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حممــــد بــــن ثعلـــوب: »�أوملبيـــاد 
�ل�صـبـــاط« من�صـــة لإطــــالق �لأبطــــــال

عربي ودويل

موؤ�ص�صة خليفة �لإن�صانية تد�صن م�رشوع 
توزيع �لتمور باأكرث من 240 طنا �إىل 15 دولة

�لفجر �لريا�صي

�خبار �لمار�ت

فو�صى عارمة يف �ملجل�ص 
�لتاأ�صي�صي �لتون�صي..!

منح و�سام ال�ستقالل من الدرجة الأوىل ل�سفري كازاخ�ستان
رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة 

خطية من الرئي�س الربتغايل
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
رئي�س  �شيلفا  ك��اف��اك��و  ان��ي��ب��ال  ف��خ��ام��ة  م��ن  خطية  ر���ش��ال��ة  اهلل  حفظه 

جمهورية الربتغال تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين.
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  الر�شالة  ت�شلم 
لل�شوؤون اخلارجية خالل اإ�شتقباله مبكتبه �شعادة جاميي ليتاو – �شفري 

جمهورية الربتغال لدى الدولة.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اخ��رى منح �شاحب  من جهة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شام ال�شتقالل من الدرجة الأوىل ل�شعادة 
اأ�شكار مو�شينوف �شفري جمهورية كازاخ�شتان لدى الدولة وذلك تقديرا 
للجهود التي بذلها خالل فرتة عمله بدولة الإمارات ما اأ�شهم يف تطوير 
كازخ�شتان يف  الإم��ارات وجمهورية  دول��ة  بني  التعاون  وتعزيز عالقات 

خمتلف املجالت.
اأن���ور ب��ن حممد قرقا�س وزي���ر ال��دول��ة لل�شوؤون  وق���ام م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
اخلارجية بتقليد الو�شام ل�شفري كازخ�شتان خالل ا�شتقباله له مبكتبه 

بوزارة اخلارجية.
)التفا�شيل �س3(

   

اب�سروا.. لقد �سقطت ورقة التوت..!
•• الفجر: 

لقد كان الذي يجب اأن يكون.. وقالت احل�شود امل�شرّية الهادرة كلمتها.. 
و�شرخت باأعلى حناجرها لريحل حكم الإخوان.

ندرك اأّن كثريين، خا�شة من خارج ار�س الكنانة، كانوا ينتظرون احل�شم 
�شاعات بعد انطالق فعاليات الحتجاج العظيم، وقد ي�شعرون بخيبة اأمل 
من اأّن الهدف املعلن، اأي خلع مر�شي، مل يتحقق بعد، ولكن احلقيقة غري 
ذلك فاحل�شم قد مّت، ج�ّشدته املاليني التي خرجت واعت�شمت، واأبرزت اأّن 
التي يزُعمون قد �شقطت فعال، وان  ال�شرعية  اأقلّية، وان  باتت  اجلماعة 
اإجرائي �شيتحقق  امل�شالة م�شالة وق��ت، وان ما تبقى من اجن��از هو عمل 
الإخ����وان يف  اإل��ي��ه  ال���ذي ي�شتند  وال��ع��ن��اد  امل��ك��اب��رة  عندما ينتهي خم���زون 

حماولتهم اليائ�شة للّتم�ّشك بكر�شي احلكم.
امل�شري موقفه بجالء يف كل حمافظات م�شر، وعرّب  ال�شعب  لقد ح�شم 
الأخرية  اللحظة  راف�شا مناورات  عليها،  ُيعلى  تعلو ول  التي  اإرادت��ه  عن 
قد  مر�شي  ب��ان  واملعرتفة  احل���وار،  اإىل  والداعية  الإخ���وان  طرحها  التي 
خمرب  لي�شت  م�شر  اأّن  متجاهلني  اأخ��ط��ائ��ه،  اإ���ش��الح  ب�شدد  وه��و  اأخ��ط��اأ 
جتارب، وان الأو�شاع فيها ل حتتمل التجريب والتخمني، ول يقدر على 
القتل وال�ّشحل  العام وحمرتيف  ال�ّشاأن  اإدارة  فّن  الهواة يف  اأعبائها  حتّمل 
ويف  لهم،  اختبار  اأّول  يف  اثبتوا  والذين  والتكفري،  والرتهيب  وال��رتوي��ع 
زمن وجيز، اأُّمّيتهم يف �شوؤون ال�شيا�شة والإدارة والقت�شاد، ومل يرتددوا، 
ال�شلطة، يف �شطر م�شر ن�شفني متنافرين، وو�شعها  البقاء يف  من اجل 
الأهلي.)التفا�شيل  الح��رتاب  بّوابة  اإىل  واأو�شلوها  الهاوية،  حافة  على 

�س13(

حممد بن را�شد خالل اطالعه على م�شروع ج�شر الحتاد  )وام(

حممد بن را�سد يطلع على م�سروع ج�سر االحتاد

•• بريوت-ا.ف.ب:

ال�����ش��وري��ة يف مواجهة  امل��ع��ار���ش��ة  م��ق��ات��ل��و  ي�����ش��ت��م��ر 
التي  الح��ي��اء  اقتحام  النظامية  ال��ق��وات  حم���اولت 
لليوم  ح��م�����س  م��دي��ن��ة  و���ش��ط  يف  عليها  ي�����ش��ي��ط��رون 
الثالث على التوايل، بح�شب ما ذكر املر�شد ال�شوري 

حلقوق الن�شان ونا�شطون.
وت�شهد اطراف هذه الحياء املحا�شرة منذ اكرث من 

�شنة ا�شتباكات عنيفة.
ات�شال  يف  الرحمن  عبد  رام��ي  املر�شد  مدير  وق��ال 
العنيف  الق�شف  ان  بر�س  فران�س  وكالة  مع  هاتفي 
يتوا�شل على الحياء الواقعة حتت �شيطرة الكتائب 
املقاتلة يف حم�س، وابرزها اخلالدية واحياء حم�س 
ال��ق��دمي��ة، م���وؤك���دا ان ال���ق���وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة مل حتقق 
اي  ا�شتعادة  من  تتمكن  ومل  الر����س،  على  تقدم  اي 

منطقة جديدة.

القوات  م��ن  عن�شرا   32 ان  الرحمن  عبد  واو���ش��ح 
النظامية وجي�س الدفاع الوطني )املوايل لها( قتلوا 

خالل يومني.
املعارك  ي�����ش��ارك يف  ال��ل��ب��ن��اين  وا���ش��اف ان ح���زب اهلل 
على جبهة اخلالدية، ويتخذ من حي الزهراء )ذي 

الغالبية العلوية يف حم�س( قاعدة خلفية له.
على  �شهر  م��ن  اق��ل  بعد  املدينة  على  احلملة  وت��اأت��ي 
الق�شري  منطقة  ع��ل��ى  اهلل  وح���زب  ال��ن��ظ��ام  �شيطرة 

ال�شرتاتيجية يف ريف حم�س.
عرب  ب��ر���س  لفران�س  احلم�شي  ي��زن  النا�شط  واف���اد 
املحا�شرة  الحياء  اقتحام  النظام يحاول  ان  �شكايب 

من اربعة حماور.
امل��ا���ش��ي��ة، لكنه ل  اأق���ل م��ن الي���ام  وا���ش��اف الق�شف 
يتوقف، مو�شحا ان املدنيني يف هذه الحياء اعتادوا 
�شنة.  اك��رث من  يتوقف منذ  ال��ذي مل  الق�شف  على 

انهم يقيمون يف اقبية منذ ا�شهر.

املعار�سة امل�سرية تهدد بع�سيان مدين �سامل اإذا مل يغادر مر�سي ال�سلطة ع�سر اليوم

اجلي�س ميهل 48 �ساعة لتلبية مطالب ال�سعب 
 وزراء وحمافظون ونواب وم�ست�سارون يقفزون من �سفينة الإخوان واأوباما يلوح بوقف امل�ساعدات

•• القاهرة-وكاالت:

وا�������ش������ل م�����الي�����ني امل�������ش���ري���ني 
املطالبة  ال�شلمية  ت��ظ��اه��رات��ه��م 
الرئي�س مر�شي وجماعة  برحيل 
الخوان امل�شلمني عن احلكم بعد 
�شوؤون  ادارة  يف  ال��ذري��ع  الف�شل 
البالد خ��الل ع��ام من اعتالئهم 
اأن عنا�شر من  اإل  �شدة احلكم.. 
الخ�����وان اط��ل��ق��ت ال���ن���ريان على 
امل���ت���ظ���اه���ري���ن ال��غ��ا���ش��ب��ني ام����ام 
الخوان  جلماعة  الرئي�شي  املقر 
املقطم  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����ش��ل��م��ني 
ثمانية  فقتلت  القاهرة  مبدينة 
الع�شرات  وا����ش���اب���ت  ا���ش��خ��ا���س 
مقتل  ال�شحة  وزارة  اك��دت  وق��د 
 781 وا����ش���اب���ة  ���ش��خ�����ش��ا   16
التي  احل��ا���ش��دة  ال��ت��ظ��اه��رات  يف 
بينهم  الح�����د  م�����ش��ر  ���ش��ه��دت��ه��ا 
ام������ام مقر  امل���ق���ط���م  ث��م��ان��ي��ة يف 
ا�شخا�س   3 ق��ت��ل  ك��م��ا  الخ�����وان 
و�شقط  ا����ش���ي���وط،  حم��اف��ظ��ة  يف 
قتيل يف كل من حمافظة الفيوم 
�شيوف  وب���ن���ي  ال����ب����الد(  )و����ش���ط 
كفر  وحمافظة  البالد(  )جنوب 

ال�شيخ )�شمال البالد(.
جراء  بالختناق  متظاهر  وت��ويف 
التي  احل����ا�����ش����دة  ال����ت����ظ����اه����رات 
الحتادية  ق�شر  حميط  �شهدها 
وفاة  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  ال��رئ��ا���ش��ي 
متظاهر م�شاب متاأثرا بجراحه، 

بح�شب الوزارة.
اأم���ه���ل اجلي�س  ذل���ك  يف غ�����ش��ون 
 48 ال�شيا�شية  ال��ق��وى  امل�����ش��ري 
من  خم��رج  على  ل��الت��ف��اق  �شاعة 
تع�شف  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  الأزم����ة 
القوات  ان  ق��ائ��ال:  حاليا  مب�شر 
طريق  خ��ارط��ة  �شتعلن  امل�شلحة 
للم�شتقبل اذا مل تتحقق مطالب 

ال�شعب.
وقال بيان للقيادة العامة للقوات 
مطالب  تتحقق  مل  اذا  امل�شلحة: 
ف�شوف   ... املهلة  خ��الل  ال�شعب 
يكون لزاما على القوات امل�شلحة 
... اأن تعلن عن خارطة م�شتقبل 
تنفيذها  على  ت�شرف  واج���راءات 
مب���������ش����ارك����ة ج���م���ي���ع الط�����ي�����اف 
والجتاهات الوطنية املخل�شة... 

مب����ا ف��ي��ه��ا ال�������ش���ب���اب ال������ذي كان 
مفجرا لثورتها املجيدة.

اإنها  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات  وق���ال���ت 
ا�شت�شعرت مبكراً خطورة الظرف 
ال��راه��ن وم���ا حتمله ط��ي��ات��ه من 
مطالب لل�شعب امل�شري العظيم، 
وذّكرت باأنها �شبق اأن حّددت مهله 
ال�شيا�شية  ال��ق��وى  لكافة  اأ���ش��ب��وع 
ب��ال��ب��الد ل��ل��ت��واف��ق واخل�����روج من 
الأزمة، اإل اأن هذا الأ�شبوع م�شى 
فعل،  اأو  ب�����ادرة  اأى  ظ���ه���ور  دون 
ال�شعب  خ���روج  اإىل  اأّدى  م��ا  وه��و 
بت�شميم واإ�شرار وبكامل حريته 
على هذا النحو الباهر الذى اأثار 
والإهتمام  وال��ت��ق��دي��ر  الإع���ج���اب 
على امل�شتوى الداخلي والإقليمي 

والدويل.

ال�شلمي  الإن���ه���اء  ع��ن  ب��دي��ل  ول 
ل�����ش��ل��ط��ة الخ�������وان وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
م��ن��دوب م��ك��ت��ب الإر����ش���اد حممد 
مر�شى بق�شر الحتادية والدعوة 
لإجراء انتخابات رئا�شية مبكرة.

الزه���ر يف  اع��رب��ت موؤ�ش�شة  وق��د 
قلقها  الثنني عن  ا�شدرته  بيان 
م����ن ان���د����ش���ا����س م�����ش��ل��ح��ني بني 

املتظاهرين ال�شلميني.
وقال البيان ان الأزهر ينظر اإىل 
ما يجرى الآن بقلق �شديد خا�شًة 
���ش��ق��وط �شحايا  ع���ن  ي���ذك���ر  م���ا 
الأ�شلحة  مهربي  على  والقب�س 
الذين قد يكونون مند�شني على 
بغر�س  الوطني  ال�شلمي  امل�شهد 
اأماكن  اإىل  الأ�شلحة  تلك  توجيه 
يوؤدي  اأن  ميكن  مم��ا  التجمعات، 

واأ�شافت القوات امل�شّلحة امل�شرية 
اأنها لن تكون طرفاً يف  بيانها  يف 

دائرة ال�شيا�شة اأو احلكم.
وق�����د ع���م���ت ف���رح���ة ع����ارم����ة بني 
التحرير  م��ي��دان  يف  املتظاهرين 
حتت�شن  التي  امليادين  وخمتلف 
املتظاهرون  وهتف  الحتجاجات 
)ان�����زل ي���ا ���ش��ي�����ش��ي م��ر���ش��ي م�س 
رئي�شي( يف ا�شارة اىل رغبتهم يف 
امل�شري  الدفاع  وزير  يتحرك  ان 
الفريق اول عبد الفتاح ال�شيا�شي 

لتنحية الرئي�س حممد مر�شي.
امل�شرية  مت�����رد  ح���رك���ة  وك����ان����ت 
امل��ع��ار���ش��ة ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري قد 
للتنحي  ال��ث��الث��اء  ح��ت��ى  ام��ه��ل��ت 
يف  م��دين  ع�شيان  بحملة  مهددة 

حال بقائه يف ال�شلطة.

الدماء  م���ن  امل���زي���د  اإراق�������ة  اإىل 
امل�شرية.

م�شوؤول  ق���ال  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
وزراء  خم�شة  ان  ام�����س  ح��ك��وم��ي 
تقدموا با�شتقالتهم من احلكومة 
امل�شرية بعد الحتجاجات وا�شعة 

النطاق.
وقالت وكالة اأنباء ال�شرق الو�شط 
ه�شام  ال�شياحة  وزي���ر  ع��ن  ن��ق��ال 
زع����زوع ق��ول��ه ان���ه واأرب���ع���ة وزراء 
با�شتقالت  التقدم  قرروا  اخرين 
موؤكدا  ال����وزراء  لرئي�س  م�شببة 
اأنه ل عدول اأو رجعة من جانبهم 

عن هذه ال�شتقالة.
واأ�شاف زعزوع اأن الوزراء الربعة 
الت�شالت  وزي����ر  ه��م  الخ���ري���ن 
مرافق  ووزي�������ر  ح��ل��م��ي  ع���اط���ف 

ب��ي��ان ن�شر على  وق��ال��ت مت��رد يف 
منهل  الل�������ك�������رتوين  م���وق���ع���ه���ا 
عي�شى  م��ر���ش��ى  حم��م��د  حم��م��د 
اخلام�شة  اأق�شاه  ملوعد  العياط 
املوافق  الثالثاء  اليوم  من م�شاء 
ال�شلطة  اأن يغادر  2 متوز يوليو 
الدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  تتمكن  ح��ت��ى 
لإجراء  ال�شتعداد  من  امل�شرية 

انتخابات رئا�شية مبكرة.
موعد  ف��ان  واإل  البيان  وا���ش��اف 
الثالثاء  م�����ش��اء  م���ن  اخل��ام�����ش��ة 
لع�شيان  ال���دع���وة  ب��داي��ة  ي��ع��ت��رب 
اأج�����ل تنفيذ  ���ش��ام��ل م���ن  م����دين 

اإرادة ال�شعب امل�شري.
دعوات  رف�شها  احل��رك��ة  واك���دت 
ال��رئ��ي�����س ل��ل��ح��وار ق��ائ��ل��ة مل يعد 
و�شط  حل  باأي  القبول  بالإمكان 

ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  مياه 
عبد القوي خليفة ووزير الدولة 
واملجال�س  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ح����امت ب��ج��ات��و ووزي����ر 
الدولة ل�شوؤون البيئة خالد عبد 

العال.
ال�شماعيلية  حم���اف���ظ  وق������دم 
ع���ن تقدمي  وان����ب����اء  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه 
ا�شتقالته  اي�شا  دمياط  حمافظ 
ك��م��ا ق���دم ال��ف��ري��ق ���ش��ام��ي عنان 

م�شت�شار الرئي�س مر�شي لل�شوؤون 
الع�شكرية ا�شتقالته

م 3 من اأع�شاء  يف الوقت ذاته قدَّ
بعد  امل�����ش��ري،  ال�����ش��ورى  جمل�س 
ا�شتقالتهم  الثنني،  ام�س  ظهر 
ر�شمياً من املجل�س، احتجاجاً على 
�شوء الأو�شاع يف البالد وت�شامناً 

مع مطالب املتظاهرين.
م كل من �شامح فوزي، ونادية  وقدَّ
وهم  البيا�شي،  وفريدي  ه��ري، 
امل��دين يف  التيار  من بني ممثلي 
جمل�س ال�شورى )الغرفة الثانية 
امل�������ش���ري(، ام�س  ال����ربمل����ان  م���ن 
املجل�س،  من  ا�شتقالتهم  ر�شمياً 
يف  الأو���ش��اع  �شوء  على  احتجاجاً 
م��ع مطالب  ال���ب���الد، وت�����ش��ام��ن��اً 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

م�شر.
من جانبه حث الرئي�س المريكي 
الرئي�س  ح��ك��وم��ة  اوب���ام���ا  ب����اراك 
امل�������ش���ري حم���م���د م���ر����ش���ي على 
املزيد  وب��ذل  املعار�شة  العمل مع 
ا�شالحات  لتنفيذ  اجل��ه��د  م���ن 
امل�شاعدة  ان  وق���ال  دمي��ق��راط��ي��ة 
المريكية مل�شر تعتمد على مثل 

تلك املعايري.
اجلي�ض يقب�ض على 15 

من حرا�ض خريت ال�ساطر
•• القاهرة-رويرتز: 

اجلي�س  ان  اأمنية  م�شادر  قالت 
ال��ق��ب�����س ام�س  األ���ق���ى  امل�������ش���ري 
حرا�س  م���ن   15 ع��ل��ى  الث���ن���ني 
جماعة  يف  ال����ق����ي����ادي  ال���ع�������ش���و 
الخ��������������وان امل���������ش����ل����م����ني خ����ريت 

ال�شاطر.
احلرا�س  اله�����ايل  ���ش��ل��م��ت  وق����د 
للجي�س حيث احيلوا اىل النيابة 
ا�شلحة  حيازة  بتهمة  الع�شكرية 

بدون ترخي�س.

ت�سليم الثوار يواجهون هجوم قوات االأ�سد يف حم�س ي��رف�����س  ب���وت���ن 
������س�����ن�����ودن الأم����ري����ك����ا

•• مو�سكو -رويرتز:

فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  قال 
رو�شيا  ان  الث��ن��ني  ام�����س  ب��وت��ني 
ل���ن ت�����ش��ل��م امل��ت��ع��اق��د ال�����ش��اب��ق مع 
وكالة املخابرات المريكية ادوارد 
�شنودن اىل الوليات املتحدة لكنه 
اذا اراد البقاء يف رو�شيا فيجب ان 
ايذاء  اىل  ال��ه��ادف  عمله  ي��وق��ف 

�شركائنا المريكيني.
لي�س  ����ش���ن���ودن  ان  ب���وت���ني  وق�����ال 
اجهزة  اأن  واك���د  رو���ش��ي��ا.  عميال 
امل���خ���اب���رات ال��رو���ش��ي��ة ل���ن تعمل 
م��ع المريكي ال��ه��ارب ال��ذي من 
منطقة  يف  ي���زال  م��ا  ان���ه  املعتقد 

العبور مبطار يف مو�شكو.

كريي يعترب التج�س�س على الدول اأمرا عاديا
•• بندر �رسي بيغاوان-ا.ف.ب:

قال وزير اخلارجية المريكية جون كريي الثنني ان ال�شعي للح�شول 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ح���ول دول اخ���رى لي�س ام���را غ��ري م��ع��ت��اد ال ان���ه وعد 
بالتحقيق يف املزاعم بان الوليات املتحدة جت�ش�شت على مكاتب الحتاد 
الوروبي يف وا�شنطن. وقال كريي ان نظريته الوروبية كاثرين ا�شتون 
اعربت عن قلقها ب�شاأن تلك املزاعم يف اجتماع بينهما يف بروناي، ال انه 

ل ي�شتطيع التعليق على املزاعم لنه كان من�شغال بال�شفر يف اخلارج.
دول  رابطة  موؤمتر  هام�س  على  اجتماع  يف  لل�شحافيني  ك��ريي  و�شرح 
جنوب �شرق ا�شيا ان ا�شتون اثارت معي ام�س)تلك امل�شالة( واتفقنا على 
بال�شبط  الو�شع  هو  ما  نعرف  ان  على  واتفقنا  الت�����ش��الت.  موا�شلة 
و�شاعاود التوا�شل معها. وا�شاف كل دولة يف العامل م�شاركة يف ال�شوؤون 
الن�شاطات حلماية  بالكثري من  تقوم  القومي  بامنها  ومهتمة  الدولية 

امنها القومي وجميع ا�شكال املعلومات ت�شاهم يف ذلك.
وتابع كل ما اعرفه هو ان هذا لي�س امرا غري معتاد بالن�شبة للكثري من 
الدول .. ولكن فيما عدا ذلك فلن اديل باية ت�شريحات ا�شافية حتى 

اح�شل على جميع احلقائق واعرف بال�شبط ما هو الو�شع.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين

 اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   07:17  
الع�ساء......   08:47
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•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اط��ل��ع 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل 
ال�����ش��ي��خ مكتوم  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن 
دب��ي على م�شروع  ن��ائ��ب ح��اك��م 
ج�شر الحتاد الذي تنفذه هيئة 
الطرق واملوا�شالت بدبي بتكلفة 
تناهز املليار ومائة مليون درهم 
العائم  اجل�������ش���ر  حم����ل  ل��ي��ح��ل 
اىل  نقله  �شيتم  ال���ذي  احل���ايل 
بني  الوا�شل  ال�شرياتون  معرب 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  �شارعي 
يف ب��ر دب���ي وع��م��ر ب��ن اخلطاب 

يف ديره.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��م��ع  وق����د 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
انفاق  ن��ه��اي��ة  م��ك��ت��وم يف م��وق��ع 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى را������ش�����د ال�������ذي مت 

افتتاحه اأم�س الول امام حركة 
حول  تف�شيلي  �شرح  اإىل  امل��رور 
اجلديد  املعرب  م�شروع  مكونات 
ال������ذي ي���رب���ط دي������ره وب�����ر دبي 

ق���دم���ه ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س مطر 
حم��م��د ال��ط��اي��ر رئ��ي�����س جمل�س 
لهيئة  التنفيذي  املدير  الدارة 
اأفاد  ال��ذي  وامل��وا���ش��الت  الطرق 

باأن اجل�شر اجلديد وهو ال�شابع 
ع��ل��ى خ����ور دب����ي ���ش��ي��ت��م اجن����ازه 

خالل ثالثة اأعوام.
)التفا�شيل �س2(

متظاهرون غا�شبون يهتفون ي�شقط حكم املر�شد  )رويرتز(ماليني امل�شريني خرجوا لليوم الثاين م�شرين على انهاء حكم الخوان  )رويرتز(
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حممد بن را�سد يطلع على م�سروع ج�سر االحتاد
•• دبي-وام:

اإطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي على م�شروع ج�شر الحتاد الذي 
مليون  ومائة  املليار  تناهز  بتكلفة  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  تنفذه 
اىل معرب  نقله  �شيتم  ال���ذي  احل���ايل  ال��ع��ائ��م  اجل�����ش��ر  ليحل حم��ل  دره���م 
وعمر  دبي  بر  زاي��د يف  بن  ال�شيخ خليفة  �شارعي  بني  الوا�شل  ال�شرياتون 

بن اخلطاب يف ديره.
وقد ا�شتمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يف موقع نهاية 
انفاق م�شت�شفى را�شد الذي مت افتتاحه اأم�س الول امام حركة املرور اإىل 
�شرح تف�شيلي حول مكونات م�شروع املعرب اجلديد الذي يربط ديره وبر 
دبي قدمه �شعادة املهند�س مطر حممد الطاير رئي�س جمل�س الدارة املدير 

ال��وزراء حاكم دبي فاإن  ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  �شاحب 
الطاقة الإ�شيتعابية للج�شر تقدر باأربعة وع�شرين األف مركبة يف ال�شاعة 
للج�شر  املحاذية  الطرق  ل�شبكة  ال�شتيعابية  الطاقة  زي��ادة  يف  ي�شاعد  ما 
دب��ي حيث  ب��ر  دب��ي خا�شة جلهة  ب��ني �شفتي خ��ور  امل���رور  وت�شهيل ح��رك��ة 

يرتبط هناك مع اأنفاق م�شت�شفي را�شد اجلديدة.
كما ا�شتمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بح�شور �شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شعادة خليفة 
ومهند�شي  بدبي  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد 
را�شد  م�شت�شفى  انفاق  الطاير حول  �شرح جديد قدمه مطر  اإىل  امل�شروع 
اأم�س بتكلفة زادت على �شبعمائة وع�شرين مليون درهم  الذي مت تد�شينه 
املركبات  م��رور  وت�شهيل حركة  ي�شتمل على طرق ونفقني خلدمة  وال��ذي 
القادمة من �شارعي طارق بن زياد واأم هريرة يف ديرة باجتاه تقاطع �شارع 

الريا�س مبحاذاة اجل�شر العائم وذلك بعر�س م�شارين يف كل نفق.

ب��اأن اجل�شر اجلديد وهو  اأف��اد  ال��ذي  الطرق واملوا�شالت  التنفيذي لهيئة 
ب��دءا م��ن الربع  اأع���وام  ال�شابع على خ��ور دب��ي �شيتم اجن���ازه خ��الل ثالثة 
الأخري لعام 2014 حيث موعد العمل يف امل�شروع الذي ميتد من حديقة 
خور دبي بالقرب من حماكم دبي يف بر دبي اىل مركز �شيتي �شنرت ونادي 
دبي للجولف يف ديره اذ �شيحل اجل�شر اجلديد ج�شر الحتاد حمل اجل�شر 

العائم احلايل.
واأ�شار املهند�س الطاير اىل اأن املعرب احلديث بت�شميمه ومن�شاآته وطاقته 
ممر  اىل  ا�شافة  الجتاهني  يف  م�شارا  ع�شر  اثني  من  يتكون  ال�شتيعابية 
و�شتني  واح���د  م��ن  اأك���رث  اإىل  ع��ر���س اجل�شر  وي�شل  اجت���اه  ك��ل  للم�شاة يف 
مرتا فيما يرتفع عن �شطح البحر حوايل خم�شة ع�شر مرتا ويعلوه قو�س 
حرة  م��رور  حركة  بتوفري  الواعد  اجل�شر  يتميز  حيث  مرت  مائة  باإرتفاع 
الذي  ال�شرح  . وح�شب  ال�شاعة  م��دار  على  �شالكة  بحرية  وحركة مالحية 
قدمه رئي�س جمل�س الإدارة املدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت اأمام 

ويت�شمن امل�شروع كذلك حتويل تقاطع �شارع الريا�س مع امتداد اجل�شر 
اأربعة اجتاهات وتو�شعة �شارع طارق بن زياد واإجراء بع�س  العائم لي�شبح 
طريق  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  هرير  واأم  ميثاء  ع��ود  �شارع  على  التح�شينات 
خل��دم��ة امل���رور ال��ق��ادم م��ن اجل�شر ال��ع��ائ��م ب��اجت��اه ���ش��ارع ط���ارق ب��ن زي���اد . 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بارك جهود هيئة الطرق 
واملوا�شالت الرامية اإىل اإن�شاء �شبكة طرق متطورة ومتجددة دوما ملواكبة 
 .. التى ت�شتخدم طرقات دبي  املركبات  املرور وعدد  ال�شريع حلركة  النمو 
اأق�شى  وت��وف��ري  للمدينة  اجلمالية  ال��ن��واح��ي  م��راع��اة  على  �شموه  م��وؤك��دا 
درجات الأمان وال�شالمة لكافة �شائقي املركبات وكذلك امل�شاة . وهناأ �شموه 
هيئة الطرق واملوا�شالت ممثلة برئي�س جمل�س اإدارتها ومهند�شيها وكافة 
العاملني بالإجنازات احل�شارية املتعددة التي حتققت يف اإمارة دبي يف قطاع 
والآمنة  الف�شيحة  والطرقات  والأنفاق  باجل�شور  املتمثلة  التحتية  البنية 

والتي يتم تنفيذها ح�شب املعايري الدولية.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سندوق الزواج يعتمد اأ�سماء 477 م�ستفيدا من منحة الزواج
•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت معايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة رئي�س 
477 م�شتفيدا من منحة الزواج  اأ�شماء  ال��زواج  اإدارة �شندوق  جمل�س 
درهم  األف  و780  16 مليونا  باإجمايل   2013 لعام  الرابعة  للدفعة 
البنكية  ح�شاباتهم  ط��ري��ق  ع��ن  للم�شتفيدين  بالفعل  حتويلها  ومت 

واإخطارهم من خالل الر�شائل الن�شية الق�شرية.
الزواج  على  املقبلني  للمواطنني  املالية  املنحة  ال��زواج  �شندوق  ويقدم 
األف   40 الأوىل  والدفعة  دفعتني  على  تعطى  دره��م  األ��ف   70 بقيمة 
درهم عند عقد القران والثانية 30 األف درهم متنح بعد الدخول كدعم 

اأ�شر  ب��ن��اء  على  وت�شاعدهم  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م�شلحة  يف  ت�شب  امل��ن��ح  اأن 
جديدة تنعم بال�شتقرار الأ�شري والرتابط الجتماعي وت�شهم املنح يف 
تخفي�س تكاليف الزواج وتخفف من الأعباء املادية الكثرية التي ترهق 
كاهل الأ�شر يف ظل الثقافة ال�شائدة يف املجتمع الأماراتي والتي ترتبط 
م�شكلة  اأ�شبحت  التي  ومتطلباته  الباهظة  ال���زواج  تكاليف  مبو�شوع 

توؤرق ال�شباب وجتعل التفكري يف الزواج اأمرا مرهقا لهم ولذويهم.
التثقيف  ق��اع��دة  تو�شيع  اإىل  ي�شعى  ال�شندوق  اإن  معاليها  واأ���ش��اف��ت 
وخا�شة  الأم����ور  اأول��ي��اء  فئة  اىل  م��داه��ا  لي�شل  املجتمعية  وال��ت��وع��ي��ة 
الأمهات من خالل اإقامة امللتقيات العائلية وذلك لتوعيتهم باجلوانب 
ال�شلبية لتكاليف الزواج و و�شع برامج وخطط اإعالمية لرفع م�شتوى 

اماراتية متما�شكة وم�شتقرة  اأ�شرة  تكوين  امل�شاهمة يف  اأجل  مادي من 
املواطنني  التي ت�شاهم يف ت�شجيع زواج  املنحة  �شمن �شروط و�شوابط 
الإمكانات  ذوي  م��ن  املنحة  طالب  يكون  اأن  وي�شرتط  م��واط��ن��ات.  م��ن 
اأو ممن ي�شتفيدون من  ال��زواج  ق��درة له على نفقات  املحدودة ممن ل 
اأن يكون ملتحقا بعمل واأن ل يتجاوز دخله  الإعانة الجتماعية وعلى 
ال�شهري الإجمايل 20 األف درهم بعد ا�شتقطاع ح�شة التقاعد وتاأتي 
املنح وفقا للقانون الحتادي رقم 47 ل�شنة 1992 وتعديالته وياأتي 
باإذن  له  املغفور  دعائمها  اأر�شى  التي  الإجتماعية  ال�شيا�شة  مع  مكمال 
ث��راه حيث مت �شرف  نهيان طيب اهلل  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل 
واأو�شحت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�شي  اأول دفعة يف مايو 1993. 

الوعي لدى اأولياء الأمور حول تخفي�س تكاليف الزواج والبتعاد عن 
مظاهر البذخ يف تنظيم حفالت الزواج ون�شر ثقافة تي�شري اأمور الزواج 
ا�شتثمار  والعمل على  الدخيلة على جمتمعنا  والثقافات  العادات  ونبذ 

الأموال يف امور تعود بالنفع على الزوجني.
الظاهرة غريبة ومل تكن  اأن  ال�شام�شي  الدكتورة ميثاء  واأك��دت معايل 
ا�شرتاتيجية  روؤى  خ��الل  م��ن  لها  الت�شدي  ويجب  قبل  م��ن  معهودة 
تتعاون فيها موؤ�ش�شات الدولة الر�شمية والأهلية كافة كل يف تخ�ش�شه 
ومبا ي�شمح يف اإحداث تغيري نوعي يف القيم ال�شلبية لتحل حملها قيم 
العتدال والعقالنية وتر�شيخ قيم الربكة يف القليل وعدم التبذير يف 

تكاليف الزواج. 

رئي�س الدولة مينح و�سام اال�ستقالل من الدرجة االأوىل ل�سفري كازاخ�ستان
•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
حفظه اهلل و�شام ال�شتقالل من 
اأ�شكار  ل�����ش��ع��ادة  الأوىل  ال���درج���ة 
جمهورية  ���ش��ف��ري  م���و����ش���ي���ن���وف 
وذلك  ال��دول��ة  ل��دى  كازاخ�شتان 
تقديرا للجهود التي بذلها خالل 
ف��رتة عمله ب��دول��ة الإم�����ارات ما 
اأ�شهم يف تطوير وتعزيز عالقات 
ال���ت���ع���اون ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
وجمهورية كازخ�شتان يف خمتلف 

املجالت.
وق����ام م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن�����ور بن 
الدولة  وزي�����ر  ق���رق���ا����س  حم��م��د 
بتقليد  اخل����ارج����ي����ة  ل���ل�������ش���وؤون 
كازخ�شتان خالل  ل�شفري  الو�شام 
ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه ل����ه مب��ك��ت��ب��ه ب������وزارة 
ال�شفري  معاليه  وهناأ  اخلارجية. 
الذي يعد  الو�شام  بح�شوله على 

اأرفع و�شام مينح لل�شفراء متمنيا 
له التوفيق يف مهامه امل�شتقبلية.

ال�شفري  اأع�����������رب  ج����ه����ت����ه  م������ن 
الكازاخ�شتاين عن �شكره وتقديره 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ل�شاحب 

الرفيع  ال��و���ش��ام  ه��ذا  منحه  على 
احلكيمة  بال�شيا�شة  م�����ش��ي��دا   ..
ل�شموه والدور البارز الذي يلعبه 

�شموه اقليميا ودوليا.
�شكره  ع�����ن  ال�������ش���ف���ري  واأع����������رب 

ب�شفة  ال���دول���ة  يف  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني 
ب�شفة  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة  ع��ام��ة 
تعاون  م��ن  لقيه  م��ا  على  خا�شة 
اأ�شهم يف  خ��الل ف��رتة عمله مم��ا 

اإجناح مهمته.

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من الرئي�س الربتغايل
•• اأبوظبي - وام:

نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  تلقى �شاحب   
فخامة  م��ن  خطية  ر���ش��ال��ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
تتعلق  الربتغال  رئي�س جمهورية  �شيلفا  كافاكو  انيبال 

بالعالقات الثنائية بني البلدين.
اأنور بن حممد قرقا�س  ت�شلم الر�شالة معايل الدكتور 

وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية خالل اإ�شتقباله مبكتبه 
�شعادة جاميي ليتاو – �شفري جمهورية الربتغال لدى 
اللقاء  خالل  الربتغايل  ال�شفري  �شعادة  ونقل  الدولة. 
رئي�س  �شيلفا  كافاكو  انيبال  الرئي�س  فخامة  حت��ي��ات 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ربت��غ��ال 
نهيان رئي�س الدولة .. متمنيا لدولة الإمارات حكومة 

و �شعبا دوام التقدم و الإزدهار.

موؤ�س�سة خليفة االإن�سانية تد�سن م�سروع توزيع التمور باأكرث من 240 طنا اإىل 15 دولة
••اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  د�شنت 
م�شروع  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
ال�شقيقة  ال��دول  التمور على  توزيع 
وال�شديقة قبل حلول �شهر رم�شان 
ال��ك��رمي..وذل��ك م��ن خ��الل �شحنها 
وجوا  بحرا  التمور  م��ن  طنا   241
العامل.  ح����ول  دول�����ة   15 حل�����وايل 
وياأتي توزيع هذه ال�شحنات املو�شمية 
م���ن ال���ت���م���ور ت���اأك���ي���دا ع��ل��ى حر�س 
الفئات  حياة  حت�شني  على  املوؤ�ش�شة 
الظروف  وط������اأة  م���ن  ت���ع���اين  ال���ت���ي 
اإحتياجاتها  بع�س  وتوفري  ال�شعبة 
ليتم توزيعها على امل�شتحقني خالل 
مع  بالتعاون  املبارك  رم�شان  �شهر 
من  ال��دول  تلك  يف  الدولة  �شفارات 
خ����الل م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 
واملدار�س  وامل�����ش��اج��د  وامل�شت�شفيات 
ودور  الإ�شالمية  وامل��راك��ز  واملعاهد 

امل�شنني واملراكز واجلاليات العربية 
وامل�����ش��ل��م��ة يف ب����ل����دان الغ��������رتاب . 
15 طنا   .. و�شملت �شحنات التمور 
و  لبنان  اإىل  طنا   15 و  م�شر  اإىل 

15 طنا  20 طنا والهند  وماليزيا 
والإحتاد ال�شوي�شري 13 طنا واأملانيا 
15 طنا وبلجيكا 15 طنا وا�شبانيا 
اأربعة اأطنان والربتغال اأربعة اأطنان 

ح��ي��ث ج���رت ال���ع���ادة يف ك���ل ع���ام اأن 
تخ�ش�س املوؤ�ش�شة كميات كبرية من 
التمور لل�شعوب ال�شقيقة وال�شديقة 
اأوجه  لتعزيز  ال�����ش��وم  �شهر  خ���الل 

 15 اأوزب��ك�����ش��ت��ان و  اأط��ن��ان اىل   10
20 طنا  طنا اىل تنزانيا وباك�شتان 
وكازاخ�شتان  طنا   20 وبنغالدي�س 
طنا   20 وت��رك��م��ان�����ش��ت��ان  ط��ن��ا   40

اأي�شا. وحتر�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
ع��ل��ى دع���م ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ت��ع��اين من 
وطاأة الظروف الإقت�شادية ال�شعبة 

ال�شهر  ه�����ذا  يف  وال���ع���ط���اء  اخل�����ري 
على  املوؤ�ش�شة  من  وتاأكيدا  الف�شيل 
اأكمل  على  الإن�شانية  ر�شالتها  اأداء 

وجه .

ا�ستمرار فعاليات اال�سبوع الثالث مللتقي ال�سمالية ال�سيفي

اإال الوطن تغطية خا�سة ملحاكمة 
التنظيم ال�سري على قنوات اأبوظبي  

•• اأبوظبي-وام:

تبث قنوات اأبوظبي اليوم الثالثاء يف متام ال�شاعة التا�شعة 
الوطن(  )اإل  بعنوان  خا�شا  برناجما  �شباحا  والن�شف 
وي�شلط  ل��الع��الم.  اأبوظبي  الأخ��ب��ار يف  اع���داد مركز  م��ن 
بالتزامن  ال�شري  التنظيم  ق�شية  على  ال�شوء  الربنامج 
مع اجلل�شة اخلتامية للنطق باحلكم على اأع�شاء التنظيم 
يهدف  تنظيم  واإدارة  وتاأ�شي�س  باإن�شاء  املتهمني  ال�شري 
املبادئ  ومناه�شة  ال��دول��ة  يف  احلكم  على  ال�شتيالء  اإىل 
الأ�شا�شية التي يقوم عليها والإ�شرار بال�شلم الجتماعي. 
والقانونيني  امل�شوؤولني  من  ع��ددا  الربنامج  وي�شت�شيف 
خ�شي�شا  اأع���دت  تقارير  ويتناول  الخت�شا�س  واأ���ش��ح��اب 
ل��ل��ربن��ام��ج ت��ت��ن��اول ع��الق��ة احل��اك��م ب��امل��واط��ن اإىل جانب 
اجنازات الوطن التي ت�شب يف م�شلحة ورفاهية املواطن 
الق�شاء يف  نزاهة  اإىل  الربنامج  يتطرق  كما   . الإم��ارات��ي 
اأي�شا  و�شيبحث  الق�شايا  ط��رح  يف  و�شفافيته  الإم�����ارات 
اأك��رث �شعوب  اأ�شباب ف��وز �شعب دول��ة الم���ارات ليكون من 
العامل �شعادة .. و�شيتبع الربنامج وقائع اجلل�شة اخلتامية 
للمحاكمة والنطق باحلكم ليبقى امل�شاهد يف قلب احلدث 
. وق����ال ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ب��ط��ي��ح م��دي��ر م��رك��ز الخ���ب���ار اإن 
العالم الإماراتي كان ول يزال يتوخى الدقة واملو�شوعية 
املحاكمة  ق�شية  م��ن��ه��ا  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��اول  يف 
دولة  يف  الق�شاء  هو  كما  تامة  ومو�شوعية  �شفافية  بكل 
الإم��ارات وال��ذي �شينال ج��زءا من هذه التغطية يف مدى 
اخل�شو�س  وجه  على  لالن�شان  واحرتامه  ونزاهته  قوته 
نخبة  �شي�شت�شيف  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  البطيح  واأ����ش���ار   .
الق�شائية  والح��ك��ام  القانون  جم��ال  يف  املتخ�ش�شني  من 
ف�شال ع��ن ع��دد م��ن الع��الم��ني وال��ك��ت��اب ال��ذي��ن واكبوا 
املتزنة  اراوؤه��م  لهم  وك��ان  بداياتها  منذ  املحاكمة  جل�شات 
عدد  وجود  اأن  الخبار  مركز  مدير  واأو�شح  واملو�شوعية. 
من العالميني املتمر�شني يف اأبوظبي لالعالم �شيكون له 
الأث��ر اليجابي يف حتقيق تغطية متميزة و�شفافة والتي 
اأطلعنا امل�شاهد من خالل �شا�شاتها على كل وقائع جل�شات 

املحاكمة و�شول اىل النطق باحلكم النهائي.

•• ابوظبي-الفجر:

ال�شمالية  ملتقي  من  الثالث  ال�شبوع  فعاليات  الأول  اأم�س  انطلقت 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ي��رع��اه  ال��ذي  ال�شيفي 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ،وينظمه نادي تراث الإمارات حتت �شعار 

   . الإمارات وطن الريادة والتميز ، وي�شتمر حتي 4 - 7 - 2013 
خمتلفة  ومناف�شات  متنوعة  تراثية  بان�شطة  الأول  اليوم  حفل  وق��د 
قليل  غ��ري  ن�شيب  فيها  ،ك��ان  ال���رتاث  ب��ن��ادي  الأن�شطة  ادارة  نظمتها 
املعرفة  متليكهن  منها  ،الهدف  الن�شائية  للمراكز  املنت�شبات  للفتيات 

وتزويدهن مبهارات نافعة .             
الإماراتية  الرتاثية  الأزياء  للفتيات علي  املخ�ش�شة  الربامج  ا�شتملت 
املحلية وكيفية  ،والزينة  ال�شعبي ومهارة �شناعته  ،والطهي  وحياكتها 
البداع فيها .والكثري من املهارات التي تعرب عن الرتاث ال�شعبي علي 

وجه العموم وت�شكيله لثقافة املجتمع.     
الن�شائي  اأبوظبي  ،اأج��ري مركز  امللتقي  اآخر لي�س ببعيد عن  يف جانب 
اإخالء  عملية  امل��دين  الدفاع  مع  ،وبالتعاون  مبقره  الإثنني  اأم�س  يوم 
وهمية من احلريق ،بح�شور عدد كبري من الطالبات املنت�شبات للمركز 
حتدث  ،حيث  الأحبابي  مبارك  �شعيد  العريف  الإخ��الء  عملية  وق��اد   ،
للطالبات عن اأنواع اأجهزة الإطفاء ،كما حتدث امل�شاعد مروان عبد اللة 
املرزوقي عن الدفاع املدين ودوره يف خدمة املجتمع ، تالهما ال�شرطي 
اأول حممد �شعيد ال�شام�شي بحديث عن اأهمية معرفة املداخل واملخارج 
���ش��ارك يف عملية  ،كما  املنقذين  م��ع  التعاون  ،و���ش��رورة  اأث��ن��اء احل��ري��ق 
عامر  ،والإط��ف��ائ��ي  الكعبي  عبيد  حممد  اهلل  عبد  الطفائي  الإخ���الء 
بخيت حممد  ،والط��ف��ائ��ي  الهمامي  م��ب��ارك  ،والط��ف��ائ��ي طالب  علي 
�شامل الرا�شدي والطفائي �شامل عبد اهلل الدهماين والطفائي اأمين 

اإبراهيم احل�شن.   
الدور  الن�شائي  اأبوظبي  القمزي مديرة مركز  من جانبها ثمنت مني 
امل���دين يف خ��دم��ة املجتمع ، واجلهود  ال��دف��اع  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
واملواطن،  الوطن  عن  الدفاع  يف  يبذلونها  التي  الكبرية  والت�شحيات 
واأ���ش��اف��ت ال��ق��م��زي اأن ال��ه��دف م��ن م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ،ه���ي تنوير 
الطالبات علي كيفية الت�شرف حال ن�شوب احلرائق ،وكيفية التعامل 
اأداء  امل��دين من  الدفاع  التدافع ،متكينا لرجال  وع��دم  الهدوء  والتزام 
الدفاع  يوؤديه  ما  اأهمية  علي  القمزي  ،و�شددت  الأرواح  واإنقاذ  عملهم 

املدين من عمل ،خا�شة واأنهم يعر�شون اأنف�شهم للخطر .    
وتزامنا مع فعاليات اأن�شطة ملتقي ال�شمالية ال�شيفي ، اأ�شدرت ادارة 
الفاعلة، وت�شمن  املواطنة  ،الأول عن  الأن�شطة بنادي الرتاث كتيبني 

من   ، واملواطن  الوطن  حول  الماراتية  الروؤية  حول  واأق��وال  مقدمة 
والكتاب   ، التميمي  فاطمة  ،ومراجعة  القي�شي  ماهر  الدكتور  تاأليف 
والذي   ، الم��ارات  ت��راث  لنادي  ال�شيفي  ال�شمالية  ملتقي  الثاين عن 
ت�شمن ع��ل��ي م��ق��دم��ة ن����ادي ت����راث الم�����ارات ال���روؤي���ة – ال��ر���ش��ال��ة – 
– والأن�شطة  – وال���ور����س  ال�����ش��ب��اق��ات  امللتقي  وف��ع��ال��ي��ات  والأه������داف 
العربية  باللغتني  ال��ث��الث��ة  با�شابيعه  امللتقي  ب��رن��ام��ج  ث��م  الريا�شية 
اأع���ده ال��دك��ت��ور م��اه��ر القي�شي وراج��ع��ت��ه فاطمة  والإجن��ل��ي��زي��ة ، وق��د 
ن�شرتني  ايل جانب  ،ه��ذا  املرزوقي  واإ���ش��راف حممد  التميمي مبتابعة 
ال�شمالية  ملتقي  فعاليات  تخ�شان  بالنادي  الإع��الم  ق�شم  �شي�شدرهم 
ال�شيفي احلايل ،توثق فيهما اأن�شطة وفعاليات منت�شبي مراكز النادي 

للطلبة والطالبات يف ميادين جزيرة ال�شمالية ومقرات املراكز. 
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•• اأبوظبي-وام: 

ت�شلم �شعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد 
وكيل وزارة اخلارجية مبكتبه بديوان عام الوزارة 
ريونغ  �شعادة كوون هاه  اعتماد  اأوراق  ن�شخة من 

�شفري جمهورية كوريا اجلنوبية لدى الدولة.
التوفيق  لل�شفري  ال�����وزارة  وك��ي��ل  ���ش��ع��ادة  ومت��ن��ى 
ي��ع��زز عالقات  م��ه��ام عمله مب��ا  اأداء  وال��ن��ج��اح يف 
التعاون بني الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
عن  ال�شفري  اأع���رب  جانبه  م��ن  اجلنوبية.  ك��وري��ا 
العربية  الإم�����ارات  ل��دى  ب���الده  بتمثيل  �شعادته 
ودولية  اإقليمية  مكانة  من  به  حتظى  ملا  املتحدة 
ل�شاحب  احل��ك��ي��م��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  بف�شل  م��رم��وق��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

الدولة حفظه اهلل. 

حمدان بن زايد ي�سدر قرارا ب�ساأن اإن�ساء مركز للذكور ل�سحايا االإجتار بالب�سر 
جرائم الجتار بالب�شر والتخفيف من انت�شارها من 
اجلهات  بني  التفاقيات  و�شياغة  ال�شراكات  خ��الل 
الدولة للق�شاء على مثل هذه اجلرائم  املخت�شة يف 

العابرة للحدود.
على  يربهن  املركز  اإن�شاء  ق��رار  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 
وتوفري  الظاهرة  هذه  مكافحة  على  الدولة  حر�س 
ي�شمن  مب��ا  بالب�شر  الإجت���ار  ل�شحايا  الآم���ن  امل���الذ 
غاياتها يف  الدولة وحتقيق  روؤية  ويحقق  اإن�شانيتهم 
ال�شيخ حمدان بن زايد  واأكد �شمو  الإن�شاين.  املجال 
اآل نهيان اأن دولة الإمارات العربية املتحدة كانت من 
اأوائ��ل ال��دول التي دع��ت املجتمع ال��دويل ومنظماته 
الأممية لتحمل امل�شوؤولية الكاملة يف حماية املدنيني 

الجتار  عمليات  م��ن  والأط���ف���ال  ال��ن�����ش��اء  خ�شو�شا 
وجرائم احلرب و اجلرائم �شد الإن�شانية.

واأ�شار �شموه اإىل التزام الدولة الأخالقي والإن�شاين 
بحماية �شحايا الجتار بالب�شر من خالل امل�شادقة 
اآخرها  ك��ان  وال��ت��ي  املعنية  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اه��دات  على 
بالب�شر  الجت���ار  ملكافحة  ب��ايل  نظام  اإىل  الن�شمام 

واجلرائم ذات العالقة.
ال�شيخ حمدان بن  �شمو  الوطني قال  امل�شتوى  وعلى 
اإي���واء على  باإن�شاء مراكز  امل��ب��ادرة  ان  نهيان  اآل  زاي��د 
م�شتوى الدولة يوؤكد �شدق توجهات الدولة لتوفري 
فرتة  خ��الل  لل�شحايا  ال�شاملة  الإن�شانية  الرعاية 

وجودهم على اأر�س الإمارات. 

•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان ممثل  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  اأ�شدر 
اإن�شاء مركز  ب�شاأن  الغربية قرارا  املنطقة  احلاكم يف 
لإيواء �شحايا الإجتار بالب�شر والإ�شتغالل اجلن�شي 
املبا�شر  لالإ�شراف  تابعا  ويكون  البالغني  الذكور  من 

لالإدارة العليا ملراكز اإيواء باأبوظبي.
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأك��د 
احل��اك��م يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الهالل 
توجيهات  بف�شل  متكنت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  الأحمر 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل من القيام مببادرات فعالة ملكافحة 

بدء �سرف خم�س�سات يوليو

بلدية مدينة ابوظبي تكمل ا�ستعداداتها لتوفري املواد الغذائية املدعومة للمواطنن يف رم�سان
•• ابوظبي-الفجر: 

ابوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اع��ل��ن��ت 
غذائية  ����ش���ل���ع   6 ا����ش���اف���ة  ع����ن 
الغذائية  امل����واد  لقائمة  ج��دي��دة 
�شاي  ه��ي  للمواطنني  امل��دع��وم��ة 
الكيا�س وال�شاي الفرط والقهوة 
وملح  ال�شائل  واحلليب  العربية 
لي�شبح  ال��ه��ي��ل  وح����ب  ال���ط���ع���ام 
املدعومة  ال�����ش��ل��ع  ع�����دد  ب���ذل���ك 
للمواطنني من خالل  تباع  التي 
امل���واد الغذائية يف  ت��وزي��ع  م��راك��ز 
�شلعة   31 وم�شفح  ال��زع��ف��ران��ة 
ب���اح���ج���ام وان��������واع خم��ت��ل��ف��ة مبا 
ي��ت��م��ا���ش��ى م��ع اح��ت��ي��اج��ات ال�شر 

خالل ال�شهر الف�شيل. 
وبداأت البلدية �شرف خم�ش�شات 
امل�����������واد ال����غ����ذائ����ي����ة امل����دع����وم����ة 

الرتقاء بكل ما يخدم متطلباته 
لتوزيع  حمددة  معايري  وو�شعت 
عدد  مع  تتنا�شب  الغذائية  امل��واد 
اأفراد الأ�شرة وذلك انطالقا من 
لتقدمي  املجتمعية  م�شوؤوليتها 
البلدية  اخلدمات  معايري  اأج��ود 
الأف�شل  و�شمان م�شتوى احلياة 
ل�شكان مدينة  امل�شتدامة  والبيئة 

ابوظبي.
وا�شاف �شيف الرميثي ان البلدية 
ا�شعار  لتخفي�س  مبادرة  اطلقت 
بع�س ال�شلع الغذائية خالل �شهر 
رم�شان بالتعاون مع العديد من 
ال�شركات املوردة للمواد الغذائية 
�شهري  خم�ش�شات  دم��ج  مت  كما 
عملية  لت�شهيل  وي��ول��ي��و  ي��ون��ي��و 
الفرتة حتى  ه��ذه  ال�شراء خ��الل 
للمراجعة  امل���واط���ن  ي�����ش��ط��ر  ل 

ل�شتالم املواد املطلوبة . 
كميات  بتو�شيح  النظام  ويتميز 
املخزون من املواد الغذائية ب�شكل 
مبا�شر واإظهار معلومات امل�شرتي 
حجز  اإمكانية  م��ع  وخم�ش�شاته 
يف  قيمتها  ودف���ع  املطلوبة  امل���واد 
العمالء  خ��دم��ة  م��راك��ز  م��ن  اأي 
ابوظبي  م��دي��ن��ة  داخ���ل  املنت�شرة 
وا�شتالم املواد من اأي من مركزي 

املرور اأو امل�شفح.
وحت���ظ���ى م����راك����ز ت����وزي����ع امل�����واد 
مدينة  لبلدية  التابعة  الغذائية 
ومتوا�شل  خا�س  بدعم  اأبوظبي 
من القيادة الر�شيدة وذلك كونها 
للمواد  ا�شرتاتيجيا  بعدا  ت�شكل 
البلدية  تقدمها  التي  الغذائية 
مدعومة للمواطنني مبوا�شفات 
وم���ع���اي���ري خ��ا���ش��ة و ب���اأ����ش���ع���ار ل 

يف  ي��ول��ي��و  �شهر  ع��ن  للمواطنني 
اإطار ا�شتعداداتها ل�شتقبال �شهر 
وتوفري  بتاأمني  املبارك  رم�شان 
الغذائية  املواد  كميات كبرية من 
باحتياجات  تفي  التي  املدعومة 
الكرمي  ال�شهر  خ��الل  املواطنني 
على  امل��واط��ن  ح�شول  ول�شمان 
ح�شته ب�شكل مبا�شر من مركزي 
ال�شهر  ح����ل����ول  ق���ب���ل  ال����ت����وزي����ع 

الكرمي.
وقال ال�شيد �شيف يحيى الرميثي 
م�����ش��ئ��ول م����راك����ز ت����وزي����ع امل�����واد 
ابوظبي  مدينة  ببلدية  الغذائية 
رم�شان  ل�شهر  ال���ش��ت��ع��دادات  اأن 
لالإيفاء  مبكرا  ب���داأت  ال��ع��ام  ه��ذا 
باحتياجات املواطنني وفقا لأعلى 
ال���ت���ي جت�شد  اجل�������ودة  م���ع���اي���ري 
و  امل��واط��ن  على  البلدية  ح��ر���س 

خالل فرتة ال�شيام.
تطبقها  التي  ل��الإج��راءات  ووفقا 
الغذائية  امل���واد  ل�شرف  البلدية 
حت���وي���ل  ي����ت����م   ، ل����ل����م����واط����ن����ني 
باملتعاملني  اخل��ا���ش��ة  اخل���دم���ة 
ال�شرف  ب��ط��اق��ة  اإ�����ش����دار  م��ث��ل 
وا�شتالم  امل��خ�����ش�����ش��ات  و����ش���رف 
اىل  ال�شلع  لهذه  النقدية  املبالغ 
ببلدية  ال��ع��م��الء  م��راك��ز خ��دم��ة 
التابعة  والفروع  ابوظبي  مدينة 
التعاون  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  ل��ه��ا 
املتبادل بني ادارات البلدية �شعيا 
اخل����دم����ات  ت����ق����دمي  اجن�������اح  اىل 
املعايري  اع��ل��ى  ل��ل��م��واط��ن��ني وف���ق 
املتبعة  املمار�شات  اف�شل  و�شمن 
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ع��م��ي��ل م���ن هذه 
اإىل  امل��ذك��ورة يتوجه  الإج����راءات 
الغذائية  امل������واد  ����ش���رف  ن���ق���اط 

الربح  م����ن  ه���ام�������س  اأي  حت���ق���ق 
مقارنة باأ�شعار ال�شوق.

واجن���زت امل��راك��ز خ��الل اخلم�شة 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  الوىل  �شهور 
111 الف و306 معاملة لتوزيع 
املواطنني  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 

ارز  م��ن  كي�س  ال��ف   154 �شملت 
الب�شمتي و70 الف كي�س طحني 
ومليون و200 الف كرتونة مياه 

العني باأحجام خمتلفة.
ع�شائر  ك��رت��ون��ة  ال����ف  و130   
ك���رت���ون���ة  و474  ال�������ف  و20 

ال���ف  و95  ط���م���اط���م  م���ع���ج���ون 
ب���اأن���واع  زي�����وت  ك���رت���ون���ة  و263 
خمتلفة و77 الف و272 كي�س 
كرتونة  و272  ال��ف  و11  �شكر 
الف  و7  وم�������ش���ت���ق���ات���ه���ا  مت������ور 

و553 كي�س حب هري�س

الدكتورة �سو�سن املا�سي الدكتور حممد جلودي ال�سيدة جايل ليند�ستورم

ن�سر مفهوم الدعم النف�سي ملر�سى �سرطان الثدي املنت�سر

جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان تطلق حملة ك�سر ال�سمت
•• ابوظبي- فوؤاد علي

ال��دك��ت��ور حم��م��د اجللودي  ك�����ش��ف 
ا���ش��ت�����ش��اري و رئ��ي�����س ق�����ش��م عالج 
يف  ال�����ت�����وام  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  الأورام 
احلالت  ع��دد  اأن  للفجر(   ( العني 
الثدي  ب�شرطان  امل�شابة  اجلديدة 
توام  م�شت�شفى  ا�شتقبلتها  ال��ت��ي 
حالة   400 كانت   2012 ع��ام  يف 
 40 اأي   10% و  ال���ث���دي  لأورام 
متقدمة  حالتهن  ك��ان��ت  مري�شة 
باإ�شابتهن  علماً  لديهن  يكن  ومل 

بهذا املر�س.
ال��ي��وم التثقيفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
التي  املتقدم  الثدي  �شرطان  ح��ول 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  نظمتها 
اأم�س  الوردية  القافلة  و  ال�شرطان 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  مب�شت�شفى  الأول 
مر�س  ح�������ول  ال���ط���ب���ي���ة  خ���ل���ي���ف���ة 
وال�شيدات  املنت�شر  الثدي  �شرطان 
من  يعانني  الالئي  بهن  امل�شابات 
ال��ع��زل��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة و ال��وح��دة و 
ي��ع��ي�����ش��ون امل����راح����ل الأخ�������رية من 
دعمهن  ���ش��ب��ل  و  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان 
مبادرة  تعنى  و  نف�شياً  و  اجتماعياً 
الوعي حول  ن�شر  ال�شمت يف  ك�شر 
اأمرا�س  عن  املبكر  الك�شف  اأهمية 
اكت�شافها يف  التي ميكن  ال�شرطان 

مراحلها الأخرية .
ال��دك��ت��ور حممد جلودي  اأ���ش��اف  و 
اأهمية خلق  اأنه يجب التاأكيد على 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ال��وع��ي ح���ول كيفية 
اأن  ال��رغ��م  على  ال�شرطان  مر�شى 

لل�شيدة عندما ت�شل اإىل 40 �شنة 
و على ال�شيدة اأو البنت التي لديها 
اأخت  اأف���راد عائلتها مثل  اأح��د من 
مبر�س  م�شابة  اخل��ال��ة  اأو  الأم  اأو 
بالفح�س  ف��ت��ب��داأ  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان 
املبكر لإكت�شاف اإذا كانت م�شابة اأم 
ل مبر�س �شرطان الثدي من عمر 
ال�����ش��ي��دة م�شابة  وع��ل��ى  ���ش��ن��ة   35
منت�شر  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان  مب��ر���س 
فهناك  ال���ي���اأ����س  ي�����ش��ي��ب��ه��ا  ل  اأن 
الهرمونية  و  الكيماوية  العالجات 
و العالجات الذكية التي ميكن اأن 
العالجات  ه��ذه  خ��الل  م��ن  تعي�س 

فرتة زمنية طويلة اإن �شاء اهلل .
املا�شي  �شو�شن  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  و 
اأ�شدقاء  جل��م��ع��ي��ة  ال���ع���ام  الأم�����ني 
القافلة  اأن  ال�������ش���رط���ان  م��ر���ش��ى 
م����ب����ادرات جمعية  اأح�����د  ال����وردي����ة 
اأ������ش�����دق�����اء م����ر�����ش����ى ال�������ش���رط���ان 
اأحد  و  ال��ث��دي  ب�����ش��رط��ان  للتوعية 
اأه�����داف ال��ق��اف��ل��ة ه��ى اأخ����ذ ك��ل ما 
ه���و ج��دي��د يف امل��ج��ت��م��ع ال��ع��امل��ي و 
تقدميه يف دولة الإم��ارات و يتكلم 
املجتمع العاملي و ل يزال ب�شرورة 
تاأثريه  و  اأهميته  و  املبكر  الك�شف 
على امكانية النجاة من ال�شرطان 
اأن  م�شيفًة  عالية  �شفاء  بن�شبة  و 
عن  يتكلم  ح��ال��ي��اً  ال��ع��امل��ي  املجتمع 
الثدي  ل�شرطان  امل�شابني  املر�شى 
مت  مبا�شرة  غري  ب�شورة  و  املنت�شر 
و  ال��ط��ب��ي  املجتمع  م��ن  تهمي�شهم 
كيف اأثر عليهم اجتماعياً و نف�شياً 
تقوم  لأول مرة  الوردية  القافلة  و 

نوفارتي�س  ���ش��رك��ة  ق��ام��ت  و  ل��ه��ن 
البحوث  يف  بالإ�شتثمار  تعنى  ه��ى 
املهملة  الأم���را����س  امل��ب��ت��ك��رة ح���ول 
ملر�شى   1273 عن  حالة  بدرا�شة 
ال�شرطان الثدي املنت�شر يف العامل 
اأن���ه���ن م��ن��ع��زل��ني و لي�س  ت��و���ش��ل��ت 
لديهن معلومات كافية عن مر�س 
امل��ن��ت�����ش��ر بينما  ال��ث��دي  ال�����ش��رط��ان 
مر�س  عن  كافية  معلومات  هناك 
ال�شرطان الثدي و ما نحاول معه 
يف هذه اجلولة هو توعية املجتمع 
ال��ط��ب��ي و اخل������روج ب��ت��و���ش��ي��ات و 
العمل  و  امل��ر���س  ه��ذا  طبيعة  فهم 
بحياة  ب��الإرت��ق��اء  امل�شت�شفيات  م��ع 
مر�شى ال�شرطان املنت�شر و نق�شد 

بنوعية احلياة املهمة جداً .
الثدي  �شرطان  الفرق بني  و حول 
و �شرطان الثدي املنت�شر او املتقدم 

علمياً 
املا�شي  ���ش��و���ش��ن  ال���دك���ت���ورة  ق��ال��ت 
�شرطان  ه���و  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان  اأن 
�شرطان  بينما  ال��ث��دي  يف  م��وج��ود 
ال��ث��دي امل��ن��ت�����ش��ر ي��ك��ون م��وج��ود يف 
اآخرى  اأع�شاء  يف  ينت�شر  و  الثدي 
م��ث��ل يف ال��ك��ب��د و ال���رئ���ة و امل����خ و 
قاتل  زم���ان  يعترب  ك���ان  و  ال��ع��ظ��ام 
حيث ن�شبة ال�شفاء منه قليل و مع 
تطور الطب اأ�شبح �شرطان الثدي 
مثل  مثله  م��زم��ن  م��ر���س  املنت�شر 
العالج  ميكن  ال�شغط  و  ال�شكري 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى التحكم به  م��ن��ه ع��رب 

عالجياً و دعمهن نف�شياً .
ليند�شتورم  جايل  ال�شيدة  حتدثت 

الك�شف  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج 
امل��ب��ك��ر ع���ن ال�����ش��رط��ان ق���د قدمت 
املراحل  ل��ل��م��ر���ش��ى خ���الل  ال��ك��ث��ري 
امل��ب��ك��رة م���ن امل���ر����س ف����اإن مر�شى 
ال�������ش���رط���ان ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
يتعر�شون  ما  املر�س غالباً  انت�شار 
باأنهم  اإل��ي��ه��م  ي��ن��ظ��ر  و  للتهمي�س 
ي��ع��ي�����ش��ون امل����راح����ل الأخ�������رية من 
غ��ري �شحيح حيث  ه��ذا  و  حياتهم 
ا�شتئ�شال  ب��ع��د  امل��ري�����ش��ة  ب��اإم��ك��ان 
طبيعية  ح��ي��اة  ت��ع��ي�����س  اأن  ال���ث���دي 
عدة  اإىل  ت�����ش��ل  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  و 
�����ش����ن����وات مب�������ش���اع���دة ال���ع���الج���ات 
يجهله  ما  و هذا  الطبية احلديثة 
هوؤلء  اإع���ادة  بالتايل  و  ال��ك��ث��ريون 

املري�شات اإىل املجتمع .
و فيما يتعلق بعجز الطب احلديث 
ناجعة  ال����ع����الج����ات  اي�����ج�����اد  ع�����ن 
عامة  ب�شفة  ال�شرطان  لأم��را���س 
ب�شفة  املنت�شر  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  و 

خا�شة 
ق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ج��ل��ودي اأن 
نوع من  اأي  و لكن  هناك عالجات 
منت�شر  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ال�����ش��رط��ان 
مل��ن��ط��ق��ة اخ������رى م���ث���ل م��ن��ت�����ش��ر يف 
اجماًل  ال��رئ��ت��ني  و  امل����خ  و  ال��ك��ب��د 
�شفاًء ل يوجد الإ من رب العاملني 
تقل  و  ال����ورم  تخفف  ف��ال��ع��الج��ات 
مئة  ت�شفيه  اإمن���ا  و  قلياًل  حجمه 
ب��امل��ئ��ة و ت��ق�����ش��ي ع��ل��ي��ه ع��ل��م��ي��اً مل 

يكت�شف حتى الآن .
ب�شرورة  ج��ل��ودي  ال��دك��ت��ور  دع���ا  و 
ال��ف��ح�����س امل��ب��ك��ر ل�����ش��رط��ان الثدي 

ب��ج��ول��ة ل��ت��وع��وي��ة ���ش��رط��ان الثدي 
يحدث  ملا  مواكبة  بالدولة  املنت�شر 

عامليا بالرتكيز على هذا ال�شئ .
اأ�شدقاء  جمعية  اأن  اإىل  لفتت  و 
ادرك����ت مبكراً  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى 
املحافل  يف  م�شاركاتها  خ��الل  م��ن 
اإىل خ��ل��ق منرب  ال��دول��ي��ة احل��اج��ة 
اأو  املنت�شر  الثدي  �شرطان  ملر�شى 
امل��ت��ق��دم و م��ن ه��ن��ا اط��ل��ق��ت حملة 
ك�شر ال�شمت و لقد داأبت اجلمعية 
مر�شى  دعم  على  انطالقتها  منذ 
ال�����ش��رط��ان و ع��ائ��الت��ه��م م���ادي���اً و 
معنوياً و قدمت امل�شاعدة اإىل اأكرث 
من 900 مري�شاً حتى يومنا هذا 
موا�شلة  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  ت�����ش��ع��ى  و 
املر�شى  �شم  و  الناجحة  جتاربها 
الذين يعانون من انت�شار ال�شرطان 
اإىل قائمة فعالياتها لت�شجيعهم و 
العي�س  م��ن  متكينهم  و  حتفيزهم 

بحيوية و ن�شاط و تفاوؤل .
و اأو�شحت الدكتورة �شو�شن املا�شي 
اأنه قد بداأنا بزيارة اإىل م�شت�شفيات 
الأورام  اأق�����ش��ام  ب��ه��ا  ال��ت��ي  ال���دول���ة 
فبداأنا مب�شت�شفى املدينة اجلامعية 
ث����اين حم��ط��ة كانت  و  ب��ال�����ش��ارق��ة 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  م�شت�شفى 
�شنكون  ال��ث��الث��اء  غ����داً  و  ال��ط��ب��ي��ة 
هى  الفكرة  و  ال��ت��وام  م�شت�شفى  يف 
توعية املجتمع الطبي �شواء العامل 
الأورام  ب���اأق�������ش���ام  ال���ع���ام���ل  وغ����ري 
تهمي�شها  مت  فئة  معرفة  ب�شرورة 
و يجب م�شاعدتهن وم�شاندتهن و 
املعلومات  توفري  و  معهم  التفاعل 

من جنوب افريقيا اأ�شيبت مبر�س 
���ش��رط��ان ال���ث���دي امل��ن��ت�����ش��ر ق��ب��ل 9 
التعاي�س  ك��ي��ف��ي��ة  ح�����ول  ����ش���ن���وات 
نف�شها  يف  زرع�����ت  و  م��ر���ش��ه��ا  م���ع 
و  دوم��اً  املتفاءلة  الإيجابية  ال��روح 
حلظة  ك��ل  م��ن  الكاملة  الإ�شتفادة 
تعي�شها دون التفكري اإىل ما �شيوؤول 
حالها املقدر عليها من قبل مر�س 
امل��ن��ت�����ش��ر و الذي  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان 
و  اجل�شم  اع�شاء  اغلب  يف  ينت�شر 
اأن تتحلى كل  موؤكدة على �شرورة 
م�شابة مبر�س ال�شرطان بالنظرة 

الإيجابية للحياة .
جمعية  اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  جت����در 
اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان جمعية 
تطوعية  و  اج���ت���م���اع���ي���ة  خ���ريي���ة 
 1999 ع����ام  اواخ�����ر  ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
ب���ت���وج���ي���ه���ات ����ش���ام���ي���ة م�����ن ح���رم 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
الأعلى  املجل�س  رئ��ي�����س  القا�شمي 
املوؤ�ش�س  الرئي�س  الأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون 
جلمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان 
الدعم  ب��ت��ق��دمي  اجلمعية  ت��ق��وم  و 
املعنوي واملادي و الطبي لأكرث من 
900 مري�س مع عائالتهم بغ�س 
اأجنا�شهم  و  جن�شياتهم  عن  النظر 
اجلمعية  تتكفل  بحيث  واأعمارهم 
و  الكيماوي  العالج  تكاليف  بكافة 
الإ�شعاعي و الأدوية بالإ�شافة اإىل 

التكاليف الطبية الآخرى.

وفد من برنامج اخلدمات ال�سحية بال�سعودية يزور مدينة دبي الطبية
•• دبي-وام:

تنفيذيني  م�شئولني  �شم  وفد  زار 
ال�شحية  اخل���دم���ات  ب��رن��ام��ج  م��ن 
بالهيئة امللكية يف ال�شعودية برئا�شة 
عام  م��دي��ر  �شبيه  ح��ام��د  املهند�س 
اخلدمات العامة بالهيئة .. مدينة 
دبي الطبية ام�س وذلك لالطالع 
املقدمة  ال�شحية  اخل��دم��ات  على 
املعارف واخل��ربات بهدف  وتقا�شم 

حتقيق املنفعة املتبادلة.
وق���دم امل�����ش��وؤول��ون يف م��دي��ن��ة دبي 
عامة  ملحة  ال��زائ��ر  للوفد  الطبية 
العاملية  امل�شتويات  ذات  املرافق  عن 
والخ����ت���������ش����ا�����ش����ي����ني واخل���������رباء 

امل���ن���ط���ق���ة احل������رة.  ال���ع���ام���ل���ني يف 
وت�شمنت جولة الوفد زيارة ملجمع 
حممد بن را�شد الأكادميي الطبي 
ملدينة  والبحثي  التعليمي  ال���ذراع 
امل�شاريع  م��ن  وع���دد  الطبية  دب���ي 
احلبتور  اأح��م��د  خلف  م��رك��ز  مثل 
وه�����و مركز  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��م��ح��اك��اة 
يعترب  ومتطور  متكامل  تدريبي 
الذي  املنطقة  يف  نوعه  من  الأول 
ي�شتخدم اأ�شلوب املحاكاة ال�شريرية 
التي  الطبية  م��ك��ت��وم  اآل  ومكتبة 
قدم  األ��ف   30 م�شاحة  على  متتد 
اأكرث  مربع وحت��وي جمموعة من 
تطورا  الطبية  التعليمية  امل�شادر 

على م�شتوى املنطقة.

عامر  ال��دك��ت��ور  اأع����رب  م��ن جهته 
���ش��ري��ف امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
الطبية  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
امل�شوؤولني  ب���زي���ارة  ت��رح��ي��ب��ه  ع���ن 
التنفيذيني من برنامج اخلدمات 
بال�شعودية  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
اأتاحت  ال����زي����ارة  اأن  م��و���ش��ح��ا   ..
نقدمه  مبا  الزائر  الوفد  م�شاركة 
من خدمات رعاية �شحية باأف�شل 
امل�������ش���اورات  ج���ان���ب  اإىل  امل���ع���اي���ري 
والنقا�شات التي ركزت على حتديد 
والتي  والتجارب  املمار�شات  اأف�شل 
بتح�شني  ق��دم��ا  ال��دف��ع  يف  ت�شهم 
اخل������دم������ات ال�������ش���ح���ي���ة امل���ق���دم���ة 

للمر�شى. 

وكيل اخلارجية ي�ستقبل �سفريي 
اأ�سرتاليا واليونان بالدولة 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد وكيل وزارة اخلارجية 
مبكتبه بديوان عام الوزارة كال على حده �شعادة بابلو كاجن �شفري ا�شرتاليا 
لدى  ال��ي��ون��ان  جمهورية  �شفري  زوي�����س  ديون�شي�س  و���ش��ع��ادة  ال��دول��ة  ل��دى 

الدولة.
وك��ل من  الإم����ارات  ب��ني  الثنائية  العالقات  اللقاءين بحث  خ��الل  وج��رى 
املجالت  خمتلف  يف  التعاون  تعزيز  و�شبل  اليونان  جمهورية  و  ا�شرتاليا 

اإ�شافة اإىل مناق�شة الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. 

ا�سالمية دبي ت�ست�سيف م�ساهري القراء يف رم�سان 
•• دبي-وام: 

الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي �شمن فعالية  ال�شوؤون  دائرة  ت�شت�شيف 
قراء دبي يف �شهر رم�شان الكرمي نخبة من م�شاهري قراء العامل الإ�شالمي 

خالل �شهر رم�شان املبارك 1434ه�جرية.
وقال �شعادة الدكتور حمد ال�شيباين مدير عام الدائرة يف موؤمتر �شحفي 
را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اإنه برعاية كرمية من �شاحب  ام�س  عقد 
..ت�شرف  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
الدائرة با�شت�شافة فعالية قراء دبي لإحياء ليايل �شهر رم�شان الف�شيل 
يف م�شاجد اإمارة دبي والتي �شتكون يف م�شجد الرا�شدية الكبري - مبنطقة 

الرا�شدية.
املنظمة  اللجنة  قبل  م��ن  ال��ت��ام  ال���ش��ت��ع��داد  مت  اأن���ه  اىل  ال�شيباين  واأ���ش��ار 
يف  واحلكومية  الر�شمية  اجلهات  جميع  مع  التن�شيق  ..وج���رى  للفعالية 
الدولة لبيان مدى جاهزية العمل بت�شهيل وتذليل كل العقبات من خالل 
مراقبني  وت��وف��ري  امل�شلني  جلمهور  وامل��واق��ف  العامة  امل��وا���ش��الت  ت��وف��ري 

حلركة ال�شري واملرور بعد ال�شالة.
واأ�شاف اإن الدائرة درجت على ا�شت�شافة هذه الفعالية با�شت�شافة م�شاهري 
اهلل  ر�شول  �شنة  لإحياء  التوايل  على  الثالث  للعام  الإ�شالمي  العامل  قراء 
�شلى اهلل عليه و�شلم باإقامة �شالة الرتاويح باأعذب الأ�شوات واأنداها يف 
العامل مما كان له �شدى وا�شع النطاق على م�شتوى جمهور امل�شلني على 
م�شتوى اإمارات الدولة. واأو�شح اأنه مت النتهاء من اختيار اأ�شماء م�شاهري 
..�شعد  الختيار وهم  العام ممن وقع عليهم  لهذا  الإ�شالمي  العامل  قراء 
�شعيد الغامدي اإمام احلرم النبوي �شابقا واأبوبكر ال�شاطري اإمام م�شجد 
الفرقان بجدة واإدري�س حممد اأبكر اإمام م�شجد باجابر بجدة وعبد الويل 
الأركاين اإمام م�شجد اخل�شر بجدة عبد املجيد الأركاين وعادل اأحمد ريان 
اإمام م�شجد اآل يا�شر بجدة ومن�شور الزهراين اإمام جامع عبد اهلل اآل منري 
بالدمام وعبد العزيز �شالح الزهراين جدة وال�شيخ خليفة الطنيجي من 
دولة الإمارات وال�شيخ نا�شر القطامي من الريا�س وال�شيخ حممد مبارك 

من البحرين وال�شيخ جا�شم الأمريي من دولة الإمارات.

وكيل اخلارجية يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري جمهورية كوريا لدى الدولة
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اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تناق�س مع �سركائها اال�سرتاتيجين اآليات ت�سغيل موقع فعاليات اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

مع  للتن�شيق  اج��ت��م��اع��ا  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
لعر�س  واخل��ا���س  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  �شركائها 
اجلوانب الفنية والت�شغيلية ملوقع فعاليات اأبوظبي واأهدافه ودوره يف 
تن�شيط احلركة ال�شياحية يف الإمارة والتعريف بالأن�شطة والفعاليات 
التن�شيق وقنوات  اآليات  الإجتماع  املجالت. وبحث  العامة يف خمتلف 
ودقتها  واملعلومات  البيانات  حتديث  ت�شمن  التي  واملتابعة  التوا�شل 
اإ�شافة اإىل مناق�شة اقرتاحات تطوير املوقع وتعزيز اأطر التعاون بني 
ال�شركاء املعنيني مبا يعك�س برنامج اأجندة فعاليات اأبوظبي واإتاحتها 
عمل  اآلية  عر�س  الإجتماع  خ��الل  ومت  واخل��ارج��ي.  املحلي  للمجتمع 

والأخبار حولها وا�شتنادا على ما حتقق من ح�شور للموقع يف قنوات 
واملتكامل.  املبا�شر  املعلوماتي  واملحتوى  املتطورة  الرقمي  التوا�شل 
وقال اإن املوقع حقق اإجنازات ملمو�شة منذ تد�شينه يف العام 2010 
عام  مت�شفحا   368 و  األفا   146 من  مت�شفحيه  ع��دد  ارتفع  حيث 
الأ�شهر  خ��الل  مت�شفحني  و�شتة  األ��ف��ا   373 و  مليون  اإىل   2011
الأربعة الأوىل من العام اجلاري .. موؤكدا اأن هذا النمو الكبري يج�شد 
املوقع  ت�شميم  يف  الفعال  وتراكمها  املبذولة  اجل��ه��ود  حجم  بو�شوح 
والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأن  واأ���ش��اف  وت�شغيله.  وت��ط��وي��ره 
ت�شعى للبناء على هذه الإجنازات من خالل دعم عالقات التعاون مع 
ال�شركاء الإ�شرتاتيجيني بالتزامن مع درا�شة �شبل اعتماد املزيد من 
وحت�شني  للجمهور  والفعاليات  املحتوى  لتو�شيل  الرقمية  القنوات 

�شريكا   40 ح��وايل  من  مبا�شرة  املعلومات  تلقي  على  القائمة  املوقع 
وذلك باللغتني العربية والإجنليزية مدعومة ب�شور ومقاطع فيديو 
من  ودعائمه  للموقع  الفني  التن�شيق  اآلية  بحث  بجانب  تو�شيحية 
عقد اجتماعات ثنائية ومتابعات منتظمة و�شول اإىل مرحلة التنفيذ 
الفنية  املعايري  مع  ومطابقته  املحتوى  معاجلة  تت�شمن  التي  الفني 
في�شل  و�شرح  للجمهور.  متاحا  ليكون  وتدقيقه  ومراجعته  للموقع 
ال�شيخ مدير مكتب الفعاليات يف هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة اأن 
جهود التطوير يف املرحلة احلالية هي ا�شتكمال جلهود �شابقة اأر�شت 
دور متميز لهذا املوقع الإلكرتوين ويهدف التطوير اإىل تعزيز مكانة 
املوقع كبوابة اإلكرتونية مف�شلة لدى املهتمني واملت�شفحني للتعرف 
املعلومات  اأح��دث  ومتابعة  اأبوظبي  يف  املقامة  الفعاليات  اأجندة  على 

الت�شفح  �شهولة  يف  ت�شهم  التي  املبتكرة  لالأفكار  والرتويج  اخلدمات 
اأبوظبي  لفعاليات  الر�شمي  املوقع  اأن  يذكر  املعلومة.  اإىل  والو�شول 
املقامة  الفعاليات  عن  ودقيقة  حمدثة  معلومات  توفري  اإىل  يهدف 
املواطنني واملقيمني وال��زوار على  الإم��ارة وم�شاعدة اجلمهور من  يف 
ي�شاهم يف  املالئمة لهتماماتهم وهو ما  والأح��داث  الأن�شطة  اختيار 
دعم احلراك القت�شادي وال�شياحي. وينه�س املوقع بدور حموري يف 
واإب��راز جهود  مبادراتها  ودع��م  الفعاليات  لهذه  الرتويجية  احلمالت 
ال�شركاء واإيجاد اأطر حمددة للتن�شيق بينهم وتوفري متطلبات تفعيل 
قنوات التوا�شل الجتماعي مع اجلمهور..اإ�شافة اإىل التوعية العامة 
الإعالم  و�شائل  ع��رب  وذل��ك  واأن�شطتها  الفعاليات  ب��اأج��ن��دة  ال��دوري��ة 

املرئية وامل�شموعة واملقروءة. 

حاكم عجمان ي�سيد باهتمام الدولة املتوا�سل بالقطاع ال�سحي 
•• عجمان-وام:

اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  ع�شو  النعيمى  را�شد  بن 
باهتمام  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
الدولة املتوا�شل بالقطاع ال�شحي 
تر�شيخ  ع��ل��ى  ب��اإخ��ال���س  وع��م��ل��ه��ا 
الر�شيدة  القيادة  ظ��ل  يف  ازده���اره 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  واأخ�����ي�����ه   - اهلل  ح���ف���ظ���ه 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واخ��وان��ه��م��ا  اهلل 

حكام المارات.
ك��ل��م��ة خا�شة  ف����ى  ����ش���م���وه  وق������ال 
ع��ام��ا على   50 م����رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
لإم���ارة  الطبية  اخل��دم��ات  دخ���ول 
اجلديد  العدد  فى  ن�شرت  عجمان 
ت�شدرها  ال��ت��ى  ال��ط��ب��ي��ة  للمجلة 
اإن �شحة  الطبية  منطقة عجمان 
املواطن واملقيم فى الدولة حظيت 
ق�شوى  واأول���وي���ة  خ��ا���س  باهتمام 
الت�شريعات  اإ�����ش����دار  خ����الل  م���ن 
ال�شحية  املرافق  وبناء  القانونية 
وتوفري اخلدمات الطبية لتحقيق 
الفرد  ل�����ش��ح��ة  م�������ش���ت���وى  اأع����ل����ى 
رئي�س  م��ب��ادرات  اأن  كما  واملجتمع 
ال�����دول�����ة حت����ر�����س ع���ل���ى و����ش���ول 
خ���دم���ات ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة اإىل 
املناطق  ح��ت��ى يف  ال�����ش��ك��ان  ج��م��ي��ع 
الكثافة  النظر عن  بغ�س  البعيدة 

ال�شكانية بها.
�شموه  ك��ل��م��ة  ن�������س  ي���ل���ى  وف���ي���م���ا 
ال�شحة هي اأغلى ما ميلك الإن�شان 

الأ�شحاء  روؤو������س  ع��ل��ى  ت���اج  وه���ي 
واملواطن ال�شليم املعاف هو الأكرث 
عطاء والأوفر اإنتاجا والقادر على 
باأعباء  وال��ق��ي��ام  جمتمعه  تطوير 
الإن�شان  رع���اي���ة  اأن  ك��م��ا  احل���ي���اة 
ب�����دءا م���ن ال��ع��ن��اي��ة ب�����ش��ح��ت��ه هي 
عليه  حثت  واأ�شا�شي  م�شروع  ح��ق 
الإن�شانية.. وم��ب��ادئ  ال��دي��ن  قيم 

قبل  بالدنا  الطبية يف  واخلدمات 
قيام الدولة الحتادية كانت تعتمد 
ي�����ش��م��ى بالطب  اأ���ش��ا���ش��ا ع��ل��ى م���ا 
و�شائل  ي�شتخدم  ال���ذي  ال�شعبي 
ا���ش��ت��ك��م��ل��ت اخلدمات  ث���م  ب��دائ��ي��ة 
اإليها العديد من  الطبية واأدخلت 
التطورات الكمية والنوعية يف ظل 

الدولة الحتادية.
1962م  ال�����ش��ت��ي��ن��ات  ب��داي��ة  وم���ع 
بعثة  اأول  الإم�������ارات  اإىل  و���ش��ل��ت 
تاأ�شي�س  يف  ل��ت��ب��داأ  ك��وي��ت��ي��ة  طبية 
واملراكز  امل�شت�شفيات  م��ن  �شل�شلة 
ال�شحية يف الإمارات وقد �شاهمت 
دول�������ة ال���ك���وي���ت ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري يف 
واخلدمات  ال�شحة  قطاع  تطوير 

الطبية يف الإمارات.
وع���ن���دم���ا اأ������ش�����رق ف���ج���ر الحت�����اد 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  وق��ام��ت 
امل��ت��ح��دة حت���ت ق���ي���ادة امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
للخدمات  اأ�شبح  ث���راه  اهلل  طيب 
ال�شحية اأولوية خا�شة يف �شيا�شة 
�شجل  ف���ق���د  اجل�����دي�����دة  ال�����دول�����ة 
ب��ع��ب��ارات وا�شحة  د���ش��ت��وره��ا ذل���ك 
ال�شحية  الرعاية  واعترب   ، قوية 
الأماكن  يف  للجميع  مقد�شا  حقا 
موقع  اأي  ويف  وال��ن��ائ��ي��ة  ال��ق��ري��ب��ة 
م���ن م���واق���ع احل���ي���اة ف��ف��ي خالل 

الحتادية  ال�شحة  وزارة  وت��ب��ذل 
جهودا  الطبية  عجمان  ومنطقة 
كبرية يف تنفيذ اخلطط الطموحة 
ا�شرتاتيجية  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
وزارة ال�شحة مما انعك�س على ما 
بالإمارة  ال�شحي  القطاع  ي�شهده 
مالحمه  تت�شح  ���ش��ري��ع  من��و  م��ن 
ال�شحية  اخل��دم��ات  م�شتوى  على 
للمواطنني  امل���ت���اح���ة  وال���ط���ب���ي���ة 
وقامت  وك���ي���ف���ا.  ك��م��ا  وامل��ق��ي��م��ني 
مع  مثمر  ب��ت��ع��اون  ال�شحة  وزارة 
باإجناز  الطبية  ع��ج��م��ان  منطقة 
العديد من املن�شاآت ال�شحية التي 
ل�شكان  ال��ط��ب��ي��ة  ت��ق��دم اخل���دم���ات 
املن�شاآت  ومنها  وتوابعها  الإم����ارة 
الطبية احلديثة التي مت ت�شييدها 
املعمارية  الت�شاميم  اأرق����ى  وف���ق 
50 عاما  ال����  وخ����الل  احل��دي��ث��ة. 
املا�شية تزايدت اأعداد امل�شت�شفيات 
ال���ع���ام���ة وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة وامل����راك����ز 
ال�������ش���ح���ي���ة وال�����ع�����ي�����ادات وت����زاي����د 
ال�شحي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ع���ام���ل���ون 
التخ�ش�شات  م���ع���ظ���م  وت�����وف�����ر 

مبختلف اأنحاء اإمارة عجمان.
بعجمان  م�شت�شفى خليفة  وي�شهد 
ت���و����ش���ع���ات ن���وع���ي���ة وت����ط����وي����ر يف 
لتواكب  مت�شلة  ب�شورة  خدماته 
املر�شى  من  عليه  الكبري  الإق��ب��ال 
واملراجعني من خمتلف الإمارات. 
كما اأن مركز را�شد لعالج ال�شكري 
ال�شيخ  م�شت�شفى  يف  والأب����ح����اث 
زاي��د يف عجمان يعترب  خليفة بن 
الذي  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  الأول 
يجمع عالج مر�شني مت�شلني يف 
اآن واحد وهما ال�شكري وال�شمنة. 
املجال  يف  ك��ب��رية  ط��م��وح��ات��ن��ا  اإن 

عجمان  ف��اإم��ارة  والطبي  ال�شحي 
بت�شريع  و����ش���اق  ق���دم  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
من  جملة  لتحقيق  العمل  وت��رية 
العاملي  ال��ط��ب��ي  ل��ل��ح��دث  امل��واك��ب��ة 
وما يطراأ من خدمات م�شتحدثة 
التحتية  البنى  تر�شيخ  من  بداية 
للو�شول لبيئة جاذبة وال�شتثمار 
والأكادميية  الطبية  املوؤ�ش�شات  يف 
وا����ش���ت���ق���ط���اب روؤو�����������س الأم��������وال 
جانب  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  واخل��������ربات 
الكوادر الوطنية على ن�شق  تاأهيل 
الإجناز  �شرعة  مع  يتفاعل  وطني 
م�شرق  م�شتقبل  لتحقيق  امل��اأم��ول 

وازدهار طبي.
خا�شا  م��ل��ف��ا  ال��ع��دد  ت�شمن  وق���د 
ع��ام��ا على   50 م����رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
لمارة  الطبية  اخل��دم��ات  دخ���ول 
خ��م��ي�����س عبداهلل  اأع������ده  ع��ج��م��ان 
الذي التقى جمموعة من الأطباء 
الذي عملوا  والداري��ني  والفنيني 
اخلدمات  يف  م��ب��ك��رة  ف����رتة  م��ن��ذ 
الطبية كما ت�شمن العدد جمموعة 
النا�س  وراأي  الطبية  املقالت  من 
يف الطب النف�شي والتمري�س عرب 
اأنواعه واأ�شبابه  الع�شور وال�شداع 
كذلك  ال��ع��دد  وت�شمن  واجل����ذام. 
والنعا�س  للر�شع  املفاجىء  امل��وت 
الكلوي  والف�شل  ال��رئ��وي  القلبي 
وج��ف��اف اجل��ل��د واجن�����ازات املركز 
ودور  الأ���ش��ن��ان  لطي  التخ�ش�شي 
ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي يف ال��وق��اي��ة من 
الأم��را���س وغ��ريه��ا م��ن املوا�شيع 
ح�شر  جانب  اإىل  الهامة  الطبية 
لأن�شطة وفعاليات املنطقة الطبية 
وم�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد 

واملراكز ال�شحية بعجمان. 

ع���ق���دي���ن م����ن ال����زم����ان ق���ام���ت يف 
التي  احلديثة  امل�شت�شفيات  بالدنا 
واأداء ع��ن كثري من  ك��ف��اءة  لت��ق��ل 
وا�شتطاعت  العاملية  امل�شت�شفيات 
املوؤ�ش�شات  تطور  اأن  ال�شحة  وزارة 
ال����ق����دمي����ة ومت�����ده�����ا ب����اخل����ربات 
وتوفر  احلديثة  والأدوات  الفائقة 
ل��ه��ا ال��ن��ظ��م ال��ع�����ش��ري��ة وال���ك���وادر 
الوزارة  واأن�شاأت  والإداري���ة  الفنية 
امل�����خ�����ت�����ربات واأق��������ام��������ت م����راك����ز 

متخ�ش�شة لالأمرا�س.
وي���ع���د ه�����ذا ال���ت���و����ش���ع ال���ك���ب���ري يف 
لأهداف  انعكا�شا  اخل��دم��ات  ه��ذه 
التنمية القت�شادية والجتماعية 
والتغريات  ال���دول���ة  تبنتها  ال��ت��ي 
القت�شادية الكبرية التي �شهدتها 
الزمنية  ال�����ف�����رتة  ه������ذه  خ������الل 
ال�شكانية  ل���ل���زي���ادة  وا����ش���ت���ج���اب���ة 
القومي  الدخل  معدلت  وارت��ف��اع 
يف  زي���ادة  م��ن  املعي�شة  وم�شتويات 
ال�شحية.  اخل��دم��ات  على  الطلب 
بالقطاع  الدولة  اهتمام  وتوا�شل 
على  ب��اإخ��ال���س  وع��م��ل��ت  ال�شحي 

ال���ط���ب���ي���ة وال�������ش���ح���ي���ة وت����ق����دمي 
واهتمامهم  ال���الحم���دود  ال��دع��م 
بالتطوير العلمي الطبي وابتعاث 
الأط�����ب�����اء ل���ل���خ���ارج ل���ب���ن���اء ك�����وادر 
من  م�شتوى  اأع��ل��ى  على  م��واط��ن��ة 
وبناتنا  اأبنائنا  وم�شاركة  التاأهيل 
العاملية  ال���ط���ب���ي���ة  ب�����امل�����وؤمت�����رات 
ل��الط��الع ع��ل��ى اأح����دث م��ا تو�شل 
ل����ه ال���ط���ب ح�����ول ال����ع����امل ع����الوة 
املعنية  اجل���ام���ع���ات  اإق����ام����ة  ع��ل��ى 
ال�شحية  والعلوم  الطب  بتدري�س 
ال�����وط�����ن..  اأرج�����������اء  يف خم���ت���ل���ف 
ال��دول��ة م���ب���ادرات ت�شجيع  وت��ب��ن��ي 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
النهج  ه��ذا  واأدى  ال�شحة.  جم��ال 
احلكيم اإىل تعزيز وتطوير النظام 
ال�����ش��ح��ي مب���ع���اي���ري ع���امل���ي���ة وفق 
و�شراكات  وت�����ش��ري��ع��ات  ���ش��ي��ا���ش��ات 
ال�شحة  ق����ط����اع����ات  م�����ع  ف���اع���ل���ة 
و  والإقليمية  والحت��ادي��ة  املحلية 
العاملية  التقارير  وتوؤكد  الدولية. 
ال�شحي  القطاع  يف  ال�شتثمار  اأن 
اأربعة  اإىل  ���ش��ي��ق��ف��ز  الإم�������ارات  يف 

القيادة  ظ��ل  يف  ازده�����اره  ت��ر���ش��ي��خ 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل - واأخيه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شمو  ا���ش��ح��اب  واخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
ال�شيوخ حكام المارات وقد حظيت 
باهتمام  وامل��ق��ي��م  امل���واط���ن  ���ش��ح��ة 
خا�س واأولوية ق�شوى من خالل 
القانونية  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  اإ�����ش����دار 
وتوفري  ال�شحية  امل���راف���ق  وب��ن��اء 
اأعلى  لتحقيق  الطبية  اخل��دم��ات 
واملجتمع  ال��ف��رد  ل�شحة  م�شتوى 
الدولة  رئ��ي�����س  م���ب���ادرات  اأن  ك��م��ا 
خدمات  و�����ش����ول  ع���ل���ى  حت���ر����س 
جميع  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
البعيدة  املناطق  يف  حتى  ال�شكان 
بغ�س النظر عن الكثافة ال�شكانية 
الزيارات  ذل���ك  م��ع  وت���راف���ق  ب��ه��ا. 
من  امل�شتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  امل��ي��دان��ي��ة 
للمن�شاآت  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 

اأ�شعاف بحلول عام 2015.. كما 
اعتربت درا�شات دولية اأن الإمارات 
واح��دة من ال��دول التي جنحت يف 
منخف�شة  ن�����ش��ب  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ت��ت��واف��ق م���ع امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة يف 
وفيات الأمومة واملواليد اجلدد .. 
الفرد يف  كما و�شل متو�شط عمر 
العمر  وه��و  عاما   78 اإىل  الدولة 
ال����ذي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه اأرق����ى ال���دول 
الأوروبية والأمريكية.. كما جاءت 
عربيا  الأوىل  املرتبة  يف  الإم���ارات 
وال 17 عامليا يف اإح�شاءات ن�شرتها 
موؤ�شرات  ح����ول  امل���ت���ح���دة  الأمم 
ال�����ش��ع��ادة وال�����ش��ع��ور ب��ال��ر���ش��ا بني 
ال�شعوب يف عام 2012-2011 . 
واإم��ارة عجمان كانت و�شوف تظل 
والزدهار  التطور  ه��ذا  من  ج��زءا 
ال��دول��ة فقد �شهدت  ال��ذي ينتظم 
اإن�شاء   1963 ال��ع��ام  يف  الإم�����ارة 
اأ�شرة   7 ب�  ال�شحي  مركز عجمان 
منذ  عجمان  يف  حتقق  ما  ونعترب 
عاما  خم�شني  وعرب  التاريخ  ذلك 

ما�شية مدعاة للر�شا والفخر. 

iso 9001 اأرا�سي عجمان حت�سل على �سهادة االعتماد الدولية لنظام اإدارة اجلودة

وزير اال�سغال العامة يعقد اإحاطته االعالمية مبقر برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان يف راأ�س اخليمة 

وزير اال�سغال العامة يتفقد عددا من م�ساريع الوزارة يف راأ�س اخليمة

•• عجمان ـ الفجر 

عبدالعزيز  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ت�شلم 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن 
 ، الأم����الك بعجمان  و  الأرا����ش���ي 
�شهادة الأيزو لنظام اإدارة اجلودة 
من  ال��دائ��رة  عليها  ح�شلت  التي 
، حيث  اآي  اأ�����س  ب���ي  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل 
قام بت�شليم �شهادة الأيزو ل�شموه 
الأمالك  و  الأرا�شي  دائرة  مبقر 
املدير  ك���وت���زي  ث��ي��ون��ز  ���ش��ع��ادة   ،

الإقليمي لل�شركة.

و التنمية امل�شتدامة التي ن�شعها 
راأ�س  على  و  اأعيننا  ن�شب  دائ��م��ا 

قائمة اأولوياتنا.
 ك��م��ا ق���ام ���ش��م��وه ب��اإط��الق املوقع 
الإل�����ك�����رتوين اجل����دي����د ل���دائ���رة 
بحلته  الأم��������الك  و  الأرا�������ش������ي 
ع��ل��ى �شرورة  م���وؤك���داً  اجل���دي���دة 
اخلدمات  ارق��ى  و  اأح�شن  تقدمي 
على  ال��ت��ن��اف�����س  و  ل��ل��م��راج��ع��ني 

املراكز الأوىل يف كافة املجالت.
العرياين  ح����ارب  ق����ال  ب�����دوره  و 
م���دي���ر ع����ام دائ������رة الأرا������ش�����ي و 

واأ�شاد �شمو ال�شيخ عبدالعزيز بن 
القيادة  بجهود  النعيمي  حميد 
املوظفني  و  ب����ال����دائ����رة  ال��ع��ل��ي��ا 
الإجناز  ه��ذا  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن 
م���ن خ����الل اإع�������داد اإج���������راءات و 
ب��ج��ه��ود ذاتية   ال��ع��م��ل��ي��ات  من����اذج 
ال�شهادة  ه��ذه  اإن  ���ش��م��وه:  ق��ال  و 
اخلطة  مراحل  من  مرحلة  تعد 
علينا  تفر�س  ال��ت��ي  التطويرية 
ملالئمة  الآن  م��ن��ذ  ال����ش���ت���ع���داد 
اأن�����ش��ط��ت��ن��ا م���ع م��ع��اي��ري اجل����ودة 
وحتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية 

الدائرة  ح�����ش��ول  اإن   : الأم����الك 
الدولية  الع��ت��م��اد  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
بف�شل  ج��اء  اجل��ودة  اإدارة  لنظام 
العاملني  ج��م��ي��ع  ج��ه��ود  ت��ك��ات��ف 
التوجيهات  بف�شل  و  ال��دائ��رة  يف 
ال�شديدة من �شمو رئي�س الدائرة 
ومتابعته  امل�����ش��ت��م��رة  ون�����ش��ائ��ح��ه 
ثمن  كما  العمل   ل�شري  املبا�شرة 
اآي  اأ���س  ب��ي  �شركة  دور  العرياين 
و تعاونها م��ع دائ���رة الأرا���ش��ي و 
الأمالك من خالل تقدمي دورات 
اجلودة  م��وا���ش��ف��ات  ت��دري��ب��ي��ة يف 

حيث قامت ال�شركة بتدريب عدد 
تاأهيلهم  و  ال��دائ��رة  موظفي  من 

كمدققني داخليني معتمدين.
املدير  الفرج  يافع  احلفل  ح�شر 
عجمان  مل���وؤ����ش�������ش���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
في�شل  و  ال����ع����ق����اري  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 
التنمية  دائ�����رة  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اأح���م���د  ب���ع���ج���م���ان و  ال�������ش���ي���اح���ة 
بي  ل�شركة  العام  املدير  اخلطيب 
مدير  لومينيتا  م��اري��ا  و  اآي  اأ���س 
بال�شرق  ال��ت�����ش��وي��ق  و  الإت�������ش���ال 

الأو�شط واإفريقيا.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ع��ق��د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
ال��ع��ام��ة رئ��ي�����س جمل�س  الأ����ش���غ���ال 
لالإ�شكان  زايد  ال�شيخ  برنامج  اإدارة 
اإح��اط��ت��ه الإع���الم���ي���ة ���ش��ب��اح ام�س 

مبقر الربنامج يف راأ�س اخليمة.
وقال معاليه اإن الربنامج بداأ اإعداد 
بناء  لالإ�شكان  وطنية  ا�شرتاتيجية 
الر�شيدة  احلكومة  توجيهات  على 
اجل���ه���ود بني  ت��وح��ي��د  اإىل  ت���ه���دف 
املختلفة  الإ�����ش����ك����ان����ي����ة  اجل�����ه�����ات 
من  العالقة  ذات  املحلية  واجلهات 
بلديات وهيئات وبناء قاعدة بيانات 
م��ن خ��الل موقع  م��وح��ده  اإ�شكانية 
اإلكرتوين البوابة الإ�شكانية لتبادل 
الإ�شكانية  اجل��ه��ات  م��ع  امل��ع��ل��وم��ات 

املختلفة بالدولة.
وي���ع���ت���رب ب����رن����ام����ج ال�������ش���ي���خ زاي�����د 
لالإ�شكان تتويجا لل�شيا�شة احلكيمة 

وال�����ش����ت����غ����الل الأم�����ث�����ل ل���ل���م���وارد 
الب�شرية واملالية والتقنية وتنميتها 

ب�شراكة جمتمعية متميزة.
الربنامج  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
رفع  امكانية  ب��درا���ش��ة  حاليا  ي��ق��وم 
اخلا�شة  ال�شكنية  امل�شاعدات  �شقف 
ا�شتفادة  ل�شمان  والقرو�س  باملنح 
اأك��������رب ق������در م�����ن امل����واط����ن����ني من 
وتلبية  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  امل�����ش��اع��دة  ق��ي��م��ة 
ط���م���وح���ات���ه���م مم����ا ي����وف����ر احل���ي���اة 

الكرمية لهم.
ببناء  ي���ق���وم  ال���ربن���ام���ج  اأن  وذك�����ر 
جممعات �شكنية وتقدمي م�شاعدات 
ل��ب��ن��اء م�شاكن  ل��ل��م��واط��ن��ني  م��ال��ي��ة 
م��ن��ف�����ش��ل��ة ح�����ش��ب رغ��ب��ات��ه��م حيث 
م�شروع  يف  ح��ال��ي��ا  ال��ع��م��ل  ي���ج���ري 
عجمان ال�شكني والذي ي�شم 380 
.. كما ينفذ الربنامج حاليا  منزل 
م�شروع راأ�س اخليمة ال�شكني ببناء 
م��ن��زل مب��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة بن   420
زايد .. يف حني يجري العمل حاليا 

اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اعتمدها  التي 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
طيب اهلل ثراه والتي و�شعت الأ�ش�س 
املنا�شب  امل�����ش��ك��ن  ل��ت��وف��ري  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
وال����الئ����ق ل���الأ����ش���ر امل���واط���ن���ة على 
القت�شادية  م�شتوياتها  اخ��ت��الف 
الأولوية  مراعاة  مع  والجتماعية 
ل���ل���ح���الت اخل���ا����ش���ة م��ث��ل الأي���ت���ام 
واأ�شحاب  ال�����ش��ن  وك��ب��ار  والأرام������ل 
ويعد  اخل����ا�����ش����ة..  الح����ت����ي����اج����ات 
ال�شتقرار  رك��ائ��ز  اأح����د  ال��ربن��ام��ج 

ملجتمع الإمارات.
الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  واأ�شاد 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
امل�شكن  بتوفري  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
امل���الئ���م ل��ل��م��واط��ن امل�����ش��ت��ح��ق من 
خ�������الل ت����ق����دمي خ�����دم�����ات رائ�������دة 

مب�شروع اأم القيوين ال�شكني املكون 
من 520 منزل.

ون���وه م��ع��ال��ي��ه ب��اأن��ه م��ن��ذ انطالقة 
عام  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج 
 29500 ح������وايل  ق�����دم   2000
م�������ش���اع���دة ���ش��ك��ن��ي��ة ب��ق��ي��م��ة ق����درت 
..وبلغ  دره����م  م��ل��ي��ار   14 ب��ح��وايل 
تاأ�شي�س  منذ  املنجزة  امل�شاكن  ع��دد 
م�شكن   17700 ال�����ربن�����ام�����ج 
امل�شاكن قيد الجناز حاليا  ..وعدد 
اإجمايل  ..وب��ل��غ  م�شكن   11800
امل�شاعدات  م�شاريع  على  امل�شروف 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة 9 م���ل���ي���ارات دره�����م مما 
الربنامج  ح���ر����س  م�����دى  ي��ع��ك�����س 
واحلياة  امل��الئ��م  امل�شكن  ت��وف��ري  يف 

الكرمية للمواطن.
اإنه تنفيذا لتوجيهات  وقال معاليه 
يتم  ال��دول��ة  رئي�س  م��ب��ادرات  جلنة 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ف���ئ���ات حم������ددة من 
توليها  ال���ت���ي  ال��ط��ل��ب��ات  م��ق��دم��ي 
الأرام���ل  فئة  مثل  خا�شا  اهتماما 

وذوي  وامل����ط����ل����ق����ات  احل����ا�����ش����ن����ات 
باإجمايل  اخل���ا����ش���ة  الح���ت���ي���اج���ات 

1800 طلب.
ووجه معاليه ال�شكر لو�شائل العالم 
اي�شال  يف  دور  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا  املحلية 
روؤي������ة واه�������داف ال���ربن���ام���ج لأك���رب 
حيث  املجتمع  اف����راد  م��ن  �شريحة 
امل�شافة  لتقريب  ال��ربن��ام��ج  ي�شعى 
اإط���الق تطبيق خدمات  م��ن خ��الل 
على  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج 
الحاطة  ح�شر  ال��ذك��ي��ة.  ال��ه��وات��ف 
املهند�شة  �شعادة كل من  العالمية 
زهرة العبودي وكيل وزارة الأ�شغال 
العامة بالإنابة ..واملهند�شة جميلة 
ال�شيخ  برنامج  ع��ام  مدير  الفندي 
واملهند�س  ب��الإن��اب��ة  لالإ�شكان  زاي��د 
اإبراهيم الوهابي املدير العام للهيئة 
الوطنية للموا�شالت .. ا�شافة اىل 
الوكالء امل�شاعدين ومدراء الدارات 
وممثلني عن و�شائل العالم املحلية 

وعدد من املوظفني. 

•• راأ�س اخليمة -وام:

عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ت��ف��ق��د 
وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
الأ����ش���غ���ال ال���ع���ام���ة م���در����ش���ة راأ�����س 
مبنطقة  ال��ث��ان��وي  للتعلم  اخليمة 
جولته  اإط��������ار  يف  وذل�������ك  ج���ل���ف���ار 

التفقدية مل�شاريع الوزارة.
راأ�س  زار معاليه موقع جممع  كما 
قبل  م��ن  امل��ق��رتح  ال�شكني  اخليمة 

لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  ع��ام 
ال�شام�شي  مبارك  و�شعادة  بالإنابة 
و�شعادة  راأ���س اخليمة  بلدية  رئي�س 
املهند�س حممد �شقر ال�شم مدير 
عام بلدية راأ���س اخليمة وع��دد من 

امل�شوؤولني.
واأو�شح �شعادة مبارك ال�شام�شي اأن 
املوقع املقرتح للمجمع ال�شكني يقع 
ال�شيخ حممد  ���ش��ارع  م��ن  ب��ال��ق��رب 
تتاخمها  املنطقة  اأن  كما  زاي��د  ب��ن 

اخل��ي��م��ة يف مدينة  راأ������س  ح��ك��وم��ة 
فيها  �شيبنى  التي  زاي��د  بن  خليفة 
 590 تبلغ  م�شاحة  على  امل�����ش��روع 
مرتا مربعا ويبلغ عدد امل�شاكن فيه 

420 م�شكنا.
ملدينة  ج��ول��ت��ه  يف  م��ع��ال��ي��ه  راف�����ق 
املهند�شة  ���ش��ع��ادة  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وزارة  وك���ي���ل���ة  ال����ع����ب����ودي  زه��������رة 
و�شعادة  ب��الإن��اب��ة  العامة  الأ���ش��غ��ال 
امل��ه��ن��د���ش��ة ج��م��ي��ل��ة ال��ف��ن��دي مدير 

م��ن��ازل ج��دي��دة بنيت م���وؤخ���را من 
لالإ�شكان  زايد  ال�شيخ  برنامج  قبل 
حديثة  منطقة  كونها  اإىل  اإ�شافة 
موؤخرا  الداخلية  �شوارعها  مهدت 
و�شتعمل حكومة راأ�س اخليمة على 
لت�شليمها  متهيدا  الأر����س  ت�شوية 
ال�شكني  املجمع  لإق��ام��ة  للربنامج 

عليها.
الزعابي  املهند�شة عائ�شة  وعر�شت 
من وزارة ال�شغال العامة والقائمة 

راأ���س اخليمة  على م�شروع مدر�شة 
للتعليم الثانوي اأثناء تفقد الوزير 
للمدر�شة اأهم مكونات املدر�شة التي 
تت�شمن 27 ف�شال درا�شيا يحتوي 
كل ف�شل منها على 28 طالبا و3 
ريا�شية  وق��اع��ة  علمية  خم��ت��ربات 
وقاعة للمو�شيقى ومكتبة وم�شلى 
وف�������ش���ول ل����الأع����م����ال الب���داع���ي���ة 
والفنية ومالعب خارجية ومواقف 

�شيارات تت�شع ل�شف 88 �شيارة . 

�ساحي خلفان يبحث تعزيز التعاون مع مركز املعلومات 
اجلنائية ملكافحة املخدرات بدول التعاون 

املنظمة واإجراء الدرا�شات التحليلية مل�شكلة املخدرات 
والعمل  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ع  وال��ت��ع��اون  املنطقة  يف 
ال�شلطات  لدى  العاملة  الكوادر  وتاأهيل  تطوير  على 
اإ�شرتاتيجية ومنهجية عمل موحدة  املخت�شة وو�شع 
بني دول املجل�س من اجل مكافحة املخدرات والق�شاء 
على هذه الآفة التي تهدد م�شتقبل ال�شباب اخلليجي. 
اأن  اخل��ال��دي  حممد  يو�شف  العقيد  اأك���د  جانبه  م��ن 
املركز يوؤدى الدور املطلوب منه والذي اأ�ش�س من اأجله 
ال��ت��ع��اون اخلليجي  ب��ني دول جمل�س  ال��ت��ع��اون  وي��ع��زز 
املخدرات  امل�شروع يف  يف جمال مكافحة الجت��ار غري 
واملوؤثرات العقلية وال�شالئف الكيمائية وي�شهل القيام 
بعمليات وحتريات م�شرتكة بني دول املجل�س يف جمال 
مكافحة املخدرات ويقوي اأطر التعاون بني ال�شلطات 
اجلرمية  م��واج��ه��ة  يف  الأع�����ش��اء  ال���دول  يف  املخت�شة 
املنظمة وي�شاعد يف توحيد نظم تبادل املعلومات بني 
الدول الأع�شاء اإ�شافة اإىل توفري املعلومات وحتليلها 
وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا وت��ب��ادل��ه��ا م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة بالدول 

الأع�شاء. 

•• دبى-وام:

اإلتقى معايل الفريق �شاحي خلفان متيم القائد العام 
ل�شرطة دبي ام�س مع وفد مركز املعلومات اجلنائية 
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخلليج 
ال��ع��رب��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ال��ع��ق��ي��د ي��و���ش��ف حم��م��د اخلالدي 

م�شاعد مدير املركز.
اجلنائية  امل��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  اإن�����ش��اء  اأن  معاليه  واأك����د 
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخلليج 
العربية يوؤكد عزم دول املجل�س على توحيد اخلطط 
خطط  وف��ق  امل�شرتك  الأم��ن��ي  العمل  يف  التطويرية 
مكافحة  اإدارات  ب��ني  م��وح��دة  واإج�������راءات  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال��ت��ع��اون والتن�شيق  ت��ط��وي��ر  امل���خ���درات وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
ال��دول الأع�شاء يف جمال مكافحة الجت��ار غري  بني 
قواعد  وف��ق  العقلية  وامل���وؤث���رات  للمخدرات  امل�����ش��روع 
القانون الدويل والتفاقات الدولية النافذة وت�شهيل 
وتعزيز  امل�شرتك  وال��ت��ح��ري  البحث  بعمليات  القيام 
اجلرمية  ملكافحة  املخت�شة  ال�شلطات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
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العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم العربي 
الرتكي رخ�شة رقم:CN 1186253  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شالح احمد غلوم احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شالح احمد احلمادي

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

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
ال�شاقي  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1036878  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل حممد �شامل مهران املري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر �شيف حممد عمري املن�شوري
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اورجن للدعاية 

CN 1042677:والعالن ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حامد احمد علي ح�شن احلامد )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف منى احلاج عبداهلل مكي

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

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
اك�س  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1544860:ون لعمال اجلب�س رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة متعب �شليويح علي اجلوعان ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل را�شد �شامل حممد الدرمكي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
وردة  ال�ش�����ادة/م�شغل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1105846:اخلليج للخياطة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة في�شل عقيل عبداهلل حممد املرزوقي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبدالكرمي علي حممد انوهي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة بيت اولدنا للمالب�س اجلاهزة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1036520 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدهلل ح�شني احمد خنجي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدهلل ح�شني احمد خنجي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طيب عبدالقادر قادر بور

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف حممد رفيع �شريفي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يون�س حممد رفيع �شريفي

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

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة بيت اولدنا للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م
BAIT AWLADONA READY MADE GARMENTS LLC

اىل/�شركة بيت اولدنا للمالب�س اجلاهزة
BAIT AWLADONA READY MADE GARMENTS

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

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/براد فورد للديكور وال�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1185498 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 0.30*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/براد فورد للديكور وال�شيانة العامة
BRADFORD DECOR & GENERAL MAINTENANCE

اىل/برادفورد لل�شيانة العامة
BRADFORD GENERAL MAINTENANCE

ثعلوب  حمد  املالك   353 ق   10 �س  التجارية  م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
الدرعي اىل ابوظبي م�شفح ال�شناعية حو�س 37 قطعة 191 مكتب رقم 4 بناية 

دائرة البلدية خلفان خليفة دروي�س املزروعي
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

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

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
والتميز  لالبداع  الطبي  ال�ش�����ادة/املجمع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1027328 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/املجمع الطبي لالبداع والتميز
THE MEDICAL CLINC FOR INNOVATION AND EXCELENCE

اىل/مركز الطيف الطبي
SPECTRUM MEDICAL CENTER

�شيف  حممد  خمي�س  بناية   106 مكتب   33 ق  الوثبة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املن�شوري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املرور بناية �شركة القدرة القاب�شة

تعديل ن�شاط/ا�شافة جممع طبي )8620021(
تعديل ن�شاط/حذف عيادة امرا�س باطنية )8620002(

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

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميالنو باور لت�شليح 
ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1304515 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 10*1.2 اىل 12*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ميالنو باور لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م

MILANO POWER AUTO REPAIR LLC

اىل/جلوبال اتو لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م
GLOBAL AUTO WORKSHOP LLC

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
والرخام  ال�شباغ  لعمال  ال�ش�����ادة/الكابر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1081126 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الكابر لعمال ال�شباغ والرخام ذ.م.م
AL AKABER RAINTING & MARBLE WORKS LLC

اىل/الكابر لالعمال املعدنية واحلديدية ذ.م.م
AL AKABER METALIC & STEEL WORKS LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي م�شفح التجارية �س 9 ق 2 بناية �شعيد احمد 
ال�شيخ  املالك  حممد دري الفالحي اىل ابوظبي م�شفح م 40 ق 67 �شربه رقم 2 

طحنون بن �شخبوط ال نهيان
تعديل ن�شاط/ا�شافة العمال املعدنية واحلديدية )4390006(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�شاط/حذف تغطية الر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام او 

ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/واحة الفالح لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 1045880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمدان �شليمان �شعيد حميد احل�شيني )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد �شليمان جا�شم املعمري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/واحة الفالح لل�شيانة العامة
AL FALAH OASIS GENERL MAINTENANCE

اىل/حمدان �شليمان للهواتف واللكرتونيات
HAMDAN SULAIMAN MOBILE & ELECTRONICS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الجهزة املنزلية ال�شمعية واملرئية والت�شجيل ولوازمها - بالتجزئة )4742001(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
النجارة  وود لعمال  ال�ش�����ادة/تيكنو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1168762:والملنيوم وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/تيكنو وود لعمال النجارة والملنيوم وال�شيانة العامة
TECHNO WOOD CARPENTRY & ALUMINIUM & GENERAL MAINTENANCE

اىل/تيكنو وود لعمال النجارة والملنيوم
TECHNO WOOD CARPENTRY & ALUMINIUM WORKS

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور احلرمني للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1218758 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1.50*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/نور احلرمني للمقاولت العامة
NOOR AL HARAMAIN GENERAL CONTRACTING

اىل/نور احلرمني للنقليات واملقاولت العامة
NOOR AL HARAMAIN TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزينة 

املتقدمة للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1154281  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1015023:الوديان الرائعة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/عبدالرحمن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1142826:احل�شرمي للمقاولت العامة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خياط  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

الرج�س الحمر لل�شيدات
رخ�شة رقم:CN 1131091 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

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

ما�شة ال�شرق للحدادة والنجارة امل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1502694 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالكو للمقاولت 

CN 1141162:العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
هيثم خليف عا�شي ال�شند من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جهاد �شاهر عواد

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

 اإعـــالن �سطب قيد
الطبي  الطفال  ال�شادة/مركز  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
الوطني )امريكية اجلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
 )2158( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع 
لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف 
ال�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  القانون الحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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بلدية ال�سارقة ت�ستقبل طالب التدريب ال�سيفيكيف ت�سوق مل�سروعك .. دورة تدريبية ملنتدى ال�سارقة للتطوير
•• ال�سارقة-وام: 

كيف  بعنوان  تدريبية  دورة  الأربعاء  للتطوير غدا  ال�شارقة  منتدى  ينظم 
ال�شاعر مدير  ت�شوق مل�شروعك يقدمها املحا�شر الإماراتي حممد يو�شف 
اإ�شت�شاري  والت�شميم  للتقنية  الإم��ارات  �شركة  امل�شاريع يف  واإدارة  الت�شويق 
العالمات  وت�شجيل  الفكرية  امللكية  حقوق  يف  اإ�شت�شاري  امل�شاريع  ت�شويق 
التي  ال��دورة  وت�شتهدف  الفكرية.  امللكية  حقوق  بوابة  �شركة  يف  التجارية 
املنتدى  اأع�شاء وع�شوات   .. ال�شارقة  تعقد يف مقر غرفة جتارة و�شناعة 
ياأتي  املهن.  واأ�شحاب  الأعمال  ورج��ال  امل�شاريع  واأ�شحاب  الأعمال  ورواد 
تنظيم الدورة يف اإطار حر�س منتدى ال�شارقة للتطوير على ترجمة روؤية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة الرئي�س الفخري للمنتدى بتطوير مواهب وطاقات 

للوطن  احلقيقة  ال���رثوة  باعتبارهم  الأع��م��ال  ري���ادة  يف  ال��دول��ة  مواطني 
وتاأهيلهم للم�شاركة يف قيادة وتوجيه م�شرية التنمية امل�شتقبلية مبا ي�شهم 
يف الرتقاء باإبداعاتهم يف خمتلف القطاعات واملجالت . تتناول الدورة من 
الت�شويق  بني  ما  والفرق  الت�شويق  عملية  تطور  مراحل  حماورها  خالل 
اإقامة  وكيفية  �شائعة  جت��اري��ة  واأخ��ط��اء  الت�شويق  جن��اح  وع��وام��ل  والبيع 
الذروة  اأوق��ات  يف  والت�شويق  التجاري  للم�شروع  احلالية  الت�شويق  عملية 
ت�شاوؤلت منها هل  امل�شاركني عدة  اأمام  ال��دورة  املختلفة. وتطرح  واملوا�شم 
تواجه عقبات يف الت�شويق خلدماتك ومنتجاتك وهل �شئمت من الأ�شلوب 
التقليدي يف الت�شويق والبحث عن حلول ت�شويقية. وتناق�س اأفكارا جديدة 
واأحدث الطرق املتاحة يف ت�شويق امل�شاريع وخفايا الت�شويق وطرق حديثة 
يف الت�شويق و تكاليف الت�شويق التقليدي يف اأ�شلوب ب�شيط �شيق وبعيد عن 

التكلف والتعقيد .

•• ال�سارقة-وام:

التدريب  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����ش��ارك��ني  اأم�����س  ال�����ش��ارق��ة  ب��ل��دي��ة  ا�شتقبلت 
ال�شيفي من طلبة اجلامعات واملرحلة الثانوية والبالغ عددهم 37 
طالبا وطالبة من بينهم اأربعة من طلبة مدينة ال�شارقة للخدمات 
الإن�شانية من ذوى الحتياجات اخلا�شة وثالثة من طلبة موؤ�ش�شة 
اإدارة  مدير  احلمادي  حمد  ورح��ب  بال�شارقة.  الجتماعي  التمكني 
اجتماعه  خ��الل  واملتدربات  باملتدربني  البلدية  يف  الب�شرية  امل��وارد 
واكت�شاب  �شخ�شياتهم  ل�شقل  الفر�شة  باغتنام  ..وطالبهم  معهم 
اإىل  واأ���ش��ار   . العمل  �شوق  اقتحام  على  ت�شاعدهم  ج��دي��دة  م��ه��ارات 
ياأتي  والطالبات  الطلبة  من  املجموعة  لهذه  البلدية  ا�شتقبال  اأن 

تقوم  التي  املجتمعية  والأن�شطة  التدريبية  الربامج  �شل�شلة  �شمن 
وامل�شاركة  التفاعل  اإىل  الرامية  �شيا�شتها  من  انطالقا  البلدية  بها 
واملواطنني  ال��وط��ن  بخدمة  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  بفاعلية  الجتماعية 
واأكد  ال��وط��ن��ي��ة.  الب�شرية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  يف  وامل�شاهمة 
من  لطلبة  الفر�شة  اإتاحة  على  حتر�س  ال�شارقة  مدينة  بلدية  اأن 
ذوى الحتياجات اخلا�شة من مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية 
القائمة  ال�����ش��راك��ة  م��ن  ان��ط��الق��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة  التمكني  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
امل�شاهمة يف  على  منها  الجتماعية وحر�شا  واملوؤ�ش�شات  بينالبلدية 
دعم هذه الفئات وتقدمي كافة الحتياجات الالزمة لها . واأو�شح اأن 
البلدية حتر�س على ا�شتقطاب هذه الفئات واإتاحة الفر�شة اأمامهم 

للتعيني والعمل يف اإدارات واأق�شام البلدية املختلفة بعد التخرج.

اأ�ساد بتوجيهات رئي�ض الدولة بتكرمي املتفوقني يف الثانوية العامة 

حممد بن �سعود يكرم املتفوقن يف حفل ح�ساد التميز مبنطقة راأ�س اخليمة التعليمية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

����ش���دد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
�شرورة  على  اخليمة  راأ����س  عهد 
التعليم باعتباره اللبنة الأ�شا�شية 
ال�شاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  �����ش����روح  يف 
الدولة  ت�شهدها  التي  وامل�شتدامة 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ق����ي����ادة  ظ����ل  يف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
الذي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
�شبيل  وقتا يف  اأو  مل يدخر جهدا 
اإمي����ان����ا م���ن �شموه  ب���ه  الرت����ق����اء 
الركيزة  ه��و  املتعلم  الإن�����ش��ان  ب��ان 
الدول  لنه�شة  الأوىل  الأ�شا�شية 

والرثوة النتي ل تن�شب .
توجيهات  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اأوائل  بتكرمي  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
املتفوقني  م��ن  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
وت��ق��دمي امل��ن��ح ال��درا���ش��ي��ة ل��ه��م يف 
اأرق�����ى اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة داخل 
وخارج الدولة يعك�س حر�س قيادة 
الدولة على رعاية تلك ال�شريحة 
املتميزة كونها اأحد ركائز التنمية 

امل�شتدامة .
ج����اء ذل����ك خ����الل ح�����ش��ور �شمو 

يرافقه  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ع��ه��د  ويل 
علي ميحد ال�شويدي وكيل وزارة 
الرتبية والتعليم بالإنابة و�شمية 
منطقة  م��دي��رة  ال�شويدي  ح��ارب 
راأ������س اخل��ي��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وعدد 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م�شوؤويل  من 
امل��ح��ل��ي��ة والإحت����ادي����ة يف الإم�����ارة 
التميز  ح�شاد  حفل  اأم�����س  �شباح 
ال�شاد�س الذي اأقامته منطقة راأ�س 
اأوائل  لتكرمي  التعليمية  اخليمة 
العلمي  بفرعيها  العامة  الثانوية 
والأدب��ي وامل��دار���س احلا�شلة على 

الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن 
حفظه اهلل يقتفي نف�س الأثر هو 
ليوؤكدوا  الإم��ارات  حكام  واأخوانه 
املعنى وي�شتقون العرب من جتربة 

الإمارات.
اب�����رز الإجن�������ازات  ان  واو����ش���ح���ت 
املنطقة  اإدارة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
خالل  اخليمة  ب��راأ���س  التعليمية 
 2013-2012 الدرا�شي  العام 
الثاين  امل����رك����ز  ع���ل���ى  ح�����ش��ول��ه��ا 
ك��اأف�����ش��ل م��وؤ���ش�����ش��ة اإحت����ادي����ة يف 
الإمارة �شمن برنامج �شقر للتميز 

الريا�شيات بدولة قطر.
جمموع  ان  اىل  ح����ارب  وا�����ش����ارت 
ال����ربام����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة وال����ور�����س 
اإدارة  نفذتها  ال��ت��ي  التخ�ش�شية 
امل���ن���ط���ق���ة ب���ل���غ���ت خ�������الل ال����ع����ام 
دورة   205 اجل������اري  ال���درا����ش���ي 
بواقع9970 م�شارك كما نظمت 
م�شابقات  يف  م�����ش��ارك��ة   1991

وان�شطة خمتلفة.
وم������ن ج���ان���ب���ه���ا ق����دم����ت م���دي���رة 
التعليمية  اخليمة  راأ����س  منطقة 
ال�شكر  اي��ات  اأ�شمى  كلمتها  خ��الل 

واملتميزين  الأك���ادمي���ي  الإع��ت��م��اد 
التدري�شية  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ن  ف��ي��ه��ا 
م�شتوى  على  والطلبة  والإداري���ة 

مدار�س اإمارة راأ�س اخليمة.
حارب  �شمية  ق��دم��ت  جانبها  م��ن 
راأ�س  منطقة  م��دي��رة  ال�����ش��وي��دي 
اأك���دت  ك��ل��م��ة  التعليمية  اخل��ي��م��ة 
خاللها ان قادة الوطن ينتهجون 
منهج العطاء والولء الذي اأ�ش�س 
ب��ن��ي��ان��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن �شلطان 
ث��راه وم�شى  اهلل  نهيان طيب  ال 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

احلكومي والفوز باربعة وثالثني 
مركز متقدم على م�شتوى الدولة 
اىل  العلمية  الأوملبياد  م�شابقة  يف 
جانب الفوز يف اربعة ع�شرة جائزة 
والدويل  الإقليمي  امل�شتوى  على 
على  الأوىل  التعليمية  واملنطقة 
ت�شارك  ال���ت���ي  ال����دول����ة  م�����ش��ت��وى 
للتميز  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ب��ربن��ام��ج 
مبادرة  ع�شرين  بواقع  احلكومي 
امل���ي���دان الرتبوي  ت��خ��دم  ج��دي��دة 
يف ح��ني ح�����ش��دت امل��ن��ط��ق��ة ثالث 
اأوملبياد  يف  ب��رون��زي��ة  م��ي��دال��ي��ات 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  مل��ق��ام  وال��ع��رف��ان 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
لدعمه  اخل���ي���م���ة  راأ����������س  ح����اك����م 
كافة  وت�������ش���خ���ريه  وم�������ش���ان���دت���ه 
بالتعليم  ل��الإرت��ق��اء  الإم��ك��ان��ي��ات 
التطوير  اأول����وي����ات  م���ن  وج��ع��ل��ه 
بن  حم���م���د  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  واإىل 
راأ�س  ع��ه��د  ويل  القا�شمي  ���ش��ع��ود 
وت�شريفه  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 
وجلميع  ال�شاد�س  احل�شاد  حلفل 

احل�شور وال�شركاء والداعمني.
�شمو ويل  ك��رم  احل��ف��ل  نهاية  ويف 

ع��ه��د راأ�����س اخل��ي��م��ة ي��راف��ق��ه علي 
وزارة  وك���ي���ل  ال�������ش���وي���دي  م��ي��ح��د 
الرتبية والتعليم بالإنابة ومديرة 
التعليمية  اخليمة  راأ����س  منطقة 
التميز  ح�������ش���اد  يف  امل���ت���م���ي���زي���ن 
اخليمة  راأ����س  مبنطقة  ال�����ش��اد���س 
الع�شرين  بينهم  م��ن  التعليمية 
ال��ث��اين ع�شر  الأوائ���ل م��ن ال�شف 
ب��ف��رع��ي��ه ال��ع��ل��م��ي والأدب�������ي على 
حمققني  اخليمة  راأ����س  م�شتوى 
ت����راوح����ت مابني  م���ئ���وي���ة  ن�����ش��ب��ة 

%98 و99%. 

مرور راأ�س اخليمة تطلق حملة )�سالمة املركبة تعني �سالمتك(

االحتاد الن�سائي ينظم مبادرة اأال بذكر اهلل تطمئن القلوب

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

متا�شيا مع حملة وزارة الداخلية )�شيف بال حوادث ( 
اأطلقت اإدارة املرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات 
املركزية ب�شرطة راأ�س اخليمة حملة فرعية حتت �شعار 
لتطوير  ك��م��ب��ادرة   ) �شالمتك  تعني  املركبة  �شالمة   (
ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات الأخ�����رى ل��ت��وع��ي��ة ك��اف��ة �شرائح 

مروريا.
ال��ت��ي تاأتي  ال��ف��رع��ي��ة  ح�شر اط���الق ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة 
لتعزيز  تهدف  اإ�شرتاتيجية  �شمن  تندرج  التي  �شمن 
العميد غامن  املجتمع  اأف��راد  كافة  امل��روري بني  الوعي 

اأحمد غامن مدير عام العمليات املركزية و العقيد علي 
بالإنابة،  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  مدير  العلكيم  �شعيد 

وعدد من ال�شباط .
وتعليقا على ذلك اأو�شح العميد غامن اأحمد غامن مدير 
عام العمليات املركزية الذي تراأ�س احلملة باأنها تهدف 
اإىل تكاتف جميع اجلهات و �شرائح املجتمع للعمل معاً 
ا�شتمراريتها  وبيان مدى  املرورية  احل��وادث  للحد من 
و  الجتماعية  و  النف�شية  اجل��وان��ب  على  انعكا�شها  و 
عدم  نتيجة  تقع  التي  ح��وادث  وخ�شو�شاً  القت�شادية، 
تواجد عنا�شر الأمان يف املركبة األ وهي )الإطارات – 

الفرامل- الإ�شاءة( . 

•• اأبوظبي-وام:

نظم الحتاد الن�شائي العام بالتعاون مع الهيئة العامة 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف يوم اأم�س الول مبادرة 
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ق��ل��وب  تطمئن  اهلل  ب��ذك��ر  األ 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  كرمية 
الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 

الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة . 
وقدمت املحا�شرة التي متت ا�شت�شافتها مبنزل جمال 
الواعظة يف  لفغاين  نعيمة غريب  الدكتورة  املحريبي 
واملفتية  والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
فيها  وتناولت  ال��دول��ة  يف  لالفتاء  الر�شمي  اخل��ط  يف 
م��و���ش��وع��ني ه��م��ا ال�����ش��رب ث���م ك��ي��ف��ي��ة ا���ش��ت��ق��ب��ال �شهر 

رم�شان الكرمي .

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى يكرم الطلبة املتفوقن

موؤ�س�سة دبي االإ�سالمي االإن�سانية تتربع ب�مليون درهم ملدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية

حملة ال�سارقة اإمارة �سديقة للطفل تن�سح االأمهات باإيجاد التوازن بن اأداء فري�سة ال�سوم والر�ساعة

•• ال�سارقة-وام:

الطلبة  اأم��ور  اأولياء  ينظم جمل�س 
الو�شطى  املنطقة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
غدا الأربعاء يف قاعة املركز الثقايف 
حفل ختام العام الدرا�شي 2012- 
الطلبة  اأوائ������ل  ل��ت��ك��رمي   2013
وذل���ك   .. ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���راح���ل  يف 
ال�شنوية  املجل�س  فعاليات  �شمن 

را���ش��د املحيان  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 
تت�شمن  وال��ت��ي  ال��رتب��وي  للتميز 
تكرمي الطالب املتميز وويل الأمر 
واملعلم  املتميزة  وامل��در���ش��ة  املتميز 
امل��ت��م��ي��ز . وق���ال را���ش��د امل��ح��ي��ان اإن 
لتنظيم  اك��ت��م��ل��ت  ال����ش���ت���ع���دادات 
باملكرمني  تليق  اإحتفالية  اأم�شية 
املتفوقني  والطالبات  الطالب  من 
حر�س  ظل  يف  املنطقة  مدار�س  يف 

مدار�س  يف  باملتفوقني  لالحتفاء 
ال�شارقة  لإم��ارة  الو�شطى  املنطقة 
يقام  ال�����ذي  ال���ت���ك���رمي  وي�����ش��م��ل   .
بح�شور الدكتور عبداهلل ال�شويجي 
للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
رئ��ي�����س جمل�س  امل���ح���ي���ان  ورا�����ش����د 
والطالبات يف  الطلبة  اأم��ور  اأولياء 
واأع�شاء  ورئي�س  الو�شطى  املنطقة 
جم��ل�����س اأول���ي���اء اأم�����ور ال��ط��ل��ب��ة .. 

امل��ج��ل�����س ���ش��ن��وي��ا ع��ل��ى اإق���ام���ة هذا 
احلفل عقب اإعالن نتائج الثانوية 
اأن احل��ف��ل مي��ث��ل دعوة  واأ����ش���اف   .
العامة للمجتمع للم�شاركة يف هذه 
الأم�شية التي �شت�شهد كذلك تكرمي 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة امل��ح��ي��ان وهي 
الرتبوي  للتميز  امل��ج��ل�����س  ج��ائ��زة 
العامة  الثانوية  لأوائ���ل  واملوجهة 
بفرعيها العلمي والأدبي والرامية 

اإىل ت��ق��دي��ر اجل���ه���ود امل��خ��ل�����ش��ة يف 
امل����ي����دان ال����رتب����وي وال���ف���اع���ل���ة يف 
بامليدان  التوجهات لالرتقاء  اإثراء 
ت��ت��الق��ى وروؤى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���ت���ي 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ب�شرورة الهتمام بالأبناء والبنات 

والرتقاء بالتعليم .

•• ال�سارقة-وام: 

للخدمات  ال�شارقة  مدينة  تلقت 
م��ال��ي��ا بقيمة  ت��ربع��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة 
م��ل��ي��ون دره����م م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
الإ�شالمي الإن�شانية التابعة لبنك 
التربع  هذا  ياأتي  الإ�شالمي.  دبي 
من اأموال زكاة بنك دبي الإ�شالمي 
التي  الإن�شانية  اخل��دم��ات  ل��دع��م 
تقدمها املدينة ملنت�شبيها من ذوي 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  الإع���اق���ة 
تغطية  ع����ل����ى  ال�����ق�����ادري�����ن  غ�����ري 
ال��ر���ش��وم ال��درا���ش��ي��ة وغ��ريه��ا من 
خدمات العالج والتعليم والتاأهيل 
توفري  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال���ت���دري���ب 
الإحتياجات الالزمة لهم ليكونوا 

عنا�شر فاعلة يف املجتمع.
ال�شخي  ال������ت������ربع  ه��������ذا  وج���������اء 
م����ن م���وؤ����ش�������ش���ة دب�����ي الإ����ش���الم���ي 
الإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل�����ش��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة على 
اتفاقية  ت���وق���ي���ع  ب���ع���د  ال�����ت�����وايل 
ال��ت��ع��اون م��ع امل��دي��ن��ة ب��ه��دف دعم 
تخدم  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  الق�شايا 
وتعزيز  الإع��اق��ة  ذوي  الطلبة من 
ومتكينهم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ت��ن��م��ي��ت��ه��م 
بخدمات  الرت�����ق�����اء  خ�����الل  م����ن 
يتلقونها  التي  والتاأهيل  التعليم 

الأ�شرة  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
مدير عام املدينة �شكرها للقائمني 
الإ�شالمي  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ت��ي  ع��ل��ى 
الإ�شالمي  دب��ي  وب��ن��ك  الإن�شانية 
ع���ل���ى م�����ش��اه��م��ت��ه��م��ا ال���ف���ع���ال���ة يف 
دع����م وم�����ش��ان��دة الأ���ش��خ��ا���س من 
حقوقهم  ل�����ش��م��ان  الإع���اق���ة  ذوي 
جمال  يف  واملجتمعية  الإن�����ش��ان��ي��ة 
وكل  وال��ع��الج  وال��ت��اأه��ي��ل  التعليم 

يف امل��دي��ن��ة وذل�����ك ت��ف��ع��ي��ال ل���دور 
موؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي الإن�شانية 
امل�شوؤولية  م���ب���داأ  م���ن  وان��ط��الق��ا 
البنك  يتبناها  التي  الإجتماعية 
يف خدمة جمتمع الإم��ارات ودعم 
امل��واط��ن��ني واملقيمني  اأف����راده م��ن 
املبادرة  الدولة. وحول هذه  داخل 
جميلة  ال�شيخة  وجهت  الكرمية 
بنت حممد القا�شمي نائب رئي�س 

ا�شتقرارا جمتمعيا  لهم  يوؤمن  ما 
ك���غ���ريه���م م����ن الأ����ش���خ���ا����س غري 
ت�شامنية  م��ب��ادرة  وه���ي  امل��ع��اق��ني 
ورا�شخة  ث��اب��ت��ة  م��ف��اه��ي��م  ت��ع��ك�����س 
يف  والتطوعية  اخلريية  لالأعمال 
املتحدة.  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ب�������دوره ق�����ال ج���ه���اد ع���ب���د ال���ق���ادر 
م�������ش���وؤول ق�����ش��م ت��ن��م��ي��ة امل�������وارد و 
ال�شارقه  م��دي��ن��ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 

حر�س  اإن  الأن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
موؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي الإن�شانية 
للمدينة  امل��ت��وا���ش��ل  ال���دع���م  ع��ل��ى 
ال�������ش���راك���ة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ي����ه����دف 
الأعمال  يف  املجتمعية  وامل�شوؤولية 
الدولة  يف  الإن�شانية  واخل��دم��ات 
ملا حتمله هذه املبادرة من جوانب 
اإيجابية تخدم املجتمع بكل فئاته 
يعك�س  ال����ك����رمي  ال����ت����ربع  وه�������ذا 
الدعم  بتقدمي  املوؤ�ش�شة  اه��ت��م��ام 
للح�شول  املعاقني  لفئة  وامل�شاندة 
ع��ل��ى اخل���دم���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وهي 
ت�شهم يف م�شاندة  وقفة ت�شامنية 
القادرين  غري  واأهاليهم  املعاقني 
التي  اخل��دم��ات  تكاليف  دف��ع  على 
هذا  اإن  واأ�����ش����اف   . ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا 
تكاليف  �شيغطي  امل�����ادي  ال���ت���ربع 
للطلبة  ال�������ش���روري���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
املدينة  يف  الإع������اق������ة  ذوي  م����ن 
�شرعية  اإج�������راءات  ���ش��م��ن  وذل����ك 
اأم���وال ال��زك��اة م��ن خالل  ل�شرف 
يف  للزكاة  اخلا�س  املدينة  ح�شاب 
م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي حيث 
بغر�س  ال����زك����اة  اأم�������وال  ت�����ش��رف 
لل�شخ�س  املادية  امل�شاعدة  تقدمي 
حاجياتهم  و���ش��د  واأ���ش��رت��ه  امل��ع��اق 

ال�شرورية للحياة. 

•• ال�سارقة-وام:

يوؤثر  ل  �شاعة  ع�شرين  ملدة  املتوا�شل  ال�شيام  اأن  علمية  درا�شة  اأظهرت 
اإنتاج احلليب عند الأم املر�شع �شريطة الإكثار من �شرب  على م�شتوى 

املاء.
املر�شعات  الأمهات  بع�س  عينات من حليب  اأخ��ذ  بعد  الباحثون  ووج��د 
اأثناء وبعد ال�شهر الكرمي اأن ال�شيام مل يوؤثر على م�شتوى بع�س املغذيات 
التي حتتاجها الأم بكميات كبرية للحفاظ على �شحتها مثل الربوتينات 
للغاية  ال�شيام حم��دودا  تاأثري  ك��ان  وال��ده��ون يف حني  والكربوهيدرات 
�شغرية  بكميات  الأمهات  حتتاجها  التي  الغذائية  العنا�شر  بع�س  على 

كالزنك واملغني�شيوم والبوتا�شيوم.
التي  الت�شاوؤلت  من  العديد  على  الإجابة  �شياق  يف  الدرا�شة  هذه  تاأتي 
املر�شع  اأو  الأم احلامل  الف�شيل حول �شحة  ال�شهر  ترتافق مع حلول 
يتناولون مو�شوع احلمل  الأط��ب��اء  اأك��رث  اأن  وم��ع  ال�شيام  ف��رتة  خ��الل 

نظام غذائي �شحي فاإنها تبقى قادرة على اإنتاج احلليب لطفلها بكميات 
اأو غري  �شعيفا  الأم  ا�شتهالك  فيها  يكون  التي  احل��الت  لكن يف  كافية 
متوازن وم�شتويات ال�شعرات احلرارية يف حدها الأدنى فاإنه من املتعذر 
اإنتاج كميات كافية من احلليب ت�شد احتياجات الطفل الر�شيع . وتظهر 
الطبيعية  الر�شاعة  من  الأوىل  الأ�شهر  خ��الل  بو�شوح  اجلزئية  ه��ذه 
حيث ل يزال ج�شم الأم يحتفظ مب�شتويات عالية من الدهون الزائدة 
والناجتة عن احلمل الأمر الذي يوفر اإنتاج كميات معقولة من احلليب 

ولكن مع حرق هذه الدهون تبداأ كمية احلليب بالنخفا�س.
ال�شيام مفيدا للج�شم عموما لأنه ينظم عملية حرق الدهون  ويعترب 
وخ�شارة الوحدات احلرارية الزائدة باعتدال لذا تن�شح الأم التي تتمتع 
ومتابعة  بال�شيام  �شحية  م�شاعفات  اأي��ة  من  تعاين  ول  جيدة  ب�شحة 
ن�شاطاتها اليومية دون اأي تغيري با�شتثناء احلر�س على اأخذ ق�شط كاف 
الإجهاد غري  اأو  الإمكان  قدر  والقلق  التوتر  والبتعاد عن  الراحة  من 
املربر والذي ي�شتوجب �شرف �شعرات حرارية هي بحاجة اإليها وتن�شح 

وال�شيام  الر�شاعة  جزئية  على  يركز  منهم  قليال  ع��ددا  ف��اإن  وال�شيام 
وعددا اأقل يتطرق اإىل املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها الأم يف حال 
كان هناك بع�س املحاذير حول �شيامها وما هي احلالت التي ل ينبغي 

فيها على ال�شيدة املر�شع ال�شيام.
وحول هذه النتائج قالت الدكتورة ح�شة خلفان الغزال مديرة اللجنة 
الأم  يتوفر يف حليب  للطفل  اإم��ارة �شديقة  ال�شارقة  التنفيذية حلملة 
خ�شائ�س جتعله قادرا على املحافظة على قيمته الغذائية حتى خالل 
الطبيعية  الر�شاعة  على منط  احلفاظ  ج��دا  املهم  وم��ن  ال�شيام  ف��رتة 

خالل �شهر رم�شان 
الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  عليها  فيجب  ال�����ش��ي��ام  ع��ل��ى  الأم  ع��زم��ت  واإذا 
باتباع نظام غذائي  التي تعزز �شحتها مع اللتزام  الغذائية  بالعنا�شر 
انق�شاء  بعد  وحتى  الرئي�شية  الغذائية  العنا�شر  جميع  ي�شمل  متوازن 
 . امل��غ��ذي��ة  الطبيعية  ال��وج��ب��ات  ع��ل��ى  ت��واظ��ب  اأن  عليها  ينبغي  ال�����ش��وم 
واأو�شحت اأنه ويف الظروف العادية التي تواظب فيها الأم املر�شع على 

الأمهات املر�شعات ب�شفط كميات من احلليب بعد الإفطار وتخزينه يف 
الثالجة كطريقة للتخفيف من تبعات الإجهاد وحرق ال�شعرات.

باإطعام �شخ�شني مع كل  املر�شع تقوم  الأم  اإن  الدكتور ح�شة  واأ�شافت 
وجبة  تتناول  اأن  عليها  يجب  لذا  الر�شيع  وطفلها  هي  تتناولها  وجبة 
ثالثة ما بني وجبتي ال�شحور والإفطار للحفاظ على ال�شعرات املطلوبة 
قبل  الليل  اآخ��ر  اإىل  ال�شحور  تاأخري وجبة  �شهر رم�شان وميكن  خالل 
ملنع  النهار  املبذول خالل  كما يجب عليهن احلد من اجلهد  الإم�شاك 
اإىل  الع�شر  من  املمتدة  الفرتة  يف  خا�شة  ال�شعرات  من  املزيد  فقدان 

املغرب.
وي�شكل احلفاظ على برودة اجل�شم عامال مهما يف منع خ�شارة اجل�شم 
هامة  جزئية  اليوم  خ��الل  ال��راح��ة  وتعترب  اجللد  طريق  عن  لل�شوائل 
ت�شم  يومية  مبفكرة  بالحتفاظ  ع��ادة  املر�شع  ال�شيدة  وتن�شح  اأخ��رى 
الكميات  تتناول  اأن��ه��ا  لتتاأكد  الثالجة  ب��اب  على  تعلق  الطعام  قائمة 

ال�شرورية من الطعام وال�شراب اأثناء الليل.
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العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/112   جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  ح�شني  هدايت  �شيد  ح�شني  عنايت  �شيد  مدعى/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:   للعقارات  لند  �شلفر  عليه: 
مببلغ 13600 درهم املطلوب اعالنه /�شلفر لند للعقارات اجلن�شية:  المارات     
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/29 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/413   مد كل  - م ر- ب- اأظ

المارات     اجلن�شية:  واخرون  حامد  ال  حامد  احمد  حامد  ال�شيخ  مدعى/ 
المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الزراعية  للخدمات  ميداك  �شركة  عليه:  مدعي 
مو�شوع الدعوى: طرد وت�شليم املزرعتني و�شداد  بدل اجرة  املطلوب اعالنه /

ال�شركة الوطنية الزراعية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 
امام  ظهرا   1.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة اخلا�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املقر الرئي�شي �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/6/27
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/139   جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عليه: م�شرف  المارات   مدعي  اخرون  اجلن�شية:  و  الهاملي  عابر خلفان  مدعى/ 
ابوظبي ال�شالمي واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري+ ت�شيم 
ا�شول �شيكات ال�شمان قيمتها 370.000.000 درهم + تعوي�س   املطلوب اعالنه /احمد 
دروي�س بن داغر املرر اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)تعجيل من الوقف( حيث ان 
املوافق 2013/7/9  الثالثاء  املحكمة يوم  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحا  لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  موعدا لنظر 
اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/6/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/840   جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعى/ طحنون خلفان نا�شر اخلزناوي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: احمد 
حممد علي جار اهلل اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
اجلن�شية:  اهلل  جار  علي  حممد  /احمد  اعالنه  املطلوب  درهم   25400 وقدره 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1501   جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
مدعى/ خلف اهلل التجاين ندمي عدوي اجلن�شية: ال�شودان مدعي عليه:خليفة 
تعوي�س  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون  حارب  �شيف  حارب 
اجلن�شية:  حارب    �شيف  حارب  /خليفة  اعالنه  املطلوب  ال�شرعي    والطب 
المارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/11 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     

    اعالن بالن�سر 
املدعي: حممد زجري علم بن عال مياه

املدعى عليها: عيادة غايل حجي
امام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )  2013/1983( رقم  الق�شية   تقرر يف  لقد 
حممد   / من  واملرفوعة  الثالثة(  )اللجنة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
امل��دع��ى عليه/عيادة غ��ايل حجي ن�شرا-  م��ي��اه-لع��الن  ب��ن ع��ال  زج��ري عليم 
ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر  حل�شور جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/7 يف 
اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان - بجانب 

�شندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق الر�شي وذلك على نفقة املدعي.
عائ�سة املرزوقي 
 رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا                

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

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     

    اعالن بالن�سر 
املدعي: ك.م كمال الدين �شونا مياه 

املدعى عليها: عيادة غايل عثمان حجي
امام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )  2013/1853( رقم  الق�شية   تقرر يف  لقد 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة الثالثة( واملرفوعة من / ك.م كمال 
ن�شرا-  عثمان حجي  غ��ايل  عليه/عيادة  املدعى  م��ي��اه   لع��الن  �شونا  الدين 
ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر  حل�شور جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/7 يف 
اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان - بجانب 

�شندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق الر�شي وذلك على نفقة املدعي.
عائ�سة املرزوقي 
 رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا                

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

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/376 ت  اجر -م ر- ت- اأظ (
اجلن�شية:  وال�شيانة  العقارات  لدارة  البحرية  الروؤية  التنفيذ/  طالب 
المارات  اجلن�شية:  توما�س  بارامبيل  كو�شو  جوي   : �شده  املنفذ  المارات 
املطلوب اعالنه: جوي كو�شو بارامبيل توما�س اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا 
الدعوى رقم- وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
- ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�شي   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند  اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/330 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ �شرم جان اآمر جان اجلن�شية: باك�شتان  املنفذ �شده : حافظ 
اهلل  حافظ  اعالنه:  املطلوب  باك�شتان   اجلن�شية:  روخان  جول  حاجي  اهلل 
حاجي جول روخان اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/14 مد جز- 
ب �س- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
- ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�شي   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند  اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/435  ا�ستئناف جتاري
1 -زال��ة من�شور نريومند جمهول حمل  ���ش��ده   /  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:  ح   م  م  انرتابراي�س  /ماك�شتور  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
ابراهيم علي املو�شى قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2011/902 جتاري كلي   بتاريخ 2013/3/21 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/7/29 املوافق  الثنني  ي��وم 
او من ميثلكم قانونيا  ch1A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم  رقم 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابياً    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/441  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده   / 1 -مطعم ما�شرتو بيتزاريا ذ.م.م   جمهول 
وميثله:  �����س.ذ.م.م  بيتزا-   800/ امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  امل�شعبني   القيطي  ع��ب��داهلل  م��ب��ارك 
ال�شادر بالدعوى رقم 2012/1255 مدين جزئي بتاريخ 2013/5/15 
ال�شاعة 10.00  املوافق 2013/7/8  لها جل�شه يوم الثنني  وحددت 
�شباحا بالقاعة رقم ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/441  ا�ستئناف مدين

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -الوارد وونغ الي�شنا جمهول حمل القامة 
عبداهلل  مبارك  وميثله:  ����س.ذ.م.م  بيتزا-   800/ امل�شتاأنف  ان  مبا 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  امل�شعبني  القيطي 
لها  وح���ددت   2013/5/15 بتاريخ  جزئي  م��دين   2012/1255 رق��م 
�شباحا   10.00 ال�����ش��اع��ة   2013/7/8 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�شه 
بالقاعة رقم ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/478  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده   / 1 -�شعيد تيمور ماليري خواه لنكرودي  جمهول 
املكتوم(   اي���ران- )ف��رع  امل�شتاأنف /بنك ���ش��ادرات  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
القرار/  ا�شتاأنف  ق��د  القا�شم  حممد  اح��م��د  حممد  اب��راه��ي��م  ومي��ث��ل��ه: 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2010/976 جتاري كلي   بتاريخ 2011/6/8 
 10.00 ال�شاعة   2013/7/29 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا 
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا. علما انه 

قد عادت من التمييز  .   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/342 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شدهم/1- حممد عقيل علي الزرعوين 2- عادل حممد عقيل علي 
الزرعوين 3- عامر حممد عقيل علي الزرعوين 4- �شلطان حممد عقيل علي 
الزرعوين جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة ليدر كابيتال 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  كمايل   علي  احمد حممد  ذ.م.م وميثله: 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )42693( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/427 تنفيذ جتاري
ذ.م.م  ال��داخ��ل��ي  للت�شميم  ت��ي��م  ه��ري  ارت  ���ش��رك��ة  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ك��رمي �س  ك��رمي دي ل  التنفيذ/  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
الدعوى  اأق��ام عليكم  ذ.م.م وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )344966( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/151   جتاري جزئي                                        

اىل املدعى عليه/1-  عرب المارات للديكور �س ذ م- وميثلها مدورها قي�س علي حممد 
ح�شي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة الر�س الطيبة لعمال النجارة 
وتركيب الر�شيات ذ.م.م- وميثلها اليا�س جرج�س ا�شحق  وميثله: ن�شر علي ن�شر علي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )36500 
درهم( قيمة ال�شيكات مع الفائدة 9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1701   عم  جز- م ع-ب-اأظ

بن  نا�شر  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدالقادر  علم  مدعي/�شاه 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  اغليطة 
عمالية  املطلوب اعالنه/  نا�شر بن اغليطة لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات    
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�شر حيث ان املدعي  عنوانه: 
يوم الحد املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1301و2013/1481   عم  جز- م ع-ب-اأظ

اجلن�شية:  عبدالقادر  ال�شالم  2-مفيز  عبدالعزيز  ال�شالم  مدعيان/1-رابيع 
المارات      اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  العايل  اجلبل  عليه:  مدعي  بنغالدي�س 
مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/اجلبل العايل للمقاولت 
العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1281   عم  جز- م ع-ب-اأظ

ال�شواعد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  دارجي  جالل  مدعي/ماأمون 
الذهبية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الذهبية  ال�شواعد  اعالنه/  املطلوب  عمالية  
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت مكلف  املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر  املحكمة يوم الحد 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة    -
الدعوى  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1352   عم  جز- م ع-ب-اأظ

ماركاتي  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  كربيا  غالم  ميا  مدعي/ريبان 
الدعوى: م�شتحقات عمالية   المارات   مو�شوع  العامة اجلن�شية:  للمقاولت 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ماركاتي  اعالنه/    املطلوب 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/7 املوافق 
الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1492   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/حممد عبداهلل عطيه عو�س رداد اجلن�شية: م�شر   مدعي عليه: 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  للديكور  ال�شمان 
عمالية  املطلوب اعالنه/ ال�شمان للديكور اجلن�شية: المارات عنوانه: 
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/7 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/17

قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1422   عم  جز- م ع-ب-اأظ

يو�شف  عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  ال�شباعي  علي  �شعد  مدعي/ابراهيم  
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  والبالط  ال�شحية  لالعمال  الد�شوقي 
ال�شحية  لالعمال  الد�شوقي  يو�شف  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  والبالط 
لنظر  موعدا   2013/7/7 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
امام الدائرة الوىل  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1122   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/لورد�س ماتامو مابوراجن اجلن�شية: الفلبني مدعي عليه: بيرب لتجارة 
عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  الغذية 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  الغذية  لتجارة  بيرب  اعالنه/  املطلوب 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/7 املوافق 
الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1712   عم  جز- م ع-ب-اأظ

�شوب  كويف  الليوان  عليه:  مدعي  املغرب   اجلن�شية:  كرامى  مدعي/زهرية 
اعالنه/   املطلوب  عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  �شوب  كويف  الليوان 
املوافق 2013/7/7 موعدا  املحكمة يوم الحد  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل 
امل�شتنداتك موقعا عليها  بدفاعك  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

ح���دد م��ك��ت��ب ب��رن��ام��ج اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��م��ي��ز يوم 
الأحد املقبل ال�شابع من يوليو احلايل موعدا 
اأبوظبي لالأداء  نهائيا ل�شتالم وثائق جائزة 
�شيكون  بينما  الأوىل  للفئة  املتميز  احلكومي 
النهائي  امل���وع���د  ه���و  ي��ول��ي��و   11 اخل��م��ي�����س 

ل�شتالم وثائق الفئتني الثانية والثالثة.
وقال بيان �شحايف �شادر عن مكتب الت�شال 
للمجل�س  العامة  ل��الأم��ان��ة  التابع  احلكومي 

اجلائزة  ت�شمل  الأوىل  الفئة  اإن  التنفيذي 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ج��ه��ات احل���ك���وم���ي���ة وج���ائ���زة 
الثانية  الفئة  ت�شمل  بينما  التميز  حمركات 
بينما ميثل  ال��ع��م��ل  وف����رق  امل�����ش��اري��ع  ج��وائ��ز 
الثالثة  الفئة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  و�شام 
هو  املقدمة  اجلوائز  جمموع  ليكون  للجائزة 

24 جائزة موزعة على الفئات الثالث.
ل������الأداء احلكومي  اأب���وظ���ب���ي  وت��ع��م��ل ج���ائ���زة 
حكومية  جهة   49 بها  ي�شارك  التي  املتميز 
على ن�شر ثقافة التميز يف اجلهات احلكومية 

ب���اأدائ���ه���ا وتعزيز  ع��ل��ى الرت����ق����اء  وت�����ش��ج��ع��ه��ا 
قدراتها وطاقاتها لتح�شني م�شتوى خدماتها 
املقدمة للمتعاملني من خالل اإ�شاعة جو من 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  ب��ني  الإي��ج��اب��ي  التناف�س 
واحلث على ال�شعي لبتكار اأدوات فعالة ت�شاهم 
وتوقعات  احتياجات  وتلبي  الأداء  تطوير  يف 
وقال  راقية.  ومعايري  اأ�ش�س  �شمن  اجلمهور 
ظبي  اأب��و  برنامج  مدير  النقبي  يا�شر  ال�شيد 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  بالأمانة  للتميز 
الهتمام  تعك�س  اجل��ائ��زة  اإن  اأبوظبي  لإم���ارة 

اأدوات  عن  البحث  ا�شتمرارية  باأهمية  الكبري 
اجلهات  اأداء  حت�شني  يف  ت�����ش��اه��م  وم���ب���ادرات 
يعلي  ال�شنوي  التناف�س  اأن  حيث  احلكومية 
التوقعات  �شقف  وي��رف��ع  الأداء  م��ع��اي��ري  م��ن 
ال���ع���ام وي���رف���ع من  الأداء  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����س  مب���ا 
وذلك  ع��ام  بعد  عاما  احلكومي  العمل  �شوية 
عملية  تدعم  مدرو�شة  علمية  معايري  �شمن 

التطوير.
ع��دة مراحل  تتوزع على  اإن اجلائزة  واأ���ش��اف 
مكتب  اإىل  ال��وث��ي��ق��ة  ب��ت��ق��دمي  ت��ب��داأ  رئي�شية 

برنامج اأبوظبي للتميز والتقييم امل�شتقل لكل 
مقيم والتقييم التوافقي ثم املراجعة الأولية 
والزيارة  الفنية  اللجنة  قبل  م��ن  للتقارير 
النتائج  واع��ت��م��اد  التحكيم  وجل��ن��ة  امل��ي��دان��ي��ة 
من قبل املجل�س التنفيذي واحلفل اخلتامي 
يف  املتميز  احلكومي  ل��الأداء  اأبوظبي  جلائزة 
تقارير  ت�شليم  يتم  واأخ����ريا  ال��ق��ادم  نوفمرب 
للم�شاركني  يت�شنى  حتى  ال��راج��ع��ة  التغذية 
وال�شتعداد  التقييم  عملية  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 

للدورة القادمة.

م�ست�سفى املفرق يوؤكد على �سرورة تعزيز الوعي العام باأعرا�س ال�سكتة الدماغية

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  ال��ت��ف��ت��ي�����س  وح������دات  ن���ف���ذت 
الغذائية  ل��ل��رق��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي  جل��ه��از 
حمالت تفتي�شية مو�شعة يف كل من 
مدينة زاي��د وامل��رف��اأ وط��ري��ف طالت 
الغذائية  امل��ن�����ش��اآت  ك��ب��ريا م��ن  ع���ددا 
وذلك  الغربية  املنطقة  يف  العاملة 
ال�شيفية  احل��م��الت  ب��رن��ام��ج  �شمن 
وقبيل  موؤخرا  اجلهاز  اأطلقها  التي 

حلول �شهر رم�شان الف�شيل.
مدير  الري�شي  ج��الل  حممد  وق���ال 
املجتمع  وخ���دم���ة  الت�������ش���ال  اإدارة 
تهدف  احل����م����الت  اإن  اجل����ه����از  يف 
ال�شحي  ال��و���ش��ع  على  ال��ت��ع��رف  اإىل 
للمن�شاآت الغذائية واإلتزامها باملعايري 
خدماتها  على  الطلب  ت�شاعد  م��ع 
ومنتجاتها الغذائية خا�شة مع حلول 
املطاعم  واأه��م��ه��ا  ال��ف�����ش��ي��ل  ال�����ش��ه��ر 
وامل��خ��اب��ز وحمالت  وال��ك��اف��ت��ريي��ات 
وغريها.  احل��ل��وي��ات  وب��ي��ع  ت�شنيع 

واأ�شاف اإن احلملة الأوىل يف مدينة 
 19 زاروا  مفت�شني   8 نفذها  زاي���د 
اأ  العام وال�شناعية  ال�شارع  من�شاأة يف 
خاللها  مت  مدر�شية  ومقا�شف  ب  و 
توجيه 10 اإنذارات وخمالفة واحدة 
املواد  م��ن  كيلوجراما   14 واإت���الف 
الغذائية غري ال�شاحلة لال�شتهالك 
 8 ا�شتيفاء  م��ن  التحقق  يف ح��ني مت 

م��ن�����ش��اآت ل���ال����ش���رتاط���ات. وذك�����ر اأن 
ح��م��ل��ت��ي امل���رف���اأ وط���ري���ف ن��ف��ذه��ا 8 
خالل  اإن������ذرات   9 ح����رروا  مفت�شني 
من�شاأة   11 �شملت  ال��ت��ي  زي��ارات��ه��م 
غذائية يف املدينتني فيما مت ا�شتيفاء 
ال�شحية  ل��ال���ش��رتاط��ات  م��ن�����ش��اآت��ني 
املعتمدة من اجلهاز. واأ�شار الري�شي 
ر�شدها  مت  التي  ال��ت��ج��اوزات  اأن  اإىل 

يف املن�شاآت الغذائية خالل احلمالت 
ت��رك��زت يف اأرب��ع��ة حم��اور ه��ي البيئة 
 . امل��ع��دات وامل��م��ار���ش��ات  و التخزين و 
بالبيئة  املتعلقة  التجاوزات  ومتثلت 
يف عدم نظافة اأر�شيات مكان الإعداد 
وت�����راك�����م الأو�������ش������اخ حت����ت ط�����اولت 
وعدم  ال��ث��الج��ات  وخ��ل��ف  التح�شري 
ن��ظ��اف��ة الأ���ش��ط��ح ال��ت��ي ي��ت��م جتهيز 
الأكل عليها والأر�شيات وكذلك عدم 
الثالجات  واأر���ش��ي��ات  اأرف���ف  نظافة 
للح�شرات.  اآثار  ووجود  والفريزرات 
فكانت  بالتخزين  يتعلق  فيما  اأم���ا 
املواد  تخزين  يف  متمثلة  التجاوزات 
منا�شبة  غ���ري  اأوع���ي���ة  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ب�����ش��ك��ل خاطئ  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  وي���ع���اد 
بنظافة  اله��ت��م��ام  ع���دم  ج��ان��ب  اإىل 
امل�شتودعات و�شيانة رفوف احلفظ. 
ر�شد  فقد  ب��امل��ع��دات  يرتبط  وفيما 
امل��ف��ت�����ش��ون ع������ددا م����ن ال���ت���ج���اوزات 
باأعداد  م��ك��ي��ف��ات  ت��وف��ري  ع���دم  م��ث��ل 
معدنية  طاولة  توفري  وع��دم  كافية 

توفري  وع��دم  اخل�����ش��روات  لتنظيف 
وع�����اء ن���ف���اي���ات ي��ف��ت��ح ب���ال���ق���دم عند 
اإ�شافة  اخل�����ش��روات  غ�شيل  ح��و���س 
بال�شتيكية  �شتائر  توفري  ع��دم  اإىل 
جملة  ومتثلت  امل��ح��ل.  واج��ه��ة  على 
ال��ت��ي ك��ان��ت يف مو�شوع  ال��ت��ج��اوزات 
الأطعمة  ح��ف��ظ  ب�����ش��وء  امل��م��ار���ش��ات 
اجل������اه������زة وع��������دم ت���غ���ط���ي���ة امل�������واد 
وا�شتخدام  والأط���ع���م���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
فوط القما�س يف التنظيف بدل من 
ال�شلطات  ال��ورق��ي��ة وح��ف��ظ  امل��ح��ارم 
وهو  م��ل��ون��ة  بال�شتيكية  اأك��ي��ا���س  يف 
توفري  وي�شرتط  اجل��ه��از  مينعه  م��ا 
اأوعية من ال�شتيل مع وجود اأغطية 
لهذا الغر�س اإ�شافة اإىل عدم ت�شغيل 
وترك  با�شتمرار  احل�شرات  م�شائد 
با�شتمرار  مفتوحة  النفايات  اأوعية 
واإع��������ادة جت��م��ي��د ل��ل��ح��وم وال���دج���اج 
ب��ع��د تذويبها  اأخ�����رى  م���رة  امل��ج��م��د 
بعد  املعدات  بنظافة  الهتمام  وعدم 

النتهاء من ا�شتخدامها.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتفاد اأكرث من 15000 مت�شوق 
م��ن��ه��م ط��ل��ب��ة م����دار�����س واأط����ف����ال 
ال��ت��وع��ي��ة مبخاطر  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
ن��ظ��م��ت��ه��ا �شرطة  ال��ت��ي  امل���خ���درات 
باليوم  احتفالها  اإط��ار  يف  اأبوظبي 
 2013 املخدرات  ملكافحة  العاملي 
رافق..  ب��ك  م��ن  راف���ق  �شعار  حت��ت 

ول للمخدرات .
واخ����ت����ت����م����ت �����ش����رط����ة اأب����وظ����ب����ي 
احتفالها الذي نظمته يف مراكز.. 
مدينة  يف  التجاري  ال�شرق  ب��واب��ة 
التجاري  مول  ..والعني  يا�س  بني 
يف م���دي���ن���ة ال���ع���ني ..واخل�����دم�����ات 
املنطقة  يف  غياثي  يف  مت  املتكاملة 

الغربية.
�شرطة  اح����ت����ف����الت  وا�����ش����ت����م����رت 

امل��ن��ا���ش��ب��ة خم�شة  ب��ه��ذه  اأب���وظ���ب���ي 
اأي�����ام و���ش��ه��دت اإق���ب���ال ك��ب��ريا من 
برامج  من  لال�شتفادة  املت�شوقني 
تنظيمها  مت  ال�����ت�����ي  ال����ت����وع����ي����ة 
توعوية  وب��رام��ج  اأن�شطة  و�شملت 
م�شرحية  وع��رو���ش��ا  وحم��ا���ش��رات 
حر  مر�شم  ج��ان��ب  اإىل  جمتمعية 

وم�������ش���اب���ق���ات م���ف���ت���وح���ة وت����وزي����ع 
وجوائز  خا�شة  ومطويات  كتيبات 
امل�����ش��اب��ق��ات وذلك  ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
وتاأثريها  املخدرات  اآفة  من  للحد 
واأ�شاليب  ومتعاطيها  املجتمع  يف 

مروجيها يف ا�شطياد �شحاياهم.
م����ن خمتلف  اجل���م���ه���ور  واأب��������دى 

واجلن�شيات  ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ات 
اه��ت��م��ام��ا ك���ب���ريا وان�����ش��ج��ام��ا مع 
التي  ال���ك���ب���ري  احل������دث  ف���ع���ال���ي���ات 
املخدرات يف  نظمها ق�شم مكافحة 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية 
فيها  و�شاركت  اأبوظبي  �شرطة  يف 
حكومية  وج��ه��ات  �شرطية  اإدارات 
وخا�شة. واأكدت الأ�شر اأن فعاليات 
هذا العام تعد ر�شالة مبا�شرة لهم 
ومعرفة  اأبنائهم  مراقبة  ب�شرورة 
حتى  الأ�شدقاء  من  يرافقون  من 
ال�شوء  رف��ق��اء  ب��راث��ن  يقعون يف  ل 
املخدرات  مهالك  وراء  وينجرون 
املجتمع  ع��ل��ى  �شلبا  تنعك�س  ال��ت��ي 
ب�شكل  الأ����ش���رة  وع��ل��ى  ع���ام  ب�شكل 

خا�س.
وث��م��ن اجل��م��ه��ور ح��ر���س �شرطة 
مكافحة  ق�شم  يف  ممثلة  اأب��وظ��ب��ي 

التحريات  لإدارة  التابع  املخدرات 
ومواكبتها  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل���ب���اح���ث 
توعوية  ر����ش���ائ���ل  وب�����ث  ل���ل���ح���دث 
و�شرائحه  املجتمع  ف��ئ��ات  ملختلف 
م���ن م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني ف�شال 
مكافحة  ���ش��ب��ي��ل  يف  ج��ه��وده��ا  ع���ن 
اجلرمية خا�شة يف جمال مكافحة 
امل����خ����درات وق���ط���ع ال���ط���ري���ق على 
جت�����ار امل����وت م���ن م���روج���ني لهذه 
الآف�����ة اخل���ط���رة وم����ا ت�����ش��ك��ل��ه من 
املجتمع  و���ش��الم��ة  لأم����ن  ت��ه��دي��د 
وع��ط��اء اأف������راده وت��الح��م��ه��م على 
ككل.  وامل��ج��ت��م��ع  الأ����ش���رة  م�شتوى 
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن دول���ة الإم����ارات 
دول  اح��ت��ف��الت  يف  �شنويا  ت�����ش��ارك 
ملكافحة  ال���ع���امل���ي  ب���ال���ي���وم  ال���ع���امل 
املخدرات الذي ي�شادف 26 يونيو 

من كل عام. 

•• اأم القيوين-وام:

ر�شد فرع الهالل الأحمر يف اأم القيوين اأكرث من مائتي األف درهم مل�شروع 
عدد  يبلغ  اأ���ش��رة   659 منه  ت�شتفيد  وال���ذي  ال��ع��ام  لهذا  الرم�شاين  امل��ري 
املنامة  بالتعاون مع مركز  وذلك   .. �شخ�شا   769 و  اآلف  اأفرادها ثالثة 
للت�شوق . وقال ال�شيد نا�شر يو�شف بن ح�شيبه مدير فرع الهالل الأحمر 
اإن الفرع �شينفذ خالل اأيام ال�شهر املبارك عددا من الفعاليات والأن�شطة 
يف  مكانه  ح��دد  وال��ذي  ال�شائم  اإفطار  م�شروع  منها  واخلريية  الإن�شانية 
وجبة   846 اأن  اإىل  لفتا   .. الكويتي  امل�شت�شفى  خلف  القدمية  املنطقة 
اإفطار �شتقدم يوميا باإجمايل 25 األفا و 380 وجبة طوال ال�شهر املبارك 

وذلك بالتعاون مع املح�شنني من املواطنني واملقيمني يف اأم القيوين. 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يوجه اإنذارات ملن�ساآت غذائية يف مدينة زايد واملرفاأ وطريف

�سرطة اأبوظبي تختتم احتفاالتها باليوم العاملي ملكافحة املخدرات 

فرع الهالل يف اأم القيوين ير�سد اأكرث من 
مائتي األف درهم مل�سروع املري الرم�ساين 

االأحد املقبل .. املوعد النهائي ال�ستالم طلبات امل�ساركة بجائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبرز  ب��اإح��دى  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة  يف 
لفت  ال��ن��ا���س،  ب��ني  ال�����ش��ائ��ع��ة  ال�شحية  امل�����ش��ك��الت 
الدكتور حممد باجنيد، ا�شت�شاري جراحة الأوعية 
الذي   ، املفرق  م�شت�شفى  يف  وال�شرايني  الدموية 
متلكه وتديره �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
)�شحة(، اإىل نق�س الوعي العام باأعرا�س ال�شكتة 
التي تعترب من الأ�شباب الرئي�شية حلالت الإعاقة 
والوفاة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، م�شدداً 

ب�شرورة التعرف على اأعرا�شها. 
اأبوظبي وقام  م��وؤخ��راً يف  اأج��ري��ت  درا���ش��ة  وك�شفت 
كوكبة  ي�شم  ال��ذي  العو�شي  ال��دك��ت��ور  فريق  بها 
املطرو�شي؛  خليل  ال��دك��ت��ور  منهم،  الأط��ب��اء  م��ن 
وال��دك��ت��ور خ��ان اأب��ي��داع، وال��دك��ت��ورة م��وزة العلي؛ 
الركن،  �شهيل  والدكتور  الغيثي؛  منى  والدكتورة 
الدولة غري معروف  ال�شكتات يف  اأن عدد �شحايا 
ب�شبب قلة الدرا�شات التي جتريها امل�شت�شفيات يف 
وال�شكتة هي  لها.  النا�س  وع��ي  وع��دم  املجال  ه��ذا 
دموية  خلرثة  نتيجة  الدماغية  الوظائف  توقف 

بحث  نتائج  وت�شري  ال��دم��اغ.  يف  نزيف  ح��دوث  اأو 
اإ�شابة  اإىل  بال�شكتات  الإ�شابة  ح��ول  فرامنكهام 
حول  ث��ان��ي��ت��ني  ك��ل  م���رة  بال�شكتة  واح���د  �شخ�س 
اأو  العامل، يعترب الكثري منها من النوع ال�شامت 
الثانوي ، والتي ميكن اأن تتكرر يف حال اإهمالها. 
الإقفارية  )النوبة  الثانوية  ال�شكتات  عن  وتعرف 
العابرة( اأعرا�شها امل�شابعة لل�شكتات الكربى، مبا 
يف ذل��ك الإح�����ش��ا���س ب��اخل��در يف ال��وج��ه، والتلعثم 
وال�شداع  الن�شفي،  وال�شلل  ال��ك��الم،  يف  املفاجئ 
امل��ف��اج��ئ. ومل�����ش��اع��دة ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال��ت��ع��رف على 
اأعرا�س ال�شكتة الدماغية ب�شرعة، قامت اجلمعية 
بحث  بتمويل  ال��دم��اغ��ي��ة  للجلطة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
FAST للوجه وال��ذراع والنطق  لإع��داد اختبار 
ل�شتخدامه من قبل امل�شعفني لت�شخي�س ال�شكتة 
امل�شت�شفى.  اإىل  امل��ري�����س  اإدخ����ال  قبل  ال��دم��اغ��ي��ة 
اأعرا�س حمددة  تقييم ثالثة  الختبار  ويت�شمن 

هي: 
ال�شخ�س  ي�شتطيع  ه��ل  ال��وج��ه:  يف  الرت���خ���اء   •

البت�شام؟ هل هناك ارتخاء يف الفم اأو العينني.
رفع  ال�شخ�س  ي�شتطيع  ال��ذراع��ني: هل  �شعف   •

ذراعيه؟
ال�شخ�س  ي�شتطيع  ه��ل  ال��ن��ط��ق:  يف  م�شكالت   •

التحدث بو�شوح وفهم ما يقال له.
• الت�شال بالطوارئ على الرقم 9999 

من  اأق��ل  الثانوية  ال�شكتات  يف  الأع��را���س  ت�شتمر 
يوم واحد، وت�شري التقديرات العاملية اإىل اأن نحو 
الأعرا�س  املر�شى ل يدركون طبيعة  %70 من 
يتاأخرون  و30  �شحيحة  ب�شورة  اأ�شابتهم  التي 
�شاعة.   24 لأك��رث من  الطبية  امل�شاعدة  يف طلب 
وحتدث نحو %30 من ال�شكتات املبكرة قبل اأن 

يطلب املري�س امل�شاعدة. 
وكان الدكتور باجنيد قد ان�شم موؤخراً اإىل فريق 
اململكة  يف  ع��م��ل  اأن  ب��ع��د  امل��ف��رق  م�شت�شفى  ع��م��ل 
واأخ�شائيي  الأوع��ي��ة  جراحي  اأب��رز  كاأحد  املتحدة 
الوقاية من اجللطات، مع واحد من اأدنى معدلت 

التعر�س مل�شاعفات �شلبية بعد العالج.
اأن  الأب���ح���اث  ب��اج��ن��ي��د: ك�شفت  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
التاأخر يف اإ�شعاف املر�شى امل�شابني بال�شكتات يعود 
ب�شورة رئي�شية اإىل طريقة تعاملهم مع الأعرا�س. 
فاخلوف وعدم الرغبة باإزعاج بقية اأفراد العائلة 

تاأخر  يف  يت�شببان  الإ�شعاف  لطلب  الأ�شدقاء  اأو 
الدقيق  الت�شخي�س  لكن  املطلوب.  العالج  تقدمي 
يف  املنا�شب  العالجي  ال��ربن��ام��ج  على  واحل�����ش��ول 
ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب ه��و اأم����ر يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة ملنع 
تكرار الإ�شابة .  و�شدد فريق الأمرا�س الوعائية 
الوعي  تعزيز  ���ش��رورة  على  امل��ف��رق  م�شت�شفى  يف 
بال�شرعة  وعالجها  اجللطات  عن  للك�شف  العام 
ال�شياق:  هذا  يف  باجنيد  الدكتور  وق��ال  الالزمة. 
تعترب ال�شكتات الدماغية من امل�شببات الرئي�شية 
الثالث للوفاة يف معظم الدول النامية. ول �شك 
ب���اأن ه���ذه الأرق�����ام تعترب م��وؤ���ش��رات ه��ام��ة توؤكد 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لتعزيز الوعي  ب��ذل  ���ش��رورة 
تنقذ  قد  التي  بالعالجات  املر�شى  وتزويد  العام 
ال�شباتي  ال�����ش��ري��ان  اأم���را����س  وت�شكل    . حياتهم 
نحو  اأ���ش��ل  م��ن  واح����دة  حل��ال��ة  الرئي�شي  امل�شبب 
ال�شريان  فهو  الدماغية،  بال�شكتة  اإ�شابات  خم�س 
فعلى  املوؤك�شد.  بالدم  والرقبة  الراأ�س  يزود  الذي 
ال��ب��وه��ريي، وه���و يف  امل��ث��ال، خ�شع ح�����ش��ان  �شبيل 
ال�شتني من عمره والذي جنا من اجللطة، لعملية 
م�شت�شفى  يف  ال�شباتي  ال�شريان  باطن  ا�شتئ�شال 

ال�شريان  امل�شاب من  وذل��ك لإزال��ة اجل��زء  املفرق 
مما يزيد من ات�شاع الوعاء الدموي ويعزز تدفق 
ا�شنداد  اإمكانية  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال��دم��اغ  اإىل  ال��دم 
الأوع��ي��ة الأ���ش��غ��ر ف��ي��ه.  وحت���دث ال��ب��وه��ريي عن 
ب�شكل  اإ�شابتي  م��ع  تعاملت  لقد  ق��ائ��اًل:  جتربته 
حازم كان للتجاوب ال�شريع من قبل فريق الأطباء 
يف ’م�شت�شفى املفرق‘ دور حيوي يف اإنقاذ حياتي. 
بالن�شف  الإح�شا�س  الأع��را���س مع فقداين  ب��داأت 
دفعني  الي�شرى، مما  وذراع��ي  الأي�شر من وجهي 
اإىل اإج��راء فح�س لرقبتي الأمر الذي ك�شف عن 
ت�شيق يف ال�شريان، حيث �شرح يل الدكتور باجنيد 
�شرورة اإزالة هذا ال�شريان امل�شاب قبل اأن يت�شبب 
بجلطة رئي�شية . ومن هذا املنطلق، خ�شع املري�س 
ل��ل��ج��راح��ة ال��ت��ي اأن��ق��ذت ح��ي��ات��ه وا���ش��ت��ع��اد عافيته 
ب�����ش��رع��ة ك��ب��رية، الأم����ر ال���ذي دف���ع ب��اأط��ب��ائ��ه اإىل 
ال�شماح له مبغادرة امل�شت�شفى يف اليوم التايل.  كما 
حتدث الدكتور حممد باجنيد عن مو�شع الك�شف 
اأم���را����س ال�شريان  ال��ن��اج��م��ة ع��ن  ع��ن اجل��ل��ط��ات 
اأمرا�س  تعترب  ق��ائ��اًل:  منها  وال��وق��اي��ة  ال�شباتي 
التي  الوعائية  امل�شكالت  م��ن  ال�شباتي  ال�شريان 

ت�شببها  حني  اإىل  م�شخ�شة  غري  تبقى  اأن  ميكن 
باأعرا�س اأخطر. ومن خالل الفحو�شات الدورية 
وعالجه  املر�س  ت�شخي�س  ميكن  املبكر،  والك�شف 
قبل اأن يوؤدي اإىل حدوث تعقيدات غري مرغوبة. 
اإج��راء الختبارات ب�شورة  الأف�شل  وبالتايل، من 
55 عاماً،  ي��ت��ج��اوز ع��م��ره��م  ل��ك��ل م��ن  م�����ش��ت��م��رة 
ب�شغط  وامل�شابني  ال�شكري  مر�شى  وخ�شو�شاً 
والذين  واملدخنني  املرتفع  والكولي�شرتول  ال��دم 
ي�شم    . الدموية  ال���دورة  يف  م�شاكل  م��ن  يعانون 
ق�شم الأمرا�س الوعائية يف م�شت�شفى املفرق اأربعة 
من الأخ�شائيني اجلراحيني وفريق م�شاعد يقدم 
الأمرا�س،  من  وا�شع  لطيف  العالجية  اخلدمات 
مب��ا يف ذل���ك ال����دوايل وت��ق��رح��ات ال�����ش��اق، ومتدد 
ال�شباتي.  ال�شريان  واأم��را���س  الأورط���ي  ال�شريان 
وب���الإ����ش���اف���ة اإىل ذل�����ك، ي���ق���دم ف���ري���ق اخل����رباء 
الربامج  اأف�شل  من  ال�شتفادة  اإمكانية  للمر�شى 
العالجية باأقل تدخل جراحي ممكن جلميع هذه 
ال��وري��دي للدوايل،  احل���الت، مبا يف ذل��ك العالج 
والق�شطرة )التو�شيع بالبالون( لالأوعية املت�شيقة 

يف القدمني، والدعامات. 

•• دبي-وام:

دبي  م��ق��ره��ا يف  الج��ت��م��اع��ي��ة يف  ال�������ش���وؤون  وزارة  ن��ظ��م��ت 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  امل��خ��اط��ر يف  اإدارة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
الأزمات  اإدارة  حول  عمل  وور�شة  تعريفيني  دبي..لقاءين 
55 م��وظ��ف��ا م���ن خمتلف  وامل���خ���اط���ر..وذل���ك مب�����ش��ارك��ة 
الإدارات واملراكز واملكاتب التابعة لوزارة الداخلية. واأ�شارت 
�شيخة بطي املهريي مديرة اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي 
وتقييم الأداء..اإىل اأن الهدف من هذه اللقاءات هو تعريف 
امل�شاركني مبفاهيم اإدارة الأزمات واملخاطر لر�شد املخاطر 
ال�����وزارة وذل���ك م��ن خ���الل ت�شميم وتنفيذ  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

اإمكانية حدوث  م��ن  تقلل  اأو  ق��د حت��د  وب��رام��ج  اإج����راءات 
هذه املخاطر وفقا لأولويات واإ�شرتاتيجية واأهداف وزارة 
الأدوار  على  الوقوف  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعية  ال�شوؤون 
الداخلية  وال��وح��دات  الإدارات  من  املطلوبة  وامل�شوؤوليات 
الدكتور حمدان  ال��رائ��د  ق��ال  . من جانبة  ال�شدد  ه��ذا  يف 
الغ�شيه مدير اإدارة املخاطر يف �شرطة دبي خالل تقدميه 
ذات  عملية  تعترب  املخاطر  اإدارة  وال��ل��ق��اءي��ن..اإن  الور�شة 
لأن�شطة  امل�شاحبة  الأخطار  مع  للتعامل  علمية  منهجية 
وبرامج  اإج���راءات  وتنفيذ  ت�شميم  خالل  من  موؤ�ش�شة  اأي 
اأولويات  وف��ق  وذل��ك  حدوثها  اإمكانية  م��ن  تقلل  اأو  حت��د 

وا�شرتاتيجات املوؤ�ش�شة نحو اأهدافها املرجوة. 

•• اأبوظبي-وام:

�شبكة  على  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  موقع  ف��از 
الإنرتنت بجائزتني �شمن م�شابقة جائزة درع احلكومة 
امل��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة التي  اأف�����ش��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة �شمن 
الجتماعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  مت��ن��ح��ه��ا 
ب��ال���ش��رتاك م��ع اأك��ادمي��ي��ة ج��وائ��ز الإن��رتن��ت العربية يف 
املنطقة العربية واأكادميية تتويج جلوائز التميز.. الأوىل 
الأمنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��واق��ع  ف��ئ��ة  التقني  الإب�����داع  ج��ائ��زة 
مواقع  فئة  ال�شرتاتيجية  جائزة  والثانية  والع�شكرية 
املوؤ�ش�شات الأمنية والع�شكرية. وت�شلم اجلائزتني ممثالن 
احلمادي  عبداملطلب  النقيب  هما  اأبوظبي  �شرطة  ع��ن 
يف  الأم��ن��ي  والتن�شيق  الإعالمية  ال��درا���ش��ات  ق�شم  رئي�س 
نائب  �شمو  ملكتب  العامة  بالأمانة  الأمني  الإع��الم  اإدارة 
اأحمد  والنقيب  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
والت�شالت  املعلومات  تقنية  اإدارة  ه��ادي من  بن  حممد 
بفندق برج  اأخ��ريا  اأقيم  وذل��ك يف حفل  اأبوظبي  ب�شرطة 

العرب يف دبي. وقامت جلنة متخ�ش�شة يف م�شابقة جائزة 
درع احلكومة الإلكرتونية برت�شيح موقع القيادة العامة 
من  بها  وف��از  اجل��ائ��زة  على  للمناف�شة  اأبوظبي  ل�شرطة 
ملعايري  وفقا  الأخ��رى  الأمنية  املواقع  بني جمموعة من 
امل�شابقة . وجاء الفوز لعتبارات عدة منها اأن املوقع يعد 
باخلدمات  وتعريفهم  اجل��م��ه��ور  اإع���الم  اأدوات  م��ن  اأداة 
وا���ش��ت��ق��ب��ال مقرتحات  امل����روري����ة  خ�����ش��و���ش��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وغريها  ال�شاعة  م��دار  على  معهم  والتوا�شل  اجلمهور 
لل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن 
للقيادة  الإل��ك��رتوين  املوقع  وك��ان   . متطورة  لآلية  وفقا 
بعدد من  �شابق  فاز يف وقت  اأبوظبي قد  ل�شرطة  العامة 
اجلوائز على ال�شعيد احلكومي يف الوطن العربي �شمن 
املوؤ�ش�شات  مواقع  فئة  عن  الأ�شرتاتيجية  املواقع  اأف�شل 
متنحها  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  بن�شختها  وال��ع�����ش��ك��ري��ة  الأم��ن��ي��ة 
اللجنة التخ�ش�شية املنبثقة عن املنظمة العربية للتنمية 
اأكادميية جوائز الإنرتنت العربية  الإدارية بالتعاون مع 

يف املنطقة العربية. 

ال�سوؤون االجتماعية تنظم لقاءين تعريفين 
وور�سة عمل بالتعاون مع الداخلية

موقع �سرطة اأبوظبي يفوز بجائزتن 
مب�سابقة درع احلكومة االإلكرتونية
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برنامج االإمارات ي�سارك يف موؤمتر اخلليج للتعليم الثالث بلندن 
اأن واقع م�شح القوى العاملة الذي  على م�شتوى العامل .. مو�شحا 
انخفا�شا يف معدل  �شهد  لالإح�شاء  دب��ي  قبل مركز  اإع���داده من  مت 
البطالة بني الإناث من 14.5 يف املائة يف 2009 اإىل 9.3 يف املائة 
يف 2011 كما �شهد عام 2011 ارتفاع معدل امل�شاركة القت�شادية 
لدى الإماراتيني 28 يف املائة اإىل 34 يف املائة وذلك لأ�شباب خمتلفة 
القطاع اخلا�س.  العامالت يف  الإماراتيات  اأع��داد  زي��ادة  اأهمها  ومن 
وذكر اأن قطاع ال�شفر وال�شياحة وجتارة التجزئة ي�شهد زيادة مطردة 
يف  �شاهمت  بدورها  والتي  الأخ��رية  ال�شنوات  يف  التوظيف  اإع��داد  يف 
على  العمل  قطاعات  كافة  لت�شمل  التوظيف  م�شادر  تنويع  تعزيز 

م�شتوى الدولة ب�شكل عام واإمارة دبي ب�شكل خا�س. 

حتفيز  جم��ال  يف  العملية  احل��ل��ول  لو�شع  املختلفة  ال��ربام��ج  خ��الل 
كافة القطاعات واأهمها القطاع اخلا�س للعمل يد بيد نحو حتقيق 
اإىل مبادرة  باحلديث  امل��ال  وت��ط��رق   .2021 الإم����ارات  دول���ة  روؤي���ة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
التي  العمل  �شوق  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  م�شاركة  لتعزيز   � اأب�شر  اهلل 
حتظى على اهتمام ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  اهلل ومتابعة حثيثة وم�شتمرة من 
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .. مو�شحا 
اأهميتها الإ�شرتاتيجية على م�شتوى الدولة التي جعلت منها العامل 

الأ�شا�شي لتطوير فر�س التوظيف والتدريب ملواطني الدولة وذلك 
وفقا ملحورها ال�شرتاتيجي اخلا�س بربنامج توظيف اخلريجني يف 
القطاع اخلا�س. وا�شتعر�س املال جتربة دبي فيما يتعلق بالتوظيف 
ال�شريك  بالقطاع اخلا�س والذي يعد  املواطنني لاللتحاق  وحتفيز 
ال�شرتاتيجي للحكومة يف �شبيل تخفي�س ن�شب واأرقام الباحثني عن 

عمل .
 وقال املال اإن معدل البطالة انخف�س يف دبي من 8.7 يف املائة يف عام 
2009 اإىل 5.7 يف املائة يف عام 2011 وبعد خ�شم غري الن�شيطني 
انخف�شت  للمواطنني  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��ارك��ة  واق���ع  م��ن  اقت�شاديا 
اأف�شل املعدلت  3 يف املائة وهي ن�شبة تعد من  اأقل من  اإىل  الن�شبة 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ورق��ة عمل يف  الوطنية  ال��ك��وادر  لتطوير  الإم����ارات  برنامج  ���ش��ارك 
موؤمتر اخلليج الثالث للتعليم يف العا�شمة الربيطانية لندن وذلك 
جمال  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  جتربة  ا�شتعرا�س  بهدف 

توطني الوظائف يف القطاع احلكومي واخلا�س.
للكوادر  الإم��ارات  لربنامج  التنفيذي  املدير  املال  عي�شى  وا�شتعر�س 
ال��وط��ن��ي��ة خ���الل امل���وؤمت���ر جت��رب��ة دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
املديني  على  الوطنية  امل���وارد  تطوير  جم��ال  يف  دب��ي  اإم���ارة  ل�شيما 
الدولة من  بها  تقوم  التي  التنفيذية  والطويل واخلطوات  الق�شري 

القطامي ي�سهد حفل تخريج ثانوية معهد التكنولوجيا التطبيقية يف دبي
•• دبي-وام: 

اأكد معايل حميد بن حممد عبيد 
والتعليم  الرتبية  وزير  القطامي 
التكنولوجيا  م��ع��ه��د  جن�����اح  اأن 
التطبيقية يف ن�شر التعليم التقني 
ب���ال���دول���ة ي���اأت���ي ���ش��م��ن اإجن������ازات 
�شعيها  اإط���ار  يف  الر�شيدة  القيادة 
للتو�شع يف حتقيق التعليم التقني 
الدولة  اإم���ارات  اىل  به  والو�شول 
لبناء  الأ����ش���ا����س  ب��اع��ت��ب��اره  ك���اف���ة 
القت�شاد املعريف الذي تقوم علية 
يف  ال�شناعية  والنه�شة  التنمية 
جميع قطاعات العمل والتطوير.

ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ش��ور معاليه 
التكنولوجيا  ث���ان���وي���ة  اإح���ت���ف���ال 
بتخريج  دب���ي  ب��ف��رع  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ال���ت���ي ت�شم  ال�������ش���اد����ش���ة  ال���دف���ع���ة 
من  نخبة  ي�شكلون  طالبا   188
يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  ال��ك��وادر 
والتكنولوجيا  الهند�شية  العلوم 
وع���ل���وم احل���ا����ش���وب وغ���ريه���ا من 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الثقافة  ن�����دوة  يف  اأق���ي���م  وال������ذي 
�شلطان  ب��ح�����ش��ور  ب��دب��ي  وال��ع��ل��وم 

���ش��ق��ر ال�����ش��وي��دي رئ��ي�����س جمل�س 
عبد  وال����دك����ت����ور  ال�����ن�����دوة  اإدارة 
ال��ل��ط��ي��ف ال�����ش��ام�����ش��ي م���دي���ر عام 

املعهد.
ت�شريحات  يف  م��ع��ال��ي��ه  واأع�������رب 
���ش��ح��ف��ي��ة ع���ق���ب الح����ت����ف����ال عن 
باأبناء  والع��ت��زاز  بالفخر  �شعورة 
ثانوية  خ��ري��ج��ي  م���ن  الم��������ارات 
الذين  التطبيقية  التكنولوجيا 
ج�شدوا  عظيمة  ملحمة  ق��دم��وا 
فيها حبهم الكبري للقائد �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
كبرية  بلفتة  امللحمة  وتوجوا  اهلل 
متثلت يف اأداء ق�شم جتديد الولء 
وال��ع��ه��د ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة التي 
تقدم كل يوم املزيد من العطاء من 
الماراتية  النه�شة  ا�شتمرار  اأجل 

الكبرية يف مناحي احلياة كافة.
امل���خ���رج���ات  اإن  م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
معهد  يف  امل���ت���م���ي���زة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تعك�س  التطبيقية  التكنولوجيا 
امل�شتوى  رق������ى  م������دى  ب����و�����ش����وح 
العلمي والعملي للمناهج والدوات 
التعليمية يف ثانويات التكنولوجيا 

تفوقوا  باملائة   72 اإن  ال�شام�شي 
اىل  ..لف��ت��ا  الآيل�س  امتحانات  يف 
اأن هذا التميز والتفوق يرجع اىل 
املناهج املعمول بها يف املعهد  ثراء 
والتطوير الدائم جلوانب العملية 
مبادرات  وتطبيق  كافة  التعليمية 
عملية جديدة مت ابتكارها والعمل 
ا����ش���ت���م���رار تفوق  اأج������ل  ب���ه���ا م����ن 
الطلبة درا�شيا والو�شول بهم اىل 
اىل  ي�شري  املثالية مما  ال�شخ�شية 
اأن ا�شرتاتيجية العمل يف ثانويات 
التكنولوجيا التطبيقية كافة تركز 
والتقني  الك��ادمي��ي  اجلانب  على 
ال�شخ�شي  واجل���ان���ب  ن��اح��ي��ة  م��ن 
اأدى اىل  اأخ����رى مم��ا  م��ن ن��اح��ي��ة 
�شقل �شخ�شية الطالب الإماراتي 
التي  املتكاملة  ال�شخ�شية  لتكون 
نف�شه  يف  ال���ط���ال���ب  ي��ح��م��ل  ب���ه���ا 
العتزار بالنتماء للوطن والولء 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ل��ق��ائ��د 

الدولة حفظة اهلل .
معهد  ع��������ام  م�����دي�����ر  واأو���������ش��������ح 
اأن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ت��خ��ري��ج ال���دف���ع���ة ال�����ش��اد���ش��ة من 
ثانوية التكنولوجيا التطبيقية يف 

دبي ي�شهد مولد نخبة جديدة من 
يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  ال��ك��وادر 
والتكنولوجيا مما  الهند�شة  عامل 
يعد اجناز يح�شب للقيادة الر�شيدة 
التي ت�شع التعليم التقني املتطور 
الالزمة  الوطنية  الول��وي��ات  من 
القت�شاد  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

املعريف ال�شامل.
اللطيف  ع���ب���د  ال���دك���ت���ور  ول���ف���ت 
ال�شام�شي اإىل اأن الدفعة اجلديدة 
م��ن اخل��ري��ج��ني ت��ات��ي ت��ت��وي��ج��ا ملا 
ت��ق��دم��ة ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ملعهد 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة من 
من  لتمكينة  حم����دود  غ���ري  دع���م 
اأج���ل  م���ن  ال���وط���ن���ي  واج���ب���ة  اأداء 
التعليم  مبادئ  اإر�شاء  على  العمل 
ابناء  وت�����ش��ج��ي��ع  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
الم����ارات على الب��ت��ك��ار والإب����داع 
تخريج  من  املعهد  متكني  ثم  من 
املوؤهلة  الم����ارات����ي����ة  ال����ك����ف����اءات 
تلبية  على  والقادرة  وتقنيا  علميا 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
وال�����ش��ن��اع��ي��ة يف دول�����ة الم������ارات 

العربية املتحدة.
فيما اأعرب اخلريجون يف كلمتهم 

ال���ت���ي ال���ق���اه���ا اخل���ري���ج ع��ب��د اهلل 
فخرهم  ع��ن  حممد  ال��ع��زي��ز  عبد 
موؤكدين  وال��ق��ائ��د  ال��وط��ن  ب��ح��ب 
در�شوه  مما  �شيتخذون  انهم  على 
ملوا�شلة  متينا  ا���ش��ا���ش��ا  امل��ع��ه��د  يف 
اجلامعية  ح��ي��ات��ه��م  يف  ت��ف��وق��ه��م 
م������ن اأج���������ل حت���ق���ي���ق ط���م���وح���ات 
الر�شيدة فيهم من خالل  القيادة 
م��وا���ش��ل��ة اجل���ه���د وال����درا�����ش����ة يف 
ليكونوا  املتخ�ش�شة  اجل��ام��ع��ات 
الكوادر الوطنية املتخ�ش�شة التي 
القت�شادي  النمو  متطلبات  تلبي 

بالدولة.
باأداء  اخل��ري��ج��ني  جميع  ق��ام  كما 
ق�����ش��م ال��ع��ه��د وال�����ولء اأم����ام وزير 
جددوا  وال���ذي  والتعليم  الرتبية 
وطاعتهم  ال����ت����ام  ولءه��������م  ف���ي���ه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لقائدهم 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة حفظة اهلل .
ق���ام معايل  الح��ت��ف��ال  خ��ت��ام  ويف 
عبد  وال��دك��ت��ور  ال��ق��ط��ام��ي  حميد 
ال��ل��ط��ي��ف ال�����ش��ام�����ش��ي م���دي���ر عام 
وت�شليم  الوائ�����ل  ب��ت��ك��رمي  امل��ع��ه��د 

ال�شهادات للخريجني.

اإىل  م�����ش��ريا   .. ك��اف��ة  التطبيقية 
كنتيجة  ي���اأت���ي  ال��ت��م��ي��ز  ه����ذا  اأن 
�شمو  اأول  الفريق  ملبادرة  طبيعية 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
اخلا�شة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
النظم  اأرق���ى  وف��ق  املعهد  ب��اإن�����ش��اء 
والتقنية  التعليمية  وال��و���ش��ائ��ل 
لثانويات  وفر  ما  ودائما  املتطورة 
مبختلف  التطبيقية  التكنولوجيا 

عوامل  ك���اف���ة  ال�����دول�����ة  ام���������ارات 
الذي  الم��ر  وهو  والتميز  التفوق 
قيادته  �شيوا�شل  املعهد  اأن  يوؤكد 
التكنولوجي  ال��ت��ع��ل��ي��م  مل��ن��ظ��وم��ة 
يف الم����ارات ب��ج��دارة مب��ا ي�شمن 
جناح املنظومة يف تلبية متطلبات 
وال�شناعية  القت�شادية  النه�شة 
الإم���������ارات حاليا  ت��ع��ي�����ش��ه��ا  ال���ت���ي 

وم�شتقبال.
ب�����داأ بكلمة  وك�����ان الح���ت���ف���ال ق���د 

التكنولوجيا  معهد  اأمناء  جمل�س 
الدكتور  األقاها  التي  التطبيقية 
عبد اللطيف ال�شام�شي مدير عام 
املعهد والتي ك�شف خاللها عن اأن 
78 باملائة من اخلريجني تفوقوا 
يف المتحانات القيا�شية هذا العام 
 2012 يف  باملائة   42 ب���  مقارنة 
اإمتحانات  يف  وحت���دي���دا  امل��ا���ش��ي��ة 

ال�شاتو .
عبداللطيف  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����اف 

مفو�سية الالجئن وموؤ�س�سة براونبوك تطلقان 
كتابا يف دبي عن حياة اللجوء حول العامل 

موظفو موارد للتمويل يتربعون بالدم

موا�سالت االإمارات توفر م�سرفات حلافالت مدار�س احللقتن الثانية والثالثة للبنات بدبي

احلبتور لالأعمال اخلريية توزع م�ساعدات 
غذائية و�سحية على الالجئن ال�سورين يف لبنان

اأخذ زمام املبادرة  60 عاما ارتاأت براونبوك �شرورة 
والإ�شادة  الإ���ش��دار  ه��ذا  لإن��ت��اج  ت�شخر خدماتها  ب��اأن 
باأولئك الأ�شخا�س الذين مل يفقدوا الأمل يف احلياة 

على الرغم من املاآ�شي الكثرية التي عانوا منها.
افتتح م�شغال  الذي  ال�شوري  ال�شاب  اإنه من  واأ�شاف 
للخياطة يف خميم لالجئني يف العراق اإىل الأطفال 
بهم  خا�شة  تعليمية  مناهج  اأ�ش�شوا  ال��ذي��ن  املاليني 
هذه  تركز  النيجر  يف  املفو�شية  تديرها  م��دار���س  يف 
بها  يتمتع  ال��ت��ي  الهائلة  الإم��ك��ان��ات  على  الق�ش�س 

الالجئون يف تغلبهم على اأكرب ال�شعاب.
من جانبه اأكد عمران ر�شا ممثل املفو�شية الإقليمي 
اإظهار  اأهمية  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ل��دى 
اجلانب الإن�شاين من عمل املفو�شية حيث قال لطاملا 
قلنا اإن الالجئني هم اأكرث الأ�شخا�س �شعفا يف العامل 
لكننا يف هذا الكتاب نظهر الالجئني اأي�شا على اأنهم 

من بني اأكرث الأ�شخا�س عزمية.
واأ���ش��اف ر���ش��ا اأود اأن اأع���رب ع��ن ب��ال��غ ام��ت��ن��اين لهذه 
الإن�����ش��اين يف  الت�شامن  ال��ت��ي تعرب ع��ن روح  امل��ب��ادرة 
مبيعات  ري��ع  يذهب  اأن  املقرر  وم��ن  �شورها.  اأ���ش��دق 
عاملية  جهود  مع  بالتزامن  يطلق  ال��ذي  الكتاب  ه��ذا 
لالحتفال بيوم الالجئ العاملي لدعم الالجئني حول 

العامل.

•• دبي-وام:

بدبي  ال�شفا  حديقة  يف  الأر�شيف  مكتبة  ا�شت�شافت 
اأم�س الول حفل اإطالق كتاب بعنوان ما وراء الأرقام 
جم��م��وع��ة م���ن ق�����ش�����س ال��الج��ئ��ني وه���و ع���ب���ارة عن 
اإ�شدار م�شرتك ما بني موؤ�ش�شة براونبوك للمبادرات 
ال�شامية  املفو�شية  ومكتب  دب��ي  وم��ق��ره��ا  الثقافية 
لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني يف اأبوظبي. وي�شم 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ال�������ش���ادر  ال��ك��ت��اب 
اخلا�شة  الإن�شانية  وال�شور  الق�ش�س  من  جمموعة 
من  الإيجابي  اجلانب  على  الرتكيز  مع  بالالجئني 
حياة هوؤلء الأ�شخا�س حيث تظهر الق�ش�س امل�شورة 
العامل.  ح��ول  الب�شري  ال��ن��زوح  م��ن  املن�شي  اجل��ان��ب 
وثيقة بني  ل�شراكة  نتاجا  يعد  ال��ذي  الكتاب  وي�شلط 
تقوم  الذي  ال��دور  ال�شوء على  واملفو�شية  براونبوك 
الإن�شانية  وامل�شاعدة  توفري احلماية  املفو�شية يف  به 
ل��ع�����ش��رات امل��الي��ني م��ن الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن تعر�شوا 
وقال  وال�شراعات.  احل��روب  ب�شبب  الق�شري  للنزوح 
را�شد بن �شبيب املوؤ�ش�س امل�شارك ل� براونبوك اإنه بعد 
الطالع على بع�س من الق�ش�س والتجارب الفردية 
التي تبعث على الإلهام لالجئني والنازحني والذين 
اأك��رث من  م��دى  على  امل�شاعدة  املفو�شية  لهم  قدمت 

تربع بالدم قامت بها اإدارة املوارد الب�شرية باملجموعة 
وامل�شاركة يف حملة تربع  التنظيم  على  تعقيب  . ويف 
بالدم قالت فاطمة بن فهد نائب الرئي�س التنفيذي 
اإن م�شاركة  ل��ل��ت��م��وي��ل  م����وارد  ب���  ال��ب�����ش��ري��ة  ل��ل��م��وارد 
مثل  تنظيم  يف  للتمويل  م����وارد  ���ش��رك��ات  جم��م��وع��ة 
الأن�شطة  تفعيل  نحو  التزامنا  تعك�س  امل��ب��ادرات  هذه 

املجتمعية،
املمار�شات  م���ن  ي��ع��ت��رب  ب���ال���دم  ال���ت���ربع  اأن  ل���ش��ي��م��ا   
املوظفني  ب��ني  ون�شرها  ت�شجيعها  على  نعمل  ال��ت��ي 
اأرواح الكثريين، خا�شة  اإنقاذ  واملوظفات ملا فيها من 
الأطفال امل�شابني باأمرا�س مزمنة مثل الثال�شيميا ، 
الذين يحتاجون اإىل عمليات نقل دم متكررة، وكذلك 
م��ن يتلقون ال��ع��الج م��ن اأم���را����س اأخ����رى خ��ط��رة اأو 

يخ�شعون لعمليات جراحية .

•• دبي – الفجر:

نظمت جمموعة �شركات موارد للتمويل واإدارة جائزة 
مت��ي��ز... وف��ال��ك طيب ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز خدمات 
، قام  بالدم  الدم مب�شت�شفى لطيفة حملة تربع  نقل 
خاللها موظفو وموظفات موارد للتمويل واجلائزة 

بالتربع بالدم.
النعيمي  م�شبح  حممد  املتربعني  مقدمة  يف  وك��ان 
احلملة  �شبقت  وقد   ، للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
امل�شاهمة  ح��ول  حم��اوره��ا  ت��رك��زت  حما�شرة  تنظيم 
ل��ل��دم، والتعريف  اأك��رب ع��دد م��ن املحتاجني  اإن��ق��اذ  يف 

بف�شائل الدم بالتف�شيل.
التربع  والإع��الن عن حملة  الإن�شاين،  الوعي  ون�شر 
بالدم وذلك يف اإطار الت�شجيع على امل�شاركة يف حملة 

ح�شة غذائية واألفني و 500 وحدة �شحية للنازحني 
ال�شوريني واألف وحدة غذائية جلمعيات اأهلية و 500 
وحدة �شحية للفل�شطينيني. واأو�شح البيان اأن املوؤ�ش�شة 
ال�شوريني  ال��ن��ازح��ني  ع��ن  للتخفيف  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دم 
والفل�شطينيني الذين يعانون �شعوبات العي�س الكرمي 
خ��ا���ش��ة خ���الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ب�����ش��ب��ب ال���ظ���روف التي 
العربي  اللبناين  للهالل  ال�شكر  موجها  بهم..  حتيط 
للم�شتحقني  امل�شاعدات  لإي�����ش��ال  ال��دائ��م  تعاونه  على 
اأن موؤ�ش�شات العمل اخلريي  اأنحاء لبنان. يذكر  يف كل 
توزع  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  مقدمتها  ويف  الإم��ارات��ي��ة 
امل�شاعدات الإغاثية على النازحني ال�شوريني يف الأردن 
منطقة  يف  الإردين  الإم��ارات��ي  املخيم  واأق��ام��ت  ولبنان 
مريجيب الفهود �شرقي مدينة الزرقاء الأردنية وتقدم 
كما  املخيم.  يف  ال�شوريني  للنازحني  متميزة  خ��دم��ات 
ال�شوريني يف  اإغاثية وطبية للنازحني  تقدم م�شاعدات 
خميم الزعرتي على احلدود الأردنية ال�شورية بجانب 

تقدمي امل�شاعدات للنازحني ال�شوريني يف لبنان. 

•• بريوت-وام:

اأحمد احلبتور لالأعمال اخلريية  ب��داأت موؤ�ش�شة خلف 
اأم�س الول املرحلة الأوىل من توزيع امل�شاعدات الغذائية 
والفل�شطينيني  ال�شوريني  ال��ن��ازح��ني  على  وال�شحية 
املبارك.  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  وذل��ك  لبنان  يف 
عنوان  حتمل  التي  احلملة  من  الأوىل  املرحلة  �شملت 
قافلة اخلري ل�شهر رم�شان املبارك توزيع مواد غذائية 
واأدوية على النازحني ال�شوريني وجمعيات اأهلية لبنانية 
وفل�شطينية يف �شمال لبنان وعدد من املناطق اللبنانية 
وذلك بالتعاون والتن�شيق مع قطاع الإغاثة والطوارىء 
يف حركة النا�شريني الأح��رار الهالل اللبناين العربي 
غذائية  وح��دة  األ��ف  توزيع  الأوىل  املرحلة  وت�شمنت   .
يف  ال�شوريني  النازحني  على  و�شحية  دوائ��ي��ة  واأخ���رى 
مناطق عكار واملنية وال�شنية ودير عمار. وقالت موؤ�ش�شة 
الوحدات  اأن جمموع  لها  بيان  اأحمد احلبتور يف  خلف 
 500 و  األ��ف��ني  تبلغ  احلملة  �شتوزعها  التي  الغذائية 

•• دبي-الفجر:

ال�شاعر  حم����م����د  ج����ا�����ش����م  اأع�����ل�����ن 
م����دي����ر م����رك����ز خ�����دم�����ات امل�����دار������س 
ع�����ش��و جم��م��وع��ة م���راك���ز الأع���م���ال 
ال��ت��اب��ع��ة مل���وا����ش���الت الإم���������ارات اأن 
ت���وف���ري خدمة  ����ش���ت���ب���داأ  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
املدر�شية  احل���اف���الت  يف  الإ�����ش����راف 
والثالثة  الثانية  احللقتني  مل��دار���س 
)الإعدادية والثانوية( للطالبات يف 
اإمارة دبي اعتباراً من العام الدرا�شي 

املقبل 2013-2014م.
 كما ك�شف ال�شاعر عن خطة لتعزيز 
ال�����ك�����ادر الإ�������ش������رايف يف احل����اف����الت 
املدر�شية يف الدولة، من خالل تعيني 
300 م�شرفة جديدة خالل الفرتة 
 200 تخ�شي�س  �شيتم  ال��ق��ادم��ة، 
مدار�س  ح��اف��الت  يف  للعمل  منهن 
�شيتم  اأن�����ه  اإىل  لف���ت���اً  دب�����ي،  اإم������ارة 
ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب امل�����ش��رف��ات اجلدد 
الأطفال،  مع  التعامل  مهارات  على 
والأمان،  ال�شالمة  �شروط  ومعرفة 
والت�شريعات  بالقوانني  وتوعيتهن 
املنظمة ملهنة الإ�شراف خالل عملية 

النقل املدر�شي.
الإمارات  موا�شالت  ت�شعى  وق���ال:   
ل��ت��ط��وي��ر وحتديث  دائ���م���ة  ب�����ش��ورة 
امل��ق��دم��ة يف ق��ط��اع النقل  خ��دم��ات��ه��ا 

املدار�س  �شعيد  على  �شواء  املدر�شي 
وبدعم  اخل���ا����ش���ة،  اأو  احل���ك���وم���ي���ة 
�شركائها  م����ن  وت����ع����اون  وت��ن�����ش��ي��ق 
الإ�شرتاتيجيني يف القطاع التعليمي 
وعلى راأ�شها وزارة الرتبية والتعليم 

وجمل�س اأبوظبي للتعليم.
الإمارات  موا�شالت  اأن  على  واأك���د   
تطبيق  على  م�شتمر  ب�شكل  حتر�س 
�شمان  يف  الإ����ش���رتات���ي���ج���ي  ه��دف��ه��ا 
مركز  يف  وت�شعهم  الطلبة  �شالمة 
�شبل  توفري  على  وتعمل  اهتمامها، 
الأمان والراحة لهم خالل رحلتهم 
امل��در���ش��ة، ومبا  واإىل  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة 
عنا�شر  ور�شا  ثقة  النهاية  يف  يعزز 
اأمور  اأول��ي��اء  م��ن  امل��در���ش��ي  املجتمع 

واإدارات مدر�شية ومناطق تعليمية.

اأن  اإىل  ال�������ش���اع���ر  ج���ا����ش���م  واأ������ش�����ار   
ب��رن��ام��ج احلقيبة  ت��ط��ب��ق  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
الإ�شرايف  كادرها  لتاأهيل  التدريبية 
يف احلافالت بعد اجتياز الختبارات 
واملقابالت ال�شخ�شية، حيث تت�شمن 
بها  تلتحق  تدريبية  دورات  ث��م��اين 
امل�شرفات على فرتات خمتلفة خالل 
ال��واح��د، وتتمحور  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
ح���ول ج��وان��ب ال��ت��ع��ام��ل م��ع الطلبة 
والإ���ش��ع��اف��ات الول��ي��ة وط��رق اإخالء 
وال�شالمة  الطوارئ،  اأثناء  احلافلة 
وال�������ش���ح���ة امل���ه���ن���ي���ة، واأخ����الق����ي����ات 

و�شلوكيات العمل.
 واأو�شح مدير مركز خدمات املدار�س 
وم�شرفات  م�شريف  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن 
ال���ن���ق���ل وال�������ش���الم���ة يف احل���اف���الت 
املدر�شية التابعة ملوا�شالت الإمارات 
يبلغ حالياً 2900 م�شرفاً وم�شرفة، 
وذلك ملدار�س مراحل ريا�س الأطفال 
واحللقة الأوىل يف الدولة.  واأ�شاف 
ال�شاعر اأن الهتمام ب�شالمة الطلبة 
�شرورياً  م��ط��ل��ب��اً  اأ���ش��ب��ح  امل��ن��ق��ول��ني 
يجب حتقيقه وم�شوؤولية جمتمعية 
م�شرتكة ما بني املوؤ�ش�شات والأفراد، 

ك��ون��ه ي��ع��ن��ى ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى اأجيال 
احلا�شر وامل�شتقبل، الذين هم ثروة 

وعماد كل نه�شة وتطور.
 يذكر اأن مركز خدمات املدار�س يوفر 
حالياً 1400 م�شرفاً وم�شرفة نقل 
و�شالمة حلافالت مدار�س اأبوظبي، 
لدبي  وم�����ش��رف��ة  م�����ش��رف��اً  و1180 
والإمارات ال�شمالية وال�شرقية، كما 
ل�شالح  وم�شرفة  م�شرفاً   90 توفر 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث��ان��وي��ة 
باأبوظبي، و115 لدار زايد للرعاية 

الإن�شانية.

اإميان احلمادي مدير جائزة متيز وفالك طيب اأثناء تربعها
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الأمن  جمل�س  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  دع��ت 
ال�شورية  احل�شار عن مدينة حم�س  لفك  عاجلة  ب�شورة  لالإنعقاد 
واحليلولة دون ارتكاب النظام ال�شوري وحلفائه جمازر وح�شية �شد 

اأهايل املدينة وريفها. 
ودعت دول املجل�س يف بيان لها معايل بان كي مون اأمني عام الأمم 
الأمم  ميثاق  مبوجب  ال�����ش��اأن  ه��ذا  يف  م�شوؤولياته  لتحمل  املتحدة 

املتحدة. 
تتابع  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  اإن  البيان  وق��ال 
بقلق ب��ال��غ ت��ط��ورات الأح�����داث يف ���ش��وري��ا واحل�����ش��ار اجل��ائ��ر الذي 
تفر�شه قوات النظام ال�شوري على مدينة حم�س متهيدا لإقتحامها 
بدعم وم�شاندة ع�شكرية من ميلي�شيات حزب اهلل اللبناين حتت لواء 

احلر�س الثوري الإيراين.
 و�شدد على اأنه يف ظل ا�شرار النظام ال�شوري على عمليات التطهري 
وا�شتخدامه  حم�س  ري��ف  يف  م��وؤخ��را  ح��دث  كما  والطائفي  الإث��ن��ي 
ال�شالح الكيماوي �شد ال�شعب ال�شوري فاإن ا�شتمرار احل�شار اخلانق 
ال�شوري  النظام  باإرتكاب  ينذر  الإن�شانية  على حم�س هو عمل �شد 

جمزرة مروعة بحق اأهايل حم�س وريفها. 

قتل ثمانية عنا�شر �شابقني يف قوات ال�شحوة، بعد اختطافهم من 
منازلهم فجر الثنني يف ناحية امل�شاهدة، �شمال بغداد، ح�شبما افادت 

م�شادر امنية وطبية.
ثمانية  ان  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  الداخلية  وزارة  يف  م�شدر  وق���ال 
ا�شخا�س كانوا �شابقا يف قوات ال�شحوة ، اختطفوا بعد منت�شف ليل 

)الحد( وعرث على جثثهم �شباح ام�س .
ال�شحايا  اجلي�س خطفوا  ق��وات  زي  ي��رت��دون  م�شلحني  ان  واو���ش��ح 
ناحية  يف  متفرقة  م��ن��ازل  م��ن  الليل،  منت�شف  بعد  الثانية  ح��واىل 
جثثهم  على  ال�شرطة  وع���رثت  ب��غ��داد(  �شمال  كلم   30( امل�����ش��اه��دة 

�شباحا مقتولني بالر�شا�س يف احدى الب�شاتني .
واكد م�شدر طبي يف م�شت�شفى الطارمية، �شمال بغداد، تلقي ثمانية 

جثث لرجال مقتولني بالر�شا�س يف الراأ�س وال�شدر.
وادت الهجمات املتكررة �شد قوات ال�شحوة اىل مقتل ثمانية وجرح 

املا�شي. ال�شبوع  خالل  القوة  هذه  عنا�شر  من  اخرين   18
و�شكلت قوات ال�شحوة يف ايلول �شبتمرب 2006، يف حمافظة النبار 
)غرب بغداد( وا�شتطاعت طرد الغالبية العظمى من تنظيم القاعدة 
هذه  عنا�شر  با�شتهداف  ا�شتمرت  القاعدة  ان  ال  املحافظة�  خ��ارج 

القوة ب�شكل متكرر رغم تراجع قوتها.

 
احلكومة  من  الثقة  �شحب  طرح  الرو�شي،  ال�شيوعي  احل��زب  يعتزم 
اأمام جمل�س الدوما على خلفية تعامل وزير التعليم والبحث العلمي 
ال��رو���ش��ي، دم��ي��رتي ل��ي��ف��ان��وف، م��ع م��ل��ف خ��ا���س ب��اأك��ادمي��ي��ة العلوم 

الرو�شية.
لرئي�س  الأول  النائب  عن  الرو�شية  نوفو�شتي  اأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
اجتماع  خالل  ميلنيكوف  اإيفان  ال�شيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة 
النيابية يف جمل�س الدوما �شنتناق�س  رئا�شة جمل�س احلزب وكتلته 
عملية بدء اإجراءات �شحب الثقة من احلكومة، وهي اإجراءات حتتاج 

ملوافقة 90 نائبا، ونحن لدينا يف املجل�س 92 مقعدا .
واأ�شار ميلنيكوف، اإىل اأن هذا املوقف اأثاره م�شروع خا�س باأكادميية 
التعليم  وزير  الذي طرحته احلكومة مببادرة من  الرو�شية  العلوم 
والبحث العلمي دميرتي ليفانونوف الذي يرى اأن اأكادميية العلوم 
الرو�شية موؤ�ش�شة مل تعد قادرة على احلياة ول م�شتقبل لها وبحاجة 

اإىل اإعادة هيكلة .
اأبريل  ني�شان  يف  وجهات  الرو�شي  ال��دوم��ا  يف  نيابية  كتل   3 وكانت 
التعليم  وزي��ر  ب��اإق��ال��ة  بوتني  ف��الدمي��ري  الرئي�س  اإىل  طلبا  املا�شي 
ال�شنة  خ��الل  ل��وزارت��ه  ال�شلبي  الأداء  خلفية  على  العلمي  والبحث 

الفائتة.

عوا�سم

�لريا�ص

مو�صكو

بغد�د

كريي ي�سعى اىل توحيد مواقف اليابان 
وكوريا اجلنوبية يف مواجهة بيونغ يانغ 

•• بندر �رسي بيغاوان-ا.ف.ب:

�شعى وزير اخلارجية المريكي جون كريي الثنني اىل توحيد اجلبهة �شد 
تطلعات كوريا ال�شمالية النووية لدى لقائه نظرائه من ال�شني واليابان 

وكوريا اجلنوبية.
اجتماع  يي على هام�س  وان��غ  ال�شيني  لقاء مع نظريه  اثناء  ك��ريي  وق��ال 
رابطة دول جنوب �شرق ا�شيا )ا�شيان( يف بروناي، ان الوزيرين اكدا ب�شدة 

جدية التزامهما بنزع ال�شلحة النووية يف كوريا ال�شمالية.
وا�شاف يف ت�شريحات مقت�شبة يف بداية الجتماع نتطلع اىل العمل معكم 

لتحقيق هذا الهدف .
التي اجرت ثالث جتربة  ال�شمالية  الرئي�شي لكوريا  وال�شني هي احلليف 

نووية لها يف �شباط فرباير وهددت مبهاجمة الوليات املتحدة.
وا�شاد م�شوؤولون امريكيون برو�شيا لتخاذها موقفا حا�شما من نظام كوريا 
الدولية. ومن بني  العقوبات  اط��ار  ج��ون��غ-اون، يف  كيم  بزعامة  ال�شمالية 
اخلطوات التي اتخذتها ال�شني اغالق بنك ال�شني احلكومي حل�شابه يف 
بنك كوري �شمايل حكومي. والتقى كريي كذلك بنظريه الياباين فوميو 
كي�شيدا ونظريه الكوري اجلنوبي يون بيونغ-�شي يف اجتماع م�شرتك. ومن 

املقرر ان جتري لقاءات منف�شلة بني كريي والوزيرين.
اننا جميعا وبالدنا نعمل بجد معا  الثالثي  اللقاء   وق��ال كريي يف بداية 
وقال  ال�شمالية.  كوريا  بينها  وم��ن  احل�شا�شة  الق�شايا  من  ع��دد  حل  على 
يون ان تطوير بيونغ يانغ ل�شلحة نووية لن يتم الت�شاهل معه مطلقا وان 
عليها ان تواجه مزيدا من العزلة والعواقب اخلطرية يف حال �شدور اية 

ا�شتفزازات عنها .

 

وا�سنطن تندد بق�سف حم�ض ودم�سق وتدعو حزب اهلل ملغادرة �سوريا فورًا 

قوات االأ�سد تخو�س معارك الإحكام قب�ستها على و�سط البالد

ا�سرائيل: عبا�س ت�سلم اقرتاحًا جديدًا بلوره نتنياهو وكريي ال�ستئناف املفاو�سات 

امريكا ترفع وترية م�ساعداتها للجي�س اللبناين 

بعد  رّده  ي�����ش��ّل��م  مل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
اأنه  ل��ل��ج��ان��ب الأم����ريك����ي، واأ�����ش����اف 
م�شت�شارا  بحث  قد  يكون  اأن  يتوقع 
ليفين�شطاين  ف�����ران�����ك  ك��������ريي، 
وج����ون����ث����ان �����ش����وارت���������س، الق�������رتاح 
املفاو�شني  كبري  مع  اجتماع  خ��الل 
الفل�شطينيني �شائب عريقات م�شاء 
ليفني  مع  و�شيلتقيان  الول،  اأم�س 
يت�شحاق  اخلا�س،  نتنياهو  ومبعوث 
موخلو. وقال عريقات خالل موؤمتر 
عبا�س،  مع  كريي  لقاء  بعد  �شحايف 
اإيجابية ومعّمقة  اإن املباحثات كانت 
اخ�����رتاق حتى  اأي  ي��ح��دث  ل��ك��ن مل 
املواقف  ال��ف��ج��وة يف  زال���ت  وم��ا  الآن 
اأفكار حمّددة  توجد  واإن��ه ل  قائمة، 
كريي،  ج��ول��ة  يف  اإليها  ل  التو�شّ مت 
البحث  قيد  زال��ت  م��ا  الق�شايا  واإن 
اإيجابية  ك��ان��ت  امل��ب��اح��ث��ات  اأن  رغ���م 
لالآن  نتائج  توجد  ل  لكن  ومعّمقة 
مبمار�شاتها  باأنها  اإ�شرائيل  واتهم   .
ال�����ش����ت����ي����ط����ان����ي����ة وه����������دم امل�����ن�����ازل 
الأرا�شي  وم�����ش��ادرة  الفل�شطينية 
ه��ي ال��ت��ي مت��ن��ع ح���دوث اخ����رتاق يف 
ويطالب   . ال�شالم  عملية  ا�شتئناف 
�شراح  باإطالق  الفل�شطيني  اجلانب 
توقيع  قبل  حوكموا  اأ���ش��رياً   123
املفاو�شات  وا�شتئناف  اأو�شلو  اتفاق 
ع��ل��ى اأ���ش��ا���س ح����دود ال���ع���ام 1967 

ووقف البناء يف امل�شتوطنات.
وق����ال����ت ���ش��ح��ي��ف��ة )م����ع����اري����ف( اإن 

الق�شة  ن�����ش��ف  ي������روي  ج���ان���ب  ك����ل 
. واأ�شارت  ت��ربي��ر م��وق��ف��ه  اأج���ل  م��ن 
متوقعاً  ل��ي�����س  اأن����ه  اإىل  )م��ع��اري��ف( 
اأن ي��ق��وم ك���ريي ب��ج��ول��ة ج��دي��دة يف 
املنطقة �شمن جهوده لإحياء عملية 
املفاو�شات خالل  وا�شتئناف  ال�شالم 
املقبلة، وذلك لأن  الثالثة  الأ�شابيع 
�شفري الوليات املتحدة يف اإ�شرائيل، 
الوليات  اإىل  غ����ادر  ����ش���اب���ريو،  دان 
اأ�شابيع.   3 اإج��ازة ت�شتمر  املتحدة يف 
وغ�����ادر ك���ريي اإ���ش��رائ��ي��ل ب��ع��د ظهر 
باإمكان  اأمله  الول، وعرّب عن  اأم�س 
اجلانبني  ب��ني  املفاو�شات  ا�شتئناف 
املنطقة.  يف  ل����ه  م��ق��ب��ل��ة  ج���ول���ة  يف 
وق���ال يف م��وؤمت��ر �شحفي ع��ق��ده يف 
مطار بن غوريون ال��دويل ق��رب تل 
تقّدم حقيقي  اإن��ه مت حتقيق  اأب��ي��ب، 
الإ�شايف  العمل  واإن��ه مع قليل من   ،
اليد  متناول  يف  املفاو�شات  �شتكون 
الفجوات �شغرية  اإن  ك��ريي  وق��ال   .
جدا الآن... وما كنت �شاأفعل ذلك لو 
اأنه لن ينجح، واإذا ا�شتغرق  اعتقدت 
اأ�شبوعني  اأو  اأ���ش��ب��وع��اً  الأم�����ر  ه���ذا 
اآخ���ري���ن، ف��ه��ذا ل ���ش��يء م��ق��اب��ل ما 
اأنه  وت��اب��ع   . وحتقيقه  فعله  ن��ح��اول 
العالقة،  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ب��ع�����س  ت��وج��د 
لكني واث���ق م��ن اأن��ن��ا م���وج���ودون يف 
امل�شار ال�شحيح، ويعمل اجلانبان من 
ال�شحيح،  املكان  اإىل  الو�شول  اأج��ل 

فهما يوؤمنان باأن هذا ممكن .

ع��ل��ى ت��ع��ّه��د اأم���ريك���ي ب�����ش��اأن حدود 
العام 1967 والكتفاء على جتميد 
الكتل  خ���ارج  امل�شتوطنات  يف  ال��ب��ن��اء 
باملقابل  طالب  لكنه  ال�شتيطانية، 
ال�123  الأ�����ش����رى  ����ش���راح  اإط������الق 
جميعهم، الذين �شجنوا قبل اأو�شلو. 
نتنياهو رف�س  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
بداأت  هنا  م��ن  واإن���ه  عبا�س،  اق���رتاح 
امل���ت���ب���ادل���ة، فيما  ل��ع��ب��ة الت���ه���ام���ات 

 60 ���ش��راح  ب��اإط��الق  تعهد  نتنياهو 
الفل�شطينيني  الأ���ش��رى  ه���وؤلء  م��ن 
وت��ع��ّه��د بتجميد  3 م��راح��ل،  وع��ل��ى 
الواقعة  امل�����ش��ت��وط��ن��ات  يف  ال���ب���ن���اء 
الكربى  ال�شتيطانية  الكتل  خ���ارج 
م��ن خ��الل ات��خ��اذ ق��رار يف احلكومة 
ال�شيا�شية  ل����ل���������ش����وؤون  امل���������ش����ّغ����رة 
الكتل  داخ��ل  البناء  وجلم  والأمنية، 
ال�شرقية.  القد�س  يف  وامل�شتوطنات 

نتنياهو  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
اعترب موافقته على تنفيذ ذلك اأنها 
خطوات لبناء الثقة ولي�س ا�شت�شالماً 
ل�شروط م�شبقة ، واأن نتنياهو طالب 
ع��ب��ا���س عن  ي���رتاج���ع  اأن  امل��ق��اب��ل  يف 
على  امل��ف��او���ش��ات  با�شتئناف  مطلبه 
وتبادل   1967 العام  ح��دود  اأ�شا�س 
اأرا�شي. وتابعت ال�شحيفة اأن عبا�س 
املوافقة  بينها  ت��ن��ازلت  ق���ّدم  اأي�����ش��اً 

النائب االأول لرئي�س الربملان العراقي يرتاجع عن ا�ستقالته 
اأنه  والعديد من املنظمات والهيئات الر�شمية وال�شعبية، راأت 
من ال�شروري عدم ترك امل�شوؤولية.. وتغليب امل�شلحة العامة 

على اخلا�شة .
وا�شار ال�شهيل يف البيان اىل اأن ذلك دفعه اىل �شحب ا�شتقالته 
رئا�شة  امل�شوؤولية يف هيئة  الوظيفة وحتمل  باأداء  والإ�شتمرار 

جمل�س النواب .
وم���ن ج��ان��ب��ه، رح���ب ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ام�����س ب��ق��رار �شحب 

ا�شتقالة ال�شهيل.
بيان،  يف  العطية،  خالد  الوطني  التحالف  رئي�س  نائب  وق��ال 
ان التحالف الوطني يرحب بقرار النائب ال�شهيل العدول عن 

قرار ا�شتقالته .

•• بغداد-يو بي اأي:

اأعلن النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب العراقي املنتمي اىل 
التيار ال�شدري، ق�شي ال�شهيل، ام�س الإثنني، �شحب ا�شتقالته 
من من�شبه والتي �شبق اأن قدمها اىل رئا�شة املجل�س قبل نحو 

اأ�شبوعني لأ�شباب و�شفها باخلا�شة.
وقال مكتب ال�شهيل يف بيان، اإن �شحب الإ�شتقالة جاء نتيجة 
وملا  ال�شيا�شية،  للمنا�شدات  وا�شتجابة  الدين  رج��ال  ن�شيحة 

يرتتب عليها من ا�شطراب واأ�شرار .
الوطني  والتحالف  الربملان،  رئا�شة  هيئة  اأن  البيان  وا�شاف 
والوطنية،  ال�شيا�شية  وال�شخ�شيات  الربملانية  الكتل  وجميع 

وظائف يف اجلي�س وقطاع المن.
وق���ال���ت ق����وات الم����ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ان 
مقاتلي جماعة حزب اهلل منت�شرون 
الريفية  امل��ن��اط��ق  ي��ب��دو يف  م���ا  ع��ل��ى 

حول حم�س .
وق���ال ن��ا���ش��ط ي��دع��ى اأن����ور اب���و وليد 
املعار�شة م�شتعدة  ان كتائب مقاتلي 
خلو�س قتال طويل خالفا ملا حدث 
ريف  يف  وتلكلخ  الق�شري  ب��ل��دت��ي  يف 
لبنان  م����ع  احل�������دود  ق�����رب  ح��م�����س 
واللتني �شقطتا يف ايدي قوات ال�شد 

خالل ال�شابيع املا�شية.
واأ�����ش����اف  ن��ت��ح��دث ع���ن ح����رب مدن 
خ��ط��رية يف ح��م�����س. ل ن��ت��ح��دث عن 
مبان متناثرة يف بلدة معزولة ولكن 
توفر  وا���ش��ع��ة  ح�شرية  منطقة  ع��ن 

غطاء كبريا.
الر�شمية  الع�����الم  و���ش��ائ��ل  وذك�����رت 
اأوك�����ارا وجتمعات  ان اجل��ي�����س  دم���ر 
اأحياء يف حم�س  لالرهابني  يف عدة 

واأحرز  تقدما كبريا  يف اخلالدية.
الربيطاين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
يوقف   ان  ال�شد  على  ان  هيج  وليام 
ال���وح�������ش���ي  ع���ل���ى حم�س  ه���ج���وم���ه 
وي�شمح بو�شول تام ملنظمات الغاثة 

الن�شانية اىل البالد.
وت�شبب ال�شراع ال�شوري يف ا�شتفحال 
ال��ت��ن��اح��ر ال��ط��ائ��ف��ي امل��ع��ق��د يف لبنان 
واندلع قتال بني العلويني املوؤيدين 
مناه�شة  �شنية  وميلي�شيات  لال�شد 
له يف مدينة طرابل�س ال�شمالية مما 

اأدى اىل مقتل ع�شرات ال�شخا�س.
ال�شورية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
طائرة  ا����ش���ق���اط  مت  ان�����ه  ل���الن���ب���اء 
�شبعة موظفني من  تنقل  هليكوبرت 
اىل  طريقهم  يف  كانوا  الرتبية  زارة 
على  ل��ال���ش��راف  ال�شمال  يف  منطقة 
الوكالة  اأ�شافت  املدار�س.  امتحانات 
ان املوظفني ال�شبعة وطاقم الطائرة 

قتلوا.
ا�شقطت  الطائرة  ان  الوكالة  وقالت 
يف اط�����ار  خم��ط��ط اج���رام���ي لوقف 

م�شرية احلياة الطبيعية .
الطائرة  ان  باملعار�شة  ن�شطاء  وق��ال 
ك��ان��ت حت��م��ل ام�����دادات لث��ن��ت��ني من 
القرى ال�شيعية �شمايل مدينة حلب 

حيث ينت�شر مقاتلو حزب اهلل.

•• عوا�سم-وكاالت:

بالهجمات  املتحدة  ال��ولي��ات  ن���ددت 
امل�شتمرة التي ينفذها نظام الرئي�س 
ال�����ش��وري ب�����ش��ار الأ����ش���د ع��ل��ى حم�س 
ودم�������ش���ق، ودع�����ت امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
ذلك،  وق��ف  عليه  ان  ل��ه  يو�شح  لأن 
من  وغ��������ريه  اهلل  ح������زب  م���ط���ال���ب���ة 
اإىل  اإي��ران  تدعمهم  الذين  املقاتلني 

مغادرة �شوريا فوراً.
وزارة  با�شم  املتحدثة  نائب  واأ���ش��در 
باتريك  الأم����ريك����ي����ة  اخل����ارج����ي����ة 
الوليات  ان  فيه  ق��ال  بياناً  فنرتيل 
امل�شتمرة  بالهجمات  ت��ن��دد  امل��ت��ح��دة 
ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا ن���ظ���ام الأ�����ش����د على 
جمموعات مدنية يف حم�س ودم�شق 
. واأ�شاف نحن ندعو اأع�شاء املجتمع 
الأ�شد  لنظام  يو�شحوا  لأن  ال��دويل 
ان عليه اأن يوقف هذه الهجمات فوراً 
الإن�شانية،  للمنظمات  ف��وراً  وي�شمح 
املتحدة  الأمم  وك����الت  ذل���ك  يف  مب��ا 
الآمن  بالدخول  الأحمر،  وال�شليب 
لإجالء امل�شابني وتوفري عالج طبي 
والمتثال  احل��ي��اة،  تنقذ  واإم�����دادات 

لقانون حقوق الإن�شان الدويل .
مربر  ل  ان  ع���ل���ى  ف���ن���رتي���ل  و�����ش����دد 
امل�شاعدات  و���ش��ول  الأ���ش��د  نظام  ملنع 
و�شوف  ح���م�������س،  اإىل  الإن�������ش���ان���ي���ة 
الع�شكري  املجل�س  تزويد  يف  ن�شتمر 
امل�شاعدة  ت��ن�����ش��ي��ق  ووح�����دة  الأع���ل���ى 
ال�شوري  املعار�شة  لئتالف  التابعة 
ونقف  احليوية،  الطبية  بالإمدادات 
تن�شيق  يف  مل�����ش��اع��دت��ه��م  م�����ش��ت��ع��دي��ن 

وتاأمني م�شاعدة طارئة .
واأك��د ان اأم��ريك��ا ما�شية يف ب��ذل كل 
يف  يعانون  من  مل�شاعدة  ممكن  جهد 

�شوريا.
وق���ال ن��ح��ن ن��دي��ن ه��ج��م��ات مقاتلي 
ح���زب اهلل امل���دع���وم م��ن اإي�����ران على 
مدن �شورية، فيما ي�شاعدون النظام 
ال�شعب  ملطالبة  الوح�شي  قمعه  يف 
ال�شوري امل�شروعة باحلرية والكرامة 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة، ون��دع��و ح���زب اهلل 
وغريه من املقاتلني الذين تدعمهم 

اإيران اإىل مغادرة �شوريا فوراً .
واأ�شاف فنرتيل انه يف وجه هجمات 
ال�������ش���وري م���ن دون ه����وادة  ال���ن���ظ���ام 

ال�شلحة  ال����ش���د  ق�����وات  ا���ش��ت��خ��دام 
اخفاق  ب��ع��د  امل��دي��ن��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ة يف 
نتائج  اي  حتقيق  يف  ال��ن��ظ��ام  حملة 

مهمة.
وياأتي الهجوم بعدما حققت القوات 
جماعة  مقاتلي  من  بدعم  ال�شورية 
حزب اهلل انت�شارات يف قرى وبلدات 
يف حم��اف��ظ��ة ح��م�����س ب���ال���ق���رب من 

احلدود اللبنانية.
وذك�������������رت م�����������ش�����ادر ل���ل���م���ع���ار����ش���ة 
ق����وات  ت����ق����دم  اأن  ودب���ل���وم���ا����ش���ي���ون 
احل�شار  ت�����ش��دي��د  اىل  اأدى  ال����ش���د 
رئي�شي  طريق  وت��اأم��ني  حم�س  على 
يوؤدي اىل معاقل حزب اهلل يف لبنان 
املناطق  يف  ل��ل��ج��ي�����س  ق���واع���د  واىل 
قرب  العلويون  عليها  ي�شيطر  التي 
الرئي�شي  امل��دخ��ل  ال�شوري  ال�شاحل 
التي  ال���رو����ش���ي���ة  ل��ت��دف��ق ال���ش��ل��ح��ة 
القوة  يف  ا�شا�شية  ميزة  ال�شد  متنح 

امل�شلحة.
األ���ف   100 ي��ق��ل ع���ن  م���ا ل  وق���ت���ل 
النتفا�شة  ان�������دلع  م���ن���ذ  ���ش��خ�����س 
ال�شورية يف مار�س اذار 2011 �شد 
حكم عائلة ال�شد امل�شتمر منذ اربعة 
ع��ق��ود ل��ت�����ش��ب��ح الن��ت��ف��ا���ش��ة الكرث 

الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد ق�شفت 
مقاتلو  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��ط��ر  م���ن���اط���ق 
املعار�شة يف مدينة حم�س باملدفعية 
ام�س الول يف ثاين يوم  والطائرات 

من هجومها يف و�شط �شوريا.
مقاتلي  اأن  ال���ن�������ش���ط���اء  واأ�������ش������اف 
و�شط  يدافعون عن  الذين  املعار�شة 
حم�س القدمية وخم�شة احياء �شنية 
م��ت��اخ��م��ة ���ش��دوا اىل ح��د ك��ب��ري يوم 
ال�شد  ل��ق��وات  ب��ري��ا  هجوما  ال�شبت 
بدعم من جماعة حزب اهلل اللبنانية 
ا�شتباكات  وق���وع  ع��ن  اب��ل��غ��وا  لكنهم 
املدينة  داخ��ل  قتلى  و�شقوط  جديدة 

الحد.
وقال حممد مروح الن�شط باملعار�شة 
يف حم�س ان ما ل يقل عن 25 من 
اربعة  بينهم  لال�شد  املوالية  القوات 
قتلوا  اهلل  مقاتلي جماعة حزب  من 
يف ح��م�����س خ���الل ال�����ش��اع��ات الرب���ع 
ال�شعب  وم��ن  امل��ا���ش��ي��ة.  والع�شرين 
�شوريا  الن��ب��اء يف  ه��ذه  م��ن  التحقق 
حيث ل ت�شتطيع و�شائل الع��الم يف 

املعتاد تغطية الحداث بحرية.
ال�شوري  ال��وط��ن��ي  الئ���ت���الف  وق����ال 
امل���ع���ار����س يف ب���ي���ان ان����ه ي��خ�����ش��ى من 

ما  كيميائية،  لأ�شلحة  وا�شتخدامه 
زال���ت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة تقف بحزم 
ال���������ش����وري يف  ال�������ش���ع���ب  ج����ان����ب  اإىل 

معركته من اأجل احلرية .
املجتمع  و�شع  �شنة  قبل  ان��ه  واأردف 
ال������دويل اإط������ار ع��م��ل ل��ل��ت��و���ش��ل اإىل 
بيان  عرب  لالأزمة  دائ��م  �شيا�شي  حل 

جنيف .
وت���اب���ع ف��ن��رتي��ل ب��غ��ي��ة وق����ف اإراق�����ة 
ال�شعب  م��ع��ان��اة  وت��خ��ف��ي��ف  ال���دم���اء 
ال�شوري، جندد تاأكيد التزامنا باإطار 
دعم  با�شتمرار  ونتعهد  ه��ذا  العمل 
واملجل�س  ال�شورية  املعار�شة  ائتالف 
املوازنة  لتغيري  الأع���ل���ى  ال��ع�����ش��ك��ري 
اإىل حل  وال���ت���و����ش���ل  الأر��������س  ع��ل��ى 
للنزاع  التفاو�س  على  يقوم  �شيا�شي 

ال�شوري .
وختم بالقول ان اتفاق جنيف يق�شي 
مب��م��ار���ش��ة ج��ه��از ح��اك��م ان��ت��ق��ايل كل 
على  يقوم  واأن  التنفيذية  ال�شلطات 
اأ����ش���ا����س الت���ف���اق امل���ت���ب���ادل، ومب����ا ان 
الأ�شد  بقاء  اأب���داً  تقبل  لن  املعار�شة 
ل��ه يف العملية  يف احل��ك��م، ف��ال مكان 

النتقالية .
من جهة اخرى قال ن�شطاء ان قوات 

دموية يف ثورات الربيع العربي.
القلية  ال�������ش���وري  ال�������ش���راع  وي�����ش��ع 
ال�شد  ال��ي��ه��ا  ينتمي  ال��ت��ي  ال��ع��ل��وي��ة 
اي��ران وجماعة حزب  واملدعومة من 
اهلل يف مواجهة مقاتلني من ال�شنة. 
منهم  ال�شنة  من  جماهدون  وان�شم 
مقاتلون من القاعدة يف العراق اىل 

القتال اي�شا.
لال�شد  املوالية  ال��ق��وات  تقدم  واأث���ار 
ملقاتلي  ال���دول���ي���ني  ال���داع���م���ني  ق��ل��ق 
املتحدة  الوليات  دفع  مما  املعار�شة 
دعمها  ����ش���ت���ك���ث���ف  ان����ه����ا  ل�����الع�����الن 
ال���ع�������ش���ك���ري ل���ل���م���ع���ار����ش���ة. وذك�����رت 
العربية  اململكة  ان  خليجية  م�شادر 
ا�شلحة  بت�شليم  ع��ج��ل��ت  ال�����ش��ع��ودي��ة 

متطورة ملقاتلي املعار�شة ال�شورية.
امراأة  ان  املعار�شة  يف  ن�شطاء  وق��ال 
وط���ف���ال ق��ت��ال يف غ�����ارة ج���وي���ة على 
مدينة حم�س القدمية التي يقطنها 
واأظ���ه���رت لقطات  امل��دن��ي��ني.  م��ئ��ات 
النرتنت  على  ن�شطاء  بثها  م�شورة 
ا����ش���خ���ا����ش���ا ي���ح���م���ل���ون اجل���ث���ت���ني يف 
يحمل  رج��ال  اظ��ه��رت  كما  غطائني 
طفال م�شابا بجرح غائر يف الراأ�س.

قوات  مع  املعار�شة  مقاتلو  وا�شتبك 
يف  ب��دب��اب��ات  مدعومة  لال�شد  تابعة 
تربط  التي  القدمية  املغطاة  ال�شوق 
اخلالدية  ب��ح��ي  ال���ق���دمي���ة  امل���دي���ن���ة 
ك��ان��ت يف  اف���راد قبائل  ال���ذي يقطنه 

طليعة التمرد امل�شلح.
وق����ال ن��ا���ش��ط ي��دع��ى اب���و ب���الل من 
اي  اح���راز  الخ��ف��اق يف  بعد  حم�س  
النظام  ي���ح���اول  ام�������س  ك��ب��ري  ت���ق���دم 
قطع الطريق بني اخلالدية واملدينة 

القدمية.
طائفيا  ه���ج���وم���ا  ن�����رى  واأ�������ش������اف  
اجلي�س  اتخذ  حم�س.  على  بامتياز 
القوات  معظم  تتاألف  ث��ان��وي��ا.  دورا 
املهاجمة من ميلي�شيات علوية تتلقى 

توجيهات من جماعة حزب اهلل.
ال�شنة  م��ن  اغلبها  م��دي��ن��ة  وح��م�����س 
وتقع عند تقاطع طرق �شريعة على 
�شمايل  ك��ي��ل��وم��رتا   140 م�����ش��اف��ة 
دم�شق. لكن عددا كبريا من العلويني 
معظمها  اح��ي��اء  يف  لل�شكن  ق��دم��وا 
العقود  خ����الل  وم���ع���زول���ة  ج���دي���دة 
على  ح�شولهم  بعد  املا�شية  القليلة 

جي�س االإحتالل يعتقل 7 فل�سطينين يف ال�سفة 
•• ال�سفة-يو بي اأي:

اعتقل اجلي�س الإ�شرائيلي، ثالثة فل�شطينيني يف ال�شفة الغربية ،لريتفع بذلك عدد الذين مت اعتقالهم ام�س الثنني اىل 
�شبعة.

وقال م�شدر حقوقي اإن قوات من اجلي�س الإ�شرائيلي اقتحمت بلدة حوارة جنوب نابل�س واعتقلت رئي�س بلدية البلدة نا�شر 
جهاد مف�شي ،وال�شقيقني عارف واأحمد خالد ال�شفدي.

وكان اجلي�س ال�شرائيلي اعتقل يف وقت �شابق اأربعة فل�شطينيني. ونقلت وكالة الأنباء الفل�شطينية الر�شمية )وفا( عن م�شدر 
اأمني قوله، اأن قوات الحتالل اعتقلت ال�شاب حممد وليد العزة)23 عاما (، بعد مداهمة منزل والده �شمال بيت حلم .

من جهة اأخرى نقلت )وفا( عن الناطق الإعالمي با�شم اللجنة ال�شعبية ملقاومة ال�شتيطان يف بلدة بيت اأمر �شمال اخلليل 
حممد عو�س قوله اأن قوات الحتالل اعتقلت من منطقة �شافا بالبلدة كال من: حممود عماد اخليل )20عاما( ، و�شيف 
اأبو دية )17عاما(، وح�شان ادم اخليل )16عاما(، بعد تفتي�س منازلهم والعبث مبحتوياتها، ومت اقتيادهم اإىل  ك�شاب علي 

مع�شكر ع�شيون .

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ام�س  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  �شحيفة  ذك����رت 
اخل����ارج����ي����ة  وزي���������ر  اأن  الث������ن������ني، 
�شّلم  ك���������ريي،  ج�������ون  الأم�������ريك�������ي 
حممود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال���رئ���ي�������س 
اهلل  رام  يف  لقائهما  خ���الل  ع��ب��ا���س، 
بلوره  جديداً  اقرتاحاً  الول،  اأم�س 
ال��وزي��ر الأم��ريك��ي ورئ��ي�����س ال���وزراء 
خالل  تنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي 
)هاآرت�س(  �شحيفة  ونقلت  لقائهما. 
عن موظف حكومي اإ�شرائيلي رفيع 
اجلديد  امل��ق��رتح  اإن  ق��ول��ه  امل�شتوى 
ل�شتئناف  وم��ع��ادلت  مبادئ  ي�شمل 
اخلطوات  م���ن  وع������دداً  امل���ح���ادث���ات، 
التي اأعربت اإ�شرائيل عن ا�شتعدادها 
ا�شتئنافها.  وب��ع��د  ق��ب��ل  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
هذا  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ������ش�����ارت 
لالجتماع  ن��ت��ي��ج��ة  ه����و  الق��������رتاح 
ب���ني ك����ريي ون��ت��ن��ي��اه��و ال�����ذي عقد 
قبيل  ح��ت��ى  وا���ش��ت��م��ر  ال�شبت  م�����ش��اء 
ف��ج��ر الأح�����د، و���ش��ارك��ت ف��ي��ه وزيرة 
طاقم  ورئي�شة  الإ�شرائيلية  ال��ع��دل 
الفل�شطينيني،  م����ع  امل���ف���او����ش���ات 
ت�شيبي ليفني، وم�شت�شارون. وقالت 
ال�شحيفة اإن املوظف رف�س الك�شف 
ال��ذي قّدمه  عن م�شمون الق��رتاح 
الوزير  م��غ��ادرة  قبل  لعبا�س  ك��ريي 
ل��ك��ن املوظف  امل��ن��ط��ق��ة.  الأم���ريك���ي 
اجلانب  اأن  على  ���ش��ّدد  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

•• بريوت-يو بي اأي:

اأع��ل��ن ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ول��ي��م ب��رين��ز، ام�س 
اللبناين  للجي�س  امل�شاعدات  وت��رية  �شرتفع  ب��الده  اأن  الثنني، 
وال�شتقرار  الأم��ن  حفظ  يف  اأ�شا�شي  ب��دور  يقوم  اأن��ه  خ�شو�شاً 
اأعلن خالل  اإن برينز  البالد. وق��ال بيان رئا�شي لبناين،  داخ��ل 
ام�س  �شليمان يف بريوت  اللبنان مي�شال  الرئي�س  مباحثاته مع 
اأن الإدارة الأمريكية �شرتفع وترية امل�شاعدات للجي�س اللبناين، 

خ�شو�شاً واأنه يقوم بدور اأ�شا�شي يف حفظ الأمن وال�شتقرار يف 
الداخل. واأبلغ برينز الرئي�س اللبناين، تاأييد الرئي�س الأمريكي 
اأوب��ام��ا ونائبه جو بايدن ووزي��ر اخلارجية ج��ون كريي،  ب��اراك 
ال�شتقرار  على  للحفاظ  املرحلة  ه��ذه  به يف  يقوم  ال��ذي  للدور 
واأ�شاف  �شوريا.  ح��ول  بالنف�س  الناأي  �شيا�شة  واتباع  الداخلي، 
البيان اأن املباحثات تطرقت اىل الأو�شاع يف املنطقة، وخ�شو�شاً 
 2 جنيف  موؤمتر  انعقاد  �شاأن  يف  اجلارية  وامل�شاورات  �شوريا  يف 
، والت�شديد الأمريكي واللبناين على �شرورة اإيجاد حل �شلمي 

لالأزمة ال�شورية وعدم التدّخل اخلارجي يف ال�شراع الدائر يف 
الداخل. واأ�شار اىل اأن املباحثات تناولت اأي�شاً مو�شوع مفاو�شات 
الأو�شط وال�شتعدادات الأمريكية لإطالقها  ال�شرق  ال�شالم يف 
�شل�شلة  بعد  والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  بني  قريب  وق��ت  يف 
ات�شالت جترى مع الطرفني يف هذا الإطار . واأ�شار برينز اىل 
ا�شتعداد بالده الكامل مل�شاعدة  النازحني من �شوريا و  مو�شوع 
لالأمم  العمومية  واجلمعية  الأم���ن  جمل�س  خ��الل  م��ن  لبنان 

املتحدة والدول واملنظمات القادرة يف تخفيف الأعباء عنه .
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العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1010 ت  عمل -م ر- ت- اأظ (
بنغالدي�س       اجلن�شية:  احل�شني  ابو  ليت  الدين  كمال  التنفيذ/حممد  طالب 
املنفذ �شده : الزمرد املا�شي للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  املطلوب 
اعالنه: الزمرد املا�شي للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/620 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/7/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/934 ت  اجر -م ر- ت- اأظ (
المارات    اجلن�شية:  العقارية  اخل�شراء  المارات  التنفيذ/�شركة  طالب 
املنفذ �شده : الراحة لند للو�شاطة التجارية اجلن�شية: المارات  املطلوب 
اعالنه:  الراحة لند للو�شاطة التجارية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/14 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1286 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  كربيا  جولم  ح�شني  التنفيذ/ازجور  طالب 
�شده : �شركة نور ال�شهامة لل�شيانة وخدمات التنظيف اجلن�شية: المارات     
املطلوب اعالنه:   �شركة نور ال�شهامة لل�شيانة وخدمات التنظيف اجلن�شية: 
ال�شند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
وحدد  ب-اأظ   ع-  م  جز-  2012/2969عم  رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/14 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -  الكائنة باملحكمة 
تفاديا  اعاله.  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/230 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
 : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  اجلعيدي  عبداهلل  التنفيذ/�شامل  طالب 
مدر�شة ا�شبال القد�س اخلا�شة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  موؤ�ش�شة 
ابو عادل للنقليات العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/687 
 2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ر-ب-  م  كل-  مد 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ -ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3304 ت  عمل -م ر- ت- اأظ (
او�شتني   : �شده  املنفذ  امريكا  اجلن�شية:  عقيله  راجي  التنفيذ/امين  طالب 
اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ابوظبي  بيه-  ال  ال  �شميث-لورد 
او�شتني �شميث-لورد ال ال بيه- ابوظبي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2011/511 عم كل- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/7/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/407 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/م�شرف الهالل اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : را�شد رفيق 
�شودري  رفيق  را�شد  اعالنه:  املطلوب  باك�شتان   اجلن�شية:  حممد  �شودري 
حممد اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1374 جت جز- م ت-ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - ابوظبي 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعالن بالن�سر 

ايجارات   )  2013/1224( رق��م  رق���م   الق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
ابوظبي(   ( الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  جلنة  ام��ام  املنظورة 
�شركة اخلليج الول  املدعي/  واملرفوعة من  الرابعة  اللجنة 
للمقاولت  املدعى عليه/�شما طيبة  اع��الن  وذل��ك   العقارية 
الحد  ي��وم  جل�شة  ال��دع��وى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شرا  العامة 
املوافق 2013/7/14 يف ال�شاعة 1 ظهرا يف مقر اللجنة وذلك 

على نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعالن بالن�سر 

تقرر يف الق�شية رقم  رقم )2013/1061 ( منازعات ايجارية املنظورة 
من  واملرفوعة  الوىل(  )اللجنة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام 
ع��ل��ي��ه/1- عاطف  امل��دع��ى  ال��ع��ق��اري��ة، لع���الن  امل��دع��ى/ موؤ�ش�شة متكن 
حممد  ر�شوان  وميثلها/  العقارية  رميك�س  موؤ�ش�شة   -2 عطايا  ه��ادى 
احمد الزقيبة جلل�شة يوم الربعاء املوافق  2013/7/10 يف ال�شاعة 1.00 
م�شاء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر 

اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2.

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/840   جت كل   - م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
ابوظبي  �شركة  عليه:  مدعي  الهند   اجلن�شية:  باندي  بومانا  مدعي/باندي 
تعوي�س    الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  للتاأمني  الوطنية 
املطلوب اعالنه/ حممد عادل حممد ح�شني اجلن�شية: م�شر   عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/29
�شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
الدعوى  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/814   جت جز   - م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/�شركة الربج�س لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة ميثلها عبدالرحمن جربان 
العامة  للمقاولت  املنري  ال�شراج  �شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الربج�س 
املطالبة مببلغ  الدعوى:  المارات  مو�شوع  ميثلها: ح�شام حممد عبداهلل اجلن�شية: 
20.000 درهم املطلوب اعالنه/  �شركة ال�شراج املنري للمقاولت العامة ميثلها: ح�شام 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  عبداهلل  حممد 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/11 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
القل.  ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

�شدر بتاريخ  2013/6/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1569   عم جز   - م ع-ب-اأظ

مدعي/حممدمو�شى ليت علي احمد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ال�شباك 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الف�شي 
عمالية املطلوب اعالنه/  ال�شباك الف�شي للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�شر حيث ان املدعي  عنوانه: 
يوم الحد املوافق 2013/7/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1612   جت كل   - م ت-ب-اأظ

�شيبان  حممد  ح�شني  بوكالة  املهريي  اليا�شي  حممد  �شيبان  حممد  مدعي/عبداهلل 
للو�شاطة  ال�شقر  �شركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  املهريي  اليا�شي  حممد 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  املرزوقي  ح�شن  �شليمان  توفيق  ال�شيد  ميثلها  التجارية 
ال�شقر  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم    2.250.000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى: 
املرزوقي اجلن�شية: المارات    �شليمان ح�شني  ال�شيد توفيق  التجارية ميثلها  للو�شاطة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شاعة  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر  الثالثاء 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/33   جتاري كل   - م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/خالد خازندار اجلن�شية: كندا مدعي عليه: تعمري القاب�شة لال�شتثمار 
�س.ذ.م.م واخرون  اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: ندب خبري  املطلوب 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  لال�شتثمار  القاب�شة  تعمري  اعالنه/  
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  919/ 2013 -جتاري - م ت - �ض- اأظ

امل�شتاأنف  ذ.م.م اجلن�شية: المارات     القاب�شة لال�شتثمار  : �شركة تعمري  امل�شتاأنف 
عليه/-�شركة الوفاق للتمويل �س م خ واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع ال�شتئناف 
: ا�شتئناف عدم قبول الدعوى لوجود �شرط التحكيم املطلوب اعالنهما/ 1- بارول 
�شامويت ميهتا اجلن�شية: الهند 2- �شميث ميتا اجلن�شية: الهند  العنوان: بالن�شر مبا 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2544 جت كل- م ت- ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/7 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجارية

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

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة 

  يف الطلب  رقم   12-2012 اغفال 368-2012  عم جز- م ع-ب- اأظ
طالب الغفال /بن مهران للخر�شانه اجلاهزة اجلن�شية: المارات   �شد : بدر 
حممد �شريف ال�شيخ حممد اجلن�شية: الردن   مو�شوع الطلب : طلب اغفال 
الردن     اجلن�شية:  حممد  ال�شيخ  �شريف  حممد  بدر  اعالنه:  املطلوب  طلبات  
عنوانه: بالن�شر)تعجيل من الوقف( حيث ان طالب الغفال اقام الطلب املذكور 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/7/28 موعدا لنظر الطلب، لذا 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية   الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة 
الطلب  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ : 2013/7/1
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  327/ 2013 -عمايل - م ع - �ض- اأظ

امل�شتاأنف : مهدي ح�شن نبري الدين اجلن�شية: بنغالدي�س    امل�شتاأنف 
عليه: انور للخدمات الفنية اجلن�شية: المارات  مو�شوع ال�شتئناف : 
تعديل احلكم يف امل�شتحقات العمالية املطلوب اعالنه/ انور للخدمات 
الفنية اجلن�شية: المارات العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 
وحدد  اأظ  ع-  م  جز-  عم  رقم 2012/2577  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم 
لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/7 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة 
مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة  

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 يف الدعوى   2013/61 مدين كلي       

اىل املدعى عليه: ميعاد جالل اكرب جمعة جمعة جالل البلو�شي
عنوانه: دبي- ال�شطوه - بناية الهيبه �شقة رقم 117 مقابل �شوبر ماركت �شن رايز 
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2013/61 مدين كلي 
ميلو  �شركة  املدعية/  قبل  من  اآخرين  مع  �شدكم  واملقامة  البتدائية  دبي  حمكمة 
امل�شار  الق�شية  ب�شفتكم طرفا يف  ندعوكم  �س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�شيونال 
اليها اعاله باحل�شور اىل مكتبنا الكائن يف ال�شقة رقم C8 بناء العوي�س �شارع الرقة 
ديره  دبي وذلك يف ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 11 يوليو 2013 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات. يف حال تخلفكم عن 
احل�شور او عدم ار�شال وكيل قانوين عنكم خالل املهله املحدد فان اخلربة �شتبا�شر 

اجراءاتها وتقدمي تقريرها للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة.
اخلبري احل�سابي    / د.ب�سام يحيى عجول             

تبليغ ح�سور جل�سة خربة  
العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     

 اعالن ق�سائي بالن�سر
دائرة الق�ساء ال�سرعي ) ابوظبي( حمكمة النق�ض

اىل / موؤ�ش�شة �شبه اجلزيرة لتاأجري وجتارة املعدات
ليكن معلوما لديك ان طلب التف�شري رقم 2012/2 جتاري املقام �شدك/ 
من �شركة المارات لل�شيارات قد مت حتديد جل�شة 2013/7/17م لنظر 
الطعن بالنق�س. وعليك احل�شور ب�شخ�شك او بوكيل عنك يف املوعد 
ت���رى �شرورة  م��ذك��رات  او  اي���ة م�شتندات  ت��ق��دمي  ام��ك��ان  م��ع  امل��ذك��ور 

تقدميها.
رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب املحكمة النق�ض للدوائر التجارية

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

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/2627 كلي جتاري ال�سارقة  
اىل املدعى عليهم/امين حممود طاهر غريب- �شركة التاج لالملنيوم والزجاج 
ذ.م.م - �شامل �شعيد يو�شف حيث ان املدعي: �شركة منتجات الملنيوم املحدودة 
الويكو قد اقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، ويعلنكم فيها 
الدعوى  باعادة  يق�شي  والذي  بتاريخ 2013/5/29  التمهيدي  ب�شدور احلكم 
ال�شاعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك  املرافعة.  اىل 
الثامنة والن�شف من يوم 2013/7/3   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

يف الدعوى رقم 2012/528 ا�ستئناف احوال �سخ�سية
اىل امل�شتاأنف �شده/1- فينود كاز هنييل نتاث راد هكري�شنن جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بريا �شيتو مادافان بوفابيويل قد 
املحكمة  حكمت  بانه  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام 
امل�شتاأنفة  لتثبت  للتحقيق  ال��دع��وى  باحالة   2013/5/21 بتاريخ 
لها  معاملته  و�شوء  �شده  امل�شتاأنف  ق�شوة  ما  الثبات  طرق  بكافة 
لها  وح��ددت  التطليق  يتوج  مما  بينها  الزوجية  امل�شاكل  وح�شول 

جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/7 ال�شاعة �شباحا يف.

ق�سم الطعون ال�ستئناف        

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
يو�شف ابراهيم احمد علي احلمادي اجلن�شية: المارات وطلبا الت�شديق على 
التوقيع على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري 
دائرة  م��ن  وامل��رخ�����س   ) باحلافالت  للركاب  اخلا�ض  للنقل  اخلــور  )رمي 
ال�شادر   573855 رقم  رخ�شة مهنية  القت�شادية يف مدينة خورفكان-  التنمية 
بتاريخ 2009/6/29 يف دائرة التنمية القت�شادية خورفكان. اىل ال�شيد / علي 
عبدالرحمن علي حممد املعيني اجلن�شية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شان يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/358   مد جز- م ر-ب-  ع ن

علي  عامر  خالد  عليه:  مدعي  م�شر  اجلن�شية:  ابراهيم  حممد  ح�شن  هاين  مدعي/ 
والتنازل  املبايعة  عقد  اثبات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ال�شام�شي  �شيف 
عن ال�شيارة والبالغ قيمتها 14500 درهم و�شداد قيمة املخالفات والبالغة 7900 درهم + 
ارجاع ال�شيارة الثانية والبالغ قيمتها19000 درهم و�شداد قيمة املخالفات والبالغة 4570 
درهم املطلوب اعالنه/  خالد عامر علي �شيف ال�شام�شي اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/1090 

انه  نعلمكم  بالن�شر  ال��ع��ن��وان:  املعلومات  وتقنية  الداري���ة  لال�شت�شارات  ان�شيتف  عليه:  املحكوم 
مبثابة  حكما  ابوظبي  اليجارية/  املنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/6/12 تاريخ  يف 
احل�شوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح املحكوم له : حممد فهد عبدالرحمن الدحيم حكمت 
اللجنة: اول: باخالء املدعى عليه من عني النزاع والزامها بت�شليم العني املوؤجرة مو�شوع الدعوى 
للمدعى خالية من ال�شواغل والفراد باحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد واح�شار براءة ذمة 
ا�شتهالك الكهرباء وامل��اء للعني حتى تاريخ الخ��الء الفعلي. ثاين: بالزام املدعى عليها بان  عن 
يوؤدي للمدعي اجرة عني النزاع اعتبارا من تاريخ المتناع احلا�شل يف 2013/1/10 وحتى الخالء 
 %5 بواقع  قانونا  املقررة  ال�شنوية  الزيادة  ن�شبة  اليها  م�شافا  �شنويا  دره��م   40968 بواقع  الفعلي 
�شنويا اعتبارا عن نف�س املدة والزمتها بامل�شروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.     حكما 
قابال لال�شتئناف خالل )15يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند. �شدر بتوقيع وختم 

اللجنة.
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/�شردار معني الدين لالأعمال الفنية )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الثالثاء بتاريخ 2013/7/9 ال�شاعة 8:30 .

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1985/2013/13
1990/2013/13
1986/2013/13
1987/2013/13
1988/2013/13
1989/2013/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�شم املدعي
 خمتار الزمان حممد تف�شل ح�شني

 جولها�س علي ادري�س علي
حممد �شاهني مياه حممد  عبداخلالق

�شوبون ابو �شعيد
حممد حمبوب الرحمن حممد م�شلم

ابو احل�شني منظور علي 

مبلغ املطالبة
9961 درهم + تذكرة العودة
9963 درهم + تذكرة العودة
7898 درهم + تذكرة العودة
9742 درهم + تذكرة العودة
8400 درهم + تذكرة العودة
8400 درهم + تذكرة العودة
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حزب النور يطالب مر�سي بتقدمي تنازلت قبل اأن يجرب على الرحيل

االخوان يقتلون 8 من املحتجن وي�سيبون الع�سرات يف املقطم
•• القاهرة-وكاالت:

النظام  ع���ل���ى  حم���ت���ج���ني   7 ُق����ت����ل 
امل�شري احلاكم واأُ�شيب الع�شرات، يف 
ا�شتباكات ما تزال متوا�شلة مبحيط 
امل��ق��ر ال��رئ��ي�����ش��ي جل��م��اع��ة الإخ�����وان 

امل�شلمني بالقاهرة.
وميدانية  حقوقية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
م����ت����ط����اب����ق����ة ل�����ي�����ون�����اي�����ت�����د ب����ر�����س 
دامية  ا���ش��ت��ب��اك��ات  اإن  ان��رتن��ا���ش��ون��ال 
املحتجني  م���ن  ع����دد  ب���ني  ت��ت��وا���ش��ل 
ال��ن��ظ��ام احل���اك���م وب����ني �شباب  ع��ل��ى 
مبحيط  امل�شلمني  الإخ����وان  جماعة 
�شاحية  يف  للجماعة  الرئي�شي  املقر 
اأ�شفرت،  امل�شرية،  بالعا�شمة  املقطم 
ث��م��ان��ي��ة من  الآن، ع���ن م��ق��ت��ل  ح��ت��ى 
الأقل.  على   70 واإ�شابة  املحتجني 
ال�شتباكات  اأن  امل�����ش��ادر  واأو���ش��ح��ت 
م�شاء  م����ن  ال���ث���ام���ن���ة  ع���ن���د  ب��������داأت 
ام�س  �شباح  حتى  وتتوا�شل  الأح���د، 
باحلجارة  امل��ح��ت��ج��ون  ي��ر���ش��ق  ح��ي��ث 
وبزجاجات املولوتوف مقر اجلماعة 
باإطالق  ي���ردون  ال��ذي��ن  وعنا�شرها 
ر�شا�س اخلرطو�س. اإىل ذلك تزايد 
ال�شتباكات  مب��وق��ع  املحتجني  ع��دد 
يحملون  اأ�شخا�س   10 و�شول  بعد 
الأ�شلحة النارية بداأوا بتبادل اإطالق 
ال��ن��ار م��ع ���ش��ب��اب ج��م��اع��ة الإخ�����وان، 
فيما يقوم املحتجون باإجالء القتلى 
واقتحم  امل����وق����ع.  م����ن  وامل�������ش���اب���ني 
الرئي�شي  املقر  الث��ن��ني  متظاهرون 
جل���م���اع���ة الخ�����������وان امل�������ش���ل���م���ني يف 
القاهرة اثر مواجهات دامية ح�شلت 
ب���ني موؤيدين  الح����د  م�����ش��اء  ه��ن��اك 
ال�شالمي  ل��ل��رئ��ي�����س  وم���ع���ار����ش���ني 

وقال  ت���ن���ازلت.  ي��ق��دم  م��ا مل  ممكنا 
اج���رت���ه���ا معه  م��ق��اب��ل��ة  خم���ي���ون يف 
تنازلت  ت��ق��دمي  يتعني  ان���ه  روي����رتز 
حتى اذا كانت �شعبة ومريرة حلقن 
واأ���ش��اف  خايفني   . امل�شريني  دم���اء 
التحكم فيه  يح�شل ت�شعيد ي�شعب 
ويكون ال�شوت العلى يف ال�شارع هو 
�شوت ال�شالح. وم�شى خميون يقول 
ان���ه مل ي��ع��د ب��ام��ك��ان م��ر���ش��ي اجتياز 
حدث  مثلما  بب�شاطة  الحتجاجات 
يف ال�����ش��اب��ق وع���رب ع��ن اع��ت��ق��اده باأن 
مر�شي قد يجرب على اجراء ا�شتفتاء 

حول بقائه يف ال�شلطة.

الرئي�س  ان  اع��ت��ق��د  وق����ال خم��ي��ون  
ي���راه���ن ع��ل��ى ان��ه��ا م��ل��ي��ون��ي��ة كباقي 
يح�شل  ان  امل��م��ك��ن  م���ن  امل��ل��ي��ون��ي��ات 
الو�شاع  وت�شتقر  اخل�����ش��ائ��ر  بع�س 
اأع��ت��ق��د ان ه���ذه امل���رة تختلف  ول��ك��ن 
عن املرات ال�شابقة. وا�شتطرد قائال  
اعتقد ان هذه املرة تختلف عن املرات 
ال�����ش��اب��ق��ة. وان����ه ي��ت��ع��ني ح���ل الزم���ة 
ولي�س تخطيها. واأ�شار اىل ان حزبه 
اك���رث م��ن خم�س  ال���ذي ح�شل ع��ل��ى 
�شهرا   18 قبل  ال��ربمل��ان  امل��ق��اع��د يف 
ي�شتطيع القيام بدور الو�شاطة حيث 

انه منفتح على جميع الطراف.

حممد  امل�شري  الرئي�س  ال�شالمي 
مر�شي الذي كان حليفه ذات يوم على 
تقدمي تنازلت لتجنب اراقة الدماء 
وع��ر���س ال��ق��ي��ام ب���دور ال��و���ش��اط��ة مع 
مر�شي  معار�شو  ونظم  املتظاهرين. 
اأكرب مظاهرات منذ �شقوط الرئي�س 
للمطالبة  م��ب��ارك  ح�شني  ال�����ش��اب��ق 
توليه  م��ن  ع��ام  بعد  مر�شي  برحيل 
ال�����ش��ل��ط��ة. وك���ان ح���زب ال��ن��ور �شاعد 
ناأى  لكنه  لل�شلطة  مر�شي  �شعود  يف 
القوى  ذل��ك احل��ني عن  بنف�شه منذ 
ال�شالمية املحت�شدة حوله. واأ�شاف 
�شيكون  مر�شي  �شقوط  اأن  خم��ي��ون 

حممد مر�شي كما افاد مرا�شل وكالة 
يف  النريان  وا�شرمت  بر�س.  فران�س 
)جنوب  املقطم  حي  يف  ال��واق��ع  املقر 
القاهرة( قبل ان يدخله املتظاهرون 
ويبداأون برمي اغرا�س من النوافذ 
فيما حمل اخرون معهم قطع اثاث. 
وق���ال ���ش��ه��ود ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ان��ه مل يكن ه��ن��اك اح��د م��ن اع�شاء 
الخ�����وان داخ����ل امل��ب��ن��ى. وق����ال رجل 
لفران�س  اخللعي  حممد  ارب��ع��ي��ن��ي   
ام�����ام الباب  ت��وق��ف��ت ح��اف��ل��ة  ب���ر����س 
اخللفي للمقر �شعد فيها من كانوا 
م�شلحان  ق�����ام  ح����ني  يف  امل���ب���ن���ى  يف 
ي�شعدا  ان  قبل  علينا  النار  باطالق 
ك��ل م��ن يف  وت��اب��ع   . البا�س  اي�شا يف 
امل��ق��ر ه��رب��وا حت��ت غ��ط��اء الر�شا�س 

ثم اقتحمنا املقر .
واك����د ح���ار����س ع��ق��ار م���واج���ه للمقر 
الرواية  احلميد  عبد  ���ش��دام  يدعى 
الخ�����وان خرجوا  ���ش��ب��اب  ان  ب��ق��ول��ه 
م��ن ال��ب��اب اخل��ل��ف��ي حت��ت ���ش��ت��ار من 
يكن  . ومل  ال��ك��ث��ي��ف  ال���ن���ار  اط�����الق 
اثناء  ال�����ش��رط��ة  ل���ق���وات  ت���واج���د  اي 
اقتحام املقر، ويف وقت لحق و�شلت 
قيادات امنية دون ان ي�شاحبها قوات 
م�شر  يف  امل��ع��روف��ة  ال�شغب  مكافحة 
ع�شرات  وقام   . املركزي  المن  با�شم 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن واله����ايل باعمال  م��ن 
و�شاهد  املقر.  ملحتويات  ونهب  �شلب 
م���را����ش���ل ف���ران�������س ب����ر�����س اله������ايل 
الكرتونية  اج��ه��زة  ي��خ��رج��ون  وه���م 
خ�شبية  وابوابا  تلفزيونية  و�شا�شات 
واجهزة تكييف من املقر ويحملونها 
����ش���ي���ارات���ه���م اخل����ا�����ش����ة. واخ�����رج  يف 
وزجاجات  ودروع��ا  خوذا  املتظاهرون 

ن������ار م����ن املقر  حت����ت����وي ع���ل���ى م������اء 
ال��ذي تفحمت ج��دران��ه. وق��ال �شاب 
بجهاز  وه���و مي�شك  ي��دع��ى حم��م��ود 
تكييف م�����ش��روق م��ن امل��ق��ر الخ���وان 
�شرقتهم.  ي��ربر  وه���ذا  البلد  خ��رب��وا 
املبنى  وق��رب   . تاريخية  ه��ذه حلظة 
هتافات  ي������رددون  م��ت��ظ��اه��رون  ك���ان 
والخوان  مر�شي  للرئي�س  مناه�شة 
امل�شلمني على وقع مو�شيقى وطنية. 
كما ان�شم ع�شرات من اله��ايل لهم 

لالحتفال مبا ا�شموه انت�شارا لهم.
وق������ال ����ش���اب ي���دع���ى حم���م���ود هذه 
حل��ظ��ة ان���ت�������ش���ار. ه����ذه حل��ظ��ة فوز 
ثمانية  قتل  امل��ا���ش��ي��ة،  والليلة   . لنا 
للرئي�س  م��ع��ار���ش��ني  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
املقر،  ذات  ام��ام  ا�شتباكات  يف  مر�شي 
بح�شب ارقام وزارة ال�شحة امل�شرية 
ارتفاع احل�شيلة  واعلنت  التي عادت 
خمتلفة.  انحاء  يف  الثنني   16 اىل 
و�شمع اطالق نار من �شالح ايل وهو 
اجلرحى.  ع�شرات  �شقوط  تبعه  م��ا 
معار�شون  م���ت���ظ���اه���رون  وا�����ش����رم 
اكرث  يف  ال��ن��ريان  امل�����ش��ري  للرئي�س 
من مقر جلماعة الخ��وان امل�شلمني 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ح���زب احلرية  وذراع���ه���ا 
والعدالة يف انحاء البالد منذ الربعاء 
انق�شاما  م�����ش��ر  وت�����ش��ه��د  امل���ا����ش���ي. 
ح���ادا ب��ني م��ع��ار���ش��ي م��ر���ش��ي الذين 
احلكم  يف  ال����ش���ت���ب���داد  ب  ي��ت��ه��م��ون��ه 
وال�شعي اىل اقامة نظام يهيمن عليه 
الذين  وم��ن��ا���ش��ري��ه  ال����ش���الم���ي���ون، 
من  ���ش��رع��ي��ت��ه  ي�شتمد  ب��ان��ه  ي�����ردون 
النتخابات التي كانت اول انتخابات 
ذلك  ال���ب���الد. اىل  دمي��وق��راط��ي��ة يف 
حث يون�س خميون زعيم حزب النور 

م�ساعد الرئي�س امل�سري يرف�س اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة يف بيان موجه للغرب !!!
•• القاهرة-يو بي اأي:

للعالقات  امل�شري  الرئي�س  م�شاعد  اد  احل��دَّ ع�شام  اأعلن 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال�����دويل، ف��ج��ر ام�����س الث���ن���ني، اإن 
ر  �شيدمِّ م�شر  يف  مبكرة  رئا�شية  انتخابات  اإىل  اللجوء 
باللغة  �شحايف  بيان  يف  اد،  احل���دَّ واأ���ش��اف  دميقراطيتها. 
اأ�شدره  يونيو   30 م�شر  يف  امل�شهد  بعنوان  النكليزية 
فجر ام�س ان مظاهرات اأم�س الول 30 حزيران يونيو، 
املوؤيدين  املتظاهرين  اأع��داد  بزيادة  كبرياً  تطوراً  �شهدت 
كما  م��ر���ش��ي،   ) )امل�����ش��ري حم��م��د  للرئي�س  وامل��ع��ار���ش��ني 
اأ�شفه  ع��ن  واأع���رب   . ال��ق��اه��رة  م��ن  نهائياً  العنف  اختفى 

ا���ش��ت��م��رار وج���ود ح���الت ع��ن��ف تت�شمن حرقاً  اأ���ش��م��اه  مل��ا 
اأن الق�شم الأك��رب من  اأن��ه اعترب  للمكاتب واملحال ، غري 
فيما  �شلمية،  م��ظ��اه��رات  تنظيم  ا���ش��ت��ط��اع  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ُيعترب يوماً ملمار�شة الدميقراطية التي نعتز بها جميعاً . 
اد قائاًل لكن ذلك ل يعني اأننا خرجنا من  وا�شتطرد احلدَّ
باعرتا�شاتهم  مدفوعون  فاملتظاهرون  الزجاجة؛  عنق 
على �شيا�شات وقرارات احلكومة، اأو بت�شوراتهم اخلا�شة 
وا�شعة من  لكنهم ميثلون جمموعة  ملمار�شات احلكومة، 
واأن  ب��دائ��ل،  على  متفقني  ولي�شوا  وامل��ظ��امل،  الن��ت��ق��ادات 
ق��ادرة على و�شع  املعار�شة لي�شت  اأن  الأه��م من ذلك هو 
اآليات التفاق على احللول . واأع��رب عن اعتقاده بوجود 

ثالثة �ُشُبل ميكننا من خاللها تغيري امل�شهد، اأولها امل�شي 
النتخابات  بخو�س  اليافعة  دميقراطيتنا  لبناء  ق��دم��اً 

الربملانية التي هي قاب قو�شني اأو اأدنى .
واأ�شاف اأن ال�شبيل الثاين يتمثل يف �شالح الدميقراطية 
الرئي�س مر�شي  اقرتح  اأن  و�شبق  من خالل حوار وطني 
مراراً وتكراراً هذا الأمر، وا�شطدم فى كل مرة باملعار�شة، 
اأو بتربير موقفها  اأنه مل يكن ج��اداً،  اأحياناً  التى زعمت 

دة . باأن احلوار لي�شت له اأجندة حمدَّ
ال�شارع  اإىل  امل��ع��ار���ش��ة  ب��ل��ج��وء  ال��ث��ال��ث  ال�شبيل  ��ل  وي��ت��م��ثَّ
الأمر  وهذا  مبكرة،  رئا�شية  انتخابات  باإجراء  للمطالبة 

ر دميقراطيتنا . بب�شاطة ُيدمِّ

باملنا�سبة

اب�سروا.. لقد �سقطت ورقة التوت..!
•• الفجر – ابو ظبي 

كلمتها..  الهادرة  امل�شرّية  احل�شود  وقالت  يكون..  اأن  يجب  ال��ذي  كان  لقد 
و�شرخت باأعلى حناجرها )لريحل حكم الإخوان(.

ينتظرون احل�شم  كانوا  الكنانة،  ار�س  اأّن كثريين، خا�شة من خارج  ندرك 
اأمل  ي�شعرون بخيبة  العظيم، وقد  انطالق فعاليات الحتجاج  بعد  �شاعات 
من اأّن الهدف املعلن، اأي خلع مر�شي، مل يتحقق بعد، ولكن احلقيقة غري 
اأبرزت  و  واعت�شمت،  خرجت  التي  املاليني  ج�ّشدته  مّت،  قد  فاحل�شم  ذل��ك 
اأّن اجلماعة باتت اأقلّية، وان ال�شرعية التي يزُعمون قد �شقطت فعال، وان 
امل�شالة م�شالة وقت، وان ما تبقى من اجناز هو عمل اإجرائي �شيتحقق عندما 
حماولتهم  يف  الإخ���وان  اإليه  ي�شتند  ال��ذي  والعناد  املكابرة  خم��زون  ينتهي 

اليائ�شة للّتم�ّشك بكر�شي احلكم.
وعرّب  م�شر،  حمافظات  كل  يف  بجالء  موقفه  امل�شري  ال�شعب  ح�شم  لقد   
الأخرية  اللحظة  م��ن��اورات  راف�شا  عليها،  ُيعلى  ول  تعلو  التي  اإرادت���ه  ع��ن 
التي طرحها الإخوان والداعية اإىل احلوار، واملعرتفة بان مر�شي قد اأخطاأ 
جتارب،  خم��رب  لي�شت  م�شر  اأّن  متجاهلني  اأخ��ط��ائ��ه،  اإ���ش��الح  ب�شدد  وه��و 
حتّمل  على  يقدر  ول  والتخمني،  التجريب  حتتمل  ل  فيها  الأو���ش��اع  وان 
اأعبائها الهواة يف فّن اإدارة ال�ّشاأن العام وحمرتيف القتل وال�ّشحل والرتويع 
وجيز،  زم��ن  ويف  لهم،  اختبار  اأّول  يف  اثبتوا  والذين  والتكفري،  والرتهيب 
اأُّمّيتهم يف �شوؤون ال�شيا�شة والإدارة والقت�شاد، ومل يرتددوا، من اجل البقاء 
يف ال�شلطة، يف �شطر م�شر ن�شفني متنافرين، وو�شعها على حافة الهاوية، 

واأو�شلوها اإىل بّوابة الحرتاب الأهلي.
 اإّن اليوم الأّول من حركة التمّرد امل�شرّية على اجلهل والظالمية والرداءة، 
كان حّمال لعديد الّدللت والجنازات، لعّل اأولها ومن اأهّمها �شقوط ورقة 
التوت الأخرية التي طاملا اأخفى الإخ��وان �شواتهم وعورتهم وراءه��ا، ونعني 
بذلك اكت�شاف املرتددين واملخدوعني يف م�شر والعامل اأّن جماعة الإخوان 
لي�شت حركة مدنّية ول حزبا  والتنمية  العدالة  ال�شيا�شية حزب  وواجهتها 
الداخلية  بنيتها  يف  تختلف  ل  ع�شكرية  �شبه  فا�شّية  حركة  واإمّن��ا  �شيا�شيا، 
وال�شرية عن الرايخ الثالث، والدليل على ذلك هذا الكم الهائل من الأ�شلحة 
الذي مت حجزه وكان يف طريقه لال�شتخدام من طرف اجلماعة �شّد ال�شعب 

امل�شري الذي تدعي متثيله وتزُعم اأّنها ت�شتمد �شرعّية حكمها منه.
هذا ال�شالح الذي ا�شُتخدم بع�شه، وا�شقط عددا من ال�شهداء واأ�شاب املئات 
بجروح، ك�شف اأّن التداول على ال�شلطة مفهوم غائب عن مرجعّية الإخوان 
الحتكارية والق�شائية، وان الدميقراطية التي ي�شعوها قناعا لي�شت �شوى 
اأداة لتطمني القوى الدولية واإبرام �شفقات  ب�شاعة للت�شويق اخلارجي، و 
معها.  كما اأّن الدميقراطية يف فكر جماعة املر�شد جمّرد �شّلم وم�شعد ما 
�شّدة احلكم حتى ينقلبوا عليه وينهون وظيفته، وتتحّول  اإىل  اإن يو�شلهم 

الدميقراطية اإىل كفر وخروج على اأولياء الأمر وانقالب على ال�شرعية.
ازدواج��ي��ة اخلطاب لدى اجلماعة،  التمرد هو ف�شح  اأّول اجن��ازات  اإّن  نعم، 
الدموية  طبيعتهم  حلجب  قناع  هو  اإمن��ا  للدميقراطية  تبنيهم  اأّن  وك�شف 
اأغلبية  مواجهة  يف  وتهيئته  ال�شالح  نف�ّشرا�شتخدام  مباذا  واإّل  والكليانية، 
الثالثني من  اأثبتت يف  �شلمية مدنية  امل�شري وحركة  ال�شعب  مطلقة من 
يونيو ُبعدها احل�شاري، وج�شدت واقعا �شعارها اأّن الدم امل�شري خط احمر.

مواجهة  يف  بل  ل  خ�شومها،  مقارعة  يف  امل�شّد�س  ترفع  ه��ذه  �شرعّية  ف��اأّي 
من  اأّن  تاأكد  بعدما  وامليادين  ال�شاحات  يف  �شحبها  وق��د  ال�شرعّية  �شاحب 
ي�شو�شه ي�شرع به باجتاه الهاوية وانقلب على تطلعاته واغتال اأحالم �شبابه 
م�شالح  وغّلب  املظلمة  اجلحور  اإىل  واأع��اده  والتقدم  للحرية  توقه  و�شادر 

اأتباعه وحوارييه على م�شالح وطن باأ�شره..!
الّدائمة هي  ال�شرعّية احلقيقية  اأّن  الّدر�س يف  اأّي �شرعّية ملن مل ي�شتوعب 
نها ال�شعب ومتى ما رفع يف وجهها الورقة احلمراء، ما على  تلك التي يح�شّ
امللتحفني بردائها اإّل اأن ميتثلوا وي�شتقيلوا لي�شرتيحون وُيريحون.. ولكن 
ما العمل مع من مُيعن يف و�شع النظارات ال�شوداء لريى بها واقعا ا�شتع�شى 

عليه، وا�شتطاب الغ�شاوة املقيمة على ب�شره وب�شريته..!
املنجز الثاين، يتمثل يف ك�شف اأّن اإ�شرار اجلماعة ومر�شي على اخلطاأ، وعدم 
ال�شتماع اإىل نب�س ال�شارع وال�شتجابة ملطلب جماهريي جامع، وتعاميهم 
املفزع على اأعداد تلك احل�شود، جاء لُيثبت من جديد مدى افتقار الإخوان 
ر، و�شربهم عر�س احلائط بامل�شلحة الوطنية، واإ�شرارهم  للحكمة والتب�شّ
على اختطاف ثورة مل ُينجزوها، وا�شتثمار ت�شحيات الأغلبية لتحقيق ماآرب 
معّر�شني  اأ�شكاله،  بجميع  التطرف  نحو  بو�شلتها  وتوجيه  �شّيقة،  فئوية 
بذلك هذه التجربة الإن�شانية الكربى التي �شهدتها م�شر اإىل خطر الّن�شف 

برّمتها.
دجل  وافت�شاح  ال�شيا�شي  الإ���ش��الم  �شقوط  اإع��الن  فهو  الثالث،  املنجز  اأّم��ا 
املب�ّشرين به على اخلارطة العربية، وانهيار م�شروعهم والنموذج املجتمعي 
امل�شلمني  اإىل  اأ���ش��اءت  ال��ت��ي  الإخ����وان  دول���ة  �شقوط  اأي  ي��ق��رتح��ون��ه،  ال���ذي 
اإ�شفني يف ع��الق��ات م�شر م��ع خرية  دّق  اإىل  اإ���ش��اءة، و�شعت  اأمّي���ا  والإ���ش��الم 
اأ�شقائها واأكرثهم حر�شا على مناعتها و�شالمتها، واحت�شنوا بال حدود اأو 

ا�شتعرا�س اأو مّنة اأبناءها.
تبقى الإ�شارة اإىل ت�شريح "راأ�س احلّية" الذي طالب فيه اجلموع امل�شرّية 
الغا�شبة بان متنح مريده مر�شي فر�شة ثانية، وان ت�شرب عليه كما �شربت 
اجلماعة  لتمكني  ه��ذه  املك�شوفة  م��ن��اورت��ه  يف  ي��درك  مل  وه��و  �شابقيه،  ع��ن 
التي  الأوىل  الفر�شة  يف  تلميذه  بف�شل  يعرتف  ان��ه  الأنفا�س،  التقاط  من 
ُمنحت اإليه، متجاهال حقيقة اأّن ال�شعوب احلّية ل جتّدد الفر�س للخائبني 
الداخلية  املتغريات  التعامل مع  اأي قدرة يف  والفا�شلني  والذين مل يثبتوا 
واخلارجية، وافتقدوا اإىل براعة ال�شيا�شي القادر على اأن يتقدم مب�شر علي 
ال�ّشالمة والنماء واإدارة املرحلة النتقالية بروح وفاقّية حتول دون  طريق 

انهيارها.
لي�شت مباراة  وال��دويل  الإقليمي  بتاريخها وحجمها وثقلها  اإدارة م�شر  اإّن 
احل�ش�س  اإىل  فيها  اللجوء  يتّم  اأو  لالعبني  الفر�س  فيها  تتجدد  ريا�شّية 
ال�شعب امل�شري وم�شتقبله ل حتدده ورقة حظ  اأّن م�شري  الإ�شافّية،  كما 
املتطفلني  وال�ّشا�شة  ال�شيا�شة  �شوق  على  الدخالء  ي�شنعه  ول  ينا�شيب،  اأو 

واملبتدئني. 
فليحتفظ راأ�س احلّية بن�شيحته فقد اأعلنها ال�شعب امل�شري مدوّية: انتهت 

!..Game over..اللعبة
ول �شك اأّن يف ا�شتقالة اأربعة وزراء من منا�شبهم اأم�س لدعم مطالبة ال�شعب 
امل�شري برحيل مر�شي، ر�شالة وا�شحة املفردات تقول انه مل يتبقى اإّل دّق 

م�شمار وحيد يف نع�س اجلماعة.
والهم من ذلك ما �شدر عن قيادة جي�س م�شر، وعنوان عّزتها ووطنّيتها 
ال�شعب،  لتلبية مطالب  ال�شاعة   48 تتجاوز  ح��ّدد مهلة ل  وال��ذي  الدائم، 
ما يوؤكد ما �شبق اأن ا�شرنا اإليه يف بداية مقالنا، من اأّن ما تبقى هو جمّرد 
قلوب وظهور  الثقيل عن  واحلمل  ال��وزر  هذا  تزيح  �شكلية  اإجرائية  خطوة 

امل�شريني.
فاب�شروا.. اإّن جنازة الإخوان املجرمني على مرمى حجر.

احلكم ول تر�شى اأن تخرج عن دورها املر�شوم لها فى الفكر الدميقراطي 
ال�شيل النابع من ارادة ال�شعب. ان المن القومي للدولة معر�س خلطر 
�شديد ازاء التطورات التى ت�شهدها البالد وهو يلقي علينا مب�شوؤوليات كل 

ح�شب موقعه للتعامل مبا يليق من اأجل درء هذه املخاطر.
لقد ا�شت�شعرت القوات امل�شلحة مبكرا خطورة الظرف الراهن وما حتمله 
طياته من مطالب لل�شعب امل�شرى العظيم ... ولذلك فقد �شبق اأن حددت 
مهلة اأ�شبوعا لكافة القوى ال�شيا�شية بالبالد للتوافق واخلروج من الزمة 
ال اأن هذا ال�شبوع م�شى دون ظهور اأى بادرة اأو فعل ... وهو ما اأدى اىل 
الباهر  النحو  ه��ذا  على  حريته  وبكامل  وا���ش��رار  بت�شميم  ال�شعب  خ��روج 
الذى اأثار العجاب والتقدير والهتمام على امل�شتوى الداخلي والقليمي 
النق�شام  من  مزيدا  ال  يحقق  لن  الوقت  من  مزيد  �شياع  ان  وال���دويل. 

والت�شارع الذى حذرنا ول زلنا نحذر منه.
لقد عانى هذا ال�شعب الكرمي ومل يجد من يرفق به اأو يحنو عليه وهو ما 
يلقي بعبء اأخالقي ونف�شي على القوات امل�شلحة التي جتد لزاما اأن يتوقف 
اجلميع عن اأى �شىء بخالف احت�شان هذا ال�شعب البي الذى برهن على 

••القاهرة-رويرتز:

 فيما يلي ن�س البيان الذي ا�شدرته القوات امل�شلحة امل�شرية ام�س غداة 
للمطالبة  وامل��ح��اف��ظ��ات  بالقاهرة  امل��ي��ادي��ن  يف  امل�شريني  م��الي��ني  تظاهر 

بانتخابات رئا�شية مبكرة
بيان من القيادة العامة للقوات امل�شلحة

ل�شعب  وخروجا  مظاهرات  اأم�س  اأجمع  والعامل  امل�شرية  ال�شاحة  �شهدت 
م�شر العظيم ليعرب عن راأيه وارادته ب�شكل �شلمي وح�شاري غري م�شبوق.
- لقد راأى اجلميع حركة ال�شعب امل�شري و�شمعوا �شوته باأق�شى درجات 
الحرتام والهتمام... ومن املحتم اأن يتلقى ال�شعب ردا على حركته وعلى 
ندائه من كل طرف يتحمل قدرا من امل�شوؤولية فى هذه الظروف اخلطرة 

املحيطة بالوطن.
- ان القوات امل�شلحة امل�شرية كطرف رئي�شي فى معادلة امل�شتقبل وانطالقا 
من م�شوؤوليتها الوطنية والتاريخية فى حماية اأمن و�شالمة هذا الوطن 
- توؤكد على التي: ان القوات امل�شلحة لن تكون طرفا فى دائرة ال�شيا�شة اأو 

ا�شتعداده لتحقيق امل�شتحيل اذا �شعر بالخال�س والتفاين من اأجله.
ومتهل  ال�شعب  مطالب  لتلبية  الدعوة  وتكرر  تعيد  امل�شلحة  القوات  ان   -
الذي  التاريخي  الظرف  اأعباء  اأخ��رية لتحمل  �شاعة كفر�شة   48 اجلميع 
ف��ى حتمل  ق��وى تق�شر  اأو يغفر لأى  يت�شامح  ل��ن  ال���ذي  ال��وط��ن  ب��ه  مي��ر 

م�شوؤولياتها.
ال�شعب  مطالب  تتحقق  مل  اذا  ب��اأن��ه  باجلميع  امل�شلحة  ال��ق��وات  وتهيب   -
خالل املهلة املحددة ف�شوف يكون لزاما عليها ا�شتنادا مل�شوؤوليتها الوطنية 
خارطة  عن  تعلن  اأن  العظيم  م�شر  �شعب  ملطالب  واح��رتام��ا  والتاريخية 
الطياف  جميع  ومب�����ش��ارك��ة  تنفيذها  ع��ل��ى  ت�����ش��رف  واج�����راءات  م�شتقبل 
والجتاهات الوطنية املخل�شة مبا فيها ال�شباب الذى كان ول يزال مفجرا 

لثورته املجيدة ... ودون اق�شاء اأو ا�شتبعاد لحد.
- حتية تقدير واعزاز اىل رجال القوات امل�شلحة املخل�شني الوفياء الذين 
كانوا ول يزالوا متحملني م�شوؤوليتهم الوطنية جتاه �شعب م�شر العظيم 
بكل عزمية وا�شرار وفخر واعتزاز. حفظ اهلل م�شر و�شعبها البي العظيم 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ن�س بيان القوات امل�سلحة امل�سرية بخ�سو�س الو�سع يف البالد

•• القاهرة-وكاالت:

الوطني  الإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  اأع���ل���ن���ت 
جماهري  اأن  امل��ع��ار���ش��ة  امل�����ش��ري��ة 
نظام  �شقوط  على  قت  �شدَّ م�شر 
ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري حم��م��د مر�شي 

وجماعة الإخوان امل�شلمني.
��ل اأكرب  وق��ال��ت اجل��ب��ه��ة ال��ت��ي مت��ثِّ
جتمع للمعار�شة املدنية يف م�شر، 
ام�س  م�������ش���اء  اأ�����ش����درت����ه  ب���ي���ان  يف 
امل�����ش��ري م�����ش��ت��م��ر يف  ال�����ش��ع��ب  اإن 
يفر�س  و���ش��وف  ث��ورت��ه،  ا�شتكمال 
اإرادت�������ه ال��ت��ي و���ش��ح��ت ب��ج��الء يف 

جميع ميادين حترير م�شر .
امل�شري  ال�����ش��ع��ب  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
�شيحمي ثورته حتى يتم الإنتقال 
، مطالبة جميع  لل�شلطة  ال�شلمي 
القوى الثورية واملواطنني بالبقاء 
وقرى  و���ش��وارع  ميادين  جميع  يف 
وجنوع البالد ب�شلمية، وبالمتناع 
ع������ن ال����ت����ع����ام����ل م������ع احل����ك����وم����ة 
�شقوط  حتى  ال�شاقطة  الإخوانية 
القاهرة  وت�شهد   . معاقلها  اآخ���ر 
امل�شرية  امل���ح���اف���ظ���ات  وغ���ال���ب���ي���ة 
تظاهرات حا�شدة تطالب باإ�شقاط 
النظام ورحيل الرئي�س مر�شي عن 
رئا�شية  انتخابات  واإجراء  ال�شلطة 
املعار�شة  ت���راه  م��ا  ب�شبب  ��رة  م��ب��كِّ
ف�شل مر�شي يف اإدارة �شوؤون البالد 

دار االإفتاء امل�سرية تدين اأعمال 
العنف التي ت�سهدها البالد 

•• القاهرة-يو بي اأي:

ام�س  امل�شرية،  الإف��ت��اء  دار  اأدان���ت 
الثنني، اأعمال العنف التي وقعت 
لي�شت  باأنها  وو�شفتها  ال��ب��الد،  يف 

من اأخالق الإ�شالم .
اأ�شدرته  ب��ي��ان  يف  ال�����دار،  وق���ال���ت 
يونايتد  وت��ل��ق��ت  الإث����ن����ني،  ام�����س 
منه،  ن�شخة  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ب��ر���س 
القتل والعنف واقتحام  اأحداث  اإن 
تظاهرات  خ���الل  امل��ن�����ش��اآت  وح���رق 
ت��ت��ن��اف��ى مع  وام�������س  الول  اأم�������س 
�شلمية التظاهرات ، موؤكدة اأن كل 
م�شري  اأي  م��ن  ت�شيل  دم  ق��ط��رة 

متثل خ�شارة فادحة للوطن.
واأ���ش��اف��ت اأن م��ا ح��دث م��ن اأعمال 
عنف ل ُتر�شي اهلل ور�شوله، ولي�شت 
ه ال�شورة  من اأخالق الإ�شالم وت�شوِّ
احل�������ش���اري���ة مل�����ش��ر وامل�������ش���ري���ني . 
املتظاهرين  ج��م��ي��ع  ال����دار  ودع����ت 
ال�����ش��ل��م��ي��ني وال����ق����وى وال���ت���ي���ارات 
ونبذ  د  بالتوحُّ املختلفة  ال�شيا�شية 
على  اأخرى  مرة  والتاأكيد  ال�شقاق 
ن��ب��ذ ال��ع��ن��ف وال��ت��خ��ري��ب واإع����الء 
اأنه ل  اإىل  الوطن، لفتة  م�شلحة 
يجب اأن يحمل البع�س خالفه مع 
الآخر �شيا�شياً على قبول مثل هذه 

املمار�شات املرفو�شة.
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ال�����دار ب��ف��ت��ح حتقيق 
ف����وري يف ج���رائ���م الإع����ت����داء على 
تقدمي  و�شرعة  واملن�شاآت  الأنف�س 

مرتكبيها اإىل العدالة.

ُعد كافة  وتردي اأو�شاعها على ال�شُ
. م��ن جانبه دع��ا اح��د ق��ادة جبهة 
املعار�شة  امل�شرية  الوطني  النقاذ 
حمدين  ال�شعبي  ال��ت��ي��ار  م��وؤ���ش�����س 
اذا  التدخل  اىل  اجلي�س  �شباحي 
ال�شعب  لرادة  مر�شي  ي�شتجب  مل 
ل��ف��ران�����س بر�س  . وق����ال ���ش��ب��اح��ي 
���ش��ه��دت )الح�����د( يوما  ان م�����ش��ر 
تاريخيا وهذا خروج غري م�شبوق 

ال�شعب وقد  ارادة  انه يحرتم  اي��ام 
ال�شعب  و�شوؤال  بالفعل،  عنها  عرب 

الن اين القوات امل�شلحة؟ .
وت����اب����ع ان���ن���ا ن��ط��ل��ب م����ن ال���ق���وات 
لتقاليدها  اح����رتام����ا  امل�����ش��ل��ح��ة 
عن  تعبري  انها  واهمها  الع�شكرية 
لرادة  ومنحازة  امل�شرية  الوطنية 
ال�شعب وهو ما فعلته يف 25 يناير 
الرئي�س  على  الثورة  ابان   2011

معتربا   ، التاريخ  يف  م�شر  ل�شعب 
امل��ح��ت��م��ل��ة يف  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  ان 
الول  اثنني،  عن  تخرج  امل�شتقبل 
لرادة  طائعا  مر�شي  ي�شتجيب  ان 
التي برهن عليها  امل�شري  ال�شعب 
في�شطر  ي���رف�������س  ان  او  ال����ي����وم 

لال�شتجابة مكرها .
ال��دف��اع الفريق  وا���ش��اف ان وزي���ر 
اول عبد الفتاح ال�شي�شي قال منذ 

ال�شابق ح�شني مبارك.
الفريق  ان  ����ش���ب���اح���ي  واع�����ت�����رب 
ارادة  ع��ن  ب��ال��دف��اع  وع��د  ال�شي�شي 
ال�������ش���ع���ب، وال�������ش���ع���ب ي��ن��ت��ظ��ر من 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة م���ا ت��ع��ه��دت به 
للقوات   1 رق���م  ال��ب��ي��ان  وي��ن��ت��ظ��ر 
البيانات  اىل  ا���ش��ارة  يف   ، امل�شلحة 
املرقمة التي اعتاد اجلي�س امل�شري 
ان ي�شدرها عندما يتدخل لتاأمني 

عملية انتقال لل�شلطة.
ان�شاع  اذا  ان���ه  ���ش��ب��اح��ي  واع���ت���رب 
مر�شي طواعية لرادة ال�شعب فان 
ه���ذا ���ش��ي��وؤم��ن خم��رج��ا اآم��ن��ا لي�س 
جلماعة  ول���ك���ن  ف��ق��ط  ل�����ش��خ�����ش��ه 

الخوان امل�شلمني .
وكان الفريق ال�شي�شي قال يف بيان 
قبل ا�شبوع ان اجلي�س قد ي�شطر 
ال�شيا�شية  احلياة  يف  التدخل  اىل 
ملنع اق��ت��ت��ال داخ��ل��ي ، م�����ش��ددا على 
ي��ن��ح��از اىل  امل�����ش��ري  ان اجل��ي�����س 
ارادة ال�شعب . واكد وزير الدفاع يف 
الوطنية  امل�شوؤولية  ان  البيان  ذاك 
امل�شلحة جتاه  والأخالقية للقوات 
ملنع  ال��ت��دخ��ل  عليها  حتتم  �شعبها 
من  مظلم  ن��ف��ق  يف  م�شر  ان����زلق 
ال�����ش��راع اأو الق��ت��ت��ال ال��داخ��ل��ي اأو 
الفتنة  اأو  التخوين  اأو  ال��ت��ج��رمي 
موؤ�ش�شات  ان��ه��ي��ار  اأو  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 

الدولة .

قت على �سقوط نظام الرئي�ض وجماعته جبهة الإنقاذ: جماهري م�سر �سدَّ

�سباحي يدعو لتدخل اجلي�س اذا مل ي�ستجب مر�سي الرادة ال�سعب

اأعمال  �سحايا  قتيال   761
العنف بالعراق خالل يونيو 

••بغداد-يو بي اأي:

اأعلنت بعثة المم املتحدة يف العراق )يونامي( ان �شحايا اأعمال العنف يف البالد 
خالل يونيو حزيران املا�شي بلغ 761 قتيال و1771 جريحا. وقالت البعثة 
يف بيان وزع ام�س الثنني ان عدد قتلى القوات المنية بلغ خالل ال�شهر املذكور 
76 عن�شرا بينما بلغ عدد اجلرحى 161 . واأ�شار البيان اىل ان حمافظة بغداد 
كانت الأكرث تاأثراً باأعمال العنف، اإذ بلغت اخل�شائر الب�شرية يف �شفوف املدنيني 
ودياىل  ونينوى  الدين  �شالح  حمافظات  تلتها  جريحاً،  و692  قتياًل   258
وبابل  كركوك  حمافظات  .اأم��ا  باملئات  خ�شائرها  وكانت  ال��ت��وايل  والأنبارعلى 
ووا�شط والب�شرة والنجف في�شري التقرير اإىل وقوع خ�شائر ب�شرية بالع�شرات.
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العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1640   عم  جز- م ع-ب-اأظ

حمل  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الها�شم  ابو  ال�شالم  مدعي/�شهيد 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واللكرتونيات  نواب  �شليم  حممد 
م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/   حمل حممد �شليم نواب واللكرتونيات 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/693   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/رفيق احمد ليت عبداملطلب اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �شقر 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  والبال�شرت  الطابوق  لعمال  ال�شرقة 
م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/ �شقر ال�شرقة لعمال الطابوق والبال�شرت 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات    اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1519   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/جمدي م�شطفى كمال اجلن�شية: �شوريا    مدعي عليه: ال�شركة الملانية 
الماراتية بناء ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  
المارات        اجلن�شية:  ذ.م.م  بناء  الماراتية  الملانية  ال�شركة  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  زايد  بن  حممد  مدينة  العمالية  املحكمة 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/676   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/علم �شريف حممد ابراهيم بفارى اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
زهور الغربية لتنظيف املباين اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
المارات       اجلن�شية:  املباين  لتنظيف  الغربية  زهور  اعالنه/   املطلوب  عمالية  
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�شر حيث ان املدعي  عنوانه: 
يوم الثالثاء املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1692   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  اجمو  مياه  م�شلم  مدعي/حممد 
ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  �شرتك�شر  ماكرو  �شركة 
اعالنه/    املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  �شرتك�شر  ماكرو  �شركة 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1793   عم  جز- م ع-ب-اأظ

�شي  �شي  �شي  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ح�شني  امري  مدعي/ديلوار 
اعمار للديكور اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/�شي �شي �شي اعمار للديكور اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/10
املحكمة  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1431و2013/1432   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعيان/1-معني الدين عمرب علي  2-يو�شف �شودري عامل �شودري اجلن�شية: 
بنغالدي�س امري ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: رينوم�س للمقاولت 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/رينوم�س للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/7
املحكمة  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1762   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/حممد خان حاجي هيبة خان اجلن�شية: باك�شتان   مدعي عليه: دملون 
عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للنقليات 
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  للنقليات  دملون  اعالنه/  املطلوب 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9 املوافق 
الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  بدفاعك 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/780   جت جز- م ر-ب-  ع ن

مدعي/ حممد �شلطان عبداهلل �شلطان الظاهري وكيال عنه/ امين عبداملهيمن 
ر�شيد  ح�شني  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  م�شر  م�شطفى  عبداملالك 
مببلغ   مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  حممد  ح�شني 
100000 درهم املطلوب اعالنه/  ح�شني ر�شيد ح�شني حممد اجلن�شية: المارات  
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�شر حيث ان املدعي  عنوانه: 
يوم الحد املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/512   ح نف�ض- م ر-ب- ع ن

علي  عليه:  مدعي  ليبيا  اجلن�شية:  عبدال�شالم  ال�شادق  نوال  مدعي/ 
عا�شور علي الكوايف اجلن�شية: ليبيا     مو�شوع الدعوى: طالق+ ح�شانة  
عنوانه:  ليبيا  اجلن�شية:  الكوايف  علي  عا�شور  علي  اعالنه/   املطلوب 
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8 املوافق  الثنني  يوم 
العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - البتدائية 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/115 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
املنفذ �شده  المارات   النايلي اجلن�شية:  را�شد خلفان  التنفيذ/خلف  طالب 
املطلوب اعالنه:روميلو  الفلبني  �شيجراندو دومينيجو اجلن�شية:  : روميلو 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  الفلبني  اجلن�شية:  دومينيجو  �شيجراندو 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم    وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/17 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة  -العني  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
اعاله.  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي    باملقر 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/359 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/موؤ�ش�شة البدع لتاأجري الدراجات النارية اجلن�شية: المارات  
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  الغيثي  �شعيد  عبداهلل  �شعيد   : �شده  املنفذ 
بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الغيثي  �شعيد  عبداهلل  اعالنه:�شعيد 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم2012/413 جت كل- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/7/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -العني  التنفيذ  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/199 ت  عمل -م ر- ت- ع ن (
بنغالدي�س     اجلن�شية:  الرحمن  خليل  علي  الدين  التنفيذ/جاهري  طالب 
المارات    اجلن�شية:  وال�شرياميك  الطابوق  لعمال  مون�شرت   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعالنه:مون�شرت لعمال الطابوق وال�شرياميك اجلن�شية: المارات      
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/84 عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/16 املوافق  الثالثاء  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�شي   
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/694
اىل املحكوم عليه / الريان لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك 
حكما بتاريخ 2012/6/10 يف الق�شية احلقوقية رقم 2013/631 عمايل جزئي 

يق�شى بالزامك بدفع مبلغ وقدره )6207( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 
وحيث ان املحكوم له/ حممد قمر ال�شالم وزي اهلل  

انت  ل��ذا   2013/694 رق��م  حتت  التنفيذ  و�شجل  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد 
ويف  الخطار  ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( به خالل  املحكوم  املبلغ  ل�شداد  مكلف 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة 

لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/692
اىل املحكوم عليه / الريان لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك 
حكما بتاريخ 2012/6/10 يف الق�شية احلقوقية رقم 2013/637 عمايل جزئي 

يق�شى بالزامك بدفع مبلغ وقدره )5414( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 
وحيث ان املحكوم له/ حممد بذل الرحمن �شردار حممد عابد علي  

انت  ل��ذا   2013/692 رق��م  حتت  التنفيذ  و�شجل  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد 
ويف  الخطار  ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( به خالل  املحكوم  املبلغ  ل�شداد  مكلف 
حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة 

لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/203    

يف  ترغب  اجلن�شية  اماراتي  عبيد-  ها�شم  عبيد  /يا�شر  ال�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
ابراهيم  عبدالرحيم  �شامي  ال�شيد/  اىل   )%51( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
عبدالرحيم الزرعوين اماراتي اجلن�شية يف رخ�شة �شركة حممد ر�شا جوكار للتجارة ذ.م.م( 
مبوجب الرخ�شة رقم : )532022( حيث مت التفاق بني ال�شركاء تغيري الن�شاط وذلك من 
املنتوجات  واع��ادة ت�شدير، جتارة  ا�شترياد  املالب�س اجلاهزة مكتب،  الن�شاط من ) جتارة   :
اجللدية، جتارة الحذية، جتارة العطور، جتارة م�شتح�شرات التجميل، جتارة القرطا�شية 
، جتارة الجهزة الكهربائية، جتارة الواين املنزلية( اىل ) جتارة عامة، مكتب(     وعمال 
لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2006/63  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده   / 1 -عبدالقادر احمد بغالين  جمهول حمل القامة 
مدير  وب�شفته  �شخ�شيه  ب�شفته  اهلل  رحمت  /���ش��راج  امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
عمر  حممد  علي  وميثله:  �����س.ذ.م.م   للمالحة  النجوم  عرب   / ل�شركة 
العيدرو�س  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2005/334 
جتاري كلي   بتاريخ 2013/2/21 وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 
وعليه   ch2D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/7/15
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  . علما ان تقرير اخلبري قد ورد. 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/359   مدين كلي                                      
اىل املدعى عليهم/1-  �شركة جلف هاو�شينج �شوليو�شنز كاميان )2( املحدودة 2- �شركة 
جلف هاو�شينج �شوليو�شنز كاميان )4( املحدودة  3-�شركة جلف هاو�شينج �شوليو�شنز 
يو ايه)3( ذ.م.م( 4-�شركة جلف هاو�شينج �شوليو�شنز كاميان) 1( املحدودة جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي / عزان عبداهلل بن احمد الغرير وميثله: مروان حممد 
املطالبة بندب خبري متخ�ش�س  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  امل��ازم قد  احمد نور 
املحاماة.  وح��ددت لها جل�شة يوم  بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب  املدعى عليه  ال��زام  مع 
فانت مكلف  لذا   ch2E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة   2013/7/9 املوافق  الثالثاء 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/245 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

ابراهيم حممد  املكتوم  وميثله:  ف��رع  اي��ران-  ���ش��ادرات  بنك  الطاعن/ 
للتجارة  ف��درال   -1/ �شدهم   املطعون  باعالن  القا�شم    حممد  احمد 
اله رم�شان  ب��رات  )����س.ذ.م.م(2- عبا�س علي رم�شان �شبار 3-  العامة 
عليكم  اق���ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة.  حم��ل  جم��ه��ويل  ابراهيمي 
التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ورة  الطعن 

وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    

  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/528 )مدين كلي    ( بوا�سطة الن�سر

�شركة  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الرا�شد للعقارات - اقام املدعي/انو�شيه ازادا ماني�س عن نف�شه وب�شفته رئي�س 
جمل�س ادارة �شركة اأ. ر. اأ العقارية �س.ذ.م.م  عنوانه/ دبي- �شارع املكتوم- بناية 
رقة البطني-  الطابق اخلام�س- مكتب رقم 502 هاتف رقم 042288432   الدعوى 
برقم 2013/528 -مدين كلي عجمان- ومو�شوعها ندب خبري ح�شابي   فانت 
مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 10 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/560 )مدين كلي    ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليهما/ املوؤ�ش�شة 
احلنبلي  لطفى  املدعي/حممد  اق��ام   - ت��اورز  وكانرتي�شايد  للعقارات  الكربى 
بالزا  بوهليبة  بناية  املرقبات  ���ش��ارع  دي���رة-  دب��ي  عنوانه:  حممد  ب��ن  املقد�شي 
-مدين   2013/560 برقم  ال��دع��وى    050-6996406 رق��م  هاتف   12 رق��م  مكتب 
كلي عجمان- ومو�شوعها ملطالبة مببلغ 399500 درهم + ف�شخ عقد بيع الوحدة 
مكلف  فانت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  التداعي+  مو�شوع 
باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 29 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/561 )مدين كلي    ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليهما/ املوؤ�ش�شة 
احلنبلي  لطفى  املدعي/احمد  اق��ام   - ت���اورز  وكانرتي�شايد  للعقارات  ال��ك��ربى 
بالزا  بوهليبة  بناية  املرقبات  ���ش��ارع  دي���رة-  دب��ي  عنوانه:  حممد  ب��ن  املقد�شي 
-مدين   2013/561 برقم  ال��دع��وى    050-6996406 رق��م  هاتف   12 رق��م  مكتب 
كلي عجمان- ومو�شوعها ملطالبة مببلغ 399500 درهم + ف�شخ عقد بيع الوحدة 
مكلف  فانت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  التداعي+  مو�شوع 
باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 29 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1653   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

- املنذر اليه : �شركة بر�شيتج لدارة املن�شاآت )���س.ذ.م.م( قطعة رقم  597-672 )جمهول حمل 
القامة( فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة ت�شحيح الخالل ال�شادر من جانب املنذر اليها 
ببنود عقد اليجار رقم )4/ط/ع( واملتعلقة بالبناء على املاأجور- خالل املدة املمنوحة بالعقد 
بال�شافة اىل �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ 801.143.37 درهم  )ثمامنائة وواحد الف 
ومائة وثالثة واربعون درهم و�شبعة وثالثون فل�شا فقط( امل�شتحقة بذمة املنذر اليها للمنذرة 
مقابل بدل اليجار ور�شوم اخلدمة و�شداد مبلغ وقدره 58.949.27 درهم  )ثمانية وخم�شون الف 
وت�شعمائة وت�شعة واربعون درهم و�شبعة وع�شرون فل�شا( الغرامة تاخريية وذلك يف غ�شون 30 
يوم من تاريخ ا�شتالمكم هذا الخطار وال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء واخالء املاجور 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1652   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

رق��م  597-732 )جمهول  )����س.ذ.م.م( قطعة  البدر للهدايا العالنية     : �شركة  اليه  املنذر   -
حمل القامة( فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة ت�شحيح الخالل ال�شادر من جانب املنذر 
املمنوحة  امل��دة  خالل  املاأجور-  على  بالبناء  واملتعلقة  )4/ط/ع(  رقم  اليجار  عقد  ببنود  اليها 
بالعقد بال�شافة اىل �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ 1.173.391.18 درهم  )مليون ومائة 
وثالثة و�شبعون الف وثالثمائة وواحد وت�شعون رهم وثمانية ع�شر فل�شا فقط(   امل�شتحقة بذمة 
املنذر اليها للمنذرة مقابل بدل اليجار ور�شوم اخلدمة و�شداد مبلغ وقدره 230.257.75 درهم  
)مائتان وثالثون الف ومئتان و�شبعة وخم�شون درهم وخم�س و�شبعون فل�شا( الغرامة تاخريية 
اللجوء  اآ�شفني اىل  �شن�شطر  وال  ا�شتالمكم هذا الخطار  تاريخ  وذلك يف غ�شون 30 يوم من 

للق�شاء واخالء املاجور وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قوات حفظ ال�سالم الدولية تبداأ مهمتها يف مايلحزب اخل�سر االأملاين: يتعن على اأوروبا توفري مالذ اآمن ل�سنودن
•• باماكو-ا.ف.ب:

بداأت مهمة حفظ ال�شتقرار التابعة لالمم املتحدة يف مايل مهامها ر�شميا الثنني خالل مرا�شم يف باماكو، 
بح�شب مرا�شل لوكالة فران�س بر�س.

لد�شو�س،  هريفيه  املتحدة  لالمم  التابعة  ال�شالم  حفظ  عمليات  م�شوؤول  ح�شرها  التي  املرا�شم  وخ��الل 
تولت هذه القوة اجلديدة امل�شوؤولية من قوات الحتاد الفريقي التي ان�شم عنا�شرها ال�شتة الف اىل قوة 

المم املتحدة قبل ب�شعة ا�شابي على موعد النتخابات الرئا�شية.
ويقود هذا القوة اجلرال الرواندي جان بو�شكو كازورا ومن املفرت�س ان يرتفع عديدها اىل 12600 
عن�شر )من الع�شكريني وال�شرطيني( و�شتكون مهمتها حفظ المن يف مايل خ�شو�شا يف منطقة ال�شمال 
 ،2012 مار�س  اذار   22 يف  باماكو  ع�شكري يف  انقالب  وبعد  البالد.  ثلثي  ح��وايل  ت�شكل  التي  ال�شا�شعة 
غاو  مثل  الرئي�شية  ومدنها  املنطقة  ه��ذه  القاعدة  بتنظيم  مرتبطة  واخ��رى  جهادية  جمموعات  احتلت 

ومتبكتو وكيدال يف ال�شهر التي تلت، وارتكبت فيها اعمال انتقامية.

•• برلني -رويرتز: 

قال زعيم حزب اخل�شر الملاين املعار�س ام�س 
الثنني انه يتعني على اأوروبا توفري مالذ امن 
القومي  الم���ن  وك��ال��ة  م��ع  ال�����ش��اب��ق  للمتعاقد 
ك�شفه  ما  اأث��ار  ال��ذي  �شنودن  ادوارد  المريكية 
حلفاء  غ�شب  المريكية  التخابر  ب��رام��ج  ع��ن 
الوليات املتحدة. وقال يورجني ترينت الزعيم 
ثالث  لرئا�شة حزب اخل�شر  واملر�شح  الربملاين 
انه  المل����اين  للتلفزيون  امل��ان��ي��ا  يف  ح���زب  اأك���رب 
اللجوء  عاما   30 �شنودن  يطلب  اأن  العار  من 

من  ج��وا  �شنودن  وت��وج��ه  اليهم.  ي�شري  ال��ذي��ن 
الوليات املتحدة اىل هوجن كوجن وهو الن يف 
مطار دويل يف رو�شيا وي�شعى للح�شول على حق 
اللجوء يف الكوادور الدولة التي تاأوي جوليان 
�شفارتها  يف  ويكيليك�س  موقع  موؤ�ش�س  ا���ش��اجن 
ب��ل��ن��دن م��ن��ذ ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. وجت����ددت خماوف 
يف  الم��ري��ك��ي��ة  التج�ش�س  تكتيكات  م��ن  اأوروب����ا 
مطلع ال�شبوع بعد اأن ن�شرت جملة دير �شبيجل 
المريكية  القومي  الم���ن  وك��ال��ة  اأن  المل��ان��ي��ة 
بوا�شنطن  اأوروبية  مكاتب  يف  ات�شالت  �شجلت 

وبروك�شل والمم املتحدة.

ال�شيا�شي يف دول  م�شتبدة . واأ�شاف  من املوؤمل 
�شخ�س  يطلب  اأن  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني  بالن�شبة 
انتهاكا  ك�شف  راي��ن��ا  ويف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  خ���دم 
م��ن طغاة  ال��ل��ج��وء  ال���ش��ا���ش��ي��ة  ك��ب��ريا للحقوق 
ال�شا�شية.  احلقوق  انف�شهم  هم  يحرتمون  ل 
اأن يحظى  ي��ج��ب  ه���ذا  م��ث��ل  واأ����ش���اف  �شخ�س 
امنا هنا يف  اأن يجد م��الذا  باحلماية... يتعني 
اأوروبا لنه قدم لنا خدمة بالك�شف عن هجوم 
و�شركات  اوروبيني  كبري على حقوق مواطنني 
اأوروبا  م��ن  ج��زءا  باعتبارها  واأمل��ان��ي��ا  اأوروب��ي��ة. 
ميكنها تقدمي ذلك. ومل يحدد تريتني  الطغاة  

•• الكاب-ا.ف.ب:

ت��وج��ه ال��رئ��ي�����س الم��ريك��ي باراك 
اوباما الثنني اىل تنزانيا املحطة 
الفريقية  ج��ول��ت��ه  م���ن  الخ�����رية 
التي �شرقت فيها احلالة ال�شحية 
ال�شابق  اف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  ل��رئ��ي�����س 

نل�شون مانديال ال�شواء.
وحذر اوباما الحد من ان افريقيا 
خالل  من  فقط  اهدافها  �شتحقق 
قادة يعملون على حت�شني الظروف 
ان  يامل  وهو  ملواطنيهم،  املعي�شية 
ت��وؤدي زيارته اىل تنزانيا اىل دعم 

الدميوقراطية يف هذا البلد.
وت���ات���ي زي�����ارة اوب���ام���ا ب��ع��د جولة 
جينبينغ  ���ش��ي  ال�����ش��ي��ن��ي  ل��ن��ظ��ريه 
�شملت اي�شا تنزانيا. واثريت هذه 
املناف�شة القت�شادية حول افريقيا 
رحلة  خ��الل  ووا�شنطن  بكني  بني 

اوباما.
ال�شبوع  ن��ه��اي��ة  اوب����ام����ا  وك���ر����س 
التمييز  ب��ط��ل  م��ان��دي��ال  ل��ت��ك��رمي 
اول رئي�س  ا�شبح  الذي  العن�شري 

ا�شود يف جنوب افريقيا.
وق���رر اوب��ام��ا ع��دم زي���ارة مانديال 
الذي ل يزال يف و�شع �شحي حرج 
ال  بريتوريا،  م�شت�شفيات  اح��د  يف 
انه ا�شاد بارثه مرات عدة وو�شفه 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  اهم  باحد 

يف التاريخ.
ال���زن���زان���ة  اوب����ام����ا  زار  والح��������د، 
مانديال  ك�����ان  ال���ت���ي  ال�������ش���غ���رية 
معتقال فيها يف جزيرة روبن قبالة 
م��دي��ن��ة ال���ك���اب، واخ����ذ اب��ن��ت��ي��ه اىل 
مانديال  ك��ان  حيث  الكل�س  مقلع 

يق�شي حكمه بال�شغال ال�شاقة.
الكاب،  لح��ق يف جامعة  وق��ت  ويف 
امل��ج��رم��ني وزعماء  اوب���ام���ا  ان��ت��ق��د 
ي����ح����ول����ون دون  ال�����ذي�����ن  احل�������رب 

حتقيق افريقيا لتطلعاتها.
وانطلق اوباما من الرث ال�شيا�شي 
ملانديال وخروج جنوب افريقيا من 
املظلمة  العن�شري  الف�شل  �شنوات 
ل��ي��وج��ه ن�����داء ن��ح��و ال��ت��غ��ي��ري اىل 
ان  على  للرتكيز  الدميوقراطية 

احلرية �شتنت�شر يف نهاية المر.

وقال اوباما لقد اثبت لنا التاريخ 
ان���ه ال��ت��ق��دم مم��ك��ن ف��ق��ط عندما 
خدمة  اىل  احل����ك����وم����ات  ت�����ش��ع��ى 
ال��ع��ك�����س و�شط  ول���ي�������س  ���ش��ع��وب��ه��ا 
الف  م��ن  اك��رث  م��ن  ت�شفيق ح�شد 
���ش��خ�����س. وا�����ش����اف ان�����ه وم�����ع ان 
افريقيا على الطريق ال ان التقدم 

يقوم على ا�ش�س ه�شة.
ان يعقد  امل��ق��رر  ت��ن��زان��ي��ا، م��ن  ويف 
اوباما موؤمترا �شحافيا مع نظريه 
�شيزور  ك��م��ا  ك��ي��ك��وي��ت��ي،  ج���اك���اي���ا 
الطاقة  لتوليد  اوب��ون��غ��و  حم��ط��ة 
الكهربائية بعد الك�شف عن برنامج 
بقيمة �شبعة مليارات دولر لتعزيز 

�شبكة الكهرباء يف افريقيا.
ك��م��ا ���ش��ي�����ش��ع اوب���ام���ا اك��ل��ي��ال من 
الزهور على ن�شب تكرمي �شحايا 
المريكية  ال�شفارة  على  الهجوم 

يف العام 1998.
و�شت�شارك زوجته مي�شال يف منتدى 
ت�شت�شيفه  ال��ذي  الول  ال�شيدات 
ال�شابق  المريكي  الرئي�س  زوج��ة 

لورا بو�س.

اوباما يتوجه اىل تنزانيا املحطة االخرية من جولته االفريقية

كوريا ال�سمالية تنتقد ت�سريحات الرئي�سة الكورية اجلنوبية يف ال�سن 
•• بيوجن ياجن-يو بي اأي:

انتقدت كوريا ال�شمالية ام�س الثنني ب�شدة ت�شريحات 
هي�����ه  ك��������ون  ب��������ارك  اجلنوبية  الكوري������ة  الرئي�شة 
واعتربتها  ال�ش��������ني  اإىل  الأخ��رية  زيارته�������ا  خ�������الل 
ا���ش��ت��ف��زازاً غ���ري م��ق��ب��ول واإه���ان���ة ل��ل��ن��ظ��ام احل���اك���م يف 

ال�شمال.
يونهاب  اجلنوبية  ال��ك��م��وري��ة  الن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف����ادت 
الوطنية  وال��وح��دة  ال�شالم  جلنة  با�شم  املتحدث  ان 
حوار  قال  اجلنوبية  كوريا  مع  التعامل  عن  امل�شوؤولة 
يف حوار مع وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�شمالية 
عن  ال�شني  يف  زيارتها  اأث��ن��اء  ب��ارك  الرئي�شة  حتدثت 
بناء عالقة جديدة بني الكوريتني وبناء �شبه جزيرة 
اإح���داث التغيريات يف  اإىل  ك��وري��ة ج��دي��دة، واحل��اج��ة 
دولتنا، غري ان من يحتاج اإىل التغيري، ل�شنا نحن بل 

النظام احلاكم يف اجلنوب .
وقال املتحدث تعتزم الرئي�شة بارك حل م�شاألة الت�شلح 
يف دول��ت��ن��ا ا���ش��ت��ن��اداً ع��ل��ى ال��ق��وى اخل��ارج��ي��ة واإح����داث 
ان  غ��ري  �شدنا،  ال���دويل  بالت�شامن  فينا  التغيريات 
ت�شرفات  نتابع  ون��ح��ن  يتحقق،  ل  حلم  جم��رد  ذل��ك 
بارك بجرعة اأخرية من ال�شرب ، وذلك بالإ�شارة اإىل 
خطابها  يف  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  الرئي�شة  ت�شريحات 
باأن  بيجينغ  يف  ت�شينغهوا  جامعة  اأم���ام  األقته  ال���ذي 

يف  اإيجابية  ب�شورة  ال�شمالية  كوريا  �شت�شاعد  بالدها 
لت�شبح  التغيري  نحو  طريق  يف  ال�شمال  دخ��ول  ح��ال 

دولة ع�شو م�شوؤول يف املجتمع الدويل.
النووية  اأ�شلحتنا  ق�شية  ان  بالقول  املتحدث  وانتقد 
واإن  الأح���وال،  ح��ال من  ب��اأي  تفاو�س  لي�شت مو�شوع 
اإجراءات بناء الثقة يف �شبه اجلزيرة الكورية ال�شيا�شة 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة حل��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����ش��ة ب�����ارك جت����اه كوريا 
ال�شمالية هي �شيا�شة مواجهة خطرية ل تختلف عن 
�شيا�شة حكومة الرئي�س ال�شابق يل ميونغ باك املتمثلة 
ال��ن��ووي والن��ف��ت��اح وحتقيق م��ع��دل الدخل  ال��ن��زع  يف 

الفردي 3 اآلف دولر .
واأ�شاف ان ت�شريحات الرئي�شة بارك يف ال�شني حول 
القوى يف  القت�شاد  وبناء  النووي  التطوير  ا�شتحالة 
ونظامنا  كرامتنا  مت�س  مبا�شرة  حتديات  هي  دولتنا، 

و�شيا�شتنا وا�شتفزازات كبرية غري مقبولة .
ودعا ال�شلطات الكورية اجلنوبية اإن كانت ترغب حقاً 
اإىل  النظر  اإىل  الكوريتني  بني  العالقات  حت�شني  يف 
ولئها  تعزيز  من  ب��دًل  القومية،  اأ�شا�س  على  الأم��ور 

للوليات املتحدة.
اإىل  بزيارة  قامت  اجلنوبية  الكورية  الرئي�شة  وكانت 
ال�شني ا�شتمرت 4 اأيام، واأو�شحت ان هدفها هو حث 
باإجراء  ال�شمالية  كوريا  اإقناع  حماولة  على  بيجينغ 

حوار حول نزع اأ�شلحتها النووية.

كرواتيا تعد مب�ساعدة دول البلقان على االن�سمام لالحتاد االوروبي 
• زغرب-ا.ف.ب:

ا���ش��ب��ح��ت ك��روات��ي��ا الث���ن���ني ال��ع�����ش��و ال��ث��ام��ن وال��ع�����ش��ري��ن يف 
الحتاد الوروبي يف اجواء احتفالت كربى لكن هذه اللحظة 
اوروب����ا ب�شبب  ال��ق��امت��ة يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة ط��غ��ت عليها الج����واء 
التو�شيع  لهذا  كثريا  احلما�شة  وع��دم  القت�شادية  امل��خ��اوف 
اجلديد. وقد ح�شر روؤ�شاء دول البلقان الثماين اىل كرواتيا 
لتهنئتها على ان�شمامها اىل اوروبا وعقدوا اجتماعا يف زغرب 
التي  امل�شائل  ان يثبتوا ان هناك رغبة �شيا�شية يف حل  بهدف 
ل تزال عالقة بني دول هذه املنطقة التي �شهدت حروبا بعد 

تفكيك يوغو�شالفيا ال�شابقة يف الت�شعينيات.
هذه  احلما�شة  اج��واء  الكرواتية  ال�شحافة  عك�شت  والث��ن��ني 

لكن بدون ال�شتفا�شة بها.
الوىل  �شفحتها  ع��ل��ى  لي�شت  ي��وت��ارن��ي��ي  �شحيفة  وع��ن��ون��ت 
كتبت �شحيفة  فيما  الوروب��ي  الحت��اد  ملواطني  �شباح اخلري 

في�شرينيي لي�شت ان احللم ا�شبح حقيقة .
لكن يف املانيا عنونت �شحيفة �شودوت�شي ت�شايتونغ متوجهة اىل 
كرواتيا غري م�شتعدة جيدا لالن�شمام اىل الحتاد الوروبي، 
ا�شارت دي فيلت اىل ان الطفل  فرحة حم��دودة . من جهتها 
را�شمة �شورة  الوروب��ي  امل�شاكل ي�شل اىل الحت��اد  املقبل مع 
قامتة جدا لدولة ت�شود فيها العراقيل البريوقراطية وحتاول 
ايلي�شيت�س  �شريتني  وق���ال  ال���ش��ت��ث��م��ارات.  اج��ت��ذاب  ب�شعوبة 
�شائق التاك�شي من زغرب ل �شيء �شيتغري بالن�شبة الينا وهذا 
عن  معربا  غاليا  �شيكلفنا  الوروب����ي  الحت���اد  اىل  الن�شمام 

معار�شته لالحتاد.
الوروب����ي  الحت����اد  يف  ع�����ش��وا  ب�شفتها  ل��ه��ا  الول  ال��ي��وم  ويف 
ا�شتقبلت كروتيا روؤ�شاء �شلوفينيا و�شربيا والبو�شنة ومقدونيا 
الذي  �شابقا  ال�شربي  القليم  كو�شوفو  وكذلك  ومونتينغرو 

اعلن ا�شتقالله عام 2008، اىل جانب البانيا.
وقال الرئي�س الكرواتي ايفو جوزيبوفيت�س يف ختام الجتماع 

ان جمموعتنا ترغب يف امل�شاعدة على ت�شوية امل�شائل العالقة 
ال���دول امل��ج��اورة �شعبة  ال��ع��الق��ات ب��ني  يف ه��ذه املنطقة حيث 

و�شهدت نزاعات تلت تفكك يوغو�شالفيا ال�شيوعية �شابقا.
جمهورية  اول  �شلوفينيا،  مع  م�شرتكة  م��ب��ادرة  انها  وا���ش��اف 
 2004 يوغو�شالفية �شابقة تن�شم اىل الحتاد الوروب��ي يف 
وان امل�شاركني يرغبون يف تكرارها ودعوة قادة اوروبيني كبار 

لالن�شمام اليهم.
الفرن�شي  الرئي�س  نية  اىل  نلفت  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف  وت��اب��ع 

فرن�شوا هولند الطيبة يف ان يكون معنا يف الجتماع املقبل .
ال�شوء الخ�شر لفتح مفاو�شات الن�شمام  ومع منح �شربيا 
واملوافقة التي اعطيت لكو�شوفو للتو�شل اىل اتفاق ا�شتقرار 
و����ش���راك���ة، امل��ح��ط��ة الوىل يف م�����ش��رية ط��وي��ل��ة ن��ح��و الحت���اد 
البلقان  نحو  الحت��اد  تو�شيع  ا�شتمرار عملية  ف��ان  الوروب���ي، 
يبدو م�شمونا. لكن يف بروك�شل ي�شري املحللون اىل ان العملية 

قد تكون اطول وانها يجب ان تتم مع توخي حذر اكرب.

اأ�شرع  يف  وال��رئ��ا���ش��ي��ة  الت�شريعية 
الأوقات واأي�شر الظروف.

م�شروع  اأّن  ج��ع��ف��ر  ب����ن  واع����ت����رب 
التن�شيق  اإىل  ح��اج��ة  يف  ال��د���ش��ت��ور 
ال�شياغة  م�شتوى  على  والتعديل 
وال�شكل، راجيا التو�شل اإىل اأكرث ما 
ميكن من التوافقات مبا ميّكن من 
الأغلبية  باأكرث من  امل�شادقة عليه 

املطلوبة اأي باأغلبية الثلثني.

•• الفجر – تون�س - خا�س

رئي�س  اج�����رب  ع����ارم����ة  ف���و����ش���ى  يف 
التون�شي  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  امل��ج��ل�����س 
م�����ش��ط��ف��ى ب����ن ج��ع��ف��ر ع���ل���ى رفع 
�شة  املخ�شّ املمتازة  العامة  اجلل�شة 
ملناق�شة  الث����ن����ني  اأم���������س  ����ش���ب���اح 
ومراجعته  ال���د����ش���ت���ور  م�������ش���روع 
ب��ح�����ش��ور ال���روؤ����ش���اء ال��ث��الث��ة، بعد 
اأثناء  ال��ن��ّواب  ب��ني  اجل���دل  ت�شاعد 
تالوة املقّرر العام للد�شتور احلبيب 

خذر للم�شروع.
الد�شتور  م�����ش��روع  ال��ن��ّواب  واع��ت��رب 
ال�شياغة  جل���ن���ة  اأع�����دت�����ه  ال�������ذي 
من   104 للف�شل  وخرقا  تدلي�شا 
الداخلي للمجل�س وجتاوزا  النظام 
الذي  للم�شروع  القانونية  للن�شخة 

اعتدته اللجان التاأ�شي�شية.
وعلى خلفية رفع اجلل�شة ومغادرة 
ال�شيوف من ال�شخ�شيات الوطنية، 
حدثت حالة من الفو�شى حتت قبة 
املجل�س و جّدت م�شاحنات بني عدد 

من نواب حركة النه�شة الإ�شالمية 
وزمالئهم من املعار�شة.

لرئي�س  الول  ال��ن��ائ��ب  وو���ش��ف��ت 
امل���ج���ل�������س ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي حم���رزي���ة 
حركة  ع�����ن  ال���ن���ائ���ب���ة  ال���ع���ب���ي���دي 
امل��ع��ار���ش��ة الذين  ن����واب  ال��ن��ه�����ش��ة، 
ن�شخة  م��ن��اق�����ش��ة  ع��ل��ى  اع���رت����ش���وا 
الد�شتور لهيئة ال�شياغة "بالأقزام 
الذين يعار�شون م�شلحة البالد"، 
قائلة اإنهم متم�شكون بالتوافق رغم 
ت�شببهم يف رفع جل�شة املناق�شة على 

حد تعبريها. 
قال  ال����راأي،  ه��ذا  على  تعليقه  ويف 
ه�شام  التاأ�شي�شي  باملجل�س  النائب 
ح�شني، اإن و�شف حمرزية العبيدي 
النائب الأول لرئي�س املجل�س بع�س 
نواب املعار�شة بالأقزام هو ت�شريح 

ل يليق مب�شوؤول يف املجل�س.
واأّكد ح�شني  وجود اإرادة من حركة 
ل��ف��ر���س مت��ري��ر م�شروع  ال��ن��ه�����ش��ة 
ال����د�����ش����ت����ور مب�������ش���م���ون���ه احل�����ايل 
العددية  اأغلبيتها  على  بالعتماد 

يفر�شوا ت�شورهم للد�شتور ح�شب 
تعبريه.

رئ���ي�������س جلنة  اع����ت����رب  امل���ق���اب���ل  يف 
والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني 
ال�شتوي  ع��م��ر  ب��ي��ن��ه��م��ا  وال��ع��الق��ة 
ال�شياغة  ه���ي���ئ���ة  م����ق����رر  ت����ق����دمي 
انحرافا  الد�شتور  مل�شروع  لن�شخته 
التاريخ،  �شي�شجلها  تزوير  وعملية 
على  ان��ق��الب��ا  مت��ّث��ل  اأّن���ه���ا  م�شيفا 
عدم  م��وؤّك��دا  التاأ�شي�شية،  ال��ّل��ج��ان 

رف�شهم للتوافق
اأحزاب  من  متظاهرين  اأّن  ويذكر 
امل��ع��ار���ش��ة اح��ت��ّج��وا يف م��ا ي��ع��رف ب� 
ان��ط��الق ق��ط��ار ال���ث���ورة، اأم����ام مقر 

املجل�س التاأ�شي�شي. 
وو���ش��ط ح�����ش��ور اأم��ن��ي ك��ث��ي��ف، ندد 
مب�شروع  ال�شعبية  اجلبهة  اأن�����ش��ار 
لدولة  يوؤ�ش�س  واعتربوه  الد�شتور 
ديني  ب���غ���ط���اء  ج����دي����دة  ا����ش���ت���ب���داد 

فر�شته حركة النه�شة.
م�شروع  اأن  اجل��ب��ه��ة  اع��ت��ربت  ك��م��ا 
الد�شتور ل يعرتف ب�شيادة ال�شعب 

ل  داخل التاأ�شي�شي رغم عدم التو�شّ
اأن��ه��م مل  اإىل  ت��واف��ق��ات م�شريا  اإىل 
يتعظوا مبا يح�شل يف م�شر حاليا 

ح�شب تعبريه.
م���ن ج��ه��ت��ه اع���ت���رب رئ��ي�����س حركة 
اأن ما  ال��غ��ن��و���ش��ي  را����ش���د  ال��ن��ه�����ش��ة 
ح�شل لن يوؤثر على التوافق حول 
الد�شتور و على تنظيم النتخابات 

قبل موفى العام احلايل.
العام  الأم�����ني  اع��ت��رب  امل��ق��اب��ل  ويف 
العبا�شي  احل�شني  ال�شغل  لحت���اد 
ال��ع��ام��ة من  ����ش���اد اجل��ل�����ش��ة  اأن م���ا 
ت�شوي�س و ت�شنج �شي�شاهم يف تعقيد 
مهام احلوار الوطني والتاأثري على 
قبل  الن��ت��خ��اب��ات  تنظيم  اإم��ك��ان��ي��ة 
نهاية هذه ال�شنة قائال اإنه كان من 
الأج����در ال���ش��ت��ع��داد ل��ه��ذه اجلل�شة 

املمتازة اأكرث  لتجّنب ما ح�شل.
 يف ال�شياق ذاته قال النائب باملجل�س 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي م��ن��ج��ي ال����رح����وي اإن 
رئي�س املجل�س م�شطفى بن جعفر 
اأن  يريدون  الرتويكا  يف  حليفيه  و 

املوؤ�ش�شات  كل  الحتجاجية  الوقفة 
التخلي  اإىل  املدنية  الدميقراطية 
والتوافق  ال�شيقة  احل�شابات  ع��ن 
د�شتور دميقراطي  اأجل فر�س  من 
�شعارات  ي��ك��ر���س  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  ل��ك��ل 
احل������ري������ة وال���������ش����غ����ل وال�����ك�����رام�����ة 

الوطنية.
التاأ�شي�شي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  وك����ان 
اجلل�شة  اف��ت��ت��اح  كلمة  اأ���ش��ار يف  ق��د 

العاّمة واملخ�ش�شة ملناق�شة م�شروع 
الد�شتور يف ن�شخته الثالثة  اإىل اأّن 
تون�س تعي�س اليوم حتت �شغوطات 
كبرية اأمنية واقت�شادية واجتماعية 
و�شيا�شية. اإ�شافة اإىل اأّن ال�شعب مل 
اأ�شكال  م��ن  �شكل  اأي  يتحّمل  يعد 
ال�شعبة  املرحلة  ه��ذه  يف  التباطوؤ 
اإن���ه���اء ه���ذه املرحلة  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 
النتخابات  تنظيم  عرب  النتقالية 

ول بال�شيادة الوطنية ول بامل�شاواة 
احلقوق  ي�شمن  ول  اجلن�شني  بني 
املحتجون  اعترب  كما  الجتماعية، 
خطرا  ميثل  الد�شتور  م�شروع  اأن 
على م�شتقبل تون�س حيث اأّن حركة 
النه�شة �شرعت من خالله يف بيع 
خ����ريات ال���ب���الد وا���ش��ت��ع��م��اره��ا من 

جديد.
ودع������ت اجل���ب���ه���ة م����ن خ�����الل هذه 

يف اأوىل جل�سات مناق�سة الد�ستور:

فو�سى عارمة يف املجل�س التاأ�سي�سي التون�سي..!

التاأ�شي�شي التون�شي

اأخبار ال�ساعة: البعد العربي يعد 
اأ�سا�سيا يف �سيا�سة الدولة منذ ن�ساأتها 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن البعد العربي ميثل بعدا اأ�شا�شيا يف �شيا�شة دولة 
الإمارات العربية املتحدة منذ ن�شاأتها وهذا ما ج�شدته وعربت عنه توجهات 
اآل نهيان طيب  ال�شيخ زايد بن �شلطان  باإذن اهلل تعاىل  املغفور له  و�شيا�شات 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  وتعمق يف عهد  وا�شتمر  ث��راه  اهلل 
الر�شيدة  وقيادتها  الدولة  اأن  اإىل  ..م�شرية  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
العربية  ال�شاحة  على  وال�شتقرار  التنمية  يحقق  اأن  �شاأنه  من  ما  كل  تدعم 
والروابط  العالقات  ويعمق  امل�شرتكة  وم�شاحلها  �شعوبها  خدمة  يف  وي�شب 
فيما بينها. وحتت عنوان ال�شتفادة العربية من اخلربة الإماراتية قالت اإنه 
يف هذا ال�شياق جاءت الكلمات املعربة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي خالل لقائه 
يوم ال�شبت املا�شي..جمموعة من القيادات احلكومية الليبية امل�شاركة �شمن 
اإعداد القادة الذي تنظمه كلية دبي ل��الإدارة احلكومية بالتعاون مع  برنامج 
هيئة �شوؤون املحاربني يف ليبيا..حيث اأكد �شموه اأن دولة الإمارات ل تريد ول 
ت�شمر اإل اخلري وال�شتقرار للدول وال�شعوب العربية ال�شقيقة واأن جتربتها 
املتبادلة  وال�شتفادة  التعاون  اأهمية  اإىل  للجميع..م�شريا  متاحة  التنموية 
الوطنية  امل�شالح  نحقق  ك��ي  ك��ع��رب  بيننا  فيما  واخل����ربات  امل��ع��رف��ة  وت��ب��ادل 
ال�شراعات والنزاعات ل يفيد �شعوبنا يف  واأبنائنا لأن طريق  العليا ل�شعوبنا 
�شيء . واأو�شحت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإم��ارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شرتاتيجية .. اأن دولة الإمارات ا�شتطاعت اأن حتقق نه�شة �شاملة وت�شبح 
العربي  امل�شتوى  على  لي�س  بالبنان  اإليها  ي�شار  رائ��دة  تنموية  لتجربة  رم��زا 
اأبوابها  الآن  وتفتح  اأي�����ش��ا  وال����دويل  الإقليمي  امل�شتويني  على  واإمن���ا  فقط 
لأ�شقائها العرب لال�شتفادة من خرباتها والتعرف على مالمح جتربتها من 
اأجل اأن تعم التنمية واخلري وال�شتقرار املنطقة العربية كلها وتتوارى اأ�شباب 
ال�شراع واخلالف والتطرف. واأ�شافت اأن طريق التنمية الذي �شلكته الدولة 
خالل ال�شنوات املا�شية مل يكن �شهال اأو معبدا بل واجهت خالله الكثري من 
العقبات وامل�شكالت املعقدة وال�شعبة ولكنها ا�شتطاعت اأن جتتازه وحتقق من 
الزمني  وامل��دى  املعجزات من حيث احلجم  اإىل م�شاف  الإجن���ازات ما ي�شل 
ولكثري  العربية  للمنطقة  املهمة  ال��درو���س  من  الكثري  يقدم  �شك  بال  وه��ذا 
من دولها التي حتاول بناء نف�شها والتغلب على م�شكالتها والنطالق نحو 
امل�شتقبل بروح جديدة. وبينت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي اأن اأهم 
هذه الدرو�س اأن قدرة اأي �شعب على جتاوز اأزماته مهما كانت درجة �شعوبتها 
الوطنية  بوحدته  ومبا�شر  اأ�شا�شي  ب�شكل  ترتبط  وال��رف��اه  التقدم  وحتقيق 
والتفافه حول قيادة خمل�شة متتلك روؤية وا�شحة لإدارة املوارد يف احلا�شر 
وامل�شتقبل وت�شع خدمة مواطنيها يف قمة اأهدافها واأولوياتها وتفتح اأبوابها 
لكل الأفكار واخلربات والتجارب وجتعل من الإن�شان اأداة التنمية وهدفها يف 
الوقت نف�شه .. بجانب اإميانها باأن التنمية عملية م�شتمرة واأنه ل خيار اأمام 
اأي دولة تريد اأن يكون لها مكانها الالئق على خريطة العامل اإل اأن ت�شتمر 

يف امل�شي اإىل الأمام.
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العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 يف الدعوى   2013/43 جتاري جزئي       

املدعني: �شكيل احمد علي واآخرون 
املدعى عليه: دريو�س امونكي باكاين

مت ندبنا خبريا حما�شبيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من املدعني �شكيل احمد علي 
واخرون �شد دريو�س امونكي باكاين وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة او من 
ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح  ادناه وذلك يوم 
اح�شار  منكم  ويرجى  �شباحا   11.00 ال�شاعة  متام  يف   2013/7/4 املوافق  اخلمي�س 

كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.
 : هاتف   17B1 رقم  مكتب  الول  الطابق   4 رقم  بوابة  حمرعني  مركز  دبي- 

2681400-04 فاك�س 04-2681300
اخلبري املنتدب  / يو�سف طاهر اخلاجة         

اعالن اجتماع خربة
العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     

اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/148 جتاري جزئي  
انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  التجارية    ال��واح��ات  موؤ�ش�شة  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2012/5/27 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح / م�شنع الربيع لالأ�شمدة بالتايل:  حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 30.710 درهم 
بامل�شروفات ومبلغ  دراه��م( والزامها كذلك  الفا و�شبعمائة وع�شرة  ) ثالثون 
مائتي درهم اتعاب املحاماة، وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات.  .�شدر بتوقيعي 
 30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/7/1 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/146 جتاري جزئي  

بالن�شر  العنوان  الزراعية   امل��واد  لتجارة  اخل�شراء  العتبة  عليه/  املحكوم  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/3م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
حكمت  ب��ات��ايل:   لالأ�شمدة  الربيع  م�شنع   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري:  املحكمة مبثابة 
وقدره 12.580 درهم ) اثنا ع�شر الفا وخم�شمائة وثمانني درهما بال�شافة اىل 
ر�شوم وم�شاريف الدعوى ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.    .�شدر 
لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/7/1 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/570 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ القليني لتجارة املواد ال�شمنتية   العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/6/18م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / التوا�شل 
يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  باتايل:   العامة  للمقاولت 
القانونية على  والفائدة  الف وثالثمائة درهم(  للمدعية مبلغ 31.300 درهم )واحد وثالثون 
يجاوز  ال�شداد مبا ل  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  وذل��ك من  �شنويا   %5 وقدرها  املبلغ  هذا 
ا�شل الدين والزامه مبلغ الفني درهم تعوي�شا عما حلق املدعية من �شرر والزامه مب�شروفات 
الدعوى ومبلغ مائتي درهم عن اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات    .�شدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/25  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/خالد فتح اهلل                              
رئي�ض الدائرةالتجارية الكلية اخلام�سة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2    
    اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1849 )مدين كلي ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ �شركة لنداونر 
يونيك ليك فيو ليمتد ومتثلها بالوكالة/ يونيك هومز للو�شاطه اقام املدعي/ �شعيد 
احمد خليل احمد عنوانه: ابوظبي- �شارع حمدان- بناية العني الهليه- الطابق ال�شابع 
- �شقه 2 الدعوى برقم 2012/1849 -مدين كلي - عجمان- ومو�شوعها املطالبة  وقدره 
ال��زام املدعي عيها  ال�شداد  القانونية وقدرها 12% اىل حني  الفائدة  164800 درهم مع 
بتعوي�س املدعى عما فاته من ك�شب وما حلق به من خ�شارة مبقدار 100000درهم الزام 
املدعى عليها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة11.00 
بو�شفك مدعى  الق�شية  للنظر يف  وذل��ك   2013 ل�شنة  يوليو  �شهر  31 من  ي��وم  املوافق 

عليه. حتريرا يف 2013/6/18
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/1186 احوال �سخ�سية

اىل املحكوم عليه/ زوير الرحمن نور- باك�شتان العنوان: بالن�شر - نعلمك انه بتاريخ املوافق 3/يونيو/2013 قد 
حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح املدعية/ فاطمة �شهيل علي بالآتي: حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري: 1/بتطليق املدعية فاطمة �شهيل علي م�شبح ا�شماحي من  زوجها املدعى عليه زوير الرحمن 
نور الرحمن طلقة بائنة لل�شرر وعلى املدعية اح�شاء عدتها من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا. 2/بالزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية �شابقة عن مدة �شنة ون�شف من تاريخ قيد الدعوى مبلغ 16000 درهم �شاملة. 
3/بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية موؤخر مهرها البالغ قدره 10000 درهم وذلك من تاريخ �شريورة حكم 
التطليق باتا. 4/ باثبات حق املدعية يف ح�شانة ابنها من املدعى  عليها )حممد( وذلك من تاريخ �شريورة حكم 
التطليق باتا. 5/ بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة ابنهما مبلغ  1500 درهم للطعام والك�شوة ت�شري �شهريا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2012/8/29 6/ بالزام املدعى عليه بتوفري م�شكن ح�شانة للمدعية حل�شانة ابنهما 
) حممد ( يف مدينة ابوظبي ل تقل مكوناته عن غرفة و�شالة ومطبخ وحمام على ان يكون منا�شبا وم�شتقال وموؤثثا 
باثاث منا�شب يف مدينة ابوظبي وذلك من حني �شريورة حكم التطليق باتا. .  8/ بالزام املدعى عليه بالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، وترف�س بقية الطلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/10م.

                                                                              حمد م�سبح الكتبي / قا�سي مبحمد ابوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ك��رمي اهلل 
بايج �شري اهلل  - باك�شتاين 
اجلن�شية  -  جواز �شفره 
     )3929941( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

055/3291622

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل���دع���و/ اخ����رت ويل 
افغان�شتاين  غني-  حممد 
اجل��ن�����ش��ي��ة-     ج���واز �شفره 
�شادر   )589691( رق��م 
من افغان�شتان    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/7639482

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ع���ادل �شليم 
افغان�شتاين  حم�����م�����د-   
اجل��ن�����ش��ي��ة-     ج���واز �شفره 
�شادر   )129604( رق��م 
من افغان�شتان    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/4934617

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد عمران 
رمزان-باك�شتاين  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة     ج����واز �شفره 
رقم )1228201( �شادر 
من افغان�شتان    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/4118651

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ار�شد على خان 
حممد ا�شلم خان  -باك�شتاين 
اجلن�شية     جواز �شفره رقم 
من  ���ش��ادر   )4106782(
عليه  م��ن يجده  باك�شتان    
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م      

050/6926737

فقدان جواز �سفرت
ح�شني  ناظم  امل��دع��و/  فقد  
ف�شل ح�����ش��ني    -باك�شتاين 
اجل���ن�������ش���ي���ة     ج�����واز �شفره 
�شادر   )6891101( رقم 
م��ن ب��اك�����ش��ت��ان    م��ن يجده 
بتليفون رقم       عليه الت�شال 

050/3243044

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د  امل����دع����و/ حم��م��د ع��ب��دامل��ج��ي��د حم��م��د اك����رب مياه 
 )0953877( رق��م  �شفره  ج��واز  اجلن�شية  -بنغالدي�س 

�شادر من بنغالدي�س.
او  ���ش��رط��ة  اق����رب م��رك��ز  ب��رج��اء ت�شليمه اىل  ي��ج��ده  م��ن 

ال�شفارة بنغالدي�س م�شكوراً.

فقدان وثيقة �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و/ حم���م���د جرب 
اجلن�شية  الع������رج   ���ش��رح��ان 
رقم  ���ش��ف��ر  وث��ي��ق��ة  فل�شطني  
من  �����ش����ادرة   0000654
بابوظبي  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��ف��ارة 
برج���اء  ي���ج���ده  م����ن  ف��ع��ل��ي 
مركز  اق������رب  اإيل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
امل�شرية  ���ش��ف��ارة  اأو  ���ش��رط��ة 

م�شكورا

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ اكرب كاظمي 
افغان�شتاين  مو�شى  حممد 
اجل��ن�����ش��ي��ة     ج����واز �شفره 
رقم )1268490( �شادر 
من افغان�شتان    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/6189621

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����وة/ امينه  ف����ق����دت   
  - ال�شمادى  ف��الح  ح��م��دان 
الدرين اجلن�شية     جواز 
�شفرها رقم )781077( 
�شادر من الردن    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/7288498

فقدان جواز �سفرت
فقد   املدعو/ ر�شا فهمي 
الردن    - �شارى �شالح   
اجلن�شية     ج��واز �شفره 
  )934951( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

055/5407255

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة كو�شمو�س - دي او 
بطلب  تقدمت  قد  اجلن�شية(  )البو�شنة  اي�شت  �شراييفو  او 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 
رقم )3380( يف �شجل ال�شركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

مركز امريكا ال�سمالية للخدمات  - ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية مركز امريكا 
ال�شمالية للخدمات - ذ م م واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة 
اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

   اإعــــــالن ت�سفيـــــة �سركـــــة                

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:الرو�شم للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ALshahba Women Gover حجاب امرية ال�شهباء

املودعة حتت رقم: 191534       بتاريخ:2013/5/12 م
با�ش��م:الرو�شم للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، المارات العربية املتحدة . العنوان: دبي / ديرة ، �س.ب: 33612 ،
 هاتف : 2262774 04 ، فاك�س: 2262775 04 ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :25 اغطية الراأ�س احلجاب ال�شالمي.
و�شف العالمة:كتبت كلمة ال�شهباء باللونني ال�شفر الذهبي والبني ب�شورة متميزة وفوقها كتبت العبارة 
حجاب امرية بخليط من اللوان ال�شفر والبني والرمادي املائل اىل الخ�شر وحتت كلمة ال�شهباء توجد 
�شورة لفتاة ترتدي حجابا ابي�س اللون على خلفية خمططة باللون الربتقايل وقد كتبت على �شورة الفتاه 
الفتاة كتب منطوق  Women Gover بخط متميز حتت �شورة  العبارة الجنليزية  ال�شود  باللون 

كلمة ال�شهباء باحلروف الالتينية كما يلي ALshahba باللون البني بظل ا�شفر .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  يوليو 2013 العدد 10833

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:�شيدلية ميدي�شينا 
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:medicina pharmacy �شيدلية ميدي�شينا

املودعة حتت رقم: 188857       بتاريخ:2013/3/21 م
با�ش��م:�شيدلية ميدي�شينا

وعنوانه:�شارع خليفة ، �س.ب: 41412 ، هاتف: 026589543 ، فاك�س: 026261608 ،
 AE.BHARMALINK@HUSSAIN ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :44 �شيدلية .
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن ميدي�شينا باللون البنف�شجي وعلى ميينها حرف م ثالث ورقات �شجر 
باللون الخ�شر وا�شفل الكلمة �شيدلية باللون الخ�شر وا�شفل ال�شكل medicina باللون البنف�شجي 
وعلى ميني حرف m ثالث ورقات �شجر باللون الخ�شر وا�شفلها pharmacy باللون الخ�شر وال�شكل 

على خلفية بي�شاء.  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  يوليو 2013 العدد 10833

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

�سركة كومودور بيوك�سان لالن�ساءات - ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية �شركة كومودور 
ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  م  م  ذ   – لالن�شاءات  بيوك�شان 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

   اإعــــــالن ت�سفيـــــة �سركـــــة                

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   

تعلن موؤ�ش�شة الحتاد للمحا�شبة واملراجعة حما�شبون 
قانونيون انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري 
عادية املنعقدة يف تاريخ 2013/6/27 املوثق لدى كاتب 
العدل يف اأبوظبي بحل وت�شفية ليجنت لال�شت�شارات 
اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى  م  م  ذ   - الت�شويقية 
رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة 
026349400 فاك�س 026349416 �س ب  46765 ابوظبي 
�شارع ال�شتقالل  بناية موزة فا�شل املزروعي ميزان ا 
مكتب رقم 1واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل 

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

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:موؤ�ش�شة بني مربان الدولية للمقاولت 
M BMIC B:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 190514       بتاريخ:2013/4/21 م
با�ش��م:موؤ�ش�شة بني مربان الدولية للمقاولت

وعنوانه:العنوان: ابوظبي ، �شارع ال�شالم ، �س.ب: 4809 ، هاتف: 026779944 ، فاك�س: 026779932
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :37 ال�شيانة العامة للمباين ، املقاولت الكهربائية .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن حرف باللون الزرق الفاحت ب�شكل مميز واخر احلرف ب�شكل �شهم وداخل 
ال�شفل  وداخل احلرف من  ب�شكل مميز  داخلها خطوط عر�شية وطولية  دائرة  �شكل  العلى  احلرف من 

حرف M وا�شفل ال�شكل BMIC باللون الزرق الفاحت وال�شكل على خلفية بي�شاء .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  يوليو 2013 العدد 10833

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:م�شاريع ا�شماء ال�شناعية ذ.م.م 
E E S M A:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 190187       بتاريخ:2013/4/15 م
با�ش��م:م�شاريع ا�شماء ال�شناعية ذ.م.م

وعنوانه:العنوان: ابوظبي ، م�شفح ، �س.ب: 47425 ، هاتف: 025544300 ،
 فاك�س: 025544360 ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :42 خدمات حقول ومن�شاآت النفط والغاز الربية والبحرية.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن حرف E على �شكل مربع باللون الزرق الغامق ويف نهاية احلرف حرف 
I باللون الزرق الغامق والنقطة باللون الحمر ا�شفل ال�شكل E S M A باللون الزرق الغامق وال�شكل 

على خلفية بي�شاء .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  يوليو 2013 العدد 10833

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/02/28 املودعة حتت رقم : 169947  
تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19

با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.   

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 مواد �شيدلنية ب�شرية. 

الواقعة بالفئة : 5
. الإجنليزية  باللغة    PUROFEX و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  يوليو 2013 العدد 10833

EAT 62094

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171765  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 غ�شول غري طبي للفم. 
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن الكلمات LISTERINE TOTAL CARE ZERO باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  يوليو 2013 العدد 10833

EAT 63080

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   
يود ال�شادة /  فرمي كاد �شولو�شنز ام اإي منطقة حرة – ذ.م.م ، )رقم الرخ�شة : 16840( 
، ومقرها مدينة دبي لالإنرتنت ، دبي – الإمارات العربية املتحدة وال�شادر رخ�شتها من 
�شلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا والإعالم ، اأن تعلن عن قرار جمل�س اإدارتها يف 
اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 7 مايو 2013 بخ�شو�س اإغالق وت�شفية » ال�شادة /  فرمي 
كاد �شولو�شنز ام اإي منطقة حرة – ذ.م.م «.  وعليه ، فاإن اأي طرف لديه م�شتحقات اأو 
مطالبات من ال�شركة عليه التقدم بتلك امل�شتحقات اأو املطالبات يف خالل فرتة 45 يوم 

من تاريخ هذا الإعالن وذلك من خالل اإر�شال بريد م�شجل اإىل اأو الت�شال ب�: 
ال�شيد / جامي�س ماثيو 

 هوروث ماك 
)�شابقاً : اجي ان ماك(  

�س.ب: 262794 ، جبل علي 
 دبي – الإمارات العربية املتحدة 

)مدققني ح�شابات وم�شت�شارين اأعمال(
تليفون رقم: 8810902 - 04

  admin.jafza@crowehorwath.ae :الربيد الألكرتوين
لن يلتفت اإىل اأي مطالبات يتم ا�شتالمها  بعد  فرتة  الإعالن  املحددة  ب� 45 يوم.   

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 يف الدعوىر قم 2013/334 جتاري كلي ، ابوظبي

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية
اىل املدعى عليه: ال�شيد/ حمدان �شامل حممد �شالح املن�شوري )جمهول حمل القامة( 
للمحاماه  ال���دويل احل��دي��ث  املكتب  ب��وك��ال��ة  ال��وط��ن��ي  راأ����س اخليمة  بنك  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
وال�شت�شارات القانونية قد اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم 2013/334م مدين ، كلي 
امل�شريف  اخلبري  ام��ام  باحل�شور  القانوين  وكيلكم  او  مكلفون  فانتم  ابوظبي   ، جت��اري   ،
املكلف عن عدالة املحكمة جلل�شة اخلربة الوىل يوم اخلمي�س املوافق 04 من يوليو 2013م 
ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا بقاعة اجتماعات املحامني واخلرباء مببنى املحكمة التجارية 
 02  6775706 فاك�س:   ،  02  6775700  : هاتف  ابوظبي  نهيان  اآل  مع�شكر  الدفاع  منطقة 
وما  لدفوعكم  امل��وؤي��دة  امل�شتندات  كافة  عن  ن�شخة  معكم  م�شطحبني   04  2511318 او   ،
ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته وبيان وجه احلق يف 

الدعوى ويف حال عدم احل�شور �شيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شوؤولية.
اخلبري امل�سريف الدكتور: حممد الفقي
هاتف: 6521992 050

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة
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ال�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رئ��ي�����س جمل�س دبي  دب���ي،  ع��ه��د  ويل 
يوليو   11 ي��وم  تنطلق   ، ال��ري��ا���ش��ي 
اجلاري الن�شخة الر�شمية الوىل من 
التي  الرم�شانية  ال�شبا  ن��د  بطولة 
ت�شم مناف�شات يف كرة قدم ال�شالت 
ب��ادل تن�س  ، وريا�شة  الطائرة  ك��رة   ،
احلديثة ، اجلري ، و�شباق الدراجات 
الهوائية ، و التي �شتجرى مناف�شاتها 
ند  ال��ري��ا���ش��ي��ة مبنطقة  ال�����ش��ال��ة  يف 
ال�شبا حيث مت  تخ�شي�س لها جوائز 
مالية ٌتقدر بثالثة ماليني للفائزين 

باألقابها.
و قد مت ت�شكيل اللجنة املنظمة لهذه 
من  جمموعة  ت�شم  والتي  البطولة 
الكوادر الوطنية ال�شابة من اأ�شحاب 
الكفاءة واخلربات التنظيمية املميزة 
ب��رئ��ا���ش��ة اأح���م���د ج���اب���ر، وت�����ش��م يف 
منانة  ب��ن  �شعيد  اأح��م��د   : ع�شويتها 
للجنة  ورئ��ي�����ش��اً  ل��ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا   -
التنفيذية ،ح�شن عبد اهلل املزروعي- 
�شعيد  ع������ادل   ، ل��ل��ب��ط��ول��ة  م����دي����را 

 ، الفنية  للجنة  رئي�شا  امل��ط��رو���ش��ي- 
للجنة  رئي�شا  العبار-  حممد  ماجد 
، وحمدان حممد  اللوج�شتي  الدعم 

العامري- رئي�شا للجنة امل�شابقات.
وقد عقدت اللجنة املنظمة للبطولة 
الأولّية  الإج��ت��م��اع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
م��ن خاللها حتديد مهام  وال��ت��ي مت 
الأع�������ش���اء وو����ش���ع خ��ط��ة ال��ع��م��ل و 
البطولة  �شري  تقارير  على  الط��الع 
م����ن نوعها  الأب��������رز  ���ش��ت��ك��ون  ال���ت���ي 
خالل ال�شهر الكرمي من حيث عدد 
الفرق  وع���دد  الريا�شية  الفعاليات 
والأف�������راد امل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه��ا، ك��م��ا مت 

اعتماد �شعار البطولة.
اأحمد  ال�شيد  اأك���د  جانبه  م��ن  وق���ال 
جابر رئي�س اللجنة املنظمه  اأن �شمو 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
دب��ي يهدف من  اآل مكتوم ويل عهد 
�شباب  اإىل دعم  البطولة  خالل هذه 
للتالقي  لهم  املجال  واف�شاح  الوطن 
اأجل  م��ن  ريا�شية  ب���روح  والتناف�س 
بنا  يف  وامل�شاهمة  مهاراتهم  تطوير 
وج�شدية،  ذهنية  ب��ق��وة  يتمتع  جيل 

ول���ذل���ك ف����اإن ال��ب��ط��ول��ة ت��ه��دف اإىل 
ملمار�شة  ل��ل�����ش��ب��اب  ال��ف��ر���ش��ة  ت��وف��ري 
وحافل  وم�شوق  مميز  ب��دين  ن�شاط 
حيوية  م��ن  ي��زي��د  ال���ذي  بالتناف�س 
رائعة  ب��اأج��واء  وال�شتمتاع  ال��الع��ب 
لالعبني واجلمهور على حد �شواء ، 
فجميع الريا�شات التي مت اختيارها 
لربنامج البطولة هي ريا�شات بدنية 
اجل�شم  ع�شالت  تن�شيط  فيها  يتم 
املهارات  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الت�شويق  م���ن  ت���زي���د  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة 
 ، اطالقها  وراء  من  الهدف  وحتقق 
كما مت حتديد مواعيد املناف�شات بعد 
ت��وؤث��ر على  ال��رتاوي��ح حتى ل  �شالة 
ل�شعائر  امل�شاركني  الريا�شيني  اأداء 
ال���ع���ب���ادة يف ه����ذا ال�����ش��ه��ر ال���ك���رمي ، 
املناف�شات  الالعبني  �شيخو�س  حيث 
البدنية  ح��الت��ه��م  اأف�����ش��ل  يف  وه����م 

والروحية .
واأ�شاف  جميع حمبي هذه الريا�شات 
مدعوون مل�شاهدة املناف�شات وت�شجيع 
ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة ، وب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
والتناف�س  اللعب  بفنون  ال�شتمتاع 

ال��ق��وي ب��ني ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة �شينال 
من  بالعديد  الفوز  فر�شة  اجلمهور 
اجل���وائ���ز ال��ت��ي ���ش��ت��وزع ي��وم��ي��ا وهي 
عبارة عن اأجهزة الكرتونية حديثة، 
للجمهور  �شحب  هنالك  �شيكون  كما 
ع��ل��ى اجل��ائ��زة ال��ك��ربى وه���ي �شيارة 

لكز�س 570 رباعية الدفع.
منانة  بن  �شعيد  اأحمد  ال�شيد  وق��ال 
رئي�س  املنظمة-  اللجنة  رئي�س  نائب 
ت�شجيل  مت  لقد  التنفيذية  اللجنة 
ك���رة قدم  ف��ري��ق��ا يف م��ن��اف�����ش��ات   20
مناف�شات  يف  فريقا  و16  ال�����ش��الت 
يف  ف��ري��ق��ا   )24( و  ال���ط���ائ���رة  ك����رة 
م���ن���اف�������ش���ات ال�����ب�����ادل ت���ن�������س ، وه���ي 

ال�شالة  يف  جت��رى  يومية  مناف�شات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة احل���دي���ث���ة مب��ن��ط��ق��ة ند 
باأعلى  جت��ه��ي��زه��ا  مت  وال���ت���ي  ال�����ش��ب��ا 
املناف�شات  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
ملتابعة  �شيح�شر  ال���ذي  واجل��م��ه��ور 
وتوفري  ال��ف��رق  وت�شجيع  امل��ب��اري��ات 
�شتكون  ، كما  لها  الراحة  و�شائل  كل 
م��ن��اف�����ش��ات خ���ارج���ي���ة تقام  ه��ن��ال��ك 
دعم  اإىل  وت��ه��دف  اأ�شبوع  ك��ل  بنهاية 
ممار�شة  على  الدولة  اأبناء  وت�شجيع 
العايل  ال���ب���دين  ال��ت��ح��م��ل  ري���ا����ش���ات 
الهوائية  ال����دراج����ات  ري��ا���ش��ة  وه���ي 
وريا�شة اجلري ، حيث �شيتم تنظيم 
�شباق الدراجات الهوائية مل�شافة 70 
للجري  دويل  و���ش��ب��اق   ، ك��ي��ل��وم��رتا 

مل�شافة 10 كيلومرتات .
دعوة  �شتتم  باأنه  منانه،  بن  واأ���ش��اف 
كبار  وجن�������وم  ب�����ارزي�����ن  ري���ا����ش���ي���ني 
حل�شور مناف�شات البطولة ك�شيوف 
الريا�شيني  م����ع  ال���ل���ق���اء  و  ����ش���رف 
وموا�شلة  ال��ت��األ��ق  على  وت�شجيعهم 
عالية،  معنوية  ب��روح  بقوة  التناف�س 
ا�شتعرا�شية  م��ب��اراة  تنظيم  و�شيتم 

يف كرة القدم مب�شاركة جنوم دوليني 
وجن��وم منتخب الإم���ارات لكرة قدم 

ال�شالت.
و اأكد ال�شيد ح�شن عبد اهلل املزروعي 
مدير البطولة باأن اللجنة �شعت لأن 
يكون احلدث مميز ويحقق الأهداف 
امل��رج��وة، وق���ال  لقد مت و�شع خطة 
كما   ، امل��ه��ام  ع��م��ل مف�شلة وحت��دي��د 
مت ان��ت��ق��اء اأع�����ش��اء ف���رق ال��ع��م��ل من 
والخت�شا�س  اخل������ربة  اأ�����ش����ح����اب 
مناف�شات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
اللجنة  له  ما تخط  البطولة ح�شب 
املنظمة وذلك من اأجل توفري فر�شة 
مت�شاوية للجميع للتناف�س ال�شريف 
البطولة  بلقب هذه  للظفر  وال�شعي 
كرمية  برعاية  حتظى  التي  الكبرية 
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  من 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ش��د 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي ناهيك 
لأن  ت�شعى  املنظمة  اللجنة  اأن  على 
معايري  لأع����ل����ى  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ل 
اجلودة يف التنظيم من اأجل اأن تليق 
مب�شتوى رعاية �شموه ومتابعته لها 

وحتقيق الهدف من وراء اطالقها .
واأ���ش��اف امل��زروع��ي  لقد مت التن�شيق 
م����ع احت�������اد الإم������������ارات ل���ل���دراج���ات 
الفني  ال���دع���م  ل��ت��ق��دمي  ال���ه���وائ���ي���ة 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ال���������ش����ب����اق مل�������ش���اف���ة 70 
كيلومرتا ، كما مت التن�شيق مع احتاد 
ال���ق���وى لتقدمي  الإم�������ارات لأل���ع���اب 
مل�شافة  اجل��ري  ل�شباق  الفني  الدعم 
ال�شتعانة  10كيلومرتات،و�شتتم 
من  ومعتمدة  خمت�شة  حكام  بلجنة 
اأجل تنظيم املناف�شات باأعلى م�شتوى 

جودة ، مبا يف ذلك مناف�شات البادل 
تن�س اجلديدة والتي ل يوجد احتاد 
ريا�شي حملي اأو جهة حملية ت�شرف 
بتجهيز  قمنا  وق��د   ، تنظيمها  على 
ملعبني دوليني بالتعاون مع الإحتاد 
ومنظمني  وح���ك���ام  ل��ل��ع��ب��ة  ال������دويل 
الريا�شة  ه���ذه  م��ن��اف�����ش��ات  لتنظيم 
�شفوف  يف  ل��ن�����ش��ره��ا  ن�����ش��ع��ى  ال���ت���ي 
ال�����ش��ب��اب مل��ا ف��ي��ه��ا م��ن ف��وائ��د بدنية 
متتع  جميلة  فنية  وم��ه��ارات  عالية 

جمهور امل�شاهدين .

•• اإن�سيون – ح�سن علي:

لتحقيق  البولينج  لرجال  الوطني  منتخبنا  ي�شعى 
اليوم  تقام  التي  ال��زوج��ي،  م�شابقة  يف  جيدة  نتائج 
الرابعة  الآ���ش��ي��وي��ة  الأل��ع��اب  دورة  مناف�شات  �شمن 
اإن�شيون  ت�شت�شيفها مدينة  والتي  املغلقة،  لل�شالت 

الكورية لغاية 9 يوليو اجلاري.
و�شيبداأ منتخبنا الأول املكون من اأحمد القعود وطه 
اإبراهيم م�شواره يف امل�شابقة يف متام ال�شاعة التا�شعة 
بتوقيت  �شباحاً  الثالثة   ( ك��وري��ا  بتوقيت  �شباحاً 
مملكة البحرين(، فيما �شيلعب منتخبنا املكون من 

م�شعود اأكرب وعي�شى جبار بعدهما مبا�شرة.
عارف  ال��وط��ن��ي  امل����درب  ب��ق��ي��ادة  منتخبنا  وي��ت��ط��ل��ع 
مر�شل لتحقيق نتائج م�شرفة لتعوي�س خ�شارتهم يف 
م�شابقة الفردي، وبح�شب نظام امل�شابقة فاإن نتائج 
اأف�شل  اختيار  ويتم  معاً،  حت�شبان  الالعبان  معدل 

ثمانية فرق لبلوغ الدور الثاين.

منتخب ال�سباحة يخو�ض �سباقه الأخري
يخو�س منتخبنا الوطني لل�شباحة �شباقه الأخري يف 
ال��دورة، عندما ي�شارك يف �شباق 200 مرت �شباحة 
�شينطلق يف متام  ال���ذي  وال�����ش��ي��دات  ل��ل��رج��ال  ح���رة 
لكوريا  املحلي  بالتوقيت  �شباحاً  التا�شعة  ال�شاعة 
حيث  البحرين(،  مملكة  بتوقيت  �شباحاً  )الثالثة 
ميثل املنتخب كال من ال�شباح فرحان �شالح فرحان، 

وال�شباحة �شمرية البيطار.

ال�شخ�شي والبحريني  وي�شعى فرحان لك�شر الرقم 
امل�شجل باإ�شمه يف بطولة العامل التي اأقيمت برتكيا 
2012 )2.10.26 دقيقة(، فيما تخو�س البيطار 
رقم  اأف�شل  ب��اأن  علماً  م��رة،  لأول  200 مرت  �شباق 
ال�شباحة  حتمله  ال�شيدات  ملنتخب  م�شجل  بحريني 

�شارة الفليج ) 2.21.88 دقيقة(.
وت���ق���ام م��ن��اف�����ش��ات ال�����ش��ب��اح��ة ع��ل��ى م�����ش��ب��ح املجرى 

الق�شري والذي يبلغ طوله 25 مرتا.

ال�سني تد�سن اأوىل م�ساركاتها يف البليارد
تد�شن لعبة املنتخب الوطني للبليارد نهلة ال�شني 
اأوىل م�شاركاتها يف م�شابقة 10 كرات والتي �شتقام 
املحلي  بالتوقيت  ع�شراً  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
لكوريا )العا�شرة �شباحاً بتوقيت مملكة البحرين(، 
حيث �شتلتقي ال�شني مع اإحدى الالعبات الهنديات 

يف الدور الأول من امل�شابقة.
احل�ش�س  من  جمموعة  خا�شت  قد  ال�شني  وكانت 
بهدف  اإن�������ش���ي���ون  اإىل  و���ش��ول��ه��ا  م��ن��ذ  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�شتعداد ب�شكل مثايل للم�شاركة القارية، كما اأنها 
اأكرب على نوعية  اأم�س للتاأقلم ب�شكل  تدربت �شباح 

الطاولت امل�شتخدمة يف الدورة.
ال�شتعداد  اأمت  ع��ل��ى  ب���ات���ت  ب���اأن���ه���ا  ال�����ش��ن��ي  واأك������د 
باأن  م�شرية  ال���دورة،  مناف�شات  خلو�س  واجلاهزية 
فرتة الإعداد ال�شابقة مل تكن كافية، اإل اأنها �شتبذل 

ق�شارى جهدها من اأجل تقدمي اأف�شل امل�شتويات.
واأعربت عن اأملها يف جتاوز عقبة الالعبة الهندية 

لتتاأهل اإىل الأدوار املتقدمة، م�شيفة   اأدرك متاماً 
الالعبني  وبقية  لعبينا  ب��ني  الفني  ال��ف��ارق  م��دى 
 ، جيد..  ب�شكل  للظهور  �شاأ�شعى  لكنني  الآ�شيويني 
م�شرية باأن الرتكيز والتهيئة النف�شية قبل امل�شابقة 

تعترب من اأبرز مفاتيح الفوز.
واأكدت ال�شني باأنها لن تاألوا جهداً يف �شبيل تقدمي 
الرجال  منتخب  اإخ��ف��اق  لتعوي�س  م�شتوى  اأف�شل 
ال���ذي ودع ال��ب��ط��ول��ة م��ب��ك��راً، م��ع��رب��ة ع��ن اأم��ل��ه��ا يف 
ريا�شة  لت�شرف  معاً  والتوفيق  احل��ظ  يحالفها  اأن 
الآ�شيوي والذي  املحفل  البحرينية يف هذا  البليارد 
ال��ب��ل��ي��ارد يف العامل  اأب����رز لع��ب��ي  ي�شم ك��وك��ب��ة م��ن 

ولي�س القارة الآ�شيوية فح�شب.
فتيات البولينج يخ�شرن بفردي ال�شيدات

مل يحالف احلظ منتخب �شيدات البولينج للتاأهل 
اأقيمت  التي  الفردي  م�شابقة  يف  الثاين  ال��دور  اإىل 
اأم�������س، ح��ي��ث ظ���ه���رت ك���ال م���ن ال���الع���ب���ات ماجدة 
���ش��ال��ح ط��اه��ر ون����ورة ج��ن��اح��ي وف��اط��م��ة خ��ال��د علي 
افتقدن  اأنهن  اإل  جيدة،  مب�شتويات  جناحي  وليلى 
اخلربة الكافية التي توؤهلهن لبلوغ الأدوار التالية، 
و�شيخلدن الفتيات اليوم للراحة على اأمل امل�شاركة 

مب�شابقة زوجي ال�شيدات.

اأمريكي و كوري لقيادة  يتفاو�ض مع مدرب 
منتخب البولينج

جيدًا  م�ستوى  قدموا  لعبونا  الدو�سري: 
واخلربة هدفنا

عبداهلل  للبولينج  البحريني  الحت��اد  رئي�س  اأع��رب 
قدمها  التي  للم�شتويات  التام  ر�شاه  الدو�شري عن 
منتخب الرجال وال�شيدات يف م�شابقة الفردي رغم 
باأن  م�شرياً  ال��ث��اين،  ال��دور  بلوغ  على  قدرتهم  ع��دم 
الالعبون قدموا م�شتويات مر�شية ولكن احلظ مل 

يحالفهم يف حتقيق نتائج اأف�شل.
على  تعتمد  ال��ب��ول��ي��ن��ج  لعبة  ب���اأن  ال��دو���ش��ري  واأك����د 
احلظ ب�شكل كبري وهي ل تقارن بالألعاب اجلماعية 
اأ�شا�شي على  اأو الفردية الأخرى التي تعتمد ب�شكل 
اأن يتحكم  التي ي�شتطيع الالعب  البدنية  النواحي 

فيها لتحقيق اأف�شل النتائج.
ال�����ش��ي��دات ي�شم  ب���اأن منتخب  ال��دو���ش��ري  واأ����ش���اف 
بطولت خارجية  الأوىل يف  للمرة  ي�شاركن  لعبات 
وبالتايل  طاهر  �شالح  وماجدة  جناحي  ليلى  وهن 
نف�شه  الأم��ر  وه��و  الكافية،  اخل��ربة  يفتقدن  فاإنهن 

الذي ينطبق على بع�س لعبي منتخب الرجال.
وال�شيدات مل  ال��رج��ال  اأن منتخب  وت��اب��ع   �شحيح 
ي��ح��رز ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة يف امل�����ش��اب��ق��ة، ول��ك��ن ل ب��د من 
اإ�شراك الالعبني يف مثل هذه ال��دورات والبطولت 
اخلربة،  ويكت�شبوا  الالعبني  اأف�شل  م��ع  ليحتكوا 
لن  والتدريبات  املحلية  امل�شابقات  على  فالعتماد 
ال��ف��ن��ي��ة ،  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م وق��درات��ه��م  ي�شهم يف ���ش��ق��ل 
م�شرياً باأن الحتاد مل يتمكن من ا�شتقطاب لعبي 
اأن���ه �شعى  ال��ع��م��ل��ي��ة، ك��م��ا  اخل���ربة ب�شبب ظ��روف��ه��م 
اجلديدة  ال��دم��اء  م��ن  جمموعة  الفر�شة  لإع��ط��اء 

لتكت�شب الثقة واخلربة.
وعرب الدو�شري عن اأمله يف حتقيق نتائج اأف�شل يف 
باأن  م��وؤك��داً  اليوم،  �شتنطلق  التي  الزوجي  م�شابقة 
التي  ال�شابة  العنا�شر  من  جمموعة  ي�شم  املنتخب 

يعول عليها الحتاد كثرياً يف امل�شتقبل.
وك�شف ال��دو���ش��ري ب��اأن��ه ي��ج��ري ح��ال��ي��اً ال��ع��دي��د من 
لتدريب  واآخر كوري  اأمريكي  املفاو�شات مع مدرب 
منتخب ال���رج���ال وال�����ش��ي��دات وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع���داد 
اتخذ جمل�س  الالعبني، حيث  م��ن  ج��دي��دة  ق��اع��دة 
اإدارة الحتاد قراراً بعدم التجديد للمدرب الأمريكي 

تني ماك.

طه اإبراهيم يوؤكد ا�ستفادته من امل�ساركة
طه  البولينج  لرجال  الوطني  منتخبنا  لع��ب  ق��ال 
اإب��راه��ي��م اأن����ه را�����س ع��ن امل�����ش��ت��وى ال����ذي ق��دم��ه يف 
اخلام�س  الرتتيب  احتل  اأن  بعد  ال��ف��ردي  م�شابقة 

العا�شر بتحقيقه 1278 نقطة مبعدل 213.
واأ�شاف   لقدم ظهرت ب�شكل جيد وكنت قاب قو�شني 
م��ن ب��ل��وغ ال���دور ال��ث��اين ولكنني مل اأوف���ق يف بع�س 

ال�شربات .
يف  امل�شاركة  م��ن  الكبرية  ا�شتفادته  اإب��راه��ي��م  واأك���د 
م��ن اخلربة  امل��زي��د  اكت�شبت  لقد  ال���دورة، م�شيفاً   
امل�شتوى  على  يل  الأوىل  امل�����ش��ارك��ة  ه��ذه  و�شاهمت 
وكنت  الفنية،  واإمكانياتي  قدراتي  �شقل  يف  القاري 
اآم����ل حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اأف�����ش��ل ول��ك��ن احل���ظ مل يقف 
ال��ت��ع��وي�����س يف م�����ش��اب��ق��ة زوجي  ب��ج��ان��ب��ي ، م��ت��م��ن��ي��اً 

الرجال التي �شتنطلق اليوم.

عا�سوري ي�سيد بتعاون افراد البعثة
اأ�شاد ع�شو البعثة الإدارية حممود عا�شوري بالتزام 
الفني  واجلهاز  الالعبني  جميع  وتعاون  وان�شباط 

والإداري للمنتخبات الريا�شية امل�شاركة يف الدورة.
ت��ع��اون��اً كبرياً،  واأ����ش���اف   لقد وج��دن��ا م��ن اجلميع 
فاجلميع ملتزمني باملواعيد وارتداء الزي الريا�شي، 
وهو ما �شاعدنا كثرياً يف اإجناز جميع املهام املوكلة 

اإلينا بال�شكل املطلوب .
واأكد عا�شوري باأن البعثة الإدارية �شعت لتوفري كافة 
لتهيئة  وذل��ك  امل�شارك  الريا�شي  ال��وف��د  متطلبات 
اأف�����ش��ل الأج�����واء امل��ث��ال��ي��ة اأم����ام ال��الع��ب��ني لتحقيق 
اأح�شن النتائج وامل�شتويات، وذلك بناء على توجيهات 
رئي�س الوفد نعمان بن را�شد احل�شن الذي دائماً ما 
احتياجات  جميع  تلبية  على  الإداري���ة  البعثة  يحث 

اأفراد الوفد.
الإدارية  البعثة  اأف��راد  جميع  ب��اأن  عا�شوري  واأ�شاف 
وعلى راأ�شهم �شعود الغنيم وحمد الباكر عملوا بروح 
الراحة  اأجل توفري كافة �شبل  الواحدة من  الأ�شرة 
عن  معرباً  واملدربني،  والإداري���ني  الالعبني  جلميع 
خال�س �شكره وتقديره اإىل كافة اأع�شاء الوفد على 

تعاونهم الكبري وجهودهم املخل�شة.
 

البعثة الإدارية تقيم حفل غداء
را�شد  ب��ن  نعمان  برئا�شة  الإداري�����ة  البعثة  اأق��ام��ت 
املطاعم  باأحد  الريا�شي  للوفد  غ��داء  احل�شن حفل 

العربية مبدينة اإن�شيون الكورية يوم اأم�س.
جميع  قبل  م��ن  كبري  بارتياح  اللفتة  ه��ذه  وقوبلت 
ل�شوء  نظراً  والإداري����ة  الفنية  والأج��ه��زة  الالعبني 
التغذية يف القرية الريا�شية، حيث اأعرب الالعبون 
نعمان  الوفد  لرئي�س  وتقديرهم  �شكرهم  بالغ  عن 

�شعود  الإداري�����ة  البعثة  را���ش��د احل�����ش��ن وم��دي��ر  ب��ن 
الغنيم وم�شاعده حمد الباكر والأمني املايل حممود 
ال���ذي مل �شمل الوفد  ع��ا���ش��وري ع��ل��ى ه���ذا احل��ف��ل 
البحريني حتت �شقف واحد يف اأجواء اأ�شرية بهيجة 

بعيداً عن �شو�شاء ال�شالت املغلقة.
والبعثة  الالعبون  التقط  الغداء  حفل  نهاية  وبعد 

الإدارية جمموعة من ال�شور التذكارية اجلميلة.
ميدالية موزعة على 9 م�شابقات  60

يف  ذهبية  ميدالية   60 املنظمة  اللجنة  خ�ش�شت 
يف  ال��الع��ب��ون  يتناف�س  حيث  خمتلفة،  ري��ا���ش��ات   9
ويف  ذهبية،  ميداليات   10 على  البليارد  م�شابقة 
ال��ب��ول��ي��ن��ج 6 م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة، ويف ال�����ش��ط��رجن 4 
م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة، ويف امل�����ش��ارع��ة ب��امل��ث��ل، ويف كرة 
املالكمة  ويف  والن�شاء(،  )للرجال  ميداليتني  القدم 
9 م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة، ويف م�����ش��اب��ق��ة ال��رق�����س 10 
ميداليات   5 الل��ك��رتون��ي��ة  الأل��ع��اب  ويف  ميداليات 

ذهبية، ويف ال�شباحة 10 ذهبيات.

العرب يحرزون ثالث ميداليات برونزية
برونزية  م��ي��دال��ي��ات   4 العربية  املنتخبات  حققت 
ال��ع��راق��ي��ة رن���ا حممد  اأم�������س، ح��ي��ث ح�شلت  ل��غ��اي��ة 
ه���ادي ال��زي��دي على ب��رون��زي��ة امل���واي ل���وزن 60 كغ 
ح�شد  كما  النف�س(،  ع��ن  ال��دف��اع  ريا�شات  )اإح���دى 
اللبناين اأحمد اأوندا�س برونزية املواي لوزن 63.5 
برونزية  العبيديل  نا�شر  علي  القطري  وحقق  كغ، 
البليارد )6 ك��رات(، كما فاز ال�شوري عمر اخلوجة 

بربونزية البليارد )م�شابقة 6 كرات(.

ا�شتقبل القائم باأعمال المني العام للجنة الوملبية 
مدير  ام�����س  ي��وم  ع�شكر  عبدالرحمن  البحرينية 
بعثة البحرين اىل دورة اللعاب ال�شيوية لل�شباب 
ال�شينية خالل  ننجنغ    م��دي��ن��ة    �شتقام يف  ال��ت��ي 
الفرتة من 12 حتى 24 من اغ�شط�س القادم فهد 
اخلثالن بح�شور املدير التنفيذي لل�شئون الدارية 
و املالية جهاد خلفان و مدير الحتادات الريا�شية 
الوملبية  باللجنة  الفني  وامل��دي��ر  البلو�شي  ه�شام 

مادن الونا�س .  
وقد ا�شتمع ع�شكر ل�شرح مف�شل من اخلثالن عن 
املنتخبات  ا�شتعدادات  و  البحريني  الوفد  متطلبات 
ال��ت��ي ���ش��ت��م��ث��ل مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن يف ه����ذه ال����دورة 
وه���ي ك���رة ال��ي��د – ال��ع��اب ال��ق��وى – امل���ب���ارزة – و 
ك��رة الطاولة وع��ن كل ما مت اجن��ازه من اجراءات 

امل�شاركة يف الدورة .
امل�شاركة  لهذه  الوملبية  اللجنة  دع��م  ع�شكر  واك��د 

خ�شو�شا  الهامة  امل�شاركات  من  واح��دة  باعتبارها 
القارة  ال��ري��ا���ش��ة يف  م��رت��ب��ط��ة مب�����ش��ت��ق��ب��ل  وان���ه���ا 
البحرينية  البعثة  مهمة  بت�شهيل  ووع��د  ال�شيوية 
م���ن اج���ل ان ت��ظ��ه��ر ب��امل��ظ��ه��ر ال����ذي ي��ل��ي��ق مبكانة 
البحرين الريا�شية يف القارة ال�شيوية ومبا يتفق 
مع توجهات و تطلعات رئي�س املجل�س العلى لل�شباب 
و الريا�شة رئي�س اللجنة الوملبية البحرينية �شمو 
مع   يتنا�شب  وم��ا  خليفة  ال  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

طموحات جمل�س ادارة اللجنة الوملبية البحرينية 
ومن جانبه اعرب فهد اخلثالن عن �شكره و تقديره 
الوملبية  للجنة  ال��ع��ام  الم��ني  باعمال  القائم  اىل 
التي  اهتماته  على  ع�شكر  عبدالرحمن  البحرينية 
الوملبية  اللجنة  ادارة  جمل�س  اه��ت��م��ام��ات  تعك�س 
بهذه امل�شاركة موؤكدا حر�س الوفد البحريني على 
ال�شيوي  املحفل  ه��ذا  يف  البحرين  مملكة  ت�شريف 

الكبري .

بتوجيهات ورعاية حمدان بن حممد بن را�سد

بطولة ند ال�سبا الرم�سانية تت�سدر فعاليات رم�سان 2013 
مناف�سات يف كرة قدم ال�سالت والكرة الطائرة والبادل تن�ض والدراجات الهوائية ، والنطالقة 11 يوليو اجلاري
�سباق دويل للجري مل�سافة 10 كم، ومكافاآت مالية ت�سل لثالثة ماليني درهم

يف اليوم الرابع لدورة الألعاب الآ�سيوية لل�سالت املغلقة

منتخب رجال البولينج يبداأ مناف�سات الزوجي وال�سني تد�سن م�ساركتها مب�سابقة البليارد
البيطار وفرحان يخو�سان �سباق 200 م �سباحة حرة

•• ال�سارقة - الفجر:

الريا�شية  ال�شالة  على  يوميا  امل�شاركني  ع�شرات  يتقاطر 
ل��الأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة ب��امل��ج��م��ع ال��ري��ا���ش��ي ل���ن���ادي احلمرية 
الريا�شي لتعلم مهارات التايكوندو بعد اأن اأن طلق النادي 
النف�س  عن  وال��دف��اع  التايكوندو  يف  متقدمة  دورة  م��وؤخ��را 
و�شط اإقبال كبري وح�شور كثيف من امل�شاركني من عمر 8 
اإىل 11 عاما . وتعد درة التايكوندو الريا�شية واحدة من 
خالل  والنا�شئ  للريا�شيني  املوجهة  النادي  فعاليات  اأه��م 
وا�شرتاتيجية  خطة  ظ��ل  يف  تنظم  وال��ت��ي  احلالية  ال��ف��رتة 
النادي املنبثقة عن جمل�س ال�شارقة الريا�شي والرامية اإىل 

اإك�شاب امل�شاركني اللياقة البدنية العالية 
اإدارة نادي  ال�����ش��ام�����ش��ي ع�����ش��و جم��ل�����س  وق����ال را���ش��د غ���امن 
احل��م��ري��ة ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ق��ايف وم�����ش��رف ع���ام ال��ن�����ش��اط اأن 
التايكوندو  ريا�شة  يف  منتظمة  ح�ش�شا  يتلقون  امل�شاركون 
والتي تعد عبارة عن جمهود ج�شدي عادي اأو مهارة متار�س 
مبوجب قواعد متفق عليها بهدف الرتفيه املناف�شة وحتقيق 

املتعة و التميز وتطوير املهارات للم�شاركني ال�شغار .
اختبار  �شيجتازون  ال���دورة  نهاية  يف  امل�شاركني  اإىل  واأ���ش��ار 
مهارات التايكوندو ومن ثم تخريجهم من تلك الدورة بعد 
اأن يكونوا قد اكت�شبوا تطوير املهارة واملحافظة على املرونة 
�شليمة  اأجيال  تن�شئة  اإىل  ن�شعى  كوننا  لأج�شاهم  الفطرية 

الأمرا�شع على على  �شليمة تقاوم  بنية ج�شمية  لها  بدنية 
ما تزرعه من الثقة وحتمل امل�شوؤولية والإح�شا�س بالقدرة 

ل ال�شعف .
ولفت ال�شام�شي اإىل اأن ننا نحر�س يف احل�ش�س التدريبية 
اإليه من  على اأن يتعلم الطفل امل�شارك ثقافة اأخرى مترر 
خ��الل امل��م��ار���ش��ة وه��ي الأخ����الق وال�����ش��ف��ات احل��م��ي��دة التي 
يت�شبع بها املمار�س كالحرتام وكيفية احلفاظ على اأف�شل 

العالقات واحرتام الذات بني الأقران.
�شبط  الأطفال  تعلم  التايكواندو  ممار�شة  اأن  اإىل  م�شيفا 
النف�س و التحكم فيها مما يعني نزع العنف و زرع الهدوء 

وال�شكينة يف نف�س الطفل و التقليل من عدوانيته.

اإقبال كبري على الدورة املتقدمة يف التايكوندو بنادي احلمرية

يف لقائه مع مدير البعثة 

ع�سكر يتابع ا�ستعدادات البحرين للم�ساركة يف دورة االألعاب اال�سيوية لل�سباب 
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البالد  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الريا�شي  الحت��اد  وفد  يغادر 
اليوم اإىل كازان برو�شيا الحتادية للم�شاركة يف بطولة العامل 
ال� 27 للريا�شة اجلامعية  يونيفر�شياد التي ينظمها الحتاد 

الدويل للريا�شة اجلامعية ملدة ا�شبوعني تقريبا.
وت�����ش��ارك يف ي��ون��ي��ف��ر���ش��ي��اد اأك����رث م���ن م��ائ��ة دول����ة ب��ن��ح��و 12 
ثماين  طلبة  من  ريا�شيا   38 بينهم  من  وطالبة  طالب  ال��ف 
موؤ�ش�شات جامعية يف الدولة وع�شرون من الداريني واملدربني 
والعالميني . ويراأ�س وفد الإمارات اإىل هذه البطولة الدكتور 
عمر عبد العزيز احل��اي امني عام الحت��اد رئي�س جلنة اهلية 
الالعبني لالحتاد الدويل امني عام الحتاد العربي للريا�شة 
اجلامعية النائب الول لالحتاد ال�شيوي للريا�شة اجلامعية 

العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الريا�شي  الحت��اد  وفد  اإن  قال  الذي 
بالدولة �شي�شارك يف �شتة األعاب هي كرة ال�شلة والكرة الطائرة 
القوى  وال��ع��اب  ال��ط��اول��ة  وتن�س  ال�شاطئية  ال��ط��ائ��رة  وال��ك��رة 

والرماية.
ال�شويدي مب�شاعدة نائبه فهد املال الوفد  كما يراأ�س �شليمان 
الريا�شي الماراتي املكون من طلبة جامعة الإم��ارات وكليات 
واجلامعة  اجلزيرة  وجامعة  ال�شارقة  وجامعة  العليا  التقنية 
ال�شارقة ودبي  الربيطانية بدبي واجلامعتني المريكيتني يف 

واجلامعة الماريكية يف المارات.
ك���ان ال��دك��ت��ور ع��م��ر احل���اي ق��د اج��ت��م��ع م��وؤخ��را م��ع الالعبني 
والداريني والفنيني امل�شاركني يف يونيفر�شياد وقدم لهم فكرة 

عن هذه البطولة التي تعترب الكرب يف تاريخ اليونيفر�شياد .. 
ودعاهم اىل التناف�س ال�شريف بندية لعالء �شمعة بلدهم امام 
املحافل الدولية وحتقيق اأمل القيادة الر�شيدة باحل�شول على 
اعالم  الدولة بني  رفع علم  ت�شهم يف  التي  الريا�شية  املكا�شب 

الدول املتناف�شة.
الماراتي  ال��وف��د  ا�شتعدادات  جميع  اكتمال  على  اط��م��اأن  كما 
اخلا�شة بيونيفر�شياد .. موؤكدا اأن الدعم ال�شخي الذي تقدمه 
والريا�شيني اجلامعيني  للريا�شة اجلامعية  القيادة احلكيمة 
وخا�شة يف امل�شاركات الدولية والقليمية يتطلب من اجلميع 
ب�شمعتها  ال��الئ��ق  بال�شكل  ال��دول��ة  لتمثيل  اجل��ه��ود  كافة  ب��ذل 

وبامل�شتوى الريا�شي الذي و�شلت اليه.

 القوز  ���ش��اح��ة  ملعب  ع��ل��ى  الأح����د  م�����ش��اء  انطلقت 
التي  ال�شوبر  القدم  النهائية مل�شابقة كرة  املباريات 
والثانية،  الأوىل  للفئتني  امل��ن��اط��ق  اأب��ط��ال  جتمع 
التي   6 ف���رج���ان  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  الأح���ي���اء  دورة  ���ش��م��ن 
ينظمها جمل�س دبي الريا�شي للعام ال�شاد�س على 
وب��رع��اي��ة معهد  دب��ي  بلدية  م��ع  بالتعاون  ال��ت��وايل 
لعب  �شعار  حتت  ال�شيارات  قيادة  لتعليم  الإم���ارات 

مايو   26 انطلقت  وال��ت��ي   ، اآم��ن��ة  وق��ي��ادة  نظيف 
املا�شي وتنتهي يوم اجلمعة )5 يوليو(.

فاز فريق بطل اأم �شقيم على فريق بطل ال�شفا يف 
�شنة   22 حتت  �شوبر  لبطولة  الفتتاحية  امل��ب��اراة 
بنتيجة 3-2 يف مباراة �شهدت ندية كبرية وتقارب 
اإىل الركالت  ال��ف��ري��ق��ان  امل�����ش��ت��وى ح��ي��ث و���ش��ل  يف 
الرتجيحية بعد التعادل بهدف لكل منهما، وتغلب 

فريق بطل القوز على فريق بطل اجلافلية بنتيجة 
2-0 يف فئة حتت 18 �شنة، حيث يتوا�شل اللعب 
يوميا بني الفرق و�شول اإىل املباراة النهائية للفئة 
على  الأرب��ع��اء  غ��د  م�شاء  م��ن  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف 

ملعب �شاحة احلمرية.
وي�شارك يف بطولة كرة القدم 64 فريق باإجمايل 
من  الأوىل  فئتني  اإىل  تق�شميهم  مت  لع��ب   768

عمر 18 اإىل 21 �شنة، والثانية من عمر 13 اإىل 
17 �شنة، و�شمت دورة الأحياء ال�شكنية بطولة كرة 
وانتهت  املا�شي  مايو   25 انطلقت  التي  الطائرة 
10 يونيو املا�شي و�شهدت م�شاركة 16 فريقا من 
بردبي  منطقتي  من  ال�شكنية  ال�شواحي  خمتلف 
ودي��رة، كما �شمت ال��دورة اأي�شاً بطولة كرة ال�شلة 
التي انطلقت 31 مايو املا�شي وانتهت 21 يونيو 

 192 مبجموع  فريق   16 فيها  و���ش��ارك  امل��ا���ش��ي، 
لعباً.

ي��ذك��ر اأن جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ي��ن��ظ��م ال����دورة 
وبالتعاون  ال�شكنية  املناطق  اأبناء  بوا�شطة  �شنوياً 
م����ع م���وؤ����ش�������ش���ات ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����ش���ة ب���ه���دف رفع 
املواطنني  وت�����ش��ج��ي��ع  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���وع���ي  م�����ش��ت��وى 
على  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  واملقيمني 

املتمثلة  املجل�س  لروؤية  حتقيقاً  الريا�شة  ممار�شة 
يف ب��ن��اء جم��ت��م��ع ري��ا���ش��ي م��ت��م��ي��ز، وت��ل��ق��ى ال����دروة 
بلدية  مقدمتها  ويف  احلكومية  اجلهات  من  دعماً 
وموؤ�ش�شة  الريا�شية  دب��ي  وقناة  دب��ي  و�شرطة  دب��ي 
املجتمع  تنمية  اإىل جانب هيئة  الإ�شعاف،  خدمات 
امل�شاركني  لل�شباب  توعوية  حما�شرات  تقدم  التي 

يف الدورة.

 •• ال�سارقة - الفجر:

التحق ثالثون م�شاركا من نادي الذيد خالل 
يف  ل��دورة  للفرو�شية  ال�شارقة  ملركز  زياراتهم 
الفرو�شية رافقهم كال من امل�شرفني نادر عبد 
املنعم وهيثم كامل وتعرفوا على على اخليول 
العربية الأ�شيلة وكانت يف ا�شتقبالهم الأ�شتاذة 

�شهيلة حممود علي مدربة الفرو�شية .

اأف�شل  م���ن  واح�����دة  ال��ف��رو���ش��ي��ة  دورة  وت��ع��د 
الربامج واأميزها جناحا وا�شتقطابا للع�شرات 
اأب����ن����اء م���دي���ن���ة الذيد  امل�������ش���ارك���ني م����ن  م����ن 
ركوب  كيفية  يف  ف��ن��ون��ه��ا  لتعلم  و���ش��واح��ي��ه��ا 
واكت�شاب  الريا�شية  املهارات  تطوير  و  اخليل 
بتوجيه  يتعلق  فيما  خا�شة  بالنف�س  الثقة 

احل�شان و ال�شيطرة عليه.
وح���ر����س امل�������ش���ارك���ون ع��ل��ى ت��ع��ل��م ج��م��ل��ة من 

لتعلم  تتناول خطوات مدرو�شة  التي  املهارات 
م���ه���ارات ال��ف��رو���ش��ي��ة م��ن ح��ي��ث ال��ت��ع��ام��ل مع 
وترتيب  الفر�س  ت�شريج  اإىل  و���ش��ول  اخل��ي��ل 
ب�شكل  اأدوات��ه��ا  وتدقيق  امتطائها  م�شتلزمات 
�شحيح وجاهزيتها للعمل ثم املرحلة الثانية 
باخليل  ال�شري  م��ه��ارات  ح��ول  �شيرتكز  والتي 
وتوجيهها  ع��ل��ي��ه��ا  ال�����ش��ي��ط��رة  ع��ل��ى  وال���ق���درة 
مب��ا ي��ري��ده ال��ف��ار���س م����رورا مب��رح��ل اخلبب 

باملرحلة  وانتهاء  للخيل  املفرد  الرك�س  وه��و 
اخليل  لمتطاء  �شتخ�ش�س  وال��ت��ي  الأخ���رية 

خارج ميدان التعليم .
اأهمية  ع����ن  امل�������ش���ارك���ني  ال����ط����الب  وت����ع����رف 
املتدرب  يحتاجها  ال��ت��ي  وامل��رون��ة  الفرو�شية 
وكيفية التعامل مع احل�شان ثم قام امل�شاركون 
بجولة على الأح�شنة حول م�شمار الفرو�شية 

واأجراء متارين ب�شيطة للم�شاركني 

•• اأبوظبي – الفجر:

اأعرب �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي، رئي�س احتاد 
�شعادته  ع��ن  بوك�شينج  والكيك  واجل���ودو  امل�شارعة 
الرم�شاين  ال�شباط  اأوملبياد  يف  اجل��ودو  مب�شاركة 
ال�شيخ من�شور  �شمو  رعاية  �شنويا حتت  يقام  ال��ذي 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
القوات  ���ش��ب��اط  ن���ادي  وبتنظيم  ال��رئ��ا���ش��ة،  ����ش���وؤون 
يف  امل�شاركة  على  الحت���اد  ح��ر���س  م��وؤك��داآً  امل�شلحة، 
تلك التظاهرة الريا�شية يف الن�شخة ال�شابعة ع�شرة 
والتي تقام خالل الفرتة 10-31 يوليو حتت �شعار 

البيت متوحد  
اأ���ش��د احلر�س  وق��ال ال��درع��ي: نحن دائ��م��اً نحر�س 

جمرد  تعد  مل  ال��ت��ي  ال���دورة  تلك  يف  امل�شاركة  على 
�شاحة للتباري، واإمنا باتت من�شة لنطالق الأبطال 
مدار  على  �شهدت  اأنها  اإىل  لفتاً  اللعبات،  �شتى  يف 
لعبات  يف  ريا�شيني  جن��وم  ب��روز  املا�شية،  �شنواتها 
باجلمهور  عرفتهم  ال��ت��ي  ه��ي  ال����دورة  ك��ان��ت  �شتى، 
حتديات  يف  وو�شعتهم  باأنف�شهم،  ثقتهم  من  وزادت 
ال�شنني، وبدا هوؤلء  واليوم مرت  اأبطال كبار،  اأمام 
بالدورة  امل�شاركة  اأنهم حري�شون على  جنوماً، غري 

وفاء وعرفاناً لها.
وقال اإن م�شاركة اجلودو �شواء على �شعيد الرجال 
اأو ال�شيدات، تعك�س نظرة الحتاد للدورة الريا�شية، 
اأبطالنا، وتوفري فر�شة  اإع��داد  واأننا نعول عليها يف 
املهم  بال�شريك  ال��دورة  وا�شفاً  لها،  احتكاك مثالية 

اإليه من جناحات،  للكثري من اللعبات فيما و�شلت 
توافر  الكربى  الريا�شية  ال��دورة  تلك  بف�شل  لأن��ه 

اإعداد هام لالأبطال يف م�شريتهم، كل يف احتاده.
الكرمية  الرعاية  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  وثمن 
من  والريا�شيني  الريا�شة  لعموم  الكبري  وال��دع��م 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
من  حتقق  فيما  ال�شر  كلمة  ميثل  وال��ذي  امل�شلحة، 
باهتمام  اأ�شاد  كما  الأ�شعدة،  على خمتلف  اإجن��ازات 
اآل نهيان م�شت�شار  ودعم �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
التنفيذي،  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي  الأم����ن 
الريا�شي  للقطاع  الكرة  لحت��اد  الفخري  الرئي�س 
ل  التي  املبادرات  من  العديد  خالل  من  وال�شبابي، 

القطاع  هذا  وتطور  رفعة  �شالح  يف  وت�شب  تنتهي، 
الهائل.

به  يقوم  ال��ذي  الكبري  بالعمل  اأي�شاً  الدرعي  واأ�شاد 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية، 
ال���ذي يتجه اإىل كل  ال��دع��م  امل��ج��ل�����س، وه���و  رئ��ي�����س 
�شريكاً  املجل�س  م��ن  ويجعل  والحت�����ادات،  الأن��دي��ة 

اأميناً وراعياً حقيقياً لالإجناز.
وث��م��ن رئ��ي�����س احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل�����ودو والكيك 
الرم�شاين  احل��دث  على  القائمني  جهود  بوك�شينج 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  الكبري، 
�شوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان، 

والعربية  الإماراتية  الريا�شة  اأن  موؤكداً  الرئا�شة، 
الكبري  احل��دث  ه��ذا  على  ل�شموه  ممتنة  والدولية، 
نقلة  يف  و�شاهم  ل�شنوات،  جناحاته  توا�شلت  ال��ذي 
ه���ذا احلدث  ����ش���ارك يف  م���ن  ك���ل  ب��ه��ا  ي��ق��ر  حقيقية 
الكبري من قبل، متمنياً كل النجاح للدورة الكربى، 
والإجناز  لالإبداع  تت�شع  كنافذة  دوره��ا  توا�شل  واأن 
واملناف�شة ال�شريفة، وت�شاهم يف الرتقاء بامل�شتويات 

لكل امل�شاركني.
واأع���رب حممد ب��ن ثعلوب ال��درع��ي ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 
ي��ح��ق��ق جن���وم الإم������ارات يف ال��ل��ع��ب��ة ط��م��وح��ات��ه��م يف 
البطولة، لفتاً اإىل قوة املناف�شات يف اأوملبياد ال�شباط 
الرم�شاين، نظراً لقوة الالعبني امل�شاركني والذين 
اإىل  جميعاً  ويتطلعون  عري�شة،  قطاعات  ميثلون 

الأم���ل يف لعبي  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  اإجن�����ازات،  حتقيق 
الإم��ارات بال حدود، بعد اأن اكت�شبوا خربات كبرية 
ال��ع��امل، خا�شة  اللعبة ح��ول  اأف�شل جن��وم  وق��ارع��وا 
يف بطولج اجلائزة الكربى، التي باتت اأبوظبي من 

حمطاتها الأ�شا�شية على م�شتوى العامل.
وق����ال ال���درع���ي: ال��ب��ط��ول��ة ت��ق��ام حت���ت ���ش��ع��ار غال 
وعزيز علينا، يرتجم ما يعتمل يف �شدورنا جميعاً 
والذي  م��ت��وح��د«،  »ال��ب��ي��ت  ���ش��ع��ار  وه���و  م��ن م�شاعر 
الإماراتيني،  ك���ل  مل�����ش��اع��ر  حقيقية  ت��رج��م��ة  ي���اأت���ي 
الهامات،  ف��وق  �شرفعه  الرم�شاين  الأومل��ب��ي��اد  ويف 
معتزين بوطننا الذي يرفل يف ثوب العزة والزدهار 
حتت لواء قيادتنا الوفية، التي ل تتوانى عن توفري 

كل ما فيها رفعة �شعبنا. 

بعثة االمارات الريا�سية ت�سارك يف البطولة العاملية ال�27 للريا�سة اجلامعية برو�سيا 

فوز اأم �سقيم على ال�سفا يف افتتاحية �سوبر فرجان 6 

م�ساركا بدورة الفرو�سية يف نادي الذيد   30

افتت���اح مه���رج��ان اأبوظب���ي 
الدول���ي لل�سطرن���ج

اأعرب عن �سعادته مب�ساركة اجلودو يف الدورة الرم�سانية الكربى

حمم����د ب����ن ثعل���وب: »اأوملبي���اد ال�س�ب���اط« من�س���ة الإط����الق االأبط������ال
�سعار البيت متوحد، ترجمة حقيقية مل�ساعر كل الإماراتيني نرفعه فوق الهامات

املهاجم هزازي ينتقل اىل ال�سباب ال�سعودي 
ال�شباب  الحت��اد اىل غرميه  انتقل من  ان��ه  القدم  لكرة  ال�شعودي  املنتخب  ه��زازي مهاجم  نايف  ق��ال 
ووقع على تعاقده اجلديد يوم الحد. واأنهى هزازي بذلك تكهنات حول م�شتقبله يف الحتاد وان�شم 
اىل ال�شباب لتعوي�س رحيل ثنائي الهجوم نا�شر ال�شمراين والرجنتيني �شيبا�شتيان تيجايل هداف 
 9 الدوري يف املو�شم املا�شي. ون�شرت و�شائل اعالم حملية �شورة لهزازي وهو يرتدي القمي�س رقم 
الجتماعي    للتوا�شل  تويرت  موقع  على  ال�شخ�شي  ح�شابه  يف  الالعب  وق��ال  ال�شباب  بنادي  اخلا�س 
احلمد هلل وقعت قبل قليل عقد احرتايف مع نادي ال�شباب وان �شاء اهلل اأقدم كل ما عندي يف الفرتة 
ال��دوري مع الحتاد  اأحرز هدفا واحدا يف  ال�شبابية. ومل يك�شف هزازي الذي  واأ�شكر الدارة  القادمة 
يف املو�شم املا�شي عن تفا�شيل التعاقد لكن تقارير حملية قالت انه ملدة اأربع �شنوات مقابل نحو 25 
مليون ريال  6ر6 مليون دولر منها خم�شة ماليني ريال لناديه ال�شابق. ومل يكن هزازي على م�شتوى 
التوقعات مع الحتاد يف املو�شم املا�شي لكنه بداأ ي�شتعيد م�شتواه قرب النهاية و�شاهم يف فوز الفريق 

بكاأ�س امللك لالندية البطال واأحرز هدفا يف املباراة النهائية التي انتهت بالتفوق 4-2 على ال�شباب.

اأبوظبي حتت رعاية  افتتح بفندق �شوفتيل بكورني�س 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريية والإن�شانية رئي�س جمل�س اأبو ظبي الريا�شي 
يوم اأم�س الول مهرجان اأبوظبي لل�شطرجن ال�شنوي 
لل�شطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ي�شت�شيفه  ال���ذي   20 ال���� 
الإمارات  احت��اد  من  واهتمام  املجل�س  بدعم  والثقافة 
اأبوظبي  ب��رتول  ل�شركة  ح�شرية  ورع��اي��ة  لل�شطرجن 

الوطنية اأدنوك وجمموعة �شركاتها.
درهم  األ���ف   200 النقدية  امل��ه��رج��ان  ج��وائ��ز  وبلغت 
مب�شاركة  املقبل  الأح���د  حتى  ي�شتمر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
والأعمار  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  ولع��ب��ة  لع��ب��ا   342
من اجلن�شني من 30 دولة من دول العامل ال�شقيقة 
وال�شديقة يف مقدمتهم اأبطال الإمارات ودول التعاون 

والدول العربية ال�شقيقة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخل��وري  اهلل  عبد  ح�شني  واألقي 
اللجنة  رئي�س  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شطرجن  ظبي  اأب���و  ن���ادي 
لل�شطرجن  ال���دويل  اأبوظبي  ملهرجان  العليا  املنظمة 
كلمة اللجنة التي رحب فيها ب�شيوف البالد متمنيا 

ودور  املهرجان  راعي  �شمو  و�شكر  الإقامة.  لهم طيب 
جمل�س اأبوظبي يف دعم م�شرية اأندية اأبوظبي واأ�شاد 
لفعاليات  الوطنية  ظبي  اأب���و  ب���رتول  �شركة  ب��رع��اي��ة 

املهرجان وت�شخري كافه اإمكانات النجاح.
ال�شطرجن  رئي�س احتاد  املقبايل  �شعيد حممد  اأ�شاد  و 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س 
لالأعمال اخلريية والإن�شانية رئي�س جمل�س اأبو ظبي 
يختلف  وبريقا  زخما  اأك�شبه  ما  للمهرجان  الريا�شي 
التي  امل�شاركة  تلك  خ��الل  من  املا�شية  ال�شنوات  عن 
ارتفاع  يف  ي�شهم  مما  العامل  دول  خمتلف  من  ج��اءت 
ينعك�س  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  وال���ذي  للعبة  الفني  امل�شتوى 

اإيجابا علي م�شتوى الالعبني املواطنني.
الدو�شري  ف��ه��د  املح�شن  ع��ب��د  الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�شر 
ال�شباب  لرعاية  العامة  للهيئة  امل�شاعد  العام  الأم��ني 
اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  الريا�شة  ل�شوؤون  والريا�شة 
ال����ن����ادي وال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان وع�����دد من 
ال�شلك  ال��ري��ا���ش��ي��ة ورج�����ال  وال���ق���ي���ادات  امل�����ش��ئ��ول��ني 

الدبلوما�شي لالعبي الدول امل�شاركة يف املهرجان .
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للريا�شة  ال���������دويل  الحت���������اد  اط����ل����ع 
ال����ي����وم على  اج���ت���م���اع���ه  اجل���ام���ع���ي���ة يف 
لبطولتي  الم��ارات  ا�شت�شافة  تفا�شيل 
ق��ف��ز احل���واج���ز وال��رم��اي��ة خ���الل العام 
ال��دك��ت��ور عمر  وق���ال  2014م.  ال��ق��ادم 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز احل�������اي الأم��������ني ال���ع���ام 
التعليم  مل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ري��ا���ش��ي  ل��الحت��اد 

ب���ال���دول���ة رئ��ي�����س جل��ن��ة اهلية  ال���ع���ايل 
ال��الع��ب��ني ل���الحت���اد ال�����دويل اإن����ه قدم 
عر�شا تف�شيليا حول البطولتني املقرر 
اقامتهما على التوايل يف مار�س واكتوبر 
اإن الحتاد  ..واأ���ش��اف  ال��ق��ادم  العام  من 
الدويل اأبدى اإعجابه وتقديره للعر�س 
الإمكانات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ا���ش��ت��م��ل  ال����ذي 

المارات  �شتوفرها  التي  والت�شهيالت 
مايتعلق  وخ��ا���ش��ة  ال��ب��ط��ول��ت��ني  خ���الل 
كان  ل��ذل��ك.  املطلوبة  التحتية  بالبنية 
ال��دويل قد واف��ق العام املا�شي  الحت��اد 
لهاتني  الإم������������ارات  ا����ش���ت�������ش���اف���ة  ع���ل���ى 
البطولتني التي يتوقع اأن ي�شارك فيها 

عدد من الدول الع�شاء يف الحتاد. 

االحتاد الدويل للريا�سة اجلامعية يطلع على تفا�سيل 
ا�ست�سافة االإمارات لبطولتي قفز احلواجز والرماية

املحرتفني  دوري  ب��ط��ل  و���ش��ي��ف  ال���ه���الل  اك��م��ل 
ال����ق����دم ���ش��ف��ق��ة ����ش���م نا�شر  ل���ك���رة  ال�������ش���ع���ودي 
ال�شمراين مهاجم منتخب ال�شعودية من ال�شباب 
ي��وم الح��د. وق��ال الهالل -  بعقد لثالث �شنوات 
�شامي اجلابر مدربا  ال�شابق  الذي عني مهاجمه 
ان  النرتنت  على  موقعه  يف   - املا�شي  ال�شهر  له 
ال�شمراين وقع عقدا احرتافيا مع النادي ليمثل 
يك�شف  ومل  �شنوات.  ث��الث  مل��دة  الهالل  مبوجبه 

الم���ري عبد  ووج���ه  ال�شفقة.  قيمة  ع��ن  ال��ه��الل 
الرحمن بن م�شاعد رئي�س الهالل �شكره اىل ادارة 
املفاو�شات.  �شري  الكبري خالل  لتعاونهم  ال�شباب 
وكان ال�شباب اأعلن ال�شبوع املا�شي انه وافق على 
عر�س من الهالل ل�شم ال�شمراين 30 عاما الذي 
�شجل ع�شرة اهداف يف 22 مباراة معه يف الدوري 
املو�شم املا�شي و�شاعده على بلوغ دور الثمانية يف 

دوري ابطال ا�شيا.

وهذا ثاين مهاجم يفقده ال�شباب منذ نهاية املو�شم 
�شيبا�شتيان  الرجنتيني  ان��ت��ق��ال  عقب  املن�شرم 
على  و�شيتعني  الم���ارات���ي.  ال��وح��دة  اىل  تيجايل 
ال�شباب التحرك لتدعيم هجومه قبل خو�س لقاء 
ب��دوري ابطال ا�شيا �شد  الذهاب يف دور الثمانية 
اب. وذكرت  الياباين يف اغ�شط�س  كا�شيوا ري�شول 
�شيتعاقد مع  ال�شباب  ان  اعالمية حملية  تقارير 
نايف هزازي مهاجم الحتاد ومنتخب ال�شعودية.

اله���الل يكم����ل �سفق����ة �سم ال�سم���ران���ي 
مهاج����م ال�سعودي����ة من ال�س����باب

•• اأبوظبي - الفجر:

ال�شركة  وه���ي  ل��ل��رتف��ي��ه،  ف��ال���س  ���ش��رك��ة  ك�شفت   
املنطقة  يف  احل��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم  ال���رائ���دة 
بال�شراكة مع مبادلة، �شركة ال�شتثمار والتطوير 
امل�شّنف  التن�س  لع��ب  ع��ودة  ع��ن  ال�شرتاتيجي، 
اأول عاملياً نوفاك ديوكوفيت�س اإىل اأبوظبي لل�شنة 
الثالثة على التوايل للم�شاركة يف بطولة مبادلة 

العاملية للتن�س 2013. 
و�شُتقام الدورة ال�شاد�شة لهذه البطولة ال�شنوية 
ال���ت���ي ���ش��ت�����ش��ه��د م��ن��اف�����ش��ة ب���ني ���ش��ت��ة م���ن اأف�شل 
اأبوظبي  جم��ّم��ع  يف  ال���ع���امل،  يف  ال��ت��ن�����س  لع��ب��ي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة بني  ال����دويل للتن�س يف م��دي��ن��ة زاي���د 
التذاكر  اأ�شعار  2013. تبداأ  26 و28 دي�شمرب 
م��ن 50 دره��م��اً وميكن ���ش��راوؤه��ا ب���دءاً م��ن ظهر 
www. ي����وم ال���ث���الث���اء 2 ي��ول��ي��و م���ن امل���وق���ع

اأو خط الهاتف املجاين   ticketmaster.ae
800. �شيحظى اأحد م�شجعي نوفاك   86823
ديوكوفيت�س بفر�شة خو�س جتربة ممّيزة يف هذه 
على  �شتجري  التي  القرعة  خ��الل  من  البطولة 
تذاكر املباريات املباعة قبل �شهر �شبتمرب وت�شمل 
الر�شمي  ال�شتقبال  حفل  يف  العاملي  النجم  لقاء 

فاي�شروي  يا�س  فندق  يف  ليلة  وق�شاء  لالعبني 
ذي اخلم�س جنوم. وكان ديوكوفيت�س قد ا�شتهّل 
ومل   ،2011 �شنة  مبادلة  بطولة  يف  م�شاركاته 
يخ�شر اأية مباراة فيها منذ ذلك الوقت، رغم اأّنه 
لعبي  اأف�شل  بع�س  من  �شديدة  مناف�شة  واجهة 
التن�س العامليني مثل امل�شّنف الثالث عاملياً روجيه 
ومن  فريير.  دايفيد  ال��راب��ع  وامل�شّنف  فيديرير 
البطولة  يف  ي�شاركون  ال��ذي��ن  الآخ��ري��ن  النجوم 
وحامل  عاملياً  ال��ث��اين  امل�شّنف  منتظمة  ب�شورة 
ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة امل��ف��ت��وح��ة اأندي 
موراي، وبطل دورة فرن�شا املفتوحة ثماين مّرات 
رافاييل نادال. جتدر الإ�شارة اإىل اأّن ديوكوفيت�س 
اأتبع فوزه ببطولة اأبوظبي يف ال�شنتني املا�شيتني 
امل��ف��ت��وح��ة بعدها  اأ����ش���رتال���ي���ا  ب��ط��ول��ة  ب����اإح����رازه 
م��ب��ا���ش��رًة. وق���د ���ش��ّرح خ���الل ب��ط��ول��ة وميبلدون 
 16 اآخ��ر  �شمن  اليوم  �شيلعب  الربيطانية حيث 
اليوم �شد تومي ها�س، فقال:  اأنا متحّم�س جداً 
امل�شاركة  وق��رار  ال�شنة،  هذه  اأبوظبي  اإىل  للعودة 
بطولة  اأث��ب��ت��ت  فقد  ع��ل��ّي.  ج���داً  �شهاًل  ك��ان  فيها 
البداية  يل  بالن�شبة  اأّنها  للتن�س  العاملية  مبادلة 
امل��ث��ال��ي��ة ل��ل��م��و���ش��م اجل���دي���د، ومت��ن��ح��ن��ي فر�شة 
الأ�شماء  اأب��رز  بع�س  �شّد  دافئة  اأج���واء  يف  اللعب 

يف عامل التن�س قبل امل�شاركة يف بطولة اأ�شرتاليا 
املفتوحة. لذلك اأتطّلع قدماً لتحقيق فوز اآخر يف 
اأ�شماء  الإع��الن عن  وقبل   . ال�شنة  ه��ذه  اأبوظبي 
كافة امل�شاركني يف البطولة خالل وقت لحق من 
ال�شنة، قال ديوكوفيت�س:  ل �شّك يف اأّنني �شاأواجه 
دي�شمرب،  �شهر  يف  ج��دي��د  م��ن  اأق��وي��اء  مناف�شني 
اأتوق اإىل اإحراز لقبي الثالث يف البطولة،  لكّنني 
و�شوف اأكون على ا�شتعداد تام للدفاع عن لقبي. 
فجمهور اأبوظبي يحيطني دائماً باأجواء حما�شية 
لهم خالل  تقدمي عرو�س ممتازة  واآم��ل  رائ��ع��ة، 

الأيام الثالثة للبطولة هذه ال�شنة .
و�شوف يبداأ الت�شويق والأجواء املثرية التي حتيط 
بهذه البطولة منذ اليوم الأول لنطالق املباريات 
على امللعب الرئي�شي يوم اخلمي�س 26 دي�شمرب. 
وبف�شل املزيج الفريد الذي ي�شمل جائزة واحدة 
للفائز قيمتها 250 األف دولر اأمريكي، وتناف�س 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��دول��ي��ني،  التن�س  م��ن جن��وم  نخبة 
لنظام  الأول  ي��وم��ه  م��ن  امل��م��اث��ل  البطولة  ن��ظ��ام 
�شالم،  الغراند  بطولت  من  النهائي  رب��ع  ال��دور 
ب���الأداء  الأوىل  اللحظة  منذ  البطولة  �شتتمّيز 
اإذ  البالغ  اجلمهور  وحما�س  امل��ت��ف��ّوق  الهجومي 

�شُتقام مباراتان يومياً.

واإ�شافة اإىل عرو�س التن�س املبهرة، تزخر بطولة 
امللعب، وحتديداً  مبادلة كل �شنة بفّعاليات خارج 
يف قرية التن�س التي يزورها الالعبون امل�شاركون 
تواقيع  واإه��دائ��ه��م  ال�شغار  اللعب  ه��واة  لتدريب 

تذكارية والإجابة على اأ�شئلتهم.
وقالت اأمينة طاهر، مديرة التوا�شل املجتمعي يف 
مبادلة، الراعي الرئي�شي للبطولة:   تتيح بطولة 
فريدة  فر�شة  للجمهور  للتن�س  العاملية  مبادلة 
داخل  ال��ع��امل،  اللعبة يف  كبار جن��وم  للتفاعل مع 
امللعب وخارجه، وقد اأثبتت البطولة اأهمّيتها من 
حيث كونها يوماً ترفيهاً مثالياً للعائلة. وبطولة 
هذه ال�شنة لي�شت ا�شتثناًء، ونحن نتطّلع اإىل روؤية 
قرية التن�س وهي يف اأوج حركتها ون�شاطها خالل 

�شهر دي�شمرب املقبل .
للتن�س  العاملية  مبادلة  بطولة  تذاكر  بيع  �شيبداأ 
2013 اعتباراً من ظهر اليوم الثالثاء 2 يوليو 
 www.ticketmaster.ae م��وق��ع  ع��رب 
 TM UAE  800 ب�  الت�شال  خ��الل  اأو من 
 50 م��ن  ال��ب��ط��اق��ات  اأ���ش��ع��ار  ت��ب��داأ   .))86823
التذاكر  فئة  ���ش��راء  ميكنكم  كما  للعموم،  دره��م��اً 
املمّيزة التي تت�شّمن املاأكولت وامل�شروبات، ولقاء 

اأحد النجوم ومقاعد ممّيزة يف امللعب. 

�سمن بطولة مبادلة العاملية للتن�ض 2013

ديوكوفيت�س يعود اإىل اأبوظبي الإحراز اللقب الثالث يف اأبوظبي على التوايل  

ت���وري����س: ا�سب����اني�����ا �ستع�����ود ال�����ى الب���رازي����ل 
للف�����وز بك�����اأ�س العال�����م

قال فرناندو توري�س مهاجم منتخب ا�شبانيا 
اأم��ام الربازيل يف  3-�شفر  ب��الده  بعد خ�شارة 
نهائي كاأ�س القارات ان فريقه �شيعود جمددا 
اىل الربازيل العام املقبل من اأجل احراز لقب 

كاأ�س العامل للمرة الثانية على التوايل.
وعا�شت ا�شبانيا ليلة تعي�شة يف ا�شتاد ماراكانا 
رامو�س  �شريجيو  واأه���در  الح��د  ي��وم  ال�شهري 
جريار  وتلقى  ال��ث��اين  ال�شوط  يف  ج��زاء  ركلة 
بيكي بطاقة حمراء قبل اأكرث من 20 دقيقة 
ال��ل��ق��اء ب�شبب خ��ط��اأ ���ش��د زميله  ن��ه��اي��ة  ع��ل��ى 

اجلديد يف بر�شلونة نيمار.
29 مباراة بدون  واأنهت الهزمية �شل�شلة من 
هزمية ملنتخب ا�شبانيا يف املباريات الر�شمية اذ 
كانت خ�شارتها الخرية 1-�شفر اأمام �شوي�شرا 
اأن  توري�س  ويعتقد   2010 ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف 
اأن��ه   ل ميكن  الهزمية �شتكون مفيدة لتذكر 

لفريق اأن يفوز دائما.
البطولة  ه��داف  الفائز بجائزة  توري�س  وق��ال 
الفيفا على النرتنت    ال��دويل   ملوقع الحت��اد 
الفوز  ا�شبانيا  على  يجب  ان��ه  يعتقد  البع�س 
املباريات  ك��ل  اىل  وال��و���ش��ول  امل��ب��اري��ات  ب��ك��ل 
النهائية. هذا الفريق ل يحتاج اىل حتذير اأو 

هزمية حتى ي�شتعيد دوافعه.
واأ�����ش����اف   اذا ك���ان ه��ن��اك ���ش��يء اي��ج��اب��ي من 
جيدا  نعرفه  �شيء  على  التاأكيد  فانه  امل��ب��اراة 
وه���و ان���ه ل��ن ي��ك��ون م��ن ال�شهل ال��ت��ف��وق على 
�شنعود  واح��د  عام  بعد  اأر�شها.  على  الربازيل 

اىل الربازيل للدفاع عن لقب كاأ�س العامل.
الدقيقة  امل��ب��اراة يف  يف  التحول  نقطة  وك��ان��ت 
مدافع  ل��وي�����س  دي��ف��ي��د  ان���زل���ق  ع��ن��دم��ا   41
�شددها  ك���رة  ب��رباع��ة  ليمنع  اأر���ش��ا  ال���ربازي���ل 
ادراك  املرمى ويحرمه من  دخ��ول  بيدرو من 

التعادل 1-1.
وب��ع��ده��ا ب��ث��الث دق��ائ��ق مت��ك��ن ن��ي��م��ار الفائز 
البطولة من اطالق  اأف�شل لعب يف  بجائزة 
ت�����ش��دي��دة ه��ائ��ل��ة ب��ق��دم��ه ال��ي�����ش��رى يف مرمى 
احلار�س ايكر كا�شيا�س لي�شجل الهدف الثاين 
املباراة  ال��ث��اين يف  ه��دف��ه  ف��ري��د  اأ���ش��اف  بينما 
وال��ث��ال��ث ل��ل��ربازي��ل يف ب��داي��ة ال�����ش��وط الثاين 

ليحطم امال ا�شبانيا يف العودة.
نهنيء  اأن  لل�شحفيني   يجب  رام��و���س  وق��ال 
الربازيل لنها عرفت كيف تلعب اأمام ا�شبانيا. 
اأحرزنا العديد من اللقاب املهمة لكن يجب 
اأن تاأتي يف النهاية اللحظة التي ل نفوز فيها. 
ل�شنا ماكينات و�شمائرنا مرتاحة لننا بذلنا 

ق�شارى جهدنا.
وتت�شدر ا�شبانيا جمموعتها يف ت�شفيات كاأ�س 
فرن�شا  على  واح���دة  بنقطة  متقدمة  ال��ع��امل 

بعد خم�س خم�س مباريات و�شتلعب مبارياتها 
املتبقية يف �شيافة فنلندا يف �شبتمرب  الثالث 
اأم����ام رو���ش��ي��ا البي�شاء  اأر���ش��ه��ا  اي��ل��ول وع��ل��ى 

وجورجيا يف اأكتوبر ت�شرين الول.
ويرى توري�س اأنه ل بديل عن �شمان التاأهل 
لكاأ�س ال��ع��امل وق���ال   ك��رة ال��ق��دم رائ��ع��ة لنها 
دائما متنح فر�شة للتعوي�س. بعد عام واحد 
ما  لتعوي�س  ن��ك��ون هنا يف حم��اول��ة  اأن  ن��اأم��ل 
الربازيل  م��ن  ال��ث��اأر  بال�شرورة  ولي�س  ح��دث 

لكن من اأجل اأنف�شنا.
ت�شيل�شي الجن��ل��ي��زي   فزنا  واأ���ش��اف مهاجم 
اوروب����ا مرتني  وببطولة  م��رة  ال��ع��امل  ب��ك��اأ���س 
وهو  اخ��ر  منتخب  يحققه  مل  �شيئا  وحققنا 
الفوز بثالثة األقاب كربى على التوايل. العام 
املقبل �شنح�شر اىل هنا بهدف الفوز باللقب 

الرابع.

بوفون يتاألق ويقود ايطاليا للمركز الثالث بكاأ�س القارات
من  ترجيح  رك���الت  ل��ث��الث  ب��وف��ون  جيانلويجي  ت�شدى 
لع��ب��ي اوروج�������واي ل��ت��ف��وز اي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى ب��ط��ل��ة امريكا 
لكرة  القارات  بكاأ�س  الثالث  املركز  3-2 وحترز  اجلنوبية 
وال�شايف  ال�شلي  الوقتني  نهاية  بعد  الربازيل  يف  القدم 

بالتعادل 2-2 الحد.
وكانت ايطاليا قد انتزعت املقدمة مرتني لكن اوروجواي 
ادين�شون  م��ن  ه��دف��ني  بف�شل  ال��ت��ع��ادل  ادارك  يف  جن��ح��ت 
كافاين الذي �شنحت له فر�شة لت�شجيل هدفه ال�شخ�شي 

الثالث وهدف الفوز لوروجواي يف الوقت ال�شايف.
الرتجيح يف  بركالت  ا�شبانيا  امام  ايطاليا خ�شرت  وكانت 

الدور قبل النهائي يوم اخلمي�س املا�شي.
يف  املباراة  اقامة  ايطاليا  اىل  بالن�شبة  بلة  الطني  زاد  وما 
وقت مبكر يف ظل اجواء ا�شتوائية وهي نف�س الجواء التي 

لعب فيها الفريق مباراته امام ا�شبانيا.
وقال �شيزاري برانديلي مدرب ايطاليا   مل يكن من ال�شهل 

الظهور بهذا امل�شتوى.
التي  العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  مباريات  ع��دة  تقام  و�شوف 
التوقيت.  ن��ف�����س  يف   2014 ع���ام  ال���ربازي���ل  ت�شت�شيفها 
العالية خلت معظم املقاعد التي تقع يف  وب�شبب احل��رارة 

املناطق امل�شم�شة من روادها حتى زوال ال�شم�س.

ومارتن  ف��ورلن  دييجو  �شددها  لركالت  بوفون  وت�شدى 
كا�شريي�س ووالرت جارجانو وقال   لقد اأظهرنا �شخ�شية 

رائعة لن الو�شع كان �شعبا جدا.
 24 الدقيقة  يف  ا�شتوري  ديفيد  بهدف  ايطاليا  تقدمت 
الذي اأكمل كرة مرتدة من احلار�س فرناندو مو�شلريا يف 

�شباك اوروجواي.
وحققت اوروجواي تعادل م�شتحقا بعد 58 دقيقة عندما 
م���رر ج��ارج��ان��و ال��ك��رة اىل ادي��ن�����ش��ون ك��اف��اين ���ش��دده��ا يف 

ال�شباك.
الي�شاندرو  ان  ال  الف�����ش��ل  ب���دت  اوروج�������واي  ان  ورغ����م 
حرة  ركلة  من  بهدف  ليطاليا  املقدمة  ا�شتعاد  ديامانتي 

متقنة من خارج منطقة اجلزاء يف الدقيقة 73.
بنف�س  لوروج���واي  التعادل  هدف  باحراز  رد  كافاين  لكن 
الطريقة من ركلة حرة مل يتمكن بوفون من الت�شدي لها 

بعد خم�س دقائق.
وكاد كافاين مهاجم نابويل مينح اوروج��واي هدف الفوز 

لكنه �شدد الكرة خارج املرمى قرب نهاية الوقت ال�شايف.
وق����ال دي��ي��ج��و ل��وج��ان��و ق��ائ��د اوروج��������واي   ك��ان��ت بطولة 
امام  يكفي  مب��ا  جيد  مب�شتوى  نظهر  مل  ولال�شف  رائ��ع��ة 

الربازيل.

بطلة  با�شبانيا  م��ذل��ة  ه��زمي��ة  ال��ربازي��ل  ان��زل��ت 
3-�شفر لتحرز  العامل واوروبا عندما �شحقتها 
لقب كاأ�س القارات لكرة القدم يوم الحد وت�شع 
يف  الهزائم  من  اخلالية  مناف�شتها  مل�شرية  ح��دا 

29 مباراة ر�شمية على مدار ثالث �شنوات.
هدف  بينهما  جاء  فريد  �شجلهما  هدفان  ومنح 
رائ�����ع ب��ت�����ش��دي��دة ب��ال��ق��دم ال��ي�����ش��رى م���ن نيمار 
العام  العامل  كاأ�س  الربازيل م�شت�شيفة نهائيات 
القادم فوزها اخلام�س على التوايل يف البطولة 

لتحرز اللقب للمرة الثالثة على التوايل.
وعانت ا�شبانيا من ليلة �شعبة اذ اهدر �شريجيو 
رامو�س ركلة جزاء يف بداية ال�شوط الثاين وطرد 
جريار بيكي ب�شبب خمالفة �شد زميله اجلديد 

يف بر�شلونة نيمار يف الدقيقة 68.
وو�شع فريد املنتخب الربازيلي يف املقدمة بعد 
رائعا  اخ��ر  نيمار هدفا  واأ���ش��اف  دقيقتني  م��رور 
قبل نهاية ال�شوط الول واحتفل امل�شجعون مرة 
يف  3-�شفر  النتيجة  فريد  جعل  عندما  اأخ��رى 
بداية ال�شوط الثاين حمرزا هدفه اخلام�س يف 

البطولة.
و����ش���خ���رت اجل���م���اه���ري يف ا����ش���ت���اد م���اراك���ان���ا من 
ا�شبانيا وهتفت   العمالق عاد  اذ تفوق املنتخب 
الربازيلي على فريق املدرب في�شنتي ديل بو�شكي 
الذي كانت اخر خ�شارة ر�شمية له اأمام �شوي�شرا 

يف كاأ�س العامل 2010.
وقال ديل بو�شكي ملحطة تلي�شينكو   كان هناك 

ال��دق��ائ��ق الوىل م��ن كل  ���ش��وء احل���ظ يف  بع�س 
اأف�شل  كانوا  م���ربرات..  اي  اري��د  �شوط لكني ل 

منا وهكذا �شار المر.
واأ����ش���اف   ك��ان��ت ل��دي��ه��م ط��اق��ة اأك���رب م��ن��ا. بدل 
من التعادل 1-1 تاأخرنا 2-�شفر يف اللحظات 
انه  اعتقد  ال�شوط الول. لكني ل  الخ��رية من 
اأف�شل  كانوا  التفا�شيل.  من اجليد الن حتليل 

منا.
وب��������داأت ال�����ربازي�����ل ه�����ذه ال���ب���ط���ول���ة ق���ب���ل نحو 
ا�شبوعني بهدف يف الدقيقة الثالثة اأمام اليابان 

وبداأت املباراة النهائية بهدف ا�شرع.
واف��ت��ق��ر ه���دف ف��ري��د يف ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة وهو 
يف  نيمار  ت�شديدة  جل��م��ال  الر����س  على  جال�س 

�شباك اليابان لكن تاأثريه كان اأكرب.
�شريعا  النتيجة  او�شكار  ي�شاعف  ان  يجب  وكان 
لكنه �شدد بعيدا يف الدقيقة الثامنة عندما هياأ 
له فريد الكرة بكعب القدم بينما اقرتب باولينيو 
من الت�شجيل يف الدقيقة 14 حني ابعد حار�س 
من  ت�شديدها  كرة حاول  كا�شيا�س  ايكر  ا�شبانيا 

فوقه.
واظهرت ا�شبانيا - التي ت�شيطر على املباريات يف 
املعتاد باأ�شلوب لعبها الذي يعتمد على التمريرات 
الت�شدي  ي�شعب  التي  امللعب  و�شط  يف  الدقيقة 
عليهم  بدا  لكن لعبيها  ثقتها  بع�شا من   - لها 
الن���ه���اك ع��ق��ب ال��ف��وز ب��رك��الت ال��رتج��ي��ح على 

ايطاليا يف مباراة الدور قبل النهائي املرهقة.

وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س ���ش��غ��ط��ت ال����ربازي����ل - يف ظل 
انتعا�س نيمار وباولينيو - على ا�شبانيا ب�شل�شلة 
املعتاد  يف  ب��داأت  ال�شريعة  امل��رت��دة  الهجمات  من 
عند ديفيد لوي�س عقب متريرات على الطريقة 

ال�شبانية.
اربع  قبل  لوي�س  ديفيد  با�شم  امل�شجعون  وهتف 
رك�س  عندما  الول  ال�شوط  نهاية  على  دق��ائ��ق 
ل��ي��ب��ع��د ك����رة ك���ان���ت يف ط��ري��ق��ه��ا ل��ل��م��رم��ى بعد 
بيدرو على م�شافة مرت واحد من  ت�شديدة من 
جوليو  ل��ل��ح��ار���س  تخطيها  ع��ق��ب  امل��رم��ى  خ��ط 

�شيزار.
وبدل من ان جتد الربازيل النتيجة 1-1 كانت 

متقدمة 2-�شفر يف غ�شون ثالث دقائق.

ومرر او�شكار الكرة اىل نيمار الذي اطلق ت�شديدة 
ل ت�شد بالقدم الي�شرى مرت من كا�شيا�س اىل 

�شقف ال�شبكة.
وكانت ا�شبانيا ت�شعى لن ت�شبح اأول فريق منذ 
اوروج�����واي يف امل���ب���اراة احل��ا���ش��م��ة ب��ك��اأ���س العامل 
با�شتاد  ر�شمي  لقاء  يف  ال��ربازي��ل  يهزم   1950
ماراكانا لكن بعد تاأخرها مبكرا جدا مل يظهر 

مطلقا ان با�شتطاعتها ذلك.
وبدل من ذلك ا�شبح م�شجعو الربازيل يوؤمنون 
الذي   - ���ش��ك��ولري  فيليبي  ل��وي�����س  امل����درب  ب���اأن 
يونيو   30 ي��وم  ال��ربازي��ل  العامل مع  بكاأ�س  ف��از 
2002 - ي�شتطيع احراز لقب �شاد�س  حزيران 

يف ا�شتاد ماراكانا يف غ�شون عام من الن.

الب���رازي���ل ت�سح���ق ا�سباني����ا لتف����وز بك����اأ�س الق����ارات لك����رة الق�����دم



اإبعاد اإمراأة عن ق�سر وند�سور 
الأنها ت�سبه دوقة كيمربيدج 

امللكي،  ون��د���ش��ور  ق�شر  ع��ن  اإم����راأة  امل�شلحة  الربيطانية  ال�شرطة  اأب��ع��دت 
كيت  كيمربيدج،  دوق��ة  ت�شبه  لأنها  بريك�شاير،  مبقاطعة  وند�شور  بلدة  يف 
ميدلتون، بعد اأن جذبت انتباه ال�شياح الأجانب الذين اأحاطوا بها للتقاط 
اإن ال�شياح الأجانب  ال�شور التذكارية. وقالت �شحيفة �شن ام�س الثنني 
كانوا من�شغلني بالتقاط ال�شور لالمراأة التي اعتقدوا باأنها �شت�شبح ملكة 
الربيطانية  ال�شرطة  م��ن  عنا�شر  تدخلت  ح��ني  امل�شتقبل،  يف  بريطانيا 
اع��ت��ق��دوا يف  ال�شياح  اأن  واأ���ش��اف��ت  ون��د���ش��ور.  ق�شر  ع��ن  لإب��ع��اده��ا  امل�شلحة 
اأنهم  غري  خطاأً،  ارتكبوا  بالأ�شلحة  املدججني  ال�شرطة  رج��ال  اأن  البداية 
اكت�شفوا لحقاً باأن دوقة كيمربيدج الوهمية هي يف الأ�شل م�شممة اأثاث 
غابرييال  وُت��دع��ى  وند�شور  بلدة  م��ن  العمر  م��ن  والع�شرين  اخلام�شة  يف 
ظهرت  ثوباً  ترتدي  كانت  غابرييال  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  دوغال�س. 
اأ�شابيع  31 عاماً، قبل  العمر  البالغة من  فيه دوقة كيمربيدج احلقيقية، 
فقط، وقامت ال�شرطة باإبعادها عن جموع ال�شياح الأجانب الذين احت�شدوا 
اإن  قوله  ال�شياح  اأح��د  اإىل  ون�شبت  وند�شور.  ق�شر  من  واإخراجها  حولها 
ق�شر  من  اخل��روج  الم���راأة  من  ال�شرطة  طلبت  حني  ي�شدقوا  مل  النا�س 

وند�شور لعتقادهم باأنها فعاًل دوقة كيمربيدج .

 جامعة وحو�س يت�سدر الئحة اإيرادات 
ال�سينما االأمريكية لالأ�سبوع الثاين 

ال�شينما  اإي�����رادات  ��دارة على لئ��ح��ة  ال�����شّ م��رك��ز  وح��و���س  فيلم جامعة  اح��ت��ل 
الأمريكي  التذاكر  �شباك  وذك��ر  ال��ت��وايل.  على  ال��ث��اين  لالأ�شبوع  الأم��ريك��ي��ة 
موجو ، ان فيلم الر�شوم املتحركة جامعة وحو�س ، الذي ي�شمع فيه �شوت بيلي 
كري�شتال، حل يف املركز الأول بني الأفالم املعرو�شة يف اأمريكا وجمع 46.18 
مكارثي  وميلي�شا  بولوك  �شاندرا  بطولة  من  احلر  فيلم  وحل  دولر.  مليون 
يف املركز الثاين وجمع 40 مليون دولر، فيما تراجع فيلم احلرب العاملية زد 
دولر.  29.8 مليون  بلغت  الثالث ،مببيعات  املركز  اإىل  بيت  ب��راد  من بطولة 
وحل فيلم �شقوط البيت الأبي�س رابعاً واإيراداته 25.7 مليون دولر، متقدماً 
، الذي تراجع اإىل املركز اخلام�س وحقق مبيعات  على فيلم رجل من حديد 
قدرت ب�20.82 مليون دولر. وحل يف املراكز الأخرى على التوايل: هذه هي 
النهاية �شاد�شاَ )8.7 مليون دولر( ،و الآن تراين �شابعاً )5.5 مليون دولر( ،و 
�شريع وغا�شب 6 ثامناً )2.41 مليون دولر(، و رحلة النجوم يف الظالم تا�شعاً 

)2.040 مليون دولر(، و فرتة التدريب عا�شراً )1.425 مليون دولر(.
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والد مايكل جاك�سون مل 
يدفع ال�سرائب لكاليفورنيا 
�شحيح ان والد ملك البوب الأمريكي 
ال���راح���ل م��اي��ك��ل ج��اك�����ش��ون مل يعد 
الأوراق  ل��ك��ن  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف  ي��ق��ي��م 
الر�شمية ت�شري اإىل انه يتوجب عليه 
للولية  يدفعها  مل  �شرائب  ت�شديد 
يف العام 2010 تقدر بحوايل 3 اآلف 
اأ�س ماغازين  دولر. واأف��اد موقع يو 
املخت�شة  ال�����ش��ل��ط��ات  ان  الأم���ريك���ي 
كاليفورنيا  يف  ال�������ش���رائ���ب  ب��ج��م��ع 
�شرائب  على جو جاك�شون  ان  توؤكد 
 2010 ال��ع��ام  اإىل  ت��ع��ود  ي�شددها  مل 
وتقدر ب�2700 دولر. وتظهر الأوراق 
جاك�شون  �شكن  م��ك��ان  ان  الر�شمية 
بكاليفورنيا،  ك��الب��ا���ش��ا���س  يف  ه���و 
حالياً،  واأح��ف��اده  زوج��ت��ه  تقيم  حيث 
بعيداً  يعي�س  الرجل  ان  من  بالرغم 
ي�شار  ع��دة.  �شنوات  منذ  العائلة  عن 
اإىل ان جاك�شون يقيم حالياً يف ل�س 
فيغا�س ول حق قانوين له يف العقار 
الذي تقيم فيه العائلة الآن، والذي 
ي��ع��ود اإىل ورث���ة اب��ن��ه ال���ذي ت���ويف يف 

العام 2009.
 

مقهى يف نيويورك
 يبيع املاء فقط لزبائنه! 

 متتلئ مدينة نيويورك الأمريكية بالعديد من املطاعم 
واملقاهي الغريبة، ولكن مقهى موليكيول الذي يبيع املاء 
عن  واخل��ارج��ة  اخل��الق��ة  بفكرته  املقدمة  يف  ج��اء  فقط 
املاألوف. ويقوم مقهى موليكيول بفلرتة مياه ال�شنابري 
من خالل جهاز م�شمم لذلك الغر�س، ثم يقوم ببيعها 
اأون�شة.   16 ال���  يبلغ  ال��ذي  للكاأ�س  دولر   2.50 مقابل 
مياه  ب�شنع  دولر   25،000 تكلف  ال��ت��ي  الآل����ة  وت��ق��وم 
دوائية، م�شتخدمة عملية مكونة من �شبع مراحل لتنتج 
مياها نقية بدون اإ�شافات. وذكر متحدث با�شم م�شلحة 
مل���ا ن��ق��ل��ت �شحيفة  ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة يف ن���ي���وي���ورك، وف���ق���اً 
“ال�شرق” ال�شعودية، اأن مياه ال�شنابري يف نيويورك نقية 
ول حاجة لإعادة جتديد نوعيتها. وقال: جميع اخلرباء 
ال�شحيني يوافقون على اأن مياه نيويورك تعترب من بني 
تاأكيد  على  نعمل  ونحن  العامل،  ونقاوة يف  اأمانا  الأك��رث 
األف فح�س �شنويا. ولكن موؤ�ش�س   500 ذلك من خالل 
مقهى موليكيول املائي اآدم رف نفى تلك املزاعم قائال ل 

اأريد مواد كيميائية يف مائي ول اأريد الكلورين.
امل���اء م��ع مكمالت  ك��اأ���س م��ن  ���ش��رب  ال��زب��ائ��ن  وي�شتطيع 
والأع�شاب  الفيتامينات  ح�شب طلبهم، مثل جرعات من 
التي تزيد املناعة اأو الطاقة. وقال رف :جميع مكوناتنا 

من الأع�شاب الطبية التي تنمو يف اأنحاء العامل.

مديرة مدر�سة جتمع
 700 األف دوالر من �ستائم طالبها

متكنت حملة اأطلقت عرب الإنرتنت ل�شالح ناظرة حافلة 
مدر�شية يف الوليات املتحدة �شتمها طالب مدر�شتها، من 
للناظرة  اأم��ريك��ي، لتقدم  األ��ف دولر   700 جمع ح��واىل 
من  لها  تعر�شت  التي  وال�شتائم  الإه��ان��ات  عن  تعوي�شاً 
تورنتو  �شكان مدينة  اأحد  احلملة  واأطلق  الطالب.  قبل 
دولر  اآلف  خم�شة  مبلغ  جلمع  اينديغوغو  موقع  على 
لكارين كالين )68 عاما( لتذهب يف عطلة حتى  يقدم 
بعد  �شخرية،  من  له  تعر�شت  ما  بعد  نف�شها  عن  ترفه 
ال��ذي وقع يف حافلة يف مدينة غري�س يف ولية  احل��ادث 
احلملة  اأن  اإل  املتحدة،  ال��ولي��ات  �شرق  �شمال  نيويورك 
الناظرة  وك��ان��ت  اأم���ريك���ي.  دولر  األ����ف  ل�700  و���ش��ل��ت 
بوا�شطة  تلميذ  ���ش��وره  فيديو  �شريط  يف  �شابقاً  ظهرت 
واأظهر  النقال، وعر�شه على في�شبوك ويوتيوب.  هاتفه 
ال�شريط جمموعة من التالميذ بني �شن الثانية ع�شرة 
الناظرة على مدى ع�شر  ي�شتمون  والثالثة ع�شرة، وهم 

دقائق تقريبا.
يف  ح�شا�شاً  مو�شوعاً  امل�شايقات  من  النوع  ه��ذا  ويعترب 
الوليات املتحدة، وقد اأثار ال�شريط الذي عاينه ماليني 
الأ�شخا�س موجة من الحتجاجات ودفع الكثري من رواد 

الإنرتنت اإىل امل�شاهمة ت�شامناً مع ال�شحية.

علب �سجائر ناطقة الإقناع م�سرتيها باالإقالع عن التدخن 
املدخنني  لرتهيب  ال��دائ��رة  احلملة  يف  لإ�شراكها  ناطقة،  �شجائر  علب  تطوير  على  بريطانيون  باحثون  يعكف 
واإقناعهم بالإقالع عن هذه العادة ب�شبب خماطرها ال�شحية. وقالت �شحيفة )ديلي مريور( اإن الباحثني يف جامعة 
)�شتريلينغ( ال�شكتلندية ا�شتوحوا الفكرة من �شركات التبغ التي جعلت علب ال�شجائر اأكرث جاذبية للم�شتهلكني، 
ويريدون معرفة ما اإذا كان اإدخال تكتيكات م�شابهة ميكن اأن توؤدي مفعولها �شد ال�شركات وت�شّجع املدخنني على 
الإقالع عن التدخني، بدًل من ال�شتمرار يف �شراء علب ال�شجائر. واأ�شافت اأن الباحثني يف مركز اأبحاث مكافحة 
التبغ بجامعة )�شتريلينغ( اخرتعوا علبتي �شجائر ناطقتني حتتوي كل واحدة منهما على ر�شائل حتذير م�شجلة، 
وقاموا باختبارهما على ال�شابات من الفئة العمرية 16 اإىل 24 عاماً، ويخططون لتو�شيع التجربة لت�شمل الفئات 
اإحدى الر�شائل يف علبتي ال�شجائر  اأن  اأي�شاً. واأو�شحت ال�شحيفة  اإىل جانب الرجال  العمرية الأكرب �شناً منهن 
الناطقة تعر�س على املدخنني رقم هاتف يقّدم امل�شورة للنا�س الراغبني بالإقالع عن التدخني، ور�شالة اأخرى حتّذر 
من اأن التدخني يقلل من اخل�شوبة. واأ�شارت اإىل اأن باحثي جامعة )�شتريلينغ( �شيزودون علب ال�شجائر الناطقة 
بجهاز ت�شجيل �شوتي ووحدة لإعادة ت�شغيل الر�شائل امل�شجلة كلما جرى فتحها. ون�شبت ال�شحيفة اإىل كروفورد 
مودي، الباحث امل�شارك يف تطوير علب ال�شجائر الناطقة، قوله من املمكن اأن نرى يف امل�شتقبل علب �شجائر ت�شدر 

املو�شيقى اأو الإعالنات، واأردنا اأن نرى ما اإذا كان باإمكاننا ا�شتخدام هذه التقنية يف احلملة �شد التدخني.
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تغريد الطيور ي�ساعد
 يف تعلم االأطفال للكالم 

قال باحثون اأمريكيون اإنهم تو�شلوا اإىل معلومات حول طريقة 
تعلم الطفال للكالم من خالل تعليم طيور تغريدات جديدة.

ونقلت �شحيفة نيويورك تاميز عن الباحثني اأن ال�شعوبة التي 
تواجهها الطيور يف تعلم تغريد جديدة ت�شم انتقاًل ب�شيطاً يف 
هو  ال�شوتية  املقاطع  ب��ني  النتقال  تعلم  اأن  اإىل  ت�شري  النمط 
وقالت  امل��ف��ه��وم.  وال��ك��الم  الط��ف��ال  مناغاة  ب��ني  التحول  نقطة 
ديانا ليبكيند، الباحثة يف علم النف�س بجامعة هانرت يف مانهاتن 
واأ�شافت   ، ال�شوتي  للنمّو  �شابقاً  معروف  غري  مكوناً  اكت�شفنا 
لتعلم  بل  اأ���ش��وات فقط  لتعلم  لي�شت  الأط��ف��ال  اأن مناغاة  ظهر 
النتقال بني ال�شوات اأي�شاً . واأ�شارت ليبكيد اإىل اأن الدرا�شة قد 
متّكن الخت�شا�شيني من فهم ا�شطرابات الكالم عند الطفال 

ب�شكل اأف�شل. ون�شرت الدرا�شة يف دورية )نيت�شر(.

 قانون �سيني يلزم

 االأبناء زيارة اأهلهم
والديهم  زي���ارة  على  والبنات  الأب��ن��اء  يجرب  �شيني  ق��ان��ون  �شدر 
على  معهما  التوا�شل  م��ن  ن��وع  على  املحافظة  اأو  منتظم  ب�شكل 
الذي  القانون اجلديد  اأن  �شينية،  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت  الأق��ل. 
دخ���ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ، ام�����س الإث���ن���ني، ي��ح��ّظ��ر اإه���م���ال احلاجات 
القوانني  كانت  اأن  بعد  بال�شّن  املتقدمني  لالأ�شخا�س  الروحية 
املادية  باحلاجات  الإهتمام  والبنات  الأبناء  على  تفر�س  ال�شابقة 
العائلة  اأف��راد  على  يتعني  القانون اجلديد،  للوالدين. ومبوجب 
الذين ل يقيمون مع الوالدين البالغ عمرهما اأكرث من 60 �شنة، 
اأو التوا�شل معهما ب�شكل متكرر. ومّت  اأن يزورهما ب�شكل منتظم 
�شم بند التوا�شل بدل الزيارة من اأجل التعامل مع وجود ماليني 
ال�شينيني الذين يعملون يف مناطق بعيدة عن منازلهم. ويف حال 
رفع  اأو  و�شاطة  طلب  للوالدين  يحق  بالقانون،  الولد  يلتزم  مل 
ق�شية اأمام املحكمة. وكان موؤمتر ال�شعب الوطني �شوت ل�شالح 
ال��ق��ان��ون ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ا���ش��ت��م��رار ال��ت�����ش��اوؤلت ح���ول م��ا يعترب 
زيارات متكررة منتظمة. وعلى الرغم اأن احرتام امل�شنني متجذر 
حتولت  �شهدت  التي  املا�شية  العقود  اأن  اإل  ال�شينية،  باحل�شارة 
عدد  تراجع  مع  ال�شورة  تلك  ت�شدع  اإىل  اأدت  �شخمة  اقت�شادية 

الأبناء الذين يحافظون على الروابط الأ�شرية مع ذويهم.

 مطعم يتناول رواده طعامهم 
و�سط االأكفان واالأموات! 

فى الهند يتداخل احلياة واملوت ففى الثقافة الهندية ل ينتقل امليت 
ويرتك احلياة بل يظل موجوداً ولذلك كان من الطبيعى اأن�شاء مثل 
هذا املطعم الغريب من وجه نظرنا. فى مدينة اأحمد اباد الهندية 
الرواد  ويتناول  قدمية  مقربة  على  املبنى  لك��ى  نيو  مطعم  يوجد 
بجانب  مفتوحا  املطعم  ك��ان  البدء  وف��ى   ، الك��ف��ان  و�شط  طعامهم 
ال���رواد ل  ان  مل�شوا  واأك���رث عندما  اأك��رث  امل��الك  تو�شع  ولكن  املقابر 
ي�شايقهم اأبداً تناول وجباتهم بجانب املقربة وبداأت عمليات التو�شع 

متتد اكرث واأكرث حتى اأ�شبحت املقابر نف�شها داخل املطعم.
ملكة جمال العامل لالأزياء الأرجنتينية ميكايال لوبيز بيانكي عقب فوزها على 36 متناف�شة وتتويجها يف كازينو لبنان، �شمال بريوت. )ا ف ب(

براد بيت واأجنلينا جويل 
يف اليابان اأواخر يوليو

ب���راد بيت  املمثل الأم��ريك��ي  ي���زور 
و�شريكته اأجنلينا جويل اليابان يف 
اأواخ��ر متوز يوليو املقبل حل�شور 
اجلديد  بيت  فيلم  عرو�س  افتتاح 

وورلد وور زي .
اإن  ت��ودي  وذك���رت �شحيفة ج��اب��ان 
 38( وج�����ويل  ع����ام����اً(   49( ب��ي��ت 
الأول  العر�س  �شيح�شران  عاماً( 
ي���ول���ي���و، يف  29 مت����وز  ل��ل��ف��ي��ل��م يف 
منذ  اليابان  اإىل  الأوىل  زيارتهما 

عام 2011.
وي�����وؤدي ب���راد ب��ي��ت يف ال��ف��ي��ل��م دور 
املتحدة  الأمم  يف  ���ش��اب��ق  حم��ق��ق 
ي��ح��اول اإن��ق��اذ ال��ع��امل م��ن اجتياح 

للموتى الأحياء.
للجمهور  ال��ف��ي��ل��م  ع��ر���س  وي���ب���داأ 
اآب  م�����ن  ال���ع���ا����ش���ر  يف  ال����ي����اب����اين 
بيت  ب��راد  اأن  اإىل  ي�شار  اأغ�شط�س. 
بورابي  ب��ا���ش��م  ال��ي��اب��ان  يف  ي��ع��رف 
وه���و ج��م��ع ب���ني الأح������رف الأوىل 
من ا�شمه وا�شم عائلته كما تلفظ 

باليابانية اأي بورادو بيتو.
 

خطوبة ابنة امل�سارع 
هالك هوغان 

تلفزيون  جن���م���ة  ت���خ���ط���و 
بروك  الأم���ريك���ي���ة  ال���واق���ع 
ه������وغ������ان، اب�����ن�����ة امل���������ش����ارع 
ال�������ش���ه���ري ه����ال����ك ه����وغ����ان، 
القف�س  دخ��������ول  ب�����اجت�����اه 
فوجئت  ب���ع���دم���ا  ال���ذه���ب���ي 
كرة  لع���ب  حبيبها  ب��ت��ق��دم 
القدم الأمريكي فيل كو�شتا 
واأفاد  ل��ل��زواج.  يدها  بطلب 
ماغازين  اأ�������س  ي����و  م���وق���ع 
الأم��ريك��ي ان ه��وغ��ان )25 
�شنة( ن�شرت �شورة لها تبدو 
فيها م�شدومة فيما كو�شتا 
جاث على ركبته ويدها على 
اإليها خامت  يقدم  فيما  فمه 
وك��ت��ب��ت هوغان  اخل��ط��وب��ة. 
هذه اأ�شعد حلظة يف حياتي، 
اأ�شدقائي  اأف�شل  اأت��زوج  اأن��ا 
وم��ا كنت لأخ��ت��ار غ��ريه، اأنا 

حمظوظة جداً .

جبيل  مدينة  يف  ال��دول��ي��ة  بيبلو�س  م��ه��رج��ان��ات  انطلقت 
الحد  م�شاء  ب��ريوت  اللبنانية  العا�شمة  �شمال  ال�شاحلية 
على  ي��اين  ال�شهري  ال��ي��ون��اين  املو�شيقار  احل���ان  وق��ع  على 

الرغم من الو�شاع المنية املتوترة يف البالد.
وجتمع اكرث من خم�شة الف �شخ�س يوم الحد يف مدينة 
املو�شيقي  املوؤلف  اىل  لال�شتماع  الثرية  الفينيقية  جبيل 
مبو�شيقى  مو�شيقاه  و�شفت  ال��ذي  ي��اين  البيانو  وع���ازف 
التي  فرقته  م��ع  عاما   59 ي��اين  واط��ل  اجل��دي��د.  الع�شر 
ت�شم 13 مو�شيقيا و�شط الت�شفيق والهتاف مبديا اعجابه 
بلبنان وا�شفا اياه بانه قطعة من اجلنة كما حيا احل�شود 
التي جتمعت يف الليلة الوىل من املهرجانات على الرغم 
من الو�شع املتوتر يف لبنان واملنطقة. ومن املقرر ان يقيم 

حفال ثانيا ام�س الثنني يف جبيل اي�شا.
وق���ال ي��اين ال���ذي ك��ان ق��د ت��رك ال��ي��ون��ان يف �شن الثامنة 
ع�شرة ليعي�س يف الوليات املتحدة ويح�شل على جن�شيتها 
ان��ه مكان جميل...  للمرة الوىل  لبنان  ان��ا هنا يف  اخ��ريا 
فرحنا با�شتقبالكم و�شيافتكم وبحبكم للحياة ومطبخكم 
تعي�شون  اجلميلة.  و�شواطئكم  والبحر  وال�شماء  اللذيذ 
بلدكم  ا�شقاوؤكم.  كاأننا  بنا  تهتمون  اجلنة.  من  قطعة  يف 
رائ��ع وانتم �شعب رائ��ع. وي��اين ال��ذي ك��ان يرتدي �شروال 

ال��ع��زف على  ب��ني  نف�شه  ي���وزع  ك��ان  ا���ش��ود  ابي�س وقمي�شا 
البيانو والورغ وقيادة الفرقة والت�شفيق لهم فيما كانت 
املتديل  �شعره  بخ�شالت  تتالعب  الناعمة  البحر  ن�شمات 
على كتفيه. وقبل عزفه مقطوعة اخر اب قال ياين جئت 
علينا مواجهة  احلياة.  درو�شا يف  تعك�س  لعزف مو�شيقى 

امل�شاكل بايجابية وهكذا نكون احرارا.
وقال وزير الداخلية اللبناين يف حكومة ت�شريف العمال 
م��روان �شربل الذي ح�شر املهرجان هذا هو جمال لبنان 

ومقومات لبنان وحياة لبنان واقت�شاده و�شياحته.
واأ����ش���اف ل��روي��رتز ق��ب��ل ب���دء احل��ف��ل ه���ذا ال��ن��م��وذج الذي 
ن�شاهده اليوم و�شاهدناه بالم�س يف جونية وغدا يف بيت 
طرابل�س...  يف  اهلل  �شاء  وان  بعلبك  يف  ذل��ك  وبعد  الدين 
الذي  م��ن  وقرفنا  تفعلونه  ال��ذي  م��ن  قرفنا  لهم  لنقول 
تعملونه. يف النهاية �شتتفقون مع بع�شكم البع�س اجل�شوا 
وات��ف��ق��وا ول تختلفوا م��ن اج��ل ال��غ��ري وات��ف��ق��وا م��ن اجل 
على  املجاورة  �شوريا  يف  الهلية  احلرب  وانعك�شت  بلدكم. 
مدينة طرابل�س ال�شاحلية ب�شمال لبنان التي �شهدت مرارا 
ا�شتباكات متقطعة بني م�شلحني �شنة يوؤيدون النتفا�شة 
�شد الرئي�س ب�شار ال�شد وعلويني حم�شوبني على ال�شيعة 

ينا�شرون ال�شد.

ياين اليوناين يفتتح مهرجانات 
بيبلو�س يف لبنان ويعزف مو�سيقى احلياة

جي�سيكا �سيمب�سون ترزق ب�سبي 
رزقت النجمة الأمريكية جي�شيكا �شيمب�شون ب�شبي اأطلقت عليه ا�شم اآي�س كنوت . ونقلت 
و�شائل اإعالم اأمريكية عن متحدث با�شم �شيمب�شون قوله انها اأجنبت طفلها الثاين من 

خطيبها لعب كرة القدم اإيريك جون�شون وهو �شبي اختارا له ا�شم اآي�س كنوت .
واأو�شح ان ال�شغري ولد يف لو�س اأجنل�س بعدما خ�شعت �شيمب�شون جلراحة قي�شرية.
�شعداء  وماك�شويل  واإيريك  وجي�شيكا  جيدة  ب�شحة  والطفل  الأم  ان  املتحدث  واأك��د 
جداً بالفرد اجلديد يف عائلتهم . ي�شار اإىل ان �شيمب�شون )32 �شنة( وجون�شون )33 
�شنة( والدان لفتاة تدعى ماك�شويل تبلغ من العمر 14 �شهراً. ويذكر انه بعد ولدة 
الطفل اجلديد، تبداأ مهمة التح�شري لزفاف �شيمب�شون وجون�شون الذي يتوقع 

اأن يكون يف اأيلول �شبتمرب املقبل.
 


