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29 ميدالية ح�شيلة م�شاركة 

منتخبنا للمبارزة ببطولة اخلليج

عربي ودويل

دولة الإمارات متتلك اإرثا 
غنيا من الرتاث املتنوع

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

املطالبة بت�شكيل حكومة 
اإنقاذ وطني يف تون�ص!

   

بني م�صر والإمارات:
 عودة الّنهر اإىل جمراه..

•• الفجر:

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  ب��وج��وه��ه  االإم���ارات���ي  للم�صهد  امل��ت��اب��ع  اإّن 
ال���ذي ر�صم  البلد  ت��ف��ّرد جت��رب��ة ه��ذا  ال��ي��وم، ليلم�س  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
اأبعاده وجماالته،  لنف�صه نهجا خا�صا به، �صمته التحديث مبختلف 
ل  ُمتاأ�صّ اإرادت��ه وق��راره. حتديث  ل�صيادة  باالإن�صان وحت�صينا  نهو�صا 
يف تربة هوّيته احل�صارّية والوطنّية، ُمعتّزا بجذورها وُمنطلقا بها 
نحو اآفاق اإن�صانّية اأرحب، جاعال من هذه االأر�س، الكبرية باإن�صانها 
واملت�صّلحة بحكمة موؤ�ّص�صها، ج�صر توا�صل وتثاقف وتعاون و�صراكات 
مثمرة عابرة للقارات واالأجنا�س واحلدود، يف زمن عوملة جارفة، ال 
املجتمعات،  واملتوازن من  واملتما�صك  واملبدع  للمبتكر  اإاّل  فيها  مكان 
عوملة هّزت عديد البلدان ولكن قيادة دولة االإمارات، من خالل روؤية 
فر�صة  الكا�صحة  العوملة  هذه  من  جتعل  اأن  ا�صتطاعت  ا�صت�صرافّية، 

نهو�س ومنّو وتطور ال ُت�صاهى.
وقد �صهدت العقود االأخرية جتربة �صاملة االأبعاد، مل يرتّدد الكثريون 
من خارج االإمارات بو�صفها بامللحمة، ملحمة بناء لالإن�صان والكيان 
معا، جعلت من الدولة رقما فاعال يف حميطها االإقليمي والدويل، 

وعامل توازن وا�صتقرار ور�صالة �صالم يف كل اأرجاء املعمورة.
وكان من الطبيعي اأن ُت�صارك دولة االإمارات اأّمتها همومها واأفراحها، 
وان ُت�صاهم بفاعلية يف توفري احللول والدواء الأدوائها، وان تكون لها 

ن�صريا ال تفرت عزميته يف امللّمات.
االإم��ارات كل جرح عربي نازف جرحها،  املنطلق، اعتربت  ومن هذا 
وكل اجناز عربي اجنازها، ومل تتخّلف يوما عن اأداء دورها وواجبها 
كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ومل تبخل ب�صيء يف �صبيل اأ�صقائها دون 
واإمنا  البحث عن مواقع نفوذ،  اأو �صكورا، ودون  اإىل جزاء  اأن ت�صعى 
كان انخراطها وحتركها تلقائّيا، دافعه الوحيد ترجمة االنتماء اإىل 
فعل، والت�صامن العربي اإىل واقع حّي يلم�صه املواطنون العرب اأينما 

كانوا يف حياتهم اليومية.
)التفا�صيل �س10(

امل�صريون يحت�صدون يف ميدان التحرير جمددا رافعني �صور الفريق ال�صي�صي بعد وقوف اجلي�س اىل جانب ثوار 30 يونيو  )رويرتز(

الرئي�س امل�شري املوؤقت ي�شدر قرارا بحل جمل�س ال�شورى

اجلي�ش يواجه متطريف الإخوان يف عدة مدن
•• القاهرة-وكاالت:

االنتقايل  امل�صري  الرئي�س  اأ�صدر 
امل�صت�صار عديل من�صور ام�س قرارا 
ال�صورى.  جمل�س  بحل  جمهوريا 
كما اأ�صدر امل�صت�صار من�صور قرارا 
بتعيني اللواء حممد راأفت �صحاته 
م�صت�صارا اأمنيا لرئي�س اجلمهورية 
وتعيني حممد اأحمد فريد رئي�صا 

جلهاز املخابرات العامة.
ميدانيا قال �صهود عيان وم�صادر 
اندلعت  ا����ص���ت���ب���اك���ات  ان  اأم���ن���ي���ة 
ومتطرفني  اجل��ي�����س  ق�����وات  ب���ني 
موؤيدين للرئي�س امل�صري املعزول 
حم���م���د م���ر����ص���ي ام���������س يف م���دن 
وال�صوي�س  �صيناء  ب�صمال  العري�س 

واال�صماعيلية.
�صابطي  ان  ط��ب��ي  م�����ص��در  وق����ال 
ب��ال��ر���ص��ا���س ام�س  ���ص��رط��ة ق��ت��ال 
على ايدي م�صلحني جمهولني يف 

العري�س ب�صبه جزيرة �صيناء.
وح�����اول امل��ح��ت��ج��ون دخ�����ول مبان 
ال�����ث�����الث.  امل���������دن  يف  ح����ك����وم����ي����ة 
انهم  االم���ن���ي���ة  امل�������ص���ادر  وق����ال����ت 
األ��ق��وا احل��ج��ارة على ال��ق��وات التي 
ال���ه���واء  يف  ال����ن����ار  ب����اط����الق  ردت 
للدموع  امل�صيل  ال��غ��از  وا���ص��ت��خ��دام 

�صد احل�صود.
وا�صيب  ا���ص��خ��ا���س  ث��الث��ة  وق��ت��ل 

اخرون امام دار احلر�س اجلمهوري 
يف م�صر اجلديدة، �صرق القاهرة، 
ب����ع����د ت�����وج�����ه م����ت����ظ����اه����رون من 
التي كانوا  العدوية  رابعة  منطقة 
متجمعني فيها اىل الدار الواقعة 

على مقربة من هذا امليدان.
باإ�صم  ال��ر���ص��م��ي  ال���ن���اط���ق  ون���ف���ى 
م�صاء  امل�صرية،  امل�صلحة  ال��ق��وات 
اجلي�س  ع��ن��ا���ص��ر  ت��ك��ون  اأن  ام�����س 
منا�صرين  ع��ل��ى  ال���ن���ار  اأط���ل���ق���ت 

للرئي�س املعزول.
اأحمد  ح��رب  اأرك����ان  العقيد  وق���ال 
على  �صفحته  ع��رب  ع��ل��ي،  حم��م��د 
م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل )ف��ي�����ص��ب��وك(، اإن 
�صوت  طلقات  ا�صتخدموا  اجلنود 

فقط والغاز امل�صيل للدموع.
وكانت عنا�صر من اجلي�س وقوات 
اأط��ل��ق��ت طلقات  امل���رك���زي  االأم�����ن 
امل�صيل  والغاز  الهواء  يف  حتذيرية 
اأن�صار  من  مئات  لتفريق  للدموع 
م��ر���ص��ي ي��ح��ت�����ص��دون مب��ح��ي��ط دار 
ب�صاحية  اجل���م���ه���وري  احل����ر�����س 

مدينة ن�صر )�صمال القاهرة(.
وه�����اج�����م م�������ص���ل���ح���ون اره����اب����ي����ون 
و�صتة  ال��ع��ري�����س  م���ط���ار  اجل��م��ع��ة 
مراكز لل�صرطة واجلي�س امل�صريني 
���ص��ي��ن��اء، واأع����ق����ب ذلك  ���ص��م��ال  يف 
ا�صتباكات قتل فيها جندي وجرح 
اإعالمية.  تقارير  ح�صب  اآخ���رون، 

واأك������د ال�����ص��ح��ف��ي امل�������ص���ري حامت 
جندي  مقتل  العري�س  من  البلك 
م�صري يف هذه اال�صتباكات، وقال 
اإن مقر االأمن املركزي يف العري�س 

تعر�س بدوره للهجوم.
اأك����دوا  اأن ���ص��ه��ود ع��ي��ان  واأ�����ص����اف 
للجي�س  تابعة  اأبات�صي  ط��ائ��رة  اأن 

جندي م�صري.
�صهود  عن  نف�صها  الوكالة  ونقلت 
عيان قولهم اإن امل�صلحني هاجموا 
اأي�صا مركزا للمخابرات الع�صكرية 

يف مدينة رفح احلدودية.
اإع��الم م�صرية عن  ونقلت و�صائل 
م�صادر اأمنية قولها اإن املهاجمني 

امل�صري ق�صفت �صيارة ا�صتخدمها 
القتحام  حم��اول��ة  يف  امل��ه��اج��م��ون 

مطار العري�س.
وقالت وكالة ال�صحافة الفرن�صية 
�صواريخ  اأط��ل��ق��وا  االره��اب��ي��ون  اإن 
وع�������ي�������ارات ن�����اري�����ة ع����ل����ى م���رك���ز 
مقتل  اإىل  اأدى  مم����ا  ل��ل�����ص��رط��ة 

اأط��ل��ق��وا ق��ذائ��ف ���ص��اروخ��ي��ة على 
ل��ل��ج��ي�����س تتوىل  ت��ف��ت��ي�����س  ن���ق���اط 

حرا�صة مطار العري�س.
واأ�صافت اأن امل�صلحني فتحوا النار 
على  رف��ح  يف  لل�صرطة  مركز  على 
احلدود مع قطاع غزة، مما ت�صبب 

يف اإ�صابة عدد من اجلنود.

عراقيون يتفقدون موقع هجوم انتحاري ب�صيارة مفخخة ب�صامراء )ا ف ب(

قوات النظام ال�صوري تق�صف مدينة احلولة قرب حم�س  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  �����ص����وري����ون  ن���ا����ص���ط���ون  ق������ال 
ال��ط��ريان احل��رب��ي ال�����ص��وري �صن 
ث��الث غ���ارات على اأح��ي��اء مدينة 
�صوريا  و���ص��ط  ال��ق��دمي��ة  ح��م�����س 
اأر�س اأر�س  بعد ق�صف ب�صواريخ 
املحا�صرة  امل��دي��ن��ة  اأح���ي���اء  ع��ل��ى 
ا�صتباكات عنيفة بني  تدور  حيث 
اجلي�صني النظامي واحلر، بينما 
وج���ه االئ���ت���الف ال��وط��ن��ي لقوى 
نداء  ال�صورية  واملعار�صة  الثورة 
للم�صاعدة واحل�صول على اأ�صلحة 

ملنع �صقوط مدينة حم�س.
النظام  ق������وات  ح��م��ل��ة  ف�����ص��م��ن 
ال��ت��ي دخ��ل��ت يومها  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
اأفاد  ال�����ص��اب��ع ال���ص��ت��ع��ادة ح��م�����س، 
املر�صد ال�صوري حلقوق االإن�صان 
باأن الطريان احلربي �صن ثالث 
حيث  املدينة  اأح��ي��اء  على  غ���ارات 
ق�صفه  النظامي  اجلي�س  يوا�صل 
حم�س  اأح�����ي�����اء  ع���ل���ى  ال���ع���ن���ي���ف 
و�صط  واخل�����ال�����دي�����ة  ال����ق����دمي����ة 
طريف  ب��ني  اال�صتباكات  ا�صتمرار 

النزاع.
وق���د ���ص��ب��ق ذل���ك ق�����ص��ف اجلي�س 
النظامي اأحياء املدينة ب�صواريخ 
اأر�����س اأر������س، ع����ززه ق�����ص��ف اآخر 
واملدفعية  ال�����ص��واري��خ  ب��راج��م��ات 

يف اإ�صطنبول اأمام ال�صحفيني اإنه 
واإن�صاين.  اأخالقي  �صيا�صي  ن��داء 
لك�صر  ف����وري  ت��دخ��ل  اإىل  ن��دع��و 
احل�صار املفرو�س على حم�س... 
داع���ي���ة اإىل ت���زوي���د امل��ق��ات��ل��ني يف 
�صوريا  ك����ل  ويف  ح��م�����س  ج��ب��ه��ة 
اأ���ص��ل��ح��ة م��ت��ط��ورة ل�����ص��د ع���دوان 

االأ�صد.
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د اخ����ر ح�����ّذر تقرير 
املتحدة  االأمم  ملنظمة  م�����ص��رتك 
وبرنامج  وال����زراع����ة  ل���الأغ���ذي���ة 
ا�صتمرار  اأن  من  العاملي  االأغذية 
�صيعّر�صها  ����ص���وري���ا  يف  ال����ن����زاع 
غذائياً  اخل���ط���ورة  ب��ال��غ  ل��و���ص��ٍع 
اأن  اإىل  الف���ت���اً   ،2014 خ����الل 
���ص��وري عاجزون  اأرب��ع��ة م��الي��ني 
عن اإنتاج اأو �صراء ما يكفيهم من 

الغذاء.
اأعدته بعثة  ال��ذي  التقرير  وذك��ر 
للمحا�صيل  م�����ص��رتك��ة  ت��ق��ي��ي��م 
واالأم�����������ن ال�����غ�����ذائ�����ي اأوف����دت����ه����ا 
املنظمتان الدوليتان خالل مايو 
االإنتاج  اأن  اأي��ار ويونيو ح��زي��ران، 
وتواُفر  واحل���ي���واين،  املح�صويل 
ال���غ���ذاء، وق����درة احل�����ص��ول عليه 
تكّبدت خ�صائر فادحة وعلى نحو 
املا�صية"،  ال�صنة  خ��الل  متزايد 
�صوري  م��الي��ني   4 اأن  اإىل  الف��ت��اً 
�صراء  اأو  اإنتاج  على  قادرين  غري 

الأمم املتحدة حتّذر من كارثة غذائية يف �شوريا

ق�صف عنيف ومعارك طاحنة يف حم�ش 

•• بغداد-وكاالت:

ا���ص��خ��ا���س وا�صيب  ث��م��ان��ي��ة  ق��ت��ل 
ب���ج���روح  اخ�����ري�����ن   26 ح��������واىل 
هجومني  يف  ال��ع��راق  يف  اجلمعة 
انتحاري  اح��ده��م��ا  م��ن��ف�����ص��ل��ني، 
افادت  ح�صبما  مفخخة،  ب�صيارة 

م�صادر امنية وطبية.
وق�����ال ���ص��اب��ط ب��رت��ب��ة م���ق���دم يف 
�صرطة �صامراء ان �صبعة ا�صخا�س 
اخرين  ت�����ص��ع��ة  وا����ص���ي���ب  ق��ت��ل��وا 
بجروح يف هجوم انتحاري ب�صيارة 
�صاحة  مدخل  ا�صتهدف  مفخخة 
االع��ت�����ص��ام ع��ن��د ج���ام���ع ال�����رزاق 
يحت�صد  ح��ي��ث  ����ص���ام���راء  و����ص���ط 
حكومة  ���ص��د  ل��ل��ت��ظ��اه��ر  االالف 

املالكي املتهم بتهمي�س ال�صنة.
وا�صارت ح�صيلة اولية اىل مقتل 

اربعة وا�صابة 12 بجروح.

كان  االن���ت���ح���اري  ان  اىل  وا����ص���ار 
يرتدي مالب�س ع�صكرية.

ب���غ���داد، قال  ال���ك���وت ج���ن���وب  ويف 
برتبة مالزم  ال�صرطة  �صابط يف 
 17 اول ان �صخ�صا قتل وا�صيب 

امراأتان  بينهم  ب��ج��روح  اخ����رون 
وث���الث���ة اط���ف���ال و����ص���رط���ي���ان يف 
وا�صاف  ن��ا���ص��ف��ة.  ع��ب��وة  ان��ف��ج��ار 
ا���ص��ت��ه��دف دوري����ة  ان االن���ف���ج���ار 

م�صرتكة للجي�س وال�صرطة.

الثقيلة على املنطقة.
ا�صتباكات  باأن  �صام  واأف��ادت �صبكة 
ع��ن��ي��ف��ة جت�����ري يف حم���ي���ط حي 
اخل���ال���دي���ة وع���ل���ى ام����ت����داد عدة 
اأحياء  حميط  يف  اأخ���رى  حم���اور 

حم�س املحا�صرة.
للمر�صد  طبية  م�����ص��ادر  واأك����دت 
عنا�صر  ثمانية  مقتل  ال�����ص��وري 
م���ن ال���ق���وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة وق����وات 
الدفاع الوطني يف ا�صتباكات اأم�س 

القدمية  حم�س  اأح��ي��اء  مبحيط 
ا�صتمرار  و�����ص����ط  واخل�����ال�����دي�����ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة م���ن قبل 
االأحياء  على  النظامية  ال��ق��وات 

املحا�صرة منذ �صبعة اأيام.
واأف����اد امل��ر���ص��د ال�����ص��وري ب��اأن��ه مت 
للقوات  ت��اب��ع��ة  كتيبة  ا���ص��ت��ه��داف 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة ام�����س اجل��م��ع��ة قرب 
مبحافظة  ال���������ص����ام����ي����ة  ق�����ري�����ة 
�صوريا  غ����رب  ���ص��م��ال  ال���الذق���ي���ة 

م�صتودعات  الن��ف��ج��ار  اأدى  مم���ا 
الذخرية.

ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د م����ت���������ص����ل، وج����ه 
ال�صوري  ال���وط���ن���ي  االئ�����ت�����الف 
املدنيني  حلماية  ن���داء  امل��ع��ار���س 
يف كل من حم�س ودرع��ا وتوفري 
الق�صف  الغذاء واالأدوي���ة يف ظل 

واحل�صار.
وقالت النا�صطة ال�صورية وع�صو 
املجتمع  االأتا�صي  ف��رح  االئتالف 

مقتل 12 �صرطيا اأفغانيا يف هجوم انتحاريمقتل واإ�صابة الع�صرات يف هجومني بالعراق
•• قندهار-ا.ف.ب:

12 �صرطيا على االقل ام�س عندما فجر انتحاري نف�صه يف قاعة  قتل 
اروزغ���ان جنوب  والي��ة  عا�صمة  ك��وت  بتريين  لل�صرطة  غ��داء يف مركز 
افغان�صتان يف هجوم نفذته حركة طالبان التي اعلنت موا�صلة عملياتها 

خالل رم�صان.
يرتدي  انتحاريا  ان  الوالية  با�صم حاكم  املتحدث  اهلل همت  وق��ال عبد 
�صرتة نا�صفة فجر نف�صه بعدما دخل اىل قاعة كان ال�صرطيون يتناولون 

الغداء فيها، مو�صحا ان االعتداء اوقع خم�صة جرحى اي�صا.
و�صرح جواد في�صل املتحدث با�صم والية قندهار معقل طالبان لوكالة 
فران�س بر�س ان م�صوؤوال يف ال�صرطة ومدنيا قتال اي�صا اجلمعة عندما 
فجر انتحاري نف�صه يف �صبني بولداك يف جنوب افغان�صتان بعد ان عرب 

احلدود الباك�صتانية.
وقتل م�صوؤول يف ال�صرطة ومدين اجلمعة يف هجوم انتحاري يف �صبني 
بولداك يف اجلنوب االفغاين بعدما عرب احلدود الباك�صتانية، كما قال 

في�صل.
العنف يف  ينوون وقف  انهم ال  اليوم اجلمعة  بيان  املتمردون يف  واعلن 
بيان  با�صم احلركة يف  الناطقني  رم�صان. وقال ذبيح اهلل جماهد احد 
�صنوا�صل جهادنا وهجماتنا على االعداء خالل ال�صهر املبارك الذي يبداأ 

الثالثاء.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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م�صر تغلق معرب رفح الربي حتى اإ�صعار اآخر
•• غزة - القاهرة-وام:

اأعلن ماهر اأبو�صبحه رئي�س هيئة املعابر بحكومة غزة ام�س اأن اجلانب 
امل�صري اأبلغ الهيئة باإغالق معرب رفح الربي حتى اإ�صعار اآخر.

وقال اأبو�صبحه يف ت�صريح له ام�س- بثته وكالة اأنباء ال�صرق االأو�صط 
- ان قرار االإغالق جاء ب�صبب االأو�صاع االأمنية يف رفح امل�صرية وال�صيخ 
اخران  اثنان  واأ�صيب  ا�صت�صهد  قد  م�صري  جندي  وكان  ب�صيناء.  زويد 
اأحدهما �صابط يف تبادل الطالق النار مع م�صلحني جمهولني بكمني 
اجلورة جنوب ال�صيخ زويد يف �صمال �صيناء فيما تعر�س مطار العري�س 

لهجوم اآخر من م�صلحني ملثمني على منت عربات دفع رباعي.
وذكرت وكالة اأنباء ال�صرق االأو�صط ان طائرات االأبات�صي امل�صرية طاردت 
امل�صلحني حتى متكنت من اإ�صابة احدى �صياراتهم ومل يتم التو�صل اإىل 

اأي تف�صيالت اأخرى حتى االآن.
وكانت القوات امل�صلحة امل�صرية قد اأكدت يف بيان لها الليلة قبل املا�صية 
جتنبها اتخاذ اية اجراءات ا�صتثنائية او تع�صفية �صد اي ف�صيل او تيار 

�صيا�صي. 

اللل�للصللعللوديللة تللتللحللرى هللال 
�للصللهللر رمللل�لللصلللان بللعللد غد

•• الريا�ض-وام:

روؤية  حتري  اإىل  ال�صعودية  دعت 
هالل �صهر رم�صان املبارك م�صاء 
�صعبان   29 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم 
يوليو   8 امل����واف����ق  ه����   1434
حمكمة  اأقرب  واإبالغ  م   2013
مم���ن ي�����راه ب��ال��ع��ني امل����ج����ردة اأو 
امل��ن��اظ��ري. ج��اء ذل��ك يف  بوا�صطة 
اإعالن للمحكمة العليا يف اململكة 
عموم  من  ترغب  اإنها  فيه  قالت 
اململكة  اأنحاء  جميع  يف  امل�صلمني 
حتري روؤي��ة هالل �صهر رم�صان 
املبارك م�صاء يوم االثنني وابالغ 

اأقرب حمكمة ممن يراه.
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جمل�ش اأبوظبي للتعليم ينتقل اإىل مقره اجلديد مبنطقة جممع الوزارات
مبنى  اإىل  املوظفني  وخ���روج  دخ��ول  ت��اأم��ني عمليات  كما مت 
الذي  اجلديد  الب�صمة  النظام  خ��الل  من  اجلديد  املجل�س 
ي�صهل �صرعة الدخول واخلروج من املبنى وت�صجيل احل�صور 
يف اجراء واحد، كما مت توفري مواقف اأر�صية ومواقف اأخرى 
توفري  اإىل  باالإ�صافة  اجلديد،  باملبنى  املحيطة  املنطقة  يف 

خدمة �صف املركبات ملوظفي املجل�س جمانا. 
وي��وف��ر املبنى اجل��دي��د ا���ص��رتاح��ات ل��ل��رج��ال ون�����ص��اء وغرف 
لل�صالة وقاعة موؤمترات ومطعم داخلي، كما ت�صتقبل اإدارة 
مبا  االأر���ص��ي  الطابق  يف  املراجعني  جميع  اجلمهور  خدمة 

ي�صهل تقدمي الدعم وامل�صاعدة لهم بكل ي�صر. 

•• ابوظبي- الفجر

انتقل جمل�س اأبوظبي للتعليم اإىل مقره اجلديد يف منطقة 
جم��م��ع ال�������وزارات ب�����ص��ارع ال�����ص��ي��خ زاي����د ب��اأب��وظ��ب��ي بجانب 
القطاعات  جميع  اجلديد  املبنى  ي�صم  حيث  خليفة،  منتزه 
واالإدارات يف املجل�س يف مبنى �صديق للبيئة مكون من ت�صع 
للموظفني  ويتيح  اال���ص��ت��دام��ة،  معايري  فيه  روع���ي  ط��واب��ق 
اإ�صافية تدعم  العمل يف بيئة جاذبة ملا يوفره من م�صاحات 
العمل  يف  االنتاجية  على  وحتفز  ومتطلباته،  العمل  �صري 
وتعزيز العالقات الوظيفية جلميع العاملني، كما مت توزيع 

القطاعات على الطوابق ح�صب ارتباطات العمل. 
باملوظفني  اخل��ا���ص��ة  املكتبية  املتعلقات  ك��اف��ة  نقل  مت  وق��د 
االأ�صبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  التقنية  اأجهزة  اإىل  باالإ�صافة 
املراجعني  و  ال��ع��م��ل  ���ص��ري  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  دون  �صال�صة  ب��ك��ل 
بجاهزية  اجل��دي��د  املقر  يف  العمل  املوظفني  ا�صتاأنف  حيث 
تامة، حيث مّت تركيب االأجهزة والهواتف، وتوفري خدمات 
ب��ع��د وغرف  ع��ن  االت�����ص��ال  الال�صلكي وخ��دم��ات  االن��رتن��ت 
االجتماعات والطابعات وغريها من املتعلقات املكتبية التي 
وترفع م�صتوى  باملجل�س  املوظف  ت�صهل عمل  اأن  �صاأنها  من 

اخلدمات. 

عقدت اجتماعها يف اأبوظبي الريا�شي لك�شر الروتني واخلروج عن املاألوف

جلنة الإدارة العليا يف الهوية تناق�ش تطوير الأداء وتنمية كوادرها الب�صرية
•• ابوظبي- الفجر

ناق�صت جلنة االإدارة العليا يف هيئة 
االأداء  ت��ط��وي��ر  ل��ل��ه��وي��ة  االإم������ارات 
الب�صرية  ال���ك���وادر  تنمية  واآل���ي���ات 
التمّيز  م�صتوى  ورف���ع  الهيئة  يف 
امل��وؤ���ص�����ص��ي ل��دي��ه��م و���ص��ب��ل توفري 
ل��ه��م تطوير  ت�����ص��م��ن  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل 
الوظيفية  وم��ه��ارات��ه��م  م��ع��ارف��ه��م 
ب�صكل م�صتمر انطالقاً من �صعيها 
ال��دوؤوب لتطوير موؤ�ص�صة خدمات 
ت�����ص��اه��م يف دعم  مب��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة 
واحدة  وجعلها  االإم��ارات  تناف�صية 
اإط���ار  اأف�����ص��ل دول ال��ع��امل يف  م��ن 

روؤية احلكومة الر�صيدة 2021.
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع اللجنة 
والع�صرين  الثالث  ال��دوري  العليا 
اأم�س  ع��ق��د  ال����ذي   ،2013 ل��ع��ام 
الريا�صي  اأبوظبي  ن��ادي  يف  االأول 
املهند�س  الدكتور  �صعادة  برئا�صة 
ع��ل��ي حم��م��د اخل�����وري م��دي��ر عام 
هيئة االإمارات للهوية يف بادرة هي 
عامني  خ��الل  نوعها  م��ن  الثالثة 
بهدف ك�صر الروتني واخلروج عن 
املاألوف وحتفيز التفكري االإبداعي 
ل����دى ق���ي���ادات ال��ه��ي��ئ��ة وك���وادره���ا 

الب�صرية.
واأك����������دت ال���ل���ج���ن���ة ال����ت����ي ارت������دى 
امل�صاركني  وج���م���ي���ع  اأع�������ص���ائ���ه���ا 
ريا�صية  م��الب�����س  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف 

موحدة وقاموا مبمار�صة عدد من 
قبل  الريا�صية  االإح��م��اء  مت��اري��ن 
�صتتبع  الهيئة  اأن  االج��ت��م��اع  ب���دء 
حديثة  معايري  املقبلة  املرحلة  يف 
ل��ت��ق��ي��ي��م م��وظ��ف��ي��ه��ا ت�����ص��م��ل نظام 
التحفيز ب�صقيه االإيجابي وال�صلبي 
ليوؤدي  املق�صر  تنبيه  يتم  وبحيث 
ومكافاأة  وج���ه  اأك���م���ل  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه 
املزيد من  ليحقق  ودعمه  املجتهد 

التميز واالإبداع.

اأك��رب عدد ممكن من اجلوائز ويف 
خمتلف فئات اجلائزة.

وح�����ّث ال���دك���ت���ور اخل������وري م����دراء 
وجميع  واالإدارات  ال���ق���ط���اع���ات 
اختالف  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي 
الوظيفية  وم��راك��زه��م  م��واق��ع��ه��م 
على االجتهاد يف العمل واالإخال�س 
فيه واأداء مهاّمهم على اأكمل وجه 
لالرتقاء باالأداء والو�صول بالهيئة 
اأف�صل  ب���ني  م���ن  واح������دة  ل��ت��ك��ون 

العمل  ج���وان���ب  ك��اف��ة  اجل�����ودة يف 
م����ا ح��ق��ق��ت��ه هيئة  ع���ل���ى  ل���ل���ب���ن���اء 
االإم��������ارات ل��ل��ه��وي��ة م���ن اإجن�����ازات 
موؤكداً اأن حتقيق املزيد من التميز 
كل  م�صوؤولية  املوؤ�ص�صي  والتطوير 

من ينتمي للهيئة.
 ودع���ا ال��دك��ت��ور اخل���وري موظفي 
الهيئة اإىل تقدمي االأفكار اخلالقة 
وامل�صاهمة  االإب��داع��ي��ة،  وامل���ب���ادرات 
الهيئة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

واأّكد �صعادة الدكتور املهند�س علي 
حم��م��د اخل����وري م��دي��ر ع���ام هيئة 
�صرورة  ع��ل��ى  ل��ل��ه��وي��ة  االإم��������ارات 
على  احلالية  املرحلة  يف  الرتكيز 
حتقيق  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  امل�����ص��اري��ع 
م�صاركة  ل��دع��م  امل��وؤ���ص�����ص��ي  التميز 
احلالية جلائزة  ال��دورة  الهيئة يف 
االإم��ارات ل��الأداء احلكومي املتميز 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ب���رن���ام���ج  ���ص��م��ن 
للتميز احلكومي و�صواًل اإىل ح�صد 

اخلدمّية  امل��وؤ���ص�����ص��ّي��ة  امل��ن��ظ��وم��ات 
ولت�صاهم  ال���دول���ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
حتقيق  يف  واأ�صا�صي  رئي�صي  ب�صكل 

روؤية االإمارات 2021.
ك��م��ا اأّك�����د ال��دك��ت��ور اخل�����وري على 
املوؤ�ص�صية  بالثقافة  التحلي  اأهمية 
الوظيفية  امل����ه����ام  اإجن�������از  خ�����الل 
على  والرتكيز  وم�صاعفة اجلهود 
رف����ع م�����ص��ت��وى ك���ف���اءة اخل���دم���ات 
وحتقيق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  امل���ق���دم���ة 

االرتقاء  اإىل  و���ص��واًل  وم�صاريعها 
بخدماتها لتحقيق ر�صا املتعاملني 
ور���ص��م االب��ت�����ص��ام��ة ع��ل��ى وجوههم 
وتلبية متطلبات برنامج االإمارات 
لالأداء احلكومي املتميز للح�صول 
اإىل  7 جن��وم منوهاً  ت�صنيف  على 
والتدريب  املوؤ�ص�صي  التعلم  اأهمية 
موظفي  لكافة  امل�صتمر  والتاأهيل 
املعريف  بامل�صتوى  لالرتقاء  الهيئة 
اك�صتاب  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ل��دي��ه��م 

م�صتوى  وحت�صني  جديدة  مهارات 
اأدائ���ه���م ل��ت��ع��زي��ز م�����ص��رية االإب�����داع 
وال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ص�����ص��ي ال��ت��ي مت�صي 

الهيئة يف حتقيقها.
بح�صور  ال��ل��ج��ن��ة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
جميع مدراء القطاعات واالإدارات 
جمموعة  التنظيمية  وال���وح���دات 
على جدول  املدرجة  املوا�صيع  من 
االأعمال واتخذت ب�صاأنها القرارات 

املنا�صبة.
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دار الرب تنظم ور�صة توعوية للوقاية من �صرطان الثدي
ال�صحة  وزارة  بت�صريح  ال��دورة  بهذه  التوعية  ور�صة  �صمن  ال�صركات 
لعر�س منتجاتها التي تخ�س املراأة وتوزيع مناذج منها على امل�صاركات 
اال�صتفادة  ك��اٍف لكل منتج وكيفية  �صرح  الور�صة مع  اإط��ار فعاليات  يف 

منه.
وحول م�صاركة جمعية دار الرب يف فعاليات موؤ�ص�صات املجتمع اأو�صحت 
ن�صيب اأن ذلك ياأتي اإمياناً من جمعية دار الرب وحتقيق ا�صرتاتيجيتها 
واأهدافها اخلريية والدعوية بامل�صاركة يف مثل هذه الفعاليات وتقدميها 
الدعم املادي واملعنوي للم�صاركة يف هذه احلملة الوطنية التي �صخرت 
لها الدولة كافة امكاناتها املادية واملعنوية ملواجهة هذا املر�س واحلد 
العمرية  للفئات  املبكر  ب��االإن��ذار  له  ال�صليمة  والتوعية  خطورته  من 

للعنا�صر الن�صائية التي ميكنها اأن ت�صاب بهذا املر�س.

مب�صروع  التحفيظ  مراكز  على  العام  امل�صرف  ن�صيب  م��وزة  �صرحت 
الرب  دار  جلمعية  التابع  االإن��اث  �صعبة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  الرب 
عن تنظيم ور�صة تدريبية وتوعوية للك�صف املبكر عن �صرطان الثدي 
بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة، وقد ح�صر الدورة 43 طالبة من طالبات 
التحفيظ  ال��ق��راآن وط��ال��ب��ات حلقة  لتحفيظ  امل��م��زر  امل�����ص��روع مب��رك��ز 
ال���دورة يف قاعة م�صرح  اأب��و م��ن��ارة، وق��د مت عقد حما�صرات  مب�صجد 
كارميان  ال�صيدة  قدمتها  بدبي  زاي��د  ال�صيخ  ب�صارع  ال��رب  دار  جمعية 

م�صوؤولة التثقيف ال�صحي بعيادة تعزيز ال�صحة بوزارة ال�صحة.
التوعوية  والور�صة  ال��دورة  حما�صرات  اأن  اإىل  ن�صيب  م��وزة  واأ���ص��ارت 
اأ�صباب  على  والتعرف  الثدي  ل�صرطان  املبكر  الك�صف  و�صائل  اأو�صحت 
حدوث هذا املر�س واأعرا�صه وكيفية الوقاية والعالج منه والفح�س 

من  الوقاية  و�صائل  اإىل  تطرقت  كما  امل��ن��زل،  يف  وال�صخ�صي  الطبي 
�صرطان الثدي واأ�صاليب مكافحة هذا املر�س وتخطي حاجز اخلوف 
به  لالإ�صابة  املعر�صة  الفئة  كونهن  الن�صاء  قبل  م��ن  احل��رج  وح��ال��ة 
ال��داء االأوىل بالعالج قبل عالج املر�س  اأن حاجز اخلوف هو  باعتبار 
ورفع  املر�س  بهذا  ت�صاب  التي  االأرواح  نزيف  من  للحد  وذل��ك  نف�صه 
بل  االإ���ص��اب��ة  ن�صبة  ارت��ف��اع  م��ن  �صتحد معه  ال��وع��ي جتاهه مب��ا  ن�صبة 

الهدف هو خف�س ن�صب االإ�صابة.
الفيديو عن  الور�صة ت�صمنت عر�س مقاطع من  اأن  واأ�صافت ن�صيب 
جتارب بع�س ال�صيدات مع املر�س وكيفية جتاوز هذه االأزمة واأهمية 
اإجراء الفحو�س الدورية املتخ�ص�صة بالك�صف عن املر�س يف مراحله 
املبكرة واكت�صاف اخلاليا ال�صرطانية مبكراً، اإ�صافة اإىل م�صاركة بع�س 

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نهيان بن مبارك يح�صر العر�ش اجلماعي لقبيلة النعيمي

الداخلية تعر�ش جتربة دفاع مدين دبي لت�صنيف مراكز خدمة املتعاملني 7 جنوم

تد�شن فرع ات�شالت يف القطاع الغربي 

بلدية مدينة العني تكرم الدوائر امل�صاركة يف مركز خدمة العماء يف اخلزنة

•• اأبوظبي-وام:

جتربة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع��ر���ص��ت 
االإدارة العامة للدفاع املدين بدبي 
خدمة  مراكز  ت�صنيف  م�صروع  يف 
املتعاملني 7 جنوم واأثره يف ارتفاع 

معدالت ر�صا املتعاملني.
وق���دم ف��ك��رة ع��ن ال��ت��ج��رب��ة اللواء 
را���ص��د ث��اين امل��ط��رو���ص��ي ق��ائ��د عام 
ال����دف����اع امل������دين ب����االإن����اب����ة خالل 
لقائه مبقر االإدارة العامة للدفاع 
وف��د قطاع اجلن�صية  بدبي  امل��دين 
العميد  برئا�صة  واملنافذ  واالإقامة 
مدير  ع����ل����وان  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
ع����ام االإق����ام����ة و�����ص����وؤون االأج���ان���ب 
�صامل  العقيد  ي��راف��ق��ه  عجمان  يف 
القطام الزعابي مدير عام االإقامة 
و���ص��وؤون االأج��ان��ب اأب��وظ��ب��ي وعدد 
اجلن�صية  ب��ق��ط��اع  ال�����ص��ب��اط  م���ن 

واالإقامة واملنافذ.
داخل  تفقدية  بجولة  الوفد  وق��ام 
االإدارة العامة للدفاع املدين بدبي 
�صملت القاعات املخ�ص�صة خلدمة 

•• العني– الفجر :

كرمت بلدية مدينة العني بقطاع 
الغربي  القطاع  املناطق  خ��دم��ات 
احلكومية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  م����وؤخ����را 
املتواجدة يف مركز خدمة العمالء 
جلهودهم  وذل�������ك  اخل�����زن�����ة،  يف 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  امل��ت��وا���ص��ل��ة 
موؤ�ص�صة  افتتحت  كما   ، لل�صكان 
)ات�صاالت(  االإم��ارات لالت�صاالت 

فرعا تابعا لها يف املركز حديثا.
العرياين  امل��ه��ن��د���س حم��م��د  وق���ام 
بتكرمي  للقطاع  التنفيذي  املدير 
وال�صركات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال���دوائ���ر 
والتي بداأت مبكراً يف افتتاح اأفرع 
لها وه��ي كل م��ن: دائ��رة التنمية 
تراخي�س  واإدارة  االق��ت�����ص��ادي��ة، 
والعني  وال�������ص���ائ���ق���ني،  االآل�����ي�����ات 
و�صركة  ل���ل���خ���دم���ات،  امل���ت���م���ي���زة 
اأبوظبي  وبنك  للتاأمني،  الظفرة 
ال���وط���ن���ي، وم��وؤ���ص�����ص��ة االإم�������ارات 
العرياين  وق������ال  ل���الت�������ص���االت. 
ي��ع��ك�����س ج��ل��ي��ا مدى  ال��ت��ك��رمي  اإن 
حر�س بلدية مدينة العني وباقي 

الدائم  ال��ت��واج��د  على  املوؤ�ص�صات 
والقريب من العمالء واملراجعني، 
واإنه ال توجد اأمام هذه املوؤ�ص�صات 
ن��ق��ط��ة ل���ل���ت���وق���ف، ف���اأي���ن���م���ا وجد 
املوؤ�ص�صات،  ه���ذه  وج����دت  ال���ف���رد، 
وتوفري  ت�����ص��ع��ى خل���دم���ت���ه،  ف��ه��ي 
واأي�صا  ع��ل��ي��ه،  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
تلبية حاجات اجلميع ممن يتعذر 

للفرد  ت�صمن  متفوقة  منظومة 
اخلدمات،  اأف�صل  على  احل�صول 
وت�صمن كذلك للموؤ�ص�صات العمل 
حت��ت راي���ة واح���دة وه��ي احلر�س 

على تقدمي اأجود اخلدمات.
واأكد الكعبي اأن مثل هذه املنا�صبات 
اجلميلة  البوادر  الأن  تتوقف،  لن 
امل�صاركني  ق��ب��ل  م��ن  ن��راه��ا  ال��ت��ي 

ال��ذك��ي��ة، وه��ي خ��ط��وة متميزة يف 
جمال امل�صاهمة يف خدمة االأفراد. 
امل�صاركون  اأع���رب  جانبهم،  وم��ن 
ا�صتعدادهم  ع��ن  ال��ت��ك��رمي  خ��الل 
واملواطن  الوطن  خلدمة  ال��دائ��م 
بخدماتهم،  االرت��ق��اء  خ��الل  م��ن 
ممكنة  �صريحة  الأك��رب  والو�صول 
وال����ع����م����ل ع����ل����ى خ���دم���ت���ه���م مبا 

عليهم الذهاب مل�صافات بعيدة من 
اأجل اإنهاء معامالتهم.

واأعرب جمعة خليفة الكعبي مدير 
البلدية  اخل���دم���ة  م��ك��ات��ب  اإدارة 
ال�صراكة  اأهمية  اأن  ع��ن  ب��االإن��اب��ة 
اال�صرتاتيجية بني هذه املوؤ�ص�صات 
كونها كلمة ال�صر التي من خاللها 
ي�����ص��ت��ط��ي��ع اجل��م��ي��ع ال��ع��م��ل حتت 

ت��ت��ج��دد دائ����م����ا، مم���ا ي��خ��ل��ق جوا 
واأن  والهادف،  البناء  التعاون  من 
خمتلف القطاعات يجب اأن ت�صري 
واح��د، فالغاية  على خط واجت��اه 
االأ�صمى من هذه اجلهود املبذولة 
هو ال�صعي لتحقيق الر�صا الدائم 
من اجلميع، خ�صو�صا اأن احلكومة 
التطبيقات  ن��ح��و  للتحول  تتجه 

املو�صوعة  القوانني  مع  يتنا�صب 
م�����ن ك�����ل ج����ه����ة. واأ������ص�����اف�����وا اأن 
االأهداف االإ�صرتاتيجية لل�صركات 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات ت��ت��ح��ق��ق ه��دف��ا تلوا 
االآخر، وذلك بف�صل قيادة ر�صيدة 
تعكف على االهتمام بتحقيق روؤى 
م�صتقبلية تن�صد الرخاء للمواطن، 

والتعاون بني املوؤ�ص�صات.

واطلع  العامة  ب���االإدارة  املتعاملني 
ع��ن ق���رب ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة املقدمة 
للمبنى  ق���دوم���ه  م��ن��ذ  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل 

الرئي�صي حتى اإجناز معاملته.
اأنه متت  واأو�صح اللواء املطرو�صي 
خلدمة  املخ�ص�صة  القاعة  تهيئة 
كافة  الكفيلة  بالو�صائل  املتعاملني 
�صهولة  ب��ك��ل  معامالتهم  الإجن����از 
وي�صر وخ��الل ف��رتة زم��ن قيا�صية 
كمتو�صط  دق���ائ���ق   7 ت��ت��ع��دى  ال 
ا�صتقبال  م���ك���ت���ب  ي����وج����د  ح���ي���ث 
وحتويلهم  امل��ت��ع��ام��ل��ني  لت�صنيف 
على مكاتب تقدمي اخلدمة ح�صب 
ين�صدونها  التي  االإج����راءات  فئات 
وي��ت��م ا���ص��ت��ط��الع ان��ط��ب��اع��ات��ه��م يف 
حينها من خالل اأجهزة ا�صتطالع 
ال����راأي االإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��واف��رة يف 
اخلدمة  ت���ق���دمي  م��ك��ات��ب  ج��م��ي��ع 
االأجهزة  ..ف�����ص��ال ع��ن  ال��ق��اع��ة  يف 
ال�صكاوى  ب��ن��ظ��ام  امل�����زودة  ال��ذك��ي��ة 
املطبق  االإل���ك���رتوين  وامل��ق��رتح��ات 
الراجعة  التغذية  لتلقي  ب����االإدارة 
من املتعاملني والتي تعد اأحد اأهم 

لتلك الفئة.
وحت����������دث ال�������ل�������واء امل����ط����رو�����ص����ي 
وم����الم����ح اخلطة  م���ك���ون���ات  ع����ن 
يف  امل���دين  ل��ل��دف��اع  اال�صرتاتيجية 
ال���دول���ة وال���ت���ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى �صتة 
وتوجهات  ا�صرتاتيجية  مقومات 

يف تطبيق اأف�صل املمار�صات.
للدفاع  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأن  وذك���ر 
املدين بدبي تتبنى مفهوم ا�صتثمار 
عامل االإبداع يف ت�صميم اخلدمات 
وامل���ب���ادرات ال��ت��ط��وي��ري��ة يف جمال 
ال���دف���اع امل����دين ح��ي��ث ت��ط��رق اإىل 
اأهم املبادرات التي اأطلقتها االإدارة 
التوعوية  احل��م��الت  منها  العامة 
ال����وط����ن����ي����ة ل����الأ�����ص����ر وامل����ن���������ص����اآت 
ال�صناعية وم�صروع حافلة التوعية 
املتنقلة و�صخ�صية االإطفائي �صامل 
وم����ب����ادرة امل��ه��ن��د���س االإل���ك���رتوين 
ودليل  الذكية  االأن��ظ��م��ة  وتطبيق 
اإج����راءات ال��ط��وارئ ك��ود االإم���ارات 
واالأول  اإب��داع��ا حمليا  وال��ذي يعد 
م��ن ن��وع��ه ع��رب��ي��ا ..م��و���ص��ح��ا اأنه 
االإطفاء  م��رك��ز  ف��ك��رة  تطبيق  مت 

النموذجي بعد االطالع على اأف�صل 
املجال.  ه��ذا  يف  العاملية  املمار�صات 
ال��ع��م��ي��د حم��م��د عبداهلل  واأع������رب 
�صكره  ال��زي��ارة عن  علوان يف ختام 
وت��ق��دي��ره اإىل ال��ل��واء را���ص��د ثاين 
تف�صل  ال��ذي  للعر�س  املطرو�صي 
العامة  االإدارة  جت��رب��ة  ل�����ص��رح  ب��ه 
خدمة  مراكز  ت�صنيف  م�صروع  يف 
قطاع  �صعي  ..م���وؤك���دا  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
اجلن�صية واالإقامة واملنافذ الدائم 
لال�صتفادة من اأف�صل املمار�صات يف 
انطالقا  املتعاملني  جتربة  جمال 
من مفهوم ال�صراكة والتكامل بني 
لتقدمي  الداخلية  وزارة  قطاعات 
خدمات ذات جودة عالية ملتعامليها 
ح��ي��ث مت��ث��ل خ���دم���ات ال�������وزارة ما 
خدمات  م��ن  امل��ائ��ة  يف   20 ن�صبته 
احل��ك��وم��ة االحت����ادي����ة مم���ا يحتم 
التكاتف  ك���اف���ة  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
يف  الداخلية  وزارة  روؤي���ة  لتحقيق 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  ت��ك��ون  اأن 
العامل  اأف�����ص��ل دول  اأح���د  امل��ت��ح��دة 

اأمنا و�صالمة. 

م�صادر التطوير االإداري.
على �صوت  كثريا  نعول  اننا  وق��ال 
وتذليل  اأدائ��ن��ا  قيا�س  يف  املتعامل 
تعرت�س  ال���ت���ي  ال��ع��ق��ب��ات  ج��م��ي��ع 
ا�صتثنائية  جت��رب��ة  ت��ق��دمي  ط��ري��ق 
اخلدمة  اإط�������الق  مت  ح���ي���ث  ل���ه���م 
للمتعاملني  املخ�ص�صة  الهاتفية 
لتعزيز   800997 ال��رق��م  ع��ل��ى 

ذلك املفهوم ب�صكل عملي وت�صهيل 
ت����دف����ق م���رئ���ي���ات���ه���م ع���ل���ى م�����دار 

ال�صاعة.
ان�������ه مت ت����وف����ري ه����ذه  واأ��������ص�������اف 
من  ح���ي���وي���ة  ف���ئ���ة  اإىل  اخل����دم����ة 
جتد  وق��د  اخلدمة  تن�صد  املجتمع 
اإل��ي��ن��ا وهي  ���ص��ع��وب��ات يف ال���ق���دوم 
اخلا�صة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ف��ئ��ة 

ت�����وف�����ري رق�������م خ���ا����س  ح����ي����ث مت 
املخ�ص�صة  امل��واق��ف  ع��ن��ه يف  اأع��ل��ن 
االإع��اق��ة لال�صتفادة منه يف  ل��ذوي 
االت�صال باملوظف املخت�س مبكتب 
اال�صتقبال لالنتقال اإليهم واإجناز 
م��ع��ام��الت��ه��م وه���م ي��ن��ت��ظ��رون بكل 
اأريحية يف مركباتهم وفق اإجرءات 
اخلا�صة  الطبيعة  تراعي  مي�صرة 

•• العني-وام:

بن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  م��ع��ايل  ح�صر 

وفتاة  �صابا   16 زف��اف  مبنا�صبة 
من اأبناء القبيلة.

اأقيم  ال��ذي   - احلفل  ح�صر  كما 

ال��ب��ل��دي ملدينة ال��ع��ني وع���دد من 
ال�����ص��ي��وخ واأع���ي���ان ال��ق��ب��ائ��ل وكبار 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات وح�����ص��د ك��ب��ري من 

الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
احلفل  املجتمع  وتنمية  وال�صباب 
النعيمي  ق��ب��ي��ل��ة  اأق���ام���ت���ه  ال�����ذي 

النعيمي وال�صيخ زايد بن طحنون 
بن  اأح���م���د  وال�����ص��ي��خ  ن��ه��ي��ان  اآل 
املجل�س  رئي�س  ال��ظ��اه��ري  ���ص��رور 

مبدينة  لالأفراح  هيلي  �صالة  يف 
العني.

 ال�صيخ �صعيد بن را�صد بن حميد 

املدعوين واالأهل.
وعرو�س  ف��ق��رات  احلفل  تخللت 

لفرقتي العيالة واحلربية. 

الطرق واملوا�صات تطرح اأرقامًا مميزة يف مزادها الإلكرتوين احلادي والع�صرين 
•• دبي– الفجر:

تعتزم موؤ�ص�صة الرتخي�س يف هيئة 
الطرق واملوا�صالت، خالل مزادها 
والع�صرين  احل����ادي  االإل���ك���رتوين 
يوليو  من   16 يف  اإقامته  واملزمع 
اجلاري، والذي ي�صتمر ملدة ثالثة 
اأيام، طرح باقة من االأرقام املميزة 

ايجابي  ت��ف��اع��ل  حت��ق��ي��ق  يف  ك��ب��ري 
ملمو�س بني اجلمهور من خمتلف 
يدفعنا  م��ا  وه��و  املجتمع،  ���ص��رائ��ح 
اإىل تنظيم هذه املزادات ملا حتققه 
من جناحات متوا�صلة فيما بينهم، 
ال�صيما اأنها تت�صمن اأرقام لوحات 
ثالثية ورباعية وخما�صية مميزة. 
االإلكرتونية  امل���زادات  اأن  واأ���ص��اف، 

م���ن ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة واحل��م��ا���س فيما 
نعمت  عبدالكرمي  واأ���ص��ار  بينهم.  
اإىل اأنه �صيتم فتح باب امل�صاركة يف 
املزاد يوم الثالثاء املوافق 9 يوليو 
على  اأ�صبوع  مل��دة  وي�صتمر  اجل��اري 
اأن يبداأ املزاد 16 من ال�صهر ذاته، 
تكون  امل�����ص��ارك��ة  اآل��ي��ة  اأن  مو�صحا 
ع���رب م��وق��ع ال��ه��ي��ئ��ة االإل���ك���رتوين 

للفئات  100 رقم  والبالغ عددها 
 ،)M،N،L،K،J،I،H،G،F(
وذل���ك ن����زواًل ع��ن رغ��ب��ة اجلمهور 

من م�صتخدمي هذه املزادات. 
واأو�صح حممد عبد الكرمي نعمت، 
املركبات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م���دي���ر 
مبوؤ�ص�صة الرتخي�س يف الهيئة، اأن 
املزادات االإلكرتونية ُت�صاهم ب�صكل 

لتحقيق  ف��ّع��ال��ة  و�صيلة  اأ���ص��ب��ح��ت 
اأعلى معدالت الر�صا بني املعنيني 
من اجلمهور، بحيث يف�صح اأمامهم 
اأف�صل االأرق��ام بكل  املجال النتقاء 
الطويل  البحث  عناء  دون  �صهولة 
واالنتظار، الفتا اإىل اأنه من املتوقع 
اإقباال كبريا  اأن ي�صهد املزاد املقبل 
من اجلمهور، ويعك�س اأجواء مليئة 

وهو www.rta.ae، اأو التوجه 
اإىل مراكز خدمة العمالء يف دبي 
املوظفني  م���ن  امل�����ص��اع��دة  وط���ل���ب 
وامل�صاركة  الت�صجيل  عملية  باإمتام 
يف املزاد، كما يتطلب من امل�صاركني 
5000 درهم كتاأمني  اإيداع مبلغ 
ير�س  مل  ح��ال  يف  ا�صرتجاعه  يتم 

املزاد على ال�صخ�س.
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�صرطة العني حتّث على الرتقاء بخدمات اجلمهور 
 تعزيزاً مل�صرية االأمن واال�صتقرار يف منطقة االخت�صا�س.

ال�صوؤون  مكاتب  التفتي�س  جلنة  اأع�����ص��اء  تفقد  ذل��ك  بعد 
والتحري  والبحث  وامل���روري،  اجلنائي  والتحقيق  االإداري���ة 
وعدداً من االأفرع والوحدات التابعة ملركز �صرطة اجليمي، 
باالإ�صافة اإىل مكتب اال�صتقبال الذي مت تطويره ال�صتقبال 

املراجعني
 و�صكن االأف��راد والعهدة ونظارة املوقوفني، واأب��دى العقيد 
�صري  ح�صن  ل�صمان  مالحظاته  اللجنة  رئي�س  ال��را���ص��دي 

العمل وان�صيابيته يف املركز. 

التطوير يف جماالت العمل جت�صيداً للخطة اال�صرتاتيجية 
للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.

وعقد نائب مدير املديرية اجتماعاً مع العقيد �صامل خلفان 
مبارك  وال��رائ��د  اجليمي،  �صرطة  مركز  مدير  ال�صام�صي، 

بالل الدرمكي مدير مركز الهري
وع����دد م��ن روؤ����ص���اء االأق�����ص��ام وم���دي���ري االأف�����رع وال�صباط 
واالأفراد العاملني باملركزين، حيث ا�صتعر�س معهم اخلطط 
اال�صرتاتيجية  واالأول��وي��ات  وامل��ب��ادرات  الت�صغيلية  واالآل��ي��ات 

املطبقة يف املركزين

ح��ّث��ت م��دي��ري��ة ���ص��رط��ة ال��ع��ني ال�����ص��ب��اط و���ص��ب��اط ال�صف 
واالأف��راد والعاملني مبركزي �صرطة اجليمي والهري؛ على 

حتقيق اجلودة واالرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور.
وكان العقيد حممد �صهيل الرا�صدي، نائب مدير املديرية،  
على  ل��الط��الع  اجليمي  �صرطة  ملركز  ميدانية  ب��زي��ارة  ق��ام 

ح�صن �صري العمل باملركز.
ودورها  وامل�صتمرة  املبا�صرة  امليدانية  املتابعة  اأهمية  موؤكداً   
يف االرتقاء ب��االأداء ال�صرطي، والتعرف واالط��الع عن قرب 
على عنا�صر االأداء الوظيفي، وحتفيز العاملني على حتقيق 

حتديد زيارة نزلء اإ�صاحية اأبوظبي والعني ورعاية الأحداث يف رم�صان

ور�صة تعريفية يف اإقامة عجمان حول ت�صنيف مراكز خدمة املتعاملني

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�صتقبل وفدًا من جمارك دبي

•• اأبوظبي-الفجر:

لالإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نظمت 
و�صوؤون االأجانب يف عجمان ور�صة 
ت�صنيف  مب�صروع  تعريفية  عمل 
م��راك��ز خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، الذي 
�صاحب   ،2011 مايو  يف  اأطلقه 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، بهدف 
كفاءة  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  حت��ق��ي��ق 
اإىل  ورفعها  احلكومية،  اخلدمات 

امل�صتويات العاملية .
ويركز امل�صروع على ت�صنيف مراكز 

ومديرو االإدارات وروؤ�صاء االأق�صام 
وع�������دد ك���ب���ري م����ن ال���ع���ام���ل���ني يف 

االإدارة.
عبداهلل  حم���م���د  ال��ع��م��ي��د  واأك�������د 
ت�صنيف  م�����ص��روع  اأه��م��ي��ة  ع���ل���وان 
م�����راك�����ز خ����دم����ة امل���ت���ع���ام���ل���ني يف 
لتفوق  اخلدمية  املوؤ�ص�صات  تهيئة 
روؤية  وف��ق  املتعاملني  اح��ت��ي��اج��ات 
االإمارات، الفتاً اإىل جاهزية االإدارة 
االأجانب  و�صوؤون  لالإقامة  العامة 
م�صروع  يف  للم�صاركة  عجمان  يف 
املتعاملني،  ت�صنيف مراكز خدمة 
من خالل ت�صخري كافة االإمكانات 
واملعرفية  ال���ب�������ص���ري���ة  وامل�����������وارد 

يعد االأول من نوعه على م�صتوى 
اإىل  ي��ه��دف  اأن���ه  مو�صحاً  ال��ع��امل، 
االرتقاء باخلدمات ومراكز خدمة 
جت�صيداً  االحت����ادي����ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
املعايري  لروؤية االإم��ارات، وتوحيد 
خدمة  م����راك����ز  يف  اخل���دم���ات���ي���ة 

املتعاملني االحتادية.
التن�صيق  �صمان  اإىل  يهدف  كما   
يف تقدمي اخلدمة، ومراكز خدمة 
يتم  بحيث  االحت��ادي��ة،  املتعاملني 
املتعاملني  خدمة  مراكز  ت�صنيف 
من جنمتني اإىل 7 جنوم، وتو�صع 
ع��ل��ى ل��وح��ة خ����ارج م��رك��ز تقدمي 
اخلدمة تو�صح الت�صنيف اخلا�س 

احلكومية،  اخل�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
وم��ن��ح��ه��ا ع�����دداً م���ن ال��ن��ج��وم من 
وو�صع   ، جن����وم   ٧ اإىل  جن��م��ت��ني 
لوحة خا�صة على مدخل كل مركز 
تو�صح  احت���ادي  متعاملني  خدمة 
م�����ص��ت��وى اخل���دم���ات ف��ي��ه، ح�صب 
تطبيق كل منها ملعايري الربنامج 
الرامي اإىل و�صول جميع اجلهات 
اإىل م�صتوى )٧ جنوم(  االحتادية 

خالل 5 �صنوات .
ح�صر ور�صة العمل التي عقدت يف 
قاعة خليفة مبقر االإدارة، العميد 
عام  علوان، مدير  حممد عبداهلل 
االإقامة و�صوؤون االأجانب بعجمان، 

اخلدمة  ت��ق��دمي  م��ك��ات��ب  لتهئية 
الزمني  اجل��دول  وفق  للت�صنيف؛ 
املحدد للزيارات امليدانية، وتقييم 
ب����االإدارة  ت��ق��دمي اخل��دم��ة  مكاتب 
العامة، لكي يكون هناك دور فاعل 
الداخلية، يف  وزارة  روؤي��ة  بتحقيق 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  تكون  اأن 
امل���ت���ح���دة واح������دة م���ن اأك�����ر دول 

العامل اأمناً و�صالمة.
وك��������ان ال������رائ������د ط��������ارق امل����دف����ع، 
رئ���ي�������س ق�������ص���م اجل���������ودة ب���������اإدارة 
العامة  القيادة  يف  اال�صرتاتيجية 
ل�صرطة ال�صارقة، ا�صتعر�س خالل 
الذي  امل�����ص��روع  تفا�صيل  ال��ور���ص��ة، 

•• دبي– الفجر :

ا�صتقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي 
وف���ًدا م��ن ج��م��ارك دب��ي �صم كاًل 
من اإخال�س حممد املطوع، مدير 
ادارة املخاطر والتدقيق املوؤ�ص�صي، 
وحم��م��د را���ص��د امل���زروع���ي، مدير 
واالأزم�������ات،  امل��خ��اط��ر  ق�����ص��م  اأول 
مدير  ال�صام�صي،  خليفة  وم��رمي 
وفوزية  احل���ك���وم���ي���ة،  ال�������ص���راك���ة 
خماطر  حملل  الع�صود،  حممود 

التي  والقيمة  الب�صرية،  امل����وارد 
ت�صيفها اأن�صطة اإدارة املخاطر اىل 
ونتائجها.  االأع��م��ال  اأداء  حت�صن 
الزائر  ال��وف��د  ا�صتقبال  يف  وك���ان 
اإدارة  م����دي����ر  امل���وي���ج���ع���ي،  ع���ل���ي 

املخاطر املوؤ�ص�صية يف الهيئة.
وليد  ق�����ال  امل���ن���ا����ص���ب���ة  ه�����ذه  ويف 
التنفيذي  ال����ن����ائ����ب  ����ص���ل���م���ان، 
اال�صرتاتيجية  لقطاع  للرئي�س 
وت��ط��وي��ر االأع���م���ال: ن��ح��ن نفخر 
الهيئة  حققتها  التي  ب��االإجن��ازات 

التطوير  ع��م��ل��ي��ات  دع�����م  ب��غ��ي��ة 
امل�������ص���ت���م���ر، وت������ب������ادل ال���ت���ج���ارب 
واملعلومات حول اأف�صل املمار�صات 

العاملية .
وق���د اأب����دى ال��وف��د ال��زائ��ر �صكره 
اال�صتقبال  ح�����ص��ن  ع��ل��ى  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
واإط��الع��ه ع��ن ق��رب على خطط 
جمال  يف  وم�����ص��اري��ع��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
مدى  عن  واأع��رب  املخاطر،  اإدارة 
اإ�صتفادته من املواد التي قام فريق 
العمل يف الهيئة بعر�صها عليهم.

اأف�صل  ع���ل���ى  ل�����الإط�����الع  اأول، 
يف  الهيئة  تتبعها  التي  املمار�صات 
وموؤ�صرات  املخاطر  اإدارة  جم��ال 
التي  بها، والنتائج  املتعلقة  االأداء 
حققتها الهيئة على هذا ال�صعيد، 
املعلومات  ت��ب��ادل  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
الهيئة  ال���ت���زام  ح���ول  واخل�����ربات 
ف��ع��ال��ة يف تطبيق  اآل���ي���ات  ب��ت��ب��ن��ي 
تاأثري هذه  اإدارة املخاطر، ومدى 
االأداء  تعزيز  على  االإ�صرتاتيجية 
امل��وؤ���ص�����ص��ي واالإه���ت���م���ام ال���دائ���م يف 

امل��ا���ص��ي��ة يف جمال  ال�����ص��ن��وات  يف 
اإدارة املخاطر، حيث يعترب فوزنا 
املخاطر  الإدارة  العاملية  باجلائزة 
2013 من اأهم هذه االإجنازات، 
ولذلك فاإننا ن�صعى دائماً اإىل نقل 
املخاطر  اإدارة  جم��ال  يف  خرباتنا 
ال���راغ���ب���ة يف  ك���اف���ة اجل���ه���ات  اإىل 

اال�صتفادة من هذه اخلربات .
اأ�صاف �صلمان:  نهدف اإىل تعزيز 
الدوائر  م���ع  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون 
اخلا�صة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  احلكومية 

ب���ن���اًء ع��ل��ى معايري  ل��ه��ا  امل���م���ن���وح 
اال�صرتاتيجي،  ال��رب��ط  ث��م��ان��ي��ة: 

قنوات  اخل����دم����ات،  امل���ت���ع���ام���ل���ون، 
تقدمي اخلدمات، جتربة املتعامل، 

كفاءة اخلدمات واالإب��داع، واملوارد 
الب�صرية، والتكنولوجيا.

•• اأبوظبي-الفجر:

العقابية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اإدارة  ح����ددت 
العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  واالإ���ص��الح��ي��ة 
زيارات  ���ص��اع��ات  اأب��وظ��ب��ي  ل�صرطة 
النزالء يف ق�صميها بالعني والوثبة 
اأحداث املفرق خالل �صهر  ورعاية 

رم�صان املبارك.
واأو�صح العقيد حممد �صيف مطر 
املوؤ�ص�صة  اإدارة  م���دي���ر  ال���زع���اب���ي 
ال��ع��ق��اب��ي��ة واالإ����ص���الح���ي���ة اأن�����ه مت 
تخ�صي�س يوم االأحد من كل اأ�صبوع 
للزائرين  الف�صيل  ال�صهر  ط��وال 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  ت�����ص��اري��ح  ح��ام��ل��ي 
من ال�صاعة التا�صعة �صباحا وحتى 
�صباحا  والن�صف  ع�صرة  احل��ادي��ة 

ع�صرة  احل����ادي����ة  ال�������ص���اع���ة  وم�����ن 
دق��ي��ق��ة �صباحا  واأرب���ع���ني  وخ��م�����س 
ال���ث���ان���ي���ة ظهرا  ال�������ص���اع���ة  وح���ت���ى 
االثنني  يومي  تخ�صي�س  مت  فيما 
الن�صاء  ال��زوار من  والثالثاء لفئة 
�صباحا حتى  التا�صعة  ال�صاعة  من 
مت  ..بينما  ع�صرا  الرابعة  ال�صاعة 
ملوظفي  االأرب���ع���اء  ي���وم  تخ�صي�س 
ال�صفارات  الدبلوما�صية  الهيئات 
لزيارة النزالء من ال�صاعة التا�صعة 
�صباحا اإىل الثانية ظهرا يف ق�صمي 
واالإ�صالحية  العقابية  املوؤ�ص�صة 

الوثبة والعني .
اأنه مت حتديد يوم اخلمي�س  وذكر 
رجاال  ال����زوار  فئة  الن�صاء  ل��زي��ارة 
من ال�صاعة التا�صعة �صباحا وحتى 

ال�����ص��اع��ة احل���ادي���ة ع�����ص��رة وخم�س 
واأرب����ع����ني دق��ي��ق��ة ���ص��ب��اح��ا وحتى 
الثانية ظهرا ومت حتديد  ال�صاعة 
زيارة الرجال االأجانب يوم اجلمعة 
من ال�صاعة التا�صعة �صباحا وحتى 
ومن  ظهرا  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة 
ال�������ص���اع���ة ال�����واح�����دة ظ���ه���را حتى 
..فيما  ع�����ص��را  ال��راب��ع��ة  ال�����ص��اع��ة 
كل  من  ال�صبت  ي��وم  تخ�صي�س  مت 
من  العرب  الرجال  لزيارة  اأ�صبوع 
ال�����ص��اع��ة ال��ت��ا���ص��ع��ة ���ص��ب��اح��ا وحتى 
والن�صف  ع�صرة  احل��ادي��ة  ال�صاعة 
احلادية  ال�����ص��اع��ة  وم����ن  ���ص��ب��اح��ا 
دقيقة  واأرب����ع����ني  ع�����ص��رة وخ��م�����س 
الرابعة  ال�����ص��اع��ة  وح��ت��ى  ���ص��ب��اح��ا 
ع�صرا. واأ�صار بالن�صبة ملركز رعاية 

مواعيد  حت���دي���د  اإىل  االأح��������داث 
زيارة الن�صاء للمركز قا�صرات يوم 
االثنني من كل اأ�صبوع من ال�صاعة 
ال�صاعة  وح��ت��ى  ���ص��ب��اح��ا  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
زيارة  حتديد  ومت  ع�صرا  الرابعة 
ال���رج���ال اأج���ان���ب ل��ف��ئ��ة االأح�����داث 
ال�صاعة  يوم اجلمعة من  قا�صرات 
ال�صاعة  وح��ت��ى  ���ص��ب��اح��ا  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
حتديد  مت  ..فيما  ع�صرا  الرابعة 
زيارة الرجال عربا لفئة االأحداث 
ال�صاعة  من  ال�صبت  ي��وم  قا�صرات 
ال�صاعة  وح��ت��ى  ���ص��ب��اح��ا  ال��ت��ا���ص��ع��ة 

الرابعة ع�صرا.
ال���زع���اب���ي حر�س  ال��ع��ق��ي��د  واأك������د 
�صرطة اأبوظبي على توا�صل نزالء 
واالإ�صالحية  العقابية  املوؤ�ص�صة 

ب�صرطة اأبوظبي مع اأهلهم وذويهم 
يف اأوقات تنا�صب اجلانبني وحتقق 

الهدف املرجو.
على  االإدارة  ح��ر���س  اإىل  واأ����ص���ار 

توفري االأجواء املنا�صبة التي تالئم 
ال��زائ��ري��ن وال��ن��زالء خ��الل ال�صهر 
الف�صيل حيث �صيتم نقل الزائرين 
من بوابة الق�صم اإىل مكان الزيارة 

تعمل  للبيئة  ���ص��دي��ق��ة  ب�����ص��ي��ارات 
ب��ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وذل�����ك يف 
اإطار حملة �صالمتك التي اأطلقتها 

�صرطة اأبوظبي اأخريا. 

والن�صف  ع�صرة  احل��ادي��ة  ال�صاعة 
زيارة  حت��دي��د  مت  ..ف��ي��م��ا  �صباحا 
ن��ف�����ص��ه من  ال����ي����وم  امل���ح���ام���ني يف 
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/�صركة ار بيه ا�س بالنينغ 
تقدمت  قد  اجلن�صية(  )بريطانية  ليمتد  ديفيلومبنت  اند 
واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد  �صطب  بطلب 
بالوزارة.  االجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )2926( رقم  حتت 
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�صنة 1984م يف 
رقم  الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�صركات  �صاأن 
)3٧٧( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�س ان 
يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �صهر 
من تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة االقت�صاد اإدارة 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1456

با�صم : يونيليفر بي ال �صي
وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 30 يناير 1999  امل�صجلة حتت رقم :19390  
الفئة : 3

املنتجات : منظفات )لي�صت لالإ�صتعمال ال�صناعي اأو عمليات الت�صنيع اأو لالأغرا�س الطبية( ، م�صتح�صرات 
ومواد جميعها الأغرا�س تنظيف املالب�س ، م�صتح�صرات التنظيف واحلك والق�صط ، ال�صابون ، م�صتح�صرات 

الزينة الغري طبية ، هالم الد�س ، هالم احلمام ، رغوة احلمام ، رغوة الد�س.
اال�صرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/11  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/11

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  يوليو 2013 العدد 10836

EAT 2574

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2040

با�صم : يونيليفر بي ال �صي
وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 06 مايو 1995  امل�صجلة حتت رقم : 1٧86  
الفئة : 3

املنتجات : مواد وم�صتح�صرات التنظيف ، املواد وامل�صتح�صرات امل�صتخدمة يف الغ�صيل والكوي ، م�صتح�صرات 
 ، ال�صابون   ، االأو���ص��اخ  واإزال���ة  وال�صقل  التنظيف  م�صتح�صرات   ، التبيي�س  وم�صتح�صرات   ، االأقم�صة  تليني 

م�صتح�صرات الك�صط )غري اخلا�صة باالأ�صنان(. 
اال�صرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/09/14  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات 
وحتى تاريخ : 2023/09/14

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  6  يوليو 2013 العدد 10836

EAT 68110

فقدان جواز �سفرت
ال�صعيدية  امل��دع��وة/  فقدت  
م���غ���رب���ي���ة   - ال�������ع�������ن�������زاوى 
�صفرها  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
رق���م   )699964(  �صادر 
م����ن يجده  امل�����غ�����رب.  م������ن  
عليه االت�صال بتليفون رقم 

050/8308342

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �صائب علي 
ع���ل���وان م��ل��ه��ى   - اليمن 
�صفره   ج����واز   - اجلن�صية 
  )03101230( رق���م   
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

050/3266283

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد روهان 
ن��������واز حم���م���د ن��������������واز     - 
باك�صتاين اجلن�صية - جواز 
�صفره  رقم   )9610681(  
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ص����ال 

050/4123447

فقدان جواز �سفرت
�صيد  امل��دع��و/ حممد  فقد  
الرحمن   ع��زي��ز  ليت  اح��م��د 
اجلن�صية  ب���ن���غ���الدي�������س   -
رق�����م    ������ص�����ف�����ره   ج�����������واز   -
)0822518(  . من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

050/7321345
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          يف الدعوى رقم 2013/75

املدعى : بنك اخلليج االول
املدعى عليهاال�صيدة/فريده عبداحل�صني  غالم املرزوقي

الدعوى  يف  اخلربة  اجتماع  حل�صور  احل�صابي  اخلبري  يدعوكم   
املذكورة اعاله وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2013/٧/9     يف مقر 
اخلبري الكائن يف بر دبي - �صارع امليناء- مقابل جمارك دبي هاتف 
525٧9٧9-050 لتقدمي مالديك من دفوع ويف حالة عدم ح�صور 
او من ميثلك �صاأقوم باعداد التقرير مبوجب امل�صتندات املقدمة 

من البنك املدعي .
اخلبري امل�شريف: حممد مطر �شليم

 اعالن اجتماع خربة
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          يف الدعوى رقم 2012/1676 اثبات حالة
املرفوعة من : �صعيد حممد حوفان املن�صوري 

�صد: �صركة اال�صتقالل للعقارات  .
نخطركم مبوعد معاينة البناية مو�صوع الدعوى والذى �صيكون يوم 
االحد املوافق 2013/٧/14 يف متام ال�صاعة الواحده ظهرا. كما نطلب 
من وكيل املدعني تقدمي مذكرة ختامية مرفق معها حافظة م�صتندات 
وتاأمني امكانية دخول جميع االماكن يوم املعاينة لتتمكن اخلربة من 

معاينة االعمال.
اخلبري الهند�شي/ علي خ�شر خ�شور

  اعالن اجتماع خربة
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 يف الدعوى رقم 2013/341 جتاري جزئي 
عليه:  املدعى  �صد/  املتكاملة  لالت�صاالت  االمارات  �صركة  من  املقامة 

عبدالرازق �صامل غازي العميم.
 ب�صفتي اخلبري احل�صابي املنتدب من قبل عدالة حمكمة ابوظبي التجارية 
يف الدعوى اعاله عليك او على ميثلك وينوب عنك قانونيا ح�صور اجتماع 
ال�صاعة  االحد 2013/٧/٧ يف متام  يوم  تقرر عقده  الذي  اخلربة احل�صابية 
عدم  حالة  يف  بانه  علما  املدعية،  ال�صركة  مبقر  �صباحا  ع�صرة  احلادية 

ح�صوركم �صتبا�صر اخلربة اعمالها وتكون مبثابة احل�صور بالن�صبة لك.
العنوان: اكادميك �صيتي- بلوك 8 - الدور االول

اخلبري احل�شابي/فرج ح�شن �شالح
لال�شتف�شار: 0505933234- 0506186770

اعالن حل�سور اجتماع
اخلربة احل�سابية 
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 يف الدعوى رقم 2013/322 مدين جزئي جتاري 

اىل املدعى عليه: )حم�صن بخيت حممد بخيت االبهق املري( اماراتي اجلن�صية يف الدعوى 
بانه  نعلمكم  ابوظبي  اقامته مبدينة  ويعلن على مقر  2013/322 مدين جزئي جتاري  رقم 
الق�صاء  دائرة  لدى  املقامة  املذكورة  الدعوى  يف  احل�صابية  اخلربة  مبهمة  تكليفنا  مت  قد 
ندعوكم   ) املتكاملة  لالت�صاالت  االمارات  )�صركة  من  �صدكم  واملرفوعة  ابوظبي  مبدينة 
ب�صفتكم طرفا يف الق�صية امل�صار اليها اعاله باحل�صور اىل مكتبنا الكائن يف ابوظبي- النادي 
ال�صياحي- خلف وكالة الهايونداي والكيا- بناية �صوبر ماركت فاطمة- ميزانني - مكتب رقم 
4- وذلك يف متام ال�صاعة الرابعة والن�صف ع�صرا من يوم الثالثاء  املوافق 2013/٧/16 وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�صتندات مرتجمة ا�صوال. ويف حال تخلفكم عن 
احل�صور او عدم ار�صال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا �صتبا�صر اجراءات اخلربة 

وتقدمي تقريرنا للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة.
اخلبري احل�شابي/علي ال�شلحدي

 هاتف  050/1357033  

تبليغ ح�سور جل�سة خربة ح�سابية
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دولة الإمارات متتلك اإرثا غنيا من الرتاث املتنوع •• اأبوظبي-وام:

العربية  االإم����������ارات  دول������ة  مت��ت��ل��ك 
املتحدة اإرثا غنيا من الرتاث املتنوع 
وحتر�س على التم�صك به واحلفاظ 
ع��ل��ي��ه ح��ي��ث ي��ت��ج��ل��ى ذل����ك يف قول 
ال�����ص��ي��خ خليفة بن  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل اإننا نتطلع اإىل م�صروع ح�صاري 
ي�����ص��ت��وع��ب احل����دي����ث دون  ����ص���ام���ل 
اإخالل باالأ�صيل مبا يحفظ للوطن 
وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع 
تهاون  وال  ت�����ص��اه��ل  ف���ال  مت��ا���ص��ك��ه 
وعاداتنا  ق��ي��م��ن��ا  ي���ه���دد  م���ا  ك���ل  م���ع 
وت��ق��ال��ي��دن��ا ول��غ��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة التي 
ودرعها  الوطنية  ال��ه��وي��ة  قلب  ه��ي 
اأ�صالتها ووعاء  االأمة وعن�صر  وروح 
له  هوية  ال  فمن   .. وتراثها  فكرها 
ال وجود له يف احلا�صر وال مكان له 

يف امل�صتقبل .
وق���د ام��ت��د اه��ت��م��ام دول����ة االإم�����ارات 
على  احل�����ف�����اظ  يف  االإ������ص�����ه�����ام  اإىل 
ال��رتاث االإن�صاين العاملي من خالل 
اإق��ام��ة ���ص��راك��ات ع��امل��ي��ة م��ع العديد 
املتخ�ص�صة  وامل��ن��ظ��م��ات  ال���دول  م��ن 
ون�صر  ال������رتاث  ����ص���ون  جم�����االت  يف 
اإطار  يف  واأطلقت  والفنون  الثقافة 
هذه اجلهود يف عام 2007 م�صروع 
يف  متكاملة  ثقافية  منطقة  اإن�����ص��اء 
والتي  باأبوظبي  ال�صعديات  ج��زي��رة 
اللوفر  متحف  جانب  اإىل  �صتحتوي 
زايد  ال�صيخ  متحف  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
الثالثة  العاملية  واملتاحف  الوطني 
اأبوظبي  ج��وج��ن��ه��امي  متحف  وه���ي 
البحري  امل��ت��ح��ف  و  امل��ع��ا���ص��ر  ل��ل��ف��ن 
اإىل  الكال�صيكية  ال��ف��ن��ون  متحف  و 
والتي  وال��ف��ن��ون  امل�����ص��ارح  دار  ج��ان��ب 
�صت�صاهم يف اأن ت�صبح اأبوظبي منارة 
وع��ا���ص��م��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة وال������رتاث على 

ال�صعيدين االإقليمي والعاملي.
وك��ان��ت دول���ة االإم�����ارات ق��د انتخبت 
الدولية  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص��ا  ب���االإج���م���اع 
احلكومية للرتاث غري املادي ملنظمة 
والعلوم  ل��ل��رتب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 
اللجنة  اج��ت��م��اع  خ����الل  وال��ث��ق��اف��ة 
 2008 ن���وف���م���رب  يف  ع���ق���د  ال�������ذي 
بح�صور  برتكيا  ا�صطنبول  مبدينة 
100 دولة ومنظمة حكومية وغري 
ال�24  ال���دول  اإىل  اإ���ص��اف��ة  حكومية 
اختيار  وق��ررت  اللجنة  يف  االأع�صاء 
دولة االإمارات لعقد اجتماعها املقبل 
يف ابوظبي وهو االجتماع الذي عقد 
بالفعل خالل �صهر �صبتمرب 2009 
كما انتخبت دولة االإمارات ع�صوا يف 
جلنة فريق اخلرباء يف املنظمة التي 

ت�صم خم�س دول اأخرى.
املتحدة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  وو����ص���ع���ت 
العام  يف  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
القائمة  على  العني  مدينة   2011
للب�صرية  ال��ع��امل��ي  ل��ل��رتاث  االأول���ي���ة 
يف خ��ط��وة م��ه��م��ة واأ���ص��ا���ص��ي��ة متهد 
املدينة  ل���ه���ذه  ال��ن��ه��ائ��ي  ل��الع��ت��م��اد 
املحافظة  من  متكنت  التي  العريقة 
االأ�صالة  م���ن  ع����ال  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
ب����ال����رغ����م م�����ن خ�����ط�����وات ال���ت���ط���ور 

ال�صريعة التي حققتها.
وتزخر مدينة العني بوجود العديد 
م����ن امل����واق����ع االأث�����ري�����ة امل���ه���م���ة ويف 
يعود  التي  اجلاهلي  قلعة  �صدارتها 
وتعترب   1898 ع���ام  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
م��ن اأه���م امل��ع��امل ال��ت��اري��خ��ي��ة واأكرب 
ال�صيخ  قبل  من  بناوؤها  ومت  قالعها 
زايد االأول ما بني 1891 و1898 
املعايري  وف��ق  ترميمها  اأعيد  ..وق��د 
منظمة  ت�����ص��ع��ه��ا  ال����ت����ي  ال����دول����ي����ة 
اليون�صكو وحتويلها اإىل مركز ثقايف 
�صياحي اأ�صبح مق�صدا رئي�صيا لزوار 

و�صياح العني.
كما قادت دولة االإم��ارات يف نوفمرب 
دولة   12 م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق   2010
ملف  اإع���داد  جهود  واأجنبية  عربية 
�صمن  ال�صقارة  لت�صجيل  م�صرتك 
العاملي  االإن�������ص���اين  ال�����رتاث  ق��ائ��م��ة 
وت�����ص��ع��ى حاليا  ال��ي��ون�����ص��ك��و  مل��ن��ظ��م��ة 
ال���رتاث  رك���ائ���ز  م���ن  ع���دد  لت�صجيل 
التمثيلية  ال���ق���ائ���م���ة  يف  ال���وط���ن���ي 
للرتاث الثقايف غري املادي للمنظمة 
حرفة  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  ال����دول����ي����ة 
�صناعة  مهارات  تعك�س  التي  ال�صدو 
الن�صيج اليدوي التقليدية واالألعاب 
العيالة  وف����ن  ال���ق���دمي���ة  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

وتراث التغريدة .
ويف هذا االإطار وقعت دولة االإمارات 
و�صلطنة عمان يف 23 مار�س 2011 
على امللف اخلا�س برتاثي التغريدة 
و العيالة متهيدا لرفعه اإىل منظمة 
ال��ي��ون�����ص��ك��و ب���ه���دف ت�����ص��ج��ي��ل��ه��م��ا يف 
ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���ل���رتاث غري 

املادي للمنظمة.

�صلطان  ب����ن  ���ص��ع��ي��د  ال�����ص��ي��د  ون������وه 
ال���رتاث  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��و���ص��ع��ي��دي 
بوزارة الثقافة والرتاث ب�صلطة عمان 
احلفاظ  يف  االإم�����ارات  دول���ة  بجهود 
على الرتاث االإن�صاين العاملي ..وقال 
اإن االإمارات لعبت الدور الرئي�صي يف 
القائمة  يف  ال�����ص��ق��ارة  عن�صر  اإدراج 
ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���ل���رتاث ال���ث���ق���ايف غري 
اليون�صكو خالل االجتماع  امل��ادي يف 
الدولية  احلكومية  للجنة  اخلام�س 
املادي  غ��ري  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث  ل�صون 
ن��ريوب��ي يف نوفمرب  ع��ق��د يف  ال����ذي 
2010 وك��ان��ت دول��ة االإم����ارات من 
على  املوقعة  العربية  ال���دول  اأوائ���ل 
االت��ف��اق��ي��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ع��ام 2003 
حل���م���اي���ة ال�������رتاث االإن���������ص����اين غري 

املادي.
العربية  االإم������ارات  دول���ة  واح��ت��ف��ل��ت 
املتحدة يف 28 فرباير 2013 وملدة 
مرور  ب��ذك��رى  متوا�صلة  اأي����ام   10
250 عاما على بناء ق�صر احل�صن 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ص��م��ة  ي��ت��و���ص��ط  ال����ذي 
التاريخية  معاملها  اأب��رز  من  ويعترب 
اب��ن االم���ارات مع  التي حتكي ق�صة 
االأر�س والتاريخ واالأ�صالة والعراقة 
وثيقا  ارت��ب��اط��ا  الق�صر  ..وي��رت��ب��ط 
اأب��وظ��ب��ي ب���دءا م��ن اكت�صاف  ب��اإم��ارة 
قلب  يف  وت�صييده  فيها  ال��ع��ذب  امل��اء 

العا�صمة.
اأقيم  برجا  املا�صي  يف  ك��ان  اأن  وبعد 
ب���ئ���ر امل����ي����اه ال���ع���ذب���ة التي  حل���م���اي���ة 
اأ�صبح   1761 ال���ع���ام  يف  اك��ت�����ص��ف��ت 
ي�صم  اأث��ريا  الوقت مكانا  م��رور  مع 
وح�صنا  احلاكمة  العائلة  جنباته  يف 
التي  ال�����ص��غ��رية  امل��دي��ن��ة  م��ن��ي��ع��ا يف 
بداأت تتو�صع ب�صرعة مذهلة لت�صبح 
التي جتمع  امل��دن  واأروع  اأج��م��ل  م��ن 

معادلة االأ�صالة واملعا�صرة.
وق���د ع��ا���ص��ر ال��ق�����ص��ر اأك����ر مراحل 
باالأحداث  ازدح��ام��ا  االإم���ارات  تاريخ 
ط��راأت على حركة  التي  واملنعطفات 
ومنطقة  االإم���ارات  يف  التاريخ  �صري 
اإجن����ازات  اخل��ل��ي��ج وه���و ي�صهد ع��ل��ى 
خالدة حلكام اآل بوفالح وبذلك خلد 
م�صريتهم الرائدة التي اأر�صت دعائم 
واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
ل���ل���دول���ة وحت����ول����ت ب��امل��ج��ت��م��ع اإىل 
والرخاء  ب��ال��رف��اه��ي��ة  م��ف��ع��م  واق����ع 

واال�صتقرار.
ال��ق�����ص��ر مب���ك���ان���ة كبرية  وي���ح���ظ���ى 
البداية  نقطة  ك��ون��ه  م��ن  ان��ط��الق��ا 
والأنه  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  وت��ق��دم  لنمو 
بقي على مدى قرنني املالذ واملنزل 
نهيان  الآل  واالإدارة  احل��ك��م  وم��ق��ر 

حكام اأبوظبي.
ك���م���ا ���ص��ه��د ال���ك���ث���ري م����ن االأح�������داث 
التطورات  م����ن  ال���ع���دي���د  وع���ا����ص���ر 
واالإجن���ازات يف وقت واح��د وال يزال 
من  �صال�صل  ي���روي  �صاخما  �صرحا 

االأحداث التاريخية وال�صيا�صية.
وق���د ت��ق��دم ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي والفريق اأول �صمو ال�صيخ 

وتنوع  ت��ن��ظ��ي��م��ه  امل���ه���رج���ان وروع�����ة 
فقراته الرتاثية.

ال�صيخ  ���ص��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واأع�����رب 
حممد بن زايد اآل نهيان عن �صعادته 
التي  الوا�صعة  باالحتفال وبامل�صاركة 
والفخر  واالع��ت��زاز  االنتماء  تعك�س 
تراثنا  به  يزخر  وم��ا  الوطن  بهوية 
وعراقة  واأ�صالة  تنوع  من  الوطني 
ن�صتن�صق  ال��ي��وم  اإن��ن��ا  �صموه  ..وق����ال 
لالأبناء  املثل  لن�صرب  التاريخ  عبق 
اأحالم  اأن  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ة  واالأج���ي���ال 
قادتنا واآبائنا واأجدادنا لي�صت �صوى 
عانوا  اأن  بعد  نعي�صه  الذي  احلا�صر 
ك��ي ن�صل  غ���ال ونفي�س  ك��ل  وب��ذل��وا 
نفعله  م��ا  واأن  اإل��ي��ه  و�صلنا  م��ا  اإىل 
اليوم �صيكون �صاهدا على ما �صنعناه 
الوطن  ه�����ذا  مل�����ص��ت��ق��ب��ل  ون�����ص��ن��ع��ه 

املعطاء .
وج����رت االح��ت��ف��االت ب��ذك��رى مرور 
ق�صر  ب�����ن�����اء  ع����ل����ى  ع�����ام�����ا   250
هيئة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  وال�����ت�����ي  احل�������ص���ن 
و�صط  والثقافة  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي 
الوطنية  وال����ل����وح����ات  االأه������ازي������ج 
تراثية  معار�س  وت�صمنت  الرتاثية 
م�صاهد  حت��ك��ي  و���ص��ام��ل��ة  م��ت��ن��وع��ة 
التي  ال���ق���دمي���ة  احل����ي����اة  واأمن���������اط 
واالأج����داد يف خمتلف  االآب���اء  عا�صها 
واحل�صرية  ال�����ص��ح��راوي��ة  ال��ب��ي��ئ��ات 
ج�صدت  والتي  والبحرية  والزراعية 
باالأ�صالة  يعبق  ال��ذي  املا�صي  نب�س 
والتفرد وقوة االإرادة والعطاء الذي 
�صبل  اأف�صل  الإي��ج��اد  االأوائ���ل  قدمه 
العي�س واحلياة الكرمية ومعرو�صات 
يف  ال��ي��دوي��ة  احل��رف  لنماذج  تراثية 
ال�صفن  ك�صناعة  ال��ب��ي��ئ��ات  خمتلف 
والقوارب ال�صراعية واحلبال واأدوات 
القن�س  واأن�����ص��ط��ة  ال��ب��ح��ري  ال�صيد 
ال�صلوقي  وكالب  بال�صقور  وال�صيد 
االأبل والتي كانت  اإ�صافة اىل ركوب 
اإن�صان  لدى  القدمية  التنقل  و�صيلة 

االإمارات.
وا���ص��ت��م��ل��ت ال���ع���رو����س ع��ل��ى من���اذج 
الرتاثية  التقليدية  امل�صغوالت  من 
م�����ن حلي  االإم������ارات������ي������ة  ل�����ل�����م�����راأة 
وم�����ص��ن��وع��ات وم�����ص��غ��والت زي��ن��ة من 
اأزياء واألب�صة تراثية ن�صائية ونقو�س 
ا�صتفادتها  اإىل  اإ����ص���اف���ة  احل����ن����اء 
احليوانية  ال����روة  اأن����واع  �صتى  م��ن 
االأقم�صة  ح���ي���اك���ة  يف  وال����زراع����ي����ة 
واإعداد  ال�صوف  وغ��زل  واملن�صوجات 
املاأكوالت واأ�صناف االأغذية الرتاثية 
النخيل  �صعف  وا�صتخدام  القدمية 
املنزلية  واالأدوات  احل�صري  ل�صناعة 
من  بالعديد  العرو�س  حفلت  ..كما 
التي  الفلكلورية  الرتاثية  الفقرات 
تروي مالمح من العادات والتقاليد 
الدولة  مناطق  خمتلف  يف  ال�صائدة 
التي  ال��رتاث��ي��ة  ال�صعبية  وال��ف��ن��ون 
ت�������وؤدى يف االأع�����ي�����اد واالح���ت���ف���االت 

واملنا�صبات الوطنية.
للوثائق  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  وك�������ان 
والبحوث بوزارة �صوؤون الرئا�صة قد 
اأ�صدر كتابا خا�صا عن ق�صر احل�صن 
بعنوان  التوثيقي  ودوره  ومقتنياته 

اخلرباء  املكت�صفات  ه��ذه  و�صت�صاعد 
للعالقة  ت�صور  ر���ص��م  يف  املخت�صني 
تكاثرها  م���ع  االأح����اف����ري  ت��ل��ك  ب���ني 
اجلزيرة  و�صبه  اأفريقيا  يف  املكت�صفة 
االأدل������ة  ه�����ذه  اأن  ..ك����م����ا  ال���ه���ن���دي���ة 
املوجودة  واجليولوجية  االأحفورية 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ت��وؤك��د جمددا 
على وجود نهر كان مير يف املنطقة 
الغابات  ع��ل��ى  ب��ي��ئ��ة حت��ت��وي  ���ص��م��ن 
واملراعي وتتنوع فيها احلياة الربية 

واحليوانية.
وتتطابق هذه النتائج مع ما اأظهرته 
املنطقة  يف  مت���ت  ال��ت��ي  امل��ك��ت�����ص��ف��ات 
والتي  امل��ا���ص��ي��ني  ال��ع��ق��دي��ن  خ����الل 
الغربية  املنطقة  اأرا���ص��ي  ب��اأن  بينت 
ثمانية  اإىل  �صتة  قبل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن 
ماليني �صنة خمتلفة عن االآن حيث 
النهر  ب��اأف��را���س  يعج  نهر  فيها  ك��ان 
واالأ�صماك  وال�صالحف  والتما�صيح 
اأ�صبه  واأرا�����س  غ��اب��ات  ك��ذل��ك  وفيها 
بال�صفانا وكانت ت�صرح فيها حيوانات 
مل يعد لها وجود حاليا يف اأي مكان 
من اجلزيرة العربية كالفيلة ووحيد 

القرن والزراف والنعام وغريها.
للثقافة  اأب����وظ����ب����ي  ه��ي��ئ��ة  وك����ان����ت 
وال������رتاث ح��ي��ن��ه��ا ق���د اأع��ل��ن��ت يف 5 
من  ف��ري��ق��ا  اأن   2008 اأغ�����ص��ط�����س 
املنطقة  يف  اك��ت�����ص��ف  ق���د  ب��اح��ث��ي��ه��ا 
هياكل  اأبوظبي  اإم���ارة  م��ن  الغربية 
بريا  ح��م��ال   40 حل�����وايل  ع��ظ��م��ي��ة 
ال��ك��رب��ون امل�صع  اأو���ص��ح��ت ف��ح��و���س 
ت��ع��ود الأك����ر م��ن �صتة  اأن ع��ظ��ام��ه��ا 
علميا  اكت�صافا  يعد  مم��ا  ع��ام  اآالف 
..كما  ال��ع��امل  م�صتوى  على  ج��دي��دا 
للجمال  ال��ع��ظ��م��ي��ة  ال��ه��ي��اك��ل  مت��ث��ل 
التي مت اكت�صافها يف منطقة بينونة 
عظام  م��ن  عينة  اأك���رب  ال�صحراوية 
اكت�صافها  يتم  التي  الربية  اجلمال 
يف �صبه اجلزيرة العربية حتى االآن.

االكت�صاف  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����ص���ح���ت 
متميزة  ف��ر���ص��ة  مي��ن��ح��ن��ا  اجل���دي���د 
�صبه  يف  اجل����م����ال  ت����اري����خ  ل���ت���ح���ري 
اجلزيرة العربية. واأ�صافت اأن عظام 
الكثبان  م���ن  ا���ص��ت��خ��رج��ت  اجل���م���ال 
غابة  م����ن  اجل����ن����وب  اإىل  ال���رم���ل���ي���ة 
بينونة والتي كانت منطقة بحريات 
�صنة  اآالف  ت�صعة  اإىل  �صتة  منذ نحو 
حني كانت اجلمال تاأتي اإليها ل�صرب 
املاء وقد يكون اأهل اأبوظبي القدماء 
احليوانات  ه��ذه  �صيد  على  اع��ت��ادوا 
حراب  لن�صال  اآث��ار  الكت�صاف  نظرا 
 .. قبلهم  من  ت�صنيعها  مت  �صوانية 
املتعارف عليه  اأن��ه من  اإىل  واأ���ص��ارت 
يف  مت  اجل��م��ال  ت��دج��ني  اأن  تقليديا 
الع�صر الربونزي اأي قبل نحو اأربعة 

اآالف عام.
االأثري  التنقيب  عمليات  وتتوا�صل 
وبعثات  وطنية  ف��رق  بها  تقوم  التي 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  اأث��ري��ة عاملية 
واأملانيا  واليابان  وبلجيكا  االأمريكية 
وبريطانيا  وال���دامن���رك  واإ���ص��ب��ان��ي��ا 
واجلامعات  ال������دول  م���ن  وغ���ريه���ا 
املزيد  لتجلية  ال��ع��امل  يف  امل��رم��وق��ة 
وعراقة  اأ���ص��ال��ة  على  ال�صواهد  م��ن 

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  و�صمو  امل�صلحة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
االحتفالية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ص��رية  دب���ي 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن ق�صر امل��ن��ه��ل يف 
ب���اجت���اه ق�صر  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ص��م��ة 
اأقيمت  حيث  املدينة  و�صط  احل�صن 

االحتفاالت.
و�صارك فى امل�صرية التي جت�صد رحلة 
اآل نهيان من مدينة ليوا يف املنطقة 
الغربية اإىل اأبوظبي عدد من ال�صيوخ 
واملواطنني واأبناء القبائل و�صوال اإىل 
ملركز االحتفاالت  الف�صاء اخلارجي 
بق�صر احل�صن حيث �صارك اجلميع 
جموع املواطنني الغفرية بالرق�صات 

ال�صعبية الرتاثية.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ت��ف��ق��د  ث���م 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي والفريق اأول �صمو ال�صيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  و�صمو  امل�صلحة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
ال�صيخ  و�صمو  ال��ع��ه��ود  واأول��ي��اء  دب��ي 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ح���م���دان 
احلاكم يف املنطقة الغربية وال�صيوخ 
بهذه  امل��ق��ام  احل�صن  ق�صر  معر�س 
املنا�صبة حيث اطلعوا على جمموعة 
وال�صور  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��وث��ائ��ق  م���ن 
واللوحات القدمية ل�صيوخ اآل نهيان 
باالإ�صافة اإىل بع�س املقتنيات بق�صر 
املا�صي  العهد  جت�صد  التي  احل�صن 

العريق ل�صيوخ اآل نهيان.
اال�صتعرا�صي  ال��ع��م��ل  ���ص��ه��دوا  ك��م��ا 
ب��ع��ن��وان ق�����ص��ة ح�����ص��ن وجم���د وطن 
تاريخية  ل��وح��ات  ق��دم��ت فيه  ال���ذي 
االأج���داد  ت��راث��ي��ة حتكي ق�صة ح��ي��اة 
ومن��ط معي�صتهم وم���ورد رزق��ه��م يف 
حيث  والبحر  االإب���ل  م��ن  ال�صحراء 
عك�صت اللوحات مهنة الغو�س و�صيد 
وا�صتخدامها  االإب��ل  وتربية  ال�صمك 

كو�صيلة موا�صالت للتنقل.
واأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اآل مكتوم عن اعتزازه مبا  بن را�صد 
تراثية جت�صدت  لوحات  �صاهده من 
فيها عراقة املا�صي لالأجداد خا�صة 
�صيوخ اآل نهيان الكرام الذين قدموا 
ليوا  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  اأب����وظ����ب����ي  اىل 
االإم����ارة  ه���ذه  يف  ال��ت��اري��خ  لي�صنعوا 
حديثة  عا�صمة  باتت  التي  احلبيبة 
لدولة ع�صرية اأ�ص�صها وبناها املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه .
املهرجان  ه��ذا  اإق��ام��ة  �صموه  واعترب 
لتعريف  ياأتي  اإمن��ا  املتنوع  ال��رتاث��ي 
برتاث  وال�صباب  احلا�صرة  االأجيال 
اأج���داده���م وك��ف��اح��ه��م ال��ط��وي��ل من 
�صامخ تقطف  بناء وطن عزيز  اأج��ل 
ه��ذه االأج��ي��ال حاليا ث��م��ار م��ا زرعه 
لهم االأج���داد واالآب���اء ..وه��ن��اأ �صموه 
اأخاه الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى جن���اح هذا 

ق�صر احل�صن- تاريخ حكام اأبوظبي 
م�صادره  م�صتمدا   1966-1793
لالإداريني  الر�صمية  ال�صجالت  من 

الربيطانيني مبنطقة اخلليج.
ف�����ص��ول هي  ال��ك��ت��اب خم�صة  وي�����ص��م 
ملحة تاريخية ثم التحول االقت�صادي 
اأبوظبي  م�����ص��ي��خ��ة  يف  وال�����ص��ي��ا���ص��ي 
ف�صعود اأبوظبي لل�صلطة وال�صهرة يف 
الفرتة 1833 - 1855 واأبوظبي 
امل�صيخة الرائدة على �صاحل اخلليج 
الف�صول  واآخ�����ر   1909-1855
م��رح��ل��ة وتطورات  ن��ه��اي��ة  ع���ن  ك���ان 

. جديدة 1966-1909 
احل�صن  ق�����ص��ر  اأن  ال��ك��ت��اب  وي���ذك���ر 
عرف يف الوثائق الربيطانية باأ�صماء 
و احل�صن و  القلعة  اأب��رزه��ا  ع��دي��دة 
فهو  احل��ك��وم��ة  دار  و  احل��اك��م  ق�صر 
مقر حلاكم اأبوظبي يف اأواخر القرن 
تاأ�ص�س كح�صن  الثامن ع�صر عندما 
موقع  م�����اء يف  ب���ئ���ر  ح�����ول  ����ص���غ���ري 
كان  بناءه  اأن  ..ويعتقد  اإ�صرتاتيجي 
يف العام 1761م عندما قام ال�صيخ 
من  �صعبه  ب��ق��ي��ادة  عي�صى  ب��ن  ذي���اب 
اأبوظبي  اإىل  ليوا  يف  اإقامتهم  مقر 
مثايل  كمكان  اإليها  ينظر  كان  التي 

لرجال قبيلته.
ويذكر اأن املركز الوطني ي�صم حاليا 
اخلا�صة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
التي  الوثائق  من  كبري  ع��دد  ومنها 
يعود  احل�صن  ق�صر  بوثائق  عرفت 
امل��م��ت��دة من  ال���ف���رتة  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
ب��داي��ة حكم  1923م وح��ت��ى  ال��ع��ام 
�صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 

اآل نهيان. 
وبداأت دولة االإم��ارات منذ اأكر من 
خم�صة عقود م�صت بعمليات تنقيب 
اأنحاء  االآث��ار يف خمتلف  وا�صعة عن 
الدولة بالتعاون مع بعثات وجامعات 
ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
تاريخها  وت��اأ���ص��ي��ل  ل��ت��وث��ي��ق  ال��ع��امل 
ال����ع����ري����ق يف احل�������ص���ارة  وت����راث����ه����ا 

االإن�صانية على مر االأزمان.
اأظ��ه��رت املكت�صفات االأث��ري��ة يف  وق��د 
املنطقة  �صكان  اأن  اإج��م��اال  االإم����ارات 
املهارات  م��ن  العديد  يتقنون  ك��ان��وا 
منذ  اليدوية  وال�صناعات  احلرفية 
زمن بعيد يعود اإىل اأكر من �صبعة 

اآالف �صنة قبل امليالد.
لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  و���ص��ج��ل��ت 
 48  2011 ال���ع���ام  يف  وال���ث���ق���اف���ة 
املنطقة  يف  ج���دي���دا  اأث����ري����ا  م��وق��ع��ا 
الواقعة ما بني اخلتم ومدينة زايد 
باملنطقة الغربية تعود لفرتة الع�صر 

احلديدي.
االآث���ار خالل  الك�صف ع��ن ه��ذه  ومت 
فعاليات املوؤمتر الدويل حول االآثار 
يف دولة االإم��ارات الذي عقد يف 29 
مار�س 2011 مبدينة العني واأعلن 
فيه عن العثور خالل امل�صح االأثري 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى ع����دد من 
علوي  ف��ك  ومنها  املهمة  االأح��اف��ري 
اأحفورية  وط��ب��ق��ات  ن��ه��ري  ل��ف��ر���س 
لعدة حيوانات من �صمنها الفيل يف 

موقع يف بدع املطاوعة.

املنطقة وموروثها احل�صاري.
من  العديد  العمليات  ه��ذه  وت�صمل 
اأهمها مواقع  امل��واق��ع االأث��ري��ة وم��ن 
ال��ن��ار وال��ق��ط��ارة وحفيت  اأم  ج��زي��رة 
ابوظبي  اإم���ارة  يف  واجليمي  وهيلي 
وخور دبي والق�صي�س بدبي ومليحة 
وت���ل االأب�����رق واخل�����ان واحل���ل���و ودبا 
احلرف  و�صيح  ال�صارقة  يف  احل�صن 
باأم  براأ�س اخليمة والدور وال�صبيكة 
ودبا  و�صكمكم  واجل��ب��ل��ي��ة  ال��ق��ي��وي��ن 
بالفجرية  والبثنة  والبدية  وم�صايف 
واخلنفرية  وال��������زوراء  وم�����ص��ف��وت 

بعجمان.
العمراين  ال��رتاث  جمعية  وح�صرت 
بدبي يف اإح�صائية اأ�صدرتها يف �صهر 
احتفال  مب��ن��ا���ص��ب��ة   2013 اأب���ري���ل 
دول��ة االإم���ارات بيوم ال��رتاث العاملي 
واالأثرية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���ب���اين  ع���دد 
يف  م��ب��دئ��ي��ا  بت�صجيلها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
الدولة بنحو 3100 مبنى تاريخي 
اأبوظبي و550  600 يف  من بينها 
و50  ال�����ص��ارق��ة  يف  و600  دب���ي  يف 
القيوين  اأم  يف  و150  ع��ج��م��ان  يف 
مبنى  و600  ال��ف��ج��رية  يف  و550 

تاريخي يف راأ�س اخليمة. 
لل�صيد  ال�����دويل  امل��ع��ر���س  وي�����ص��ك��ل 
ثقافيا  ت��راث��ي��ا  ملتقى  وال��ف��رو���ص��ي��ة 
وي����ع����رب ع�����ن رك�����ي�����زة اأ����ص���ا����ص���ي���ة يف 
االإم���ارات  اأب��ن��اء  ت���راث  ا�صرتاتيجية 
والتقاليد  وال��ع��ادات  القيم  �صون  يف 
للرتويج  وم��ن��ربا  بها  يعتزون  التي 
توارثها  مم���ت���دة  حل�������ص���ارة  ع���امل���ي���ا 
االأج���ي���ال ..ك��م��ا ي��ع��د حم��ط��ة مهمة 
الدولية  امل���ع���ار����س  خ����ارط����ة  ع���ل���ى 
جهود  م��ن  يج�صده  مل��ا  املتخ�ص�صة 
امل�صتدام  ال�صيد  ثقافة  تر�صيخ  يف 
احلفاظ  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  وت�����ص��ج��ي��ع 
التي  االأ�صيلة  والقيم  ال��رتاث  على 

تتميز بها ح�صارة دولة االإمارات.
واف��ت��ت��ح ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
املنطقة الغربية رئي�س نادي �صقاري 
 2012 ���ص��ب��ت��م��رب   5 يف  االإم��������ارات 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مبركز 
ال��ع��ا���ص��رة على  امل��ع��ر���س يف دورت������ه 
 630 م��ن  اأك���ر  ال��ت��وايل مب�صاركة 
ع��ار���ص��ا م��ن 40 دول���ة م��ن خمتلف 

اأنحاء العامل.
واأك��د �صموه اأن دولة االإم��ارات كانت 
التي  ال�����دول  م��ق��دم��ة  يف  ت����زال  وال 
على  للحفاظ  الو�صائل  ب�صتى  تعمل 
الذي  االأم���ر  وال��ق��ي��م  الغني  ت��راث��ه��ا 
يحظى باحرتام وتقدير من العامل 
اأجمع اإ�صافة اىل م�صاهمتها املبا�صرة 
يف حماية الرتاث االإن�صاين امل�صرتك 
�صموه  ..وق���ال  وال�صعوب  االأمم  بني 
وملتقى  مهرجانا  ب��ات  امل��ع��ر���س  اإن 
مل��ح��ب��ي ال�����رتاث وال�����ص��ح��راء وه���واة 
وال�صعراء  اخل��ي��ل  ورك�����وب  ال�����ص��ي��د 
واملهتمني  وال�����ص��ل��ق  االإب�����ل  وحم��ب��ي 
ال��ط��ب��ي��ع��ة. وينظم  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
امل��ع��ر���س ن����ادي ���ص��ق��اري االإم������ارات 
بالتعاون والتن�صيق مع هيئة اأبوظبي 
بدعم  ويحظى  والثقافة  لل�صياحة 

ورعاية كل من مهرجان �صمو ال�صيخ 
للخيول  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور 
الوثبة  وم��زرع��ة  االأ���ص��ي��ل��ة  العربية 
الريا�صي  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س  �صتود 
و�صركة  لال�صتثمار  اأبوظبي  و�صركة 
ت��وازن التي ترعى ق�صم االأ�صلحة يف 

املعر�س.
ا�صتقطاب العديد  وجنح املعر�س يف 
يف  املرموقة  الدولية  املوؤ�ص�صات  من 
واحلفاظ  الرتاثية  ال�صياحة  جمال 
على احلياة الربية ومنها ال�صندوق 
احلبارى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال������دويل 
الربية  احل��ي��اة  م�صت�صاري  وجمعية 
العاملية  وال�����راب�����ط�����ة  ال�����دول�����ي�����ني 
للحفاظ  العاملي  واملجل�س  لل�صقارة 

على ال�صيد واحلياة الربية.
اأجنحة  يف  امل��ع��رو���ص��ات  وا���ص��ت��م��ل��ت 
تقليدية  �صيد  اأ�صلحة  على  املعر�س 
ال�صيد  ول�����وازم  وم���ع���دات  وح��دي��ث��ة 
الفرو�صية  وم�صتلزمات  بال�صقور 
واخل���ي���ل م���ن اك�����ص�����ص��وارات واأزي�����اء 
املتنقلة  ل��ل��م��ن��ازل  ومن����اذج  وغ��ريه��ا 
والتخييم  ال�صيد  اخلا�صة برحالت 
يف الرباري عدا الفعاليات الرتاثية 
وامل�صابقات  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والت�صوير  واالأدب  ال�صعر  يف  الفنية 
للفرو�صية  وع��رو���س  ال��ف��وت��وغ��رايف 
ال��ع��رب��ي��ة وحتليق  واأج���م���ل اخل��ي��ول 
ال�صقور وكالب ال�صيد ..اإ�صافة اإىل 
عر�س للم�صغوالت اليدوية الرتاثية 
العربية  ال��ق��ه��وة  واإع�����داد  و���ص��ن��اع��ة 
والفعاليات  االأن�صطة  م��ن  وغ��ريه��ا 

الرتاثية.
ويهدف ن��ادي ت��راث االإم���ارات الذي 
ال�صيخ  �صمو  ودع���م  ب��رع��اي��ة  يحظى 
اآل ن��ه��ي��ان ممثل  ���ص��ل��ط��ان ب��ن زاي����د 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة رئي�س 
الرتاث  على  املحافظة  اإىل  ال��ن��ادي 
االأجيال  وح��ف��ز  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��وي��ة 
على التم�صك برتاث االآباء واالأجداد 
والتقاليد  وال��ع��ادات  القيم  وغ��ر���س 

واملمار�صات االأ�صيلة يف نفو�صهم.
اأ���ص��اد وف���د م��ن منظمة االأمم  وق���د 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
واطلع  ال��ن��ادي  م��ق��ر  زار  اليون�صكو 
ع��ل��ى اأن�����ص��ط��ت��ه ب�����دوره وج���ه���وده يف 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

واإحياء الرتاث ال�صعبي.
العام  ال����ن����ادي ع��ل��ى م�����دار  وي��ن��ظ��م 
وامللتقيات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  امل���ئ���ات 
مراكزه  خ����الل  م���ن  وامل���ه���رج���ان���ات 
ومقاره يف اأبوظبي والعني و�صويحان 
وجزيرة ال�صمالية والقرى الرتاثية 
ورابطة  لل�صراع  االإم���ارات  ومدر�صة 
االأن�صطة  م��ن  ال��ع��دي��د  الفلك  ه���واة 
التي تر�صخ املوروث ال�صعبي وحتيي 
االأجيال  وت��رب��ط  ال����رتاث  م���ف���ردات 
بجيل االآباء واالأجداد لكي يحافظوا 

على الرتاث الوطني.
 2011 ال��ع��ام  بنهاية  ال��ن��ادي  ونفذ 
ما يزيد عن 500 ن�صاط من بينها 
دورته  يف  ال�صيفي  ال�صمالية  ملتقى 
م�صاركة  مب���ع���دل  ع�����ص��رة  ال��ث��ام��ن��ة 
طالب  و200  األ����ف����ني  ن���ح���و  ت��ب��ل��غ 
الثقافية  القوافل  وب��رام��ج  وطالبة 
وفعاليات  ال���دول���ة  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  يف 
القرى الرتاثية و�صباقات التجديف 
و�صباقات  ال�������ص���راع���ي���ة  وامل����ح����ام����ل 
اخل�����ي�����ول وال����ف����رو�����ص����ي����ة وال�����ق�����درة 
ال�صعبية  واالألعاب  الهجن  و�صباقات 

وغريها من االأن�صطة واملهرجانات.
و���ص��ارك ن���ادي ت���راث االإم�����ارات على 
من  ال��ع��دي��د  يف  اخل��ارج��ي  ال�صعيد 
واملهرجانات  وال��ل��ق��اءات  امل��ن��ت��دي��ات 
اأبرز من خاللها ال�صورة احل�صارية 
اإرث�����ه�����ا  ج�����ان�����ب  اإىل  ل��������الإم��������ارات 
عرب  املتوارث  والتاريخي  احل�صاري 
االأجيال من اأبرزها منتدى ال�صباب 
للرتاث  اأوروب���ا  �صرق  جلنوب  االأول 
العاملي الذي نظمته املنظمة العاملية 
للرتبية والعلوم والثقافة اليون�صكو 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
لليون�صكو  وال�صلوفاكية  الكرواتية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارت������ي ال��ث��ق��اف��ة يف 
ك��ل��ت��ا ال����دول����ت����ني. وحت����ر�����س دول����ة 
االإمارات على احلفاظ على موروثها 
ال��ث��ق��ايف وال���رتاث���ي م��ن خ���الل عدة 
ف��ع��ال��ي��ات ت��ن��ت��ظ��م يف ك���اف���ة اأن���ح���اء 
ال��دول��ة على م���دار ال��ع��ام م��ن بينها 
ال��رتاث��ي��ة وعرو�س  ال�����ص��ارق��ة  اأي����ام 
مدن  يف  الرتاثية  وال��ق��رى  املتاحف 
مثل  الرتاثية  واملهرجانات  ال��دول��ة 
ومهرجان  ل��ل��رط��ب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان 
باملنطقة  االإب������ل  مل���زاي���ن���ة  ال���ظ���ف���رة 
الغربية وم�صابقات ال�صيد بال�صقور 
و�صباقات اخليل والفرو�صية والقدرة 
ال�صراعية  وامل���ح���ام���ل  وال�����ق�����وارب 
وغريها  االأ�صيلة  العربية  والهجن 

من الفعاليات الرتاثية.
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القائم بالأعمال يف �صفارة الدولة بلبنان 
ي�صارك يف لقاء الرئي�ش الفل�صطيني
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حممود عبا�س �صفراء وروؤ�صاء بعثات الدول العربية املعتمدة 
 . لبنان  اإىل  زيارته  وذل��ك خالل  اللبنانية  لدى اجلمهورية 
الو�صاطة  على  العرب  ال�صفراء  الفل�صطيني  الرئي�س  واإطلع 
االأمرييكية لبدء املفاو�صات مع اإ�صرائيل اإ�صافة اىل مو�صوع 

امل�صاحلة الفل�صطينية الداخلية.

هيئة اآل مكتوم اخلريية توزع املري الرم�صانى على األفني و750 اأ�صرة فى باك�صتان 
•• دبى-وام:

بتوجيهات �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد ال مكتوم نائب حاكم دبى وزير املالية راعى هيئة ال مكتوم اخلريية قام 
وفد ميثل الهيئة خالل زيارته باك�صتان اال�صبوع املا�صى على مدى ثالثة اأيام بتوزيع املري الرم�صانى على األفني 

و750 اأ�صرة فى منطقة - جانكي�صار فى تاهتا.
وقال �صعادة مريزا ال�صايغ مدير مكتب �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم وع�صو جمل�س اأمناء هيئة اآل مكتوم 
اخلريية اإن كل اأ�صرة فى املتو�صط حواىل 10 اأفراد اإىل جانب ا�صتفادة 7 اآالف �صيدة وفتاة من االرامل وااليتام 
االأ�صر  15 الف وجبة بريانى معلبة خالل عملية ت�صلم  اأنه جرى توزيع  اإىل  اإ�صافة  من دفعات املري الرم�صانى 
للمري الرم�صانى. واأ�صاف �صعادته اإن املري الرم�صانى الذى مت توزيعه ي�صم اأربعة اآالف و500 كي�س اأرز عبوة 40 
كيلوجراما باإجماىل 180 طنا واأربعة اآالف كي�س طحني عبوة 40 كيلو جراما باإجماىل 180 طنا واأربعة اآالف 
و500 علبة �صمن باإجماىل 22.5 طن واأربعة اآالف كي�س �صكر عبوة 6 كيلوجرامات باإجماىل 27 طنا و9 اآالف 

�صندوق �صاى عبوة خم�صة كيلو جرامات باإجماىل 4.5 طن.

مرحبة مببادرة امل�شي ملركز اإمربيال كوليدج لندن لل�شكري

جمعية ال�صحوح ت�صيد برعاية اأم الإمارات ملر�صى ال�صكري
ال�����ص��ح��وح للرتاث  اأك�����دت ج��م��ع��ي��ة 
مع  املجتمعية  �صراكتها  ال��وط��ن��ي 
ك���ول���ي���دج لندن  اإم����ربي����ال  م���رك���ز 
امل�صرتك  التعاون  لتعزيز  لل�صكري 
امل�������ص���وؤول���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة يف  يف 
املجتمعية  ب��ال��ت��وع��ي��ة  امل�����ص��اه��م��ة 

ملر�س ال�صكري .
واأ����ص���اد ���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل را���ص��د بن 
ل��ق��ي��و���س ال�����ص��ح��ي رئ��ي�����س جمل�س 
الكرمية  بالرعاية  اجلمعية  ادارة 
الأم االمارات �صمو ال�صيخة فاطمة 
رئي�صة  االإم������ارات  اأم  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
الرئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي  االحت���اد 
االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى 
االأمومة  ملجل�س  االأع��ل��ى  الرئي�صة 
امل���رك���ز رفيع  وال��ط��ف��ول��ة جل���ه���ود 
يف  متخ�ص�س  باأبوظبي  امل�صتوى 
اإىل جانب  ال�صكري  واأبحاث  عالج 
بتدريب  خا�صة  بن�صاطات  القيام 
برامج  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  امل��م��ار���ص��ني 
ال�صحة العامة. واأ�صاد بن لقيو�س 
بجهود التوعية للوقاية من مر�س 
ال�صعيد  على  تبذل  التي  ال�صكري 
اأ�صهمت يف  االحتادي واملحلي التي 
مبر�س  االإ�صابة  ن�صبة  زي��ادة  عدم 
حدوث  من  الرغم  على  ال�صكري، 
االإ�صابة  ن�صب  يف  ملحوظة  زي��ادة 
يف الدول املجاورة، ح�صب تقديرات 
اأ�صبحت  االإم�������ارات  ب���ان  امل��ع��ن��ي��ني 
االآن يف املرتبة احلادية ع�صرة بعد 
عاملياً  الثانية  املرتبة  يف  ك��ان��ت  اأن 
ال�صكري،  مر�س  انت�صار  حيث  من 
بلغت  باملر�س  االإ�صابة  ن�صبة  واأن 
يف الدولة 5 .%18، مع االأخذ يف 
 ،6% العاملية  الن�صبة  اأن  االعتبار 
اأنها تزيد على ذلك يف العديد  اإال 
ثالثة  ب���ح���دود  ال���ع���امل  دول  م���ن 
اأ�صعاف واأك��ر . واأك��د بن لقيو�س 
دع����م اجل��م��ع��ي��ة مل���ب���ادرة امل���رك���ز يف 
امل�صي  على  املجتمع  اف��راد  ت�صجيع 
ال�صكري،  ح��م��ل��ة  وه����ي  ل��ل��وق��اي��ة 
معرفة، مبادرة ، التي تدخل عامها 
الكرمية  ال��رع��اي��ة  ال�����ص��اب��ع حت���ت 

ال����ور�����ص����ة ال�������ص���ي���ف���ي���ة ال���رتاث���ي���ة 
ال�صيد  برئا�صة  للمركز  باجلمعية 
حممد �صعيد اليتيم ال�صحي ع�صو 
اللجنة  رئ��ي�����س  االدارة  جم��ل�����س 
االع��الم��ي��ة واال���ص��ت��اذ ���ص��امل النار 
ال�صحي املدرب التنموي للعالقات 
العامة.  وقال اليتيم عقب الزيارة 
: يعد هذا املركز املتخ�ص�س الراقي 
فيما  املنطقة  م�صتوى  على  رائ���دا 
يخ�س التعامل مع مر�صى ال�صكري 
مدى  اجل��وان��ب  م��ت��ع��ددة  بطريقة 
ال��ع��م��ل يف مركز  احل���ي���اة وي��ت��ك��ون 
لل�صكري  ل��ن��دن  كوليدج  اإم��ربي��ال 
م��ن اأرب���ع���ة رك��ائ��ز م��رت��ب��ط��ة فيما 
التدريب   ، البحث  العالج،   : بينها 
والتثقيف وال�صحة العامة. واطلع 
وفد جمعية ال�صحوح على اجلهود 
ال���ت���ي ي���وف���ره���ا م���رك���ز اإم����ربي����ال 
للمر�صى  لل�صكري  لندن  كوليدج 
ال�صحية  الرعاية  م�صتويات  اأعلى 
املتخ�ص�صة ابتداء من الت�صخي�س 
االأويل اإىل التعامل مع امل�صاعفات 
ال�������ص���ك���ري ويتم  ب������داء  امل���رت���ب���ط���ة 
حتقيق هذا من خالل عدة مرافق 
ت�صم  ال�صامل  للت�صخي�س  داخلية 
والت�صوير  امل��وق��ع  يف  ال���دم  حتليل 
واأجهزة  ال��ع��ني  ل�����ص��ب��ك��ة  ال��رق��م��ي 
العني  ب�����ص��ب��ك��ة  ال���ل���ي���زر اخل���ا����ص���ة 
�صدى  ت��خ��ط��ي��ط  اآالت  واأح��������دث 
للك�صف  اجل���ه���د  وف��ح�����س  ال��ق��ل��ب 
القلب  اأمرا�س  اأعرا�س  عن  املبكر 
ويقوم املركز باإجراء اأبحاث معقمة 
ح���ول ال�����ص��ك��ري يف م��راف��ق��ه وذلك 
والتجهيزات  امل���راف���ق  مب�����ص��اع��دة 
املتطورة التي ي�صمها. ومن خالل 
قيامه ببحوث يف اأ�صباب انت�صار داء 
ال�صكري وبحوث اأ�صا�صية و�صريريه 
ال�صكري  داء  على  ترتكز  وجينية 
وتف�صيه يف دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ي���ه���دف م���رك���ز اإم���ربي���ال 
كوليدج لندن اإىل تدريب و تثقيف 
الطبية  املهن  الأ�صحاب  متوا�صل 

وعموم النا�س.

ف���اط���م���ة بنت  ال�������ص���ي���خ���ة  ل�������ص���م���و 
مبارك اأم االإمارات رئي�صة االحتاد 
االأعلى  الرئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي 
الرئي�صة  التنمية االأ�صرية  ملوؤ�ص�صة 
االأعلى ملجل�س االأمومة والطفولة 

اليوم  بعد  ي��ا���س،  مر�صى  حلبة  يف 
ي�صادف  ال����ذي  ل��ل�����ص��ك��ري  ال��ع��امل��ي 
ال���ث���اين  ن���وف���م���رب-ت�������ص���ري���ن   14
احلملة  ت�صتمل  كما  ع���ام،  ك��ل  م��ن 
على  املجتمع  اأف����راد  ت�صجيع  على 

ت��ت��م معاجلتهم يف  م��ري�����س،  األ���ف 
ك���ول���ي���دج لندن  ام����ربي����ال  م���رك���ز 
لل�صكري كما يتم تقدمي اخلدمات 
لنحو  وال��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
اإىل  م�����ص��رياً  �صخ�س،  األ���ف   160

ال�������ص���ك���ري، يف مركز  م���ر����س  م���ن 
لل�صكري  ل��ن��دن  كوليدج  اأم��ربي��ال 
يف اأب���وظ���ب���ي وت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى 15 
اأي موعد  الثاين  نوفمرب-ت�صرين 
اإم�������ِس 2013  احل����دث ال�����ص��ن��وي 

البنايات،  يف  ال�����ص��المل  ا���ص��ت��خ��دام 
االأول من  ي��وم  امل�صاعد،  ب��داًل من 

يوليو-متوز املقبل . 
على  ال�صحوح  جمعية  وف��د  واطلع 
 85 نحو  املركز يف معاجلة  جهود 

الرتكيز على املبادرات التي ت�صجع 
للوقاية  امل�صي  على  املجتمع  اأف��راد 

من مر�س ال�صكري .
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة امليدانية 
ب��ه��ا منت�صبو  ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ق���ام 

دكتوراة لباحث اإماراتي يف جمال التحكيم 
والو�صاطة من جامعة مغربية

القائم باأعمال �صفارة الدولة بتون�ش يح�صر ماأدبة ع�صاء للرئي�ش املرزوقي 

30 م�صاركًا مبلتقى احلمرية يف ور�صة 
لتعليم فن النحت على اجلب�ش

•• الرباط-وام:

ن��ال ال��ب��اح��ث االإم���ارات���ي ح�صني 
ع���ب���د ال����ع����زي����ز ال����ن����ج����ار درج�����ة 
الدكتوراة عن مو�صوع التحكيم 
والتوفيق  ال��و���ص��اط��ة  ون��ظ��ام��ي 
درا����ص���ة م��ق��ارن��ة ب���درج���ة ممتاز 
والتو�صية  ال�����ص��رف  مرتبة  م��ع 
احل�صن  ج��ام��ع��ة  م���ن  ب��ال��ط��ب��ع 
ال���ث���اين ب���ال���دار ال��ب��ي�����ص��اء كلية 

احلقوق باملغرب. 
واأ�صرف  العلمية  اللجنة  تراأ�س 
ال����دك����ت����ور عبد  ال���ب���ح���ث  ع���ل���ى 
وع�صوية  اهلل  ه��داي��ة  ال��ل��ط��ي��ف 
ال�����دك�����ت�����ور امل����ف���������ص����ل ال��������وايل 

•• ال�صارقة – الفجر : 

انتظم ثالثون م�صاركا من املنت�صبني 
ال�صيفي  احلمرية  ملتقى  لفعاليات 
احلمرية  ب����ن����ادي  ع�������ص���ر  ال���ت���ا����ص���ع 
الن�صاط  �صمن  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ث��ق��ايف 

والدكتور  ثابت  منري  والدكتور 
احلاج الكوري.

 وذك��������ر ال����ب����اح����ث االم������ارات������ي 
اأن  ال��ن��ج��ار  ال��ع��زي��ز  عبد  ح�صني 

الريا�صي  ال�صارقة  ملجل�س  ال�صيفي 
بور�صة عمل لتعليم فن النحت على 

اجلب�س.
وت��ع��د ال��ور���ص��ة ال��ت��ي ت��وا���ص��ل��ت على 
برنامج  ���ص��م��ن  اأ����ص���ب���وع���ني  م�����دى 
احلرف اليديوية الك�صاب امل�صاركني 
من  جديدة  وفنية  اإبداعية  مهارات 
احلايل  الن�صاط  وور���س  دورات  اأه��م 
وحققت لهم متعة وفائدة من خالل 
والنحت  احل���ف���ر  اأع����م����ال  مم���ار����ص���ة 
واملج�صمات  االع�����م�����ال  و����ص���ن���اع���ة 

باجلب�س .
ب���ه���دف تدريب  ال���ور����ص���ة   ون��ظ��م��ت 
امل�صاركني على كيفية اإنتاج جم�صمات 
ب��ا���ص��ت��خ��دام خ��ام��ة اجلب�س  ن��ح��ت��ي��ة 
وذلك من خالل اإعداد قوالب توؤخذ 
ح�صب هيئة �صكل املج�صم الذي �صيتم 

ت�صكيلة الحقا وذلك بهدف 

حماكم دبي تبداأ تدريب طاب ال�صيفي لعام 2013 
•• دبي– الفجر :

بداأت اإدارة املوارد الب�صرية يف حماكم 
لتدريب  ال�����ص��ن��وي  ال���ربن���ام���ج  دب����ي 
ال���ف���رتة  ال����ط����الب وال����ط����ال����ب����ات يف 
�صعار   حت��ت  اأق��ي��م  وال����ذي  ال�صيفية 
�صهر  مل�����دة  وذل������ك   ، ذات������ك  اك��ت�����ص��ف 
ك��ام��ل، حر�صا م��ن حماكم دب��ي على 
ال�صتغالل  للطلبة  الفر�صة  اإت��اح��ة 
علمياً  مفيد  ه��و  مب��ا  ال�صيف  ف��رتة 
واج��ت��م��اع��ي��اً وث��ق��اف��ي��اً وم��ه��ن��ي��اً. حيث 
تتنوع فعاليات هذا العام بني زيارات 
ع��ل��ى عدد  وت���دري���ب عملي  م��ي��دان��ي��ة 
من االإج��راءات االإداري��ة التخ�ص�صية 
ور�س  اإىل  باالإ�صافة  دب��ي،  يف حماكم 
ال��ع��م��ل وامل��ح��ا���ص��رات ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�������ص���رك���اء اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني وع���دد 
م��ن امل��وظ��ف��ني م��ن اأ���ص��ح��اب اخلربة 
عبدالواحد  واأك����د  دب����ي.  حم��اك��م  يف 
كلداري مدير اإدارة املوارد الب�صرية يف 
حماكم دبي اأن االإدارة حري�صة يف كل 
الطلبة ال�صتغالل  ا�صتقبال  عام على 
فرتة اإجارتهم ال�صيفية فيما يفيدهم 
غدا يف اختيار تخ�ص�صاتهم وحياتهم 
التي  الفعاليات  العملية، حيث تتنوع 
ال�صيفي  التدريب  برنامج  يت�صمنها 
تدريبية  وور���س  لهم فهناك رح��الت 
وتعليمية، التي �صت�صاهم يف اإك�صابهم 
امل��زدي من املعرفة واخل��ربة العملية 

للم�صتقبل القريب. 
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املخطرة: هيفاء عبدالرزاق عبداهلل خوري
 املخطر اليه : حممود حممد حممود احللبي احلوامده

 جمهول حمل االقامة
اعتبارا من   2013/1/110081 التوكيل  بالغاء  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
القانونية وحتذره  تاريخ ن�صر هذا االن��ذار واعتباره غري  منتج الآث��اره 
املدنية  امل�صئوليات  كافة  وحتمله  الن�صر  مبجرد  مبقت�صاه  العمل  من 
امللغي  التوكيل  تعامله مبوجب  ثبت  لو  الوجوه  واجلنائية ومن جميع 

بعد هذا التاريخ.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

•• تون�ض -وام:

القائم  املحمود  اح��م��د  خ��ال��د  �صعادة  ح�صر 
ماأدبة  تون�س  ل��دى  ال��دول��ة  �صفارة  ب��اأع��م��ال 
التون�صي  ال��رئ��ي�����س  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع�����ص��اء 

حممد املن�صف املرزوقي على �صرف الرئي�س 
الفرن�صي فرن�صوا هولند الليلة قبل املا�صية 
اجلمهورية  اإىل  الر�صمية  زي��ارت��ه  مبنا�صبة 
احمد  خ��ال��د  ���ص��ع��ادة  ح�صر  كما  التون�صية. 
ع��م��ل نظمت  ام�����س جل�صة  ���ص��ب��اح  امل��ح��م��ود 

لدعوة  تلبية  التاأ�صي�صي  الوطني  باملجل�س 
بن  م�صطفى  ال��دك��ت��ور  املجل�س  رئي�س  م��ن 
جعفر مبنا�صبة زيارة الرئي�س الفرن�صي اإىل 

تون�س.
 ح�صر هذه اجلل�صة اأع�صاء احلكومة ونواب 

املجل�س الوطني التاأ�صي�صي وروؤ�صاء عدد من 
والقائمون  بتون�س  الدبلوما�صية  البعثات 
ع���ل���ى اأه�������م م���وؤ����ص�������ص���ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
املرافق  والوفد  �صيا�صية  وطنية  و�صخ�صيات 

للرئي�س الفرن�صي. 

التحكيم  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
العادي  ل��ل��ق�����ص��اء  ك��ب��دي��ل  ل��ي�����س 
لدعمه  م��ن��ه��اج  اأو  ك��اأ���ص��ل��وب  ب��ل 
اإىل جانبه  والوقوف  وم�صاندته 
وت�صهيل  عنه  االأع��ب��اء  لتخفيف 
اأم����ام اخل�����ص��وم لبلوغ  ال��ط��ري��ق 
احل����ل مل���ا ي��ق��ع م���ن خ���الف���ات اأو 
الإرادتهم  طبقا  بينهم  منازعات 
ال��ذات��ي��ة ويف اأ���ص��رع وق��ت ممكن 
وب�����اأق�����ل ال���ت���ك���ال���ي���ف واحل���ف���اظ 
اأن  واأك���د  املهنية.  اأ���ص��راره��ا  على 
على  باحلفاظ  اإ�صتمر  التحكيم 
اأمثل  واأ���ص��ل��وب  كمنهج  منزلته 
التي  واملنازعات  اخلالفات  حلل 

تقع يف املعامالت التجارية. 
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حذر روبرت كولفيل املتحدث با�صم مفو�صية حقوق االن�صان التابعة 
لالمم املتحدة ام�س من اخلطورة البالغة والتداعيات الكبرية على 
الذى  الهجوم  التى يت�صبب فيها  حقوق االن�صان والو�صع االن�صانى 
لها على مدينة  التابعة  وامليلي�صيات  ال�صوري  النظام  قوات  به  تقوم 
الهجوم  اإن  كولفيل  وق��ال  بها.  املحيطة  واملناطق  ال�صورية  حم�س 
الذى يجرى وا�صتمرار القوات احلكومية بق�صف حم�س بالقذائف 
الآخر  وفقا  ام�س  �صباح  منذ  وحت��دي��دا  القدمية  مدينتها  وخا�صة 
واملفو�صة  االن�صان  حقوق  مفو�صية  لدى  بالغا  قلقا  يثري  التقارير 
الهجوم  اأن  املتحدث  واأو�صح  بيالى.  نافى  املتحدة  باالمم  ال�صامية 
الذى كان قد بداأ على حم�س منذ 28 يونيو املا�صى اأدى اإىل اأ�صرار 
اأحياء املدينة خا�صة حى اخلالدية الذى  16 من  باأكر من  بالغة 
الهجوم  ج��راء  اال�صابات  ع��دد  اأن  اإىل  الفتا  كبرية..  ب�صورة  ت�صرر 
اآالف  اأرب��ع��ة  و   2500 ب��ني  م��ا  ي��وج��د  م��ازال��ت غ��ري معلومة بينما 
مدنى بينهم ن�صاء واطفال حما�صرون فى املدينة ويعانون من نق�س 
وغريها  والكهرباء  وال��وق��ود  الغذائية  وامل���واد  ال�صرب  مبياه  كبري 
ال�صورية  املعار�صة  جمموعات  قيام  اإزاء  قلقه  عن  كولفيل  واأع���رب 
امل�صلحة بعملياتها من داخل املناطق ال�صكنية مطالبا كافة االطراف 
القانون  عليها  ين�س  ال��ت��ى  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ب��اح��رتام  ه��ن��اك  امل��ت��ح��ارب��ة 
االن�صانى الدوىل والعمل على جتنب �صقوط ال�صحايا من املدنيني 
اأمان ودون خوف من العنف  وال�صماح لهم باخلروج من املدينة فى 

اأو اال�صطهاد . 

مارجايو  جار�صيا  مانويل  خو�صيه  االإ�صباين  اخلارجية  وزير  رف�س 
التي جنمت عن  الدبلوما�صية  االأزم��ة  بعد  لبوليفيا  االعتذار  ام�س 
يف  مورالي�س  اإيفو  البوليفي  الرئي�س  طائرة  بتحليق  ال�صماح  ع��دم 
االإ�صباين  التليفزيون  واأك��د مارجايو يف مقابلة مع  اجل��وي.  املجال 
يف  ال�صابق  التقني  اخلبري  وج��ود  ح��ول  معلومات  تلقت  اإ�صبانيا  اأن 
اال�صتخبارات االأمريكية اإدوارد �صنودين املتهم بالتج�ص�س يف الواليات 
ال�صت  ال���دول  كانت  البوليفي.  الرئي�س  ط��ائ��رة  م��نت  على  املتحدة 
االأرجنتني  اأونا�صور وهي:  اأمريكا اجلنوبية  دول  االأع�صاء يف احتاد 
�صدقت  قد  و�صورينام  وفنزويال  واأوروج���واي  واالإك���وادور  وبوليفيا 
على اإعالن خالل اجتماع طارئ الليلة قبل املا�صية يطالب اإ�صبانيا 
وفرن�صا واإيطاليا والربتغال بتقدمي اعتذار علني على ما حدث مع 

مورالي�س بجانب تقدمي تو�صيحات عن الواقعة.

األغت حكومة باك�صتان اجلديدة احلري�صة على ان تبدو عازمة على 
كبح جماح اجلرمية والت�صدد املتزايدين حظرا على عقوبة االعدام 
يف خطوة نددت بها منظمة العفو الدولية بو�صفها �صادمة ورجعية 
150 دولة  ن��ادرة حيث ان نحو  اع��ادة عقوبة االع��دام  وتعد خطوة 

األغتها او اأوقفت العمل بها. 
العقوبة عام  ال�صابقة قد جمدت هذه  الباك�صتانية  وكانت احلكومة 
قرار  لكن  انذاك  بالقرار  عاملية  واأ�صادت منظمات حقوقية   2008
حميد  عمر  وق��ال  ح��زي��ران.  يونيو   30 يف  �صريانه  انتهى  التجميد 
احلالية  احل��ك��وم��ة  تعتزم  ال  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  با�صم  امل��ت��ح��دث  خ��ان 
متديد العمل بالقرار. وقال خان ان �صيا�صة حكومة رئي�س الوزراء 
اجلديد نواز �صريف تق�صي باعدام كل ال�صجناء الذين �صدرت اأحكام 
ويجب  ان�صانية  ال�صباب  عنهم  عفو  �صدر  من  با�صتثناء  باعدامهم 
وباك�صتان  االع���دام.  اأح��ك��ام  جميع  على  باك�صتان  رئي�س  ي�صدق  اأن 
من الدول التي ال تزال تتم�صك بهذه املمار�صة اىل جانب الواليات 
اأخرى. واليزال هناك ما  املتحدة وال�صني ونيجرييا واليمن ودول 
باالعدام يف ع�صرات  عليهم  �صخ�س حمكوم  االف  ثمانية  اىل  ي�صل 
الدولية  العفو  منظمة  ذكرته  ملا  وفقا  املزدحمة  البالد  �صجون  من 
باك�صتان  وتنفذ   .400 ان عددهم  وقالت احلكومة  لندن.  ومقرها 
االعدام �صنقا. وقالت منظمة العفو الدولية يف بيان هذا اال�صبوع ردا 
على �صائعات قبل اتخاذ القرار مادامت عقوبة االعدام مطبقة فانه 

ال ميكن ا�صتبعاد خطر اعدام اأبرياء.

عوا�صم

جنيف

ا�شالم اباد

مدريد

الفلبني ت�صرتط تعزيز
 الأمن للبقاء يف اجلولن 

•• مانيال-ا ف ب:

اعلنت الفيليبني ام�س انها �صتبقي جنودها ال340 العاملني يف اطار قوة 
على  املوافقة  متت  اذا  اجل��والن  يف  اال�صتباك  ف�س  ملراقبة  املتحدة  االمم 
تزويدهم با�صلحة ثقيلة حلماية انف�صهم وقال وزير اخلارجية الفيليبيني 
الربت ديل روزاريو يف بيان ان الرئي�س الفيليبيني بينينيو اكينو �صريف�س 
لطلبه  املتحدة  االمم  ا�صتجابت  اذا  الفيليبينيني  اجلنود  ب�صحب  اقرتاحا 

بتعزيز امنهم.
و�صالمة  ام��ن  بتعزيز  الفيليبني  مطالب  على  املوافقة  مت��ت  اذا  وا���ص��اف 
الفيليبني  ان  الرئي�س  اك��د  ال��دول��ي��ة  ال�صالم  حفظ  ق��وة  اط��ار  يف  جنودنا 
م�صتعدة البقاء م�صاركتها يف قوة االمم املتحدة ملراقبة ف�س اال�صتباك يف 
الفيليبينية  القوات  ان  املا�صي  ال�صهر  الفيليبيني  الرئي�س  اجلوالن. وقال 
حتتاج اىل ا�صلحة م�صادة للدبابات والطائرات وو�صائل حماية من اال�صلحة 
الكيميائية. ودفع ت�صاعد اعمال العنف �صد قوة االمم املتحدة ملراقبة ف�س 
اال�صتباك يف اجلوالن املنت�صرة يف هذه اله�صبة منذ 1974، بدول اخرى 

م�صاركة فيها اىل �صحب جنودها.
والنم�صا التي كانت تن�صر اكرب كتيبة يف اطار هذه القوة �صت�صحب يف نهاية 
فيليبينيا  جنديا   530 من  ق��وة  لتبقى  ال377  جنودها  احل��ايل  ال�صهر 

وهنديا.
واحتجاز مقاتلي املعار�صة ال�صورية هذا العام 25 جنديا فيليبينيا لفرتة 
وجيزة وا�صابة جندي بجروح دفعا ديل روزاريو اىل تو�صية اكينو ب�صحب 
الكتيبة  ب��ان  ق��رر  اكينو  ان  روزاري���و  دي��ل  وق��ال  املنطقة.  كافة اجلنود من 
الفيليبينية �صتبقى يف اجلوالن حتى 11 اب اغ�صط�س، وابقاء الكتيبة بعد 

هذا التاريخ �صيكون رهنا باالجراءات االمنية اال�صافية التي �صتوؤمن لها.

منظمة العفو: اإ�شرائيل متار�س البلطجة

الإ�صرائيليون مت�صائمون حول ال�صام مع الفل�صطينيني

املنظمات الأهلية الفل�صطينية حتذر من تدهور الأو�صاع الإن�صانية يف غزة
ال�صعب  اأب����ن����اء  ���ص��م��ود  ل��ت��ع��زي��ز 
م�صرية  وا�صتكمال  الفل�صطيني 
مواجهة  يف  ال���وط���ن���ي  ال���ك���ف���اح 

االحتالل.

واحل�صار  ل��الح��ت��الل  للت�صدي 
حتقيق  يف  ت���ك���م���ن  وال�������ع�������دوان 
الوطنية  وال����وح����دة  امل�����ص��احل��ة 
التفرغ  اجل  االنق�صام من  واإنهاء 

•• غزة -وام:

االأهلية  امل��ن��ظ��م��ات  �صبكة  ح���ذرت 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ة م������ن ت����ده����ور 
االإن�صانية يف قطاع غزة  االأو�صاع 
احل�صار  �صيا�صة  ا�صتمرار  ج���راء 
للعام  يتوا�صل  الذي  اال�صرائيلي 
ال�������ص���اب���ع ع���ل���ى ال����ت����وايل وال�����ذي 
ي�صكل عقابا جماعيا على ال�صعب 
�صافرا  وان���ت���ه���اك���ا  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
جنيف  ووثيقة  ال���دويل  للقانون 

الرابعة.
اإىل  بيانلها  يف  ال�صبكة  وا����ص���ارت 
االأيام  ي�صهده قطاع غزة هذه  ما 
من  الكثري  يف  وا���ص��ح  نق�س  م��ن 
االأ�صا�صية  وامل������واد  امل�����ص��ت��ل��زم��ات 
البناء  م����واد  ف��ي��ه��ا  وال�����ص��ل��ع مب���ا 
ال��ذي اثر ب�صورة  والوقود االأم��ر 
مناحي  ك�������ايف  ع����ل����ى  م����ب����ا�����ص����رة 
القطاع  واأوق���ع  احلياة  وتفا�صيل 

يف كارثة اإن�صانية حادة.
ال�صلع  نق�س  ا�صتمرار  ان  واأك��دت 
الوقود  ومنها  االأ�صا�صية  وامل���واد 
وت�صغيل  اليومية  للحياة  ال��الزم 

حم���ط���ة ال���ك���ه���رب���اء ي���دف���ع جتاه 
قطاعات  معاناة  وتفاقم  ت��ده��ور 
خمتلفة  وموؤ�ص�صاتية  اجتماعية 
اأب���رزه���ا ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي حيث 
واقع اخلدمات  �صيوؤثر ذلك على 
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��ر���ص��ى يف 
ال�صحية  وامل��رك��ز  وامل�صت�صفيات 
تاأثرياته  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وال�صرف  امل��ي��������������اه  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى 

ال�صحي.
و�صددت ال�صبكة على ان االحتالل 
الرئي�س  امل�صئول  هو  اال�صرائيلي 
وامل��ب��ا���ص��ر ع���ن ت��داع��ي��ات االأزم����ة 
اأبناء  ي��ح��ي��اه��ا  ال��ت��ي  االإن�����ص��ان��ي��ة 
العام  االأم���ني  ..مطالبة  القطاع 
ل������الأمم امل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي مون 
لرفع  واجل���اد  ال��ف��وري  بالتحرك 
عن  كامل������ة  ب�ص�����ورة  احل�����ص��ار 
اأجزاء  قطاع غ������زة ولي�س تفكيك 

منه.
ك���م���ا ط���ال���ب���ت امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل 
بتحمل م�صوؤولياته جتاه م�صائلة 
الدولية  املحاكم  اأم���ام  االح��ت��الل 
على انتهاكاته امل�صتمرة واملنظمة 

ملبادئ حقوق االإن�صان والعمل على 
ومقاطعته  االح��ت��الل  دول  ع��زل 

على خمتلف امل�صتويات.
ال�صبل  اأجن�����ع  ان  ع��ل��ى  و����ص���ددت 

�صمت ليبي ب�صاأن عزل مر�صي 
•• طرابل�ض-وكاالت:

امللفات،  البلدين يف عدد من  وت�صارك  وم�صر  ليبيا  بني  التقارب  اأن  يبدو 
جعل احلكومة الليبية تتمهل يف اإ�صدار موقفها النهائي بعد قرار اجلي�س 
�صدة  جديدة  موؤقتة  قيادة  وت��ويل  مر�صي،  حممد  الرئي�س  ع��زل  امل�صري 
احلكم يف م�صر . وتت�صابك خيوط اللعبة ال�صيا�صية بني البلدين اجلارين 
يف امللفات االأمنية وال�صيا�صية واالقت�صادية واالأبعاد االإ�صرتاتيجية، ف�صال 
اأو �صرا ، على حد تعبري  عن تاأثر ليبيا املبا�صر مبا يجري يف م�صر خريا 
اخلرباء ال�صيا�صيني. وقد ال ي�صتبعد من يتابع االأحداث ا�صتن�صاخ التجربة 
امل�صرية يف ليبيا يف ظل انت�صار ال�صالح، واتهام اإخوان ليبيا بعرقلة م�صار 
يف  الكبري  نفوذهم  ب�  يو�صف  ما  ب�صبب  واحلكومة،  العام  الوطني  املوؤمتر 

الدولة اجلديدة ، وهو ما يخ�صاه البع�س .
وجاءت ردود قيادات برملانية ليبية، متباينة حيال التطورات يف م�صر، حيث 
قال ع�صو املوؤمتر الوطني العام القيادي يف حزب اجلبهة الوطنية حممد 
زمالئه  م��ن  لكثري  اح��رتام��ه  رغ��م  االإخ����وان،  ل�صقوط  �صعيد  اإن��ه  التومي 
االإخوان الليبيني. وتوقع التومي اأن ينعك�س �صقوط االإخوان مب�صر اإيجابيا 
اأو�صاعهم، وبالتحول  اإىل مراجعة  ليبيا  اإخوان  داعيا  الليبي،  امل�صهد  على 
ما  م�صوؤولية  حّملهم  كما  واخل���ريي،  وال��دع��وي  االجتماعي  الن�صاط  اإىل 

يجري يف ليبيا ولو بح�صن نية .
ل�صاحلهم،  قوانني  ا�صت�صدار  وراء  بالوقوف  االإخ���وان  التومي  اتهم  كما 
والتخل�س من �صخ�صية رمبا كان قد يكون له دور يف بناء اجلي�س الوطني، 
يف اإ�صارة �صريحة اإىل اللواء عبد الفتاح يون�س الذي اغتيل يف 28 يوليو 
الراأي  بكتلة  الوطني  املوؤمتر  ع�صو  حذر  بينما  ذلك  ياأتي   .2011 متوز 
امل�صتقل ال�صريف الوايف من اأن تتحول ليبيا اإىل معرب اآمن لقيادات االإخوان 

الهاربة من م�صر.
من جهته قال ع�صو املوؤمتر الوطني بكتلة حتالف القوى الوطنية حممد 
ليبي  تاأ�صي�س جي�س  امل�صري، متمنيا  ال�صعب  اإرادة  ليبيا حترتم  اإن  بيرتو 
مع  ولي�صت  امل�صري  ال�صعب  مع  ليبيا  عالقة  اأن  م��وؤك��دا  بامل�صري،  �صبيه 

االأحزاب ال�صيا�صية.

••مو�صكو-يو بي اأي:

اإ���ص��رائ��ي��ل ام�����س اإىل  دع���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة 
اأن عملية  اإىل  ال�صرعي، م�صرية  اال�صتيطان غري  وقف 
م���اأزق خطري  ت��زال يف  ال  االأو���ص��ط  ال�صرق  الت�صوية يف 
وزارة  با�صم  املتحدث  عن  رو�صية  اإع��الم  و�صائل  ونقلت 
على  ال��و���ص��ع  ان  لوكا�صيفيت�س  ال��ك�����ص��ن��در  اخل��ارج��ي��ة 
يزال  االأو�صطية ال  �صرق  للت�صوية  الفل�صطيني  االجتاه 

يف ماأزق خطري.

واأ�صاف توؤثر �صلبيا على الو�صع اخلطوات االإ�صرائيلية 
الفل�صطينية  ال��ب��ي��وت  ت��دم��ري  م��ث��ل  اجل���ان���ب  اح���ادي���ة 
وم�صادرة االأرا�صي واإجراء عمليات ع�صكرية يف االأرا�صي 

الفل�صطينية مع اعتقال مواطنني فل�صطينيني .
بالق�صف  كذلك  تندد  مو�صكو  اأن  لوكا�صيفيت�س  واأك��د 
قطاع  يف  املقاتلني  قبل  من  اإ�صرائيل  على  ال�صاروخي 
غزة. ي�صار اىل ان وزير اخلارجية االمريكي جون كريي 
يقوم بجوالت مكوكية بني الفل�صطينيني واال�صرائيليني 

ال�صتئناف املفاو�صات املتوقفة منذ العام 2008.

اأوباما يتعهد بتعزيز التعاون مع اجلزائر 
املتحدة تظل  الواليات  اأن  اأوباما  واأ�صاف   .
ملتزمة بتو�صيع تعاوننا الوثيق يف امليدانني 

ال�صيا�صي واالقت�صادي .
وح���ي���ا اأوب����ام����ا ال������دور ال�����ذي ت�����ص��ط��ل��ع به 
اجلزائر يف املكافحة العاملية لالإرهاب وقال 
ن��ح��ن ع��ل��ى وع���ي ك��ب��ري ب��اأخ��ط��ار التطرف 
ال�صعب  واأن  املنطقة  يف  اأو  بلدكم  يف  �صواء 
االأمريكي اإىل جانبكم واأنتم تواجهون هذا 
التهديد وتابع اإنني اأعرب لكم عن عرفاين 
اال�صتقرار  يخ�س  فيما  اجل��زائ��ر  الل��ت��زام 

واالأمن االإقليميني .

•• اجلزائر-يو بي اأي:

اأوباما  ب����اراك  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ت��ع��ه��د 
ب���االل���ت���زام ب��ت��و���ص��ي��ع ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق مع 
اجلزائر يف املجالني ال�صيا�صي و االقت�صادي. 
وقال يف ر�صالة تهنئة بعث بها اإىل الرئي�س 
مل��ن��ا���ص��ب��ة احتفال  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
لالإ�صتقالل   51 بالذكرى  ام�س  اجل��زائ��ر 
1962( ال ي�صعني بهذه  )5 متوز-يوليو 
ارتياحي  عميق  ع��ن  اأع���رب  اأن  اإال  املنا�صبة 
لل�صراكة املتينة والثقة املتبادلة بني �صعبينا 

مو�صكو تدعو اإ�صرائيل اإىل وقف ال�صتيطان 

وح��ت��ى اخل��ام�����ص��ة م�صاًء  ���ص��ب��اح��اً 
اأي����ام اجل��م��ع��ة، ح��ني ي��ت��م تنظيم 

االحتجاجات االأ�صبوعية.
برنامج  وق��ال فيليب لوثر مدير 
افريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 
اإن  ال���دول���ي���ة  ال��ع��ف��و  يف م��ن��ظ��م��ة 
عائلتها  م���ع  ت��ت��ع��ر���س  ال��ت��م��ي��م��ي 
حملة  اإىل  ال��ق��روي��ات  وزميالتها 
�����ص����ارم����ة م����ن امل�������ص���اي���ق���ات هي 
انتهاكات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  يف  االأح�������دث 
وينبغي  �صدها،  االإن�����ص��ان  ح��ق��وق 
على  التع�صفية  القيود  ه��ذه  رف��ع 
املوجهة  ال��ت��ه��م  واإ���ص��ق��اط  ال��ف��ور 

�صدها .
واأ�صاف لوثر اأن التميمي وحمادة 
يف  االأ���ص��ا���ص��ي  حقهما  م��ن  ُحرمتا 
االأرا�صي  على  �صلمياً  االح��ت��ج��اج 
ال�����ت�����ي اح���ت���ل���ه���ا امل�������ص���ت���وط���ن���ون 
اال����ص���رائ���ي���ل���ي���ون ب��ط��ري��ق��ة غري 
�صرعية، يف حني ا�صتخدم الق�صاء 
زائفة  قانونية  اأدوات  اال�صرائيلي 
حقهما  ممار�صة  على  ملعاقبتهما 
االحتجاج  يف  االأ�صا�صي  االإن�صاين 

ال�صلمي .

•• القد�ض املحتلة-لندن-وكاالت:

اال�صرائيليني  ارب��اع  ثالثة  يعترب 
انه لن يكون من املمكن التو�صل 
اىل اتفاق �صالم مع الفل�صطينيني 
يف حال ا�صتئناف املفاو�صات املعلقة 
منذ قرابة ثالث �صنوات، بح�صب 

ا�صتطالع للراي ن�صر ام�س.
وردا على �صوؤال يف حال ا�صتئناف 
امل��ف��او���ص��ات ه���ل ت��ع��ت��ق��د ان����ه من 
ات���ف���اق  اىل  ال���ت���و����ص���ل  امل���م���ك���ن 
ن���ه���ائ���ي م����ع ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني؟ ، 
�صملهم  مم���ن   71،6% اج�����اب 
مقابل  ب���ال���ن���ف���ي  اال�����ص����ت����ط����الع 
هذا  م��ث��ل  اع����ت����ربوا   21،7%
يعرب  مل  بينما  مم��ك��ن��ا،  االت���ف���اق 

الباقون عن راي.
واال����ص���رائ���ي���ل���ي���ون اك�����ر ت���ف���اوؤال 
ا�صتئناف  ف����ر�����س  ازاء  ب��ق��ل��ي��ل 
الفل�صطينيني  م���ع  امل���ف���او����ص���ات 
وذل����ك ب��ع��د اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها 
االم��ريك��ي جون  وزي��ر اخلارجية 
ال��ذي ق��ام بخم�س جوالت  ك��ريي 
على املنطقة منذ توليه مهامه يف 

�صباط-فرباير.
ان  اىل  اال�����ص����ت����ط����الع  وا�������ص������ار 
اال�صرائيليني  م����ن   50،9%
يعتربون ان املفاو�صات �صت�صتانف 
مقابل %30 يرون العك�س، بينما 

مل يدل الباقون براي حمدد.

االو�صط  ال�����ص��رق  يف  م��ارات��ون��ي��ة 
ت����ق����دم يف  وا�������ص������ار اىل حت���ق���ي���ق 
عملية ال�صالم لكن دون التو�صل 
ا�صتئناف  اج����ل  م���ن  ات���ف���اق  اىل 

املفاو�صات.
العفو  منظمة  اتهمت  ذل���ك،  اىل 
اال�صرائيلية  ال�صلطات  ال��دول��ي��ة 
و�صفتها  م����ا  مب���م���ار����ص���ة  ام�������س 

ا�صتطالع �صابق �صمل ا�صرائيليني 
الثالثاء  ن�����ص��ر  وف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
اال�صرائيليني  ث��ل��ث��ي  ان  واظ��ه��ر 
والفل�صطينيني )%68 و69% 
اقامة  ف��ر���س  ي��ع��ت��ربون  ت��ب��اع��ا( 
جانب  اىل  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  دول�������ة 

ا�صرائيل �صعيفة او معدومة.
مهمة  االح���������د  ك�������ريي  وان������ه������ى 

ن�صرته  ال��ذي  اال�صتطالع  و�صمل 
اال�صرائيلية  ه����اي����وم  ���ص��ح��ي��ف��ة 
ا�صرائيلي  ي��ه��ودي   500 ق��راب��ة 
مما ي�صتثني العرب اال�صرائيليني 
من   20% ي�������ص���ك���ل���ون  ال�����ذي�����ن 
ال�����ص��ك��ان. وح����دد ه��ام�����س اخلطاأ 

ب4،4%.
نتائج  اال�����ص����ت����ط����الع  وي�������وؤك�������د 

الق�صائية  وامل�صايقة  بالبلطجة 
مدافعة  فل�صطينية  نا�صطة  بحق 
عن حقوق االإن�صان، وو�صعها رهن 
من  ملنعها  جزئية  ج��ربي��ة  اق��ام��ة 

امل�صاركة يف احتجاجات �صلمية.
ن����ارمي����ان  اإن  امل���ن���ظ���م���ة  وق����ال����ت 
املحاكمة  تنتظر  ال��ت��ي  التميمي 
االأ�����ص����ب����وع امل���ق���ب���ل، اع���ُت���ق���ل���ت مع 
يف  ح��م��ادة  رن��ا  النا�صطة  زميلتها 
28 حزيران-يونيو املا�صي، حني 
ن��ّظ��م ���ص��ك��ان ق��ري��ة ال��ن��ب��ي �صالح 
�صمال  ال��واق��ع��ة  الفل�ص��طينية، 
تظاهرة  اهلل،  رام  م��دي��ن��ة  غ���رب 
اأرا�صيهم  ف��ق��دان  على  احتجاجاً 
بعد قيام م�صتوطنني باال�صتيالء 

عليها.
ا�صرائيليني  ج��ن��وداً  اأن  واأ���ص��اف��ت 
اع�������ت�������ق�������ل�������وا ال�����ن�����ا������ص�����ط�����ت�����ني 
الفل�صطينيتني، التميمي وحمادة، 
ب��ع��د ت��ه��دي��ده��م��ا ب��االع��ت��ق��ال ما 
اتهاهما  ومت  املنطقة،  ت��غ��ادرا  مل 
ع�صكرية  منطقة  ب��دخ��ول  الح��ق��اً 

مغلقة .
حمكمة  اأن  اإىل  املنظمة  واأ���ص��ارت 
ا���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ام������رت ب���ع���د اخ����الء 
�صبيل النا�صطتني الفل�صطينيتني 
و�صعهما  املا�صي،  االثنني  بكفالة 
ره��ن االق��ام��ة اجل��ربي��ة اجلزئية 
التي متنعهما من مغادرة منزيل 
التا�صعة  ال�صاعة  م��ن  عائلتيهما 

قائد اجلي�ش الإ�صرائيلي: عزل مر�صي هزة اأر�صية 
 •• القد�ض املحتلة-وكاالت: 

الرئي�س  ع��زل  اأ�صكنازي  غابي  ال�صابق  االإ�صرائيلي  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  و�صف 
امل�صري حممد مر�صي بالهزة االأر�صية، يف حني قال وزير اإ�صرائيلي اإن ما حدث 
هو �صاأن م�صري داخلي.  يف هذه االأثناء، اأمر رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي بنيامني 
يف  احلا�صلة  التطورات  ب�صاأن  �صحافية  مقابالت  اإج���راء  بعدم  وزراءه  نتنياهو 
م�صر. ففي تعليقه على عزل اجلي�س امل�صري ملر�صي، قال اأ�صكنازي لو�صائل اإعالم 
اإ�صرائيلية اإن ما �صماه الثورة االأخرى يف م�صر هي هزة اأر�صية ، وقال ما نراه يف 
العامل العربي لي�س اأقل من هزة اأر�صية . واأ�صاف اأ�صكنازي اأن�صح بتوخي احلذر، 
يعرفون  براأيي يف م�صر ال  الأن��ه  �صيحدث، وكذلك  ه��ذا  اأن  نعتقد  نكن  الأننا مل 
انعكا�صات  هناك  تكون  اأن  ال�صابق  االإ�صرائيلي  امل�صوؤول  وا�صتبعد   . �صيحدث  ما 

فورية على اإ�صرائيل جراء عزل مر�صي، وذلك تعقيبا على م�صوؤولني اإ�صرائيليني 
�صرحوا خالل اليومني املا�صيني باأنهم يتح�صبون من هجمات منظمات جهادية 
اإ�صرائيلية. وحذر من رد فعل حمتمل من جانب جماعة  اأه��داف  يف �صيناء �صد 
االإخوان امل�صلمني، وقال اإنه يعتقد اأن االأمور مل تنتِه و اأن�صح مبتابعة ما �صيفعله 
االإخوان امل�صلمون، ويبدو يل اأنه ينتابهم نوع من ال�صدمة االآن . بدوره قال وزير 
احلرب االإ�صرائيلي االأ�صبق ع�صو الكني�صت بنيامني بن األيعازر من حزب العمل 
اإن مر�صي ان�صغل خالل العام االأخري فقط  املعار�س الإذاعة اجلي�س االإ�صرائيلي 
بتعيني اأن�صاره يف اأركان احلكم. واأ�صاف بن األيعازر، اأن الهزة يف م�صر �صت�صتمر 
ولي�س مهما من �صينتخب، وذلك اإىل حني عودة م�صر لت�صتقر اإىل نواتها املبنية 
على اأ�صا�س علماين. يف �صياق مت�صل، قال وزير املوا�صالت ي�صرائيل كات�س الإذاعة 

اجلي�س االإ�صرائيلي اإننا ال نتطرق ملا يحدث هناك فهذا �صاأن م�صري .

يوؤكد  فيينا  يف  م�صر  ممثل 
منطقة  اإنلل�للصللاء  �للصللرورة 
النووية  الأ�صلحة  من  خالية 

•• فيينا-وام:

ل���دى النم�صا  امل�����ص��ري  ال�����ص��ف��ري  اأك���د 
املنظمات  ل����دى  ال���دائ���م  وم��ن��دوب��ه��ا 
ال���دول���ي���ة يف ف��ي��ي��ن��ا خ��ال��د ���ص��م��ع��ة ان 
ال��ن��ووي��ة خا�صة  اال���ص��ل��ح��ة  خم��اط��ر 
خالية  غ��ري  ت��زال  ال  التي  املناطق  يف 
راأ�صها  وعلى  ال��ذري��ة  التهديدات  من 
تتطلب  االو�����ص����ط  ال�������ص���رق  م��ن��ط��ق��ة 
توافق  م���ا  بتنفيذ  االم����ني  االل���ت���زام 
ال�صفري  ال��دويل. ودع��ا  املجتمع  عليه 
انعقاد  �صرعة  اىل  كلمتة  يف  امل�صري 
املوؤمتر اخلا�س بان�صاء منطقة خالية 
من اال�صلحة النووية وا�صلحة الدمار 
االو�صط  ال�صرق  يف  االخ��رى  ال�صامل 
ال���ع���ام اجل�������اري. وفيما  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
ال�صفري  ق��ال  ال��ن��ووي  ب��االأم��ن  يتعلق 
�صمعة ان االمن النووي رغم انه يظل 
م�صوؤولية وطنية باال�صا�س اال انه لكي 
تكون اجراءات االمن النووي مت�صقة 
�صياغة  مبكان  االهمية  فمن  وفعالة 
االم���ن ال��ن��ووي يف اط���ار ج��ه��ود او�صع 
اهداف  لتحقيق  ال����دويل  للمجتمع 

نزع ال�صالح ومنع االنت�صار النووي .

اأملانيا توؤكد اأنها ل تتج�ص�ش 
على الوليات املتحدة 

•• برلني-وام:

اأك�����د وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة االأمل������اين هانز 
املخابرات  ج��ه��از  ان  ف��ري��دري�����س  بيرت 
الواليات  داخ��ل  يتج�ص�س  ال  ب��الده  يف 
بيلد  ل�صحيفة  ال��وزي��ر  وق��ال  املتحدة 
اإىل  اإ���ص��ارة  يف  ام�س  ال�صادرة  االأملانية 
اأعمال  ب�صاأن  ال�����ص��ادرة  التقارير  اآخ��ر 
التج�ص�س االأمريكية يف اأملانيا  ان االإدارة 
لعمليات  جم����اال  ل��ي�����ص��ت  االأم��ري��ك��ي��ة 
االأملانية  املخابرات  جانب  من  جت�ص�س 
باأن  اعتقاده  عن  فريدري�س  واأع���رب   .
االأم��ري��ك��ي��ني يفعلون ك��ل م��ا ت��ق��وم به 
حتديدا  اأنها  اأي  بلد  كل  يف  املخابرات 
ت��راق��ب ب��دق��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تتدفق 
داخل اأرا�صيها. وقال اأنه �صيت�صح بعد 
ال�صاأن  بهذا  �صتجري  التي  املباحثات 
االأ�صابيع  خالل  املتحدة  الواليات  مع 
االأملانية  ال��روؤي��ة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  املقبلة 
املتحدة  ال��والي��ات  طريقة  مع  تتوافق 
يف الو�صائل املتبعة اأم ال. وذكرت وكالة 
االأنباء االأملانية ان فريدري�س �صيتوجه 
املقبل  االأ�صبوع  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل 
التي  التج�ص�س  ف�صيحة  خلفية  على 
ب��ه��ا وا���ص��ن��ط��ن ع��ل��ى دول منها  ق��ام��ت 

اأملانيا و�صيلتقي مبمثلني امريكيني.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة بوف ولني 

لال�صت�صارات الدولية للتاأمني ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1171488 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
علي حم�صن م�صري الهاملي من 43% اىل %6٧

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حنيف راوتر جليمون بلكوتاتيل

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10836 بتاريخ 2013/7/6   

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم CN 1160784 باال�صم التجاري نور اخلري خلدمات 
االنرتنت بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صفوة للرعاية 

CN 1415770:ال�صحية ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة م�صطفى احلاج عبداهلل مالك )%51(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل ح�صن الهادي الظاهري

مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الربج الذهبي 

CN 1078358:العمال الديكور ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل �صم�س خلفان املرزوقي )%51(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صهيل �صليمان رم�صان

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرطبات دجلة 

رخ�صة رقم:CN 1091839 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة را�صد طاحو�س را�صد طاحو�س النعيمي )%100(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد جمعه �صقر الزعابي
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10836 بتاريخ 2013/7/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ربيعة لاللكرتونيات 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1030288 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبدالعزيز حممد ح�صن املرزوقي )%51(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/عبداهلل را�صد عبداهلل اجل�صا�صي
تعديل ورثة/حذف نا�صر عبداهلل را�صد عبداهلل اجل�صا�صي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الغذائية واخل�صروات  ال�ص�����ادة/عامر خوري للمواد  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

والفواكه رخ�صة رقم:CN 1082752 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد ابراهيم يو�صف ابراهيم اخلوري من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد ابراهيم يو�صف ابراهيم اخلوري من 0% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/يو�صف احمد حممودي زاده من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/يو�صف احمد حممودي زاده من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل ٧2.8*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري:من/عامر خوري للمواد الغذائية واخل�صروات والفواكه
AMER KHOORY FOR FOODSTUFF FRUITS & VEGETABLE

اىل/بقالة عامر خوري ذ.م.م
BAQALT AMER KHOORY

تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة )4٧11003(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10836 بتاريخ 2013/7/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فا�صن غالريي

 رخ�صة رقم:CN 1166726 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عبداهلل زيد النعيمي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صلطان مبخوت حم�صن عمران الهاجري
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/فا�صن غالريي
FASHION GALLERY

اىل/�صقور املدينة للهواتف املتحركة
CITY FALCON MOBILE PHONES

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4٧41011(
تعيديل ن�صاط/حذف بيع احللي واالك�ص�صوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4٧٧1110(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لت�صليح  احلق  نور  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كهرباء ال�صيارات رخ�صة رقم:CN 1103043 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/حمل نور احلق لت�صليح كهرباء ال�صيارات
NOOR AL HAQ ELECTRICAL WORKSHOP

اىل/حمل املنارة لتجارة قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة
AL MANARA AUTO USED SPARE PARTS TRADING EST

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة قطع الغيار امل�صتعملة لل�صيارات )4530003(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صالح كهرباء ال�صيارات و�صحن البطاريات )4520005(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  االقت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/رمال ال�صالمات للمقاوالت 

العامة رخ�صة رقم:CN 1372620 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/رمال ال�صالمات للمقاوالت العامة
ROMAL AL SALAMAT GENERAL CONTRACTING

اىل/رمال ال�صالمات لل�صيانة العامة
RIMAL AL SALAMAT GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  االقت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
للمقاوالت  الكنديون  ال�ص�����ادة/املقاولون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1060061 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.80*2.28

تعديل ا�صم جتاري:من/املقاولون الكنديون للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م
CANADIAN ELECTRICAL CONTRACTORS LLC

اىل/الكنديون املميزون لل�صيانة العامة ذ.م.م
CANADIAN PROFESSIONAL GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف املقاوالت الكهربائية )4220904(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10836 بتاريخ 2013/7/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوبر ماركت ار�س العرب 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1023566 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 6*1 اىل 8*60

تعديل ا�صم جتاري:من/�صوبر ماركت ار�س العرب ذ.م.م
ARAB LAND SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة ار�س العرب ذ.م.م
ARAB LAND GROCERY LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة )4٧11003(
تعديل ن�صاط/حذف جممع ا�صتهالكي )�صوبر ماركت( )4٧11002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10836 بتاريخ 2013/7/6   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/نت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1146098:فيجن انرتنت كافيه رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10836 بتاريخ 2013/7/6   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التوحيد للدراجات الهوائية
 رخ�صة رقم:CN 1046954 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جي جي 

اآي ريتيل للتجارة العامة �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 2
 رخ�صة رقم:CN 1231521 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

CN 1184363:املدى البعيد رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�صحراء  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة جبل  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1131134:العمال االملنيوم والزجاج رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يعقوب �صالح حمد احمد العلوي )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف خليفة حديد مبارك ال�صادري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبدالغفور مانكاد افات بوتوفيتيل

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

CN 1102896:بعلبك رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة - االأ�صل والفرع
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10836 بتاريخ 2013/7/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �صقر االمارات للمقاوالت 

العامة رخ�صة رقم:CN 1114690 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صامل �صعيد خلف �صعيد الكعبي )%100(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد فرحان حممد جار اهلل االحبابي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من العني العني �صناعية العني بناية مبارك حممد �صاملني املن�صوري 
اىل العني العني �صارع خليفة ال�صوق بناية �صعيد حممد الكليلي العامري

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�صياحة والثقافة بان ال�صادة/مطعم 
 TL09287 رقم  ال�صياحية  الرخ�صة  ويحملون  البالزو 
اىل/  التجاري  اال�صم  تغيري  بطلب  لدينا  تقدموا  قد 

مطعم كيا هوان
االجراء  هذا  على  االعرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�صبوع ميالدي من تاريخ 
اي  الهيئة غري م�صوؤولة عن  ن�صر هذا االعالن واال فان 
�صت�صتكمل  املده حيث  انق�صاء هذه  بعد  او دعاوي  حقوق 

االجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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بوليفيا تلوح باإغاق ال�صفارة الأمريكية املجل�ش الد�صتوري يرف�ش ت�صديد نفقات حملة �صاركوزي 
•• كو�صابامبا-وكاالت:

لوح الرئي�س البوليفي اإيفو مورالي�س بنيته اإغالق �صفارة الواليات املتحدة االأمريكية يف بالده ردا على ما 
اأ�صماه ال�صغط الذي مار�صته وا�صنطن على اأربع دول اأوروبية منعت موؤقتا حتليق طائرته فوق اأرا�صيها 

لال�صتباه بوجود موظف اال�صتخبارات االأمريكي ال�صابق اإدوارد �صنودن على متنها.
وقال مورالي�س يف حديثه اإىل موؤيديه مبدينة كو�صابامبا اإن بالده لي�صت يف حاجة لل�صفارة االأمريكية ، 
حيث التقى يف املدينة نف�صها عددا من زعماء اأمريكا اجلنوبية الذين جتمعوا لدعمه والإظهار الت�صامن 

بعد تاأجيل عودته اإىل بالده.
اأ�صا�س لها باأن �صنودن كان على منت  اإن الواليات املتحدة دّبرت احلادث ب�صبب �صكوك ال  وقال مورالي�س 
الطائرة، وا�صفا احلادث باأنه اإ�صاءة لبوليفيا والأمريكا الالتينية جميعها وكان الرئي�س مورالي�س قد هبط 
م�صاء االأربعاء يف الباز بعد 13 �صاعة من الهبوط اال�صطراري و17 �صاعة طريان، اإثر اال�صتباه باأنه كان 

ينقل معه م�صت�صار املعلوماتية االأمريكي الهارب اإدوارد �صنودن.

•• باري�ض-ا ف ب:

رف�����س امل��ج��ل�����س ال��د���ص��ت��وري ح�����ص��اب��ات حملة 
ن��ي��ك��وال ����ص���ارك���وزي ال��رئ��ا���ص��ة ل��ع��ام 2012، 
الفرن�صي  ل��ل��رئ��ي�����س  ق��ا���ص��ي��ة  ���ص��رب��ة  م��وج��ه��ا 
ال�����ص��اب��ق ال����ذي اع��ل��ن ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه م��ن الهيئة 
ال���ت���ع���ب���ري يف ح����ني تكر  ال����ص���ت���ع���ادة ح���ري���ة 
ال�صيا�صية.  احلياة  اىل  عودته  حول  التكهنات 
بو�صفه  املجل�س  يف  الع�صو  �صاركوزي  واعلن 
ا�صتقالته  بر�س  فران�س  لوكالة  �صابقا،  رئي�صا 
من هذه الهيئة ال�صتعادة حرية التعبري امام 

لالنتخابات الرئا�صية يف 2017، من االحتاد 
املر�صح  نفقات  حتمل  �صعبية  حركة  اج��ل  من 
ال��ت��ي مل ت�����ص��دد. واع��ل��ن زع��ي��م احل����زب جان 
االثنني  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اط���الق  كوبيه  فرن�صوا 
حملة م�صاركة وطنية كربى وهي املرة االوىل 
ي�صل  نفقات حملة مر�صح  فيها  ترف�س  التي 
الرئا�صية  الثانية من االنتخابات  ال��دورة  اىل 
وك����ان ����ص���ارك���وزي ح��ت��ى اخل��م��ي�����س ع�����ص��وا يف 
الرئي�صني  غ����رار  ع��ل��ى  ال��د���ص��ت��وري  امل��ج��ل�����س 
وجاك  دي�صتان  جي�صكار  ف��ال��ريي  ال�صابقني 

�صرياك حتى وان مل ي�صاركا يف اعماله.

على  عنه  الناجمة  والعواقب  الو�صع  خطورة 
املجل�س  وق���رار   . وال��دمي��وق��راط��ي��ة  املعار�صة 
الد�صتوري يحرم �صاركوزي من ت�صديد الدولة 
م��ب��ل��غ ع�����ص��رة م��الي��ني ي����ورو ل��ن��ف��ق��ات حملته 
االنتخابية وينعك�س �صلبا على االو�صاع املالية 
ال�صيئة حلزبه االحتاد من اجل حركة �صعبية 
)مي���ني( ال���ذي اع��ل��ن ان���ه ���ص��ي��در���س اال�صبوع 
الوزراء  رئي�س  وطلب   . العواقب  كافة  املقبل 
مع  يتناف�س  قد  ال��ذي  فيون  فرن�صوا  ال�صابق 
���ص��ارك��وزي يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة التي 
ينظمها اليمني يف 2016 الختيار مر�صحها 

مئات القتلى واجلرحى يف ا�صتباكات بكي�صمايو 
•• مقدي�صو-ا ف ب:

اعلنت وكالة تابعة لالمم املتحدة ام�س ان املعارك التي يتواجه فيها عدد 
ا�صفرت عن  ال�صومال،  كي�صمايو جنوب  احل��رب يف مرفاأ  زعماء  كبري من 

�صقوط 71 قتيال على االقل يف حزيران يونيو املا�صي.
وقالت منظمة ال�صحة العاملية يف بيان ان املعارك الطاحنة االخرية ما زالت 

توؤثر على املدنيني وعلى امل�صاعدة االن�صانية يف منطقة جوبا ال�صفلى .
واو�صحت املنظمة ان 71 �صخ�صا قتلوا خالل �صهر حزيران يونيو وحده 

واكر من 300 اآخرين جرحوا.
او بينهم مقاتلون  املدنيني  القتلى من  اذا كان كل  الوكالة ما  ومل تو�صح 
اح�صائها  الدولية من  الوكالة  التي متكنت  وت�صم هذه احل�صيلة اجلثث 

بنف�صها.
ان  كي�صمايو  م��رف��اأ  يف  للعالج  وح��دة  اق��ام��ت  التي  نف�صها  املنظمة  وق��ال��ت 

املعارك ادت اىل �صقوط عدد اكرب من ال�صحايا بالتاأكيد.
واجربت هذه املواجهات منظمة ال�صحة العاملية على وقف حملة التلقيح 

�صد �صلل االطفال يف املنطقة بينما ظهر هذا املر�س جمددا يف ال�صومال 
للمرة االوىل منذ �صت �صنوات. وقالت منظمة ال�صحة العاملية يف بيان ان 
كي�صمايو تبقى منطقة متقلبة تت�صاعد فيها املعارك بني الف�صائل املتناحرة 

والهجمات بقنابل يدوية وانفجار االلغام امل�صادة لالفراد.
ال�صابق  املعقل  كي�صمايو  على  ال�صيطرة  ا�صهر  منذ  ع��دة  ف�صائل  وتتنازع 
للمتمردين يف حركة ال�صباب املرتبطة بتنظيم القاعدة وا�صبح اليوم قاعدة 
للقوات الكينية يف قوة االحتاد االفريقي يف ال�صومال التي ا�صتعادته بدعم 
من ميلي�صيا را�س كامبوين املحلية التي يقودها الزعيم اال�صالمي ال�صابق 

احمد مادوبي.
ب��اري هريايل  االآن خ�صو�صا بني ميلي�صيا مادوبي ورج��ال  املعارك  وت��دور 

وزير الدفاع ال�صومايل ال�صابق الذي يقود حاليا ميلي�صيا نافذة.
وطلبت ال�صومال ر�صميا من قوة االحتاد االفريقي �صحب الكتيبة الكينية 
املنت�صرة يف املنطقة متهمة نريوبي بانها تدعم علنا مادوبي الذي يعار�س 
�صلطة مقدي�صو على منطقة جوباالند التي اعلن نف�صه رئي�صا لها يف ايار-

مايو املا�صي.

حتظى باالحرتام والتقدير.
واأ�صاف الرحوي، مترد هي حركة 
اأطرها  ع��ن  تخرج  وال  التاريخ  يف 
امل��و���ص��وع��ي��ة، ل��ل��ث��ورة ع��ل��ى الذين 

جاوؤوا بدعم من املال اخلارجي.
الهمامي  ح��م��ة  دع����ا  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
ب��ا���ص��م ائتالف  ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي 
ال����ق����وى   ، ال�������ص���ع���ب���ي���ة  اجل����ب����ه����ة 
واملدنية  واحل���زب���ي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
عقد  اإىل  ت��ون�����س،  مب�صري  املعنية 
اجتماع عاجل يوم االثنني املقبل اأو 
الثالثاء لدرا�صة الو�صع يف تون�س 
املرحلة  اإنهاء  ميكن  كيف  ودرا�صة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة يف اأ���ص��رع وق���ت ممكن 
واخل������روج ب��خ��ّط��ة م�����ص��رتك��ة يتّم 
بفحواها  التون�صي  ال�صعب  اإع��الم 
من  تون�صّية  ن�صخة  اأن  اإىل  وي�صار 
حركة مترد قد اأعلنت عن نف�صها، 
مليوين  ع��ل��ى  للح�صول  وت�����ص��ع��ى 
التاأ�صي�صي.  املجل�س  حل��ل  توقيع 
اأّن ع��دد املم�صني على  اأك��دت  وق��د 
توقيع  األ����ف   180 ب��ل��غ  وث��ي��ق��ت��ه��ا 

حتى االآن.

•• الفجر - تون�ض - خا�ض:

يف خطوة ت�صعيدية، راآها املراقبون 
على ارتباط بتطورات االأو�صاع يف 
اأح��زاب املعار�صة  م�صر، دع��ا اك��رب 
اإىل  تون�س،  نداء  تون�س، حركة  يف 
حكومة  ت�صكيل  و  احل��ك��وم��ة  ح���ّل 
اإن��ق��اذ وط��ن��ي م��ك��ّون��ة م��ن كفاءات 

وطنّية بعد م�صاورات. 
ك��م��ا دع����ت احل���رك���ة اإىل االإع�����داد 
خل��������ارط��������ة ط�������ري�������ق وا������ص�����ح�����ة 
فنّية  جلنة  وتكوين  لالنتخابات، 
الإ�صالح م�صروع الّد�صتور، و�صّددت 
على �صرورة االإعالن الفوري عن 
ح���ّل م��ا ي�����ص��ّم��ى ب��راب��ط��ات حماية 
الثورة و اإحالة املوّرطني فيها على 

الق�صاء.
وج����اءت دع����وة ح���زب ن����داء تون�س 
رئي�س  ي���راأ����ص���ه  ال�����ذي  امل���ع���ار����س، 
ال��ب��اج��ي قائد  ال�������وزراء االأ����ص���ب���ق 
احلكومة  رح��ي��ل  اإىل   ، ال�صب�صي 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة ال���ت���ي ي���راأ����ص���ه���ا حزب 
ال��ن��ه�����ص��ة االإ����ص���الم���ي غ����داة عزل 

•• كابول-ا ف ب:

اوليفييه  الفرن�صي  امل�صوؤول  ي�صري 
ام�������ام جهاز  ك������ان ج���ال�������ص���ا  ال�������ذي 
ت���اب���ع حللف  ك��م��ب��ي��وت��ر يف خم��ت��رب 
����ص���م���ال االط���ل�������ص���ي يف ك����اب����ول بني 
رق���م  اىل  م����ت����ط����وري����ن،  ج����ه����ازي����ن 
م���ن هاتف  ا���ص��ت��خ��رج��ت  ق��ائ��م��ة  يف 
حم���م���ول ع���ر ع��ل��ي��ه ب��ع��د اع���ت���داء 
وي����ق����ول ه�����ذا االت�������ص���ال ه����و �صبب 
االنفجار. واوليفييه ع�صو يف فريق 
من 15 �صخ�صا يعملون يف املخترب 
العبوات  لتحليل  اجلن�صيات  املتعدد 
ووحدة  ال�صنع.  اليدوية  املتفجرة 
امرة  املو�صوعة حتت  اخل��رباء هذه 
فرن�صية تابعة لقوة اي�صاف الدولية 
حللف �صمال االطل�صي يف افغان�صتان. 
القنابل  الفريق حتليل  ومهمة هذا 
العنا�صر  وك�����ص��ف  ال�صنع  ال��ي��دوي��ة 
التي �صت�صمح بالعثور على معديها. 
القنابل  ه���ذه  اوق��ع��ت   2012 ويف 
جريحا  و1663  ق��ت��ي��ال   868
 34% اي  امل���دن���ي���ني  ����ص���ف���وف  يف 
لل�صحايا  االج����م����ايل  ال����ع����دد  م����ن 
ا�صفرت  كما  املتحدة.  االمم  بح�صب 
اي�صاف  م��ن ج��ن��ود   33 م��ق��ت��ل  ع��ن 

م�صر  يف  مر�صي  حممد  الرئي�س 
واإزاح�������ة االإخ�������وان امل�����ص��ل��م��ني من 
احل��ك��م. واع��ت��رب احل���زب يف بيان، 
بغياب  يت�صم  تون�س  يف  الو�صع  اأن 
 ، التوافقية  االنتخابية  ال�صرعية 
وحلفائها  النه�صة  حركة  تعنت  و 
يف ع��م��ل��ي��ة ���ص��ي��اغ��ة ال��د���ص��ت��ور ، و 
اخرتاق موؤ�ص�صات الدولة باملوالني 
يف  ال�صيما  ال��ك��ف��اءات  ح�صاب  على 
ال��ت��دخ��ل يف  و   ، االأم��ن��ّي��ة  املوؤ�ص�صة 
اخل�صوم  �صد  وتوظيفه  الق�صاء 
اإىل حٍدّ  العنف  الت�صجيع على  و   ،
واملدنّية  ال�صيا�صّية  املكّونات  يهدّد 
وف���ق ما  ، وذل���ك  املجتمع  وع��م��وم 

اأورده البيان.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لنداء  امل��ك��ت��ب  و���ص��ّج��ل 
توا�صل  البيان،  خ��الل  من  تون�س 
االجتماعية  االأو�������ص������اع  ت��������رّدي 
الّت�صّدي  ���ص��ي��ا���ص��ة  غ��ي��اب  ظ���ّل  يف 
اّلذي  و  لالأ�صعار  الفاح�س  للغالء 
توا�صل  مع  املواطنني  كاهل  اأثقل 
���ب���اب ال���ع���اط���ل عن  ت��ه��م��ي�����س ال�������صّ
املحاباة  ���ص��ي��ا���ص��ة  وت���وّخ���ي  ال��ع��م��ل 

يف  امل��ع��ارك  يف  �صقطوا  ال71الذين 
2013 بح�صب موقع اي كاجوالتيز 
ت���راج���ع م�����ص��ت��م��ر منذ  امل�����ص��ت��ق��ل يف 
2010 حيث بلغ عدد قتلى القنابل 
واملخترب   .368 ال�����ص��ن��ع  ال��ي��دوي��ة 
الع�صكري  اجل��وي  كابول  جممع  يف 
وه����ي م��ن��ط��ق��ة ت��خ�����ص��ع الج������راءات 
الكتيبة  م��ق��ار  حيث  م�����ص��ددة  امنية 
�صيء  اخل������ارج ال  م���ن  ال��ف��رن�����ص��ي��ة. 
يوحي بوجود وحدة علمية، لكن يف 
فيها  �صغرية  قاعات  هناك  الداخل 
مراقبة  و�صا�صات  كمبيوتر  اج��ه��زة 
امل����ت����ط����ورة.  االالت  م����ن  وغ����ريه����ا 
امل�صائل  يف  متخ�ص�س  واول��ي��ف��ي��ي��ه 
االلكرتونية و�صيتوىل مهمة حتليل 
االقرا�س ال�صلبة وبطاقات الذاكرة 
املحمولة.  ال���ه���وات���ف  وم�������ص���م���ون 
ا�صتخراج  امل��م��ك��ن  م���ن  ان���ه  وي���وؤك���د 
االت�صاالت  قائمة  نقال  هاتف  م��ن 
والئحة  وتلقيها  اج��راوؤه��ا  مت  التي 
والر�صائل  اال����ص���م���اء  م���ع  االرق�������ام 
ال���ق�������ص���رية ح���ت���ى ان مت  ال��ن�����ص��ي��ة 
املخزنة  والفيديو  وال�صور  حموها 
الع�صكري  فيه. ويف خمتربه يدر�س 
لتفجري  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  ال���������رتددات 
معلومات  وه�����ي  ب���ع���د  ع����ن  ق���ن���اب���ل 

جوبا تتهم اخلرطوم 
بهجومني على احلدود

•• جوبا-رويرتز:

جي�س  ال�����������ص�����ودان  ج����ن����وب  ات����ه����م 
هجومني  ب�����ص��ن  ام�������س  ال���������ص����ودان 
ب��ال��ط��ائ��رات وال���ق���وات ال��ربي��ة على 
امل�صرتكة  ح��دوده��م��ا  ق��رب  مناطق 
م���وؤ����ص���ر جديد  ع��ل��ي��ه��ا يف  امل���ت���ن���ازع 
ع��ل��ى ت��وت��ر ال��ع��الق��ات ب��ني خ�صمي 
احلرب االهلية ال�صابقة. وتدهورت 
البلدين ح��ني هدد  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
امل���ا����ص���ي بوقف  ال�����ص��ه��ر  ال�������ص���ودان 
عرب  ال�صودان  جنوب  نفط  ت�صدير 
اأرا�صيه اال اذا قطع اجلنوب عالقته 
مب��ت��م��ردي��ن ي��ع��م��ل��ون ع��رب احل���دود 
جنوب  وينفي  للبلدين.  امل�صرتكة 
ووافق  باملتمردين.  �صلته  ال�صودان 
اقامة  اذار على  اجلانبان يف مار�س 
وا�صتئناف  عازلة  ح��دودي��ة  منطقة 
تدفق �صادرات النفط عرب احلدود 
يف م�����ص��ع��ى الن���ه���اء امل��ن��او���ص��ات بعد 
ابريل  يف  احل��رب  �صفا  على  كانا  ان 
املتحدث  وق����ال   .  2012 ن��ي�����ص��ان 
با�صم جي�س جنوب ال�صودان فيليب 
اجوير ان طائرتي ميج �صودانيتني 
منطقة  يف  ع�صكرية  مواقع  ق�صفتا 
االربعاء  ي���وم  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ت��ن��ازع  ج���او 
اربعة  ا���ص��اب��ة  اىل  ال��ق�����ص��ف  واأدى 
و�صرح  املدنيني.  من  واثنني  جنود 
بان قوات امل�صاة قامت يف وقت �صابق 
من ام�س بالتوغل يف ارا�صي جنوب 
ال�صودان اىل ال�صمال من ميناء رنك 
على النيل يف والية اعايل النيل يف 
على  لل�صيطرة  يبدو  فيما  حماولة 
جي�س  ان  وق�����ال  خ�����ص��ب��ة  م��ن��ط��ق��ة 

جنوب ال�صودان �صد الهجوم.
وق�������ال ه������ذا ان����ت����ه����اك ك����ام����ل لكل 
الرتتيبات  وب��اال���ص��ا���س  االت��ف��اق��ات 
ومل  عازلة  منطقة  واقامة  االمنية 
ي��ت�����ص��ن ال���و����ص���ول ع��ل��ى ال���ف���ور اىل 
ال�صوداين  اجلي�س  با�صم  امل��ت��ح��دث 
ال�������ص���وارم���ي خ���ال���د ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق وهو 
عطلة وتنفي اخلرطوم عادة �صن اي 
هجمات على اجلنوب لكن مرا�صلي 
روي������رتز ����ص���ه���دوا م���ن ق��ب��ل بع�س 
الهجمات.  وقال اجوير ان اجلنوب 

ال يعتزم �صن هجوم م�صاد.

طلب ال�صجن 6 �صنوات
 لأهم معار�صي بوتني 

•• كريوف-ا ف ب:

ط��ل��ب��ت ال��ن��ي��اب��ة ام�����س ال�����ص��ج��ن �صت 
املعار�س  ن��اف��ال��ن��ي  الل��ك�����ص��ي  ���ص��ن��وات 
الرئي�صي للرئي�س الرو�صي فالدميري 
اختال�س  بتهم  يحاكم  ال��ذي  بوتني، 
مفربكة  يعتربها  ق�صية  يف  ام����وال 
تغريدة  يف  نافالني  وك��ت��ب  بالكامل 
من قاعة حمكمة كريوف 900 كلم 
املدعي  مرافعة  خ��الل  مو�صكو  �صرق 
ع��ادي وغرامة  �صنوات يف �صجن  �صت 
قدرها مليون روبل 230 الف يورو.

بوغدانوف  ���ص��ريغ��ي  امل���دع���ي  وك����ان 
قاعة  يف  وتوقيفه  بها  يتهم  التي  بالوقائع  نافالني  ادان��ة  ذل��ك  قبل  طلب 

املحكمة بعد النطق باحلكم.
ويفرت�س ان يتحدث الك�صي نافالني الذي بداأت حماكمته يف 17 ني�صان 

ابريل، بعد املدعي العام خالل النهار.
نافالني  على  يحكم  وق��د  اجلل�صة  خ��الل  باحلكم  النطق  موعد  و�صيعلن 
بال�صجن ع�صر �صنوات يف ق�صية اتهم فيها بتدبري عملية اختال�س 16 مليون 
روبل 400 الف يورو يف م�صروع ا�صتثماري يف غابات منطقة كريوفل�س يف 

للمنطقة. الليربايل  للحاكم  م�صت�صارا  كان  حني  وذلك   2009
اىل  تهدف  انها  التي تطاله معتربا  الق�صائية  باملالحقات  نافالني  ويندد 

اق�صائه عن احلياة ال�صيا�صية.

يكونان حمل توافق وطني، واإلزام 
بامل�صادقة  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي  امل��ج��ل�����س 

عليها يف ظرف �صهر.
وطالب بالتوجه فورا اإىل انتخابات 
عليها  ت�صرف  ورئا�صية  ت�صريعية 
التي  لالنتخابات  امل�صتقلة  الهيئة 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  اأ���ص��رف��ت 
التاأ�صي�صي يف انتخابات 23اأكتوبر 

عام 2011.
وكان القيادي يف احلزب، والنائب 
منجي  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي  امل��ج��ل�����س  يف 
اإمكانية  ال��رح��وي، ق��د ق��ال ح��ول 
وقوع االأحداث امل�صرية يف تون�س، 
هناك  املو�صوعي  اجلانب  اإّن��ه من 
للهبة  املو�صوعية  لل�صروط  توّفر 

الثورية يف تون�س. 
اإّن �صعب تون�س لن يرتاجع  وقال 
يف االإطاحة بكل من ينهب ثرواته 
مترد  حركة  اإن  واع��ت��رب  ويقمعه. 
م�صروعة  ح��رك��ة  ه���ي  ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
التاأ�صي�صي  املجل�س  اأب��داه  ما  اأم��ام 
ملبادئ  خم���ال���ف���ة  مم���ار����ص���ات  م����ن 
املوؤ�ص�صة  ه����ذه  ت��ع��د  ومل  ال���ث���ورة 

تعمل على ال�صيطرة على مفا�صل 
الدولة عرب تعيني املوالني لها مع 
للموؤ�ص�صتني  مم��ن��ه��ج  ا���ص��ت��ه��داف 
وجتنيد  وال��ع�����ص��ك��ري��ة  االأم���ن���ي���ة 
االأح����زاب  ع��ل��ى  ت��ع��ت��دي  ميل�صيات 
واملبدعني  وال��ن�����ص��اء  امل��ن��ظ��م��ات  و 

واالإعالميني .
ا�صتخال�س  �����ص����رورة  اإىل  ودع�����ا 
ال���در����س يف ت��ون�����س مم���ا ج���رى يف 
املدنية  ال��ق��وى  ك��ل  وتعبئة  م�صر 
الوطنية  وامل��ن��ظ��م��ات  وال�صيا�صية 
امل�صار  ل��ت�����ص��ح��ي��ح  وال�������ص���ب���اب���ي���ة 

الثوري.
وط��ال��ب احل���زب ، يف ب��ي��ان��ه، بحل 
احلكومة وتغيريها بحكومة اإنقاذ 
وطني، وت�صكيل جلنة خرباء تعد 
انتخابيا  وقانونا  جديدا  د�صتورا 

قريبا اإن �صاء اهلل . ويعترب الباجي 
نداء تون�س  ال�صب�صي وحزبه  قائد 
النه�صة  حل���زب  االأب�����رز  امل��ن��اف�����س 
نتائج  اأب��������رزت  وق�����د  االإ�����ص����الم����ي 
ا�صتطالع للراأي الذي ن�صرت اأم�س 
حركة  حمافظة  اخلمي�س،  االأول 
ن���داء ت��ون�����س ع��ل��ى امل��رت��ب��ة االأوىل 
من  ب��امل��ائ��ة   6 فا�صل   33 بن�صبة 
ثانّيا  النه�صة  وح��رك��ة  االأ���ص��وات 
واجلبهة  ب��امل��ائ��ة   7 ف��ا���ص��ل   29
 2 ف��ا���ص��ل  ب10  ث��ال��ث��ة  ال�صعبية 

باملائة .
الباجي  كما حافظ زعيم احلركة 
االأّول  امل��رك��ز  على  ال�صب�صي  قائد 
املقابل  يف  باملائة   8 فا�صل   15
ي��اأت��ي ح��م��ادي اجل��ب��ايل اآم���ني عام 
النه�صة يف املركز الثاين بن�صبة 6 

اأّن  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��اف  الّت�صغيل.  يف 
ق���ي���ادة ح��رك��ة ن����داء ت��ون�����س توؤكد 
على انحيازها الّتام الإرادة ال�ّصعب 
اأّن  ت��ع��ل��ن  و  ���ص��ب��اب��ه،  و  ال��ّت��ون�����ص��ي 
الّنظر  ق���د ح����ان الإع������ادة  ال���وق���ت 
الدميقراطي  االن��ت��ق��ال  م�صار  يف 

برّمته .
موقفه  اأّن  اإىل  تون�س  ن��داء  واأ�صار 
ب��ع��د تدار�س  م���ن احل��ك��وم��ة ج���اء 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ال��راه��ن��ة  االأو����ص���اع 
ال���وط���ن���ي واالإق���ل���ي���م���ي وال������دويل 
الو�صع  اإىل  �صراحة  االإ�صارة  دون 
اأم�������س لزهر  اأك�����د  يف م�����ص��ر وق����د 
نداء  حركة  يف  القيادي  العكرمي 
با�صمها،  الر�صمي  والناطق  تون�س 
م�صر  يف  االأ������ص�����ل  ����ص���ق���ط  ل���ق���د 
و�صي�صقط فرع االإخ��وان يف تون�س 

فا�صل 4 باملائة.  دعوة حركة نداء 
تون�س مل تكن معزولة، فقد اعترب 
الدميقراطيني  الوطنيني  ح��زب 
الرتويكا  ح���ك���وم���ة  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
الثورة  على  التفاف  حكومة  باأنها 
يف  االإخ����وان  حكومة  م��ن  ون�صخة 

م�صر .
وحّمل احلزب يف بيان له احلكومة 
اغتيال  جرمية  طم�س  م�صوؤولية 
زع���ي���م���ه ����ص���ك���ري ب��ل��ع��ي��د واإخ����ف����اء 
على  بالتاآمر  واتهمها  احلقيقة، 
اأمنه  ال���وط���ن وا���ص��ت��ب��اح��ة  ���ص��ي��ادة 
وتعري�صه خلطر العنف واالإرهاب 
�صعبنا  مل�����ص��ال��ح  م���ع���اد  خ���ن���دق  يف 

واأمتنا العربية .
وق�����������������ال ح��������������زب ال�����وط�����ن�����ي�����ني 
الدميقراطيني، اإن حركة النه�صة 

يعيدون  امل���ت���م���ردي���ن  الن  ���ص��خ��م��ة 
بانتظام.  القاتلة  عبواتهم  اخ��رتاع 
يتكيفون  ان��ه��م  ال��ع�����ص��ك��ري  وي���ق���ول 
التوفيق  يف  وي��ن��ج��ح��ون  وي��ب��ت��ك��رون 
بني التقنيات. على االنرتنت ميكن 
بالتف�صيل  العثور على كل اخلطط 

ا���ص��ا���ص��ي��ة الي�����ص��اف مب��ا ان��ه��ا ت�صمح 
االجهزة  ك��ان��ت  اذا  مم���ا  ب��ال��ت��ح��ق��ق 
امل�����ص��و���ص��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��وة مربجمة 
ب�صكل جيد. وميكن خلرباء املخترب 
ذروة  يف  م����ع����دات  ع���ل���ى  االع����ت����م����اد 
حتديات  ي��واج��ه��ون  لكنهم  ال��ت��ط��ور 

�صارل  اللفتنانت-كولونيل  ويقول   .
رئ��ي�����س ال���وح���دة يف ن��ه��اي��ة ���ص��ب��اط-
ام��ريك��ي جهاز  راأى جندي  ف��رباي��ر 
الطريق فاخذه وو�صعه  رادي��و على 
انفجر اجلهاز  ثوان  بعد  يف عربته. 

واحل�صيلة عدة قتلى .

ال�شيناريو امل�شري يفتح �شهّية اأطراف تون�شّية

املطالبة بت�صكيل حكومة اإنقاذ وطني يف تون�ش!

قائد ال�صب�صي يدعو ايل حل احلكومة هل التمرد قابل لال�صتن�صاخ يف تون�س

خرباء يواجهون يف اأفغان�صتان اأ�صاليب اإجرامية مبتكرة
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امل�صريون: الإطاحة مبر�صي لي�ش انقابًا

ه��و م��ن اأ���ص��ر وي��دع��م ه��ذا الراأي 
التي  ال����ع����ارم����ة  ال���ن�������ص���وة  ح����ال����ة 
اجتاحت ميدان التحرير يف تكرار 
ملا ح��دث عند االع��الن عن تنحي 
م���ب���ارك وق����ال م��و���ص��ى اأمت���ن���ى اأن 
يكون رد فعل وا�صنطن و..العديد 

ا�صتجاب  لكنه  املبادرة  زم��ام  ياأخذ 
التي  احل���ا����ص���دة  ل���الح���ت���ج���اج���ات 
يوم  ال�صوارع  اىل  باملاليني  دفعت 

االحد.
واأردف مل ياأت هذا نتيجة اجتماع 
ال�صباط...ال�صعب  من  ع��دد  بني 

من العوا�صم الغربية متفهما. 
واأ�صاف مو�صى الذي يدرك جيدا 
اأن امل�صاعدات تتوقف على هذا نعم 
انتخب  م��ر���ص��ي  ال��رئ��ي�����س  بالفعل 
دمي��ق��راط��ي��ا ل��ك��ن ب��ع��د ه����ذا كان 

اأداوؤه.. �صد ارادة ال�صعب.

•• القاهرة-رويرتز:

ال تنطق بكلمة انقالب.. وبالتاأكيد 
اأو يف  ال��ت��ح��ري��ر  ل��ي�����س يف م���ي���دان 
املجتمع  دوائ����ر  اخ���ر يف  م��ك��ان  اأي 

الليربايل يف م�صر.
ب�صورة  حربية  مقاتالت  وحلقت 
وقدمت  القاهرة  �صماء  يف  دوري���ة 
ع��ر���ص��ا ر���ص��م��ت ف��ي��ه ع��ل��م م�صر 
باطالق الدخان االحمر واالبي�س 
واال�������ص������ود. وي�����ح�����اول ك���ث���ري من 
على  التاأكيد  جاهدين  امل�صريني 
بالرئي�س  اجل���ي�������س  اط����اح����ة  اأن 
امل��ن��ت��خ��ب حم��م��د م��ر���ص��ي مل تكن 

انقالبا.
الذي  عاما   19 عيد  اأحمد  وق��ال 
جامعة  يف  االع��م��ال  ادارة  ي��در���س 
واأ�صدقاوؤه  بينما كان هو  القاهرة 
ي��ل��ت��ق��ط��ون ال�����ص��ور ال��ت��ذك��اري��ة يف 
م����ي����دان ال���ت���ح���ري���ر ان�����ق�����الب.. ال 
اجلديدة  ث��ورت��ن��ا  ه����ذه  ...ك����ان����ت 
للغاية  �صيئا  ك��ان  رئي�صنا  واأ���ص��اف 

اجلي�س هم اخوة لنا.

وبالن�صبة للقطاع الليربايل املتعلم 
يف العا�صمة امل�صرية يعد انهاء عام 
جلماعة  املنتمي  مر�صي  حكم  من 
ي�صتحق  اأم����ر  امل�صلمني  االخ�����وان 
حتى  امل�صلحة  القوات  اىل  اللجوء 
وليدة  بدميقراطية  املجازفة  مع 
بالرئي�س  االط���اح���ة  ب��ع��د  ن�����ص��اأت 
واحدة  يف  م��ب��ارك  ح�صني  ال�صابق 
من انتفا�صات الربيع العربي التي 

تفجرت عام 2011.
االج����ن����ب����ي  ال�������دع�������م  الن  ل�����ك�����ن 
وامل�����ص��اع��دات اخل��ارج��ي��ة يف خطر 
كان  مر�صي  اأن  اث��ب��ات  االن  يجب 
على خطاأ عندما و�صف من مقر 
احلر�س اجلمهوري حيث يحتجز 
انقالب  بانها  �صده  املناورة  حاليا 
كثريون  وي���ج���د  ك���ام���ل  ع�����ص��ك��ري 
���ص��ع��وب��ة يف دح�س  م�����ص��ر  خ�����ارج 
امل�صريني  ل��ك��ن  م��ر���ص��ي.  م��ن��ط��ق 
اأث��ب��ت��وا ق��درت��ه��م ع��ل��ى االب�����داع يف 

تكذيبه.
وق��������ال ع����م����رو م����و�����ص����ى امل���ر����ص���ح 
انه  اجل��م��ه��وري��ة  لرئا�صة  ال�صابق 

�صعبيا  ع��زال  لكن  انقالبا  يكن  مل 
للخارجية  وزي����را  م��و���ص��ى  وع��م��ل 
اأحد  االن  وي��راأ���س  يف عهد مبارك 
التي �صدقت  الليربالية  االح��زاب 
اىل  للعودة  الطريق  خارطة  على 
القائد  اأعلنها  التي  الدميقراطية 
العام للقوات امل�صلحة الفريق اأول 
االربعاء  يوم  ال�صي�صي  الفتاح  عبد 
يف بيان نقله التلفزيون اأعلن فيه 

تعطيل العمل بالد�صتور موؤقتا.
ت��رك من�صبه  ال��ذي  وق��ال مو�صى 
كاأمني عام جلامعة الدول العربية 
بع�س  ل��روي��رتز  عامني  نحو  قبل 
و�صائل االعالم الغربية ت�صر على 
اأن ما ح��دث يف م�صر ان��ق��الب. يف 
احلقيقة هذا غري من�صف واأ�صاف 
م���و����ص���ى ب��ي��ن��م��ا ك����ان����ت ط����ائ����رات 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة حتلق  ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت 
كانت  النيل  �صفاف  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�صعبية.. �صعبية..ثورة  انتفا�صة 
�صعبيا  ع�����زال  ك�����ان  احل��ق��ي��ق��ة  يف 

للرئي�س.
اأن اجل��ي�����س مل  واأو�����ص����ح م��و���ص��ى 

القب�ش علي  قيادات اإخوانية مب�صر لتحري�صها على العنف
•• القاهرة-يو بي اأي:

اأودعت ال�صلطات امل�صرية، ام�س حلمي اجلزار القيادي 
البارز يف جماعة االإخوان امل�صلمني، �صجن مزرعة ُطرة 

على ذمة التحقيق معه بتهمة التحري�س على العنف.
الر�صمية،  امل�صرية  االأو�صط  ال�صرق  اأنباء  وقالت وكالة 
ار للتحقيق  اإن االأجهزة االأمنية األقت القب�س على اجلزَّ
التي  العنف  اأح����داث  على  التحري�س  ق�صية  يف  معه 
اأنه  اإىل  م�صرية  املا�صية،  االأي��ام  خالل  البالد  �صهدتها 
العام  املر�صد  ُط��رة مع  ُملحق مزرعة  اإيداعه �صجن  مت 
ال�����ص��اب��ق جل��م��اع��ة االإخ������وان امل�����ص��ل��م��ني م��ه��دي عاكف، 

والنائب ال�صابق بالربملان امل�صري املنحل حممد العمدة 
على ذمة التحقيق بذات التهمة.

م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى اأب���ل���غ م�����ص��در اأم���ن���ي ي��ون��اي��ت��د بر�س 
وب����االإدراج  ال�صفر  م��ن  منع  ق����رارات  اأن  ان��رتن��ا���ص��ون��ال 
على ق��وائ��م ال��رتق��ب ب��امل��ط��ارات وامل��راف��ئ ���ص��درت بحق 
االإخوان  جماعة  يف  البارزين  االأع�صاء  من  كبري  ع��دد 
 ، والعدالة  احلرية  ح��زب  ال�صيا�صي  وذراع��ه��ا  امل�صلمني 

ويف حزب الو�صط .
�صيمثلون  ال�صفر  م��ن  املمنوعني  اأن  امل�����ص��در  واأ���ص��اف 
التحري�س  بتهمة  الق�صائية  التحقيق  ج��ه��ات  اأم����ام 
امل�صري  اجلنائي  القانون  اأن  اإىل  م�صرياً  العنف،  على 

�س على العنف بذات عقوبة مرتكب العنف  يعاقب املحرِّ
اأو  خا�صة  اأو  عامة  من�صاآت  حتطيم  ح��ال  يف  بدرجاته 

قتل.
وك���ان���ت ال��ق��اه��رة وحم��اف��ظ��ات م�����ص��ري��ة ع���دة �صهدت 
حممد  املعزول  الرئي�س  موؤيدي  بني  عنيفة  ا�صتباكات 
وجرحى،  قتلى  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  معار�صيه  وب��ني  مر�صي 
جانب  من  عنف  اأعمال  اإىل  اال�صتباكات  تطورت  فيما 
موؤيدي مر�صي بعد عزله ر�صمياً م�صاء االأربعاء لي�صل 
�صابطي  ب��ي��ن��ه��م  ق��ت��ي��اًل   13 اإىل  ال�����ص��ح��اي��ا  اإج���م���ايل 
�صرطة مبحافظتي �صمال �صيناء، واملنيا واإ�صابة 619 

اآخرين.

•• الفجر – ابوظبي:

ال�صيا�صية  بوجوهه  االإم��ارات��ي  للم�صهد  املتابع  اإّن 
تفّرد  ليلم�س  ال���ي���وم،  واالج��ت��م��اع��ي��ة  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
جتربة هذا البلد الذي ر�صم لنف�صه نهجا خا�صا به، 
نهو�صا  وجماالته،  اأبعاده  مبختلف  التحديث  �صمته 
حتديث  وق��راره.  اإرادت��ه  ل�صيادة  وحت�صينا  باالإن�صان 
ُمعتّزا  ل يف تربة هوّيته احل�صارّية والوطنّية،  ُمتاأ�صّ
اأرحب،  اإن�صانّية  اآف���اق  نحو  بها  وُمنطلقا  بجذورها 
جاعال من هذه االأر�س، الكبرية باإن�صانها واملت�صّلحة 
وتعاون  وت��ث��اق��ف  ت��وا���ص��ل  ج�صر  م��وؤ���ّص�����ص��ه��ا،  بحكمة 
و�صراكات مثمرة عابرة للقارات واالأجنا�س واحلدود، 
يف زمن عوملة جارفة، ال مكان فيها اإاّل للمبتكر واملبدع 
واملتما�صك واملتوازن من املجتمعات، عوملة هّزت عديد 
البلدان ولكن قيادة دولة االإم��ارات، من خالل روؤية 
العوملة  ه��ذه  م��ن  جتعل  اأن  ا�صتطاعت  ا�صت�صرافّية، 

الكا�صحة فر�صة نهو�س ومنّو وتطور ال ُت�صاهى.
وقد �صهدت العقود االأخرية جتربة �صاملة االأبعاد، مل 
يرتّدد الكثريون من خارج االإمارات بو�صفها بامللحمة، 
ملحمة بناء لالإن�صان والكيان معا، جعلت من الدولة 
وال��دويل، وعامل  االإقليمي  رقما فاعال يف حميطها 

توازن وا�صتقرار ور�صالة �صالم يف كل اأرجاء املعمورة.
اأّمتها  االإم���ارات  ُت�صارك دول��ة  اأن  وك��ان من الطبيعي 
توفري  يف  بفاعلية  ُت�صاهم  وان  واأف��راح��ه��ا،  همومها 
احل��ل��ول وال���دواء الأدوائ��ه��ا، وان تكون لها ن�صريا ال 

تفرت عزميته يف امللّمات.
ومن هذا املنطلق، اعتربت االإم��ارات كل جرح عربي 
نازف جرحها، وكل اجناز عربي اجنازها، ومل تتخّلف 
يوما عن اأداء دورها وواجبها كلما دعت احلاجة اإىل 
اأن  دون  اأ�صقائها  �صبيل  يف  ب�صيء  تبخل  ومل  ذل���ك، 
البحث عن مواقع  ودون  �صكورا،  اأو  اإىل جزاء  ت�صعى 
دافعه  تلقائّيا،  انخراطها وحتركها  كان  واإمن��ا  نفوذ، 
الوحيد ترجمة االنتماء اإىل فعل، والت�صامن العربي 
اإىل واقع حّي يلم�صه املواطنون العرب اأينما كانوا يف 

حياتهم اليومية.
قامت  ما  على  ال�ّصواهد  لتعداد  هنا  املجال  ي�صمح  ال 
به دولة االإم��ارات خدمة جلميع البالد العربية دون 
املركزية،  العرب  ا�صتثناء، وما قّدمته ن�صرة لق�صايا 
حمنة  م��ن  موقفها  عند  ب��ال��وق��وف  �صنكتفي  ولكننا 
الفتنة  خطر  ي��واج��ه  وه��و  االأخ���رية  امل�صري  ال�صعب 

واحلرب االأهلية واالنق�صام.
مل يكن املوقف تدّخال يف �صوؤون م�صر الداخلية، ومل 
يكن منطلقه اأي�صا ح�صابات �صيا�صوّية وظرفّية، ولكنه 
الدبلوما�صية  ثوابت  من  ي�صتمّد  مبدئيا  موقفا  كان 
امل�صري  وتقاليدها مفرداته، ومن عوامل  االإماراتية 
بني  الرا�صخة  التاريخية  ال��ع��الق��ات  وم��ن  امل�صرتك 
لذلك  وتبعا  واأه��داف��ه.  منطلقه  ال�صقيقني  البلدين 
قيد  دون  امل�صري  ال�صعب  مل�صالح  االإم���ارات  ان��ح��ازت 
لتطّلعاته  ي�صتجيب  مبا  موقفها  و�صاغت  �صرط،  اأو 

وميّكنه من حتقيقها، دون اأّي اعتبار اآخر.
ت�صاوم  االأط���راف  بع�س  فيه  كانت  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
ورمبا  م�صر  يف  االأو�صاع  ا�صتثمار  وحت��اول  وتقاي�س 
وان  حتى  اخلا�صة  ماآربها  لتحقيق  �صغوطا  متار�س 
تعار�صت مع م�صالح ال�صعب امل�صري وحراكه، كانت 
م�صر  اإىل  وان��ح��ازت  موقفها  ح�صمت  ق��د  االإم�����ارات 
ا�صتقرار  اأّن  ودبلوما�صيتها  قيادتها  الإدراك  و�صعبها، 
وا�صتقرار  االإقليم  امن  الّن  العبث،  يحتمل  ال  م�صر 

وا����ص���ت���ق���راره���ا، ولقناعة  م�����ص��ر  ام����ن  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة 
الدويل  ال�����ص��اأن  م��ع  تعاطيها  يف  الرا�صخة  االإم����ارات 
اأّن املواقف  عامة والعربي على وجه اخل�صو�س، من 
واإمّنا  واالأم��زج��ة،  االأه����واء  حتكمها  ال  الق�صايا  م��ن 
التاريخ واجلغرافيا  قوانني  وتفر�صها  العقل  ميليها 

والع�صر.
اإىل  االإم������ارات  دول����ة  ت��ن��ح��از  اأن  م�صتغربا  ي��ك��ن  ومل 
امل�صري باعتباره االبقى، وان تتابع من هذا  ال�صعب 
لذلك  �صقيقتها م�صر.  االأو�صاع يف  املنطلق تطورات 
كانت يف طليعة املبادرين بتهنئته، �صاعة انتزع اللغم 

الذي كان يهّدد وجوده ووحدته الوطنية.
فقد اأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية، اأن االإمارات على ثقة تامة باأن �صعب م�صر 
احلالية  ال�صعبة  اللحظات  قادر على جتاوز  العظيم 
اإىل  بها  ينطلق  واأن  ال�صقيقة  م�صر  بها  مت��ر  ال��ت��ي 

م�صتقبل اآمن وزاهر .
من  يثبت  العظيم  م�صر  جي�س  اأن  �صموه،  واأ���ص��اف 
جديد اأنه بالفعل �صياج م�صر وحاميها ودرعها القوي 
والقانون  املوؤ�ص�صات  دول��ة  اأن تظل  لها  ي�صمن  ال��ذي 

التي حتت�صن كل مكونات ال�صعب امل�صري ال�صقيق.
يف  امل�صري  ال�صعب  اإىل  االإ���ص��ارة  على  االقت�صار  وم��ا 
اأن  على  القاطع  الدليل  اإال  �صموه،  ت�صريح  جممل 
اأو  تنحاز لطرف  ت�صوغ موقفها، ال  وه��ي  االإم���ارات، 
ما  ولكل  �صعبها،  وجممل  مل�صر  تنحاز  واإمن��ا  فريق، 

يكفل وحدتها وا�صتقرارها. 
لتعزيز  ال���دوام  على  تطلعها  االإم���ارات  تاأكيد  اأّم��ا يف 
عالقاتها مع م�صر ال�صقيقة حكومة و�صعباً، وامل�صي 
الوثيق يف خمتلف  التعاون  املزيد من  اإىل  قدماً  بها 
لل�صعبني  امل�صرتكة  امل�صلحة  يحقق  ومب��ا  امل��ي��ادي��ن، 
بني  االإم�����ارات مت��ّي��ز  اأّن  وا���ص��ح��ة  اإ���ص��ارة  ال�صقيقني، 
م�صر وبع�س املنت�صبني اإليها من الذين حاولوا النيل 
منها ومن روابطها التاريخية والعميقة مب�صر، وهم 
فحيحهم،  االإع�صار  كن�س  اأنف�����ارا  نق���ل  مل  اإن  اأقلّية 
بني  ال��ع��الق��ة  يف  اإ���ص��ف��ني  زرع  حماولتهم  يف  وف�صلوا 
داخل  دور  لهم  ي��ك��ون  اأن  يف  ف�ص��لوا  ب��ل  ال  البلدين، 

م�صر وخارجها. 
اإىل  اإّن دول��ة االإم���ارات، وه��ي جت��ّدد دعمها ووقوفها 
جانب �صعب م�صر، ال ت�صمو على جراحها ومرارتها 
التي  االإ�صرتاتيجية  لروؤيتها  تنت�صر  هي  بل  فقط، 
العامل،  دبلوما�صيات  اجن��ح  من  دبلوما�صيتها  جعلت 
ب��اأن��ه ال ي��وؤخ��ذ املرء  ل��ُن��ب��ل قيمها واإمي��ان��ه��ا  وك��ذل��ك 
باأغلبية  االأم��ر  بالنا حني يتعلق  بجريرة غ��ريه، وما 
مطلقة �صارعت، حتى قبل يوم احل�صم يف م�صر، اإىل 
اأت���اه وك��ر االأف��اع��ي جتاه  ا�صتنكار و�صجب واإدان���ة م��ا 

دولة االإمارات.
اإّن �صفحة جديدة ُتفتح االآن، ال داخل م�صر فح�صب، 
واإمنا  تاريخها،  يف  ومظلما  طارئا  قو�صا  ُتغلق  وه��ي 
�صتزداد  التي  امل�صرية  االإماراتية  العالقات  يف  اأي�صا 
اأدرك امل�����ص��ري��ون، م��ن��ذ زمن  م��ت��ان��ة ور���ص��وخ��ا. وق���د 
بعيد، اأّن اأ�صقاءهم يف االإمارات كانوا دائما �صندا لهم، 
من  للعربي  منا�س  ال  اّن���ه  عّلمهم  اخل��ري  زاي���د  الّن 

العربي.
نبع  اإىل  االإ���ص��اءة  ح���اول  م��ن  ك��ّل  �صماتة يف  اللهّم ال 
متدّفق من الت�صامن واالأخوة.. وها ان �صهّم العريان 
وكيده يرتّد اإىل نحره ونحر م�صتقاته..امل يقل جّل 
ا َما َينَفُع الَنّا�َس  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َواأََمّ ا الَزّ وعال ) اأََمّ

َفَيْمُكُث يِف االأَْر�ِس( .

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأ�صرم موؤيدون للرئي�س امل�صري املعزول حممد مر�صي 
النار ب�صيارة �صرطة يف حمافظة �صمال �صيناء، وحطموا 
امل�صلحة،  للقوات  تابع  مواد غذائية  لبيع  منفذ  واجهة 

فيما نظم مئات من املوؤيدين م�صريات ليلية دعماً له.
وقام عدد من موؤيدي مر�صي، خالل م�صرية احتجاجية 
ع��ل��ى ع��زل��ه ج��اب��ت اأح���ي���اء مب��دي��ن��ة ال��ع��ري�����س )مركز 
باإ�صرام  ال��ب��الد(  ���ص��رق  �صمال  �صيناء  �صمال  حمافظة 
النار ب�صيارة �صرطة مبحيط ميدان الرفاعي ، وحطموا 
واجهة منفذ لبيع املواد الغذائية تابع للقوات امل�صلحة.

واأبلغت م�صادر حقوقية متطابقة وكالة يونايتد بر�س 
املحتجني على عزل مر�صي  ع��دداً من  اأن  اإنرتنا�صونال 
ارتكاز  بنقطة  �صرطة متواجدة  لعنا�صر  �صتائم  وجهوا 
اأم���ن���ي مب��ح��ي��ط م���ي���دان ال��رف��اع��ي ال��رئ��ي�����ص��ي مبدينة 
العري�س، ور�صق بع�صهم �صيارة �صرطة باملوقع باحلجارة 

قبل اأن ي�صرموا النار فيها.

قاموا  مر�صي  موؤيدي  ان  اإىل  امل�صادر  اأ�صارت  ذلك  اإىل 
انطلقت  حيث  املحافظات،  من  ع��دد  يف  م�صريات  بعدة 
اأم���ام م�صجد  م��ن  امل��وؤي��دي��ن  م��ن  امل��ئ��ات  ت�صم  م�ص�������رية 
ح��م��زة ب���ن ع��ب��د امل��ط��ل��ب يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��ب��اح مبدينة 
من  عنا�صر  ق��ام��ت  فيما  ال��ق��اه��رة(،  )���ص��رق  ال�صوي�س 
زة ب��امل��درع��ات ب��اإغ��الق ط���رق م��وؤدي��ة اإىل  اجل��ي�����س م��ع��زَّ

مراكز اجلي�س.
كما جاب املئات منطقة �صُموحة مبحافظة االأ�صكندرية 
ال�صاحلية يف م�صرية متكررة منذ يوم اجلمعة الفائت، 
كورني�س  ب�����ص��ارع  امل��وؤي��دي��ن  م��ن  امل��ئ��ات  تظاه���������ر  فيما 
الب����الد(،  )اأق�ص������ى جن�وب  اأ�ص��������وان  النيل يف حمافظة 
ورف�صاً  للبالد  كرئي�س  مر�صي  �صرعية  على  موؤكدين 

لعزله.
باأ�صوان،  امل�صرية  اأع��داد موؤيدي مر�صي يف  وقد تزايدت 
م��ا دف��ع مديرية االأم���ن اإىل ال��دف��ع ب��اأع��داد م��ن جنود 
ب��االآل��ي��ات للحيلولة دون وقوع  م��ع��ززة  امل��رك��زي  االأم���ن 

اأعمال عنف.

موؤيدو مر�صي يحرقون �صيارة �صرطة يف �صيناء

باملنا�شبة

بني م�صر والإمارات: عودة الّنهر اإىل جمراه 
•• عوا�صم-وكاالت:

اأن م�صاعدي  االأبي�س  البيت  اأعلن 
اأوباما  ب���اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
على  ي�صغطون  ال��ق��وم��ي  ل��الأم��ن 
للتحرك  امل�����ص��ري��ني  امل�������ص���وؤول���ني 
دميقراطية  حكومة  نحو  �صريعا 
الرئي�س  اجل���ي�������س  ع�����زل  ب���ع���دم���ا 
حم��م��د م��ر���ص��ي، وه����و م���ا جتنبت 
وا���ص��ن��ط��ن اع��ت��ب��اره ان��ق��الب��ا، فيما 
لتعليق  االأف���ري���ق���ي  االحت�����اد  ع��ل��ق 
كما  ال�صبب،  لهذا  م�صر  ع�صوية 
�صبق اأن فعل مع اأفريقيا الو�صطى 

ومايل ومدغ�صقر.
وق�����ال ب���ي���ان ل��ل��ب��ي��ت االأب���ي�������س اإن 
اأوباما اجتمع مع كبار م�صت�صاريه 
االأزمة  لبحث  االأب��ي�����س  البيت  يف 
ع���زل مر�صي،  ي���وم  ب��ع��د  يف م�����ص��ر 
ف��ري��ق االأمن  اأع�����ص��اء  اأن  واأ���ص��اف 
ات�صال  ع��ل��ى  االأم���ريك���ي  ال��ق��وم��ي 
مع امل�صوؤولني امل�صريني و �صركائنا 
العودة  اأه��م��ي��ة  لنقل  االإق��ل��ي��م��ي��ني 
لل�صلطة  وامل�������ص���وؤول���ة  ال�����ص��ري��ع��ة 
الكاملة اإىل حكومة مدنية منتخبة 

دميقراطيا باأ�صرع ما ميكن .
كبار  اأج���������رى  ال����ب����ي����ان  وح�������ص���ب 
هاتفية  مكاملات  اأوب��ام��ا  م�صاعدي 
مكثفة ب�صاأن االأزمة يومي اجلمعة 
وال�����ص��ب��ت امل��ا���ص��ي��ني، مب���ا يف ذلك 
ات�����ص��االت ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة جون 
كريي مع الزعماء امل�صريني واأي�صا 
االإ�صرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  م���ع 
خارجية  ووزراء  نتنياهو  بنيامني 
ع����رب وت���رك���ي���ا، وق�����ال ال���ب���ي���ان اإن 
ت�صاك  االأم����ريك����ي  ال���دف���اع  وزي�����ر 
هاغل حتدث مع نظرييه امل�صري 
واالإ�صرائيلي  ال�صي�صي  الفتاح  عبد 

مو�صيه يعلون.
وذكر بيان البيت االأبي�س اأن اأوباما 
�صيا�صية  عملية  اأج��ل  م��ن  ي�صغط 
واأنه  االأط����راف  ك��ل  ت�صمل  �صفافة 
يديرها  التي  احلكومة  من  يريد 
اجلي�س يف م�صر جتنب االعتقاالت 
التع�صفية ملر�صي وموؤيديه، ويوؤكد 
كل  ت��ت��ج��ن��ب  الأن  احل����اج����ة  ع���ل���ى 

االأطراف العنف.
انتقدت  االأمريكية  االإدارة  وكانت 
اإط���اح���ة اجل��ي�����س مب��ر���ص��ي، لكنها 
باأنها  و���ص��ف��ه��ا  ح��د  اإىل  ت�����ص��ل  مل 
اأوب��ام��ا بدرا�صة ما  ان��ق��الب، واأم���ر 
امل�صاعدات  ق��ط��ع  ينبغي  ك���ان  اإذا 

الع�صكرية االأمريكية مل�صر.
االإقليمية  الفعل  ردود  اإط���ار  ويف 

ي��ذك��ر اأن االحت���اد االأف��ري��ق��ي علق 
ع�صوية  امل��ا���ص��ي  م�����ار������س-اآذار  يف 
جمهورية اأفريقيا الو�صطى بعد اأن 
اأطاح متمردون باحلكومة وعلق يف 
ع�صوية  املا�صية  القليلة  ال�صنوات 
الأ�صباب  وم��ايل  مدغ�صقر  من  كل 
مماثلة ورفع تعليق ع�صوية مايل 

فيما بعد.
اأوه������ورو  ال��ك��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  وردد 
االأفريقي،  االحت��اد  موقف  كينياتا 
بالفعل  ل��دي��ن��ا  لل�صحفيني  وق���ال 
منتخبة  وه����ي  م��ن��ت��خ��ب��ة  ح��ك��وم��ة 
دميقراطية  ع��م��ل��ي��ة  خ�����الل  م����ن 
م�����ص��ت��وف��ي��ة ال���������ص����روط، وم�����ن ثم 
ف��اإن ما يحدث يف م�صر يف الوقت 
احلايل يثري قلقا بالغا، لي�س فقط 

علق  مر�صي  ع��زل  على  وال��دول��ي��ة 
اأن  �صبق  ال��ذي  االأفريقي،  االحت��اد 
د�صتوري،  اعترب عزل مر�صي غري 
ع�صوية م�صر ب�صبب عزل مر�صي 
ال����ذي ع����ده االحت�����اد اإج������راء غري 

د�صتوري .
روي�������رتز يف وقت  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
����ص���اب���ق ع����ن م�������ص���در يف االحت������اد 
القول  ا�صمه  االأفريقي رف�س ذكر 
�صنتخذ االإجراء املعتاد، وهو تعليق 
تغيريا  ت�صهد  دول����ة  اأي  ع�����ص��وي��ة 
اأم���ا رئي�س جمل�س  د���ص��ت��وري  غ��ري 
رم�صان  االأفريقي  واالأم��ن  ال�صلم 
اإر�صال بعثة  العمامرة فقال نعتزم 
ونحث ال�صلطات امل�صرية على بدء 

حوار .

بالن�صبة لنا يف اأفريقيا واإمنا يجب 
اأن يكون مبعث قلق كبري لكل من 

يوؤمن بالعملية الدميقراطية .
تقوي�س  ان��ت��ق��دت  فقد  تركيا  اأم���ا 
لن  ال��ذي  م�صر  يف  الدميقراطية 
امل�صري  ال�����ص��ع��ب  ���ص��ال��ح  ي��ك��ون يف 
اأجل  م��ن  تعمل  ال��ت��ي  واالأط������راف 
حت��ق��ي��ق ال�������ص���الم ال���ع���امل���ي ، وق���ال 
اأوغلو  داود  اأحمد  خارجيتها  وزير 
اجلي�س  اإط��اح��ة  للغاية  املقلق  من 
انتخب  رئ���ي�������س  وه������و  مب����ر�����ص����ي، 
اإعادة  اإىل  داعيا  ب�صكل دميقراطي 
امل�صرية  لل�صلطات  ال�����ص��الح��ي��ات 

املنتخبة على الفور .
العام  االإحت������اد  اأع�����رب  ذل�����ك،  اىل 
نقابة  ل��ل�����ص��غ��ل)اأك��رب  ال��ت��ون�����ص��ي 
اإرت��ي��اح��ه لتنحية  ع��ن  ت��ون�����س(  يف 
 ، مر�صي  حممد  امل�صري  الرئي�س 
اإىل  امل�صرية  ال��ق��وى  جميع  ودع���ا 
ال��ع��م��ل م���ن اأج�����ل احل���ف���اظ على 

وحدة م�صر اأر�صا و�صعبا.
وهناأ االحت��اد يف بيان حمل توقيع 
العبا�صي  ح�����ص��ني  ال����ع����ام  اأم���ي���ن���ه 
ام���������س ال�������ص���ع���ب امل���������ص����ري ال����ذي 
بوحدته  واإرادت����ه  �صرعيته  ف��ر���س 
مطالبه  وو������ص�����وح  وت�������ص���م���ي���م���ه 
،واجلي�س امل�صري الذي جتاوب مع 
هبة ماليني اجلماهري ال�صعبية يف 

حملة مترد على حكم مر�صي .
واأعرب يف هذا ال�صياق عن اإرتياحه 
ل�صقوط منوذج من احلكم اإنحرف 
التفّرد  واإت����خ����ذ  م���ق���ا����ص���ده  ع����ن 
والفتنة  واالإح���ت���ك���ار  واالإق�������ص���اء 
احلزبية  وامل�����ص��ال��ح  واآل��ي��ة  منهجا 
هدفا للتمكني وتنا�صى ا�صتحقاقات 
الثورة وقاد البالد اإىل بدايات حكم 

ا�صتبدادي .

الحتاد الأفريقي يعلق ع�شوية القاهرة

الوليات املتحدة ت�صغط للت�صريع باحلكم املدين يف م�صر 

الربادعي: يجب م�صاركة 
اجلميع يف م�صتقبل م�صر

••وا�صنطن-يو بي اأي:

اإق��دام اجلي�س  ان  ال��ربادع��ي،  امل�صري حممد  الد�صتور  رئي�س حزب  اعترب 
اأجل  من  ال�صحيح  ال�صيء  كان  مر�صي  حممد  امل�صري  الرئي�س  عزل  على 
بالده التي اأكد �صرورة اأن تكون كل االأطراف ومن بينها االأخوان امل�صلمون 

يف م�صتقبلها، م�صدداً على ان اأحداً ال يتحمل ف�صل م�صر.
املدنية  للمعار�صة  اأك��رب جتمع  االإنقاذ  الربادعي، وهو من�صق جبهة  وق��ال 
يف م�صر، ل�صبكة �صي اإن اإن االأمريكية ان عزل اجلي�س ملر�صي كان اخلطوة 
االأطراف  اأن يكون لكل  انه يتوجب  بالرغم من  اأج��ل م�صر،  ال�صواب من 

امل�صرية ومن بينها االأخوان امل�صلمون ، مكان يف م�صتقبل البالد.
وذكر ال ميكننا حتمل ف�صل م�صر، وال اأحد ميكن اأن يتحمل ذلك .

لي�س  م�صر  يف  ح�صل  ما  ان  على  و�صدد 
انقالباً ع�صكرياً، وقال انه كان ال بد 
اأو  اأهلية  اإما املخاطرة باندالع حرب 
اإ�صافية  د���ص��ت��وري��ة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ 

لبقاء البالد متما�صكة.
وراأى الربادعي ان ما متر به م�صر 
التي  العالية  ل��الآم��ال  ن��ظ��راً  �صعب، 
ك���ان���ت ل����دى ال��ك��ث��ريي��ن ب��ع��د تنحي 
ال�����ص��اب��ق ح�صني  امل�����ص��ري  ال��رئ��ي�����س 
التي  ان االنتخابات  مبارك، معرتفاً 
وعادلة  ح��رة  كانت  مر�صي  فيها  ف��از 
لكن الرئي�س لالأ�صف اأ�صاء الت�صرف 

.
بوجود  االأم����ر  ينتهي  ع��ن��دم��ا  وق���ال 
اأكر من 20 مليون �صخ�س يف ال�صارع، ال بد اأن يعي ان عليه الرحيل فوراً، 

وهذا و�صع حمزن .
واعترب ان مغادرة مر�صي للحكم �صت�صمح باأن تبداأ م�صر من جديد �صياغة 

الد�صتور وت�صكيل حكومة �صاملة.
واأو�صح الربادعي �صرورة اأن ت�صم احلكومة اأع�صاء من االأخوان امل�صلمني 
االأقوى  ال�صيا�صية  القوة  كانت  واإمن��ا  كانت حمظورة يف عهد مبارك  التي 

يف م�صر.
وقال انه من املمكن اأن يرت�صح مر�صي للرئا�صة من جديد، لكن ال اأعتقد 

انه �صيفعل ذلك .
امل�صلمني  االأخ���وان  من  موؤهلون  اأ�صخا�س  ي�صارك  اأن  يف  اأمله  عن  واأع��رب 
جزءاً  اجلميع  يكون  الأن  بحاجة  فنحن  املقبلة  احلكومة  يف  وال�صلفيني 
ويحرتم  مت�صاحماً  متما�صكاً  ونريد جمتمعاً  ال�صيا�صية،  العملية  من هذه 

اختالفات االآخرين .
واإذ لفت اإىل انه لي�س مهتماً �صخ�صياً بالرت�صح للرئا�صة يف م�صر، عرب عن 
قلقه العميق على بالده، موؤكداً رغبته ببذل كل ما يف و�صعه لر�صم م�صتقبل 
الفو�صى  من  �صنوات  بعد  حم��دود  امل�صريني  �صرب  ان  على  و�صدد  اأف�صل. 
ال�صيا�صية واالقت�صادية، وراأى انه ال بد من اأن نظهر للنا�س اننا نركز فعاًل 

على حاجاتهم االأ�صا�صية .
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•• الفجر- تون�ض - خا�ض:

ت���رج���م���ت امل�����واق�����ف امل���ع���ل���ن���ة من 
تطورات االأو�صاع يف م�صر، واإزاحة 
حكم االإخوان فيها، حالة االنق�صام 
يف امل�صهد ال�صيا�صي يف تون�س، حيث 
وبيانات  التون�صية  الرئا�صة  عربت 
اأحزاب الرتويكا احلاكمة، واأبرزها 
عن  االإ���ص��الم��ي��ة،  النه�صة  ح��رك��ة 
ملا حدث يف م�صر، معتربة  اإدانتها 
، يف  �صافر ومرفو�س  ان��ق��الب  ان��ه 
اأح��زاب املعار�صة  اب��رز  حني باركت 
واملنظمات ال�صعبية وقطاع عري�س 
من ال�صارع التون�صي، ويف مقدمتها 
العام  ن��داء تون�س واالحت���اد  ح��زب 
م�صاندتها  ع��ن  لل�صغل،  التون�صي 
داعية  اخل��ط��وة،  ب��ه��ذه  وترحيبها 
الفر�صة  ت��ف��وي��ت  اإىل  امل�����ص��ري��ني 

على دعاة العنف.
التون�صي،  لل�صاأن  مراقبون  وي��رى 
واالنق�صام  اال���ص��ط��ف��اف  ه���ذا  اأّن 
امل��وق��ف م��ن احلالة  وال��ّت��ب��اي��ن يف 
اأّن  ب��اع��ت��ب��ار  امل�������ص���رّي���ة، ط��ب��ي��ع��ّي 
انتقال  تخ�صى  احلاكمة  الرتويكا 
تون�س،  اإىل  امل�������ص���ري���ة  ال����ع����دوى 
االأو������ص�����اع  ت�������ص���اب���ه  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر 
ال�صكلي يف  بالرغم من االختالف 
اإدارة ال�صلطة فيها، كما اأّن موقف 
�صياق  ي��ت��ن��ّزل يف  ال��ن��ه�����ص��ة  ح��رك��ة 
الدويل  التنظيم  مكونات  ت�صامن 
االإ�صالمية  وال��ت��ي��ارات  ل���الإخ���وان 
ال�صياق  ه��ذا  يف  م�صريين  عموما، 
مبا  الراف�س  الرتكي  املوقف  اإىل 
احلكومة  يقود  اإ�صالميا  حزبا  اأن 

يف اأنقرة.
خ����وف ال���رتوي���ك���ا ه����ذا م���ن تكرار 
اإ�صراع  رغ���م  امل�����ص��ري  ال�����ص��ي��ن��اري��و 
رم��وزه��ا ب��ت��اأك��ي��د ا���ص��ت��ب��ع��اده، وجد 
حماية  رابطة  حتذير  يف  ترجمته 
املعار�صة  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي   ، ال���ث���ورة 
وتعتربها  ب���ح���ّل���ه���ا  ال���ت���ون�������ص���ي���ة 
ملي�صيات يف خدمة حركة النه�صة، 
املعار�صة و كل االأطراف  االأح��زاب 
ال�صرعية   ب����اإ�����ص����ق����اط  احل�����امل�����ة 
وال�صاعية اإىل االنقالب من خالل 
اإعادة ال�صيناريو امل�صري يف تون�س، 
داع���ي���ة ال�����ص��ل��ط��ات ال��ت��ون�����ص��ي��ة اإىل 

اإغ�����الق ك���ل اأب������واق االإع������الم التي 
متّجد االنقالب يف م�صر . 

املرزوقي يدين اإزاحة مر�شي
التون�صية  الرئا�صة  اع��ت��ربت  وق��د 
املوؤ�ص�صة  ت��دخ��ل  اأن  ل��ه��ا،  ب���الغ  يف 
ال�صاأن  يف  امل�����ص��ري��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
�صري  ويف  امل���ب���ا����ص���ر  ال�������ص���ي���ا����ص���ي 
اأم���ر مرفو�س  امل��دن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
دوليا ويف �صرعة االحتاد االإفريقي 
ال�صيا�صية  االأزم���ة  يفاقم  قد  الأن��ه 
دائرة  بتو�صيع  وذل���ك  حلها  ب���دل 
العنف والتطرف الذي قد يتغذى 
مما ح�صل اإذا مل تقع اإعادة امل�صار 
اأ�صرع  يف  �صكته  اإىل  الدميقراطي 

وقت ممكن.
اأنه كان  التون�صية  واأكدت الرئا�صة 
ال�صرعية  ت��و���ص��ي��ع  االأف�������ص���ل  م���ن 
توافقية،  �صرعية  اإىل  االنتخابية 
لوحدة  ال�����ص��ام��ن  وح���ده���ا  وه����ي 
ال�����ص��ع��ب م��ع��رّبة ع��ن اأم��ل��ه��ا يف اأن 
االآجال  اأق���رب  يف  امل�صريون  ي�صل 

اإىل توافق �صيا�صي.
ودع�����ت ال��رئ��ا���ص��ة ال��ت��ون�����ص��ي��ة اإىل 
ت��ه��ي��ئ��ة ك�����ّل ال�����ّظ�����روف م����ن اأج����ل 
اأ�صرع  يف  الوطنية  امل�صاحلة  جناح 
وقت واإعادة احلكم ل�صلطة مدنّية 

منتخبة دميقراطًيّا.
بقلق  ن���ن���ظ���ر  ال���رئ���ا����ص���ة  وق����ال����ت 
اإىل االأن���ب���اء ح���ول االع��ت��ق��االت يف 
وال�ّصيا�صّيني  االإعالمّيني  �صفوف 
وغ��ل��ق امل��ن��اب��ر االإع��الم��ّي��ة ونطلب 
م��ن ال�����ّص��ل��ط��ات ال��ق��ائ��م��ة يف م�صر 
حماية احلرمة اجل�صدّية واملعنوّية 
والأع�صاء  مر�صي  حمّمد  للّرئي�س 

احلكومة امل�صرّية .

النه�شة تطالب بالإفراج 
عن قيادات الإخوان

اأدانت حركة النه�صة،  من جهتها، 
تون�س،  يف  احل��ك��م  على  امل�صيطرة 
يف بيان لها، عزل الرئي�س امل�صري 
انقالبا  واع��ت��ربت��ه  مر�صي  حممد 

�صافرا .
الذي  بيانها،  يف  النه�صة  وطالبت 
الغنو�صي،  را����ص���د  زع��ي��م��ه��ا  وق��ع��ه 
ب����االإف����راج ع���ن ق����ي����ادات االإخ������وان 

معتربا  االإعالمية  القنوات  وغلق 
االحتجاج  امل�����ص��ري��ني  ح��ق  م��ن  اأن 

�صلميا على العملية االنقالبية
ال�صابق  ال���وزي���ر  اأف����اد  م��ن ج��ه��ت��ه، 
والقيادي  اجل���ب���ايل،  ح��ك��وم��ة  يف 
امل�صتقيل من حزب املوؤمتر، حممد 
عبو االأم���ني ال��ع��ام احل���ايل حلزب 
ح�صل  ما  اأّن  الدميقراطي  التيار 
بقطع  ان���ق���الب���ا  ي��ع��ت��رب  م�����ص��ر  يف 

النظر عن امل�صريات ال�صعبية .
واأ�����ص����اف حم��م��د ع��ب��و ب���اأن���ه كان 
امل�صرية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  على 
ال�صراعات  ع��ن  ب��ع��ي��دة  ت��ب��ق��ى  اأن 
االإخوان  اأداء  �صوء  رغم  ال�صيا�صية 

امل�صلمني .
اأن��ه ك��ان م��ن املفرو�س  واأ���ص��ار اإىل 
خرج  ال���ذي  امل�����ص��ري  ال�صعب  على 
يتحّلى  اأن  ال�����ص��وارع  اإىل  ب����االآالف 
اإ�صقاط  بقليل من ال�صرب كي يتم 
�صناديق  خ�������الل  م�����ن  ال����ن����ظ����ام 
اإقحام  اإىل  احلاجة  دون  االق���رتاع 
املوؤ�ص�صة الع�صكرية وال�صري بالبالد 

نحو املجهول.
عن  املن�صّقة  وف���اء،  حركة  واأعلنت 
امل��وق��ف الذي  امل���وؤمت���ر، ذات  ح���زب 
ع���رّب ع��ن��ه ه���ذا االأخ����ري، واعتربت 
اإزاح����ة  اأّن  ع��ن��ه��ا،  ����ص���ادر  ب��ي��ان  يف 
انقالبا  يعد  من�صبه  من  الرئي�س 
مرفو�س،  ���ص��رع��ي  غ��ري  ع�����ص��ك��ري��ا 
يهدف  االن��ق��الب  ه��ذا  اأن  معتربة 
وامل�صار  ال�����ث�����ورة  اإج����ه����ا�����س  اإىل 
ال�صعب  وح���رم���ان  ال��دمي��ق��راط��ي 
اخ��ت��ي��ار ممثليه عرب  م��ن ح��ق��ه يف 
���ص��ن��ادي��ق االن��ت��خ��اب وال���ع���ودة اإىل 

نظام الو�صاية.

جنل رئي�س احلكومة
 يدعو للجهاد يف م�شر

امل�صجلة  ال��راف�����ص��ة  امل��واق��ف  وم���ن 
يف ���ص��ف��وف ال��ت��ي��ار االإ����ص���الم���ي يف 
اإخبارية  م��واق��ع  نقلته  م��ا  تون�س، 
عن تغريدة ن�صرها ه�صام العري�س 
جنل رئي�س احلكومة علي العري�س 
فيها  ودع��ا  تويرت  يف  ح�صابه  على 
للجهاد يف م�صر م�صاندة للرئي�س 

امل�صري. 
وكتب ه�صام العري�س على ح�صابه 

بقرار  اعتقالهم  مت  وال��ذي��ن  ف��ورا 
امل�صرية،  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  من 
هو  اأن حممد مر�صي  على  موؤكدة 

رئي�س �صرعي مل�صر.
وجاء يف بيان احلركة التي ينتمي 
ال�����دويل  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  زع��ي��م��ه��ا 
اأن  ع���ل���ى  ت���اأك���ي���ده���ا   ، ل�����الإخ�����وان 
ال�صرعية يف م�صر واحدة وميثلها 
الرئي�س حممد مر�صي دون �صواه. 
رموز  م�صاركة  اأي�����ص��ا،  اأدان����ت  كما 
دي��ن��ي��ة اإ����ص���الم���ي���ة وم�����ص��ي��ح��ي��ة يف 

تربير ما و�صفته ب االنقالب .
ال����ع����ودة  اإىل  ال���ن���ه�������ص���ة  ودع��������ت 
لل�صرعية وا�صتغرابها تزكية بع�س 
على  لالنقالب  ال�صيا�صية  القوى 
يف  قولها  ح�صب  ال�صعبية  االإرادة 

البيان.
كتلة  رئي�س  ندد  ذات��ه،  ال�صياق  ويف 
حزب النه�صة االإ�صالمي يف املجل�س 
ال�صحبى  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي 
عتيق، باالنقالب احلا�صل يف م�صر 
اإجها�صها  مت  جت��رب��ة  اإن��ه��ا  ق��ائ��ال 
وهذا خطري على الدميقراطية يف 

العامل العربي .
ه����ذا االنقالب  ب�����اأن  ع��ت��ي��ق  وق�����ال 
االنقالب  �صروط  كل  ي�صتويف  ت��ام 
ارت�����������داد على  ف����ه����و  ال���ع�������ص���ك���ري 
و����ص���ن���ادي���ق  اجل����م����اه����ري  اإرادة 
وفيه  ت���ع���ب���ريه،  االق���رتاع،ح�������ص���ب 
لو�صائل  وغلق  �صيا�صية  اعتقاالت 
االإع��������الم م��و���ص��ح��ا ب���ق���ول���ه نحن 
ن��دي��ن ه���ذا االن��ق��الب ون��دع��و اإىل 

احلوار مع ال�صرعية .
ال���رتوي���ك���ا  ال�����ث�����اين يف  ال�����ط�����رف 
احلاكمة وحزب الرئي�س املرزوقي، 
حزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية 
اعتربه  له ما  بيان  ب��دوره يف  اأدان 
امل�صار  ع��ل��ى  ال��ع�����ص��ك��ري  االن���ق���الب 

الدميقراطي يف م�صر .
به قيادة  املوؤمتر ما قامت  واعترب 
اجلي�س امل�صري،  انتكا�صة يف م�صار 
الإعادة  وحم��اول��ة  امل�صرية  ال��ث��ورة 

تثبيت النظام القدمي .
ك���م���ا ن������دد ح������زب امل������رزوق������ي مبا 
املمنهجة  االعتقاالت  ا�صماه حملة 
واالإعالميني  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  ���ص��د 
ال��راف�����ص��ني ل��ب��ي��ان ق��ي��ادة اجلي�س 

ب��ت��وي��رت ب�����ص��اأن م��ا ي���دور يف م�صر 
غايتنا  اهلل  مر�صي،  حممد  وع��زل 
والر�صول قدوتنا والقراآن د�صتورنا 
�صبيل  وامل��وت يف  واجل��ه��اد طريقنا 
ه��ك��ذا كنا  اأم���ان���ي���ن���ا..  اأ���ص��م��ى  اهلل 

ومازلنا و�صنبقى .
وي��ع��رف ع��ن جن��ل ع��ل��ي العري�س 
قربه من التيار ال�صلفي يف تون�س. 
التغريدة  ه���ذه  ت��ث��ري  اأن  وي��ت��وق��ع 
يحذر  فيما  م�صتنكرة،  اأفعال  ردود 
التيار  تدخل  مغبة  م��ن  مراقبون 
االإ����ص���الم���ي احل���اك���م يف ت��ون�����س يف 

ال�صاأن الداخلي امل�صري.

نداء تون�س واحتاد ال�شغل 
يهنئان

املواقف،  ه��ذه  من  النقي�س  وعلى 
ل���ال����ص���ت���ق���ط���اب  ت����ك����ري���������س  ويف 
امل�صهد  يف  احل���ا����ص���ل  وال���ت���ج���اذب 
حزب  ا���ص��در  التون�صي،  ال�صيا�صي 
نداء تون�س، اكرب اأحزاب املعار�صة 
ال�صتطالعات  واملت�صدر  التون�صية 
االنتخابات  لنتائج  بالن�صبة  الراأي 
ب��ي��ان��ا يهنئ فيه  ا���ص��در  ال��ق��ادم��ة، 
ال�صعب امل�صري على ما و�صفه روح 
التي حتّلى  واالن�صباط  امل�صوؤولّية 
الرئي�س حممد  اثر عزل  بها،على 
املعاين  ي�����ص��ت��ع��ي��د  وه�����و  م���ر����ص���ي، 
الكربى لثورة 25 جانفي 2011، 
تاريخي  م��ن مثل  اأب���داه  م��ا  وعلى 
ال�صلمّية  ال�����ص��ي��ا���ص��ّي��ة  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

لتقرير امل�صري ال�ّصيا�صي.
وعرّب نداء تون�س عن متنياته مل�صر 
وموا�صلة  واال���ص��ت��ق��رار،  ب��ال��رف��اه 
اأم��ك��ن م��ن توافقات  ال��ب��ح��ث ع��ّم��ا 
خ����ارط����ة طريق  ن���ح���و  ���ص��ي��ا���ّص��ي��ة 
دعاة  على  الفر�صة  تفّوت  جديدة 
اأولوية  وتفر�س  ال��دم��وي،  العنف 
وامل�صلحة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��واق��ع��ي��ة 
الدميقراطية  ظ���ّل  يف  ال��وط��ن��ّي��ة 
لل�صعب امل�صري العظيم، ونبذ لغة 
واملغلوب  الغالب  ومنطق  االنتقام 
يف  �صركاء  اجلميع  اإّن  �صعار  حت��ت 

الوطن .
العام  االحت��������اد  ه���ن���اأ  ج��ه��ت��ه  م����ن 
املنظمات  اك��رب  لل�صغل،  التون�صي 
واأعرقها،  تون�س  يف  اجلماهريية 

احلالة امل�شرية ُتق�ّشم امل�شهد ال�شيا�شي يف تون�س

الرئا�صة والرتويكا احلاكمة ُتدينان.. واأحزاب املعار�صة ت�صّفق وترّحب! 

�صنودن مل يجد بلدًا ي�صتقبله حتى اللحظة 
•• مو�صكو-ا ف ب:

ال�������ص���اب���ق  امل���������ص����ت���������ص����ار  زال  م������ا 
ادوارد  االم��ريك��ي��ة  لال�صتخبارات 
كونغ  هونغ  مغادرته  منذ  �صنودن 
يف  عالقا  حزيران-يونيو،   23 يف 
)الرتانزيت( يف  التحويالت  قاعة 
مو�صكو  يف  �صريمييتييفو  م��ط��ار 
اآخر  بانتظار جلوء �صيا�صي يف بلد 

يت�صاءل امله يف احل�صول عليه.
ال���الج���ىء الذي  وي��ب��دو ان و���ص��ع 

����ص���ن���ودن، ال�����ص��م��اح ل���ه ب����امل����رور يف 
اجوائها. واتهم مورالي�س اخلمي�س 
فرن�صا  ع��ل��ى  بال�صغط  وا���ص��ن��ط��ن 
ملنع  والربتغال  وايطاليا  وا�صبانيا 
مرور طائرته وهدد باغالق �صفارة 

الواليات املتحدة يف الباز.
لقيت  ال���ت���ي  ب��ول��ي��ف��ي��ا  وط���ال���ب���ت 
دع��������م ح���ل���ف���ائ���ه���ا ال���ت���ق���ل���ي���دي���ني 
واالرجنتني  و�صورينام  )االك��وادور 
واالوروغ������������������������واي وف������ن������زوي������ال( 

باعتذارات علنية وبتو�صيحات.

تفريق طاب يتظاهرون يف البريو 
•• ليما-ا ف ب:

امل�صيل  والغاز  املياه  خراطيم  البريو  يف  ال�صرطة  ا�صتخدمت 
يف  يتظاهرون  كانوا  الذين  الطالب  اآالف  لتفريق  للدموع 

حميط الربملان يف ليما.
ك��ب��ريا من  ال��ط��الب ل�صحافيني ان ع���ددا  ق���ادة  وق���ال اح���د 
واملواجهات  التظاهرات  من  �صاعات  بعد  اوقفوا  اال�صخا�س 

العنيفة مع ال�صرطة.
وي��دي��ن ال��ط��الب م�����ص��روع ق��ان��ون مي�����س ب��راأي��ه��م با�صتقالل 
اجلامعات. ويرى الطالب ان القانون اجلديد ي�صر بالطالب 
الذين يقطعون درا�صتهم الكر من �صنتني النه ين�س على 

اخراجهم من النظام اجلامعي.

التعليقات على  االدالء مبزيد من 
هذه الق�صية.

اخلارجية  وزي�����ر  م�����ص��اع��د  وك�����ان 
�صرح  ريابكوف  �صريغي  الرو�صي 
التاأثري  ت�صتطيع  ال  م��و���ص��ك��و  ان 
ال���ذي تخلى يف  ال�����ص��اب  يف م�صري 
نهاية االمر عن طلب اللجوء اىل 
الرئي�س  منه  طلب  بعدما  رو�صيا 
ك�صف  عن  الكف  بوتني  فالدميري 

ا�صرار ت�صيء للواليات املتحدة.
ويف بداية اال�صبوع، كان هذا التقني 

ال�����ص��اب ال����ذي ك�����ص��ف ع��ن برنامج 
االت�صاالت  ملراقبة  �صري  امريكي 

العاملية، م�صدر ارباك دبلوما�صي.
ف��ف��ي ط��ري��ق ع���ودت���ه م���ن مو�صكو 
الثالثاء، اجرب الرئي�س البوليفي 
اي��ف��و م��ورال��ي�����س ال����ذي اع��ل��ن انه 
ال�صيا�صي  ال��ل��ج��وء  مل��ن��ح  م�����ص��ت��ع��د 
الهبوط  على  ب��ل��ده،  اىل  ل�صنودن 
 13 فيينا  يف  وال��ت��وق��ف  بطائرته 
اوروبية  دول  رف�صت  بعدما  �صاعة 
ي�صطحب  ب��ان��ه  ا�صتبهت  ع��دي��دة 

بتهمة  املتحدة  ال��والي��ات  تالحقه 
ايام  �صتة  بعد  �صيطول  التج�ص�س 
اللجوء  ملنحه  طلبات  تقدميه  من 

اىل 21 بلدا.
واعلنت فرن�صا وايطاليا انهما لن 
والربازيل  املانيا  مثل  ت�صتقبالنه 
والرنوج والهند وبولندا واي�صلندا 
وال���ن���م�������ص���ا وف���ن���ل���ن���دا وه���ول���ن���دا 

وا�صبانيا.
الدبلوما�صية  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
على  ق���ادرة  تعد  مل  انها  الرو�صية 

رو�شيا تدعو للتحقيق يف توريدات الأ�شلحة الليبية 

انفجار م�صتودعات ذخرية يف الاذقية ب�صوريا
ال�شرطة توقف 15 م�شتبهًا بتهمة الإرهاب

اأنقرة ت�صر على ال�صام مع الأكراد رغم ال�صعوبات 
•• عوا�صم-وكاالت:

ان����ف����ج����رت م�������ص���ت���ودع���ات ذخ�����رية 
ريف  يف  النظامية  ل��ل��ق��وات  تابعة 
ا�صتهدافها  نتيجة  ام�س  الالذقية 
ب�����ص��واري��خ ع��ل��ى االرج�����ح، بح�صب 
م��ا ذك��ر امل��ر���ص��د ال�����ص��وري حلقوق 
امل��ر���ص��د يف بريد  االن�����ص��ان وق����ال 
هزت  ان����ف����ج����ارات  ان  ال����ك����رتوين 
منطقة بالقرب من قرية ال�صامية 
يف �صرق الالذقية تبني انها ناجتة 
للذخرية  م�صتودعات  انفجار  عن 

قرب كتيبة للقوات النظامية.
ورج���ح م��دي��ر امل��ر���ص��د رام���ي عبد 
االنفجارات  ت���ك���ون  ان  ال��رح��م��ن 
امل�صتودعات  ا�صتهداف  عن  ناجتة 
ي��ك��ون يف  ان  دون  م���ن  ب�����ص��واري��خ 
وا�صار اىل  امل�صدر.  امكانه حتديد 
ق��ت��ل��ى وج��رح��ى يف �صفوف  وق����وع 
ال��ت��ي ق�صفت  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال���ق���وات 
ب�صكل عنيف مناطق ت�صيطر عليها 
ال��ك��ت��ائ��ب امل��ق��ات��ل��ة يف ال���ري���ف، ما 
غابات  يف  ح��رائ��ق  ن�صوب  اىل  اأدى 
منطقة جبل �صهيون بالقرب من 
مدينة احلفة. كما ا�صار اىل حتليق 

لطريان حربي يف �صماء املنطقة.
 يف حم���اف���ظ���ة ح���م�������س و�����ص����ط ، 
ه��م ثالث  ا���ص��خ��ا���س  ق��ت��ل خم�صة 
ق�صف  ج��راء  ورج��ل  وطفلة  ن�صاء 
ب��ال��ط��ريان احل���رب���ي ت��ع��ر���ص��ت له 
معاقل  اب��رز  احد  الر�صنت،  مدينة 
من  املنطقة.  يف  املتبقية  املعار�صة 
جهة ثانية، نفذ الطريان احلربي 
ثالث غارات على االأحياء املحا�صرة 
يف و�صط مدينة حم�س، ترافق مع 

•• اأنقرة-وكاالت:

 15 االأم��ن الرتكية  ق��وات  اأوقفت 
حمافظات،  خم�س  يف  ب��ه  م�صتبهاً 
بتهمة االنتماء اإىل منظمة اإرهابية 
تظاهرات  خ�����الل  وال���ت���خ���ري���ب   ،

متنزه غيزي االأخرية.
تركية  اإع��������الم  و����ص���ائ���ل  وذك��������رت 
نّفذت  ال��رتك��ي��ة  االأم����ن  ق����وات  اأن 
عنواناً  ل�17  متزامنة  م��داه��م��ات 
واأن�����ق�����رة  اإزم���������ري  يف حم����اف����ظ����ات 
وا�صطنبول وماني�صا وبامتان فجر 

اجلمعة، واأوقفت 15 �صخ�صاً.
ال����رغ����م م����ن ان  اىل ذل�����ك وع���ل���ى 
موجة االحتجاجات غري امل�صبوقة 
تبدو  ا�صعفتها،  البالد  هزت  التي 
على  م�صممة  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
موا�صلة عملية ال�صالم التاريخية 
ال��ت��ي ب��داأت��ه��ا ال�����ص��ت��اء امل��ا���ص��ي مع 
امل����ت����م����ردي����ن االك������������راد، وت����واج����ه 

�صعوبات، اىل نهايتها.
مايو،  اي���ار   31 يف  بدايتها  وم��ن��ذ 
رئي�س  على  االح��ت��ج��اج��ات  اح��ال��ت 
ال��وزراء النزاع الكردي اىل املرتبة 
رج��ب طيب  ح��ر���س  وق��د  الثانية. 
اردوغان بنف�صه هذا اال�صبوع على 
ان���ه���اء نزاع  ب��رغ��ب��ت��ه يف  ال��ت��ذك��ري 
ا�صفر عن �صقوط اكر من اربعني 
وق���ال   .1984 م��ن��ذ  ق��ت��ي��ل  ال����ف 
نواب  م��ع  اال�صبوعي  لقائه  خ��الل 
ي�صتطيع  �صىء  ال  ال��ث��الث��اء  حزبه 
ال�صالم  عملية  م�����ص��ارن��ا  ي��غ��ري  ان 
التذكري  ه���ذا  وي���اأت���ي  ���ص��ت�����ص��ت��م��ر. 
اوىل  بينما ظ��ه��رت  اردوغ�����ان  م��ن 
ال��ع��ق��ب��ات يف ط��ري��ق ال�����ص��الم منذ 

ق�صف عنيف من القوات النظامية 
القدمية  ح���م�������س  اأح�����ي�����اء  ع���ل���ى 
ا�صتمرار  و���ص��ط  اخل��ال��دي��ة،  وح���ي 
املعار�صة  مقاتلي  بني  اال�صتباكات 
النظامية  وال����ق����وات  ط����رف  م���ن 
وق������وات ال���دف���اع ال��وط��ن��ي وح���زب 
اأطراف  عند  اآخ���ر  ط��رف  م��ن  اهلل 
اخل���ال���دي���ة. وا�����ص����ار امل���ر����ص���د اىل 
القوات  من  عنا�صر  ثمانية  مقتل 
الوطني  الدفاع  وق��وات  النظامية 
اأم�����س يف حميط  ا�صتباكات  خ��الل 
اأحياء حم�س القدمية واخلالدية. 
يف دم�صق، تعر�صت مناطق يف حي 
ج��وب��ر ���ص��م��ال ���ص��رق ل��ق�����ص��ف من 

وقف اط��الق النار اح��ادي اجلانب 
مار�س  اآذار   21 يف  اع��ل��ن��ه  ال����ذي 
الكرد�صتاين  ال��ع��م��ال  ح��زب  زع��ي��م 

عبد اهلل اوجالن من �صجنه.
ففي 21 حزيران يونيو، ا�صتهدفت 
نارية  ب��ع��ي��ارات  للجي�س  م��روح��ي��ة 
ون�صبت  البالد.  �صرق  جنوب  ف��وق 
ح���زب  اىل  ال����ه����ج����وم  ال�������ص���ل���ط���ات 
ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ص��ت��اين. وب��ع��د ذلك 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة �صمنا عن  ع��رب 
ال��ت��اأخ��ري يف عملية  ا���ص��ت��ي��ائ��ه م��ن 
الذي  االك����راد  املقاتلني  ان�صحاب 
قواعدهم  اىل  م��اي��و  اي����ار  يف  ب����داأ 

اخللفية يف �صمال العراق.

اجلمعة.  �صباح  النظامية  القوات 
متقطعة  ا���ص��ت��ب��اك��ات  وق���ع���ت  ك��م��ا 
والقوات  معار�صني  مقاتلني  ب��ني 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة ع���ن���د اط�������راف خميم 
ليال،  املدينة  جنوب  يف  ال��ريم��وك 
 106 ب��ح�����ص��ب امل���ر����ص���د. وق���ت���ل 
ا�صخا�س يف اعمال عنف يف مناطق 
االأول،  ام�����س  �صوريا  م��ن  خمتلفة 
انه  ي��ق��ول  ال���ذي  امل��ر���ص��د  بح�صب 
معلوماته،  على  للح�صول  يعتمد، 
املندوبني  م��ن  وا���ص��ع��ة  �صبكة  على 

وامل�صادر الطبية يف كل �صوريا.
وزارة  دع�����ت  اأخ���������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
جمل�س  ام�س  الرو�صية  اخلارجية 

لكن احل���ادث االخ��ط��ر ك��ان مقتل 
املا�صي  اال�����ص����ب����وع  ك�������ردي  �����ص����اب 
بر�صا�س اجلي�س خالل م�صاركته 
يف تظاهرة احتجاج على بناء مقر 
جديد للدرك يف بلدة ليجي جنوب 
���ص��رق ق��رب دي��اب��ك��ر، مم��ا ادى اىل 
ت�����ص��اع��د ال���ت���وت���ر. وت��ل��ت احل����ادث 
الغالبية  ذات  املناطق  تظاهرات يف 
�صعارات  خ��الل��ه��ا  رف��ع��ت  ال��ك��ردي��ة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ذك�����رت بتلك  م���ع���ادي���ة 
االخرية  اال�صابيع  يف  اطلقت  التي 
اوج  يف  ان��ق��رة  يف  ث��م  ا�صطنبول  يف 

احلركة االحتجاجية.
النواب  ع����زز  ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  ويف 

االأم����ن ال����دويل اإىل ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
لالأ�صلحة  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال���ت���وري���دات 
�صوريا. ونقلت و�صائل  اإىل  الليبية 
اإع���الم رو���ص��ي��ة ع��ن ال��ن��اط��ق با�صم 
لوكا�صيفيت�س  األ��ك�����ص��ن��در  ال�����وزارة 
جمل�س  على  �صتطرح  مو�صكو  اأن 
للتحقيق  ر�صميا  اق��رتاح��ا  االأم���ن 
وا�صترياد  ت���وري���د  ح��ظ��ر  خ���رق  يف 
ليبيا. ع��ل��ى  امل��ف��رو���س  االأ���ص��ل��ح��ة 

هذه  على  التاأكيد  مت  اإذا  واأ���ص��اف 
يدور  احل��دي��ث  ف��������������اإن  الوقائ�����ع، 
الذي  للحظر  ج�صيم  خ���رق  ع��ل��ى 
فر�س تنفيذا للقرار الدويل ب�صاأن 

ليبيا .

ال�صلطة  على  �صغوطهم  االك����راد 
الثانية  املرحلة  ت��اأخ��ري  ب��ال  لتبداأ 
من عملية ال�صالم اي اال�صالحات 
االقلية  ح��ق��وق  لتو�صيع  املنتظرة 
الداخلية  وزي����ر  وق����ال  ال���ك���ردي���ة. 
الرتكي معمر غولر ان العملية مل 

توؤد اىل نتائج حتى االآن.
وا�صاف ان ال�صروط املطلوبة لبدء 
مل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة مل ت��ت��وف��ر ب��ع��د ، 
مو�صحا انه مل يغادر كل املقاتلني 
اردوغان  ودعا  بعد.  تركيا  االك��راد 
النزاع  الن��ه��اء  ال�صرب  اىل  بنف�صه 
لكن  ع��ام��ا.  ث��الث��ني  منذ  امل�صتمر 

االكراد يكاد �صربهم ينفذ.

ال������ذي فر�س  امل�������ص���ري  ال�����ص��ع��ب 
����ص���رع���ي���ت���ه واإرادت����������������ه ب���وح���دت���ه 
مطالبه  وو������ص�����وح  وت�������ص���م���ي���م���ه 
م��ذّك��را ب���اأّن ال�ّصعب ه��و م��ن مينح 
كلما  ي�صحبها  م��ن  وه��و  ال�صرعية 
الثورة  ا�صتحقاقات  تنا�صى احلاكم 

والوعود االنتخابية.
اجلي�س  االحت����������اد،  ب����ي����ان  وح�����ّي�����ا 
امل�صري وق��وات االأم��ن النحيازهم 
معربا  اجلماهري  اإرادة  جانب  اإىل 
ع��ن ارت��ي��اح��ه ل�صقوط من��وذج من 
مقا�صده  ع����ن  ان����ح����رف  احل����ك����م 
واتخذ التفّرد واالإق�صاء واالحتكار 
وامل�صالح  واآل��ي��ة  منهجا  وال��ف��ت��ن��ة 
وتنا�صى  للتمكني  ه��دف��ا  احل��زب��ي��ة 
البالد  وق���اد  ال��ث��ورة  ا�صتحقاقات 

اإىل بدايات حكم ا�صتبدادي.
التون�صي  ال���ع���ام  االحت�����اد  ون��ا���ص��د 
ال���ق���وى احل���ّي���ة يف م�صر  ل��ل�����ص��غ��ل 
يف  ال�صلمي  الطابع  على  احل��ف��اظ 
مناه�صة اال�صتبداد والديكتاتورية 
وجتنيب البالد دّوامة العنف واإبعاد 
�صبح االإرهاب عنها واحلفاظ على 
وح�����دة م�����ص��ر اأر�����ص����ا و���ص��ع��ب��ا مع 
احلر�س على اإبقاء اجلي�س مبناأى 

عن جتاذبات احلكم.

عودة اإىل الطريق ال�صحيح
الطيب  ���ص��م��ري  ال���ن���ائ���ب  واأع����ل����ن 
املتحدث با�صم امل�صار الدميقراطي 
اأن حزبه ال يعترب ما  االجتماعي، 
ح�����ص��ل ف���ى م�����ص��ر ان��ق��الب��ا واإمن���ا 
الطريق  اإىل  ال��ث��ورة  م�صار  اإع����ادة 
الطبقة  على  ان��ه  قائال  ال�صحيح 
حركة  وخا�صة  تون�س  يف  احلاكمة 

العقل  االإ�صالمية حتكيم  النه�صة 
جتنبا ملا حدث يف م�صر.

ال�صعب  اإن  ال���ط���ي���ب  واأ�������ص������اف 
امل�صري هو الذي �صبق اإىل ال�صارع 
مر�صى  حممد  بتنحي  للمطالبة 

واإجراء انتخابات رئا�صية مبكرة.
و��������ص�������ّج�������ل ح�����������زب ال����وط����ن����ي����ني 
ارتياحه  امل��وّح��د  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
ل��ن��ج��اح ج��م��اه��ري ���ص��ع��ب م�����ص��ر يف 
اإ�صقاط حكومة االإخوان وت�صحيح 
بيان  م��ه��ّن��ئ��ا، يف  ث����ورت����ه.  م�����ص��ار 
اأ�صدره،  �صعب م�صر العربية بهذا 
ال�صعبية  ق��واه  ، داعيا كل  االإجن��از 
موا�صلة  اإىل  واملدنية  وال�صيا�صية 
ال��ن�����ص��ال ت�����ص��دي��ا ل��ك��ل حم���اوالت 

التفاف جديدة على ثورته .
الوطني احلر، من  ومتنى احلزب 
م�����ص��ر هذه  ت��ت��خ��ط��ى  اأن  ج��ان��ب��ه، 
املرحلة واأن ت�صتقر االأو�صاع فيها. 
اأن م��ا ح��دث يف م�صر هو  واع��ت��رب 
ملطالب  امل�صري  اجلي�س  ا�صتجابة 

ال�صعب.

ا�شتن�شاخ �شمج
 للموقف الأمريكي

القيادي يف  واأف���اد حم�صن م��رزوق 
�صفحته  على  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة 
مر�صي  حممد  حكم  اأن  الر�صمية 
ونظام االإخوان امل�صلمني قد انتهى، 
اإما  اأمامهم  االإخ���وان  ب��اأن  م�صيفا 
ل�صعبهم  ب��ه  ي��ع��ودون  �صجاع  ق���رار 
وال���ت���ي  م����ق����اوم����ة،  اأو  ووط����ن����ه����م 
غريهم  م��ن  اأك��ر  ثمنا  �صتكلفهم 
نتائج  �صيتحملون  اأن��ه��م  ب��اع��ت��ب��ار 
مواجهة  ع��ن  امل��رتت��ب��ة  م�صر  اآالم 

دموية على حّد تعبريه.
الرئي�س  م��وق��ف  م����رزوق  واع��ت��رب 
يف  التطورات  من  املرزوقي  املوؤقت 
تبعيته  على  ج��دي��دا  دليال  م�صر، 
حل����رك����ة ال���ن���ه�������ص���ة االإ����ص���الم���ي���ة 
وابتعاده  االأيديولوجي  ولتقوقعه 
خ���دم���ة م�صلحة  ع���ن  ال��ب��ع��د  ك���ل 
امل����رزوق����ي عندما  وق�����ال  ت���ون�������س. 
يتحدث ينظر لنف�صه ومل�صاحله ال 

مل�صلحة تون�س العليا . 
وك�صف القيادي يف نداء تون�س، اأّن 
امل��رزوق��ي  ح��اول ب�صماجة �صديدة 
االأمريكي  املوقف  من  اأج���زاء  نقل 
ب�صيطا  �صيئا  ن�صي  اأن��ه  اإال  حرفيا 
اأمريكا.  ل��ي�����ص��ت  ت���ون�������س  اأن  ه����و 
ولي�س لها نف�س امل�صالح وال نف�س 
املوقف  اأن  ون�����ص��ي  االإم���ك���ان���ي���ات، 
املوقف  هو  لي�س  املعلن  االأمريكي 
ينددوا  مل  فاالأمريكان  احلقيقي، 
مب��ا ح�صل وذل���ك م��ع��ن��اه اأن��ه��م ال 
يعار�صونه يف لغة الدبلوما�صية ملن 

يفهم يف الدبلوما�صية . 
اأّن  اإىل  م�����رزوق  وخ��ل�����س حم�����ص��ن 
اأف�صد  اأن  بعد  التون�صي  الرئي�س 
يف�صد  �صوريا  م��ع  تون�س  ع��الق��ات 
ع��الق��ات��ه��ا م��ع احل��ك��م اجل��دي��د يف 

م�صر .
ي�صار اإىل اأّن دعوات عديدة �صدرت 
�صيا�صية  و�صخ�صيات  اأح����زاب  ع��ن 
احلاكمة  االأط���راف  دع��ت  وفكرية، 
الّدر�س،  اإىل ا�صتخال�س  يف تون�س 
امل�صرية،  التجربة  م��ن  واالت��ع��اظ 
لتفادي  الالزمة  التدابري  واتخاذ 
ما حدث يف م�صر وجتنيب تون�س 

الوقوع يف اأّية خماطر.

تباينت املواقف
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املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
االمارات     مدعي  والرخام اجلن�صية:  البالط  نواز العمال  مدعى/موؤ�ص�صة حممد 
عليه: بركودا للمقاوالت للنقليات العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات    مو�صوع الدعوى: 
للنقليات  للمقاوالت  بركودا   / اعالنه  املطلوب  درهم    16616 وقدرها  مالية  مطالبة 
العامة ذ.م.م اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  2013/٧/1٧ موعدا  املوافق  االربعاء  يوم   املحكمة  اعاله وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  الكائنة �صخ�صيا  االبتدائية - 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�صدر بتاريخ  3/٧/2013
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اخلط  حمل  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�صية   جو�س  ربارتر  مدعى/فاني�صا 
عمالية    م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  للخياطة  الرفيع 
الرفيع للخياطة اجلن�صية: االمارات عنوانه:  املطلوب اعالنه / حمل اخلط 
بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد 
املوافق 2013/٧/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1789   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/�صهيد ال�صم�صور علم اجلن�صية: بنغالدي�س   مدعي عليه: عرب احلقول 
للطاقة واالن�صاءات �س.ذ.م.م اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه /  عرب احلقول للطاقة واالن�صاءات �س.ذ.م.م اجلن�صية: 
االمارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/14 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1833و2013/1830   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عبدالعزيز  �صونو  2-حممد  ح�صني   دلوار  حممد  �صوكت  حممد  مدعيان/1- 
اجلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: برج االناقة للمقاوالت العامة اجلن�صية: 
االمارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية   املطلوب اعالنه / برج االناقة 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
 2013/٧/15 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/835   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�صتان   اجلن�صية:  نور  حممد  احمد  نا�صري  مدعى/حممد 
الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  وال�صرياميك  للرخام  الهانوفيل 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه / الهانوفيل للرخام وال�صرياميك اجلن�صية: 
االمارات   عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/15 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1061   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/منجيل مياه ليت امان علي اجلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: عني 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  كارم 
االمارات     اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  كارم  عني   / اعالنه  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االحد املوافق 2013/٧/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/840   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعي  م�صر    اجلن�صية:  عبدال�صمد  عبدالرحمن  حممود  مدعى/امين 
عليه: ايه ام ال�صرق االو�صط للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�صية: االمارات  
مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية   املطلوب اعالنه / ايه ام ال�صرق االو�صط 
ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للمقاوالت 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/15
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/837   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�صية:  الرحمن  �صفيع  رفيق  مدعى/حممد 
مطعم �صمع مهران اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية   
املطلوب اعالنه / مطعم �صمع مهران اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر حيث 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/16
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1602   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/نزار حممد �صري ح�صن اجلن�صية: باك�صتان   مدعي عليه: ابنية ال�صرق 
االو�صط للمقاوالت العامة والزراعية اجلن�صية: االمارات   مو�صوع الدعوى: 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه / ابنية ال�صرق االو�صط للمقاوالت العامة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  والزراعية 
لنظر  موعدا   2013/٧/14 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1653   عم جز   - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�صية:  اخلري  ابو  الدين  جمال  مدعى/حممد 
مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للمقاوالت  ال�صيلية  موؤ�ص�صة 
للمقاوالت  ال�صيلية  موؤ�ص�صة   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة 
 2013/٧/15 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1164و2013/1166   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- رم�صان علي في�س احمد 2- حممد فريوج خان حممد فايج خان 
العامة اجلن�صية:  اجلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: قمة اجلبل للمقاوالت 
اجلبل  /قمة  اعالنه  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
 2013/٧/15 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2/٧/2013
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/258   عم  كل   - م ع- ب- اأظ

االمارات  عليه:  مدعي  املانيا  اجلن�صية:  اوفيلت  فان  اندرى  مدعى/الوي�س 
االمارات     اجلن�صية:  ذ.م.م  )�صناعات(  التحويلية  ال�صناعات  يف  لال�صتثمار 
مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه /  االمارات لال�صتثمار 
يف ال�صناعات التحويلية )�صناعات( ذ.م.م اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/14
مبدينة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  مول  مزيد  زايد  بن  حممد 
مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1234   عم جز   - م ع- ب- اأظ

مدعى/اتيار رحمن ف�صل احلق اجلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: ايه تي  ام 
للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
العامة اجلن�صية:  ام للمقاوالت وال�صيانة  ايه تي  عمالية   املطلوب اعالنه / 
االمارات   عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/15 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1418   عم جز   - م ع- ب- اأظ

موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  افغان�صتان  اجلن�صية:  جول  امني  مرخان  مدعى/نيك 
مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  العامة  واملقاوالت  للنقليات  العايل  النجم 
الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه / موؤ�ص�صة النجم العايل للنقليات 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  واملقاوالت 
 2013/٧/1٧ املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1626 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/موؤ�ص�صة االكتمال للمقاوالت العامة   العنوان بالن�صر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/1٧م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح / ما�صهود للبال�صرت وال�صرياميك 
بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 34.1٧5 درهم ) اربعة وثالثني الف ومائة 
وخم�صة و�صبعون درهم(  وت�صمينها الر�صوم وامل�صاريف   .�صدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/1٧  حكما قابال لال�صتئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/808 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�صر  العنوان  االم���ارات  با�صكا  عليه/�صركة  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2012/6/2٧ املوافق  بتاريخ 
بالتايل:   احمداحلداد   ل�صالح / حممد ح�صن  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة 
توؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ص��وري:  مب��ث��اب��ة  املحكمة  حكمت 
للمدعي مبلغا وقدره 2880 درهم ) الفان وثمامنائة وثمانون درهم   (  
بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  .�صدر  وامل�صاريف    الر�صوم  وت�صمينها 
املوافق 2013/٧/04  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                               
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/8   عقاري كلي                      
اىل املحكوم عليه/1- �صركة امربيال فورم ليمتد   جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2012/٧/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�صالح / حميد حممد ر�صا االن�صاري للمدعي عليهما واخل�صم املدخل 
االول ومبثابة احل�صوري للخ�صم املدخل الثاين: اوال: بقبول ادخال اخل�صمني 
يف  �صكال  ليمتد(  ف���ورم  ام��ربي��ال  �صركة   ( و  خ(  م  ���س  نخيل  �صركة   ( املدخلني 
بيزن(      نيفان  �صكاند  )�صركة  املتدخلة  اخل�صمة  تدخل  بقبول  ثانيا:  الدعوى. 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/151  احوال نف�س غري م�سلمني                                
االق��ام��ة مبا  ك��ون��دي��ا   جم��ه��ول حم��ل  في�صال  امل��دع��ى عليه /1- جاهنفي  اىل 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  كونديا    نيتينكومار  في�صال   / املدعي  ان 
املطالبة بالتفريق بني املدعى الزوج واملدعي عليها الزوجة بالطالق بائنا ح�صب 
القانون الهندو�صي رقم 5 لعام 1956 اأ1/13/ب بذلك ب�صبب �صوء معاملة املدعي 
وامل�صاريف  بالر�صوم  عليها  املدعي  بالزام  الولد  ح�صانة  وب�صم  للمدعي  عليها 
واتعاب املحاماة عن درجتي التقا�صي.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 
فانت  ل��ذا  القا�صي   ch.1.C.14 بالقاعة   ���س   8.30 ال�صاعة   2013/٧/11
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم ق�سايا  ال�سرة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/653 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/را�صد دروي�س احمد �صيف الكتبي اجلن�صية: االمارات  املنفذ �صده 
رفعت حممد   -1 اعالنهما:  املطلوب  ال�صويد  اجلن�صية:  ال�صيد  رفعت حممد   :
ذ.م.م  احليوية  لالدوية  االمارات  م�صنع  �صركة   -2 ال�صويد  اجلن�صية:  ال�صيد  
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية: 
ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/1655 جت كل- م ت- ب- اأظ    وحدد 
لنظره جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
باملقر  الكائنة  ابوظبي   - التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف 
الرئي�صي   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله. تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1823  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- الوحدة ريل ا�صتيت انف�صتمنت�س ليمتد ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �صكا 1 للو�صاطة العقارية ���س.ذ.م.م     قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/28 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة ح�صوريا وقبل 
والو�صاطة  العقارية  االعمال  املتخ�ص�س يف  العقاري  بندب اخلبري  واملو�صوع  الدفع  الف�صل يف 
�صاحب الدور باجلدول مامل يتفق الطرفان على ت�صمية خالل ا�صبوع من تاريخه تكون مهمته 
مطالعة اوراق الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم من دونها واالنتقال اىل مقر 
اداء املهمة  طريف التداعي لالطالع على االوراق وامل�صتندات وال�صجالت والدفاتر لتعينه على 
وحددت املحكمة مبلغ ع�صرون الف درهم كلفت املدعية ب�صدادها خزانة املحكمة على ذمة اتعاب 
وم�صروفات اخلبري.  وحددت لها  املحكمة جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/٧/16. ال�صاعة 9.30 

ch.2.E.22  صباحا يف القاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2010/434  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- ار�صتقراط �صتار لال�صتثمار )���س.ذ.م.م( جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �صيد ندمي ح�صن ر�صوي قد اقام الدعوى 
 2013/6/2٧ بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
من  ال��دور  �صاحب  الهند�صي  اخلبري  بندب  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم 
املقيدين باجلدول تكون مهمتة بعد االطالع على اوراق الدعوى وما بها 
من م�صتندات والزمت املدعي بايداع مبلغ خم�صة ع�صر الف درهم خزينة 
املوافق 8/٧/2013.  املحكمة.  وح��ددت لها  املحكمة جل�صة يوم االثنني 

ch.1.A.1  ال�صاعة 9.30 �صباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     

    اعالن بالن�سر 
تقرر يف الدعوى  رقم )2012/564  ( ايجارات املنظورة امام  لقد 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية ) ابوظبي( اللجنة الرابعة واملرفوعة 
اعالن  وذلك  اال�صت�صارية  للخدمات  املدينة  موؤ�ص�صة  املدعى/  من 
ن�صرا وق��د حت��دد لنظر  املدعى عليه/ م��روة حمدي ح�صن حممد 
الدعوى جلل�س ة يوم االحد املوافق 2013/٧/14 يف ال�صاعة 1.00 

ظهرا يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �صاحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية  

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

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3092 

املحكوم عليه: رميا�س لتجارة الذهب ملالكها علي �صعيد عبداهلل علي احلجرى   العنوان: بالن�صر  
نعلمكم انه يف تاريخ 2013/6/11 قد حكمت عليكم جلنة ف�س املنازعات االيجارية/ ابوظبي حكما 
اخل�صراء  االم���ارات  �صركة   : ل��ه  املحكوم  ل�صالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  احل�صوري  مبثابة 
العقارية. حكمت اللجنة ح�صوريا للمدعية ومبثابة ح�صوري للمدعى عليها: بالزام املدعى عليها 
باخالء املكتب التجاري حمل التداعي وت�صليمه للمدعية خاليا من ال�صواغل واال�صخا�س وبحالته 
املوؤجرة  بالعني  االنتفاع  مقابل  املرتتبة   %5 القانونية  وال��زي��ادة  باالجرة  والزامها  التعاقد  عند 
من تاريخ 2012/1/1 وحتى تاريخ االخالء والت�صليم الفعلي بواقع بدل االجرة ال�صنوية البالغة 
155.000 درهم والفائدة التاخريية بواقع 4% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى الواقع يف 2012/11/18 
وامل�صاريف  والر�صوم  والكهرباء  امل��اء  ا�صتهالك  ب��دل  عن  ذم��ة  ب��راءدة  وتقدم  ال�صداد  مت��ام  وحتى 
ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�صتئناف خالل 

)15يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا امل�صتند. �صدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1159   ح نف�س- م ر- ب-اأظ

علي  عليه:  مدعي  فل�صطني   اجلن�صية:  �صالمة  حممد  علي  مدعى/تهاين 
املطلوب  طالق  الدعوى:  مو�صوع  فل�صطني  اجلن�صية:  �صالمة  علي  حممد 
اعالنه / علي حممد علي �صالمة اجلن�صية: فل�صطني  عنوانه: بالن�صر  حيث 
املوافق  املحكمة يوم اخلمي�س  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/11
بدائرة   الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الق�صاء 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  04/٧/2013
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• لندن-يو بي اأي:

االأول  ت�صرين  يف  لندن  الربيطانية  العا�صمة  ت�صت�صيف 
يف  التا�صع،  اال�صالمي  االقت�صادي  املنتدى  املقبل،  اكتوبر 
للتمويل اال�صالمي  اطار تطلعها الأن ت�صبح مركزاً عاملياً 

القائم على اأحكام ال�صريعة.
املرة  ه��ي  ه���ذه  اإن  ام�����س  ت��ل��غ��راف  دي��ل��ي  وق��ال��ت �صحيفة 
املنتدى  م�صلم  غ��ري  ب��ل��د  ف��ي��ه��ا  ي�صت�صيف  ال��ت��ي  االأوىل 
اأن ي�صارك  امل��ت��وق��ع  االق��ت�����ص��ادي االإ���ص��الم��ي وال����ذي م��ن 
حكوميون  م�صوؤولون  بينهم  وف��د،   1500 من  اأك��ر  فيه 
املنتدى  اأن  واأ�صافت  دي��ن.  وعلماء  ب��ارزون  اأعمال  ورج��ال 

ثالثة  �صي�صتمر  لندن  يف  التا�صع  اال�صالمي  االقت�صادي 
اإىل تعزيز ال�صراكات التجارية بني االأ�صواق  اأيام، ويهدف 
رئي�س  اإىل  ال�صحيفة  ون�صبت  واالأوروب����ي����ة.  اال���ص��الم��ي��ة 
بلدية مدينة لندن، بوري�س جون�صون، قوله اإن ا�صت�صافة 
هذا املنتدى البارز تقدم فر�صة لتعزيز دور لندن كمركز 
رئي�صي للتمويل االإ�صالمي وكوجهة مقنعة للم�صتثمرين 
التا�صع  املنتدى االقت�صادي اال�صالمي  االأجانب. و�صُيعقد 
29 اإىل  يف مركز )اإك�صيل( �صرق لندن خالل الفرتة من 
31 ت�صرين االأول-اكتوبر املقبل، وا�صت�صافته يف ال�صنوات 
املا�صية كل من اندوني�صيا وكازاخ�صتان والكويت وماليزيا 

وباك�صتان.

•• تون�ض-وكاالت:

م�صاعدات  لتون�س  �صتقدم  ب��الده  اإن  هوالند  فران�صوا  الفرن�صي  الرئي�س  ق��ال 
وقرو�صا بقيمة 500 مليون يورو خالل العام املقبل، �صمن جهود باري�س لدعم 

التحول الدميقراطي يف تون�س.
جاء ذلك يف خطاب لهوالند اأمام  املجل�س التاأ�صي�صي يف تون�س.

وهذه هي اأول زيارة لرئي�س فرن�صي لتون�س منذ الثورة التي اأطاحت بالرئي�س 
ال�صابق زين العابدين بن علي قبل اأكر من عامني.

اأن  م�صيفا  تون�س”،  لدعم  اأوروب���ا  يف  اجلهود  ح�صد  يف  �صن�صتمر  هوالند  وق��ال 
باأنها منوذج  التي و�صفها  فرن�صا تثق يف جناح االنتقال الدميقراطي يف تون�س 

للتحول.

م�صاريع  اإىل  تون�س  دي���ون  م��ن  ي���ورو  مليون   60 �صتحول  فرن�صا  اأن  ذك��ر  كما 
ا�صتثمارية.

وو�صل اإجمايل الديون اخلارجية لتون�س عام 2011 ما يفوق 23 مليار دينار 
)13.8 مليار دوالر(، مما ي�صكل %36.3 من الناجت املحلي االإجمايل ح�صب 

بيانات البنك املركزي التون�صي.
املبادالت  حجم  بلغ  حيث  لتون�س،  االأول  االق��ت�����ص��ادي  ال�صريك  فرن�صا  وت��ع��د 
مليارات   9.4( ي��ورو  مليارات   7.6 قرابة   2011 عام  البلدين  بني  التجارية 

دوالر(، وتن�صط يف تون�س قرابة 1200 �صركة فرن�صية.
ومن املنتظر اأن يوقع هوالند العديد من االتفاقيات وال �صيما يف جمال ال�صكك 
احلديدية والتدريب املهني لكوادر االإدارة التون�صية، خالل زيارته التي يرافقه 

خاللها ع�صرة وزراء واأربعون من م�صوؤويل ال�صركات الفرن�صية.

قرو�ش وم�صاعدات فرن�صية لتون�ش لندن ت�صت�صيف املنتدى القت�صادي الإ�صامي يف اأكتوبر

املال والأعمال

افتتاح من�صاأة جتربة الإمارات للطريان الرتفيهية يف لندن
•• دبي - لندن-وام:

رئي�س  ك��الرك  وتيم  لندن  بوري�س جون�صون عمدة  افتتح 
االإم���ارات  ر�صميا من�صاأة جت��رب��ة  ام�����س  االإم����ارات  ط���ريان 
للطريان الرتفيهية يف العا�صمة الربيطانية لندن متهيدا 
ال�صبت.  ال��ي��وم  اع��ت��ب��ارا م��ن  اأم���ام اجلمهور  اأب��واب��ه��ا  لفتح 
و�صتتيح من�صاأة جتربة االإمارات للطريان الرتفيهية التي 
للزوار  ا�صرتليني  جنيه  ماليني   4 اإن�صائها  تكلفة  بلغت 
اإذ  ال��ط��ريان  ع��امل  يف  مده�صة  تفاعلية  ب��رح��الت  التمتع 
ت�صم هذه املن�صاأة الفريدة من نوعها على م�صتوى العامل 
اأربعة اأجهزة حماكاة ت�صبيهية ملق�صورات قيادة الطائرات 
لطائرة  ت�صبيهيان  ج��ه��ازان  منها  �صميوليرت  التجارية 

 .777 البوينج  لطائرة  واالآخ���ران  ايه380  االإي��رب��ا���س 
جم�صمة  �صورا  املن�صاأة  �صمن  اجل��ذب  عوامل  ت�صمل  كما 
عالية  جدارية  و�صا�صة  الطائرات  يف  الداخلية  لالأنظمة 
اإىل جانب  ال��ط��ريان  ف��ي��دي��وه��ات ح��ول  ال��و���ص��وح تعر�س 
ب��احل��ج��م الطبيعي   380 اي���ه  اإي��رب��ا���س  م��ق��دم��ة ط��ائ��رة 
�صاملة مق�صورة القيادة. وذكر تيم كالرك رئي�س طريان 
االإمارات اأنه مت تاأ�صي�س من�صاأة جترية االإمارات للطريان 
احتفاء بنمو تطور �صناعة الطريان التي تن�صط وت�صتهر 
بها ال�صركة عامليا.. وتلعب هذه املن�صاأة دورا تعليميا حيويا 
من خالل الك�صف عن الكثري من اأ�صرار الطريان التي ال 
وكيفية  الطائرات  عمل  كيفية  مثل  الده�صة  تثري  ت��زال 
اإقالعها وهبوطها. واأ�صاف كالرك اإنه مت تطوير من�صاأة 

ال�صركة  خ��ربات  على  اعتمادا  للطريان  االإم���ارات  جتربة 
هذه  تتبواأ  ب��اأن  ثقته  ع��ن  معربا  وطموحاتها  وتقنياتها 
لل�صغار  �صعبية  الرتفيهية  الوجهات  اأكر  املن�صاأة �صدارة 
جانبه  من  مقبلة.  عديدة  ل�صنوات  ال�صواء  على  والكبار 
االأنظمة  اأن  اإىل  ل��ن��دن  ع��م��دة  ج��ون�����ص��ون  ب��وري�����س  ل��ف��ت 
من  واح���دة  تعد  التجارية  ال��ط��ائ��رات  لقيادة  الت�صبيهية 
اأكر التجارب اإثارة .. موؤكدا ثقته باأنها �صتحظى باإقبال 
ورحب  ال�صواء.  على  وزواره���ا  لندن  �صكان  قبل  كبري من 
باإفتتاح من�صاأة جتربة االإمارات للطريان اليوم  جون�صون 
باال�صتثمار يف  االإم���ارات  رائ��دة مثل ط��ريان  وقيام �صركة 
املواهب والتكنولوجيا الإلهام النا�س وتعريفهم باإجنازات 

واأ�صرار عامل الطريان.

و�صتبداأ من�صاأة جتربة االإمارات للطريان ا�صتقبال الزوار 
يوميا اعتبارا من اليوم من ال�صاعة الثامنة �صباحا وحتى 

ال�صابعة م�صاء.
يف  االإم����ارات  ط���ريان  تلفريك  م��ن  بالقرب  املن�صاأة  وت��ق��ع 
ناحية غرينيت�س بينين�صيوالر واأقرب حمطة مرتو اأنفاق 
ملوقع املن�صاأة هي نورث غرينيت�س . وباالإ�صافة اإىل منطقة 
اأجهزة حماكاة الطريان ت�صم من�صاأة االإم��ارات للطريان 
العديد من العنا�صر التي تاأخذ امل�صتخدم يف رحلة طريان 
تفاعلية رائعة. اإذ �صيت�صنى للزوار فر�صة اإلقاء نظرة عن 
قرب على مقطع عر�صي ملحرك طائرات نفاثة من طراز 
رولز روي�س ترنت 800 مركب من قطع الليغو وتطبيق 
املطبات  ح��دوث  كيفية  يو�صح  الهوائي  للنفق  افرتا�صي 

���ص��ا���ص��ات تعمل  ل��ع��ب��ة تعتمد ع��ل��ى  ال��ه��وائ��ي��ة ف�����ص��ال ع��ن 
باللم�س حول عملية ت�صغيل الطائرة مبا يف ذلك الو�صول 
طبق  ون�صخة  ل��الإق��الع  والتجهيز  وال�صيانة  وال��ت��ف��ري��غ 
طائرة  منت  على  ال�صياحية  ال��درج��ة  مقاعد  من  االأ���ص��ل 
من  وا�صعة  جمموعة  فيها  تعر�س   380 اي��ه  االإيربا�س 
على  باالعتماد  الطريان  ب�صناعة  متعلقة  فيديو  اأ�صرطة 
االإمارات للمعلومات واالت�صاالت والرتفيه  نظام طريان 
اجلوي باالإ�صافة اإىل ركن للماأكوالت وامل�صروبات والهدايا 
التذكارية. ويتزامن افتتاح املن�صاأة اليوم مع قيام طريان 
االإعالنية اجلديدة  النقاب عن حملتها  بك�صف  االإم��ارات 
�صيتم  التي  ال��ط��ريان  باأعجوبة  اأه��ال  ع��ن��وان  حتمل  التي 

اإطالقها اليوم.

•• فيينا-وام: 

اأعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط اوبك ام�س 
اأن �صعر �صلة خاماتها ال� 12 و�صل اأم�صاخلمي�س 
ب�صعر  م��ق��ارن��ة  ل��ل��ربم��ي��ل  اإىل102.39دوالر 
102.24دوالر  الذيبلغ  امل��ا���ص��ي  ي��وم��االرب��ع��اء 

للربميل.
وت�����ص��م �صلة خ��ام��ات اأوب����ك اجل��دي��دة ال��ت��ي تعد 
مرجعا يف م�صتوى �صيا�صة االنتاج 12 نوعا وهي 
خام مزيج �صحارى اجلزائري وااليراين الثقيل 
الت�صدير  وخ����ام  ال��ع��راق��ي  اخل��ف��ي��ف  وال��ب�����ص��رة 
الكويتي وخام ال�صدر الليبي وخام بوين اخلفيف 
ال��ن��ي��ج��ريي واخل����ام ال��ب��ح��ري ال��ق��ط��ري واخل���ام 
االماراتي  مربان  وخام  اخلفيفال�صعودي  العربي 
االنغويل  وجريا�صول  م��رياي  الفنزويلي  واخل��ام 

واورينت االكوادوري.

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

األ����ف وظيفة   195 االأم���ريك���ي  االق��ت�����ص��اد  اأ����ص���اف 
جديدة يف حزيران يونيو الفائت، فيما ا�صتقر معّدل 

البطالة خالله عند 7.6%.
االأمريكية  العمل  وزارة  اأ�صدرتها  بيانات  واأظ��ه��رت 
وظيفة  األ��ف   195 اأ�صاف  البالد  اقت�صاد  اأن  ام�س، 
البطالة،  اإىل معّدل  بالن�صبة  اأما  يف حزيران يونيو، 
 7.6% معدل  على  يونيو  ح��زي��ران  يف  ا�صتقّر  فقد 

كان �صجله يف اأيار مايو املا�صي.
الواليات  ال��ع��م��ل يف  ع���ن  ال��ع��اط��ل��ني  ع����دد  وح���اف���ظ 
املتحدة يف حزيران يونيو على م�صتوى 11.8 مليون 
�صخ�س. وبلغ معّدل العاطلني عن العمل الرجال 7 
%6.8، واملراهقني 24 %، والبي�س  والن�صاء   ،%
6.6 %، وذوي االأ�صول الالتينية 9.1 %، وال�صود 

 .%  13.7

�صام�صونغ حتقق اأرباح ت�صغيل 
بل8.36 مليار دولر

•• �صيول-يو بي اأي:

اأعلنت �صركة �صام�صونغ لالإلكرتونيات الكورية اجلنوبية ام�س عن حتقيق 
الثاين من  الربع  دوالر خالل  8.36 مليار  ق��درت بحوايل  ت�صغيل  اأرب��اح 

العام احلايل.
ونقلت وكالة االأنباء الكورية اجلنوبية يونهاب اليوم اجلمعة عن ال�صركة، 
التي تعترب ال�صركة االأوىل يف العامل يف �صناعة الهواتف النقالة و�صرائح 
انها حققت  بيان  امل�صطحة، قولها يف  ال�صا�صات  الذاكرة والتلفزيونات ذات 
خالل الربع الثاين من ال�2013 اأرباح ت�صغيل تقدر ب�9.5 تريليون وون 

اأو ما يعادل 8.36 مليار دوالر.
واأو�صحت ان ما حققته من اأرباح ت�صغيل هذا الربع الثاين من ال�2013 
ب�6.46 تريليون  اأرباح الت�صغيل التي قدرت  %47 عن  يعد زيادة بن�صبة 
وون يف العام 2012 واأ�صافت ان هذا ميثل زيادة بن�صبة %8.2 مقارنة 

باالأرباح الت�صغيلية التي حققتها يف الربع االأول من ال�صنة.

•• لندن-رويرتز:

اأمام  اأ�صابيع  اأدنى م�صتوياته يف خم�صة  اليورو �صوب  تراجع �صعر 
الدوالر ام�س متاأثرا بتعهد البنك املركزي االوروبي باالبقاء على 
اأ�صعار الفائدة منخف�صة ومازال عر�صة ملزيد من االنخفا�س اذا 

جاءت بيانات العمالة االمريكية املرتقبة قوية.
ويقول املتعاملون ان الدوالر قد يرتفع �صوب اأعلى م�صتوياته يف 
ثالث �صنوات اأمام �صلة عمالت وهو امل�صتوى الذي �صجله يف مايو 
اأيار املا�صي اذا اظهرت بيانات العمالة املنتظر �صدورها يف ال�صاعة 
جمل�س  توقعات  مع  يتم�صى  حت�صنا  جرينت�س  بتوقيت   1230

االحتياطي االحتادي البنك املركزي االمريكي.
يف  �صيبداأ  االمريكي  املركزي  البنك  ب��اأن  التوقعات  ذل��ك  و�صيعزز 

حتجيم م�صرتياته من اال�صول يف اأوائل �صبتمرب اأيلول املقبل.
ويف تناق�س حاد مع ذلك تعهد البنك املركزي االوروب��ي باالبقاء 
على اأ�صعار الفائدة منخف�صة وهو ما و�صع الفجوة بني العائد على 
�صندات اخلزانة االمريكية الجل ع�صر �صنوات وال�صندات االملانية 
اىل اأكرب فارق منذ ابريل ني�صان 2010 وهو ما ي�صري كذلك اىل 

مزيد من املكا�صب املتوقعة للدوالر.
ونزل �صعر اليورو اىل 2884ر1 دوالر منخف�صا 2ر0 باملئة بعد 

اأن �صجل ادنى م�صتوياته يف خم�صة اأ�صابيع عند 2883ر1 .
اأعلى م�صتوياته منذ  935ر83 وهو  ال��دوالر اىل  وارتفع موؤ�صر 
اأواخر مايو اأيار وقريب من ذروته التي �صجلها يف 23 مايو عند 

498ر84.
وارتفع الدوالر 2ر0 باملئة اىل 28ر100 ين.

•• الريا�ض-وكاالت:

ت�����ص��ل ا���ص��ت��ث��م��ارات رج����ال االأع���م���ال ال�����ص��ع��ودي��ني يف �صوق 
حمل  كانت  دوالر،  مليار  من27  اأك��ر  اإىل  املالية  م�صر 
عزل  اأح����داث  خ���الل  خ�صو�صا  للكثريين  بالن�صبة  ق��ل��ق 
مر�صي، بيد اأن م�صوؤوال �صعوديا طماأن رجال االأعمال باأن 
ل�صحيفة  ووفقاً  االأح���داث.  عن  بعيدة  اال�صتثمارات  تلك 
ب��ن حم��ف��وظ، رئي�س  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  اأك��د  االقت�صادية، 
جمل�س االأعمال ال�صعودي-امل�صري اأن ا�صتثمارات 1800 
مليار   27 اإىل  ت�صل  اإجمالية  بقيمة  م�صر،  يف  �صعودي 
ال�صيا�صية  ال��ت��ط��ورات  ب��ع��د  وذل���ك  اآم����ن،  و���ص��ع  يف  دوالر، 
يف  ال�صعودية  اال�صتثمارات  اأن  واأ�صاف  م�صر.  يف  االأخ��رية 
بني  املتبادلة  واالتفاقات  امل�صري  الد�صتور  يحميها  م�صر 

ال�صعودية وم�صر، واأن جمل�س االأعمال ال�صعودي - امل�صري 
يجدد الثقة باأ�صقائه امل�صريني، ويوؤكد اأن ال�صعودية �صتظل 

يف قائمة �صدارة اال�صتثمارات االأجنبية يف م�صر.
اأن���ه لي�صت ه��ن��اك اأية  وق���ال ب��ن حم��ف��وظ نحن م��ت��اأك��دون 
يف  اأو  االآن  م�صر  يف  ال�صعوديني  ا�صتثمارات  على  خم��اوف 
املرحلة املقبلة، وما �صهدناه من نتائج اإيجابية يف البور�صة 
املوؤ�صر  ر�صائل االطمئنان. وقفز  يبث كثريا من  امل�صرية، 
الرئي�س للبور�صة امل�صرية %7.3، مقل�صا خ�صائره منذ 
�صعود  اأك��رب  املوؤ�صر  وحقق  املئة،  يف   2.3 اإىل  العام  بداية 
ي��وم من  بعد   ،2012 يونيو   25 منذ  واح���د  ي��وم  يف  ل��ه 
اإعالن فوز مر�صي كاأول رئي�س منتخب ب�صكل دميقراطي 
يف م�صر. وتابع القوة ال�صرائية وال�صياحة يف م�صر، تلعب 
الهدوء  اإىل  االأو����ص���اع  ع���ودة  واأن  ج���دا،  وك��ب��ري  ق��وي��ا  دورا 

�صيجعل من جميع امل�صتثمرين يف ال�صرق االأو�صط يتمنون 
اأن عدد  اال�صتثمارية هناك. وذكر  الفر�س  احل�صول على 
 1800 نحو  اإىل  ي�صل  م�صر  يف  ال�صعوديني  امل�صتثمرين 
واأن  دوالر،  مليار   27 بلغت  مدفوعة  بر�صاميل  م�صتمر، 
نحو %60 من حجم تلك اال�صتثمارات موجه اإىل قطاع 
اخلدمات ب�صكل عام التي من بينها القطاع ال�صياحي، واإىل 
قطاع التنمية العقاري. و�صدد على اأن جميع اال�صتثمارات 
الفرتة  يف  التعر  م��ن  اآم��ن  و�صع  يف  م�صر  يف  ال�صعودية 
اإىل ذلك  املا�صية لن تعود  املتعرة يف الفرتة  واأن  املقبلة، 
مرة اأخرى، خا�صة بعد معاجلة اأو�صاعها. واأ�صاف: نحن 
م�صر،  يف  ال�صعودية  اال�صتثمارات  لق�صايا  معاجلتنا  يف 
وجميع  ف��ردي،  ب�صكل  نتعامل  ومل  احلكومة  مع  تعاملنا 
اأو  اأحكام ق�صائية  امل�صاريع التي تعرت مت حلها بوا�صطة 

اأحكام اإدارية، موؤكدا يف هذا ال�صدد اأن ال�صعوديني ميلكون 
االأوراق الثبوتية التي تثبت اأن ا�صتثماراتهم اآمنة. وا�صتبعد 
ت��واج��ه��ه��م يف تنفيذ  اأي م�����ص��ك��الت  اب���ن حم��ف��وظ وج����ود 
التي مت احل�صول عليها من وزير اال�صتثمار يف  القرارات 
احلكومة امل�صرية ال�صابقة، متوقعا اأن االنتقالية �صتعرتف 
بالقرارات التي ح�صل عليها امل�صتثمرون ال�صعوديون. من 
االأعمال  جمل�س  ع�صو  �صربتلي،  اهلل  �صيف  اعترب  جهته، 
ال�صعودي - امل�صري، اأن نتائج البور�صة امل�صرية اأم�س، يف 
تب�صر  الرئي�س حممد مر�صي،  بعد عزل  تعقد  اأول جل�صة 
اأم�س  م��ا ح���دث  وق���ال  مل�����ص��ر،  اق��ت�����ص��ادي ج��ي��د  مب�صتقبل 
اأهلية  ح��رب  ان���زالق اجلمهورية يف  ب��اأن خم��اوف  يطمئن 
قد تال�صت، واأن النمو يف القطاعات االقت�صادية املختلفة 

�صي�صهد تطورا ملحوظا. 

اليورو يوا�صل خ�صائره اأمام الدولر 

باأمان م�صر  يف  �صعودي  م�صتثمر  لل1800  دولر  مليار   27

ا�صتقرار معدل البطالة يف الوليات املتحدة �صعر �صلة خامات اأوبك ي�صل اإىل 102.39 دولر للربميل
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توقف العمليات يف مرفاأ ليبي لت�صدير النفط 
•• لندن-رويرتز:

الليبي  ال�����ص��در  م��رف��اأ  ان عمليات  ام�����س  م�����ص��ادر مالحية وجت��اري��ة  ق��ال��ت 
لت�صدير النفط توقفت الليلة املا�صية ولي�س هناك حركة لل�صحنات.

منعت  م�صلحة  جمموعة  ان  ق��ال  امل�����ص��ادر  اأح���د  لكن  ال�صبب  يت�صح  ومل 
العاملني من العمل. وي�صدر املرفاأ خام ال�صدر اخلفيف منخف�س الكربيت 
الذي تنتجه �صركة الواحة وتبلغ طاقتها االنتاجية نحو 350 األف برميل 
يوميا. وقد توقف العمل يف عدة حقول نفطية ليبية يف الفرتة االخرية من 
بينها حقل ال�صرارة وحقل الفيل ب�صبب احتجاجات عمالية وهو ما خف�س 

انتاج البالد بنحو الثلث.
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العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/428 

انه يف تاريخ  املحكوم عليه: �صركة فريندز الدارة العقارات    العنوان: بالن�صر  نعلمكم 
مبثابة  حكما  ابوظبي  االيجارية/  املنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/4/16
احل�صوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له : �صركة بروج العقارية حكمت 
وت�صليمها  االي��ج��ار  بعقد  املبينة  لها  امل��وؤج��رة  العني  من  عليها  املدعى  باخالء  اللجنة: 
القيمة  بدفع  عليها  املدعى  ال��زام  لال�صتعمال  و�صاحلة  ال�صواغل  من  خالية  للمدعية 
الفعلي  االخ��الء  تاريخ  وحتى   2011/8/13 يف  االمتناع  تاريخ  من  امل�صتحقة  االيجارية 
بواقع )6٧5.000( درهم �صنويا باال�صافة للزيادة القانونية 5% من تاريخ انتهاء العقد 
يف 2015/2/14. بالزام املدعى عليها بتقدمي براءة ذمة من ا�صتهالك املاء والكهرباء حتى 
تاريخ ت�صليم العني املوؤجرة. الزام املدعى عليها الر�صوم وامل�صروفات. رف�س ماعدا ذلك 
من طلبات. حكما قابال لال�صتئناف خالل )15يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

امل�صتند. �صدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/185   مدين كلي 
ان  املدعى عليه /1-   فاطمة عبداهلل �صيخ   جمهول حمل االق��ام��ة مبا  اىل 
املدعي / �صكرى عبدى مرية وميثله: حممد علي �صلمان املرزوقي   قد اقام 
لها مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�صوعها احلكم  عليك 
وقدره )4٧3.664 درهم( والفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ اال�صتحقاق 
حكما  واالتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامها  اىل  ا�صافة  التام  ال�صداد  وحتى 
معجال بالكفالة. وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/٧/15 ال�صاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2D.18 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/423   عقاري كلي 

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-   دمي��ي��رتى م��اخ��م��ادوف جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / تعمري القاب�صة لال�صتثمار )���س.ذ.م.م( وميثله: حممد �صيف عبيد 
علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد املربم 
املدعى  وال��زام  ال�صكنية رقم )4409(  الوحدة  ب�صاأن  واملدعي عليه  املدعيه  بني 
عليه الر�صوم و امل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
2013/٧/14 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/421   عقاري كلي 

اىل املدعى عليه /1-   عبده �صكروف فرخود   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / تعمري القاب�صة لال�صتثمار ) �س.ذ.م.م( وميثله: حممد �صيف عبيد 
علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد املربم 
املدعي  وال��زام  ال�صكنية رقم )2510(  الوحدة  ب�صاأن  واملدعي عليه  املدعيه  بني 
االثنني  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب   وامل�صاريف  الر�صوم  عليه 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  ���س   9.30 ال�صاعة   2013/9/9 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/592   عقاري كلي 

اناند �صويندير �صينغ جمهول حمل االقامة  اىل املدعى عليه /1-   �صاجناى 
مبا ان املدعي / تعمري القاب�صة لال�صتثمار ) �س.ذ.م.م( وميثله: حممد �صيف 
عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد 
والزام   )1305( رقم  ال�صكنية  الوحدة  ب�صاأن  عليه  واملدعي  املدعيه  بني  امل��ربم 
امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�صة يوم  وات��ع��اب   الر�صوم وامل�صاريف  املدعي عليه 
االربعاء املوافق 2013/٧/1٧ ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/683   جت جز   - م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعالت الن�سائية
اجلن�صية:  عبدالكرمي  حممد  ميثلها  العامة  للمقاوالت  راف  مدعى/�صركة 
احمد اجلن�صية: م�صر  مو�صوع  احمد فرحات  االمارات  مدعي عليه: امين 
الدعوى: مطالبة مببلغ  60000 درهم  املطلوب اعالنه / امين احمد فرحات 
احمد اجلن�صية: م�صر    عنوانه: بالن�س حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/٧/8 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل معتمد  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  االداري   املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني 
املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  3/٧/2013
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/703   مد جز   - م ر- ب- ع ن

العربي  عبداهلل  ح�صن  بوكالة/ه�صام  ال�صيارات  لتاجري  لندن  مدعى/مكتب 
البلو�صي  عبداهلل  احمد  حاجي  ح�صني  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية: 
املطلوب  درهم    ٧00 مببلغ   مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  باك�صتان   اجلن�صية: 
اعالنه /  ح�صني حاجي احمد عبداهلل البلو�صي اجلن�صية: باك�صتان   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�س 
االربعاء املوافق 2013/٧/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة    
امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  3/٧/2013
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/743   مد جز   - م ر- ب- ع ن

اجلن�صية:  العربي  ه�صام  بوكالة  ال�صيارات  لتاأجري  غنتوت  مدعى/موؤ�ص�صة 
مو�صوع  ايران    اجلن�صية:  لطفي  م�صكني  احمد  عليه:  مدعي  االمارات 
الدعوى: مطالبة مببلغ  ٧353 درهم  املطلوب اعالنه /احمد م�صكني لطفي 
اجلن�صية: ايران   عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/٧/24 موعدا  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة   - االبتدائية  العني 
مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  3/٧/2013
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/434   جت  جز   - م ت- ب-  اأظ

مدعي  االمارات  اجلن�صية:  املرا�صدة  باحلاج  حممد  ح�صن  مدعى/عبداهلل 
عليه: ان�صايد اوت للت�صميم والديكور اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: 
للت�صميم  اوت  /ان�صايد  اعالنه  املطلوب  درهم     50.000 مالية  مطالبة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�س  عنوانه:  االمارات   اجلن�صية:  والديكور 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/٧/9 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية 
نهيان   اآل  مبع�صكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/6/2٧
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/731   جت  جز   - م ر- ب-  ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�صية:  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  مدعى/بنك 
مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  الفلبني  اجلن�صية:  اليبوجنان  ديليكتور  ماريلو 
مالية 1٧06٧.11 درهم املطلوب اعالنه /ماريلو ديليكتور اليبوجنان اجلن�صية: 
الفلبني عنوانه: بالن�س حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/8 االثنني  يوم  املحكمة 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية 
- الكائنة املركز االداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  03/٧/2013
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
    اعالن  ب�سحيفة يف الدعوى  رقم 2013/377 بالن�سر

املدعى : حممد انور مفى مكل�س الرحمن بوكالة/خالد ماجد   : املطلوب 
العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع  اعالنه: هرمينيا ماجولونا كالو�س 
املوافق 2013/٧/15 موعدا  االثنني  ي��وم  وح��دد  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العني  يف  الكائنة  االيجارية  املنازعات 
، وع��ل��ي��ك اي����داع م��ذك��رة ب��ال��رد و���ص��ورا منها ب��ع��دد اخل�����ص��وم ل���دى ق�صم 

التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم االعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10834 بتاريخ   2013/7/3     
    اعالن  ب�سحيفة يف الدعوى  رقم 2013/383 بالن�سر

املدعى : حممد انور مفى مكل�س الرحمن بوكالة/خالد ماجد   : املطلوب 
اعالنه: حترير عدنان علي ابو يو�صف    العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي 
رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله وح���دد ي��وم االث��ن��ني امل��واف��ق 15/٧/2013 
ام��ام جلنة  12 ظهرا  ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العني  يف  الكائنة  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى ق�صم 

التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم االعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/358 بالن�سر

املدعى : حممد انور مفى مكل�س الرحمن بوكالة/خالد ماجد   : 
املطلوب اعالنه: واجد �صديق حممد �صديق العنوان: بالن�صر مبا 
امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم االثنني املوافق  ان املدعي رف��ع الدعوى 
 12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا   2013/٧/8
ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا 

او بوا�صطة وكيل معتمد ،  
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/375 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/موؤ�ص�صة الفحم الطبيعي لتجارة الفحم اجلن�صية: االمارات  
املنفذ �صده : وردان عدنان عي�صى اجلن�صية: �صوريا املطلوب اعالنه:  وردان 
عدنان عي�صى اجلن�صية: �صوريا  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
م  جز-  جت   2013/5 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب 
لنظر  موعدا   2013/8/4 املوافق  االحد  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ن  ر-ب-ع 
 - التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب 
العني الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 

اعاله،  . تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/716 جتاري جزئي  

بالن�صر  ال��ع��ن��وان  العامة  للمقاوالت  النجاح  عليه/�صركة  املحكوم  اىل 
2013/6/24م قد حكمت عليك هذه احلكمة  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
للنقل  ال��را���ص��د  ل�صالح/موؤ�ص�صة  اع���اله  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
والتخلي�س بالتايل  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )11.٧00.00( احد ع�صر  بان  املدعى عليها 
بتوقيعي  �صدر  وامل�صاريف.  الر�صوم  وت�صمينها  دره��م  و�صبعمائة  الفا 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/٧/1  حكما قابال لال�صتئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                                   
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية  رقم 2013/732     

�صد : حممد ندمي ا�صلم حممد ا�صلم- باك�صتاين العنوان: بالن�صر نعلمك انه بتاريخ 
2013/٧/1م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح/ 
ام القيوين  الوطني بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري: وفقا الحكام  بنك 
ال�صريعة اال�صالمية الغراء والقانون....  بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للبنك املدعى 
وت�صعة  و�صبعمائة  الف  وثالثون  ت�صعة  فقط  درهم   39٧99.54 مبلغ  مقداره  مبلغا 
رفع  تاريخ  باملائة من  بواقع خم�صة  والفوائد  فل�س  واربعة وخم�صون  درهم  وت�صعون 
الدعوى يف 2013/6/9 حتى متام ال�صداد على اال تتجاوز ا�صل الدين املمنوح للمدعى 
الدعوىومائتي  مب�صاريف  عليه  املدعى  والزمت  باال�صباب  املبني  النحو  على  عليه 
درهم اتعابا للمحاماة. حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�صلمك هذا امل�صتند. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة 2/٧/2013   
القا�سي /حممد كامل اجلندي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/396   عقاري كلي 
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه /1-   ���ص��رك��ة ك��ل��ي��ف دوي��ل��ن��ج��ز ان��رتب��راي�����ص�����س اىل ت��ي دي 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / عالء ابراهيم حممد �صربة وميثله: 
عبدالعزيز  خليفة م�صعود �صيخان الهنائي قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مع  دره���م(   ٧00.823( مببلغ  عليهما  امل��دع��ى  وال����زام  العقد  بف�صخ  املطالبة 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والر�صوم 
 2013/8/29 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  واالت��ع��اب.  وامل�صاريف 
ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/772   جتاري كلي 

العودة جمهول حمل  املدعى عليه /1-   �صامل بن علي بن حممد  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ف��اط��م��ة ج��ن��ان ومي��ث��ل��ه: ري��ا���س عبداملجيد 
حممود الكبان قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�ص�س مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
ال�صاعة 9.30 �س  املوافق 23/٧/2013  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/206   عقاري كلي 

اىل املدعى عليه /1-   بارامونت ريل �صتيت )�س.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �صهيل الرحمن وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد 
واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
بواقع  والفائدة  دره��م(   291.948( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  وال���زام  عليها 
9% من تاريخ ا�صتالم املبلغ والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 ch1A.1 جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/٧/24 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/190   جتاري جزئي   

بهيكا     بهاي  بهيكا  اك�صرب�س- وميثلها/ م�صطفى  كاتي   -1/ عليه  املدعى  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ���ص��رك��ة ال��ع��دي��ل ل��ل��ت��ج��ارة ) ذ.م.م( 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  امل��دين  توفيق  حممد  وميثله:عبداهلل 
املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )8161 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
الدعوى وحتى  تاريخ رفع  �صنويا من  القانونية %9  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�صاعة   2013/٧/22 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�صداد 
8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/496   عقاري كلي 
ان  االقامة مبا  اوجلو جمهول حمل  ايلدار ر�صاييف  املدعى عليه /1-    اىل 
املدعي / تعمري القاب�صة لال�صتثمار )���س.ذ.م.م( وميثله :حممد �صيف عبيد 
علي احلفيتي   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد املربم 
املدعى  وال��زام  ال�صكنية رقم )2211(  الوحدة  ب�صاأن  واملدعي عليه  املدعيه  بني 
عليه الر�صوم و امل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
2013/٧/14 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
  ق�سم الدعاوي العقارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/192   جتاري جزئي     
اىل املدعي عليه /1- مطعم تاوا تندور جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
امل��دين قد  توفيق  ذ.م.م( وميثله: عبداهلل حممد   ( للتجارة  العديل  �صركة   /
وقدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
)٧185.95 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %9 
التام.   وح��ددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  �صنويا من 
االربعاء املوافق 2013/٧/24 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة ch2 D.19 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/318   عقاري كلي       

اىل املدعي عليه /1- اللوؤلوؤة العقارية �س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اق��ام عليك  الغ�صيني وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خم��ري    قد  / م��ازن �صليم 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ ا�صتمارة احلجز املربمة بني املدعى واملدعي عليها 
بالت�صامن والت�صامم برد  املدعى عليهما  وال��زام  الوحدة رقم )�صي 101(  االوىل عن 
ال�صداد  تاريخ  حتى  الدفع  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م(   262.٧11.68( مبلغ 
التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.     وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 
2013/٧/24 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch1 A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/581 تنفيذ جتاري
انف�صيمنت ليمتد 2- �صارق عمران خان  املنفذ �صدهما/1- الربكة  اىل 
بن  عبداهلل  بن  احمد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل 
احمد العوذيل وميثله: يو�صف احمد عبداهلل  عبدالرحيم قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
بالت�صامن.   املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3000140(
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
ق�سم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• بروك�صيل-د.ب.اأ:

اأبقى البنك املركزي االأوروبي معدل الفائدة عند اأدنى م�صتوى 
له، وهو 0.5 %، رغم وجود موؤ�صرات على جتدد اال�صطرابات 

االقت�صادية واملالية يف منطقة اليورو.
وقال رئي�س البنك ماريو دراغي يف موؤمتر �صحفي عقده بعد 
اأو اأقل منه  اإن البنك �صيبقي معدل الفائدة احلايل  االجتماع 

لفرتة طويلة من الزمن. 
واأحوال  العاملية  النقدية  االأو�صاع  �صعوبة  ظل  يف  اأنه  واأو�صح 
اأ�صواق املال ميكن اأن يكون لذلك تاأثريات �صلبية على االأحوال 

االقت�صادية.
ويتوقع الكثري من املحللني اإبقاء البنك �صعر الفائدة الرئي�صية 

عند م�صتوى %0.5 حتى نهاية 2014.
البنوك  اإىل  االن�����ص��م��ام  االأوروب�����ي  امل��رك��زي  البنك  اأع��ل��ن  كما 
املركزية الرئي�صية يف العامل بتقدمي قواعد ا�صرت�صادية ب�صاأن 
اإجنلرتا  بنك  تبنى  اأن  بعد  املقبلة،  الفرتة  يف  الفائدة  اأ�صعار 
املركزي �صيا�صة مماثلة بهدف �صمان ا�صتقرار اأ�صواق املال وملنع 

التهديدات لالقت�صاد.
املركزي  البنك  �صيا�صة  رئي�صيا يف  ومتثل هذه اخلطوة حتوال 
اأن��ه ال يعلق ب�صكل  املا�صي على  ك��ان ي�صر يف  ال��ذي  االأوروب����ي 

م�صبق على االجتاهات امل�صتقبلية الأ�صعار الفائدة. لكن تدهورا 
اأ�صواق  ا�صطرابات  وجتدد  العاملية  النقدية  لالأو�صاع  مفاجئا 
املال عقب اإعالن جمل�س االحتياط االحتادي )البنك املركزي( 
االقت�صاد  حتفيز  برنامج  حجم  تقلي�س  اعتزامه  االأم��ريك��ي 
املركزي  ال��ب��ن��ك  ق����درة  م���ن  ت�صببا يف احل���د  ق���د  اأن��ه��م��ا  ي��ب��دو 

االأوروبي على التحرك.
االأمريكي  املركزي  البنك  االحت��ادي  االحتياط  جمل�س  وك��ان 
اأ�صار ال�صهر املا�صي اإىل اعتزامه تقلي�س حجم برامج التحفيز 
اأكرب اقت�صادات  اإذا ظل االقت�صاد االأمريكي، وهو  االقت�صادي 

العامل ينمو بوترية �صريعة.

املركزي الأوروبي يثبت �صعر الفائدة 
املال والأعمال

•• �صنغافورة-رويرتز:

ا�صتقرت ا�صعار خام القيا�س الدويل مزيج برنت للعقود 
التعامالت  يف  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالرات   105 ف���وق  االج��ل��ة 
مكا�صب  اأق���وى  ت�صجيل  نحو  متجهة  ام�����س  اال���ص��ي��وي��ة 
ا�صبوعية يف �صهر قبل تقرير مهم للوظائف يف امريكا 
قد يعزز الثقة يف انتعا�س اقت�صاد اأكرب م�صتهلك للنفط 

يف العامل.
ومن املتوقع ان ي�صري التقرير ايل ان االقت�صاد االمريكي 
اوجد املزيد من الوظائف مع موا�صلته التعايف وهو ما 
هذه  مثل  لكن  ال��وق��ود.  على  للطلب  ال��ت��وق��ع��ات  ي��رف��ع 
االمريكية  للعملة  الدعم  من  مزيدا  تعطي  قد  االنباء 
وجتعل ال�صلع املقومة بالدوالر مثل النفط اأكر تكلفة 

على حائزي العمالت االخرى.
ويرتقب امل�صتثمرون اي�صا املوعد الذي قد يقل�س فيه 
البنك املركزي االمريكي برناجمه ل�صراءال�صندات الذي 

عزز ال�صيولة يف اال�صواق العاملية.
وتراجع �صعر برنت للعقود ت�صليم اغ�صط�س اب 7 �صنتات 
47ر105 دوالر للربميل بحلول ال�صاعة 0410  ايل 
على  اخلمي�س  جل�صة  ان��ه��ى  ان  بعد  جرينت�س  بتوقيت 
انخفا�س للمرة االوىل هذا اال�صبوع مع انح�صار املخاوف 
ب�صان االمدادات من ال�صرق االو�صط يف اعقاب االطاحة 
امل�صري حممد مر�صي. وبلغت مكا�صب عقود  بالرئي�س 
اال�صبوع  بداية  باملئة منذ  2ر3  ا�صتحقاق  برنت القرب 
وهي اأكرب زيادة ا�صبوعية منذ اال�صبوع االول من يونيو 

حزيران.
�صنتا   13 اخلفيف  االمريكي  اخل��ام  عقود  وانخف�صت 
ايل 11ر101 دوالر للربميل لكنها مازالت تتجه نحو 
ان  ني�صان بعد  ابريل  ا�صبوعية منذ  زيادة  اأكرب  ت�صجيل 
�صهرا   14 يف  م�صتوى  اأع��ل��ى  عند  االرب��ع��اء  ي��وم  اغلقت 
وكانت اال�صواق االمريكية مغلقة ام�س االأول يف عطلة 

يف الواليات املتحدة. 

برنت ي�صتقر فوق 105 دولرات 
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الدولر يوا�صل ارتفاعه 
مقابل الني واليورو 

•• نيويورك-رويرتز:

خم�صة  نحو  يف  م�صتوياته  اأع��ل��ى  م�صجال  ام�����س  ارت��ف��اع��ه  ال����دوالر  وا���ص��ل 
اأ�صابيع مقابل الني ويف نحو �صتة اأ�صابيع مقابل اليورو بعد بيانات اأظهرت 
يونيو  املتوقع يف  اأكر من  اأ�صاف وظائف جديدة  االمريكي  االقت�صاد  اأن 
حزيران. وارتفع الدوالر اىل 06ر101 ين م�صجال اأعلى م�صتوياته منذ 
8ر0  93ر100 ين مرتفعا  التعامالت  اأح��دث  اأي��ار و�صجل يف  مايو   31
م�صجال  البيانات  بعد  دوالر  2812ر1  اىل  اليورو  وتراجع  ام�س.  باملئة 
اأدنى م�صتوى منذ 20 مايو اأيار وبلغ �صعره يف اأحدث التعامالت 2821ر1 

دوالر منخف�صا 7ر0 باملئة خالل اليوم.

تراجع الطلبيات ال�صناعية الأملانية 
•• برلني-رويرتز:

ال�صناعية  الطلبيات  اأملانيا  يف  الراأ�صمالية  ال�صلع  على  الطلب  تراجع  دفع 
يوؤكد  ما  اأي��ار  مايو  يف  باملئة  3ر1  بن�صبة  متوقع  غري  ب�صكل  لالنخفا�س 
على ه�صا�صة اأكرب اقت�صاد اوروبي ويحبط االمال يف اأن تدعم املانيا النمو 
االوروب��ي. ويقارن الرتاجع ال�صهري الثاين على التوايل يف الطلبيات مع 
بن�صبة  بارتفاع  اراءه��م  روي��رتز  ا�صتطلعت  اقت�صاديا   37 متو�صط توقعات 
الفرتة االخرية �صورة خمتلطة  ال�صادرة يف  البيانات  باملئة. ور�صمت  2ر1 
لالقت�صاد االملاين الذي بدا متما�صكا بدرجة كبرية يف ال�صنوات االوىل من 
ازمة ديون منطقة اليورو ثم انكم�س يف نهاية العام املا�صي وجتنب بفارق 

�صئيل الدخول يف حالة ركود يف الربع االول من 2013.

الذهب يرتاجع والأنظار على بيانات اأمريكية 
•• �صنغافورة-رويرتز:

تراجع �صعر الذهب ام�س مع ارتفاع اال�صهم اال�صيوية والدوالر بعد اأن قال البنك املركزي االوروبي انه قد يخف�س 
اأ�صعار الفائدة مرة اأخرى لكن امل�صتثمرين يرتقبون بيانات الوظائف االمريكية للح�صول على موؤ�صرات اأخرى. وكانت 
تداوالت الذهب خفيفة هذا اال�صبوع اذ اأحجم امل�صتثمرون عن تعزيز مراكزهم قبل عطلة يوم اال�صتقالل يف الواليات 
املتحدة وتقرير الوظائف غري الزراعية الذي �صي�صدر ام�س اجلمعة. وهبط الذهب يف ال�صوق الفورية 6ر0 باملئة اىل 
جرينت�س وتراجعت العقود االمريكية االجلة  بتوقيت   0650 ال�صاعة  بحلول  االون�صة  لالوقية  دوالر  16ر1242 
لالوقية  دوالر  2ر19  اىل  باملئة  6ر1  الف�صة  وتراجعت  لالوقية.  دوالر  للذهب نحو 11 دوالرا اىل 30ر1241 

بينما تراجع البالتني 6ر0 باملئة اىل 2ر1330 دوالر ونزل البالديوم 6ر0 باملئة اىل 25ر670 دوالر.

تركيا تبقي على وارداتها من النفط الإيراين 
•• لندن-رويرتز:

اأظهرت بيانات من م�صدر مالحي وخدمة رويرتز ايه.اي.ا�س اليف لر�صد ال�صفن اأن واردات تركيا من النفط اخلام 
االيراين مل تتغري يف يونيو حزيران وبلغت مئة األف برميل يوميا مثلما كان احلال يف اال�صهر الت�صعة ال�صابقة.

اخلام  األ��ف طن من   158 تفريغ  توتوجنيفتليك. ومت  ملرفاأ  األ��ف طن  و144  ال��ف طن   150 ناقلتان  واأو�صلت 
االيراين يف مرفاأ علي اغا. وتراجعت واردات تركيا عن نحو 185 الف برميل يوميا يف املتو�صط يف 2011 قبل 
فر�س عقوبات غربية على ايران. ومنحت الواليات املتحدة تركيا عدة اعفاءات من العقوبات و�صمحت لها با�صترياد 
كميات خمف�صة من اخلام االيراين وقال املدير العام ل�صركة توبرا�س ال�صهر املا�صي حاليا نقوم ب�صراء 105 االف 
برميل يوميا من اخلام االيراين وتوبرا�س هي �صركة التكرير الوحيدة يف تركيا وت�صتهدف �صراء نحو مليون طن 
من اخلام الليبي هذا العام ومن املتوقع اأن يغطي اخلام من ال�صعودية والعراق النق�س الناجم عن خف�س الواردات 

من ايران كما حدث يف 2012 عندما ار�صلتا 8ر2 مليون طن و8ر3 مليون طن على التوايل.

•• بكني-وكاالت:

للنقل  ط��ري��ق  اإن�����ص��اء  وباك�صتان  ال�صني  م��ن  ك��ل  تعتزم 
يربط ال�صني مبنطقة اخلليج العربي ي�صتهدف تعزيز 
ويخف�س  بها،  �صيمر  التي  باملنطقة  االقت�صادي  النمو 

زمن �صحن الب�صائع من ال�صني اإىل املنطقة.
كان هذا واحدا من ثمانية اتفاقات وقع عليها يف بكني 
ت�صيانغ  ك��ه  يل  ال�صيني  ال����وزراء  رئي�س  م��ن  ك��ل  ال��ي��وم 

ونظريه الباك�صتاين نواز �صريف.
كا�صغار  م��دي��ن��ة  رب���ط  االأم����د  ط��وي��ل��ة  خ��ط��ة  وت�صتهدف 
 2000 بعد  على  الباك�صتاين  غ��وادار  مبيناء  ال�صينية 
كيلومرت، من خالل جبال كاراكورام واإقليم بلو�ص�صتان 

الباك�صتاين.
للتعجيل  ا�صتعدادها  ال�صابق عن  اأعلنت يف  وكانت بكني 
ال�صينية بقلب  ال��ذي �صريبط احل��دود  بناء الطريق  يف 

باك�صتان.
اإن�صاء  اأي�صا  التوقيع عليها  التي مت  االتفاقيات  وت�صمل 
كابل لالألياف ال�صوئية من احلدود ال�صينية اإىل مدينة 
لباك�صتان.  الدولية  �صبكة االت�صاالت  لتعزيز  روالبندي 

و�صتتحمل ال�صني %85 من متويل اخلط.
بداأ  ال���ذي  �صريف  ن���واز  اأن  �صحفية  تقارير  ذك���رت  كما 
ال�صني مد خط  على  �صيعر�س  لبكني  الر�صمية  زيارته 
للنفط من غوادار اإىل غرب ال�صني مل�صاعدتها يف تنويع 
م�صادر وارداتها النفطية. وقد ت�صلم اإدارة ميناء غوادار 
النفط  خ��ط  اإن  ال��ت��ق��اري��ر  وق��ال��ت  �صينية.  ���ص��رك��ة  اإىل 
اأع��رب��ت يف  التي  اإي���ران  قد يربط يف مرحلة الحقة مع 
ال�صابق عن ا�صتعدادها ل�صخ النفط اإىل غوادار. وكانت 
للنفط  الإن�صاء م�صفاة  اأي�صا  م�صتعدة  اإنها  قالت  اإي��ران 
األف برميل   400 اإىل  اإنتاجية ت�صل  يف غ��وادار بطاقة 
يوميا. ي�صار اإىل اأن واردات النفط ال�صينية من ال�صرق 

االأو�صط متثل نحو %50 من جممل وارداتها.
اإىل  �صريف  لنواز  ر�صمية  اأول رحله  ال�صني  زي��ارة  وتعد 
مع  الثانية،  للمرة  ال����وزراء  رئا�صة  توليه  منذ  اخل���ارج 
ب���الده يف حت��دي��ث بناها  ال�����ص��ني  ت�����ص��اع��د  اأن  االأم����ل يف 

التحتية ومعاجلة م�صاكلها االقت�صادية.
�صريف منذ عودته  يواجهها  التي  الق�صايا  ويف مقدمة 
املرتفع  والت�صخم  االقت�صادي  النمو  �صعف  احلكم  اإىل 
وتفاقم اأزمة الكهرباء. وقبل اأن يوؤدي اليمني، ا�صتقبل 

�صريف يف مايو اأيار املا�صي يل كه ت�صيانغ الذي كان اأول 
رئي�س حكومة يزوره بعد فوزه يف االنتخابات.

ال�صينية  ال�صركة  من  �صريف  طلب  املا�صي،  ال�صهر  ويف 
اإن�صاء  ك��ورب��وري�����ص��ن  اإن��د���ص��رتي��ز  ن���ورث  ت�صاينا  ال��ع��ام��ة 
املناجم  بقطاع  واالهتمام  ال�صم�صية،  للطاقة  حمطات 
يف باك�صتان متحدثا عن اإمكانية بناء مرتو لالأنفاق يف 

كربى املدن الباك�صتانية.
وقال �صريف على باك�صتان اأن تتجاوز �صعوباتها، ونريد 
اأن نتعاون مع ال�صني يف قطاع البنى التحتية والطاقة.

املا�صي  العام  البلدين  التجاري بني  التبادل  وبلغ حجم 
 15 اإىل  رفعه  اجلانبان  وي�صتهدف  دوالر،  مليار   12

مليارا يف االأعوام الثالثة املقبلة.

باك�صتان تعزز تعاونها القت�صادي مع ال�صني 

•• القاهرة-وكاالت:

اأكرب  االأول  ام�س  امل�صرية  البور�صة  حققت 
مك�صب لها يف يوم واحد فيما يزيد عن عام، 
واأداء  البالد حممد مر�صي،  رئي�س  بعد عزل 

رئي�س موؤقت اليمني الد�صتورية.
وقفز املوؤ�صر الرئي�س للبور�صة امل�صرية 7.3 
يف املئة مقل�صا خ�صائره منذ بداية العام اإىل 

املئة. يف   2.3
وه��ذا االرت��ف��اع هو االأع��ل��ى يف ي��وم واح��د منذ 
من  ي��وم  بعد   2012 ح��زي��ران  يونيو   25
اإعالن فوز مر�صي كاأول رئي�س منتخب ب�صكل 

دميقراطي يف م�صر.
حتديات  ت���واج���ه  ت����زال  ال  ال���ب���الد  اأن  ورغ����م 
كثري من  ي�صعر  واقت�صادية �صخمة  �صيا�صية 
اإىل  �صتوؤدي  مبر�صي  اإطاحة  باأن  امل�صتثمرين 
ت�صكيل حكومة كفاءات اأكر خربة يف مواجهة 

والعجز  العملة  قيمة  هبوط  مثل  م�صكالت 
ال�صخم يف امليزانية.

وب������داأ ب��ع�����س امل��ح��ل��ل��ني ي���ع���ي���دون ال��ن��ظ��ر يف 
توقعاتهم لل�صركات التي كان من املعتقد اأنها 
حكم  حتت  �صيا�صية  الأ�صباب  �صعوبات  تعاين 
اأو  اجلنيه  ه��ب��وط  بفعل  ت�����ص��ررت  اأو  مر�صي 

اأزمة الوقود.
لدى  املحافظ  مدير  حنني  �صبا�صتيان  وق��ال 
ا�صتثمار  ���ص��رك��ة  وه����ي  ال���وط���ن���ي  امل�����ص��ت��ث��م��ر 
م��ق��ره��ا اأب��وظ��ب��ي ي��ع��رف ال��ت��ك��ن��وق��راط كيف 
البالد  �صي�صاعدون  املوؤ�ص�صات.  مع  يتعاملون 
خطة  لديهم  الأن  نظرا  املالية  م�صكالتها  يف 

وا�صحة.
واأ�صاف �صيكون هناك تغيري بالقطع يف مناخ 
الدوليني  امل�صتثمرين  اأم��ام  االأعمال  اأن�صطة 
اأن  يف  اأي�صا  امل�صتثمرون  وي��اأم��ل  واملحليني. 
اإب���رام �صفقة  اجل��دي��دة من  تتمكن احلكومة 

4.8 مليار دوالر  قر�س طال انتظاره بقيمة 
م��ع ���ص��ن��دوق النقد ال���دويل وه���ذا اأم���ر رمبا 

ي��ك��ون ����ص���روري���ا ل��ت��ف��ادي ح����دوث ه��ب��وط ال 
�صابط له يف قيمة اجلنيه.

البور�صة امل�صرية حتقق مكا�صب كبرية بعد اإطاحة مر�صي

الأ�صهم الأوروبية ت�صتقر قبل البيانات الأمريكية 

ارتفاع عدد الأ�صهم املتداولة يف بور�صة بريوت 
•• بريوت-يو بي اأي:

اأظهر تقرير دوري ان االأ�صهم املتداولة يف بور�صة بريوت �صجلت يف نهاية اال�صبوع املايل احلايل ام�س 
ارتفاعا يف عددها و تراجعا يف قيمتها مقارنة باالأ�صبوع املايل املا�صي. فقد مت خالل االأ�صبوع املايل 
احلايل تداول 161092 �صهما قيمتها 2.695.548 مليون دوالر بينما كان مت خالل االأ�صبوع 
املايل املا�صي تداول 127799 �صهما قيمتها 3.487.454 ماليني دوالر . وجرى خالل اال�صبوع 
املايل احلايل تداول 102156 �صهما ل�صركة �صوليدير وهي من كربى �صركات العقارات يف ال�صرق 
االو�صط قيمتها 1.136.917 مليون دوالر،مقابل تداول 95380 �صهما قيمتها 1.081.146 
مليون دوالر خالل اال�صبوع املايل املا�صي. كما مت خالل اال�صبوع املايل احلايل تداول 11300 �صهم 
لبنك بيبلو�س قيمتها 1.135.800 مليون دوالر بينما كان مت خالل اال�صبوع املايل املا�صي تداول 

74898 �صهادة ايداع لبنك لبنان واملهجر قيمتها 647868 دوالر .

•• لندن-رويرتز:

ا�صتقرت اال�صهم االوروبية ام�س اذ ت�صود حالة من عدم 
اليقني قبل تقرير مهم ب�صاأن الوظائف االمريكية وهو 
ما جعل امل�صتثمرين يحجمون عن دفع اال�صهم ملوا�صلة 
املركزي  البنك  من  تعهدات  بعد  �صجلته  ال��ذي  ال�صعود 

االوروبي وبنك اجنلرتا مبوا�صلة التحفيز النقدي.
عند  يذكر  تغري  دون   300 يوروفر�صت  موؤ�صر  وا�صتقر 
بتوقيت   0703 ال�صاعة  بحلول  نقطة  02ر1179 
جرينت�س. وارتفع املوؤ�صر 4ر2 باملئة م�صجال اأف�صل اأداء 
له يف 11 �صهرا بعد اأن قال بنك اجنلرتا والبنك املركزي 

االوروبي انهما لن يتعجال يف �صحب التحفيز النقدي.
لتاأثري  اخ���ت���ب���ارا  ال���ي���وم  ت�����ص��ه��د  ق���د  اال�����ص����واق  اأن  غ���ري 
خماوف  على  النقدي  للتي�صري  امل��وؤي��د  االوروب���ي  املوقف 
امل�صتثمرين من خطط االحتياطي االحت��ادي االمريكي 
ا�صتمرار ظهور  التحفيز يف حال  ل�صحب  املركزي  البنك 

عالمات التعايف.
�صدور  قبل  قلقة  اال���ص��واق  تظل  اأن  املتوقع  من  ولذلك 
ب��ي��ان��ات ال��وظ��ائ��ف غ��ري ال��زراع��ي��ة يف ال���والي���ات املتحدة 

جرينت�س. بتوقيت  ال�صاعة 1230 
تاميز  فاينن�صال  موؤ�صر  كل من  ارتفع  اأوروب��ا  اأنحاء  ويف 

100 الربيطاين وموؤ�صر كاك 40 الفرن�صي 1ر0 باملئة 
بينما �صعد موؤ�صر داك�س االملاين 2ر0 باملئة.
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العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/300   عقاري كلي     

ان  االقامة مبا  العقارية جمهول حمل  للو�صاطة  ون  ذا  املدعى عليه /1-   اىل 
املدعي /مازن �صليم الغ�صيني وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري   قد اقام 
ا�صتمارة احلجز املربمة بني املدعي  عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ 
مبلغ  ب��رد  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعى  وال���زام  االوىل  عليها  وامل��دع��ي 
تاريخ  الدفع وحتى  تاريخ  وقدره )24٧.941.12 درهم( والفائدة بواقع 9% من 
املوافق  ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني 
2013/9/9 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/409   عقاري كلي     

ذ.م.م    جمهول حمل  ا�صتيت  ري��ال  �صركة كوينز الن��د  امل��دع��ى عليه /1-   اىل 
�صمرية  وميثله:  اجلمريي  بطي  حممد  عبداهلل  /بطي  املدعي  ان  مبا  االقامة 
عبداهلل علي قرقا�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  امل�صاريف  و  وال��ر���ص��وم  دره���م(   4063٧3( وق���دره  مببلغ  عليها 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت 
    ch1A.1 لها جل�صة يوم االحد املوافق 2013/٧/14 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/271   مدين جزئي       
اىل املدعى عليه /1-  امري امني باردي�صى حاجى امني  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد �صلمان للمحاماة واال�صت�صارات القانونية وميثلها حممد 
عليك  اق���ام  ق��د  امل��رزوق��ي   �صلمان  علي  حممد  وميثله:  امل��رزوق��ي  �صلمان  علي 
مبلغ  للمدعي  تدفع  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
)80.000 درهم( والفوائد القانونية والر�صوم  وامل�صروفات والنفاذ. وحددت لها 
 ch2D.17 جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/٧/16 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/156   مدين كلي     

اىل اخل�صم املدخل   /1-  احمد عبا�س عبدالر�صول حممد  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اق��ام عليك  قد  ال�صابر م�صطفى عو�س  فتوح  املدعي /حممد  ان  مبا 
امل�صدد  دره��م(   12000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ  ال��وارد بالدعوى وال��زام املدعي عليه بان  التف�صيل  ح�صب 
)100000 درهم ( تعوي�س مادي وادبي عما ا�صاب املدعي من ا�صرار والر�صوم 
وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/٧/15 ال�صاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.18 بالقاعة  ���س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1951   عمايل جزئي       

اىل املدعى عليه /1-  ايرو تليكوم انرتنا�صيونال �س .ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /احمد عبداملعطي عبدالهادى ال�صماحي   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )16244 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف وال�صكوى رقم )2013/142140(. وحددت لها 
جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/٧/18 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 

 ق�سم الق�سايا العمالية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ 2013/7/6    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/281 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/�صاجو 
جو�صيف جو�صيف �صكاريا اجلن�صية: الهند وطلب الت�صديق على التوقيع يف  يت�صمن 
:تنازل يف اال�صم التجاري )فولكن ان�شتدريز/ذ.م.م ( واملرخ�صة من دائرة البلدية 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )53028( وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة 
�صوكوماران اجلن�صية:  داني�س  الهند  ال�صيد:راجي�س فليا موت اجلن�صية:  بعجمان اىل 
معلوما  ليكن  االم���ارات   اجلن�صية:  ال�صعايل  يو�صف  علي  خليفة  علي  مبوافقة:  الهند 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10836 بتاريخ 2013/7/6    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/1252 ك.ع.ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/علي �صامل 
علي را�صد القي�صي ال�صحي اجلن�صية: االمارات ال�صيد: عبدالرحيم مري عبداهلل يو�صف 
النعيمي اجلن�صية: االم��ارات وطلب  ال�صيد: عبداهلل نا�صر بن علي  اجلن�صية: االم��ارات 
الت�صديق على حمرر يت�صمن :تنازل يف اال�صم التجاري )ا�شتمارات للخدمات /ذ.م.م 
( واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )50218( وامل�صجل 
واملن�صات/ االعمال  خلدمات  ال�صيد:�صداد  اىل  بعجمان  وال�صناعة  التجارة  غرفة  لدى 
القا�صمي  حميد  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  �صعود  في�صل  مب��واف��ق��ة:  االم����ارات  اجلن�صية:  �����س.ذ.م.م 
اجلن�صية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق 

على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10836 بتاريخ 2013/7/6    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/563 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
جا�صم علي حممد الهوتي اجلن�صية: االمارات  وطلب الت�صديق على التوقيع يف 
حمرر  يت�صمن :تنازل يف اال�صم التجاري )ق�شر ال�شيافة ل�شيانة املباين 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�صة   ) التنظيف  وخدمات 
حتت رقم امللف )63208( وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل  
:وحيد علي عنرب النوبي الرئي�صي البلو�صي اجلن�صية: االمارات  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10836 بتاريخ 2013/7/6    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/545 ك.ع.غ
عجمان:ال�صيد/ والت�صديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
�صودري افتخار احمد اجلن�صية: باك�صتان ال�صيد: مي�صون احمد مربك الدخان ال علي 
اجلن�صية: االمارات وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر  يت�صمن :تنازل يف اال�صم 
التجاري )ادفان�شد للمقاولت الكهروميكانيكية /ذ.م.م    ( واملرخ�صة من دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )64819( وامل�صجل لدى غرفة التجارة 
احمد  �صعيد  باك�صتان  اجلن�صية:  خ��ان  اقبال  جاويد  :حممد  اىل   بعجمان  وال�صناعة 
مبارك احمد ال علي اجلن�صية : االم��ارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10836 بتاريخ 2013/7/6    

اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/659 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/ دار املو�صة 
املدعي/با�صل  اق��ام  ح�صني  كلندر  خان  اهلل  ظفر  ميثلهم  ذ.م.م  العامة  للتجارة 
امل���ازاده  ���ص��ارع  اب��وظ��ب��ي-  ع��ن��وان��ه:  اح��م��د م�صطفى جن�صيته: االردن    خ��ت��الن 
القدمي- مقابل فندق كابيتال - ت: 0504468648   الدعوى برقم 2013/659 
-مدين - كلي- عجمان- ومو�صوعها املطالبة مببلغ 149.000 درهم فانت مكلف 
باحل�صور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�صاعة 11.00 املوافق يوم 14 من �صهر اغ�صط�س ل�صنة 2013 

وذلك للنظر يف الق�صية بو�صفك مدعى عليه. حتريرا يف 3/٧/2013
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10836 بتاريخ 2013/7/6    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/زايد 
عبيد �صامل �صاملني الكياين الزعابي اجلن�صية: االمارات   وطلبا الت�صديق على التوقيع 
التجاري )دار اخلور  اال�صم  البالغة 100% يف  يت�صمن )تنازل( يف ح�صته  على حمرر 
واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�صادية يف  خلياطة وتطريز العبايات وال�شيل ( 
مدينة خورفكان- رخ�صة مهنية رقم 623143 ال�صادر بتاريخ 2012/6/٧ يف دائرة التنمية 
االقت�صادية خورفكان. اىل ال�صيد / جمعه ا�صماعيل جمعه ابراهيم عبداهلل احلو�صني 
اجلن�صية: االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم 
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صان يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10836 بتاريخ 2013/7/6    

 اعـــــــالن    
انه يف يوم    املوافق   /٧/2013   

 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبيد جمعه عبيد احمد اخلالدي- اماراتي اجلن�صية بطاقة 
هوية رقم: ٧84196٧292592٧3 وب�صفته مالك/ �صالون �صما دبا للحالقة. رخ�صة جتارية رقم  
)54618٧( �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية- فرع دبا احل�صن ون�صاطه التجاري : �صالون 
حالقة رجايل بانه تنازل عن ح�صته يف/�صالون �صما دبا للحالقة والبالغة 51% وذلك لل�صيد/ 
�صعيد علي عبداهلل اخلطيبي الكعبي- اماراتي اجلن�صية- بطاقة هوية رقم ٧84198438602488 
وللمتنازل اليه مطلقة احلرية يف الت�صرف يف ح�صته امل�صار اليها عاله وله حق الت�صرف فيها 
ت�صرف املالك يف ملكة  وعمال لن�س امل��ادة )16( فقرة 3 من القانون االحت��ادي رقم )22( ل�صنة 
1991 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س 
على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن  

واال�صت�صتكمل االجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/302   عقاري كلي                      
اىل املحكوم عليه/1- معت�صم وديع ظريف مرعى جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2013/1/٧ بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�صالح / جعفر مراد عبداهلل حممد ال حممد بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
درهم(  الف  و�صبعون  وخم�صة  ثالثمائة   ( درهم   3٧5.000 مبلغ  االول  للمدعي 
وللمدعى عليه الثاين مبلغ 105.000 درهم )مائة وخم�صة االف درهم( والفائدة 
لكل مبلغ بواقع 9% �صنويا من تاريخ  املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2012/3/28 
درهم  خم�صمائة  ومببلغ  امل�صروفات  عليه  املدعى  والزمت  ال�صداد،  متام  وحتى 
مقابل اتعاب حماماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/276   عمايل كلي                      

اىل املحكوم عليه/1- بي �صي بي تكنولوجي �س م ح   جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/5/16 يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان 
احل�صوري  مبثابة  املحكمة:  بحكمت  احل��ري  عبداملنعم  كامل   / ل�صالح  اع��اله 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )135616.٧( درهم )مائة  بالزام املدعي عليها بان 
وخم�س وثالثون الفا و�صتمائة و�صته ع�صر درهما و�صبعون فل�س( وتذكرة عودة 
ملوطنه على الدرجة ال�صياحية بقيمة الف وخم�صمائة درهم اومقابلها نقدا مامل 
يكون قد التحق بعمل اآخر والزمت املدعى عليها املنا�صب من امل�صاريف واعفت 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  منها.   ن�صيبه  م��ن  امل��دع��ي 
با�صم �صاحب  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1016  ا�ستئناف عمايل

اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -بي �صي  بي تكنولوجي �س م ح  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /طالل عز الدين جزماتي  وميثله: 
حممد ح�صني بخيت حديجان امل�صعبني   قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
ال�صادر بالدعوى رقم 2013/2٧٧ عمايل كلي بتاريخ 2013/6/16 
وحددت لها جل�صه يوم االثنني املوافق 2013/٧/15 ال�صاعة 10.00 
�صباحا بالقاعة رقم ch2D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابياً.   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10836 بتاريخ  2013/7/6      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/472  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -اي بي 2 موبايل  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�صتاأنف /�صركة كمبيومي �س .ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن 
عمر عبداهلل خمري قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 
لها  وح���ددت   2013/3/2٧ ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2010/1984 رق��م 
�صباحا   10.00 ال�صاعة   2013/9/16 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�صه 
بالقاعة رقم ch1A.4 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابياً.   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1207   ح نف�س- م ر-ب- اأظ

جنات  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�صية:  حممد  ح�صني  جمعه  مدعى/خالد 
املطلوب  ح�صانة  ا�صقاط  الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  ني�صي  علي 
اعالنه / جنات علي ني�صي اجلن�صية: االمارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 23/٧/2013 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�صاء   �صخ�صيا 
موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  

2013/٧/04
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/662   جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعى/بنك اخلليج االول اجلن�صية: االمارات مدعي عليه: في�صل حممد خليفة مبارك بو عديل 
املزروعي اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: ثبوت احلق و�صحة االمر ال�صادر يف العري�صة 
املطلوب اعالنه / في�صل حممد خليفة  واداء مبلغ وقدره 132304.39 درهم  رقم 2013/1104 
مبارك بو عديل املزروعي اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر)نخطركم بتعديل لنظر الدعوى 
جلل�صة 2013/٧/15 ونرفق لكم ن�صخة  من تقرير اخلربة املودع للرد التعقيب ان اردمت ذلك(  
املوافق 15/٧/2013  املحكمة يوم االثنني  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ب�  الدائرة االوىل  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  لذا فانت مكلف باحل�صور  الدعوى،  موعدا لنظر 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  1/٧/2013

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1017   ح نف�س- م ر- ب- اأظ

مدعي  اجلزائر    اجلن�صية:  �صعود  فالح  نا�صر  بوكالة/  تواغ  مدعى/خديجة 
الدعوى:  االردن   مو�صوع  اجلن�صية:  �صحاده عبداخلالق  فتحي  عليه: بالل 
اجلن�صية:  عبداخلالق  �صحاده  فتحي  بالل   / اعالنه  املطلوب  نفقة  مهر 
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  االردن عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٧/09 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  04/٧/2013
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى    2012/2613   جت  كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعى/احمد �صامل احمد �صامل احلب�صي اجلن�صية: االمارات مدعي عليه: �صركة �صقور 
النه�صة للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م ميثلها/ اياد حممد عيادة ابو زهرى- املدير 
العام اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: ندب خبري املطلوب اعالنه /�صركة �صقور 
النه�صة للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م ميثلها/ اياد حممد عيادة ابو زهرى- املدير 
العام اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/٧/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  3/٧/2013
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/250   جت جز   - م ت-  ب- اأظ

القا�صم  ابو  التي  طالب  ابو  وميثله  والبال�صرت  اال�صباغ  العمال  طالب  مدعى/ابو 
اجلن�صية: االمارات مدعي عليه: �صركة التفاعل ملقاوالت اللكرتوميكانيكال وميثله: 
درهم   16150 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  ا�صامة 
املطلوب اعالنه / �صركة التفاعل ملقاوالت اللكرتوميكانيكال وميثله: ا�صامة اجلن�صية: 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�صر)بورود  عنوانه:  االمارات  
لذا  الدعوى،  لنظر  2013/٧/11 موعدا  املوافق  يوم اخلمي�س  املحكمة  اعاله وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  الكائنة �صخ�صيا  االبتدائية - 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�صدر بتاريخ  3/٧/2013
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/699   مد جز   - م ر-  ب- ع ن

العربي اجلن�صية:  بوكالة ه�صام  ال�صيارات   لتاجري  كار  مدعى/موؤ�ص�صة موف 
االمارات    اجلن�صية:  النعيمي  �صف�صوف  داود  طالل  عليه:  مدعي  االمارات   
مو�صوع الدعوى: مطالبة مطالبة  مببلغ  3920 درهم املطلوب اعالنه / طالل 
املدعي  ان  بالن�صر حيث  االمارات عنوانه:  النعيمي اجلن�صية:  داود �صف�صوف 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 24/٧/2013 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  3/٧/2013
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/876 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
اجلن�صية:  بيديكايل  تارايل  حميد  بوتيابورايل  باراكات  التنفيذ/ريا�س  طالب 
الهند  املنفذ �صده : بينتا فور�س للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات    املطلوب 
بالن�صر  عنوانه:  االمارات    اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  فور�س  بينتا  اعالنه: 
الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  م  جز-  عم   2013/458 رقم 
الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/٧/22
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة    - التنفيذ  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10836 بتاريخ   2013/7/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/278 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/موؤ�ص�صة نعمت اهلل جنت للحدادة والنجارة امل�صلحة اجلن�صية: االمارات 
املطلوب  االمارات  اجلن�صية:  والعقارات  العامة  للمقاوالت  امللوك  تاج   : �صده  املنفذ 
اعالنه:  تاج امللوك للمقاوالت العامة والعقارات اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/811 
جت جز- م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/٧/18 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة 
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را�صد  ب����ن  ج����ائ����زة حم���م���د  وق���ع���ت 
الريا�صي  ل������الإب������داع  م���ك���ت���وم  اآل 
االحتادات  احتاد  مع  تعاون  اتفاقية 
ال�صيفية  االومل����ب����ي����ة  ال���ري���ا����ص���ي���ة 
 4 ملدة  ت�صتمر   ASOIF الدولية 
اجلهود  توحيد  يف  وت�صاهم  �صنوات 

لتطوير احلركة الريا�صية .
االت���ف���اق���ي���ة مبقر  ب��ت��وق��ي��ع  ق�����ام  و 
امل���ن���ظ���م���ة ال����ري����ا�����ص����ي����ة ال����دول����ي����ة 
ام�س  ال�صوي�صرية  زي��وري��خ  مبدينة 
االأمني  ال�صريف  اأح��م��د  د.  اجلمعة 
املدير  ري��ان  واأن����درو  للجائزة  ال��ع��ام 
التنفيذي لالحتاد ، وهي االتفاقية 
االوىل التي يوقعها احتاد االحتادات 
ال�صيفية  االومل����ب����ي����ة  ال���ري���ا����ص���ي���ة 
ال��دول��ي��ة ASOIF  م��ع اأي��ة جهة 
ريا�صية ، االأمر الذي يوؤكد اأهميتها 
ع��ل��ي��ه��ا لدعم  امل���ع���ق���ودة  واالآم���������ال 
احلركة الريا�صية وتطويرها ، كما 
جاء التوقيع �صمن احتفاالت احتاد 
االحتادات الريا�صية الدولية مبرور 

30 عاما على تاأ�صي�صه.
الريا�صية  االحت���ادات  احت��اد  وي�صم 
االومل�����ب�����ي�����ة ال�������ص���ي���ف���ي���ة ال����دول����ي����ة 

ريا�صيا  احت����ادا   ASOIF- 28
الريا�صات  م���ن  م��ن��ه��ا   26 دول���ي���ا 
ال����دورات  ب��رن��ام��ج  �صمن  الر�صمية 
االحتاد   : وهي   ، ال�صيفية  االأوملبية 
ال��������دويل ل����ك����رة ال����ق����دم ، االحت������اد 
الدويل للفرو�صية ، االحتاد الدويل 
ال��دويل لكرة  ، االحت��اد  ال�صلة  لكرة 
الطائرة ، االحتاد الدويل لكرة اليد 
االحتاد  للجودو،  ال���دويل  االحت���اد   ،
ال���دويل  االحت����اد   ، للتن�س  ال����دويل 
الأل���ع���اب ال���ق���وى، االحت������اد ال����دويل 
لل�صباحة ، االحتاد الدويل للمالكمة 
للتايكواندو،  ال������دويل  االحت������اد   ،
، االحتاد  للمبارزة  ال��دويل  االحت��اد 
الدويل  االحت���اد  للجمباز،  ال���دويل 
للدراجات الهوائية ، االحتاد الدويل 
لقوارب الكانو، االحتاد الدويل لكرة 
ال��دويل للتجديف  الري�صة، االحت��اد 
االثقال،  ل��رف��ع  ال�����دويل  االحت�����اد   ،
االحتاد الدويل للم�صارعة، االحتاد 
ال����دويل ل��ل��رم��اي��ة، االحت����اد الدويل 
الدويل  االحت���اد   ، وال�صهم  للقو�س 
الدويل  ، االحت��اد  ال�صراع  لريا�صات 
ال��دويل لكرة  ، االحت��اد  للرتياثلون 

الطاولة ، املجل�س الدويل للرجبي، 
االحتاد الدويل للبنتاثلون احلديث، 
االحت����اد ال����دويل ل��ل��ه��وك��ي، االحتاد 

الدويل للجولف.
وت��ت�����ص��م��ن ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون بني 
ال��ط��رف��ني م��ن��ح اجل���ائ���زة احل����ق يف 
ا���ص��ت��خ��دام ���ص��ع��ار احت����اد االحت����ادات 
ال�صيفية  االومل����ب����ي����ة  ال���ري���ا����ص���ي���ة 
املطبوعات  يف    ASOIF الدولية 
واملوقع االلكرتوين باعتباره �صريك 
اجلائزة  م�صاركة   ، للجائزة  ر�صمي 
والفعاليات  واملوؤمترات  االحداث  يف 
التي ينظمها االحتاد، ت�صكيل جلنة 
 ، امللفات  لتحكيم  م�صرتكة  حتكيم 

وغريها.
وع����رب د. اأح���م���د ال�����ص��ري��ف االأم����ني 
بتوقيع  �صعادته  عن  للجائزة  العام 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  م���ع  االت���ف���اق���ي���ة 
الكبرية وقال  لقد مت خالل الفرتة 
املا�صية عقد العديد من اللقاءات مع 
احتاد االحتادات الريا�صية االوملبية 
 ASOIF ال����دول����ي����ة  ال�����ص��ي��ف��ي��ة 
ك��م��ا قمنا   ، اأك����ر م���ن م��ن��ا���ص��ب��ة  يف 
املكتب  الأع�صاء  مف�صل  �صرح  بتقدم 

العمومية  واجل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
واأهدافها  اجل���ائ���زة  ع���ن  ل��ل��راب��ط��ة 
القطاع  ع��ل��ى  االي��ج��اب��ي  وت��اأث��ريه��ا 
الريا�صي يف دولة االإمارات العربية 
 ، وال��ع��امل  العربي  وال��وط��ن  املتحدة 
وق��د وج��دن��ا ال��ت��ج��اوب واالل��ت��ق��اء يف 
ال��ت��وج��ه��ات ب��ني اجل���ائ���زة واالحت����اد 
الذي ي�صعى بدوره لتوحيد اجلهود 
ال��ف��ع��ال��ة لتطوير  امل���ب���ادرات  وط���رح 
احلركة الريا�صية يف العامل ، فكان 
التي  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ال��ق��رار بعقد 
ومتنحه  قوة  الثنائي  التعاون  تزيد 

ال�صفة الر�صمية .
اأن االت��ف��اق��ي��ة التي  واأ���ص��اف ال���ص��ك 
�صتتيح  ���ص��ن��وات   4 مل����دة  ���ص��ت�����ص��ت��م��ر 
خ�صو�صا  اأهدافها  حتقيق  للجائزة 
ب��ع��د ال��ت��و���ص��ع ن��ح��و ال��ع��امل��ي��ة ، ومع 
الدورة  خ��الل  حتقق  ال��ذي  النجاح 
الرابعة للجائزة وهي الدورة االوىل 
وكذلك   ، ال��ع��امل��ي��ة  ن��ح��و  ل��ل��ت��و���ص��ع 
ال������ذي حت���ق���ق ح���ت���ى االآن  ال���ن���ج���اح 
العامل  ع��رف  ق��د  اخلام�صة  ل��ل��دورة 
ب��ع��م��ل اجل���ائ���زة ودوره�����ا ال���رائ���د يف 
اأننا  غ��ري   ، ال��ت��ط��وي��ر  عملية  ق��ي��ادة 

الدويل  ال��ت��واج��د  م��ن  مل��زي��د  ن�صعى 
و���ص��ن��ح�����ص��ل ع��ل��ى ذل����ك م���ن خالل 
ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ة ال��ر���ص��م��ي��ة مع 
احتاد االحتادات الريا�صية االوملبية 

. ASOIF ال�صيفية الدولية
واأك�����د اأم����ني ع���ام اجل���ائ���زة ع��ل��ى اأن 
الوطنية  ال���ري���ا����ص���ي���ة  احت����ادات����ن����ا 
جراء  م��ن  ع��دي��دة  ف��وائ��د  �صتحقق 
توقيعنا لهذه االتفاقية التي �صتفتح 
وتوا�صل مع االحتادات  تعاون  اآف��اق 
الريا�صية الدولية وكذلك �صي�صاهم 
من  للمزيد  ال��دول��ة  ا�صت�صافة  يف 
الدولية  وال���ب���ط���والت  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
تطوير  على  تنعك�س  التي  ال��ك��ربى 
وتعزز  الدولة  يف  الريا�صي  القطاع 
مكانتنا على خارطة تنظيم االأحداث 

والبطوالت الريا�صية الدولية . 
اأن�����درو ري����ان ، املدير  وق����ال ال�����ص��ي��د 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي الحت���������اد االحت����������ادات 
ال�صيفية  االومل����ب����ي����ة  ال���ري���ا����ص���ي���ة 
ل�صرف  اإن���ه   ،  ASOIF ال��دول��ي��ة 
مع  نعمل  اأن  االحت���اد  يف  لنا  عظيم 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ج��ائ��زة حممد 
جائزة لالإبداع الريا�صي ، واأن نقوم 

م��ن خ���الل ه���ذه ال�����ص��راك��ة بتعريف 
واملنظمات  االحت�����ادات  و  اأع�����ص��اءن��ا 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��دول��ي��ة ب���ال���دور املهم 
اجلائزة  ه��ذه  تلعبه  ال��ذي  والكبري 
العاملي  الريا�صي  القطاع  لتطوير 
من خالل عدد كبري من الفعاليات 

والربامج التي ينظمونها .
واأ������ص�����اف ل���ق���د ق���ام���ت االحت�������ادات 
كان  كبري  بعمل  الدولية  الريا�صية 
يالحظه  اأن  دون  الغالب  يف  يذهب 
ق���ي���ام جائزة  ف�����اإن  ول���ذل���ك   ، اأح�����د 
جائزة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 

وتكرمي  بتقدير  الريا�صي  لالإبداع 
واأكرها  واملبادرات  الربامج  اأف�صل 
متيزا التي تقوم بها هذه االحتادات 
، �صوف يكون مو�صع �صكر و تقدير 
م��ن ق��ب��ل اأع�����ص��ائ��ن��ا م��ن االحت����ادات 

الريا�صية الدولية .

احت�صد ع�صاق كرة القدم يف املنطقة داخل قاعة 
ال�صيخ را�صد يف مركز دبي التجاري العاملي، اأول 
اأخرى  ليلة  مل�صاهدة  يوليو،   4 اخلمي�س  اأم�س 
مثرية من ليايل بطولة دبي لكرة قدم ال�صاالت 
خاللها  ج��رى  مباريات   4 اإق��ام��ة  �صهدت  التي 
اأك��دت �صعود فرق بر�صلونة  30 هدفاً  ت�صجيل 
ال����دور قبل  اأ����س روم���ا اإىل  وجن���وم م�صر واأي����ه 
 6 ال�صبت  اليوم  تنتهي  التي  للبطولة  النهائي 
يوليو، ومن املنتظر اأن ت�صهد مباريات الدورين 
قبل النهائي والنهائي م�صتوى عايل من االإثارة 
واملتعة. افتتح جنوم االإمارات واأف �صي بر�صلونة 
ال��ل��ي��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة مب����ب����اراة رائ����ع����ة، ت���ق���دم فيها 
بر�صلونة يف ال�صوط االأول بثالثة اأهداف مقابل 

هدف واح��د لنجوم االإم���ارات الذين متكنوا يف 
ال�صوط الثاين من اإح��راز هدفني اأحدهما من 
هائل  ت�صجيع  و���ص��ط  �صحيحة  ج����زاء  ���ص��رب��ة 
اأنه بالقرب من نهاية املباراة  اإال  من حمبيهم، 
هدف  باقتنا�س  اإزكويرو  �صانتي  القنا�س  جنح 
بر�صلونة  ل�صالح  امل��ب��اراة  نتيجة  به  ح�صم  رائ��ع 
4 – 3 ومنحها بطاقة العبور اإىل الدور ن�صف 

النهائي.

الريال بن�شف د�شتة  جنوم م�شر ي�شحقون 
اأهداف

ك��ان��ت م��ب��اراة ري���ال م��دري��د اأم����ام جن���وم م�صر 
اأن  فبعد  اإث����ارة،  الثانية  الليلة  م��ب��اري��ات  اأك���ر 

بورتو يف مباراتهم  �صي  اأف  امل�صريون على  فاز 
االأوىل، اأظهروا اأظهروا حما�صة �صديدة ورغبة 
يف �صحق مناف�صهم االإ�صباين، وقد متكنوا بالفعل 
من ذلك واأحلقوا به هزمية ثقيلة ب�صتة اأهداف 
لي�صعد  ه��دف��ني  رب��ه  عبد  اأح��م��د  منها  �صجل   ،
الفريق امل�صري اإىل الدور ن�صف النهائي للعام 
 2 –  6 الثاين على التوايل بعد ف��وزه بنتيجة 
ريال  جن��م  اإ�صبانيا  لعمالقة  ال��ه��دف��ان  و���ص��دد   ،
وقد  دب���ي،  يف  املقيم  ���ص��اجل��ادو  مي�صيل  م��دري��د 
فريق  على  التامة  �صيطرتهم  امل�صريون  فر�س 

ريال مدريد الذي جنح يف ت�صجيل الهدفني 
هذه  اجلزائر  وجن��وم  بورتو  �صي  اأف  وا�صتكمل 
تغّلب  اأخ����رى،  م��ث��رية  ال��رائ��ع��ة مب��ب��اراة  الليلة 

االأوىل  هزميتهم  على  الربتغال  عمالقة  فيها 
والتقدم  ال�����ص��اب��ق��ة  ال��ل��ي��ل��ة  م�����ص��ر  م���ن جن����وم 
بارو�س  روي  وق����ام   ،3  –  5 مناف�صيهم  ع��ل��ى 
الالعب واملدرب بت�صجيل هدفني من االأهداف 

اخلم�صة.

روما اإىل قبل النهائي على ح�شاب املغرب
وكانت املباراة الثالثة بني فريقي اأيه اأ�س روما 
وجن���وم امل��غ��رب ب��ت��ق��دمي م��ب��اراة م��ث��رية كذلك 
�صهدت ت�صجيل �صبعة اأهداف، تقدم فيها جنوم 
اأه��داف مقابل  االأول بثالثة  ال�صوط  املغرب يف 
هدف، �صجلها حميد بوجار ويو�صف ماريانا، اإال 
اأن الفريق االإيطايل ك�صر عن اأنيابه يف ال�صوط 

دقيقتني  قبل  اأجو�صتيني هدف  لينتزع  الثاين، 
االإيطايل  الفريق  املباراة، كما متكن  من نهاية 
من اقتنا�س �صربة جزاء قبل ثواين من نهاية 
املباراة، ا�صتطاع ما�صيميليانو كابيويل ت�صديدها 
بهدوء لت�صبح النتيجة 4 – 3، ولي�صعد روما 
اإىل الدور قبل النهائي. و�صهدت الليلة الرابعة 
من ليايل البطولة اإقامة 4 مباريات مثرية هي 
ريال مدريد مع اأف �صي بورتو يف ال�صاعة 7:00 
اإ�س  اأف �صي بر�صلونة واإيه  م�صاًء، تبعها مباراة 
روما يف ال�صاعة 8:00 م�صاًء، ثم مباراة جنوم 
م�صر وجنوم اجلزائر يف ال�صاعة 9:00 م�صاًء، 
واختتم اليوم الرابع مبباراة بني جنوم االإمارات 
وجنوم املغرب يف ال�صاعة 10:00 م�صاًء.  ُتقام 

مع  بالتزامن  ال�صاالت  ق��دم  لكرة  دب��ي  بطولة 
حدث عامل دبي للريا�صة، اأكرب فعالية ريا�صية 
امل��غ��ل��ق��ة ع��ل��ى م�صتوى  ال���ق���اع���ات  ت���ق���ام داخ�����ل 
ي��ول��ي��و، من   6 اإىل   2 م��ن  ال��ف��رتة  املنطقة، يف 
 11:00 ال�صاعة  وحتى  م�صاًء   7:00 ال�صاعة 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  وينظمها  ي��وم��ي��اً،  م�����ص��اًء 
العاملي بال�صراكة اال�صرتاتيجية مع جمل�س دبي 
الريا�صي، وبرعاية بنك االإمارات دبي الوطني 
و �صيفروليه و ديكاثلون و باور هور�س . وتفتح 
البطولة اأبوابها يف متام ال�صاعة 6:00 م�صاًء. ، 
ويجري يوميا اإجراء �صحب على تذاكر الدخول 
الالعبني  بتوقيعات  ممهورة  قم�صان  وت��وزي��ع 

امل�صاركني يف البطولة على املتفرجني يومياً.

حظيت بعثة منتخب االمارات للمبارزة با�صتقبال 
حافل لدى عودتها اىل ار�س الوطن م�صاء اأم�س 
االول مبطار اأبو ظبي الدويل بعد حتقيقهم عددا 
قيا�صيا من األقاب بطولة اخلليج املجمعة الثانية 
للمبارزة التي ا�صت�صافتها الدوحة بلغت ح�صيلته 
ميداليات  ث���الث  منتخبنا  ون���ال  م��ي��دال��ي��ة   29
ل�صالح  ال��ف��ردي  م�صابقة  يف  منها  واح���دة  ذهبية 
االيبه وحققها بطلنا الذهبي عبد اهلل احلمادي 
ذهبيتني  اإىل  باال�صافة  االيبيه  �صالح  ف��ردي  يف 
لفريقي االيبيه وال�صابر لل�صباب و10 ميداليات 
ف�صية و16 برونزية حققها العبونا يف امل�صابقات 
م�صاركتهم  خ����الل  وال���ف���رق  ال���ف���ردي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ببطولة اخلليج خالل الفرتة من 29 يونيو اإىل 
قيا�صي  اجل��اري مب�صاركة عدد  يوليو  الرابع من 
ميثلون  والع��ب��ة  العبا   80 يفوق  الالعبني  م��ن 
بالبطولة  امل�صاركة  اخلليجية  ال���دول  منتخبات 
والبحرين  وال��ك��وي��ت  االم�����ارات  منتخبات  وه���ي 

باال�صافة اىل قطر م�صت�صيفة البطولة.
املن�صوري  البعثة حممد غامن  ا�صتقبال  وكان يف 
املالية  اللجنة  رئي�س  ادارة االحتاد  ع�صو جمل�س 
جمل�س  ع�صو  املطرو�صي  ال��رح��م��ن  عبد  وه���دى 

ورئي�س  الن�صائية  امل���ب���ارزة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  االدارة 
الالعبني  اأم��ور  واأولياء  باالحتاد  الت�صويق  جلنة 
باملطار  ال���دار  ق��اع��ة  اإىل  البعثة  و���ص��ول  وف���ور   ..
ط��وق��ت ال�����ورود اأع���ن���اق ال��الع��ب��ني و���ص��ط حفاوة 
تراأ�صها  التي  البعثة  �صمت   . اجلميع  من  بالغة 
االمارات  العام الحتاد  ال�صر  اأمني  الطاهر  قا�صم 
املنتخب  مدير  اجلابري  �صيف  من  كال  للمبارزة 
املنتخبات  م������درب  ال���رب���ع���ي  وحم���م���د  ال���وط���ن���ي 
ال��وط��ن��ي��ة و���ص��ريج��ي ت��ي��خ��ان��وف م����درب منتخب 
 17 و  امل��درب  م�صاعد  اخل��ويل  ونيفني  الفلوريه 
وعبد  املن�صور  �صلطان  ماجد  ه��م  والع��ب��ة  العبا 
الها�صمي  وحممد  احلمادي  وعلي  احلمادي  اهلل 
وعبد الرحيم اخلياري و�صرور العزعزي و نهيان 
اآل  ال��ع��زي��ز  ال���زرع���وين وع��ب��د  ال��ع��زع��زي وخليفة 
ومبارك  ال�صكيلي  وخليفه  املرزوقي  وخالد  علي 
العبات  اإىل  ا���ص��اف��ة  ال��ع��ربي  وخليفه  البلو�صي 
القبي�صي  حمده  وهن  للفتيات  الوطني  منتخبنا 
ومريه الكتبي وعلياء مال اهلل وهدى ال�صادات . 
ال�صيا�صية  القيادة  الالعبون االجناز اىل  واأهدى 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راأ���ص��ه��ا  وع��ل��ى 
واأخوه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
حكام  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي 
بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  وال��ف��ري��ق  االم����ارات 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 

االعلى للقوات امل�صلحة و�صعب االمارات.
وهناأ حممد غامن املن�صوري الالعبني وجهازهم 
اأن  م���وؤك���دا  ال��ك��ب��ري  ب��اجن��ازه��م  واالداري  ال��ف��ن��ي 
برئا�صة  للمبارزة  االم����ارات  احت��اد  ادارة  جمل�س 
املهند�س ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي ال ياألو 
االرتقاء  اأج��ل  اإمكانياتها من  كل  لت�صخري  جهدا 

ومتثيل  امل�����ص��وؤل��ي��ة  لتحمل  الع��ب��ي��ن��ا  مب�����ص��ت��وي��ات 
ال���دول���ة خ���ري مت��ث��ي��ل يف امل��ح��اف��ل ال���دول���ي���ة. من 
جانبها اأبدت هدى املطرو�صي ع�صو جمل�س ادارة 
االحتاد رئي�س اللجنة الن�صائية �صعادتها الغامرة 
االم����ارات  مل���ب���ارزة  امل��ت��ت��ال��ي��ة  بتحقيق االجن�����ازات 
ال��ف��وز بعدد قيا�صي م��ن االل��ق��اب خالل  واآخ��ره��ا 
امل�صاركة بالبطولة اخلليجية االأخرية واإن تواجد 
فتاة االمارات ومنتخبات الفتيات بهذه البطوالت 
وفوزهن بعدة األقاب م�صدر فخر لنا جميعا كونه 
يوؤكد اأن اإبنة االمارات دائما ما تكون عند ح�صن 

الظن بها.

وك�صف املطرو�صي اأن الفرتة املقبلة �صت�صهد نقلة 
اأن تكون الفتاة  نوعية ملبارزة الفتيات الأن هدفنا 
ال�صباب يف متثيل دولة االمارات  حا�صرة بجانب 

خري متثيل.
اأ�صار حممد الها�صمي العب منتخبنا  من جانبه 
ال�صباب  بذهبية  الفائز  ال�صابر  ل�صالح  الوطني 
للبطولة  الذهبية  بامليدالية  بالفوز  �صعادته  اإىل 
فريق  على  حتقق  الفوز  اأن  خا�صة  ال�صباب  لفئة 
عريق وق��وي وه��و منتخب دول��ة الكويت وه��و ما 
يوؤكد اأنه اأ�صبح لدينا فريق يف �صالح ال�صابر قادر 
املتتالية  االجن���ازات  بعد  االجن���ازات  حتقيق  على 

التي حققتها فرق االيبية والفلورية يف بطوالت 
�صابقة.

ولفت الها�صمي اىل اأن فرحة العبي فريق ال�صابر 
ال تو�صف كون ميدالية اخلليج التي مت حتقيقها 

هي اأوىل االألقاب التي يح�صل عليها.
جدير بالذكر اأن فريق ال�صابر تكون من كل من 
وعلي  اخل��ي��اري  الرحيم  وعبد  الها�صمي  حممد 
احل���م���ادي و����ص���رور ال��ع��زع��زي ف��ي��م��ا ت��ك��ون فريق 
االيبيه الفائز اي�صا بامليدالية الذهبية للبطولة 
من كل من عبد اهلل احلمادي وماجد املن�صوري 

وخليفه الزرعوين ونهيان العزعزي. 

جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لاإبداع الريا�صي توقع اتفاقية تعاون مع الحتادات الريا�صية الدولية ال�صيفية

اليوم يتحدد بطل الدورة الثالثة لبطولة دبي لكرة قدم ال�شالت

30 هدفًا يف اليوم الثاين للبطولة وبر�صلونة وجنوم م�صر واأيه اأ�ش روما يف قبل النهائي

اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن  ال�صيخ حم��م��د  اأ���ص��اد 
العليا  املنظمة  اللجنة  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  مكتوم  ال�صيخ  له  املغفور  لبطولة 
والتي  ال��ث��ان��ي��ة  بن�صختها  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
وت�صتمر  املبارك  �صهر رم�صان  الثاين من  �صتنطلق يف 

لغاية الع�صرين من ال�صهر نف�صه. 
الدوائر  مي��ث��ل��ون  ف��ري��ق��ا   16 ال��ب��ط��ول��ة  يف  ي�����ص��ارك 
واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة والعديد من اجلاليات 
الن�صخة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ويتناف�صون  واالج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

الثانية على ار�س مالعب نادي �صباط �صرطة دبي.

املكثفة  التح�صريات  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�صيخ  وثمن 
عك�صت  وال��ت��ي  للبطولة  ال��ث��ان��ي��ة  الن�صخة  الن��ط��الق 
املثلى  ب�صورتها  اخراجها  على  املنظمة  اللجنة  حر�س 
االأوىل  الن�صخة  �صهدتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  لتتوا�صل 
وكذلك البطولة االأوىل التي اقيمت عام 2011 با�صم 
..موؤكدا  اآل مكتوم  را�صد  بن  بن مكتوم  ال�صيخ حممد 
ان هذه الن�صخة قد مت توفري كل متطلبات النجاح لها 

لتحقيق اهدافها.
وقال اللواء حممد �صعيد املري رئي�س اللجنة املنظمة 
للم�صاركة  الت�صجيل  ب��اب  فتحت  اللجنة  ان  للبطولة 

حتى  بالق�صرية  لي�صت  ف��رتة  منذ  املقبلة  الن�صخة  يف 
تتاح الفر�صة كاملة اأمام اجلميع ولتتمكن اللجنة من 
انتقاء الفرق امل�صاركة بال�صورة االأمثل لتعزز من فر�س 
امل�صتوى  وت��رف��ع  احل��دث  ت��ري  التي  القوية  املناف�صة 
ال��ف��ن��ي��ة للجماهري  امل��ت��ع��ة  ل��ل��م��ب��اري��ات وت���وف���ر  ال��ف��ن��ي 

والالعبني اأنف�صهم.
واأو�صح املري ان اللجنة املالية برئا�صة �صالح املهريي 
امليزانية  ب���اع���داد  اخل��ا���ص��ة  ال��رتت��ي��ب��ات  ك���اف���ة  ان���ه���ت 
وع�صاق  جماهري  تنتظره  ال���ذي  للحدث  التقديرية 
يف  حتققت  التي  النجاحات  بعد  خا�صة  ب�صغف  اللعبة 

العام املا�صي. يذكر ان اللجنة املنظمة للبطولة يراأ�صها 
ال��ع��ق��ي��د متقاعد  وت�����ص��م  امل����ري  �صعيد  ال���ل���واء حم��م��د 
عبداهلل ح�صن رئي�صا للجنة العالقات العامة واملالعب 
والرائد �صامل اأكرم من�صقا عاما و�صالح املهريي رئي�صا 

للجنة املالية والت�صويق.
وذكر �صامل اأكرم املن�صق العام للبطولة اأن باب امل�صاركة 
الفرق  الفنية  اللجنة  اخ��ت��ارت  ان  بعد  اغ��الق��ه  ق��د مت 
واهميتها  البطولة  مكانة  مع  تتوافق  والتي  امل�صاركة 
بانتقاء 16 فريقا و�صيتم االإعالن عن الفرق امل�صاركة 
ب�صفة نهائية يف موؤمتر �صحفي جترى خالله القرعة 

وحت�صره ال�صركات واملوؤ�ص�صات الراعية.
املوؤمتر  غ��د  م�صاء  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وتعقد 
�صباط  ب��ن��ادي  ال��ك��ربى  بالقاعة  للبطولة  ال�صحفي 
اخلا�صة  التفا�صيل  ك��اف��ة  ع��ن  ل��الإع��الن  دب��ي  �صرطة 
بالبطولة خا�صة جوائزها التي �صوف توزع على الفرق 
االأل��ق��اب واملميزين وك��ذل��ك فيما  ال��ف��ائ��زة والأ���ص��ح��اب 
يخ�س اجلماهري اإىل جانب الفعاليات امل�صاحبة والتي 
ا�صم  حتمل  ال��ت��ي  البطولة  يف  امل��ف��اج��اآت  م��ن  تخلو  ال 
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ مكتوم  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 

مكتوم.

د. اأحمد ال�شريف واأندرو ريان بعد توقع اتفاقية التعاون

29 ميدالية ح�صيلة م�صاركة منتخبنا للمبارزة ببطولة اخلليج
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اأه���دى احت���اد االم����ارات الأل��ع��اب ال��ق��وى االجناز 
ال�  اآ�صيا  بطولة  يف  حققه  ال��ذي  ال��ق��اري  الذهبي 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  ال��ق��وى  الأل��ع��اب   40
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�صيخ حممد  �صمو  اأول  والفريق  اهلل  رع��اه  دب��ي 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االعلى للقوات امل�صلحة و�صمو ال�صيخ حمدان بن 

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  حممد بن را�صد 
جمل�س دبي الريا�صي و�صعب االمارات.

ق��د ح�صدت ذهبية  بيتي  ال��ه��ام  ع��داءت��ن��ا  وك��ان��ت 
�صباق األف و500 مرت جري حمققة زمنا قدره 
�صباق  يف  �صديدة  مناف�صة  و�صط  دقيقة  ر4   13
تغلب عليه الطابع التكتيكي من ثالثي ال�صدارة 
خا�صة من العداءة البحرينية �صيتي �صتاي والتي 
الف�صية  امليدالية  ون��ال��ت  ال��ث��اين  امل��رك��ز  حلت يف 
هاجوراي  ياما  واليابانية  دقيقة   14.4 وبزمن 

ون���ال���ت برونزية  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  ال��ت��ي ح��ل��ت يف 
يف  ���ص��ارك  وق��د   . دقيقة  ر4   15 ب��زم��ن  ال�صباق 
ال�صباق 12 مت�صابقة ميثلن كال من كازاخ�صتان 
ال�صمالية  وك��وري��ا  اجلنوبية  وك��وري��ا  والبحرين 
وال�صني  والبحرين  واالم���ارات  واليابان  والهند 
وقريغيز�صتان . وت�صتعد الهام بيتي للم�صاركة يف 
امليدالية  وتعد  اليوم.  ج��ري  مرت  اآالف   5 �صباق 
هذه  يف  ل��الم��ارات  الثانية  امليدالية  هي  الذهبي 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د م��ي��دال��ي��ة ع��ل��ي��اء حم��م��د �صعيد 

اآالف مرت جري . واأعرب   10 الف�صية يف �صباق 
ادارة  جمل�س  ع�صو  ال��ك��م��ايل  اأح��م��د  بامل�صت�صار 
االحت�����اد ال�����دويل الأل���ع���اب ال���ق���وى رئ��ي�����س احتاد 
االمارات الذي كان له �صرف تتويج اأبطال �صباق 
األف و500 مرت مبا فيهم عداءتنا الذهبي الهام 
تزيد  اأن  ومتنى  االجن��از  بهذا  �صعادته  عن  بيتي 
الهام  ط��ري��ق  ع��ن  ���ص��واء  املقبلة  االأي����ام  يف  غلتنا 
بيتي اأو علياء حممد �صعيد يف �صباق 5 اآالف مرت 

جري.

احتاد القوى يهدي ذهبية اإلهام بيتي يف اآ�صيا لرئي�ش الدولة ونائبه

ب�صان  ال��رم��ل��ي  بلي�صانتون  م�صمار  ي�صت�صيف 
امل�صامري  اأق���دم  م��ن  يعترب  ال���ذى  فران�صي�صكو 
اليوم  اأم��ريك��ا  يف  اخل��ي��ول  ل�صباقات  املخ�ص�صة 
ال�صيخة  ل�صمو  العامل  لبطولة  الثامنة  اجلولة 
لل�صيدات   اخل��ي��ول  ل�صباق  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
باإذن  له  املغفور  لكاأ�س  ال�صاد�صة  اإفهار  واجلولة 
�صمن  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  اهلل 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن 
الذي  العربية  للخيول  ال��ع��امل��ي  نهيان  زاي����داآل 
ي��وا���ص��ل رح��الت��ه امل��ك��وك��ي��ة ح���ول ال��ع��امل بنجاح 
زايد  ال�صيخ من�صور بن  تنفيذا لتوجيهات �صمو 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صئون 

الرئا�صة.
وي�صارك يف �صباق اجلولة ال�صاد�صة لكاأ�س املغفور 
له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 12 
خيال مل�صافة 1800 مرت واإجمايل جوائز مالية 
30 األف دوالر و�صتكون املناف�صة يف هذا ال�صباق 
قوية واإن كان االأق��رب للرت�صيح للمناف�صة على 
ل��ق��ب ه���ذه اجل���ول���ة ���ص��ت��ك��ون ب���ني ث��الث��ة خيول 
العمر  البالغ من  اإذ بيرت   �صوبيج  اولها اجل��واد 
مدرب  نف�صه  وه��و  ب���اول  م���ارك  ملالكه  7�صنوات 
والثاين  �صيديللو  اإي���ه  ال��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  اجل���واد 
اجلواد كويك �صاند بي دبلو  البالغ من العمر 6 
�صنوات ومالكه وارن �صيلي ومدربه املدربة هيلني 
�صيلي بقيادة الفار�س اإيه جوبيز واملر�صح الثالث 
�صنوات   8 العمر  البالغ من  اأورديني�صن   اجلواد 
ال�صيدة  ومدربته  باربيو  كاترين  ال�صيدة  ملالكته 
رودرييجو  فريدي  الفار�س  بقيادة  �صيلي  هيلني 
ويف �صباق اجلولة الثامنة لبطولة العامل ل�صمو 
ايفهار   لل�صيدات  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
املخ�ص�س للخيول عمر �صنتني فما فوق والذي 
واأوروب���ا  اأمريكا  م��ن  فار�صة   11 فيه  �صي�صارك 
األ���ف دوالر من   25 امل��ال��ي��ة  واإج���م���ايل ج��وائ��زه 
املتوقع اأن ت�صهد هذه اجلولة مناف�صة قوية بني 
لقائمة  االإن�صمام  �صرف  لنيل  فار�صة  من  اأك��ر 
ملونديال   اخلتامية  للجولة  املتاأهالت  الفار�صات 
اأم االإمارات  التي �صتقام يف العا�صمة اأبوظبي يوم 

10 نوفمرب القادم.
الفار�صات  وت�����ص��ن��ي��ف��ات  مل�����ص��ت��وي��ات  وب��ال��ن��ظ��ر 
امل�����ص��ارك��ات وج��اه��زي��ة اخل��ي��ول امل�����ص��ارك��ة يتوقع 
اأن ت��ك��ون اأق�����وى امل��ر���ص��ح��ات ل��ل��ف��وز ب��ل��ق��ب هذه 
على  فيثاك  ليوين  الهولندية  الفار�صة  اجلولة 
�صيلي  ل��ل��وران  �صيك   ه��وب  وان  �صهوة اجل���واد  

تدخل  اأن  ي��ت��وق��ع  ك��م��ا  �صيلي  ه��ي��ل��ني  وم��درب��ت��ه 
هيلني  الربيطانية  الفار�صة  ب��ق��وة  املناف�صة  يف 
م���وين ع��ل��ي ���ص��ه��وة اجل����واد ه��وب�����س ج��ي ب��ي اإل  
دي��ان��ا �صكيرن  ب��ارت��ني وم��درب��ت��ه  وم��ال��ك��ت��ه دايل 
هذه  لقب  على  للمناف�صة  املر�صحات  من  واي�صا 
على  بيتي  �صاندي  االأمريكية  الفار�صة  اجلولة 
�صهوة الفر�صة لينا�س هوت فيلي  ومالكتها �صام 

فا�صكو�س ومدربتها ديانا �صكيرن.
ب�صان  ال��ع��ري��ق  بلي�صانتون  م�����ص��م��ار  يف  وج����رت 
فران�صي�صكو قرعة توزيع الفار�صات امل�صاركات يف 
�صباق بطولة العامل ل�صمو ال�صيخة فاطمة بنت 
االإنطالق  خانات  على  اإفهار   لل�صيدات   مبارك 
من بوابات االإنطالق بح�صور الرا �صوايا مديرة 
مهرجان �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
العاملي للخيول العربية رئي�صة ال�صباقات ال�صائية 
باالحتاد الدويل ل�صباقات اخليول العربية افهار  
وممثل من جلنة ال�صباقات بامل�صمار والفار�صات 
امل�صاركات يف ال�صباق . ويقام املهرجان بتوجيهات 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
الرئا�صة  ���ص��ئ��ون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
بالتن�صيق  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  اب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  وي��ن��ظ��م��ه 
م��ع جمل�س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي وب��ال��ت��ع��اون مع 
الدويل  واالحت���اد  اخليل  ل�صباق  االإم���ارات  هيئة 
اخليول  وجمعية  اإفهار  العربية  ال�صباق  خليول 
لرعاية  العامة  الهيئة  وبدعم  االأ�صيلة  العربية 
االإم����ارات  وال��ن��اق��ل ط���ريان  وال��ري��ا���ص��ة  ال�صباب 
ال�صياحي  واال�صتثمار  التطوير  �صركة  وبرعاية 
القاب�صة  واأراب��ت��ك  لال�صتثمار  ابوظبي  و�صركة 
و�صركة  لال�صتثمار  وال��را���ص��د  االأم����ريات  واأري���ج 
ريا�صة  وجلنة  العام  الن�صائي  واالحت��اد  العواين 
للريا�صة  مبارك  بنت  فاطمة  واأك��ادمي��ي��ة  امل���راأة 
نادر  ود.  وك��اب��ال  لال�صتثمار  و���ص��ا���س  الن�صائية 
الدويل  وامل��ع��ر���س  �صتد  الوثبة  وم��زرع��ة  �صعب 
للفرو�صية  اأبوظبي  ون��ادي  والفرو�صية  لل�صيد 
وال��وث��ب��ة �صنرت واأج��ن��ح��ة ال��ق��رم ال�����ص��رق��ي جنة 

وري�صنج بو�صت وم�صمار تولوز. 
االحتاد  م��دي��رة  ال�صويدي  ن���ورة  ���ص��ع��ادة  واأك����دت 
للريا�صة  االإم���ارات  جلنة  رئي�صة  العام  الن�صائي 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اهتمام  اأن  الن�صائية 
الن�صائي  االحت����اد  رئي�صة  االإم������ارات  اأم  م��ب��ارك 
االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  العام 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة 
ب��امل��راأة االم��ارات��ي��ة وح��ر���س �صموها على دعمها 

امل��ردود االيجابي  له  وموؤازرتها وم�صاندتها كان 
باحتاللها  امل��ج��االت  �صتي  يف  اليه  و�صلت  فيما 
اأعلى واأرقي املنا�صب ال�صيادية يف الدولة واملجال 
ال��ري��ا���ص��ي م��ن امل���ج���االت ال��ت��ي اأول��ت��ه��ا �صموها 
اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ص��ا الإمي��ان��ه��ا ب����دور ال��ري��ا���ص��ة يف 
حياة املراأة الإ�صهامها الوا�صح يف اك�صابها �صمات 
و�صفات جيدة تنمي من �صخ�صيتها وتخلق فيها 

روح التحدى واملثابرة.
وك����ان ل��ف��وز ���ص��م��وه��ا ب��ج��ائ��زة ال��ل��ج��ن��ة االوملبية 
ا�صتمرارية  مبوا�صلة  ال��ق��وى  احل��اف��ز  ال��دول��ي��ة 
تقدمي الدعم للريا�صة الن�صائية لت�صجيع الفتاة 
االماراتية على مو�صلة تقدمها وازدهارها يف هذا 
املجال للو�صول اإىل القمة يف املجاالت الريا�صية 
التي ت�صارك فيها �صواء على م�صتوى البطوالت 
ومنها بطولة �صموها العاملية لل�صيدات يف جمال 
اأنها  اإال  حداثتها  م��ن  بالرغم  التي  الفرو�صية 
عاملية  �صمعة  واإكت�صبت  رائ��ع��ة  جن��اح��ات  حققت 
اأنحاء  جميع  يف  للفار�صات  ج��ذب  و�صيلة  وباتت 

العامل للم�صاركة يف هذه البطولة.
من�صور  ال�صيخ  ل�صمو  والتقدير  ال�صكر  ووجهت 
للمهرجان  �صموه  دع��م  على  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
التظاهرة  ه��ذه  يف  للم�صاركة  الفر�صة  واإت��اح��ة 
موؤ�صرا  يعد  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دة  العاملية  الن�صائية 
امل��راأة يف املجتمع متمنية ملهرجان  اإيجابيا لدور 

موا�صلة جناحاته العاملية.
ع��ام هيئة  املهريي مدير  اأك��د مبارك  من جهته 
�صمو  مهرجان  اأن  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 
العربية يعد �صفريا فوق العادة للدعاية واالإعالن 
لدولة االإمارات العربية املتحدة عامة والعا�صمة 
ابوظبي خا�صة وذلك من خالل النجاح الدائم 

التي  ال���دول  جميع  يف  امل��ه��رج��ان  يحققه  ال���ذي 
منوعة  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  يت�صمنه  مب��ا  فيها  اأق��ي��م 
ال�صيخة  ل�صمو  لل�صيدات  العامل  بطولة  ت�صمل 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  وك��اأ���س  بنت مبارك  فاطمة 
الوثبة  وكاأ�س  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ 

واملوؤمتر العاملي ل�صباقات اخليل العربية.
واأو�صح اأنه من خالل هذه الفعاليات يتم تعريف 
العامل بالنه�صة احل�صارية التي تعي�صها الدولة 
االأ�صيل  ب��ال��رتاث  التم�صك  ع��ل��ى  احل��ر���س  م��ع 
ال�صيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  اأر�صي قواعده  الذي 
زايد بن �صلطان اآل نهيان و�صار على نف�س نهجه 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد ىل نهيان 
اأ�صحاب  واإخ���وان���ه  اهلل   حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 

ال�صمو حكام االإمارات.
�صمو  من  املهرجان  يجده  ال��ذي  بالدعم  واأ���ص��اد 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ 
له  وك��ان  الرئا�صة  �صئون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
املهرجان  حققه  ال��ذي  النجاح  يف  الوا�صح  اأث��ره 
على  عديدة  دول  وحر�س  العامل  دول  جميع  يف 

اإ�صت�صافة جولة من جوالته.
وثمن دعم ورعاية واإهتمام �صمو ال�صيخة فاطمة 
بنت مبارك اأم االإمارات بريا�صة املراأة يف الدولة 
ب�صكل عام وحر�صها على دعم وموؤازرة وم�صاندة 
�صموها للفتاة االإماراتية الإبراز ن�صاطها كعن�صر 

فعال يف املجتمع.
واأعرب عن �صعادته للنجاحات التي تتحقق منذ 
تاألو  ل��ن  الهيئة  اأن  م��وؤك��دا  امل��ه��رج��ان  انطالقة 
اإجن��اح املهرجان من خ��الل تقدمي كل  جهدا يف 
يت�صمنه من  املهرجان مبا  اأن  له خا�صة  الدعم 
اأبوظبي  ا�صرتاتيجية هيئة  يتوافق مع  فعاليات 
بطبيعة احلال  تهدف  والتي  والثقافة  لل�صياحة 

اإىل احلفاظ على تراث االإمارات العريق.
واأكد حممد املحمود االأمني العام ملجل�س اأبوظبي 
ال�����ص��ي��خ من�صور  ���ص��م��و  م��ه��رج��ان  اأن  ال��ري��ا���ص��ي 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اال�صيلة ي�صكل نقطة جوهرية يف م�صرية ريا�صة 
الفرو�صية ملا يحمله من اأهمية ومعان كبرية يف 
ظل االهتمام الكبري باخليول العربية واملحافظة 
واالأج���داد مما يقود لر�صالة  االأب��اء  ريا�صة  على 
هادفة ونبيلة بتوا�صل االأجيال يف الدولة بعراقة 
قيم  تر�صيخ  يف  العربية  اخليول  ورمز  ما�صيهم 
اإن��ه من هذا  وق��ال   . الوطنية  والهوية  االأ�صالة 
املنطق فاإن دعم مهرجان �صمو ال�صيخ من�صور بن 
زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية االأ�صيلة 
املجل�س  واإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ن��ه��ج  م��ع  متا�صيا  ي��اأت��ي 
زايد  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  تنفيذا 
اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن  اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�صانية  �صلطان 
ب�صرورة  ال��ري��ا���ص��ي  اأب���وظ���ب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
الريا�صات  اأن����واع  جلميع  وال��ت��ط��وي��ر  االه��ت��م��ام 
باإمارة اأبوظبي للم�صاهمة الفاعلة يف دفع عجلة 
التقدم للم�صرية الريا�صية نحو مراتب متقدمة 
ومتطورة تعزز من �صاأنها اخلطط الطموحة يف 

النهو�س والتميز لريا�صة اأبوظبي.
اأبوظبي  جمل�س  ا�صرتاتيجية  اأن  املحمود  واأك��د 
�صتوا�صل  الهادفة  ر�صالتها  الريا�صي من خالل 
الفرو�صية  لريا�صة  والرعاية  واالهتمام  الدعم 
م�صابقاتها  جميع  يف  والتقدم  النجاح  لتحقيق 
التي ت�صهم يف اأحياء الرتاث الوطني واملحافظة 
على القيم والتقاليد الر�صينة ملجتمعنا العزيز.

واأ�صاد بالدعم الذي يقدمه �صمو ال�صيخ من�صور 
عامة  االإم��ارات��ي��ة  للريا�صة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الرائد  بالدور  ون��وه  خا�صة  الفرو�صية  وريا�صة 
الذي تقوم به �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك  
االإم��ارات  ودعمها للمراأة االإماراتية يف �صتى  اأم 
امل��ج��الت مم��ا ك���ان ل��ذل��ك امل�����ردود االإي��ج��اب��ي يف 
اإبراز الوجه امل�صرق للمراأة االإماراتية واكت�صابها 

االحرتام العاملي.
ق�صم  اإدارة  عن  امل�صوؤول  املحمود  �صلطان  و�صدد 
املوارد الب�صرية والتطوير واال�صتثمار ال�صياحي 
ال�صركة  ال�صياحي  واال�صتثمار  التطوير  ب�صركة 
ال��راع��ي��ة ال��ت��ي ان�����ص��م��ت م���وؤخ���را ل��ق��ائ��م��ة رعاة 
املهرجان على اأن امل�صاركة يف رعاية مهرجان �صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 

ملا  لل�صركة  واع��ت��زاز  فخر  م�صدر  يعد  العربية 
لدولة  م�صرفة  واجهة  من  املهرجان  هذا  ميثله 
االإمارات عامة والعا�صمة اأبوظبي خا�صة وذلك 
ال�����ص��رك��ة وح��ر���ص��ه��ا على  ن��ه��ج  مب��ا يتما�صي م��ع 
تطوير وا�صتثمار ال�صياحة يف العا�صمة ابوظبي 
دول  جميع  م��ن  ال�صياح  جل��ذب  بال�صعي  وذل���ك 
بذلك  يقوم  وامل��ه��رج��ان  اأبوظبي  ل��زي��ارة  ال��ع��امل 
ال���دور بنجاح رائ���ع م��ن خ��الل م��ا يت�صمنه من 
�صعوب  تعريف  ت�صهم يف  تراثية جذابة  فعاليات 

الدول التي يقام بها بثقافة وح�صارة االإمارات.
اآل  زاي��د  ال�صيخ من�صور بن  ل�صمو  ال�صكر  ووج��ه 
نهيان على اإتاحة الفر�صة لل�صركة للم�صاركة يف 

رعاية مهرجان �صموه.
بنت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  ل�صمو  ال�صكر  وج���ه  ك��م��ا 
االإم����ارات  على دع��م �صموها للمراأة  اأم  م��ب��ارك  
االإم���ارات���ي���ة يف ���ص��ت��ي امل���ج���االت مم��ا ك���ان لذلك 
اإليها  و�صلت  ال��ت��ي  املكانة  يف  االإي��ج��اب��ي  امل���ردود 
يف  وجودها  اإثبات  يف  وجناحها  االإماراتية  امل��راة 
اأحدثها  التي  النقلة  اأن  موؤكدا  امل��ج��االت..  �صتى 
الكثري  تدفع  ق�صرية  زمنية  ف��رتة  يف  املهرجان 

من املوؤ�ص�صات وال�صركات للم�صاهمة.
اأم االإم�����ارات   ت���اأه���ل اإىل خ��ت��ام م���ون���دي���ال   وق���د 
ل��ل�����ص��ي��دات ال�����ذي ���ص��ي��ق��ام ع��ل��ى م�����ص��م��ار ن���ادي 
ال��ع��ا���ص��ر م���ن نوفمرب  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة يف  اب��وظ��ب��ي 
القادم كل من الفار�صات الفائزات باملركز االأول 
نيكيتا  االأ�صرتالية   : وهن  ال�صابقة  اجل��والت  يف 
على  اأقيمت  التي  االأويل  اجلولة  بطلة  ماكلني 
يوم  م�صقط  العمانية  بالعا�صمة  الفلج  م�صمار 
�صارة  ال�صوي�صرية  والفار�صة   2013 يناير   17
على  اأقيمت  التي  الثانية  اجلولة  بطلة  ليتويلز 
مار�س   9 ي��وم  بتك�صا�س  هيو�صنت  �صام  م�صمار 
2013 والفار�صة النم�صاوية مانويال �صالمينج 
بطلة اجلولة الثالثة التي اأقيمت مب�صمار الدار 
ابريل   12 يوم  املغرب  يف  العريق  اأنفا  البي�صاء 
الطالعي  �صليمة  العمانية  وال��ف��ار���ص��ة   2013
اأقيمت على م�صمار  التي  الرابعة  بطلة اجلولة 
هوبجارتني بربلني باأملانيا يوم 5 مايو 2013 
بطلة  ب��رون��ود  ك��ارول��ني  الفرن�صية  والفار�صة   ..
اجل��ول��ة ال�����ص��اد���ص��ة ال��ت��ي اق��ي��م��ت ع��ل��ى م�صمار 
الفار�صة  و   2013 يونيه   8 يوم  بفرن�صا  تولوز 
توجت  ال��ت��ي  مي�صيالكو�صاريكوفا  ال��ه��ول��ن��دي��ة 
بطلة للجولة ال�صابعة التي اأقيمت على م�صمار 

دوندخت بهولندا يوم 23 يونيو 2013.

م�صمار بلي�صانتون ب�صان فران�صي�صكو ي�صت�صيف اجلولة الثامنة لإفهار وال�صاد�صة لكاأ�ش زايد اليوم

يف اأم�����ص��ي��ة ري��ا���ص��ي��ة اح��ت��ف��ل نادي 
الثقايف  ال����ري����ا�����ص����ي  ال���������ص����ارق����ة 
لريا�صة  ال���دويل  مع�صكره  بختام 
على  توا�صل  وال���ذي  ال��ت��اي��ك��ون��دوا 
و���ص��ه��د ح�صور  اأ���ص��ب��وع��ني  م����دى 
م��ن��ت��خ��ب��ات ا����ص���ت���ون���ي���ا والت���وان���ي���ا 
واالردن واخلبري االأملاين ماركو�س 
النادي  ف��ري��ق  م�����ص��ارك��ة  ب��خ��الف 
املدرب  ب��اإ���ص��راف  للمنتخب  املمثل 

عبداهلل حامت . 
ح�صر حفل اخلتام عبداهلل اخلادم 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ال�صارقة وعي�صى هالل اأمني ال�صر 
حمدان  وحم���م���د  ل���ل���ن���ادي  ال���ع���ام 
االإدارة  جمل�س  ع�صو  ج��ر���س  ب��ن 
ونا�صر  الفردية  االألعاب  وم�صرف 
االإدارة  جمل�س  ع�صو  ع�صفان  بن 
احل�صان  وحم���م���د  امل�����ايل  امل���دي���ر 
م�����ص��رف ك����رة ال���ي���د وع���ل���ي ح�صن 
ب��ج��ان��ب ح�صور  ال�����ص��ل��ة  م�����ص��رف 
احتاد  م��ن  ال���زرع���وين  عبداملجيد 

االمارات للكاراتيه والتايكوندوا .
املنتخبات  قدمتها  ع��رو���س  وب��ع��د 
امل�������ص���ارك���ة ق�����ام ع����ب����داهلل اخل�����ادم 
املنتخاب  ب���ت���ك���رمي  واحل���������ص����ور 
ومدربيها  امل��ع�����ص��ك��ر  يف  امل�����ص��ارك��ة 

املع�صكر  بنجاح  اخل��ادم  اأ�صاد  حيث 
ريا�صي  جت���م���ع  م����ن  ���ص��م��ه  وم�����ا 
كبري ملنتخبات متقدمه يف ريا�صة 
نادي  اأن  اإىل  م�صريا  ال��ت��اي��ك��ون��دو 
رئي�س  م��ن  وبتوجيهات  ال�����ص��ارق��ة 
بن  اأح��م��د  ال�صيخ  االإدارة  جمل�س 
على  ح���ر����س  ث�����اين  اآل  ع����ب����داهلل 
ت��ق��دمي ك��اف��ة االإم��ك��ان��ات الالزمة 
ومتكني  النادي  مع�صكرات  الجناح 
امل��ن��ت��خ��ب��ات وال���ف���رق امل�����ص��ارك��ة من 
اأن  اإىل  ب��ق��درات��ه��ا الف��ت��ا  االرت���ق���اء 
ري���ا����ص���ة ال���ت���اي���ك���ون���دوا ك���واح���دة 
اهتماما  ال��ن��ادي متثل  األ��ع��اب  م��ن 
العبيا  ق�������درات  ل��ت��ط��وي��ر  ك���ب���ريا 

لال�صتحقاقات املقبلة .
وا�صادت الوفود امل�صاركة با�صتفادتها 
م���ن امل��ع�����ص��ك��ر وب���االم���ك���ان���ات التي 
لنادي  ���ص��ك��ره��ا  م��ق��دم��ة  اأت���ي���ح���ت 
ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي ع��ل��ى حفوة 

اال�صتقبال والتنظيم .
اإىل  اأ���ص��ار عي�صى ه��الل  من جهته 
من  اأت���اح���ه  ف��ي��م��ا  املع�صكر  اأه��م��ي��ة 
�صروحات ومتارين مكثفة يف كافة 
التايكوندو  األ��ع��اب  وف��ن��ون  اآل��ي��ات 
احلديثة وما و�صلته اإليه تكتيكات 
املباريات مبديا ترحيبه باملنتخبات 

دائما يف نادي ال�صارقة .
اأما حممد حمدان بن جر�س فاأكد 
اأن نادي ال�صارقة ميثل قبلة لكافة 
ا�صتفادتهم  خالل  من  الريا�صيني 
املتاحة  واخل���������ربات  ب����اخل����دم����ات 
التايكوندو  مع�صكر  اأن  اإىل  واأ�صار 

لدعم  ري���ا����ص���ي���ة  اإ�����ص����اف����ة  مي���ث���ل 
وتاأهيل العبينا للبطوالت الدولية 
ومتثيل الدولة امل�صرف ال�صميا يف 
النجاح  وه��ذا  التايكوندو  ريا�صة 
الكبرية  واال����ص���ت���ف���ادة  ل��الع��ب��ي��ن��ا 
املنتخبات  ل��ت��واج��د  حتققت  ال��ت��ي 

احل�ص�س  يف  اجل��م��ي��ع  وم�����ص��ارك��ة 
عن  واأع���رب  والتدريبية  النظرية 

�صعادته بهذا النجاح . 
الزرعوين  املجيد  عبد  واأ���ص��اد  كما 
للكاراتيه  االم��������ارات  احت�����اد  م���ن 
الكبري  ب���ال���ن���ج���اح  وال���ت���اي���ك���ون���دو 

للمع�صكر يف نادي ال�صارقة وبحجم 
اإىل  الفتا  املنتخبات  م��ن  امل�صاركة 
امل�صاركني  ك��اف��ة  اأف����اد  املع�صكر  اأن 
وخا�صة ممثلي املنتخب لالحتكاك 
واال�صتعداد  امل���ت���اح���ة  ب����اخل����ربات 

للمناف�صات املقبلة .

و�صت بروميت�ش ي�صم اأنيلكا نادي ال�صارقة يختتم املع�صكر الدويل للتايكواندو ويكرم منتخبات الإمارات واأ�صتونيا ولتوانيا والأردن امل�صاركة 
القدم  لكرة  االنكليزي  ال��دوري  ثامن  البيون  بروميت�س  و�صت  ن��ادي  اأعلن 

املو�صم املا�صي تعاقده مع املهاجم الدويل الفرن�صي ال�صابق نيكوال انيلكا.
او�صح و�صت بروميت�س البيون يف موقعه على �صبكة االنرتنت الهداف وقع 
موؤكدا  الطبي  الفح�س  اجتيازه  بعد  التجديد  امكانية  مع  عام  ملدة  عقدا 

خربا ك�صفت عنه وكالة واد التي تدير اعمال الالعب.
وكانت الوكالة ك�صفت على ح�صابها تويرت عودة اىل الربمييريليغ النيلكا 
الذي وقع عقدا مع و�صت بروميت�س ، فيما ن�صرت �صورة لالعب بالقمي�س 
االحمر واال�صود لو�صت بروميت�س على احل�صاب ال�صخ�صي لزميله اجلديد 

والعب باري�س �صان جرمان �صابقا اي�صا الكونغويل يو�صف مولومبو.
اأنيلكا  مع  بالتعاقد  الكبرية  �صعادته  عن  البيون  بروميت�س  و�صت  واع��رب 
تاريخ  يف  ال��ه��داف��ني  اف�صل  الئ��ح��ة  على   12 امل��رك��ز  �صاحب  ع��ام��ا(   34(

الدوري االنكليزي )123 هدفا(.
انيلكا  الذي يدافع  النادي احلادي ع�صر  البيون  و�صيكون و�صت بروميت�س 
بعد  االنكليزي  ال��دوري  يف  وال�صاد�س  االحرتافية  م�صريته  يف  الوانه  عن 

ار�صنال وليفربول ومان�ص�صرت �صيتي وبولتون وت�صل�صي.
وتوج انيلكا )69 مباراة دولية و14 هدفا( الذي �صريتدي القمي�س رقم 
39، بطال للدوري االنكليزي مرتني مع ار�صنال عام 1998 ومع ت�صل�صي 

عام 2010.
وكان انيلكا حرا بعد انتهاء عقد ملدة 6 ا�صهر مع يوفنتو�س حيث توج معه 
بلقب الدوري اي�صا هذا املو�صم. وقبلها لعب ملدة مو�صم يف �صفوف �صنغهاي 
اال�صبوع  يف  ي���ورو  ال��ف   234 مقابل  معه  تعاقد  ال���ذي  ال�صيني  �صينهوا 
قبل  كمهاجم  البداية  يف  انيلكا  ولعب  ال�صينية.  االع��الم  و�صائل  بح�صب 
ان ي�صتلم موؤقتا مهام العب ومدرب موؤقتا قبل ان يرتك النادي ال�صيني 

ب�صبب خالف مايل بخ�صو�س الراتب.
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اأكد الربتغايل كري�صتيانو رونالدو، 
مهاجم ريال مدريد، ام�س اأنه يحمل 
يف  االإجن��ل��ي��زي  يونايتد  مان�ص�صرت 
قلبه، اإال اأنه �صدد على اأن م�صتقبله 
هو ح�صد األقاب مع فريقه احلايل 

ريال مدريد.
ت�صريحات  يف  رون������ال������دو  وق�������ال 
الفرن�صية  م��ات��ان  ني�س  ل�صحيفة 
م��ن م��ون��اك��و حيث ���ص��ارك يف حدث 
ت��روي��ج��ي، م��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د يف 
ق��ل��ب��ي م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة والعامل 
اأكنه  ال�����ذي  ي���ع���رف احل����ب  ب���اأ����ص���ره 
يف  م�صتقبلي  ول��ك��ن  ال���ن���ادي،  ل��ه��ذا 
اأن  رونالدو  واأ�صاف   . مدريد  ري��ال 
الفوز  ه��ي  املقبل  للمو�صم  اأه��داف��ه 
مع النادي امللكي ببطولتي الدوري 
عن  ف�صال  اأوروب�����ا،  اأب��ط��ال  ودوري 
ملونديال  ال���ربت���غ���ال  م���ع  ال���ت���اأه���ل 
ويق�صى  2014بالربازيل. 
رونالدو اإجازة مع رفيقته العاطفية 
ريال  لتدريبات  يعود  اأن  قبل  وابنه 
املدرب اجلديد،  مدريد حتت قيادة 

االإيطايل كارلو اأن�صيلوتي.
وع���ن اإج���ازت���ه ق���ال ال��ربت��غ��ايل 28 
التن�س  واألعب  لل�صاطئ  اأذه��ب  عاما 

اأحيانا . ومل ي�صتبعد رونالدو اللعب 
ال�����ذي يقوم  مل��ون��اك��و  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
بالتعاقد مع العبني كبار ا�صتعدادا 
االأوىل  ال��درج��ة  دوري  اإىل  لعودته 

الفرن�صي.

وعن موناكو قال رونالدو لن اأقول 
اأبدا،  ال��ن��ادي  لهذا  ان�صم  ل��ن  اإن��ن��ي 
مدريد،  ري�����ال  يف  ���ص��ع��ي��د  ول��ك��ن��ن��ي 
واأرغ�����������ب يف امل�����ج�����يء مل����ون����اك����و يف 

العطالت فقط .

•• اإن�صيون – ح�صن علي:

دورة  يف  م�صاركتها  البحرينية  البعثة  اأن��ه��ت 
االأل���ع���اب االآ���ص��ي��وي��ة ال��راب��ع��ة ل��ل�����ص��االت املغلقة 
الكورية  اإن�صيون  مبدينة  اليوم  �صتختتم  والتي 
يف  م�صاركتها  البحرين  واختتمت  اجل��ن��وب��ي��ة. 
الرجال  البولينج لفرق  اأم�س مب�صابقة  ال��دورة 
املكون  الرجال  اأح��رز منتخب  وال�صيدات، حيث 
اإبراهيم  وطه  القعود  واأحمد  اأكرب  م�صعود  من 
وعي�صى جبار املركز ال�صاد�س ع�صر يف الرتتيب 

العام بعدما حققوا 4360 نقطة.
وح���ق���ق ال���الع���ب اأح���م���د ال���ق���ع���ود اأع���ل���ى ن�صبة 
عي�صى  الالعب  يليه  نقطة،   1179 بتحقيقه 
عبداجلبار يف املركز الثاين ب� 1095 نقطة، ثم 
الالعب طه اإبراهيم يف املركز الثالث ب� 1057 
املركز  اأك��رب يف  الالعب م�صعود  واأخ��رياً  نقطة، 
ملنتخب  بالن�صبة  واأما  1029 نقطة.  ب�  الرابع 
ال�صيدات املكون من ليلى جناحي وفاطمة خالد 
فاإنه  علي وماجدة طاهر �صالح ونورة جناحي 
العام،  ال��رتت��ي��ب  ال��ث��ال��ث ع�صر يف  امل��رك��ز  اح��ت��ل 
الالعبة  ون��ال��ت  نقطة،   3474 ح�صد  بعدما 
 975 بتحقيقها  ن�����ص��ب��ة  اأع���ل���ى  خ��ال��د  ف��اط��م��ة 
املركز  يف  جناحي  ن���ورة  ال��الع��ب��ة  تليها  نقطة، 
الثاين ب� 905 نقطة، ثم الالعبة ليلى جناحي 
يف املركز الثالث ب� 839 نقطة، واأخرياً الالعبة 
 755 ب�  ال��راب��ع  املركز  يف  �صالح  طاهر  ماجدة 
نقطة. وبهذا اأ�صدل ال�صتار على م�صاركة مملكة 
االآ�صيوية  االأل��ع��اب  دورة  يف  الثالثة  البحرين 
ميدالية  اأي  اإح�������راز  دون  امل��غ��ل��ق��ة  ل��ل�����ص��االت 

ملونة يف االألعاب الثالث )البولينج وال�صباحة 
من  مبجموعة  للم�صاركة  ن��ظ��راً  وال��ب��ل��ي��ارد(، 
الالعبني ال�صاعدين ال�صباب الكت�صاب اخلربة 

والثقة.

احلفل اخلتامي
االألعاب  ل����دورة  العليا  املنظمة  اللجنة  تقيم 
االآ���ص��ي��وي��ة ال��راب��ع��ة ل��ل�����ص��االت امل��غ��ل��ق��ة احلفل 
ال�صاعة  مت����ام  يف  ���ص��ي��ن��ط��ل��ق  ال�����ذي  اخل���ت���ام���ي 
ال�صابعة م�صاءاً )ال�صاعة الواحدة ظهراً بتوقيت 
مملكة البحرين(، وذلك بح�صور رئي�س املجل�س 

االأوملبي االآ�صيوي ال�صيخ اأحمد الفهد ال�صباح.
الفقرات  من  جمموعة  على  احلفل  و�صي�صتمل 
و�صيبداأ  والغنائية،  والثقافية  اال�صتعرا�صية 
احلفل برفع علم البلد امل�صيف كوريا اجلنوبية 
وعزف الن�صيد الوطني الكوري، ثم دخول اأعالم 
الدول امل�صاركة يف الدورة مع الريا�صيني، تليها 
كلمة رئي�س اللجنة املنظمة العليا، ثم االإعالن 
عن ختام الدورة من قبل رئي�س املجل�س االأوملبي 
اإىل  وت�صليمه  ال����دورة  علم  واإن����زال  االآ���ص��ي��وي، 
عام  خ��الل  ال���دورة  �صتنظم  التي  تركمان�صتان 
عدد  ت��ق��دمي  ب��ع��د  فيما  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى   ،2017
ال�صعلة  اإطفاء  واأخ���رياً  الثقافية  العرو�س  من 
وبح�صب ما هو مقرر فاإن مدة احلفل �صت�صتغرق 

حوايل �صاعة واحدة.

لآ�شياد  اخلــربة  تكت�شب  املنظمة  اللجنة 
2014

ت��ع��ق��د ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة اج��ت��م��اع��ات دوري����ة مع 

امل�صاركة  الريا�صية  البعثات  وم�صئويل  م��دراء 
يف الدورة، حيث ميثل البحرين كال من مدير 

البعثة �صعود الغنيم وم�صاعده حمد الباكر.
وي��ق��ول ال��غ��ن��ي��م ب����اأن االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي تعقد 
اإذ  للغاية،  واإيجابية  مثمرة  تعد  دوري  ب�صكل 
ال�صكاوي  تعر�س  الريا�صية  البعثات  جميع  اأن 
واملقرتحات اخلا�صة بالتنظيم مثل املوا�صالت 
وتتقبل  اخل��دم��ات،  وب��اق��ي  وال�صكن  وال��ت��غ��ذي��ة 
وال�صكاوي  االق��رتاح��ات  جميع  املنظمة  اللجنة 
تاليف  اإىل  تعمد  اأنها  كما  للغاية،  رح��ب  ب�صدر 
تنفيذ جميع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال�����ص��ل��ب��ي��ات  ج��م��ي��ع 

االقرتاحات يف اليوم الثاين.
واأ����ص���اف ال��غ��ن��ي��م وج����دت م��ن ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
اأكر  ال�صلبيات  على  التعرف  يف  كبرياً  حر�صاً 
م��ن االإي��ج��اب��ي��ات، فهم ي���ودون التعلم م��ن هذه 
االأخ����ط����اء وع����دم ت���ك���راره���ا يف احل����دث االأك����رب 
املتمثل يف دورة االألعاب االآ�صيوية ال�صابعة ع�صرة 
العام  التي �صتقام بنف�س املدينة ب�صهر �صبتمرب 

املقبل 2014. 
اللجنة  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��رياً  ح��ر���ص��اً  الغنيم  وراأى 
م��ن هذا  اخل���ربة  م��ن  امل��زي��د  املنظمة الكت�صاب 
احلدث والتعلم من االأخطاء وتعزيز االإيجابيات 
ب�����ص��ورة الئقة  االآ���ص��ي��اد  اإىل تنظيم  ي���وؤدي  مب��ا 
االألعاب  دورة  التنظيم يف  باأن  ومتميزة، موؤكداً 
االآ�صيوية �صيكون اأف�صل ب�صكل كبري جداً، كما اأن 
القرية االأوملبية �صتكون اأكرب واأف�صل من جميع 
النواحي نظراً لالأعداد الكبرية التي ت�صارك يف 
هذه التظاهرة االآ�صيوية التي ينتظرها اجلميع 

بفارغ ال�صرب كل اأربع �صنوات.

برونزية  عــلــى  تــايــالنــد  تلتقي  الــكــويــت 
الفوت�شال

ي��ل��ت��ق��ي م��ن��ت��خ��ب ال���ك���وي���ت ال���ي���وم م���ع نظريه 
مل�صابقة  الربونزية  امليدالية  على  التايالندي 

كرة القدم )الفوت�صال(.
امام  امل��ا���ص��ي  ي���وم اخلمي�س  ال��ك��وي��ت  وخ�����ص��رت 
اليابان 4-6 يف ن�صف النهائي، يف حني خ�صرت 

تايالند امام ايران 5-4.
هذه  يف  ج��ي��دة  عرو�صا  الكويت  منتخب  وق���دم 
ال��دور االول  ال��دورة، فحقق العالمة كاملة يف 
بفوزه على هونغ كونغ وماكاو وكوريا اجلنوبية، 
ثم جنح يف تكرار فوزه على كوريا اجلنوبية يف 
االخرية  ت��اأه��ل��ت  ان  بعد   1-4 النهائي  ن�صف 

ك�صاحبة اف�صل مركز ثان يف الدور االول.
ومن املتوقع اأن يحظى املنتخب الكويتي مباآزرة 
ك��ب��رية م��ن ق��ب��ل ال���وف���ود ال��ع��رب��ي��ة امل�����ص��ارك��ة يف 
امليدالية  ن��ي��ل  ع��ل��ى  ل��ت��ح��ف��ي��ز الع��ب��ي��ه  ال������دورة 
ب��ع��د ال��ع��رو���س املمتعة  ال��ربون��زي��ة، خ�����ص��و���ص��اً 
التي قدمها االأزيرق خالل الدورة والتي نالت 
اإعجاب اجلميع وتتناف�س اليابان مع اإيران على 

امليدالية الذهبية والف�صية.

العرب يحرزون 16 ميدالية بدون ذهبية
اأحرز الريا�صيون العرب لغاية اليوم قبل االأخري 
من مناف�صات الدورة 16 ميدالية ملونة خلت 

من حتقيق اأي ميدالية ذهبية.
12 دول����ة ع��رب��ي��ة وهي  ال���دول���ة  وت�������ص���ارك يف 
وقطر  والكويت  وال�صعودية  وعمان  البحرين 

واليمن  وفل�صطني  ولبنان  واالأردن  واالإم���ارات 
و�صوريا والعراق.

وتت�صدر االأردن الرتتيب على امل�صتوى العربي 
بينها ف�صية  4 ميداليات ملونة  بعدما حققت 
االإم����ارات من  وت��اأت��ي  ب��رون��زي��ة،  و3 ميداليات 
اإحداهما  مب��ي��دال��ي��ت��ني  ف����وزه����ا  ب���ع���د  خ��ل��ف��ه��ا 
الكويت  ت��اأت��ي  ث��م  ب��رون��زي��ة،  واالأخ�����رى  ف�صية 
و�صوريا  ال��ع��راق  ث��م  واح����دة،  ف�صية  مبيدالية 
لبنان  بعدهم  ومن  برونزية،  ميداليات  بثالث 

وفل�صطني وقطر بربونزية واحدة لكل دولة. 

تقفز  واإيـــــران  الــبــ�ــشــاط  ت�شحب  الــ�ــشــني 
للمركز ال�شاد�س

ب�����دورة االألعاب  ال���ف���وز  ال�����ص��ني ع��ل��ى  اأو���ص��ك��ت 
بعد  ر�صمياً  املغلقة  لل�صاالت  الرابعة  االآ�صيوية 
بفارق  وابتعدت  امليداليات  من  غلتها  زادت  اأن 
اجلنوبية  ك��وري��ا  مناف�صيها  اأق����رب  ع��ن  ك��ب��ري 

الدولة امل�صت�صيفة.
 44 االأخ��ري  قبل  اليوم  لغاية  ح�صدت  ال�صني 
ميدالية ملونة بينها 24 ذهبية و10 ف�صيات 
كوريا  ب��ع��ده��ا  م���ن  وت���اأت���ي  ب���روزن���زي���ات،  و10 
اجلنوبية يف املركز الثاين ب� 50 ميدالية ملونة 
برونزية،  و13  ف�صية  و21  ذهبية   16 بينها 
8 ميداليات  ب�  ال�صني على كوريا  حيث تتفوق 
ذهبية وهو املعيار املتبع يف الرتتيب العام للدول 

يف الدورات املجمعة.
حتقيقها  بعد  الرابع  املركز  كازاخ�صتان  وحتتل 
6 ذه���ب���ي���ات و3  ب��ي��ن��ه��ا  25 م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة 
يف  فيتنام  بعدها  ومن  برونزية،  و16  ف�صيات 

املركز اخلام�س ب� 18 ميدالية بينها 4 ذهبيات 
اإىل  اإي���ران  ب��رون��زي��ات، وقفزت  و6 ف�صيات و8 
7 ميداليات  ب����  ف���وزه���ا  ب��ع��د  ال�����ص��اد���س  امل���رك���ز 
واحدة،  وبرونزية  ف�صيات  و4  ذهبيتني  بينها 
فوزها  بعد  ال�صابع  امل��رك��ز  فتحتل  ال��ي��اب��ان  اأم��ا 
و4  وف�صيتني  ذهبيتني  بينها  ميداليات   8 ب��� 
الثامنة  املرتبة  يف  الهند  تاأتي  فيما  برونزيات، 
بعد حتقيقها ذهبيتني وف�صيتني و3 برونزيات، 
ف��ي��م��ا حت��ت��ل ���ص��ن��غ��اف��ورة امل��رك��ز ال��ت��ا���ص��ع باأربع 
م��ي��دال��ي��ات ب��ع��د ف��وزه��ا مب��ي��دال��ي��ت��ني ذهبيتني 
ت��اأت��ي ت��اي��ب��ي��ه يف املركز  وب��رون��زي��ت��ني، واأخ�����رياً 
العا�صر ب� 16 ميدالية بينها ذهبية و4 ف�صيات 

و11 برونزية.
ومن املتوقع اأن يطراأ تعديل ب�صيط على ترتيب 
الدول الع�صر االأوائل مع اليوم االأخري للدورة.

اأحمد الفهد يرعى ختام الدورة اليوم

البحلللريلللن تنهللللي م�صلللاركتهللللا بللللدورة الألعللللاب الآ�صيويللللة لل�صلللللالت املغلقلللللة
ال�شني ت�شحب الب�شاط من كوريا والعرب بدون ميدالية ذهبية

الربتغايل  بنفيكا  لفريق  الفني  املدير  �صرح 
يرغب  النادي  ب��اأن  ام�س  جي�صو�س،  جورجي 
كوينرتاو،  فابيو  االأي�صر  ظهريه  ا�صتعادة  يف 

العب ريال مدريد االإ�صباين حاليا.
التلفزيونية  ل��ل��م��ح��ط��ة  ت�����ص��ري��ح��ات  ويف 
لبنفيكا اأقر جي�صو�س باأن النادي فقد االأمل 
نيمانيا  ال�صربي  و�صطه  الع��ب  ا�صتمرار  يف 
االأندية  الهتمام  نظرا  �صفوفه  يف  ماتيت�س، 

الكربى باحل�صول على خدماته.

اأع����م����ل جم������ددا مع  اأن  اأمت����ن����ى  واأ�������ص������اف: 
امل�صجعون  يع�صقه  الع���ب  ف��ه��و  ك��وي��ن��رتاو.. 
يف  وثقنا  عندما  يتطور  جعلناه  م��ن  ون��ح��ن 
االآن  ي�صعر  ب��ات  ال��الع��ب  اأن  ، مبينا  ق��درات��ه 
ب��اأن��ه مل ي��ت��م ت��ق��دي��ره يف ال��ن��ادي امل��ل��ك��ي لذا 

ميكنه الرحيل عنه.
مل  عاما(،   25( كوينرتاو  اأن  املعروف  وم��ن 
يثبت مهارته مع الريال الذي كان قد تعاقد 
املحلي  30 مليون يورو لفريقه  معه مقابل 

بنفيكا يف عام 2011.
اأن  اإع��الم برتغالية قد ك�صفت  وكانت و�صائل 
�صفقة  باإمتام  وري��ال مدريد مهتمان  بنفيكا 
ع���ودة ك��وي��ن��رتاو اإىل ال��ن��ادي ال��ربت��غ��ايل كما 
مقابل  ال�����ص��ف��ق��ة  يف  م��ات��ي��ت�����س  اإدراج  مي��ك��ن��ه 

خف�س مقابله املادي.
اإمكانية  اإزاء  ت�صاوؤمه  عن  جي�صو�س  واأع���رب 
الذي  وه��و  بنفيكا  �صفوف  يف  ماتيت�س  بقاء 
كما  الفريق  ت�صكيلة  يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا  يعد 

املو�صم  م��ع��ه خ���الل  رائ��ع��ا  ق���دم م�صتوى  اأن���ه 
الكروي املن�صرم.

ويف هذا ال�صدد قال: اأمتنى اأال يرحل ولكنني 
ظل  يف  م�صتحيل  �صبه  االأم����ر  ه���ذا  اأن  اأع��ل��م 
اهتمام عدة اأندية به ، مبينا اأنه ينتابه القلق 

اإزاء رحيل الالعب ال�صربي.
وتطرق جي�صو�س اإىل ما قام به الباراجوائي 
دفعه  م��ن  الفريق  مهاجم  ك����اردوزو  اأو���ص��ك��ار 
بنفيكا  م��ب��اراة  انتهاء  عقب  متكرر  ب�صكل  له 

وفيتوريا جومياري�س يف نهائي الكاأ�س والتي 
املدرب  وك��ان   .1-2 بنتيجة  الفريق  خ�صرها 
ق��د اأخ���رج���ه م��ن امل���ب���اراة يف ال�����ص��وط الثاين 

عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 0-1.
ق��ام به  اإن ما  ق��ال جي�صو�س  ويف ه��ذا ال�صدد 
ق��ام كاردوزو  ت��ربي��ره فقد  ال��الع��ب ال ميكن 
ب�����ص��يء مل ي��ك��ن ي��خ��ط��ر ع��ل��ى ب����ال اأح����د من 
ال�صيطرة.  فقد  لقد  الفني،  اجلهاز  اأع�صاء 

ورغم ذلك مل اأطالب اإدارة النادي ببيعه .

ومن ناحية اأخرى ك�صف جي�صو�س اأنه ي�صعر 
الكروي  امل��و���ص��م  ان���ط���الق  ق��ب��ي��ل  ب��ال��ط��م��وح 
املا�صي  املو�صم  عانى  بنفيكا  اأن  رغم  اجلديد 
من �صوء احلظ حيث حقق نتائج جيدة ولكنه 

اأخفق يف التتويج باأي بطولة.
ال�صهر  تعاقده  ج��دد  ال��ذي  جي�صو�س،  وي��رى 
املا�صي مع الفريق حتى 2015 ، اأن بنفيكا 
ب���ات ي��ق��رتب م��ع م�����ص��ي ال��وق��ت م��ن العودة 

للهيمنة على كرة القدم املحلية.

ملللدرب بنفيكللللا يتمنلللى العمللللل جمللللللللددًا مللللللع كوينتللللللللللللراو 

لقب وميبلدون حائر بني خربة 
بارتويل ومفاجاآت ليزيكي

�صددت برييلي ام�س ع�صية جائزة املانيا الكربى، 
ل�صباقات  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  التا�صعة  امل��رح��ل��ة 
الفرق  تلتزم  ان  ���ص��رورة  على  واح���د،  ف��ورم��وال 
من  امل��ح��ددة  للجهة  اخللفي  االط���ار  با�صتخدام 
االط��ار اخللفي االمين  ع��دم و�صع  اي  ال�صيارة، 
يف اجلهة الي�صرى من ال�صيارة والعك�س �صحيح، 

وذلك بعدما �صهده ال�صباق املا�صي من م�صاكل.
واك����دت ب��ريي��ل��ي ع��ل��ى ���ص��رورة ان ت��ل��ت��زم الفرق 
�صابقا من  امل��ح��دد  ال��ه��واء  ب��ع��دم جت���اوز �صغط 
قبلها، وبعدم املبالغة يف زاوية انحناء االطار الن 
منه،  الداخلية  اجلهة  على  ال�صغط  يزيد  ذل��ك 
االحد  �صباق  م��ا ح�صل يف  ب��ه��دف جتنب  وذل���ك 
تعر�س  حيث  �صيلفر�صتون  حلبة  على  امل��ا���ص��ي 
اربعة �صائقني النفجار يف اطار �صياراتهم وعلى 
الربيطاين  جي  ام  اي  مر�صيد�س  �صائق  راأ�صهم 
املر�صحني  ابرز  كان من  الذي  لوي�س هامليتون 
الحراز املركز االول يف �صباق بالده بعدما انطلق 
م��ن امل��رك��ز االول ث��م ح��اف��ظ ع��ل��ى م��رك��زه بعد 
االنطالق قبل ان ينفجر االطار االي�صر اخللفي 
يف �صيارته، وهي امل�صكلة التي طالت اي�صا �صائق 
تورو  و�صائق  ما�صا  فيليبي  ال��ربازي��ل��ي  ف���رياري 

فرينيي  ايريك  ج��ان  الفرن�صي  رو���ص��و-ف��رياري 
و�صائق ماكالرين-مر�صيد�س املك�صيكي �صريخيو 
�صباق  ح�صلت يف  ال��ت��ي  امل�����ص��اك��ل  وب��ع��د  ب��ريي��ز. 
مر�صيد�س  ���ص��ائ��ق  ب��ه  ف���از  ال����ذي  �صيلفر�صتون 
االمل����اين ن��ي��ك��و روزب������رغ، ق����ررت ب��ريي��ل��ي تقدمي 
اعتبارا من �صباق االحد تدخل  اط��ارات جديدة 
احلزام  ع��ن  عو�صا  الكيفلر  ال��ي��اف  تكوينها  يف 
الفوالذي. وقد اعرتف مدير �صباقات املحركات 
يف ال�صركة االيطالية بول همربي ان م�صوؤولية 
ما ح�صل يف �صباق عطلة نهاية اال�صبوع املا�صي 
بتبديل  للفرق  �صمحنا  لقد  عاتقنا.  على  تقع 
االط���اري���ن اخل��ل��ف��ي��ني م���ن اجل��ه��ة ال��ي��م��ن��ى اىل 
الي�صرى والعك�س بالعك�س وهذا االمر يجب ان 
ال يح�صل. �صيارات هذا املو�صم ا�صرع من ال�صابق 
ما يخلق �صغط خمتلف على االطارات. وبتبديل 
كانت  وه��ذه  �صعف،  نقطة  تخلق  انت  االطارين 

امل�صكلة .
وا�صافت كانت هناك م�صكلتان اخريان اي�صا مت 
االطار.  انحناء  وزاوي���ة  ال��ه��واء  �صغط  ذكرهما 
تقع  ال  امل�صوؤولية  ب��ان  يعني  ال  االم��ر  ه��ذا  لكن 

على عاتقنا .

برييلي تت�صدد يف تعليماتها حول رونالدو: م�صتقبلي مع ريال مدريد 
ا�صتخدام الإطارات 

بعد �صت �صنوات من هزميتها يف املباراة النهائية للبطولة ، ت�صعى العبة التن�س 
اإح��راز لقبها االأول يف بطولة اإجنلرتا املفتوحة  اإىل  الفرن�صية ماريون بارتويل 
يف  ليزيكي  �صابني  االأملانية  بالالعبة  ال�صبت  غدا  ت�صطدم  عندما  )وميبلدون( 
اإ�صافية من اخلربة  النهائية للبطولة. واحتاجت بارتويل ل�صت �صنوات  املباراة 
حتى تتاأهل جمددا للمباراة النهائية يف البطولة بعد هزميتها اأمام االأمريكية 
العاملي بري�س  املمثل  2007 يف ح�صور  البطولة عام  فينو�س وليامز يف نهائي 
اأ�صد املعجبني باأداء  اأفالم جيم�س بوند يف املدرجات ب�صفته من  برو�صنان بطل 
بارتويل. وت�صتطيع بارتويل 28 عاما، اإذا فازت مبباراة اليوم ، ال�صعود للمركز 
ال�صابع يف الت�صنيف العاملي ملحرتفات التن�س واملقرر �صدوره يوم االثنني املقبل. 
وتنتظر بارتويل مواجهة قوية يف مباراة الغد اأمام ليزيكي التي و�صلت للمربع 
م�صاندة  لنيل  االأق��وى  املر�صحة  هي  وتبدو   2011 ع��ام  وميبلدون  يف  الذهبي 
اجلماهري يف مباراة اليوم . وقالت بارتويل كنت �صغرية للغاية يف املرة املا�صية 
)نهائي 2007( .. وكنت املر�صحة للخ�صارة يف هذه املباراة ولكن االأمر يبدو على 
النقي�س متاما هذه املرة. اأ�صبحت االآن يف ت�صنيف اأف�صل واأريد تقدمي عر�س 
رائع . واأ�صافت اأعتقد اأننا اأ�صبحت قادرة على التعامل مع ال�صغوط ب�صكل جيد 
وموا�صلة التطور يف امل�صتوى على مدار البطولة. قدمت كل �صيء ب�صكل اأف�صل 
عما كنت عليه قبل �صت �صنوات . وتلتقي الالعبتان للمرة اخلام�صة يف م�صريتهما 
بارتويل يف  الفوز على  عامليا حاققت   24 امل�صنفة  ليزيكي  ب��اأن  علما  الريا�صية 
ثالث من املواجهات االأربع ال�صابقة. وكان الفوز الوحيد لبارتويل على ليزيكي 
االبت�صامة  وارت�صمت   .  2008 عام  بالذات  لبطولة وميبلدون  االأول  ال��دور  يف 
على وجه ليزيكي منذ اأن فجرت املفاجاأة الكبرية يف الدور الرابع للبطولة بالفوز 
على االأمريكية �صريينا وليامز. واأطاحت ليزيكي بعدها باال�صتونية كايا كانيبي 
الثمانية  دوري  من  للبطولة  الرابعة  امل�صنفة  رادفاني�صكا  اأجني�صكا  والبولندية 
والية  من  تتخذ  التي  عاما   23 ليزيكي  وقالت  الرتتيب.  على  النهائي  وقبل 
اأحلم بهذا منذ كنت  اإنه حلم حتقق.. كنت   ، فلوريدا االأمريكية مقرا الإقامتها 
فتاة �صغرية. اإنه اأف�صل مكان اأخو�س فيه مباراتي النهائية االأوىل يف بطوالت 

جراند �صالم االأربع الكربى. مل اأكن اأتخيل اأي مكان اأف�صل منه .



درا�صة: الفريو�ش التاجي لي�ش وباء 
�صخ�صا يف  اأرب��ع��ني  قتل  ال��ذي  التاجي  الفريو�س  اأن  درا���ص��ة جديدة  اأظ��ه��رت 
ال�صرق االأو�صط منذ ظهوره اأواخر العام املا�صي مل ي�صل بعد اإىل احتماالت 
با�صتري  معهد  من  باحثون  وحلل  ينقر�س.  اأن  ميكن  اأن��ه  مو�صحة  ال��وب��اء، 
ومقره باري�س يف الدرا�صة التي ن�صرت يف دورية الن�صت، بيانات ب�صاأن متالزمة 
احتماالت  اأن  اإىل  تو�صلوا  "مريز"، حيث  اأو�صطي  ال�صرق  التاجي  الفريو�س 
حتوله اإىل وباء عاملي مثل فريو�س �صارز �صعيفة. وقال اأرنو فونتانيه الذي 
قاد الدرا�صة التي ن�صرت حول مريز، اإنه ورغم وجود اأوجه ت�صابه اإكلينيكية 
بيولوجيا.  خمتلفان  فاإنهما  الفريو�صني  ب��ني  ع��دي��دة  وفريو�صية  ووب��ائ��ي��ة 
الإ�صابة  خمتلفة  م�صتقبالت  ا�صتخدامهما  االخ��ت��الف��ات  اأح���د  اأن  واأ���ص��اف 
�صهولة  م��دى  يف  اأ�صا�صي  عامل  وه��و  لالإن�صان،  التنف�صي  اجلهاز  يف  اخلاليا 
ال�صعال  اآخر. وكان مريز الذي قد ي�صبب  اإىل  انتقال الفريو�س من �صخ�س 
ال��ع��ام املا�صي وانتقل م��ن منطقة  ال��رئ��وي ق��د ظهر يف  واحل��م��ى واالل��ت��ه��اب 
منظمة  وت��ق��در  وبريطانيا،  وت��ون�����س  واإي��ط��ال��ي��ا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�صا  اإىل  اخلليج 
ال�صحة العاملية اأن 40 �صخ�صا توفوا ب�صبب الفريو�س من اإجمايل 77 حالة 
مماثال  تهديدا  ميثل  مريز  كان  اإذا  ما  ولتحديد  املختربات.  اأكدتها  اإ�صابة 
ل��صارز حلل فريق فونتانيه بيانات 55 حالة اإ�صابة ب� مريز وقاموا بح�صاب ما 
ي�صمى مبتو�صط عدد حاالت االإ�صابة الثانوية التي تت�صبب فيها حالة واحدة 
بني عدد من ال�صكان لي�صت لديهم مناعة �صد املر�س. ووجد الفريق اأنه حتى 
 % يف اأ�صواأ �صيناريو لتحول املر�س ايل وباء كان املعدل بالن�صبة ل� مريز 0.69 
% ل� �صارز. واأو�صح الباحثون يف الدرا�صة اأنه عندما يكون املعدل  مقابل 0.80 
اأعلى من %1 ت�صل االإ�صابة اإىل احتمال الوباء، م�صريين اإىل اأن املعدل تراوح 

."% بالن�صبة ل� �صارز عندما اأ�صبح وباء بني %2.2 اإىل 3.7 

ُخم�ش الربيطانيات يحملن خال الجازات
ك��ل خم�س ن�صاء بريطانيات  اأن واح���دة م��ن  اأظ��ه��رت درا���ص��ة ج��دي��دة ام�س 
حتبل خالل ق�صاء العطل خارج بالدها . ووجدت الدرا�صة، التي ن�صرتها 
حبلن  باأنهن  اعرتفن  الربيطانيات  من   18% اأن  ميل"،  "ديلي  �صحيفة 
اثناء ق�صاء العطل يف اخلارج، وكانت ا�صبانيا اأكر املواقع ال�صاخنة للحمل، 
حر�س  اإن  وقالت  وال��ربت��غ��ال.  وايطاليا  فرن�صا  ثم  املتحدة  اململكة  تلتها 
الن�صاء ال�صهريات على احلمل يف املواقع ال�صياحية كان له تاأثري كبري على 
فكرة  ا�صتلهمن  باأنهن  منهن   5% واع��رتف��ت  الربيطانيات،  امل�صطافات 
ال�صفر اإىل �صنغافورا بق�صد احلمل بعد رواج �صائعات باأن دوقة كيمربيدج 
اثناء ق�صاء عطلة مع زوجها دوق كيمربيدج االأم��ري وليام.  حملت هناك 
واأ�صافت الدرا�صة اأن الربيطانيات ا�صتلهمن فكرة احلمل اأثناء العطل من 
ن�صاء �صهريات اأخريات، مثل فيكتوريا بيكهام التي حبلت يف نيويورك، وكيم 

كارد�صيان يف روما، وبيون�صي يف باري�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صنت ينفي اتهامه 
بالعنف املنزيل 

نفى جنم مو�صيقى الراب االأمريكي، 
تعر�س  ي���ك���ون  اأن  ����ص���ن���ت،  ف��ي��ف��ت��ي 
اأثناء  ال�صابقة  حلبيبته  ب��ال�����ص��رب 

�صجار بينهما ال�صهر املا�صي.
ونقل موقع تي اإم زد االأمريكي عن 
وا�صمه  �صنت  فيفتي  مل��ح��ام��ي  ب��ي��ان 
احل��ق��ي��ق��ي، ك��ورت��ي�����س ج��اك�����ص��ون، اإن 
ج��اك�����ص��ون ي��ن��ف��ي ه����ذه االدع�������اءات 
امللفقة �صده. واأ�صاف جتدر االإ�صارة 
اإلقاء  ي��ت��م  مل  ج��اك�����ص��ون  اأن  اإىل 
القب�س عليه، وال وجود الأي مذكرة 
الإلقاء القب�س عليه، متابعاً لقد كنا 
على ات�صال مبكتب مدعي عام لو�س 
احلايل  الوقت  يف  وجن��ري  اأجنل�س، 
االدعاءات.  بهذه  اخلا�س  حتقيقنا 
وك���ان م��وق��ع بيبول االأم��ريك��ي نقل 
عن مدعي عام مدينة لو�س اأجنل�س، 
الراب  مغني  اإن  قوله  فوير،  مايك 
يواجه  �صنة   37 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ 
امل���ن���زيل، و4  ب��ال��ع��ن��ف  تهمة واح����دة 
�صجار  بعد  املمتلكات  بتخريب  تهم 

بينه وبني حبيبته ال�صابقة.

مل يغري ماب�صه منذ 40 عاما
يعرف كل منا اأ�صتاذاً يف املدر�صة اأو يف اجلامعة حافظ على 
لبا�صه اأو ت�صريحة �صعره لت�صبح جزءاً من �صخ�صيته، اإال 
اأن دع��اب��ة ب��ني م��در���س اأم��ريك��ي وزوج��ت��ه ق��ادت��ه للظهور 
 40 على مدى  البنية  وال�صرتة  االأبي�س  القمي�س  ب��ذات 
يف  ملدر�صة  ال�صنوي  الكتاب  وثقه  ما  وه��و  متتالية،  عاماً 
1973 عندما ظن دايل اربي  ب��داأت عام  داال���س. الق�صة 
مدر�س الريا�صة يف مدر�صة يف داال���س يف والي��ة تك�صا�س 
يف  راج��ت  عري�صة  ياقة  ذو  اأبي�س  قمي�صاً  باختياره  اأن 
حقبة ال�صبعينيات و�صرتة بنية بلون القهوة �صيبدو الئقاً 
اللتقاط اأول �صورة له لين�صرها الكتاب ال�صنوي يف نهاية 
ال��ع��ام ال��درا���ص��ي، لكنه اأع���اد ال��ك��رة م��ن غ��ري ق�صد حتى 
فوجئ عندما حتى �صاهد �صورته يف الكتاب اجلديد، اإال 
اأن زوجته كاثي اأبت اأن متر الدعابة فتحدته اأن يوا�صل 

التقاط ال�صور بالبني واالأبي�س للعام الثالث.

يلتهم 69 �صطرية هوت بل10 دقائق 
حقق االأمريكي جوي �صي�صتنت رقماً قيا�صياً عاملياً يف االأكل 
دوغ  ه��وت  69 �صطرية  التهم  بعدما  املا�صي،  العام  به  ف��از 
خالل فرتة ال تتعدى الع�صر دقائق. واأفادت و�صائل اإعالم 
اأمريكية ان �صي�صتنت، امللقب بجاوز فّكان ، التهم خالل 10 
69 �صطرية هوت دوغ، يف مباراة تقام ملنا�صبة عيد  دقائق 
اال�صتقالل باأمريكا، متغلباً على كل مناف�صيه اإذ متكن من 
حل يف املركز الثاين من اأكل 51 �صطرية. واأ�صارت اإىل ان 
الرقم  حطم  بعدما  جديداً،  قيا�صياً  رقماً  حقق  �صي�صتنت 
 62 الذي اأح��رزه يف املباراة عينها العام املا�صي يوم التهم 
 10 �صطرية هوت دوغ. وح�صل الرجل على جائزة بقيمة 
اإىل حزام البطولة. وفازت �صونيا  اآالف دوالر، باالإ�صافة 
توما�س امللقبة باالأرملة ال�صوداء عن فئة الن�صاء اإذ تناولت 

حوايل 37 �صطرية هوت دوغ.

اعتقال ع�صابة ت�صرق القطط 
على  القب�س  البالد  و�صط  يف  الفيتنامية  ال�صرطة  األقت 
اأ�صخا�س ي�صتبه يف تورطهم يف �صرقة ما ال يقل عن  �صتة 
بيع  املا�صيني بهدف  العامني  اأالف قطة على مدى  اأربعة 
حلومها . وقالت ال�صرطة يف مدينة فينه �صيتي اإن الع�صابة 
كانت ت�صرق ما بني اأربع اإىل �صت قطط يف الليلة على مدى 
عامني. واأ�صافت اأن الع�صابة كانت تبيع كل كيلوغرام من 
حلوم القطط مقابل ثالثة دوالرات وا�صتخدموا االأموال 
الرغم من كون �صرقة القطط  االإنرتنت. وعلى  األعاب  يف 
اأمر �صائع يف البالد اإال اأنها اأول مرة يتم فيها اإلقاء القب�س 
العدد  ه��ذا  مثل  ل�صرقتهم  االأ�صخا�س  من  جمموعة  على 
دوك  نغوين  الع�صابة  رئي�س  وق��ال  القطط.  من  ال�صخم 
بالقطط  اإنهم كانوا مي�صكون  لل�صرطة  دوجن )26 عاما( 
عن طريق �صراك تو�صع بها قطع من ال�صمك خارج منازل 
يعلمون اأن لدى اأ�صحابها قطط. وابلغ املحليون الغا�صبون 
ال�صرطة مع ا�صتمرار فقدان حيواناتهم االأليفة. ومت اإلقاء 
حماولتهم  م��ع  متلب�صني  الع�صابة  اأف����راد  ع��ل��ى  القب�س 

ال�صطياد املزيد من القطط.

عاج لل�صرطان قد ي�صفي مر�صى الإيدز 
قال باحثون اإن رجلني م�صابني بفريو�س نق�س املناعة املكت�صب االإيدز توقفا عن تناول عقاقري عالج هذا املر�س 
اأنه ق�صى على  اأ�صهر بعد اأن تلقيا عالجا لل�صرطان يت�صمن خاليا جذعية، وهو العالج الذي يبدو  الفتاك عدة 
فريو�س االإيدز يف ج�صميهما. وتلقى املري�صان اللذان عوجلا يف بو�صطن االأمريكية ويخ�صعان لعالج مطول للق�صاء 
على االإيدز، عالجا ل�صرطان الغدد الليمفاوية يحتوي على اخلاليا اجلذعية. وقال تيموثي هرنيت�س بكلية طب 
هارفارد وم�صت�صفى الن�صاء يف بو�صطن يف موؤمتر دويل عن االإيدز عقد موؤخرا يف العا�صمة املاليزية كواالملبور اأنه 

منذ تلقيهما عالج ال�صرطان مل يعر االأطباء على اأي اأثر لالإ�صابة باالإيدز.
اأحدهما عن تناول العالج  تاأكيد خلو ج�صمي املري�صني من فريو�س االإي��دز، توقف  ال�صابق الأوان��ه  اأنه من  ورغم 

امل�صاد للفريو�صات منذ 15 اأ�صبوعا وتوقف الثاين عنه منذ �صبعة اأ�صابيع.
وال يعد ا�صتخدام العالج باخلاليا اجلذعية خيارا فعاال على نطاق وا�صع نظرا لغلو ثمنه، اإال اأن احلاالت االأخرية 
قد تفتح اآفاقا جديدة لعالج االأمرا�س. ونظرا للتقدم العلمي الذي اأحرز يف االآونة االأخرية مل يعد فريو�س االإيدز 
الذي اكت�صف منذ اأكر من 30 عاما، يعد حكما باالإعدام على املري�س واأن العالجات احلديثة امل�صادة لفريو�س 

االإيدز ميكن اأن تق�صي عليه.
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طبيب ي�صرب املري�ش
يقوم  لطبيب  فيديو  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  انت�صر 
الفيديو،  خالل  من  يظهر  مري�س.   على  بال�صرب  باالعتداء 
يقف  وهو  الطبيب  بثه،  الكويتية  االأنباء  اأع��ادت جريدة  ال��ذي 
اإىل جانب مري�س م�صتلق على �صرير وقد وثقت يداه ورجاله.  
اأن م�صادة  ال���ذي ب��ث على م��وق��ع ي��وت��ي��وب،  امل��ق��ط��ع،  وي��ب��دو يف 

كالمية ح�صلت بني الطبيب واملري�س. 
ما كان من اأمر الطبيب اإال اأن وجه لكمة قوية للمري�س، الذي 
ال ي�صتطيع احلركة على وجهه ثم قام ب�صربه بقوة على ال�صدر.  

وقالت ال�صحيفة اإن املري�س خرج حديثاً من عملية قلب. 

حاق يجد عقربا فى راأ�ش زبون 
كثيف جدا  ب�صعر  �صاب  بدخول  ب��االردن  احد احلالقني  تفاجاأ 
وحالقة  عمله  فى  بالبدا  احل��الق  فااخد  �صعره  حالقة  يريد 
�صعر ال�صاب واثناء احلالقة تفاجاأ احلالق بخروج عقرب ا�صقر 
اللون من �صعر ال�صاب على امل�صط..فااخد بال�صراخ والقفز من 
ورف�����س احلالق  العقرب  بقتل  ال��زب��ائ��ن  اح��د  ق��ام  مكانة حتى 

تكمله احلالقة لل�صاب وقام بطرده من املحل.

تبيع ح�صى مرارتها يف مزاد
باعت امراأة بريطانية يف ال�صاد�صة وال�صتني من العمر ع�صرات 
اأخرجها اجلراحون من مرارتها عرب مزاد على  التي  احل�صى 
قبل  جراحية  لعملية  خ�صعت  ك��رويل  اأنيتا  االن��رتن��ت.   �صبكة 
عامني اأخرج اجلراحون خاللها 42 قطعة من احل�صى باأحجام 
بق�صد  م��زاد  يف  للبيع  الحقاً  وعر�صتها  مرارتها،  من  خمتلفة 

الدعابة، لكنها فوجئت حني تلقت عرو�صاً من م�صرتين. 
الذي  امل��ال  وم��ق��دار  امل�صرتي  هوية  ع��ن  الك�صف  اأنيتا  رف�صت 
دفعه، لكنها اأ�صارت اإىل اأن ح�صى مرارتها يف طريقها اإىل مبنى 

وطني تاريخي معروف يف العا�صمة لندن ُتقام فيه معار�س. 
وقالت املراأة الربيطانية اإنها فّكرت يف البداية بتحويل ح�صى 
مرارتها اإىل قالدة جميلة الأنها ت�صبه اخلرز، لكنها عدلت عن 
حاولت  اإذا  بالدماء  �صتتلطخان  يديها  ب��اأن  ل�صعورها  الفكرة 
اإدخال خيط يف �صيء خرج من ج�صمها.  ويحظر مزاد ايباي بيع 
اأي مواد م�صتخرجة من ج�صم االإن�صان واأعلن متحدث با�صمه 
اأن امل��زاد يقوم ع��ادة ب��اإزال��ة اأي م��ادة من ه��ذا القبيل حني يتم 

اإبالغه بها من قبل امل�صتخدمني. 

خ�صلة �صعر بل6 الف دولر 
قالت دار مزادات بونهامز ان خ�صلة من �صعر املغني الربيطاين 
ميك جاجر ع�صو فريق رولينج �صتونز بيعت مقابل اربعة االف 
رفع  بعدما  جم��ه��ول  م�صرت  ايل  دوالر  االف  �صتة  ا�صرتليني 

امل�صاركون يف املزاد ال�صعر اىل �صعفي التوقعات قبل البيع.
وباعت اخل�صلة كري�صي �صرميبتون ال�صديقة ال�صابقة جلاجر 
-وهي اي�صا �صقيقة جان �صرميبتون عار�صة االزياء االجنليزية 
يف ال�صتينيات- والتي التقت بجاجر الول مرة عندما كان طالبا 
يوم  وب��ي��ع��ت اخل�صلة  ل��الق��ت�����ص��اد.  ل��ن��دن  بكلية  م��ع��روف  غ��ري 

االربعاء جلمع تربعات جلماعة خريية.
بيم بول من �صيكاغو تقف اأمام عد�صات امل�صورين لت�صويرها اأمام متثال احلرية احتفاال بيوم اال�صتقالل يف مدينة نيويورك. )يو بي اآي(

لونغوريا يف 
عاقة مع اأرغويلو

اإيفا  االأم���ريك���ي���ة  ال��ن��ج��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
لونغوريا انها يف عالقة مع املقاول 
اأرغويلو. وقالت  اإرن�صتو  االأمريكي 
بيبول  مل��وق��ع  ���ص��ن��ة   38 ل��ون��غ��وري��ا 
عالقة  على  حالياً  انها  االأم��ريك��ي 
عالقتنا  ان  م��و���ص��ح��ة  ب��اأرغ��وي��ل��و، 
بداأنا  الأن��ن��ا  اأعتقد  م��ا  على  مم��ي��زة 
ان  اإىل  ي�����ص��ار  ك�صديقني".  ف��ع��اًل 
34 �صنة التقيا  لونغوريا واأرغويلو 
املا�صي عندما اختري االأخري  العام 
للم�صاركة يف برنامج واقعي تنتجه، 
اأ���ص��ه��ر ع���ن وجود  واأ���ص��ي��ع ق��ب��ل 3 
يكن  مل  االأم��ر  لكن  بينهما  عالقة 
جمرد  ك��ان��ا  حيث  حينها  �صحيحاً 
�صديقني. ومازحت لونغوريا قائلة 
الأنها  ال�����ص��ح��اف��ة  ن�����ص��ك��ر  اأن  ب���د  ال 
نراه.  نكن  مل  �صيء  ل��روؤي��ة  دفعتنا 
انف�صلت  ل��ون��غ��وري��ا  ان  اإىل  ي�����ص��ار 
املا�صي  اأك��ت��وب��ر  االأول  ت�����ص��ري��ن  يف 
ال�صاب مارك  القدم  عن العب كرة 
انتهت  حني  يف   ، �صنة   25 �صان�صيز 
اأرغ����وي����ل����و مب��ل��ك��ة جمال  ع���الق���ة 
�صاندي  ال�صابقة  املتحدة  ال��والي��ات 

فيني�صي العام املا�صي اأي�صاً.

�صرقة فودكا مبليون دولر 
متكن ل�صو�س من �صرقة زجاجات فودكا تزيد قيمتها عن 
بالواليات  فلوريدا  يف  امل�صتودعات  اأح��د  من  دوالر  مليون 
اإن( االأمريكية  اإن  املتحدة االأمريكية. ونقلت �صبكة )�صي 
عن رئي�س �صركة ذا �صبرييت�س اأف ذا ت�صارز فودكا، مارك 
اقتحموا م�صتودعاً يف منطقة ميامي،  اأن ل�صو�صاً  اأوينز، 
اأو�صلتهم  اال�صمنت  م��ن  ج��دار  يف  فجوة  اأح��دث��وا  اأن  بعد 
اأ�صّدق  "مل  واأ�صاف  الفودكا.  زجاجات  تخزين  مكان  اإىل 
يف البداية اأنهم متكنوا من اخرتاق جدار من اال�صمنت"، 
متابعاً اأنهم زحفوا على طول تلك الفجوة و�صّلموا زجاجت 

الفودكا اإىل �صركائهم.
 752 م��ع  ال��ف��رار  م��ن  متكنوا  الل�صو�س  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
�صندوقاً من الفودكا حتتوي على اأكر من 4500 زجاجة 
اأن  مو�صحاً  دوالر،  األ��ف  و100  مليون  عن  قيمتها  تزيد 
هذا النوع من الفودكا امل�صتورد من اأوكرانيا ينتج 5 اآالف 

زجاجة فقط ت�صّدر اإىل الواليات املتحدة �صنوياً.
واأ�صاف اأن اأحداثاً مماثلة ت�صعنا يف موقف حرج ي�صتنفد 
فيه خمزوننا بطريقة غري متوقعة، متابعاً نود اأن نطلب 
هذه  بيعهم  ي��ح��اول  �صخ�س  اأي  ع��ن  التبليغ  زبائننا  م��ن 

الزجاجات باأي �صكل اآخر، اإال بوا�صطة موزعينا املعتادين.
اآالف دوالر الأي معلومة   5 اأوينز مكافاأة بقيمة  ويعر�س 

توؤدي اإىل ا�صتعادة هذه الزجاجات.

ك�����ص��ف ت��ق��ري��ر ج��دي��د ام�����س اأن ن��ح��و ثلث 
فّكروا  بريطانيا  يف  وامل��راه��ق��ات  امل��راه��ق��ني 
باالنتحار اأو حاولوا االنتحار، ب�صبب م�صاكل 

ال�صحة العقلية التي يعانون منها.
ن�����ص��رت��ه �صحيفة  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر،  ووج����د 
ان��دب��ن��دان��ت، اأن واح���داً م��ن ك��ل خم�صة من 
خالل  عانى  ال�صغار  الربيطانيني  ال�صبان 
و�صغوط  االك��ت��ئ��اب،  م��ن  الطفولة  مرحلة 
الواجبات املدر�صية، واملخاوف من امل�صتقبل، 
للتفكري  دف���ع���ه  وب�����ص��ك��ل  ال���ث���ق���ة،  وان����ع����دام 

باالنتحار.
ال�صحة  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ص��ة  ال��ق��ي��ود  اإن  وق���ال 
من  وامل��راه��ق��ات  امل��راه��ق��ني  مت��ن��ع  العقلية 
ال��ت��ي يحتاجون  امل�����ص��اع��دة  احل�����ص��ول ع��ل��ى 
اإل��ي��ه��ا، فيما و���ص��ع غ��ي��اب اخل��دم��ات جياًل 

كاماًل رهن خطر االنتحار واإيذاء النف�س.
ال�صبان  م��ن   %  32 اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ص���اف 
 %  29 و  ب��االن��ت��ح��ار،  ف��ّك��روا  الربيطانيني 

اأحلقوا اأذى باأنف�صهم يف �صن املراهقة، و�صعر 
يومي  �صعيد  ع��ل��ى  ب��ال��ف�����ص��ل  م��ن��ه��م   12%

تقريباً حني كانوا يف �صن 16 عاماً.
واأ�صار اإىل اأن القلق والتوتر واالكتئاب و�صكل 
اق��ام��ة عالقات  ال��ق��درة على  اجل�صم وع��دم 
عاطفية، من العوامل الرئي�صية التي جتعل 
امل��راه��ق��ني وامل���راه���ق���ات غ��ري ق���ادري���ن على 
االإ�صابة  لهم  وت�صبب  احل��ي��اة،  م��ع  التكيف 
الطويل  امل��دى  ب��اأم��را���س عقلية ح��ادة على 
تدفعهم يف النتيجة لالإقدام على االنتحار. 
% من   75 اإن ما يقرب من  وق��ال التقرير 
يعانون  ومراهقة  م��راه��ق  األ��ف   850 اأ���ص��ل 
من م�صاكل يف ال�صحة العقلية ال يح�صلون 
على العالج، يف حني ادت التخفي�صات التي 
ادخلتها احلكومة الربيطانية على خدمات 
تلقي  ف��ر���س  تقليل  اإىل  العقلية  ال�صحة 
ال���ع���الج امل��ط��ل��وب ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل ملن 

يتلقى العالج منهم.

ثلث املراهقني 
الربيطانيني فّكروا بالنتحار 

جي�صي جي تغادر )ذا فوي�ش(
ذا  اأو  ال�صوت  برنامج  من  الربيطانية  الن�صخة  جي،  جي�صي  الربيطانية،  البوب  مو�صيقى  جنمة  تغادر 
فوي�س، من اأجل القيام بجولة ترّوج فيها األبومها اجلديد. وقالت جي�صي يف تغريدة على ح�صابها على 
موقع تويرت اأحببت الوقت الذي اأم�صيته يف ذا فوي�س، معربة عن اأملها باأن "يكون اجلميع الحظ درجة 
�صغفها يف الربنامج. غري اأنها ا�صافت اأن جولتها املو�صيقية لن تكون على حالها من دونها، موؤكدة ان 
اأن جي�صي جي كانت احلكم االأنثى الوحيدة يف الربنامج الذي  املو�صيقى تاأتي باملرتبة االأوىل. ويذكر 
اإم،  اآي  اإىل جانب احلكام النجوم ويل  يعر�س على هيئة االإذاع��ة والتلفزيون الربيطانية، بي بي �صي، 
وتوم جونز، وداين اأودونوغو. ومن جهته، اأعرب م�صوؤول الرتفيه يف بي بي �صي، مارك لين�صي عن اأ�صف 

الهيئة ل�رحيل جي�صي جي، نظراً اإىل اأنها كانت حكماً ا�صتثنائياً، ومنا�صرة لربنامج ذا فوي�س، غري اأنه 
عرّبعن دعم الهيئة لقرارها بالرحيل، ب�صبب التزامها مبواعيد متعلقة بجولتها املو�صيقية. واأعرب 

عن اأمله باأن تتمكن جي�صي جي من امل�صاركة باملو�صم اجلديد من الربنامج، غري اأنه اأ�صار اإىل اأن 
م�صوؤويل الربنامج �صيبداأون، يف الوقت احلايل البحث عن حكم جديد.


