �سنوات مع رايت، حول تاريخه الإجرامي 
بنيويورك، والتي يك�سف فيها اأنه اأدار الأ�سلحة لوكالة ال�ستخبارات املركزية 
املك�سيك  املخدرات يف  الكوكايني لع�سابات  اأطناناً من  ، وهّرب  اإيه  اآي  �سي 
القرن  ثمانينات  املخدرات يف  على  الأمريكية  ذروة احلرب  الكارتل خالل 
باراماونت  �سركة  تاأمل  ال��ذي  الفيلم  اإخ��راج  بير بريغ  و�سيتوىل  املا�سي. 

بيكت�سرز لالإنتاج ببدء عملية اإنتاجه مطلع العام املقبل.
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اجلنة بني يدّي.. اأديل 
اأديل،  الرطانية،  النجمة  لي�ست 
ب��ع��ي��دة ع���ن ع���امل ال���و����س���وم، فبعد 
جوائز  ت��وزي��ع  حفل  يف  ك�سفت  اأن 
A خلف  و�سم حل��رف  غرامي عن 
جديد  و���س��م  ع��ل��ى  ح�سلت  اأذن���ه���ا، 
على ي��ده��ا، وه��و ع��ب��ارة ع��ن كلمة 

بارادايز اأي اجلنة .
ون�سر فنان الو�سوم بانغ بانغ على 
�سفتحه يف موقع في�سبوك �سورة 
يظهر فيها هو واأدي��ل، ويبدو على 
ي��ده��ا ال��و���س��م اجل���دي���د ال����ذي هو 
مرفقاً   ، ب��اراداي��ز  كلمة  عن  عبارة 
اأديل  اإن  فيه  ق��ال  بتعليق  ال�سورة 
للح�سول  ال��ي��وم  ق��دم��ت  ال��رائ��ع��ة 
اأدي���ل ح�سرت  وك��ان��ت   . و�سم  على 
حفل توزيع جوائز غرامي يف لو�س 
اأجنل�س، يف �سباط فراير املا�سي، 
 A حيث ظهر و�سم جديد حلرف 
خلف اأذنها، ما اأعاد اإثارة التكهنات 

حول ا�سم ابنها.
ي��ذك��ر اأن اأدي�����ل رزق����ت ب�����س��ب��ي يف 
املا�سي،  دي�����س��م��ر  الأول  ك���ان���ون 
حبيبها  من  لها  الأول  الطفل  هو 

�ساميون كونيكي.

الدج�ج يحمي من �ضرط�ن القولون
وجدت درا�سة اأمريكية اأن تناول الدجاج يف �سن املراهقة 
ال��ر���س��د. وذكرت  ���س��ن  ال��ق��ول��ون يف  ���س��رط��ان  يحمي م��ن 
الدرا�سة اأن باحثني من مدر�سة ال�سحة العامة يف جامعة 
ال��دج��اج خ��الل �سن  اأن تناول  ه��ارف��رد ببو�سطن وج��دوا 
املراهقة يخف�س خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون بنحو 
الباحثون  واأراد   .%  50 بنحو  ال�سرج  و�سرطان   %  20
من  مبكرة  �سن  يف  اللحوم  ا�ستهالك  ك��ان  اإذا  ما  معرفة 
الأ���س��ك��ال يف خطر  م��ن  �سكل  ب���اأي  ي��وؤّث��ر  ن�سبياً  احل��ي��اة 
فقاموا  احل��ي��اة،  من  لح��ق  وق��ت  يف  بال�سرطان  الإ�سابة 
مبتابعة 20 األف امراأة �ساركن يف درا�سة بداأت منذ اأواخر 
ب�سرطان  الإ�سابة  لأن  وذل��ك  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات 

القولون هي عملية بطيئة قد ت�ستغرق ب�سعة عقود.
ويف بداية الدرا�سة، اأعطت الن�ساء تفا�سيل عن عاداتهّن 
متابعتهّن  متت  و  وامل��راه��ق��ة،  الطفولة  خ��الل  الغذائية 

ملعرفة اللواتي �سيتم ت�سخي�س اإ�سابتهّن بالورم.
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الن�ساء اللواتي تناولن الكمية 
الأكر من الدجاج خالل �سن املراهقة كّن الأقل عر�سة 
نتائج  اأن تنطبق  الباحثون  ال��ورم. ورجح  لالإ�سابة بهذا 

هذه الدرا�سة على كال اجلن�سني.

االأ�ضم�ك الدهنية تقي من �ضرط�ن الثدي 
مثل  الدهنية  الأ�سماك  تناول  اإن  �سينيون  باحثون  قال 
ي�ساعد  اأن  ميكن  م�ستمر  ب�سكل  ال�سردين  اأو  ال�سلمون 
واأو�سوا  ال��ث��دي،  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  تخفي�س  يف 
بتناولها مرة اأو مرتني اأ�سبوعياً. واأكد اأ�ستاذ التغذية يف 
جامعة �سيجيانغ بال�سني ديو يل اأن تناول كميات كبرية 
من الأحما�س الدهنية omega-3 املوجودة يف الأ�سماك 
من  حتمي  ال�سردين  اأو  التونا  اأو  كال�سلمون  الدهنية 
الإ�سابة ب�سرطان الثدي. وعمد ديو وفريقه اإىل مراجعة 
الأ�سماك �سملت حوايل  ب�ساأن تناول  21 درا�سة خمتلفة 
ثميامنائة األف امراأة يف اأمريكا واأوروبا واآ�سيا، وع�سرين 
األف اإ�سابة ب�سرطان الثدي. واأو�سح -وفق ما نقل موقع 
الأ���س��م��اك حت��ت��وي على  اأن  الأم���ريك���ي-  ن��ي��وز  هيلث دي 
اأنواع خمتلفة من الأحما�س الدهنية التي تنقل ر�سالة 
كيمياوية اإىل الدماغ وت�ساعد يف تنظيم الدورة الدموية 

ونظام املناعة عند الإن�سان.

االأ�ضج�ر تنقذ اأ�ضخ��ض� من املوت 
قدر باحثون اأمريكيون ان فائدة الأ�سجار يف املدن الكرى 
ل تقت�سر على توفري الظل للحماية من ال�سم�س بل انها 
ت�ساهم يف اإنقاذ �سخ�س واحد على الأقل من املوت �سنوياً. 
اأعدها  درا�سة  ان  الأمريكي  نيوز  دي  هيلث  موقع  واأف��اد 
باحثون من م�سلحة جهاز الغابات الأمريكي قدرت انه 
يف املدن الأمريكية الع�سر الكرى حتول الغابات املدنية 
خالل  م��ن  �سنوياً  الأق���ل  على  واح���د  �سخ�س  وف���اة  دون 
امل�ساهمة يف تنقية الهواء من اجلزيئات ال�سامة الناجمة 

عن احراق الوقود واملواد التي تنتجها املعامل.

ا�ضتن�ض�خ ف�أر من قطرة دم 
 Biology( اأعلن علماء يابانيون عن ا�ستن�ساخ فاأر با�ستخدام قطرة واحدة من الدم. وذكر تقرير ن�سر يف دورية
of Reproduction( اأن علماء من مركز )ريكن للموارد احليوية( قالوا ان خاليا دم ماأخوذة من ذيل فاأر مانح 

ا�ستخدمت يف عملية ال�ستن�ساخ.
واأ�سافوا اإن الفاأرة عا�ست العمر الفرا�سي الطبيعي وا�ستطاعت الإجناب. وبعد اأن مت ا�ستن�ساخ فئران، يف ال�سابق، 
اأراد  الليمفاوية والكبد،  الغدد  املوجودة يف  البي�ساء  الدم  املانحة، وبينها خاليا  من م�سادر خمتلفة من اخلاليا 
العلماء معرفة ما اإذا كان بالإمكان ا�ستخدام اخلاليا يف الدورة الدموية يف عملية ال�ستن�ساخ، كما اأرادوا التو�سل 

اإىل م�سدر ي�سهل الو�سول اإليه للخاليا املانحة، وذلك ل�ستن�ساخ فئران املختر.
ال�ستن�ساخ،  نواة اخلاليا يف جتارب  وا�ستخدام  بي�ساء  دم  ف��اأر، وعزل خاليا  ذيل  اأخذ عينة من  الفريق  وا�ستطاع 

م�ستخدمني نف�س التقنية التي جلاأ اليها الباحثون يف ا�ستن�ساخ النعجة دويل يف اأدنره با�سكتلندا.
وتت�سمن العملية التي تعرف بنقل نواة خلية ج�سدية، نقل نواة من خلية ج�سم بالغ، مثل خلية دم اأو جلد، اإىل 
بوي�سة غري خم�سبة اأزيلت منها نواتها. وقال العلماء اإن الدرا�سة اأبرزت للمرة الوىل اإمكانية ا�ستن�ساخ فئران من 

خالل ال�ستعانة بنواة خلية دم . 

السبت   -  29   يونيو    2013 م    -    العـدد    10830
Saturday    29    June     2013  -  Issue No   10830

امراأت�ن تتن�زع�ن.. اأمومة �ض�ب
تقوم  اأن  اأم���ا  الأ���س��خ��ا���س.  ب��ني  ادع���اء ممتلكات  تكر حم��اك��م 
امراأتان بادعاء اأمومة �سخ�س واحد، فهذا اأمر نادر.  وقد وقع 
احلادث، بالفعل، يف موريتانيا عندما ادعت �سيدتان اأمومة �ساب 
يبلغ من العمر 23 عاما.  الق�سة بداأت عندما ادعت امراأة يف 
ال�ساب،  اأن  موريتانيا  ب�سرق  لع�سابة  بولية  كنكو�سة  مدينة 
ال��ذي �سل طريقه عن  ابنها  املوا�سي، هو  ال��ذي يعمل يف رع��ي 
املنزل اأثناء عا�سفة �سديدة هبت اإبان خريف 1996. واأ�سافت 
ال�ساب  التاريخ.  رف�س  اأنها تبحث عنه دون جدوى منذ ذلك 
دعوى املراأة وقال اإن اأمه توجد يف مدينة رو�سو بجنوب غرب 
موريتانيا. واأكد اأنه ذهب طلبا للعمل يف ال�سينغال حيث التقى 
برجل واتفق معه على العمل يف رعي املا�سية ب�سواحي كنكو�سه 
امل��ذك��ور.  واأم���ام رف�س  ل��دى الرجل  وا�ستقر به احل��ال عامال 
ال�ساب وتاأكيد املراأة، قامت قوات الأمن بت�سليم ال�ساب املحكمة 
للبت يف اأمره.  اأبلغت ال�سلطات املراأة الثانية املوجودة يف رو�سو 
حيث ح�سرت اإىل مدينة كيفة كرى مدن ولية الع�سابة حيث 
ا�ستمعت املحكمة لق�سية ال�ساب اأبو الوالدتني.  وبداأ التقا�سي 
احلكم  ب�سدور  ينتهي  اأن  قبل  اأي��ام��ا  وا�ستمر  ال��وال��دت��ني  ب��ني 

ل�سالح الأخرية. 

�ض�ب يقتل والده العجوز
اأقدم �ساب �سعودي على قتل والده امل�سن مبحافظة قلوة وذلك 
ونقلت جريدة  غليظة.   بع�سا  راأ���س��ه  على  م��رات  ع��دة  ب�سربه 
الوطن ال�سعودية اأن ال�ساب برر فعلته الب�سعة بكون والده اأكر 

عليه من ال�ستائم.  
يفيد  �سخ�س  من  بالغاً  الباحة  �سرطة  عمليات  غرفة  تلقت   
بوجود والده )ح. ت الزهراين 81 عاماً( مقتوًل مبنزله بقرية 
القتيل ملقى  املوقع، وجد  اآل عمر مبحافظة قلوة.  مببا�سرة 
على ظهره وتظهر به اإ�سابة يف اجلهة الي�سرى من راأ�سه.  من 
خالل املعاينة، لوحظ اأن اجلثة مت �سحبها من موقع العتداء 
يف الغرفة اإىل دورة املياه، ومن ثم اإىل الغرفة مرًة اأخرى، كما 
23 ع��ام��اً(.  وق��د اع��رف ال�ساب،  ُوج��د يف امل��وق��ع ابنه )ع . ح 
خالل التحقيق املبدئي، بقتل والده موؤكداً اأن اأحدا مل ي�ساركه 
يف ذلك.  وما تزال التحقيقات جارية للتاأكد من �سالمة اجلاين 

العقلية ومعرفة الدوافع احلقيقية لرتكابه اجلرمية. 

منزل يتحدى اجل�ذبية 
جن��ح ال��ف��ن��ان الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��اردو ال��ري��ت�����س يف ب��ن��اء منزل 
الإذاعة  هيئة  بح�سب  الأر�سية،  اجلاذبية  يتحدى  وكاأنه  يبدو 

الريطانية بي بي �سي . 
�سوارع  اأح��د  يف  ال��واق��ع  املنزل  ج��دران  ت�سلق  للزائرين  وميكن 

العا�سمة الريطانية. 
على  مئوية  درج���ة   45 ب��زاوي��ة  م���راآة  تثبيت  يف  تكمن  ال��ف��ك��رة 

جدران املنزل بحيث تعك�س ما يدور على الأر�س. 
ويتمتع الريت�س ب�سهرة عاملية ب�سبب اأعماله التي تت�سم باخلداع 
الب�سري. ويقول اإنه ي�سعى دائما اإىل دفع النا�س اإىل التاأمل يف 

العامل املحيط بنا. 
طفلة تهتف خالل احلفل املقام لعر�س الفرق امل�ساركة يف �سباق فرن�سا للدراجات يف جزيرة كور�سيكا الفرن�سية. )ا ف ب(

راين رينولدز.. املق�مر 
يطل النجم الكندي، راين رينولدز، 
راين  للمخرجني،  جديد  فيلم  يف 

فليك، واأنا بودين، عن القمار.
وذكر موقع )ديدلين( الأمريكي، 
البطولة  �سيوؤدي دور  اأن رينولدز، 
ميندل�سون،  بن  املمثل  جانب  اإىل 
يف فيلم بعنوان مي�سي�سيبي غريند 
اأحدث  وت����دور  وب���ودي���ن.  لفليك   ،
ماًل  يخ�سر  مقامر  ح��ول  الفيلم 
مقامر  مع  التعاون  فيقرر  كثرياً، 
اأ�سغر �سناً، على اأمل تغيري حظه، 
وبالفعل، يبت�سم احلظ لهما. ومن 
الفيلم  اإنتاج  اأعمال  تبداأ  اأن  املقرر 

يف مطلع العام املقبل.

كري�ضتوفر بالمر 
يف )اإمي�جني(

كري�ستوفر  العاملي،  النجم  ين�سم 
بالمر، اإىل جنوم مثل اآل بات�سينو، 
اإمياجني  فيلم  يف  غارنر  وجنيفر 
، ليحل مكان النجم مايكل كاين، 
لكرة  دوره  اأداء  عليه  تعذر  ال��ذي 
)ديدلين(  موقع  وذك��ر  ان�سغاله. 
اإىل  ان�سم  ب��الم��ر  اأن  الأم���ريك���ي، 
بينينغ،  واآن��ي��ت  وبات�سينو،  غ��ارن��ر، 

وبوبي كانافال يف فيلم اإمياجني .
وت��دور اأح���داث الفيلم ح��ول ق�سة 
�ساحر �سبعيني )بات�سينو(، ل يزال 
تقدمه  رغ��م  ال�سياع  حياة  يعي�س 
دور  ب��الم��ر  ي���وؤدي  فيما  ال�سن،  يف 
ر�سالة  ي�سّلمه  الذي  اأعماله  مدير 
م��ن اب��ن��ه ال���ذي ل ي��ع��رف��ه والذي 
)جون  ع��ام��اً   19 العمر  م��ن  يبلغ 
لينون(، ما دفعه اإىل تغيري حياته 

والت�سال باإبنه.

خطوبــــة 
موري�ضون وبوينتي 

تقدم جنم م�سل�سل غلي الغنائي ماثيو 
حبيبته  ي��د  بطلب  ر�سمياً  موري�سون 

عار�سة الأزياء ريني بوينتي للزواج.
واأفاد موقع يو اإ�س ماغازين الأمريكي 
ان خطوبة موري�سون وبوينتي ر�سمية، 

وهما ي�ستعدان للزواج.
ونقل عن م�سادر مقربة من موري�سون 
تاأكيد خطوبته ببوينتي، م�سددة على 
انه مغرم بها جداً ومل ي�سبق اأن راأينا 
مات اأكر �سعادة مما هو الآن مع ريني 

.
كما اأكد النجم الريطاين اإلتون جون 
خطوبة  خر  فورني�س  ديفيد  وزوج��ه 
بالعا�سمة  ح��ف��ل  خ����الل  م��وري�����س��ون 

الريطانية لندن.
�سنة   34 م���وري�������س���ون  ان  اإىل  ي�����س��ار 
منذ  ع��الق��ة  ع��ل��ى  �سنة   26 وب��وي��ن��ت��ي 
العام 2011، وغالباً ما �سوهدا معاً يف 

لو�س اأجنل�س.

الذي  ال�سقف  اإن  ام�س  الإيطالية  ال�سلطات  قالت 
اإدخال  القب�س عليه بتهم ف�ساد واحتيال حاول  مت 
مبلغ 20 مليون يورو نقداً على من طائرة خا�سة 

من �سوي�سرا اإىل اإيطاليا.
وذك������رت وك���ال���ة الن����ب����اء الإي���ط���ال���ي���ة )اأن�������س���ا( اأن 
ح�سابات  مدير  وه��و  �سكارانو  نونزيو  املون�سينيور 
ومعه  اأوق��ف  اأ�سبا  الفاتيكان  اأ�سول  اإدارة  وكالة  يف 
م�سوؤول يف ال�ستخبارات، وو�سيط مايل بتهم ف�ساد 

واحتيال يف ما يتعلق بالتعامل بالعملة.
اأن �سكارانو والعميل يف  ال�سرطة  وقالت م�سادر يف 
ال�ستخبارات جيوفاين ماريا زيتو ا�ستخدما طائرة 
خا�سة لنقل 20 مليون يورو نقداً من �سوي�سرا اإىل 

اإيطاليا لعائلة �سديقة ل�سكارانو.
مبلغ  على  زيتو  يح�سل  اأن  عليه  املتفق  م��ن  وك��ان 

400 األف دولر لتغطية نقل املال.
يذكر اأن �سكارانو يخ�سع للتحقيق يف ق�سية ف�ساد 

منف�سلة يف نابويل اأي�ساً.

وك��ان��ت وك��ال��ة )اأك����ي( نقلت ع��ن م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة اأن 
العملية جرت هذا ال�سباح من قبل الفرقة اخلا�سة 
املالية  ال�سرطة  ل��ق��وات  التابعة  ال��ُع��م��الت  ب�����س��وؤون 
م�ستقلة  حتقيقات  نتيجة  ج���اءت  اأن��ه��ا  مو�سحة   ،
اأو����س���ع حت��ق��ي��ق يف ق�����س��ي��ة غ�سيل  اإط�����ار  ت���ن���درج يف 

الأموال املرتبطة مب�سرف الفاتيكان .
فرن�سي�س  البابا  اإن  اأع��ل��ن  الفاتيكان  ان  اىل  ي�سار 
اأ�سخا�س  خم�سة  معينا  ا�ستق�سائية،  جلنة  �سكل 
���س��ام��ل مل�سرف  ب���اإج���راء م�سح  ي��ق��وم��ون  م��وث��وق��ني 
نظامه  لإ���س��الح  الأ���س�����س  و���س��ع  ب��ه��دف  الفاتيكان، 

الأ�سا�سي واأن�سطته .
وتوا�سل قوات ال�سرطة املالية الإيطالية التحقيق 
يف ق�سية حتويالت م�سرفية مثرية للريبة بقيمة 
2003، ترتبط  ابتداأت منذ عام  180 مليون يورو 
الفاتيكان(،  )م�سرف  الدينية  الأع��م��ال  مبوؤ�س�سة 
وق��د مت��ت م��ن خ��الل ف��رع م�سرف روم���ا ال���ذي مت 

�سمه منذ ذلك احلني اإىل م�سرف اأونيكريديت.

اأ�ضقف ُيهّرب 20 مليون يورو ب�لط�ئرة 

كيم ك�رد�ضي�ن ت�ضت�أنف التغريد
لتتمنى  توير  موقع  عر  جديد  من  كارد�سيان  كيم  الأمريكية  النجمة  اأطلت 

ل�سقيقتها كلوي عيد ميالد �سعيد. 
وبذلك، ك�سرت جنمة تلفزيون الواقع فرة ال�سمت التي بداأتها منذ اإجنابها 

طفلتها الأوىل. 
كارد�سيان )32 �سنة(، التي غابت عن ال�سمع منذ اأجنبت طفلتها الأوىل نورث 

يف 15 يونيو، ن�سرت �سورتني لأخواتها واحدة قدمية والأخرى حديثة. 
باأنها  ال�29  ميالدها  بذكرى  حتتفل  التي  �سقيقتها  النجمة  وو�سفت 

ال�سخ�س الأكر اإخال�ساً ودعماً يف العامل. 


