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فريق اأبوظبي للمحيطات يدافع عن لقبه ب�سباق رولك�ص 
فا�ست نت ا�ستعدادا ل�سباق فولفو للمحيطات 2014-2015

عربي ودويل

وفد هيئات وجمعيات الهالل لدول التعاون يوا�سل جوالته امليدانية 
مل�ساريع الدولة االإن�سانية ل�سالح الالجئني ال�سوريني يف االأردن

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

عنف يف افتتاح موؤمتر 
مناه�سة العنف يف تون�ص ..!

م�صر ت�ؤكد اعتزازها 
بالعالقات الأخ�ية مع الإمارات 

•• القاهرة -وام:

اأكدت م�صر اعتزازها بالعالقات الأخوية التي تربطها بدولة الإمارات 
العربية املتحدة و�صعبها ال�صقيق املمتدة عرب التاريخ.

وقال املتحدث الر�صمي با�صم اخلارجية امل�صرية ال�صفري بدر عبدالعاطي 
ال�����ص��رق الأو���ص��ط - ان هذه  اأن��ب��اء  ب��ي��ان ر�صمي ام�����س بثته وك��ال��ة  - يف 
من  ولي�س  امل�صرتكة  وامل�صالح  املتبادل  الح��رتام  اإىل  ت�صتند  العالقات 
املمكن اأن تنال منها ت�صريحات هنا اأو هناك. واأ�صاف اأن وزارة اخلارجية 
اأو�صاع  اأبوظبي  امل�صرية تتابع عن كثب من خالل ال�صفارة امل�صرية يف 
الالزمة  الإج���راءات  وتتخذ  الإم��ارات  املعتقلني يف  امل�صريني  املواطنني 

لتوفري �صبل الرعاية وامل�صاعدة القانونية لهم.
امل�صري  اخلارجية  وزي��ر  ا�صتياء  ع��ن  املتحدث  اأع���رب  اخ��رى  جهة  م��ن 
الت�صريحات  من  ال�صديد  ال���وزارة  اأع�صاء  وجميع  عمرو  كامل  حممد 
وزارة  �صد  �صامل  متويل  اإب��راه��ي��م  عبدالرحمن  النائب  بها  اأدىل  التي 

اخلارجية امل�صرية.                                           )التفا�صيل �س3(

وفقا لتقرير املنتدى االقت�صادي العاملي 
الإمارات الأوىل اإقليميا يف ج�دة البنية التحتية

•• اأبوظبي-وام:

يف  عامليا  ع�صرة  واحلادية  اإقليميا  الأوىل  املرتبة  الإم���ارات  دول��ة  تبواأت 
جمال جودة البنية التحتية لو�صائل النقل وفقا للتقرير العاملي لتمكني 
العاملي خالل  املنتدى القت�صادي  اأ�صدره  الذي   2012 للعام  التجارة 
�صهر يونيو 2012. وتفوقت الدولة بجودة بنيتها التحتية على العديد 

من دول العامل املتقدمة.
)التفا�صيل �س26(

   

4 عوامل ت�صاهم يف تقدمي خدمة 5 جنوم

بالرتبية  املتعاملني  خدمة  ملركز  ت��صيات   5 و  ق�ة  نقطة   31
•• دبي-حم�شن را�شد 

التابع  املتعاملني  خدمة  مراكز  لت�صنيف  التقييمي  التقرير  ك�صف 
الختيارية،  املرحلة  املتميزة  احلكومية  للخدمة  الإم��ارات  لربنامج 
والذي اأعده فريق تقييم من جهة حمايدة، عن31 نقطة قوة تتمتع 
يف  ور�صد  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  اخل��دم��ات  تقدمي  مراكز  بها 
الوقت ذاته 47 ملحوظة حتتاج اإىل حت�صني، وفق 8 معايري يرتكز 

عليها اإطار مبادرة تطوير اخلدمات احلكومية.
 املنبثقة من الربنامج، متمثلة يف الربط ال�صرتاتيجي، واملتعاملون، 
املتعامل، وكفاءة  ت��ق��دمي اخل��دم��ات، وجت��رب��ة  وق��ن��وات  واخل��دم��ات، 
اخلدمات والإبداع، املوارد الب�صرية، والتكنولوجيا.  وو�صع التقرير 
الوزارة  لتتفادى  تو�صيات   5 منه  ن�صخة  على  الفجر  ال��ذي ح�صلت 
تلك املالحظات، وحدد 4 عوامل لنجاح اجلهات واملراكز التي ترغب 
5 جن�����وم.       )التفا�صيل  ال���  يف ت��ق��دمي خ��دم��ات ترتقي لت�صنيف 

�س3(

وردت الكتب املدر�صية للمناطق التعليمية للعام الدرا�صي املقبل

الثالث الف�صل  امتحانات  نهاية  لل�صيانة  تخ�صع  مدر�صة   100
•• دبي – حم�شن را�شد

ك�صف علي ميحد ال�صويدي وكيل وزارة الرتبية والتعليم بالإنابة عن 
 2013 املقبل  ال��درا���ص��ي  للعام  ا�صتعدادها  م��ن  الرتبية  وزارة  انتهاء 
2014- م حيث مت النتهاء من التعاقدات مع املطابع بالن�صبة لطباعة 
الكتب لكافة املراحل الدرا�صية، لفتا اأنه مت توريد بع�س الكتب للمناطق 

الوكالة االأكرث نفوذا يف العامل:

العامل ال�صري لبعبع الأمن الأمريكي..!
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

الوليات  هّزت  التي  اللكرتوين  التج�ّص�س  ف�صيحة 
حدودها  تداعياتها  وجت���اوزت  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 
اأ�صالت  العامل،  يف  عديدة  بقاعا  لت�صمل  اجلغرافية 
الكثري من احلرب، واأثارت ردود فعل حاّدة وخمتلفة، 
القومي  الأم���ن  وك��ال��ة  ا�صمه  م��ارد  دور  ع��ن  وك�صفت 
الأمريكي، هذا البعبع الذي ي�صتهدف �صكان املعمورة 
وات�صالت  مكاملات  ل��ك��ّل  اآذان���ه  وتّت�صع  ك��ان��وا،  اأينما 
العامل، وحتفظ خزائنه املعطيات ال�صخ�صية ملاليني 

النا�س.
لها  تقرير  يف  �صّلطت  الفرن�صية،  لوفيغارو  �صحيفة 
مت  ال�صوء على هذه الآلة الرهيبة التي تتدثر بال�صّ

وال�ّصرّية يف تاأدية مهامها.

ويف  امل���ورم���ون،  ب��ل��د  ق��ل��ب  يف  ان���ه  ال�صحيفة،  تك�صف 
جبال ولية يوتا بداأت قلعة �صخمة من قالع القرن 
الآلف  حماية  حتت  الت�صّكل  يف  والع�صرين  احل��ادي 

من الرجال امل�صلحني. 
واإذا ك���ان ه���ذا ال��ع��م��الق امل��ع��م��اري ال���ذي م��ن املقرر 
القادم  �صبتمرب  �صهر  يف  ال�صتغالل  حّيز  يدخل  اأن 
حمّل هذه الحتياطات فالأنه �صي�صبح قطب الرحى 
الأمريكي  ال��ق��وم��ي  الأم�����ن  وك���ال���ة  لإم���رباط���وري���ة 
ال�صتخبارات  وك���ال���ة  وه����ي  الأط��������راف،  امل���رتام���ي���ة 
املكان  ه��ذا  ففي  الت�����ص��الت.  مراقبة  ع��ن  امل�صوؤولة 
املعطيات  املليارات من  الأمريكية  ال�صلطات  �صتخّزن 
التي جتمعها ب�صكل يومي بف�صل اآذانها الكبرية، من 
املعمورة،  امتداد  على  الهاتفية  املكاملات  ر�صد  خالل 
)التفا�صيل  م���واط���ن���ي���ه���ا.         ت�صتثني  اأن  ودون 

ممثل طالبان يف موؤمتر �صحفي خالل افتتاح مكتب احلركة  بالدوحة  )رويرتز( 

•• عوا�شم-وكاالت:

ق����ال ال��رئ��ي�����س الأف����غ����اين حامد 
كرزاي اإن القوات امل�صلحة لبالده 
امل�صوؤولية  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  اأخ�����ذت 
البالد  اأن��ح��اء  الأم��ن��ي��ة يف جميع 
م��ن ق���وات ائ��ت��الف ح��ل��ف �صمال 
ال��ت��ي تقودها  الأط��ل�����ص��ي )ن��ات��و( 

الوليات املتحدة.
واأ�صاف كرزاي اأن ت�صلم امل�صوؤولية 
يوم الثالثاء ميثل معلما هاما يف 
احل��رب التي دام��ت ما يقرب من 
حتول  نقطة  ومي��ث��ل  ع��ام��ا   12
الأمريكية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ل��ل��ق��وات 
وحلف الناتو، التي �صوف تتحرك 
الآن متاما يف دور م�صاند، كما اأنه 
يفتح الطريق لن�صحابهم الكامل 

يف غ�صون 18 �صهرا.
انفجرت  ن��ف�����ص��ه  ال�������ص���ب���اح  ويف 
موكب  م�صتهدفة  كابل  يف  قنبلة 
اإحدى  اإىل  ينتمي  ب��رمل��اين  نائب 
الأقليات، وقال حممد داود اأمني 
اإن  العا�صمة  �صرطة  قائد  نائب 
جلنة  من  بالقرب  وقع  النفجار 
حقوق الإن�صان الأفغانية امل�صتقلة 

القوات االأفغانية تت�صلم م�صوؤولية االأمن من الناتو

وا�صنطن جتري حمادثات مع طالبان يف الدوحة الأ�صب�ع املقبل

النظام يكثف الق�صف املدفعي على خمتلف املناطق 

جمم�عة الثماين تتحدث عن حل �صيا�صي وتتجنب الإ�صارة مل�صري الأ�صد

يف اجلزء الغربي من املدينة.
اأن  اآخ���ر  �صرطة  �صابط  واأ���ص��اف 
النفجار ا�صتهدف موكب حممد 
لرئي�س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب  حم��ق��ق 

البالد وزعيم اأقلية الهزارة.
ط���ال���ب���ان  اف���ت���ت���ح���ت  ذل�������ك  اىل 
ام�س  ق��ط��ر  يف  مكتبا  الف��غ��ان��ي��ة 
ترمي  ا�صتئناف حمادثات  بهدف 
لن���ه���اء احل�����رب امل�����ص��ت��م��رة منذ 
حال  تريد  انها  قائلة  عاما   12
�صيا�صيا يوؤدي اىل ت�صكيل حكومة 

عادلة وينهي الحتالل الجنبي.
وقال ممثل طالبان حممد نعيم 
يف م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي ب��امل��ك��ت��ب يف 
احلركة  ان  ال���دوح���ة  ال��ع��ا���ص��م��ة 
جيدة  عالقات  تريد  ال�صالمية 
م��ع ال���دول امل��ج��اورة وت��وؤي��د حال 

�صيا�صيا يف افغان�صتان.
الفغاين  ال��رئ��ي�����س  اع���ل���ن  وق����د 
ان احلكومة  ام�س  ك��رزاي  حميد 
اىل  موفدين  �صرت�صل  الفغانية 
لبدء حمادثات  قطر يف حماولة 

�����ص����الم م����ع ط����ال����ب����ان م����ن اج���ل 
ال��ت��و���ص��ل اىل ات���ف���اق ي��ن��ه��ي 12 

عاما من النزاع.
يف حني قال م�صوؤولون اأمريكيون 
املتحدة  ال������ولي������ات  ان  ام���������س 
ال�صبوع  ط��ال��ب��ان  م��ع  �صتجتمع 
الدوحة  ال��ق��ادم يف حم��ادث��ات يف 
ب�����ه�����دف حت����ق����ي����ق ال�����������ص�����الم يف 
الوليات  تقاتل  حيث  اأفغان�صتان 
منذ  ط��ال��ب��ان  م�صلحي  امل��ت��ح��دة 
امل�صوؤولني حذروا  12 عاما لكن 
�صتكون  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  ان  م���ن 

طويلة على الرجح.
المريكيون  امل�������ص���وؤول���ون  وق����ال 
خالل  بيانا  �صت�صدر  طالبان  ان 
ا�صتخدام  ف��ي��ه  ت��ع��ار���س  ���ص��اع��ات 
�صن  يف  الف����غ����ان����ي����ة  الرا�������ص������ي 
وانها  اخ���رى  ع��ل��ى دول  ه��ج��م��ات 

توؤيد عملية ال�صالم الفغانية.
ان  لل�صحفيني  امل�صوؤولون  وق��ال 
على  �صت�صر  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
مع  عالقاتها  طالبان  تقطع  ان 
العنف وتقبل  القاعدة وان تنهي 
ال��د���ص��ت��ور الف��غ��اين مب��ا يف ذلك 

حماية املراأة والقليات.

قادة جمموعة الثماين خالل اجتماعهم يف بريطانيا  )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأن  ���ص��ام الإخ��ب��اري��ة  ذك���رت �صبكة 
اجلي�س النظامي كثف من ق�صفه 
مناطق  ع��ل��ى  الثقيلة  باملدفعية 
���ص��وري��ا، وذل���ك بعد  خمتلفة م��ن 
جنديا  خم�صني  م��ن  اأك��ر  مقتل 
ب��ت��ف��ج��ري ���ص��ي��ارة م��ل��غ��وم��ة �صرق 
ق�صف  اإن  نا�صطون  وق��ال  حلب، 
النظام حي الوعر مبدينة حم�س 

اأدى اإىل ا�صتعال احلرائق.
النظام  ق��وات  اإن  ال�صبكة  وق��ال��ت 
الثقيلة  ب���امل���دف���ع���ي���ة  ق�������ص���ف���ت 
والقدم  ال��ريم��وك  خميم  اأح��ي��اء 
دم�صق  اأحياء  ومعظم  والع�صايل 
احتدام  اإىل  م�����ص��رية  اجل��ن��وب��ي��ة، 
ال�صوري  اجلي�س  مع  ال�صتباكات 

احلر.
وق��ال امل��رك��ز الإع��الم��ي ال�صوري 
النظام قتلوا  ع��ددا من جنود  اإن 
يف ا�ص����تباكات عنيفة مع م�صلحي 
املعار�صة ام�س عند مدخل خميم 
الريموك لالجئني الفل�صطينيني 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ام،  ومع�صمية 
عدة مناطق بالغوطة ال�صرقية. 

جمموعة  زع��م��اء  جتنب  �صيا�صيا 
ال�صناعية  ال����ث����م����اين  ال���������دول 
ال���ك���ربى ام�������س ال�����ص����ارة مل�صري 
يف  ال�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س 
الذي  لقمتهم  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان 
دعا اىل انهاء اراقة الدماء وبدء 
حم����ادث����ات ل��ل�����ص��الم ب���اأ����ص���رع ما 

ميكن.
وقالت ن�صخة من البيان ح�صلت 
ملتزمني  زلنا  م��ا  روي���رتز  عليها 
بتحقيق حل �صيا�صي لالزمة على 
دميقراطية  ل�صوريا  روؤي��ة  ا�صا�س 

وموحدة وت�صع اجلميع.
ال����ذي مل ي�صر  ال��ب��ي��ان  وا����ص���اف 
ل��ال���ص��د ن���وؤي���د ب���ق���وة ق�����رار عقد 
�صوريا  يف  لل�صالم  جنيف  موؤمتر 

باأ�صرع ما ميكن.
ودع���ا زع��م��اء جم��م��وع��ة الثماين 
واملعار�صة  ال�����ص��وري��ة  ال�����ص��ل��ط��ات 
اىل اللتزام بتدمري كل املنظمات 

املرتبطة بالقاعدة.

جنوبي دم�صق.
وق����د ب���ث ن��ا���ص��ط��ون ����ص���ورا على 
الدائرة  لال�صتباكات  الإن��رتن��ت 
واجلي�س  ال����ن����ظ����ام  ق�������وات  ب�����ني 
والقدم  الع�صايل  اأح��ي��اء  يف  احل��ر 

اإن  النا�صطون  وق���ال  دم�����ص��ق.  يف 
لقوات  ت�������ص���دى  احل�����ر  اجل���ي�������س 
النظام وقتل ع�صرات من اأفرادها 
ودم�����ر دب���اب���ت���ني وا����ص���ت���وىل على 

بع�س الأ�صلحة.

�صبكة  ق���ال���ت  دم�����ص��ق،  ري����ف  ويف 
ق�صفه  من  كثف  النظام  اإن  �صام 
واملدفعية  ال�����ص��واري��خ  ب��راج��م��ات 
املليحة  وب����ل����دات  مل����دن  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
وال�����ص��ي��دة زي��ن��ب وع��رب��ني وداريا 

بهج�م  ال��ق��ت��ل��ى  ع�����ص��رات 
ب���غ���داد يف  ان����ت����ح����اري 

•• بغداد-ا.ف.ب:

 57 وا���ص��ي��ب  �صخ�صا   31 ق��ت��ل 
طلبة  غالبيتهم  بجروح،  اآخ��رون 
نفذه  ه����ج����وم  يف  ج����ام����ع����ي����ون، 
حزامني  ي���رت���دي���ان  ان���ت���ح���اري���ان 
ن���ا����ص���ف���ني ا����ص���ت���ه���دف ال���ث���الث���اء 
م�صلني داخل ح�صينية يف بغداد، 
ت�������ص���اف اىل  يف ح��ل��ق��ة ج����دي����دة 
م�صل�صل العنف الدموي والتدهور 
المني الذي يهدد باعادة العراق 

اىل �صنوات ال�صراع الطائفي.
لوكالة  ام����ن����ي  م�������ص���در  وق�������ال 
ف��ران�����س ب��ر���س ط��ال��ب��ا ع���دم ذكر 
معظمهم  �صخ�صا   31 ان  ا�صمع 
اخرين   57 وا�صيب  قتلوا  طلبة 
ب��ج��روح يف ه��ج��وم م����زدوج نفذه 
حزامني  ي���رت���دي���ان  ان���ت���ح���اري���ان 
نا�صفني �صد م�صلني يف ح�صينية 

يف حي القاهرة، يف �صمال بغداد.
وبح�صب م�صدر يف وزارة الداخلية 
ف�����ان اغ���ل���ب ال�����ص��ح��اي��ا ه����م من 
كانوا  الذين  اجلامعيني  الطلبة 
دخولهم  ق��ب��ل  ال�����ص��الة  ي������وؤدون 
الهجوم  وا���ص��ت��ه��دف  الم��ت��ح��ان. 
التي  بن مظاهر  ح�صينية حبيب 
امل��ق��اب��ل��ة جلامعة  ت��ق��ع يف اجل��ه��ة 

المام جعفر ال�صادق الهلية.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:24  
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حممد بن را�صد خالل تتويجه بلقب �صباق �صانت جيمي�س بال�س �صتيك�س )وام(

مبهرجان رويال ا�صكوت يف اإجنلرتا

حممد بن را�صد يت�ج بلقب �صباق �صانت جيمي�س بال�س �صتيك�س 
•• لندن-وام:

توج �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( بلقب �صباق �صانت جيمي�س 

بال�س �صتيك�س وذلك يف مهرجان رويال ا�صكوت باجنلرتا بح�صور �صمو 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ 

حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
)التفا�صيل �س19(



اأخبـار الإمـارات
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و�ص�ل قافلة الهالل الأحمر ال�صاد�صة اإىل الأردن مل�صاندة الالجئني ال�ص�ريني
نعيمة املهريي اإن هيئة الهالل الأحمرتتابع تطورات الأو�صاع الإن�صانية 
للمتاأثرين من الأحداث يف �صوريا وتداعياتها على حركة النزوح واللجوء 
امل�صتجدات  تلك  ت��واك��ب  الهيئة  خطط  اأن  ي��وم��ي��ا..م��وؤك��دة  تتفاقم  التي 
وتعمل على جميع املحاورالتي ت�صهم يف تعزيز اجلهود الدولية والإقليمية 
ال�صدد  واأ�صارت يف هذا  الالجئني.  داخ��ل خميمات  احلياة  �صبل  لتح�صني 
واخلدمية  والغذائية  والإيوائية  ال�صحية  املجالت  يف  الهيئة  برامج  اإىل 
والتي جتد التقدير والعرفان من الالجئني اأنف�صهم واجلهات واملنظمات 
الإماراتي  املخيم  يف  ال�صوريني  الالجئني  ع��دد  وبلع  و�صطهم.  العاملة 
الأردين حوايل ثالثة اآلف لجئ وذلك منذ افتتاح املخيم خالل العا�صر 
و�صائل  ال��ذي مت جتهيزه بجميع  املخيم  املا�صي حيث خ�ص�س  اأبريل  من 
الراحة والعناية الطبية الفائقة..للعائالت وكبار ال�صن ومن هم يف اأم�س 

احلاجة اإىل الرعاية اخلا�صة.

•• عمان-وام:

التي  ال�صاد�صة  ال��ربي��ة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  قافلة  ام�����س  الأردن  اإىل  و�صلت 
والتخفيف  الأردن  يف  ال�صوريني  الالجئني  مل�صاعدة  اإغ��اث��ة  م��واد  حتمل 
�صت  الربية  القافلة  وت�صم  الإن�صانية.  ظروفهم  وحت�صني  معاناتهم  من 
�صاحنات حتمل  150  طنا من مواد الإغاثة املتنوعة وت�صتمل على مالب�س 
واأغطية وبطانيات ومتور وم�صتلزمات اأطفال اأ�صا�صية. وقالت نعيمة عيد 
اإن  الأحمر  الهالل  وامل�صاريع يف  الإغ��اث��ة  �صوؤون  ع��ام  اأم��ني  نائب  املهريي 
املواد الإغاثية �صيتم توجيهها ل�صالح الالجئني الذين ي�صت�صيفهم املخيم 
لتعزيز  وذل��ك  الأردن��ي��ة  الفهود  مريجيب  منطقة  يف  الأردين  الإم��ارات��ي 
قدرات املخيم يف جمال الإيواء والإعا�صة واخلدمات ال�صرورية الأخرى . 
ومتثل هذه القافلة امتدادا لعمليات الهيئة الإغاثية التي توا�صلت خالل 

الفرتة املا�صية ل�صالح الالجئني..م�صرية اإىل اأن الهيئة حر�صت على اأن 
حتتوي القافلة على املتطلبات الأ�صا�صية التي يحتاجها الالجئون خالل 
اأن هيئة الهالل الأحمر تعمل ملواكبة التطورات  الفرتة القادمة. واأكدت 
وت�صخري  اآلياتها  بتفعيل  ولبنان  الأردن  يف  لالجئني  بالن�صبة  الإن�صانية 
اإمكاناتها للو�صول اإىل اأكرب عدد من امل�صتهدفني من ن�صاطها وعملياتها 
الالجئني  ظ��روف  لتح�صني  وامل�صاندة  ال��دع��م  و�صائل  وت��ق��دمي  الإغ��اث��ي��ة 
احلثيثة  وم�صاعيها  اخل��رية  جهودها  �صتوا�صل  الهيئة  اأن  على  م�صددة   ..
واأ�صارت   . كاهلهم  عن  املعاناة  وط��اأة  وتخفيف  الالجئني  حياة  لتح�صني 
ولبنان  الأردن  يف  ال�صوريني  لالأ�صقاء  الإن�صانية  الهيئة  ب��رام��ج  اأن  اإىل 
فريق  يبذلها  التي  امليدانية  اجلهود  بف�صل  وذل��ك  توقف  دون  م�صتمرة 
وال��ذي ي�صطلع بدور  الأردن��ي��ة  ال�صاحة  املوجود على  الإم��ارات��ي  الإغ��اث��ة 
كبري يف تخفيف معاناة الالجئني وتوفري احتياجاتهم الإن�صانية . وقالت 

�صيف بن زايد يكرم 
اأف�صل �صابط �صف

•• را�س اخليمة-الفجر:

ن��ه��ي��ان وزير  ال  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�����ص��ي��خ  �صمو  ال��ف��ري��ق  ك���رم 
الداخلية امل�صاعد اأول حممد ح�صن النقبي من ق�صم الإعالم 
والعالقات العامة بالإدارة العامة للجن�صية و�صوؤون الإقامة 
اأف�صل  وجائزة  الأول  باملركز  ف��وزه  مبنا�صبة  اخليمة  براأ�س 
�صمن  الدولة  م�صتوى  على  امليداين  املجال  يف  �صف  �صابط 
جائزة وزير الداخلية.تهنئة من النقيب خالد ح�صن النقبي 

والزمالء والأهل والأ�صدقاء .

�صيف بن زايد يلتقي وكيل النيابة العامة الأ�صرتايل
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  التقى 
النيابة  وزارة  وليكنز وكيل  ام�س روج��ر  الداخلية يف مكتبه  وزي��ر  ال��وزراء 
العامة الأ�صرتايل الذي يزور البالد حاليا. مت خالل اللقاء تبادل الراأي 
ووجهات النظر حول عدد من الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك و�صبل تعزيز 

وتطوير العالقات بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجالت.
ح�صر اللقاء اللواء نا�صر خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب �صمو نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية والعقيد �صعود ال�صاعدي مدير اإدارة 
�صكرتارية مكتب �صمو وزير الداخلية وناتا�صا وير مديرة مكتب وكيل وزارة 
النيابة العامة الأ�صرتايل والدكتور مارك نابري نائب ال�صفري الأ�صرتايل 
وامل�صت�صار  ال�صرطي  الرت��ب��اط  اأول  م�����ص��وؤول  مانتج  ودي���ن  ال��دول��ة  ل��دى 
بالقن�صلية الأ�صرتالية بدبي ولورين اأونيل ال�صكرترية الثانية يف ال�صفارة 

الأ�صرتالية. 

•• اأبوظبي-وام:

امل�صاعدات التي قدمها �صندوق الزكاة للم�صتحقني منذ مطلع  بلغت قيمة 
األف    772 43  مليونا و  العام احل��ايل حتى نهاية مايو املا�صي ح��وايل.. 
الدخل  وذوي  الإع��اق��ة  ذوي  فئة  م��ن  م�صتحق  اآلف  خم�صة  ل�صالح  دره���م 
 .. وغريهم  اجل��دد  وامل�صلمني  واملر�صى  العلم  وط��الب  واملنكوبني  امل��ح��دود 
ال�صرعية.  الزكاة  النابعة من م�صارف  ال�صندوق  وذلك من خالل م�صاريع 
واأو�صح حممد �صليمان البلو�صي مدير اإدارة م�صتحقي الزكاة يف ت�صريح له 
حتى  اجتماعا    39 عقدت   ال�صندوق  يف  ال�صرف  جلنة  املنا�صبة..اأن  بهذه 
43  مليونا و  اأق��رت خاللها تقدمي ح��وايل   نهاية مايو من العام اجل��اري 

والباحثني  واجلامعيني  الإل��زام��ي  العلم  ط��الب  بجانب  واملر�صى  واأ�صرهم 
من  العاجلة.  للم�صاعدات  اإ�صافة  واملنكوبني  الإعاقة  ذوي  فئة  و  عمل  عن 
جهته اأكد جمال خلف املزروعي مدير اإدارة موارد الزكاة والإعالم .. حر�س 
خلدمة  امل��زك��ني  على  ال��زك��اة  وق��ب��ول  ح�صاب  عملية  تي�صري  على  ال�صندوق 
امل�صاريع اخلريية ل�صندوق الزكاة وذلك من خالل ا�صتقبال الزكاة املبا�صرة 
يف مقر ال�صندوق يف اأبو ظبي اأو من خالل ح�صاباته البنكية بجميع امل�صارف 
هذا  يف  املتميزة  الإل��ك��رتون��ي��ة  خدماته  خ��الل  م��ن  اأو  الإ�صالمية  وال��ب��ن��وك 
ب�صرعتها  تتميز  الإلكرتونية  ال�صندوق  خدمات  اأن  املزروعي  وبني  املجال. 
وزم��ان.. مكان  اأي  يف  اجلميع  متناول  يف  واأنها  ودقتها  ا�صتخدامها  و�صهلة 

وذلك من خالل موقعها الإلكرتوين زكاة اأون لين اأو عرب الهاتف املحمول 

جديدة  �صرائح  اإ�صافة  على  ال�صندوق  حر�س  درهم..بجانب  األ��ف    772
الزكاة  م�صارف  من  تنبع  التي  مب�صاريعه  والإرت��ق��اء  امل�صتحقة  الفئات  من 
الإجتماعات  خ��الل  من  لل�صرف  الإ�صتجابة  �صرعة  اإىل  ال�صريعة..اإ�صافة 
اأقل  املعامالت ويف  اأكرب قدر من  اإجن��از  ل�صرعة  ال�صرف  للجنة  الأ�صبوعية 
ارتفاعا كبريا خالل  �صهدت  ال�صندوق  اأن م�صروفات  واأ�صاف  وقت ممكن. 
بالعام الذي �صبقه يف خمتلف م�صاريع �صندوق  املا�صي وذلك مقارنة  العام 
الكبري  التجاوب  نتيجة  وذل��ك  ال�صرعية  امل�صارف  حتت  تندرج  التي  الزكاة 
من جمهور املتعاملني مع دعوات ال�صندوق امل�صتمرة لإحياء هذه الفري�صة 
اأن��ه مت  اإىل  ال��زك��اة  اإدارة م�صتحقي  واأ���ص��ار مدير   . بها  والإه��ت��م��ام  العظيمة 
�صرف هذه امل�صاعدات لأ�صحاب الدخل ال�صعيف وللم�صلمني اجلدد والأيتام 

خدمة  خالل  من  اأو  الرقم  على  ات�صالت  مع  بالتعاون  النجمة  خدمة  مع 
ال�صراف الآيل اخلا�س بال�صندوق اأو من عرب ال�صرافات الآلية للم�صارف 
والبنوك الإ�صالمية املنت�صرة يف اأنحاء الدولة ف�صال عن �صرافات اخلدمة 
ال�صريعة ماك�س بوك�س وغريها من اخلدمات الإلكرتونية. واأ�صار اإىل اأن دور 
�صندوق الزكاة يف م�صاعدة العديد من الأ�صر امل�صتحقة للزكاة..ياأتي جت�صيدا 
اآل نهيان  ال�صيخ زايد بن �صلطان  املوؤ�ص�س  باإذن اهلل تعاىل  املغفور له  لروؤية 
ملا للزكاة من اأهمية يف تطهري مال املزكي و�صون كرامة امل�صتحقني للزكاة 
واإف�صاء روح املحبة والرحمة بينهم لينعم اأفراد املجتمع بالإ�صتقرار يف بيئة 
ي�صودها الإ�صتقرار النف�صي وتظللها روابط التاآخي والرتاحم كما اأمرنا اهلل 

�صبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز و�صنة نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�صلم.

مرور اأب�ظبي تنفذ برامج ت�ع�ية ل� 277 �صائق اأجرة ح�ل ال�صالمة املرورية 

�صندوق الزكاة ي�صرف  43.7  ملي�ن درهم للم�صتحقني خالل خم�صة اأ�صهر

)�صباح اخلري يا دبي( ي�صت�صيف عبيد املزروعي �صاعرا و�صحافيا

مت�صمنًا حتليق منطاد زايد مبنا�صبة يوم االإمارات االإن�صاين

معر�س منطاد خليفة القائد ينطلق ب�صهر رم�صان

•• اأبوظبي-وام: 

ن��ف��ذت م��دي��ري��ة امل����رور وال����دوري����ات ب�����ص��رط��ة اأبوظبي 
بالتعاون مع جمعية �صاعد للحد من احلوادث املرورية 
برامج توعية مرورية ل� 277 �صائقا من �صركة توا�صل 
ملركبات الأجرة باأنظمة وقواعد ال�صري واملرور يف نطاق 
حملة �صيف بال حوادث واأولوية جعل الطرق اأكر اأمنا 
التوا�صل  ومنهجية  امل��روري��ة  ال�صالمة  وا�صرتاتيجية 
املجتمعي. وقال املقدم جمال �صامل العامري رئي�س ق�صم 
العالقات العامة يف مديرية املرور والدوريات ب�صرطة 
تركز  لل�صائقني  ال�صيفية  التوعية  برامج  اإن  اأبوظبي 
التي  الأ�صباب  من  واحل��د  املرورية  الثقافة  تعزيز  على 
ت��وؤدي اإىل وق��وع احل��وادث امل��روري��ة وم��ا ينتج عنها من 
وفيات واإ�صابات بليغة خالل فرتة ال�صيف على الطرق 

خالل  من  الرتكيز  اإىل  واأ���ص��ار  واخل��ارج��ي��ة.  الداخلية 
املحا�صرات التي قام باإلقائها امل�صاعد �صامل النهدي من 
العالقات العامة والعريف عبداهلل احلو�صني من جمعية 
اإىل وقوع احلوادث  اأدت  التي  اأب��رز الأ�صباب  �صاعد على 
وال�صرعة  احلمراء  ال�صوئية  الإ�صارة  كتجاوز  املرورية 
دون مراعاة ظروف الطريق وعدم ترك م�صافة كافية 
النتباه  وعدم  والإهمال  الطريق  بخط  اللتزام  وعدم 
والتجاوز من مكان ممنوع فيه التجاوز. ودعا العامري 
توؤدي  التي  الأ�صباب  للحد من  املركبات عموما  قائدي 
اإىل وقوع احلوادث املرورية خالل ال�صيف واإىل �صيانة 
وتفقدها  اإط��ارات��ه��ا  �صالحية  م��ن  وال��ت��اأك��د  مركباتهم 
لتجنب انفجارها ..م�صددا على �صرورة اللتزام بقانون 
ال�صري واملرور وال�صرعات املقررة على الطرق الداخلية 

واخلارجية. 

•• دبي-حممود علياء:

يا  ا�صت�صاف برنامج )�صباح اخلري 
الذي يعده ويقدمه تلفزيون  دبي( 
دبي وذل��ك يف حديقة اخل��ور �صباح 
ي����وم اأم�������س ���ص��ع��ادة الأ����ص���ت���اذ عبيد 
رئ���ي�������س حترير  امل�����زروع�����ي  ح��م��ي��د 
ال��ف��ج��ر مب��ن��ا���ص��ب��ة �صدور  ج���ري���دة 
يف  اجل��م��ان  )عقد  ال�صعري  دي��وان��ه 
املدح والبيان( حيث حتدث الأ�صتاذ 
حول  واأديبا  �صاعرا  املزروعي  عبيد 
القراءة  جم��ال  يف  امل��ب��ك��رة  جتربته 
الإب��داع��ي��ة يف  والكتابة وحم��اولت��ه 
�صعرا  املبكرة  طفولته  منذ  ال�صعر 
ون�����را ح��ي��ث ك����ان جم��ل�����س وال����ده 
املرحوم حميد علي املزروعي ملتقى 
رجال الدين والأدب والثقافة العامة 
امل��م��ل��ك��ة العربية  اإل��ي��ه م��ن  ي��ف��دون 
ال�صعودية وعمان والبحرين وقطر 
وغريها حيث يعمر املجل�س باحلوار 
الثقايف  ويتلقى النا�صئة من ال�صباب 

�صتى املعارف.
ث��م حت��دث الأ���ص��ت��اذ امل��زروع��ي حول 
جت��رب��ت��ه يف الأ����ص���ف���ار وجت���وال���ه يف 
بيئات عربية واأجنبية خمتلفة مثل 
ولبنان  واليمن  وع��م��ان  ال�صعودية 
وال���ع���راق وتركيا  و���ص��وري��ا  وم�����ص��ر 
اإىل جانب قراءاته  اأك�صبته  واملغرب 
امل���ت���وا����ص���ل���ة ال���ك���ث���ري م����ن امل���ع���ارف 
احل�صارات  وح�����وار  والإط����الع����ات 
جريدة  رفد  مما  الثقافات  وتفاعل 
ال��ف��ج��ر ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي اأ���ص�����ص��ه��ا يف 

بالكثري   1975 ال��ع��ام  يف  اأبوظبي 
والأدبية  ال�صحيفة  الأق�����الم  م��ن 
ال�صايغ  حبيب  اأم��ث��ال:  والثقافية 
وحممود ال�صعدين وحممد العك�س 
ال��ف��ي�����ص��اوي وهندي  ال��ف��ت��اح  وع��ب��د 
وخ����رية  داوود  واإ����ص���م���اع���ي���ل  غ���ي���ث 
واأبو  ث��اين  را�صد  واأحمد  ال�صيباين 
ال��ق��ا���ص��م ح���اج ح��م��د وف��ري��د اأحمد 
البا�صل وحممود  �صريف  ود.  ح�صن 
علياء وبدرية املالكي وهالل ال�صعيد 
كل�س  واأح��م��د  اأحمد  احلميد  وعبد 
وحممد  ال�صعيفي  الدين  و�صم�س 
جاهني اإ�صافة اإىل التعاون مع عدد 
كبري من الكتاب ال�صحفيني العرب 

والأجانب.

امل����زروع����ي يف ح��دي��ث��ه حول  واأك������د 
هو  الأدب  ب����اأن  ال�����ص��ع��ري��ة  جت��رب��ت��ه 
التي تعك�س ظواهر  ال�صافية  امل��راآة 
فتثني  احل��ي��اة  واإي��ق��اع��ات  املجتمع 
على املالمح اليجابية وتعمل على 
اقتالع ال�صلبيات بالطالع والبحث 
عن احلقيقة واحلوار الهادف الذي 
ومتابعة  الآخ���ر  ق��ب��ول  على  يرتكز 
وال�صتنتاج  وال�صتقراء  التفا�صيل 
احلقيقة  جلوهر  خدمة  الهادفني 

ومو�صوعية الراأي على ال�صواء.
العربي  الأع������الم  ع��ل��ى  ك��م��ا مت��ن��ى 
دائما  احل��ق��ي��ق��ة  ي��ل��ت��زم  اأن  ع���ام���ة 
وي���ت���وخ���ى ال���������ص����واب ج���ام���ع���ا بني 
الهادف  النا�صعة واحلوار  احلقيقة 

ال����ذي يواكب  امل��و���ص��وع��ي  وال������راأي 
والتقنية  عامليا  الإع��الم��ي  ال��وع��ي 
املدرو�س  وال�صبق  فنيا  الإع��الم��ي��ة 

يوميا ودائما.
ويف ختام اللقاء �صكر الأ�صتاذ عبيد 
دبي  تلفزيون  عمل  فريق  املزروعي 
الطويل  ره����ف  ال��زم��ي��ل��ة  وخ��ا���ص��ة 
امل���ري متمنيا لهم  وال��زم��ي��ل خ��ال��د 
والتميز  النجاح  م��ن  امل��زي��د  جميعا 
يف الإع������الم امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي على 

ال�صواء. 
وح�����ص��ر ال��ل��ق��اء م��ن ج��ان��ب الفجر 
الزميل حممود علياء مدير مكتب 
ج���ري���دة ال��ف��ج��ر ب��دب��ي والإم������ارات 
ال�صمالية والزميل بالل ال�صاعدي. 

ي�����ص��ت��ع��د ف���ري���ق م��ن��ط��اد الم������ارات 
ملعر�س  ال��ث��ان��ي��ة  الن�صخه  لط���الق 
منطاد خليفة القائد املتوج ب�صورة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظها 
الكرمي  رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر  خ���الل  اهلل 
�صمن مواكبته لالجنازات الدولية 
التي حققها �صباب المارات بف�صل 
الهتمام الكبري التي توليه القيادة 
اب��ن��ئ��ه��ا يف جل  ال��ر���ص��ي��ده يف دع����م 
م�صاركاتهم امللحية والدوليه �صمن 
التميز والنجاح الكبري الذي حققه 
احت�صنه  وال�����ذي  الول  م��ع��ر���ص��ه 

نادي �صباط القوات امل�صلحة . 
عبدالعزيز  ط���ي���ار  ال��ك��اب��ن  واك�����د 
رئ���ي�������س فريق  امل���ن�������ص���وري  ن���ا����ص���ر 
ملتقى  ان  ع��ل��ى  الم������ارات  م��ن��ط��اد 
القائد  خ��ل��ي��ف��ة  م��ن��ط��اد  وم��ع��ر���س 
ال�صور  م���ن  ع����دد  ي��ت�����ص��م��ن  ���ص��وف 
النادرة التي التقطها الفريق خالل 
ال�صور  ومنها  ال��دول��ي��ة  م�صاركاته 
للمرة  تعر�س  �صوف  والتي  النادرة 
ين�صاك  ل��ن  ال��ع��امل  مل��ن��ط��اد  الوىل 
يازايد املتوج ب�صورة املغفور له باذن 
اهلل املوؤ�ص�س الباين ال�صيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  ال  �صلطان 
التي التقطت خالل تد�صينه الأول 
لندن  الربيطانية  العا�صمة  و�صط 
بجانب اجل�صر املعلق املعلم ال�صهر 

يف عا�صمة ال�صباب .
وا�صار اىل ان هذا املعر�س هومبثابة 
يف  الم���ارات  منطاد  فريق  م�صاركة 
تنظيم  ال����وزراء يف  م��ب��ادرة جمل�س 
الن�صاين  ل��ل��ع��م��ل  الم��������ارات  ي����وم 
بذكرى وفاة املوؤ�ص�س الباين ال�صيخ 

زايد.
منطاد خليفة

�صورا  امل���ع���ر����س  ���ص��ي��ت�����ص��م��ن  ك���م���ا 

خليفة  م��ن��ط��اد  لتحليق  توثيقية 
�صاحب  ب�������ص���ورة  امل����ت����وج  ال���ق���ائ���د 
ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
ام����ام جم�����ص��م ل��ي��ن��ني ا���ص��ه��ر رموز 
رو�صيا وموؤ�ص�س الحتاد ال�صوفيتي 
بال�صافة ل�صور عدد من اجلوائز 
العرب  ف��ار���س  ملنطاد  منحت  التي 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  ب�������ص���ورة  امل����ت����وج 
مكتوم  ال  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل من 
امل��و���ص�����ص��ات العاملية  ق��ب��ل ع���دد م��ن 
وم��ن��ه��ا ح��دي��ق��ة ي����ورو ب����ارك اكرب 
حدائق اوروبا والتي تقع يف مدينة 

رو�صت الملانية.
النجاح  ان  امل���ن�������ص���وري  واأ�����ص����اف 
الكبري الذي �صهدته م�صرية منطاد 
المارات املحليه والدوليه امنا هي 
حرث لزرع قيادتنا الر�صيدة خالل 
م�صرية التنمية التي انطلقة بقيادة 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن 
الكبري  �صموه  واهتمام  اهلل  حفظه 
يحمل  ومل��ا  املحافل  جل  يف  لبنائه 
تقدير  م��ن  ل�صموه  ال��دول��ة  اب��ن��اء 
ال�صماء  يتعدى حدود  وولء  وحب 
التي ر�صم بها منطاد المارات عدد 
من اللوحات الفنية مبنطاد خليفة 
�صاحب  ب�������ص���ورة  امل����ت����وج  ال���ق���ائ���د 
ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
ان  كما  الدولية  م�صاركاته  خ��الل 
�صباب الم��ارات ليدخروا جهد يف 
قلوب  على  الغ��ل��ى  ال�����ص��ورة  حمل 
م�صاركاتهم  خالل  الم��ارات  �صعب 
ت���زي���ده���م فخرا  ال���ت���ي  ال����دول����ي����ة 

واعتزاز.

م�صاركات دولية
اكد  الدولية  امل�صاركات  �صياق  وعلى 
عبداهلل  ع��ب��دال��رح��م��ن  الع���الم���ي 
المارات  منطاد  فريق  مدير  نقي 
على حر�س وعمل الفريق لتو�صيع 
م�����ص��ارك��ات��ه ال��دول��ي��ة وذل����ك �صمن 
موازته خلطة التنمية الكبري التي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ال���دول���ة ومل����ا ميتلك 
املقومات  م����ن  الم���������ارات  م���ن���ط���اد 
ل�صتكمال  ت��اه��ل��ه  ال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة 
املعاير  ب��اع��ل��ى  ال��ري��ا���ص��ي  م�����ص��وراه 
الفنية الذي ا�صبح بف�صلها العالمة 
نقي  او�صح  كما    . باملنطقة  الفارق 
اأن م�صاركات الفريق الدولية والتي 
الهداف  الفريق  خاللها  �صيحمل 
من  الدولة  تن�صدها  التي  ال�صامية 
ع�صرين  لك�صبو  احت�صانها  خ��الل 

ع�صرين الذي تتطلع دولة المارات 
ق��ي��ادة و���ص��ع��ب��ا ع��ن اع����الن منظمه 
والذي  نوفمربالقادم  �صهر  خ��الل 
���ص��ي�����ص��ه��د ع�����دد م����ن الن���ط���الق���ات 
العالن  ومنها  للفريق  اجل��دي��ده 
�صربمها  ال���ت���ي  اجل���دي���ده  ال��ع��ق��ود 
م��ع ع���دد م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ح��ل��ي��ة . 
لبرام  الفريق  ل�صتعداد  بال�صافة 
الدول  احد  مع  الكبري  العقود  اهم 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة و����ص���وف ي��ت��ظ��م��ن �صهر 
الفريق  م���ب���ادرت  اط����الق  ن��وف��م��رب 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع اح���دى 
الدوائر احلكومية التي يهدف من 
الوطني  بالعمل  بالرتقاء  خاللها 
ليواكب مظهر احلداثه التي و�صلت 
ل��ه ال��دول��ة ب��ال���ص��اف��ة و���ص��ع حجر 

ال�صا�س ملقر الفريق اجلديد.

عبيد املزروعي يتو�صط فريق عمل تلفزيون دبي والزمالء واال�صدقاء

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 621
با�ص��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �صرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/16 وامل�صجلة حتت رقم : 1030 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/17 وحتى تاريخ: 06/17/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  يونيو 2013 العدد 10822

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 623
با�ص��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �صرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�صجلة حتت رقم : 1158 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/17 وحتى تاريخ: 06/17/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  يونيو 2013 العدد 10822

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 622
با�ص��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �صرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�صجلة حتت رقم : 1156 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/17 وحتى تاريخ: 06/17/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  يونيو 2013 العدد 10822
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امل�صت�صفيات 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 المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�صارقة 
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�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

ال�صارقة 
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

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية 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 المارات                    7474900
�صيدلية الأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية الأحتاد                      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�صارقة
�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�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

م�صر ت�ؤكد اعتزازها بالعالقات الأخ�ية مع دولة الإمارات 
•• القاهرة -وام:

اأكدت م�صر اعتزازها بالعالقات الأخوية التي تربطها بدولة 
الإمارات العربية املتحدة و�صعبها ال�صقيق املمتدة عرب التاريخ. 
وقال املتحدث الر�صمي با�صم اخلارجية امل�صرية ال�صفري بدر 
ال�صرق  اأنباء  وكالة  بثته  ام�س  ر�صمي  بيان  يف   - عبدالعاطي 
املتبادل  الح���رتام  اإىل  ت�صتند  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  ان   - الأو���ص��ط 
وامل�صالح امل�صرتكة ولي�س من املمكن اأن تنال منها ت�صريحات 

هنا اأو هناك.
واأ�صاف اأن وزارة اخلارجية امل�صرية تتابع عن كثب من خالل 
اأب��وظ��ب��ي اأو����ص���اع امل��واط��ن��ني امل�صريني  ال�����ص��ف��ارة امل�����ص��ري��ة يف 

العاملني  وجميع  امل�صري  اخلارجية  وزي��ر  اأن  املتحدث  واأك��د 
ب���ال���وزارة ي��ه��ي��ب��ون ب��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ص��ورى ورئ��ي�����س جلنة 
اأع�صاء  و�صائر  القومي  والأم��ن  واخلارجية  العربية  ال�صئون 
مبا  املجل�س  للوائح  وفقا  ال��الزم��ة  التدابري  باتخاذ  املجل�س 
يحول دون تكرار مثل هذا الت�صرفات غري امل�صئولة اأو املقبولة 
وجميع  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ك��رام��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  امل�صتقبل  يف 
العاملني بها والذين هم من خرية اأبناء م�صر وطنية وكفاءة 
وامل�صهود لهم بقيامهم بواجباتهم بتفان واإخال�س يف حماية 
م�صالح م�صر القومية ورعاية اأبنائها يف اخلارج ومبا يحافظ 
بني  العالقة  دائما  �صادت  التي  والتوا�صل  التعاون  روح  على 

وزارة اخلارجية وجمل�س ال�صورى.

املعتقلني يف الإمارات وتتخذ الإجراءات الالزمة لتوفري �صبل 
الرعاية وامل�صاعدة القانونية لهم.

اخلارجية  وزي��ر  ا�صتياء  املتحدث عن  اأع��رب  اخ��رى  من جهة 
ال�صديد  ال��وزارة  اأع�صاء  وجميع  عمرو  كامل  حممد  امل�صري 
اإبراهيم  النائب عبدالرحمن  بها  اأدىل  التي  الت�صريحات  من 
متويل �صامل �صد وزارة اخلارجية امل�صرية خالل جل�صة جلنة 
ال�صئون العربية واخلارجية والأمن القومي مبجل�س ال�صورى 
اأو�صاع املعتقلني امل�صريني بالإمارات والتي  اأم�س الول حول 
مو�صوعا  اأو  �صكال  مقبولة  غري  واإ���ص��اءات  اتهامات  ت�صمنت 
�صد �صفراء م�صر �صملت اتهاما بالتج�ص�س على امل�صريني يف 

اخلارج وهي تهمة خطرية ل يجب اأن متر دون م�صاءلة.

جمعية القلب الإماراتية تنظم م�ؤمترها ال�صن�ي الرابع ن�فمرب املقبل
•• دبي- وام:

الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  جائزة  مع  بالتعاون  الإماراتية  القلب  جمعية  تنظم 
وحتى   7 من  الفرتة  خالل  الأطفال  قلوب  لطب  الأول  املوؤمتر  مع  بالتزامن  الرابع  ال�صنوي  موؤمترها 
9 نوفمرب املقبل يف فندق اإنرتكونتيننتال بدبي في�صتيفال �صيتي بدعم من هيئة ال�صحة بدبي ومدينة 
رئي�س جمعية  ال�صيخ علي  الدكتور علوي  الطبي. وقال  الأكادميي  را�صد  الطبية ومركز حممد بن  دبي 
القلب ورئي�س املوؤمتر ان املوؤمتر الرابع للجمعية يعترب من�صة هامة ملناق�صة اأحدث الأبحاث يف جمال طب 
القلب والأوعية الدموية خا�صة واأن برناجمه العلمي مت اإعداده حتت اإ�صراف نخبة متميزة من الأطباء 
املهمة حول  الأبحاث  �صيتناول جمموعة من  املوؤمتر  اأن  وذكر  الدولة وخارجها.  داخل  املتخ�ص�صني من 
اأمرا�س ال�صريان التاجي والوقاية من الأمرا�س القلبية والوعائية والأمرا�س املرتبطة ب�صمامات القلب 
القلب  و�صمامات  التاجي  ال�صريان  يف  اجلراحي  والتدخل  القلب  وكهرباء  القلب  �صربات  انتظام  وع��دم 

واأحدث ما تو�صلت اإليه الدرا�صات ال�صريرية يف هذا املجال .

4 عوامل ت�صاهم يف تقدمي خدمة 5 جنوم

نقطة ق�ة و 5 ت��صيات ملركز خدمة املتعاملني بالرتبية   31
حتديات ت�اجه مراكز خدمة املتعاملني و 47 ملح�ظة حتتاج اإىل حت�صني يف اخل���دمات   4

•• دبي-حم�شن را�شد 

ك�صف التقرير التقييمي لت�صنيف 
التابع  امل��ت��ع��ام��ل��ني  م��راك��ز خ��دم��ة 
للخدمة  الإم�������������ارات  ل����ربن����ام����ج 
احل����ك����وم����ي����ة امل����ت����م����ي����زة امل���رح���ل���ة 
الخ��ت��ي��اري��ة ، وال���ذي اأع���ده فريق 
عن31  حمايدة،  جهة  من  تقييم 
ب���ه���ا مراكز  ت��ت��م��ت��ع  ق�����وة  ن��ق��ط��ة 
تقدمي اخلدمات يف وزارة الرتبية 
ذاته  ال��وق��ت  يف  ور���ص��د  والتعليم، 
حت�صني  اإىل  حتتاج  ملحوظة   47
عليها  ي��رت��ك��ز  م��ع��اي��ري   8 وف����ق   ،
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  م���ب���ادرة  اإط�����ار 

احلكومية
 املنبثقة من الربنامج، متمثلة يف 
الربط ال�صرتاتيجي، واملتعاملون، 
تقدمي  وق������ن������وات  واخل��������دم��������ات، 
املتعامل،  وجت����رب����ة  اخل�����دم�����ات، 
املوارد  والإب��داع،  وكفاءة اخلدمات 

الب�صرية، والتكنولوجيا . 
ال�����ذي ح�صلت  ال��ت��ق��ري��ر  وو����ص���ع 
الفجر على ن�صخة منه 5 تو�صيات 
املالحظات،  تلك  ال��وزارة  لتتفادى 
ل��ن��ج��اح اجلهات  4 ع��وام��ل  وح���دد 
ت��رغ��ب يف تقدمي  ال��ت��ي  وامل����راك����ز 
 5 ال����  لت�صنيف  ت��رت��ق��ي  خ���دم���ات 
جن���وم، ور���ص��د 4 حت��دي��ات تواجه 
م����راك����ز خ����دم����ات امل���ت���ع���ام���ل���ني يف 

املرحلة املقبلة. 
 

ال�صياق اال�صرتاتيجي
ووف���ق���ا مل���ا ج���اء يف ال��ت��ق��ري��ر حول 
الذي ميثل  الإ�صرتاتيجي  ال�صياق 
املعيار الأول لإطار مبادرة تطوير 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، ف���اإن روؤية 
الرتبية  وزارة  واأه�����داف  ور���ص��ال��ة 
والتعليم امل�صاغة يف ا�صرتاتيجيها 
ب�صكل  ت���دع���م   2020-2010
للخدمة  الإم�������ارات  ب��رن��ام��ج  ع���ام 

احلكومية املتميزة.
ور�صد التقرير5 فر�س للتح�صني 
عدم  يف  ت��ك��م��ن  اجل����ان����ب  ه�����ذا  يف 
ف��ري��ق املركز  ان��ت��ظ��ام اج��ت��م��اع��ات 
متابعة  وع������دم  دوري��������ة،  ب�������ص���ورة 
قرارات الجتماعات ب�صكل منتظم، 
وتفاوت ن�صبة اللتزام بح�صور هذه 
الأع�صاء،  ق��ب��ل  م��ن  الج��ت��م��اع��ات 
قيام  ع���ل���ى  ال���دل���ي���ل  ي���ت���وف���ر  ومل 
درا���ص��ة النعكا�صات  ب��اإع��داد  امل��رك��ز 
للم�صروع بح�صب متطلبات  املالية 
اإدارة  مل�����ص��اري��ع  ال��درا���ص��ة  منهجية 

التميز.
واأف�����اد ال��ت��ق��ري��ر اإن����ه ب��ال��رغ��م من 
مل����ب����ادرة وخطة  ال��������وزارة  حت���دي���د 
بالتخطيط  ت���ع���ن���ي  ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة 
اإن  اإل  اخل���دم���ات،  لتطوير  امل���ايل 
م�صتويات الإجن��از يف هذه اخلطة 
بداياتها،  يف  م��ازال��ت  وخمرجاتها 
فمثال مل يتم اإجناز درا�صة التوافق 
ال�����ص��ف��ري��ة وخطة  امل��ي��زان��ي��ة  م���ع 
الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة واخلطة  ال�����وزارة 
امل��ال��ي��ة مل��ع��ظ��م ال��ف��رق وامل���ق���ررة يف 

16 اأغ�صط�س 2012.
 وق����ال ال��ت��ق��ري��ر اأن����ه ب��ال��رغ��م من 
وج����ود ج����دول زم��ن��ي ع���ام مل�صروع 
م���ت���ط���ل���ب���ات ب����رن����ام����ج الإم����������ارات 
املتميزة  احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ة 
قائمة  ���ص��م��ن   8 رق�����م  م�������ص���روع 
م���ب���ادرات ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات، اإل 
تف�صيلية  خطة  و�صع  يتم  مل  اأن��ه 
عنه،  املنبثقة  امل���ب���ادرات  ُت��ب��ني  ل��ه، 

التقرير  اأ���ص��ار  مت�صل  ���ص��ي��اق  ويف 
اإىل اأن املركز مل يتوفر لديه دليل 
على اتخاذ اإج��راءات عالجية عند 
الأداء  م�صتويات  ت��دين  مالحظة 
يوجد  ول  امل���ع���ت���م���دة،  ل��ل��م��ع��اي��ري 
وجدول  تنفيذية،  خطة  ب��ال��وزارة 
مركز  لإ�صرتاتيجية  وا�صح  زمني 
الت�صال، ومركز خدمة املتعاملني، 
ومل يتوفر الدليل على حتديد اأي 
تعني  ت�صويقية  ر�صائل  اأو  ب��رام��ج 
حيث  املتعاملني،  خ��دم��ات  مب��رك��ز 
ركزت اخلطة على مركز الت�صال ، 
ومل يتوفر الدليل على اإتباع املنهج 
وامل�صار  احل��م��الت  لإدارة  العلمي 
ترويج مركز  اإ�صرتاتيجية  اإليه يف 
املتعاملني  الت�صال ومركز خدمة 

املذكور مبراحله الثالث.
توفر  ع����دم  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول���ف���ت 
ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ق��ي��ام امل��رك��ز بقيا�س 
وتقييم الإ�صرتاتيجية، بح�صب ما 
هو مذكور يف وثيقة واإ�صرتاتيجية 
الت�������ص���ال ومركز  م���رك���ز  ت���روي���ج 
خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني ك��ق��ي��ا���س مدى 
بالن�صبة  الت�صال  م��ع��دلت  زي���ادة 
ال����ف����ئ����ات امل�������ص���ت���ه���دف���ة، وزي��������ادة 
عدد  وزي���ادة  امل�صتخدمني،  ق��اع��دة 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ، وع���دم وجود 
للموظفني  داخلية  ات�صال  برامج 

�صمن ا�صرتاتيجيات الت�صال. 

تقدمي اخلدمات 
ن��ق��ط��ة قوة   12 ال��ت��ق��ري��ر  ح�����ص��د 
خالل  من  الرتبية  وزارة  حققتها 
امل��ع��ي��ار ال���راب���ع اخل��ا���س ب��� قنوات 
تقدمي اخلدمات ، متثلت يف وجود 
وتوقع  ح�����ص��اب  يف  ل��ل��م��رك��ز  اآل���ي���ة 
الطلب على خدمات مركز خدمة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن��ذ اأك��ت��وب��ر 2011 
ومت فيها بيان اآليات جمع البيانات، 
ال�صتيعابية،  ال���ق���درة  وت��خ��ط��ي��ط 
ل��ك��ل م��رك��ز م��ن م��راك��ز الت�صال، 
وم��رك��ز خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، ويتم 
رف���ع ال��ت��ق��ري��ر ع���ن ح��ج��م الطلب 

ب�صكل دوري .
الوزارة  اأن مركز  التقرير  واأ�صاف 
ويحتل  ممتاز،  املتعاملني  خلدمة 
الطريق  ع���ل���ى  م���ت���م���ي���زا  م���وق���ع���ا 
وا�صحة  لفتات  وهناك  الرئي�صي، 
مدخل  على  الجتاهات  اإىل  ت�صري 
باأكر من  اأو داخل الردهة،  املبني 
لغة، واأخ��ري تو�صح مكان مواقف 
للمتعاملني،  املخ�ص�س  ال�صيارات 
%50 من متو�صط  ل�  التي تكفي 
وميكن  بال�صاعة،  املتعاملني  ع��دد 
لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة الو�صول 
ب�صهولة اإىل املركز بدون م�صاعدة، 
ان��ت��ظ��ار بها مقاعد  وت��وج��د رده���ة 
%80 من متو�صط عدد  ل�  تت�صع 
املتعاملني بال�صاعة. ويف هذا املعيار 
5 فر�س للتح�صني  ر�صد التقرير 
على  دليل  توفر  ع��دم  يف  تتلخ�س 
والتقارير  البيانات  من  ال�صتفادة 
ال����ت����ي ت��ع��ك�����س ح���ج���م ال���ط���ل���ب يف 
ال�صتيعابية  ال�����ق�����درة  حت����دي����د 
املنهجيات  ت��ت��ط��رق  ومل  ل��ل��م��رك��ز، 
اللكرتوين على  التحول  اأث��ر  اإىل 
خلدمات  ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
امل���ت���ع���ام���ني، وع���م���ل مركز  م���رك���ز 
اخل��دم��ة اأق���ل م��ن 7 ���ص��اع��ات، ول 
ملتعاملي  خ��ا���ص��ة  مم�����رات  ت���وج���د 
مركز اخلدمات بفئاتهم املختلفة، 
مبني  يف  متوفرة  ال�صالة  وغرفة 

لها،  ال��الزم��ة  وامل����وارد  وت�صل�صلها 
وترابطها مع املبادرات املنبثقة عن 
بتطوير  املتعلقة  الأخرى  امل�صاريع 

اخلدمات.

املتعاملون
وح�صد التقرير نقطة قوة واحده 
وفق  الرتبية  وزارة  مركز  ل�صالح 
املعيار الثاين اخلا�س ب� املتعاملني 
وجمع  بتوزيع  املركز  يقوم  حيث   ،
املتعاملني،  ر���ص��ا  من���وذج  وحت��ل��ي��ل 
املتعامل  ���ص��وت  ت��ق��ري��ر  واإ�����ص����دار 
التقرير  ر�صد  ولكن  دوري،  ب�صكل 
يف الوقت ذاته 9 فر�س للتح�صني 
بيانات  يف  تتمثل  امل��ع��ي��ار،  ه���ذا  يف 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، ح��ي��ث لح����ظ فريق 
اأن بيانات املتعاملني التي  التقييم 
تت�صمن  ول  ق��ل��ي��ل��ة،  جمعها  ي��ت��م 
البيانات الدميوغرافية مثل ال�صن 
يتوفر  ومل  اجلن�صية،  و  اجلن�س  و 
التي  البيانات،  م�صدر  على  دليل 
ر�صومات  اإع����داد  خاللها  م��ن  يتم 
خدمة  م��رك��ز  م��ت��ع��ام��ل��ي  ت�صنيف 

املتعاملني.
البيانات ل  اأن  التقرير على  واأك��د 
 50% اإىل   20% ل���  اإل  ت��ت��وف��ر 
يتم  امل����رك����ز، ومل  م��ت��ع��ام��ل��ي  م���ن 
ت���ع���ري���ف���ي موحد  ب����رق����م  رب���ط���ه���ا 
يتوفر  ول  ال����وزارة،  م�صتوي  على 
دوريه  تقارير  وج��ود  على  الدليل 
املركز  يعدها  باملتعاملني،  متعلقة 
ع��ل��ى مقايي�س  ب��ان��ت��ظ��ام وحت��ت��وي 
ومن������اذج م���وح���ده ل��ع��ر���ص��ه��ا، ومل 
املركز  ا�صتفادة  على  برهان  يوجد 
حتديد  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  روؤى  م���ن 
م�صتويات جودة اخلدمات املقدمة 
خططه  وت���ع���دي���ل  ال��ت��ح�����ص��ني،  اأو 

الت�صغيلية على اأثر ذلك .
الرتبية  مركز  اأن  التقرير  واأف���اد 
جن��ح يف حت��ق��ي��ق 3 ن��ق��اط ق���وة يف 
املعيار الثالث اخلا�س ب� اخلدمات 
اأ�صدر دليال خلدمات مركز  حيث 
املتعاملني يف يناير 2011، وعمل 
ع���ل���ى م���راج���ع���ت���ه وت���رج���م���ت���ه اإىل 
اإ�صدارة  اإع��ادة  و  الإجنليزية  اللغة 
�صياغة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ح��دي��ث��اً، 
يت�صمن  املتعاملني  خلدمة  ميثاق 
كاملقدمة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر 
وم�صوؤوليات  املتعاملني  وتوقعات 
امل���ت���ع���ام���ل���ني وق�����ن�����وات الت�������ص���ال 
امليثاق  ن�����ص��ر  ومت   ، وال���ت���وا����ص���ل 
املوقع  وع���ل���ى  اخل���دم���ة  م���رك���ز  يف 
الإل�����ك�����رتوين، واإ������ص�����دار ال������وزارة 
دليل جودة اخلدمات الذي مت من 
خالله ترجمة امليثاق اإيل عدد من 
الوزارة  وعملت  اخل��دم��ة،  معايري 
اإ�صرتاتيجية  خ��ط��ة  اأع������داد  ع��ل��ى 
لإدارة الت�صال احلكومي 2010، 
الت�صال  م���رك���ز  واإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

ومركز خدمة املتعاملني .
فر�س   10 ال����ت����ق����ري����ر  ور������ص�����د 
امل���ع���ي���ار حيث  ل��ل��ت��ح�����ص��ني يف ه����ذا 
لحظ فريق التقييم عدم اللتزام 
للخدمة  ال���ر����ص���م���ي  ب���ال���ت���ع���ري���ف 
بح�صب معايري الربنامج، ومبادرة 
�صمولية  تطوير اخل��دم��ات، وع��دم 
معايري  جلميع  ال��ر���ص��د  عمليات 
اخلدمة املعتمدة مثل : عدم ر�صد 
املعاملة  ت�صتغرقه  ال���ذي  ال��زم��ن 
���ص��ه��ادة مدر�صية  ت��ق��دمي  طلب   –
– و  ي��وم��ي عمل  مرتجمة خ��الل 
مدي تطابقها مع دليل اخلدمات.

التنفيذ،  حيز  ت��دخ��ل  مل  امل�����ص��روع 
التح�صني  م���ق���رتح���ات  وم���ع���ظ���م 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مل ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، مع 
التح�صينات  غالبية  اأن  مالحظة 
روؤي  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  مل  امل���ق���رتح���ة 
ب�صكل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  واح���ت���ي���اج���ات 
وا�صح و �صريح، ومل يتوفر الدليل 
على وجود معايري حمددة يتم من 
العمليات،  ت�صميم  اإع���ادة  خاللها 
على  ال���دل���ي���ل  امل����رك����ز  ي���ق���دم  ومل 
اأدانه  ح��ول  موحدة  تقارير  اإع���داد 
واإر�صالها  واخل��دم��ات��ي  الت�صغيلي 

دوريا اإىل الوزارة.

 املوارد الب�صرية 
وبح�صب التقرير حققت الوزارة 5 
نقاط قوة من خالل املعيار ال�صابع 
تتمثل  الب�صرية  ب��امل��وارد  املخت�س 
وتقارير  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارة  اأن  يف 
املت�صوق ال�صري وحتليل ا�صتبيانات 
ان��ت�����ص��ار مفاهيم  اأظ���ه���رت  ال��ر���ص��ا 
موظفي  ب�����ني  اخل�����دم�����ة  ث���ق���اف���ة 
املركز وانعكا�صها على �صلوكياتهم، 
وي�����ص��ت��خ��دم م��وظ��ف��ي امل��رك��ز نظام 
ال���وزارة،  يف  املعتمدة  الق��رتاح��ات 
امل�صاركة  ع��ل��ى  حت��ف��ي��زه��م  وي���ت���م 
يف  وتكرميهم  النظام،  يف  بفاعلية 
ويوجد  اق��رتاح��ات��ه��م،  تبني  ح���ال 
املوظفني  جلميع  وظيفي  و���ص��ف 
واملتطلبات  امل�������ص���وؤول���ي���ات  ي���ح���دد 
وال���ك���ف���اءات و م���وؤ����ص���رات ل�����الأداء، 
بالإ�صافة اإىل اإعداد خطة التوجيه 
لغالبية   2012 ل��ع��ام  ال��وظ��ي��ف��ي 
املوظفني، وتبنى املركز اآلية لتقيم 
�صمن  دوري  ب�صكل  املوظفني  اأداء 
مقايي�س حمددة وتقدير املوظفني 

بو�صائل متعددة.
ف����ر�����س   5 ال�����ت�����ق�����ري�����ر  ور��������ص�������د 
تتلخ�س  املجال  ه��ذا  يف  للتح�صني 
يف اأن امل�صميات الوظيفية املذكورة 
الوظيفي  ال���و����ص���ف  ب���ط���اق���ات  يف 
مبتكرة  غري  املركز  ل��دي  املعتمدة 
البطاقات  وم�������ص���ودة  مم��ك��ن��ة،  اأو 
زالت  ما  التي  اجلديدة  الوظيفية 
ال�صاعات  م��ع��دل  امل���راج���ع���ة،  ق��ي��د 
عن  تزيد  ل  للموظف  التدريبية 
تبني  م���ن  وب���ال���رغ���م  ���ص��اع��ة،   40
ال�صادر  الأداء  تقيم  نظام  ال���وزارة 
للموارد  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ن 
الب�صرية ويتم فيه حتديد اأهداف 
على  وتقيمه  للموظف  �صخ�صية 
بداأ  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  اأن  األ  اأ���ص��ا���ص��ه��ا، 
حتديد  يتم  ومل   ، حديثا  تطبيقه 
امل�صار  مل���ن���ه���ج���ي���ات  زم����ن����ي  اإط��������ار 
موظفي  م�صتوى  على  الوظيفي 
الوزارة ملعرفة مواقعهم الوظيفية 

امل�صتقبلية.

التكنولوجيا 
وذكر التقرير اأن الوزارة جنحت يف 
املتعاملني حيث  العالقة مع  اإدارة 
و�صيلة  م��ن  اأك���ر  امل��رك��ز  ي�صتخدم 
بالإ�صافة  ال��ت��ع��ام��الت،  لت�صجيل 
بيانات  ل��ت��اأم��ني  اآل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ملقمات  تعمل  بحيث  املتعاملني 
اأنظمة  و  الح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
ا�صرتداد املعلومات، املوجودة خارج 
املركز، على حفظ ملفات احتياطية 

يومية حلماية البيانات.
ور�صد التقرير 6 فر�س للتح�صني، 
الأنظمة  ت���ع���دد  اأن  ي�����رى  ح���ي���ث 
الهاتف  رق������م  ع���ل���ى  والع����ت����م����اد 

اأخر من مباين الوزارة، ول يوجد 
ويقت�صر  اإل����ي����ه،  ت�����ص��ري  لف����ت����ات 
كقناة  املتحرك  الهاتف  ا�صتخدام 
ع��ل��ى توفري  ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات 
للمتعاملني  الأ�صا�صية  املعلومات 

من خالل الر�صائل الق�صرية .

جتربه املتعاملني
وزارة  �صجلت  ال��ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ص��ب 
املعيار  ق���وة يف  ن��ق��اط   3 ال��رتب��ي��ة 
ي��ح��اك��ي جتربة  ال�����ذي  اخل���ام�������س 
تقارير  اأن  ح���ي���ث   ، امل���ت���ع���ام���ل���ني 
نتائج  وب��ع�����س  ال�����ص��ري  امل��ت�����ص��وق 
�صجالت  و  ال���ر����ص���ا  ا���ص��ت��ب��ي��ان��ات 
تنا�صق  وج�����ود  ت��ظ��ه��ر  ال�������ص���ك���اوى 
اإىل حد ما يف جت��ارب بع�س فئات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وي��ط��ب��ق امل���رك���ز عدد 
املتعلقة  اليجابية  املمار�صات  من 
احل�صول  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ب��ت��ج��رب��ة 
ومنها  اخل���دم���ة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
اإم��ك��ان��ي��ة ال���ص��ت��ف�����ص��ار م���ن خالل 
التوا�صل  ، وح�صر  متعددة  قنوات 
واإ�صدار جمموعة  واح��دة،  بنقطة 

من الأدلة والكتيبات .
واأو�صح التقرير اأن هناك 3 فر�س 
مل  حيث  املعيار  ه��ذا  يف  للتح�صني 
يتوفر الدليل على ا�صتفادة الوزارة 
املتعاملني  وت��ط��ل��ع��ات  روؤى  م���ن 
امل����رج����وة  ال���ت���ج���رب���ة  يف حت����دي����د 
العمليات،  ت�صميم  اإع�����ادة  خ���الل 
وبالرغم من وجود توجه للتحول 
اأن غالبية طلبات  اإل  الإلكرتوين، 
ت�صتدعي  اخل��دم��ة  على  احل�صول 
قيام املتعامل باحل�صور ال�صخ�صي 
املركز  اإىل مركز اخلدمة، ويطبق 
الإيجابية  امل��م��ار���ص��ات  م��ن  القليل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ج��رب��ة ال��ت��وا���ص��ل مع 
�صري  ف��������رتة  خ��������الل  امل����ت����ع����ام����ل 
الإجراءات تقت�صر ب�صكل عام على 

خدمة الر�صائل الق�صرية.

كفاءة اخلدمات 
�صجل التقرير 4 نقاط قوة ل�صالح 
الوزارة يف املعيار ال�صاد�س اخلا�س 
ب� كفاءة اخل��دم��ات والإي���داع حيث 
الداخلية  العمليات  قائمة  ح��ددت 
وحتميلها  وتوثيقها  واخل��ارج��ي��ة 
وتبنت  ال����داخ����ل����ي،  امل����وق����ع  ع���ل���ى 
لإدارة  معتمدة  منهجية  ال����وزارة 
تت�صمن  �صركائها  م��ع  ع��الق��ات��ه��ا 
م�صتويات  وت��ق��ي��م  لإدارة  م��ع��اي��ري 

اخلدمة.
التقرير  اأ���ص��اف  ذات��ه  ال�صياق  ويف 
موحده  مقايي�س  و�صع  امل��رك��ز  اأن 
م�صتوي  ع��ل��ى  اخل���دم���ي  ل�������الأداء 
دل��ي��ل ج���ودة اخلدمات،  امل��راك��ز يف 
املتعاملني،  خ��دم��ات  مركز  ودل��ي��ل 
وت��ب��ن��ى الأن���ظ���م���ة امل��ع��ت��م��دة على 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال����������وزارة  م�������ص���ت���وي 
ال�صرتاتيجي  الأداء  ب�����������اإدارة 
ال����وزارة  وت��ب��ن��ت  امل��وظ��ف��ني،  واأداء 
م���ب���ادرة ف��ر���ص��ان ال��ت��وا���ص��ل التي 
كعملية  الإب�����داع  اإدارة  م��ن  مت��ك��ن 
املوظفون  فيها  ي�صرتك  تكاملية 

واملتعاملون وال�صركاء.
التي  التح�صني  ف��ر���س  ع��دد  وب��ل��غ 
ال��ت��ق��ي��ي��م يف هذا  ر���ص��ده��ا ف���ري���ق 
ف��ر���س تلخ�صت يف  ث���الث  امل��ع��ي��ار 
اإنه على الرغم من وجود م�صاريع 
وتوثيق  ل��ت��ب�����ص��ي��ط  وم�������ب�������ادرات 
العمليات واخلدمات التي يقدمها 
املركز، اإل اأن معظم خمرجات هذا 

اأثر  للمتعاملني،  م��رج��ع��ي  ك��رق��م 
بيانات  متابعة  ق���درات  على  �صلباً 
الأنظمة  ب��ني  وت��ك��راره��ا  املتعامل، 
و�صمن النظام نف�صه وعلى قدرات 
اإ�صدار التقارير، وحتليلها واإعطاء 
ت�����ص��ور ���ص��ام��ل ع��ن ب��ي��ان��ات وروؤى 
املتعاملني ب�صكل �صمويل، وبالرغم 
امل��وظ��ف على  اإط���الع  اإمكانية  م��ن 
معامالت  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات  بع�س 
امل��ت��ع��ام��ل يف حال  ���ص��اب��ق��ة ل��ن��ف�����س 
ت��ط��اب��ق رق����م ال���ه���ات���ف، اإل اأن����ه ل 
املعامالت  ت��ت��ب��ع  ل��ل��ن��ظ��ام  مي���ك���ن 
لنف�س املتعامل والتي مت تقدميها 
ف��ى م��راك��ز اخل��دم��ات يف الإم���ارات 
الأخ���������رى. وب���ال���رغ���م م����ن وج����ود 
م����ب����ادرات ل��ل��ت��ح��ول الل���ك���رتوين 
لأعمال  الأمت���ت���ة  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإل 
امل��ك��ات��ب الأم��ام��ي��ة واخل��ل��ف��ي��ة، ما 
تدخل  ومل  ب���داي���ات���ه���ا  يف  زال������ت 
التنفيذ،  حيز  خمرجاتها  غالبية 
اأي تكامل بني الأنظمة  ول يوجد 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل�����ص��ت��خ��دم��ة فى 
املركز مع اأنظمة الوزارة اأو اإجراء 
ع��م��ل��ي��ات ت���ب���ادل ل��ل��م��ع��ل��وم��ات مع 
جهات احتادية اأخ��رى، ومل يتوفر 
الدليل على اإطالع املوظفني على 
امل����وارد  ا���ص��ت��خ��دام  �صيا�صة  وث��ي��ق��ة 
اأن  ال��ت��ق��ن��ي��ة . واأ�����ص����اف ال��ت��ق��ري��ر 
وث��ي��ق��ة امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��رف��ة التي 
اآليات  ت�صمل  ل  ال�����وزارة،  اأع��دت��ه��ا 
املعارف،  ح�صر  كيفية  يف  وا�صحة 
منها،  ال�صتفادة  بغية  ت�صنيفها  و 
ال��ت�����ص��ج��ي��ع ع���ل���ى جمع  وك���ي���ف���ي���ه 

وتبادل املعارف يف املركز.

خدمات 5 جنوم
لنجاح  ع��وام��ل   4 التقرير  خل�س 
اجل��ه��ات وامل���راك���ز ال��ت��ي ت��رغ��ب يف 
لت�صنيف  ترتقي  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
تدار�س  يف  ت��ت��م��ث��ل  جن�����وم،   5 ال����� 
ت��ط��وي��ر اخلدمات  م���ب���ادرة  وف��ه��م 
برنامج  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  الإم����������ارات 
من  يت�صمنه  مبا  بو�صوح  املتميزة 
وعنا�صر،  وحم�����اور،  ع��م��ل،  اإط�����ار 
ال����ذي  الأم�������ر  ومن��������اذج،  واأدوات 
�صيف�صي اإىل تعظيم ال�صتفادة من 
وا�صح  ت�صور  ور�صم  امل��ب��ادرة،  ه��ذه 
احلالية،  املركز  خدمات  واق��ع  عن 
متطلبات  م����ع  ت���واف���ق���ه���ا  وم������دى 

املبادرة.

تو�صيات  5
حتتاج  تو�صيات   5 التقرير  ط��رح 
ال��������وزارة لأه���م���ي���ة حتقيق  اإل���ي���ه���ا 
ك�����ف�����اءة اخل�����دم�����ة، والإب�������������داع يف 
يف  ت��ل��خ�����ص��ت  ت���ق���دمي���ه���ا،  اإدارة 
ت�صمن  وا����ص���ح���ة  م��ع��اي��ري  و����ص���ع 
ت�صميمها  اأث���ن���اء  ع��م��ل��ي��ات��ه  ج����ودة 

وا�صتخدام  ت�صميمها،  اإع�����ادة  اأو 
كمدخل  متعامليه  وتطلعات  روؤى 
التي تعتمد  املدخالت  اأ�صا�صي من 
ال��وزارة يف حت�صني وتطوير  عليها 
با�صتمرار،  وخ��دم��ات��ه��ا  عملياتها 
وحتديد  و����ص���وح  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
اخلدمات  ج�����ودة  م��ع��اي��ري  ك���ام���ل 
املتعاملني،  ت��وق��ع��ات  تغطي  ال��ت��ي 
وامل����درج����ة ���ص��م��ن م��ي��ث��اق خدمة 
التقارير  وت���وح���ي���د  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
ومنظم،  دوري  ب�صكل  واإ���ص��داره��ا 
لتحقيق  الأو�������ص������اع  وت�������ص���وي���ب 

تطلعات وروؤى املتعاملني.
                

حتديات املراكز
تواجه  حتديات   4 التقرير  ر�صد 
م�����راك�����ز خ����دم����ة امل���ت���ع���ام���ل���ني يف 
الحتادية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال������وزارات 
يف امل����رح����ل����ة امل���ق���ب���ل���ة، ت���ك���م���ن يف 
ُب���ع���د درا������ص�����ة ت��ف��ا���ص��ي��ل م���ب���ادرة 
احلكومية،  اخل�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر 
املختلفة،  واأدوات����ه����ا  وم��ف��اه��ي��م��ه��ا 
تف�صيلية  مب�����ب�����ادرات  واخل��������روج 
املحاور  تغطي متطلبات ومفاهيم 
الأ�صا�صية الثمانية، وو�صع خارطة 
ط���ري���ق ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك امل����ب����ادرات، 
امل�صاريع  م��ع  ت��رت��ب��ط  اأن  وينبغي 
وال����ربام����ج ال��ق��ائ��م��ة، ال��ت��ي تعني 
بتطوير اخلدمات، ومدى احلاجة 
اإع�����ادة  اأو  ج���دي���دة  م����ب����ادرات  اإىل 
لتعظيم  ال�صابقة  امل�صاريع  هند�صة 
واملفاهيم  امل��ب��ادئ  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 
جاءت  ال��ت��ي  والأدوات  والأف����ك����ار، 
ب���ه���ا م����ب����ادرة ت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 

احلكومية.

جهة حمايدة
ت�����ص��ك��ل ف��ري��ق ال��ت��ق��ي��ي��م م���ن جهة 
خدمة  م����رك����ز  وزار   ، حم����اي����دة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ل��������وزارة ال���رتب���ي���ة يف 
على   ،2012 اأكتوبر  من  التا�صع 
ا���ص��ت��ك��م��ال الأخ������رية جلدول  اأث����ر 
الوثائق، واإر�صالها اإىل مكتب رئا�صة 
برنامج  وانطلق  ال���وزراء،  جمل�س 
احلكومية،  ل��ل��خ��دم��ة  الإم���������ارات 
مع  تتما�صى  وت��وج��ه��ات  مبفاهيم 
حت�صني  يف  الرتبية  وزارة  اأه���داف 
للمتعاملني  خ��دم��ات��ه��ا  وت��ط��وي��ر 
م��ع��ه��ا ب��ف��ئ��ات��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة، الأم���ر 
ال�����ذي ح����دا ب����ال����وزارة ع��ل��ى تبني 
كم�صروع  ال���ربن���ام���ج،  خم���رج���ات 
وم�صاريعها  م���ب���ادرات���ه���ا  ���ص��م��ن 
بتطوير  ت��ع��ن��ي  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ووجهت  و�صكلت  فيها،  اخل��دم��ات 
الوزارة عدد من الإدارات، والفرق 
امل�صروع،  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل 
بع�س  بتنفيذ  يف  حديثا  و�صرعت 
واملبادرات  والفعاليات  الن�صاطات 

ذات العالقة.

اإحدى مراكز خدمة املتعاملني لوزارة الرتبية

وردت الكتب املدر�صية للمناطق التعليمية للعام الدرا�صي املقبل

100 مدر�صة تخ�صع لل�صيانة نهاية امتحانات الف�صل الثالث
•• دبي – حم�شن را�شد 

ال�صويدي  م���ي���ح���د  ع���ل���ي  ك�������ص���ف 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
الرتبية  وزارة  انتهاء  عن  بالإنابة 
الدرا�صي  ل��ل��ع��ام  ا���ص��ت��ع��داده��ا  م��ن 
حيث  م   2014-  2013 املقبل 
مت الن���ت���ه���اء م���ن ال��ت��ع��اق��دات مع 
الكتب  لطباعة  بالن�صبة  امل��ط��اب��ع 
لكافة املراحل الدرا�صية، لفتا اأنه 
للمناطق  الكتب  بع�س  ت��وري��د  مت 

العام  ب��داي��ة  ق��ب��ل  منها  ل��الن��ت��ه��اء 
الدرا�صي القادم، اإذ من املوؤكد وفقا 
اأنه �صيتم توريد الأثاث  لل�صويدي 
بعد اأجازة الف�صل الدرا�صي الثالث 
اإىل  ت��ه��دف  ال�����ص��ي��ان��ة  اأن  ،م��ن��وه��ا 
،وتوفري  املدر�صية  البيئة  حت�صني 
وفقا  وال�صالمة  الأم��ن  من  جانبا 

للمعايري العاملية، 
وعن الكادر التعليمي اأو�صح وكيل 
وزارة الرتبية والتعليم بالإنابة اأنه 
مت توفري الكادر التعليمي للميدان 

لباقي  ج��اري  ،وال��ع��م��ل  التعليمية 
املناطق التعليمية، 

وع�������ن ����ص���ي���ان���ة امل�������دار��������س اأف�������اد 
ال�����ص��وي��دي اأن�����ه مت الن���ت���ه���اء من 
اخلا�صة  ال�����ص��رك��ات  م���ع  ال���ع���ق���ود 
وال�صاملة  اخل��ف��ي��ف��ة  ب��ال�����ص��ي��ان��ة 
للكهرباء،واأجهزة الإنذار وطفايات 
احلرق،والأجهزة التي تخ�س اأمن 
و���ص��الم��ة ال��ط��ال��ب وال��ع��ام��ل��ني يف 
امل���در����ص���ة وامل��ك��ي��ف��ات ،م�������ص���ريا اأن 
100 مدر�صة �صيدخلون ال�صيانة 

الرتبوي ، بعد اأن مت النتهاء من 
للمعلمني  ال�صخ�صية  امل��ق��اب��الت 

داخل الدولة، 
كادر  يف  نق�س  وج���ود  اإىل  م�صريا 
امل��ع��ل��م��ني، ال����ذي م���ن ���ص��اأن��ه يعزز 
ا���ص��ت��ق��ط��اب م��ع��ل��م��ني م���ن اخل����ارج 
امليدان  يف  املعلمني  نواق�س  ل�صد 

الرتبوي للعام الدرا�صي املقبل،
وذل�����ك م���ن اإح������دى ال�����ص��ب��ل التي 
اإىل  للت�صدي  ال��وزارة  ت�صتخدمها 
يف  التعليمي  الكادر  من  نق�س  اأي 

م�صلحة  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ا  امل����دار�����س، 
الكوادر  كافة  وا�صتكمال  الطالب، 
جتنب  ال��ت��ي  والإداري�����ة  التعليمية 
اإدارات املناطق التعليمية واملدار�س 

معاناة النواق�س من املعلمني.
واأكد ميحد اأن الوزارة تراعي عددا 
املعلمني  اختيار  عند  املعايري  م��ن 
م���ن اخل������ارج ع��ل��ى راأ����ص���ه���ا جانب 
اخلربة، واملهارات التي تتنا�صب مع 
ت�صهدها  التي  التعليمية  الطفرة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 

،وخا�صة بعد مبادرة التعلم الذكي 
مدار�س  اأب���واب  تطرق  ب���داأت  التي 
ال��دول��ة ،مم���ا ج��ع��ل ال�����وزارة ت�صع 
عند  ع��ال��ي��ة  ج�����ودة  ذات  م��ع��اي��ري 

ا���ص��ت��ق��ط��اب امل��ع��ل��م��ني م���ن اخل���ارج 
ك�صروط اأ�صا�صية للقبول من اأجل 
الرتقاء باملنظومة التعليمية التي 

اأ�صا�صها املعلم .
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حماكم دبي تطلق مبادرة برق املحاكم 
•• دبي-وام:

اأطلق ق�صم الرتكات باإدارة الأحوال ال�صخ�صية يف حماكم دبي مبادرة برق املحاكم التي تهدف اإىل �صرعة 
البت يف طلبات الرتكات املقدمة ورفع ن�صبة ر�صا املتعاملني عن خدمة تنفيذ الطلبات.

اأنواع الطلبات املتعلقة بالرتكات  اأن املبادرة �صملت جميع  اإىل  واأ�صار حممد املدين رئي�س ق�صم الرتكات 
واملتوفرة على املوقع الإلكرتوين ملحاكم دبي والبالغ عددها 103 طلبات. وا�صاف اأن املبادرة خطوة اأولية 
�صباقة ورائدة على م�صتوى املحاكم لعالج عدة حتديات يف هذا ال�صاأن ومن اأبرزها تاأخر اإر�صال امللفات من 
الأر�صيف ولزيادة عدد الطلبات اإ�صافة اإىل اأن املبادرة �صتعزز جمالت تقدمي اخلدمات الفورية بالدائرة. 
اأن مبادرة برق املحاكم جاءت بعد درا�صة وحتليل للو�صع الراهن ملتطلبات خدمة العمالء  وذكر املدين 
بق�صم الرتكات ..مو�صحا اأن الدرا�صة اأ�صفرت عن توقيع اتفاقية مع قا�صي الرتكات رايق اأبو الزيت تن�س 
على عر�س الطلبات امل�صجلة فوريا دون ملفات كما �صملت التفاقية زيادة عدد ال�صالحيات الإدارية لأجل 

�صرعة تنفيذ الطلبات والقرارات على اأن يبداأ التنفيذ اعتبارا من منت�صف يونيو احلايل.

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل قن�صل اجلزائر
•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
بلوا�صع  ام�س..عبدالكرمي  الظيت  ق�صر  يف  اخليمة  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى 
على  لل�صالم  قدم  الذي  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  عام  قن�صل 
ال�صمو  �صاحب  ورح��ب  ال��دول��ة.  ل��دى  عمله  مهام  توليه  مبنا�صبة  �صموه 
حاكم راأ�س اخليمة خالل اللقاء بالقن�صل يف بلده الثاين..متمنيا له طيب 
الإقامة وتعزيز التعاون القائم بني البلدين ال�صقيقني يف خمتلف املجالت. 
ح�صر اللقاء ال�صيخ اأحمد بن �صامل القا�صمي و�صعادة �صالح اأحمد ال�صال 
الكيت  اأحمد  راأ���س اخليمة و �صعادة حممد  ال�صمو حاكم  م�صت�صار �صاحب 
امل�صت�صار يف الديوان الأمريي و�صعادة حممد عبداهلل املحرزي مدير دائرة 

واجلمارك واملوانئ يف راأ�س اخليمة. 

ويل عهد اأم القي�ين يفتتح معر�س الفن�ن الت�صكيلية ال�صابع
•• اأم القيوين -وام:

اأ�����ص����اد ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ را�����ص����د بن 
امل��ع��ال ويل عهد  را���ص��د  ب��ن  �صعود 
والدعم  ب��اله��ت��م��ام  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه  ال����ذي 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل واأخيه �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
رئي�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  واخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حكام  اأع�������ص���اء 
الم������ارات ل��ل��ح��رك��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
تفعيلها  على  واحل��ر���س  ال��دول��ة 
باعتبارها احدى م�صادر ال�صعاع 

الثقافة  وزارة  ج��ه��ود   - املجتمع 
وال�������ص���ب���اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
ورعايتها  وتنميتها  املواهب  ابراز 
احلديثة  ال�صبل  ب��ك��اف��ة  ودع��م��ه��ا 
ثقافيا  مركزا  للدولة  يكفل  مما 
رائ����دا وع��امل��ي��ا م��ن خ���الل تنظيم 
القيمة  اجلوائز  ور�صد  املعار�س 
من اأجل حتفيز املبدعني واظهار 

ابداعاتهم.
وتفقد �صمو ويل عهد اأم القيوين 
�صعود  اأحمد بن  ال�صيخ  - يرافقه 
رئي�س  ن���ائ���ب  امل���ع���ال  را�����ص����د  ب����ن 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لم�������ارة اأم 
ال��ق��ي��وي��ن وال�����ص��ي��د ع��ب��داهلل على 
الثقايف  امل��رك��ز  م��دي��ر  بوع�صيبة 
ال�����ذي  امل����ع����ر�����س  واحل���������ص����ور - 
بالتعاون  ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز  ينظمة 

للفنون  الم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
الت�صكيلية وا�صتمل على عدد من 

اللوحات والر�صومات.

مف�صل  �صرح  اىل  �صموه  وا�صتمع 
م��ن ق��ب��ل ال��ف��ن��ان��ني ع��ن العمال 
واللوحات الفنية املعرو�صة ..كما 

امل�صاركني  ال��ف��ن��ان��ني  ���ص��م��وه  ك���رم 
واع�صاء جمعية الفنون الت�صكيلية 
وكل من �صاهم يف اجناح املعر�س. 

باملجتمعات  للنهو�س  وال��ت��ن��وي��ر 
ورقيها.

وثمن �صموه - لدى افتتاحه ام�س 
معر�س الفنون الت�صكيلية ال�صابع 

باملركز الثقايف باأم القيوين التابع 
وتنمية  وال�صباب  الثقافة  ل��وزارة 

جائزة التطبيقات الذكية مبادرة جديدة للتعليم العايل

ملتقانا بالتنمية الأ�صرية ت�صت�صيف مكتب الت�صال احلك�مي 

•• ابوظبي- الفجر

اآل نهيان  حتت رعاية معايل ال�صيخ حمدان بن مبارك 
اإطالق  �صيتم  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر 
جائزة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للتطبيقات 
غداَ  وذل���ك   2014-2013 الأوىل  ال����دورة  ال��ذك��ي��ة 
يف  خليفة  جامعة  مبقر   2013 يونيو   20 اخلمي�س 

ابوظبي .
ياأتي اإطالق اجلائزة ان�صجاماً مع روؤية �صاحب ال�صمو 
الذكية  للحكومة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
والتي حدد مبوجبها مالمح حكومة امل�صتقبل وتهدف 
املراحل اجلامعية املختلفة  التي �صت�صم طلبة  اجلائزة 
وامللتحقني بكل من جامعة الإمارات العربية املتحدة و 
جامعة خليفة اإىل حتفيز وت�صجيع اجلامعات والطلبة 
تطبيقات  جم���ال  يف  مبتكرة  اإب��داع��ي��ة  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي 
ل�صمان احل�صول  املحمولة  والأجهزة  الذكية  الهواتف 
على خدمات حكومية على مدار ال�صاعة وتوفري خدمات 

خالل  من  العاملية  املعايري  اأرق��ى  وف��ق  العايل  التعليم 
رفع كفاءة اخلدمات التعليمية ودعم م�صرية التح�صني 
الدولة  يف  العايل  التعليم  قطاع  يف  امل�صتمر  والتطوير 
الإبداع  وت�صجيع  العلمي  البحث  دع��م  اإىل  بالإ�صافة 
والبتكار وامل�صاهمة يف خلق جمتمع املعرفة بغية تعزيز 
التعليم  ال�صرتاتيجية مع موؤ�ص�صات  ال�صراكات  اأوا�صر 
الطلبة  طاقات  وا�صتثمار  واخلا�صة  احلكومية  العايل 

وحثهم على التناف�س الإيجابي واملثمر. 
وتت�صمن اجلائزة فئات تطبيقات الهاتف الذكية، وفئة 
 HTML 5(( املتميزة  الإل��ك��رتوين  املوقع  خدمات 
الق�صرية  الن�صية  الر�صائل  عرب  التقنية  احللول  وفئة 

)SMS( وفئات التطبيقات الإبداعية. 
و�صهولة  والفعالية  الكفاءة  التقييم يف  وتتمثل معايري 
للمهتمني  والب���ت���ك���ار ومي��ك��ن  والإب�������داع  ال���ص��ت��خ��دام 
املوقع  مراجعة  وخليفة  الإم����ارات  جامعتي  طلبة  م��ن 
الإل����ك����رتوين ل���ل���وزارة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى اآل���ي���ة التقدمي 

واجلدول الزمني .

•• ابوظبي – الفجر

ال�صيد  اأم�س  يوم  الأ�صرية  التنمية  ا�صتقبلت موؤ�ص�صة 
الت�صال  مكتب  م��دي��ر  املن�صوري  اإب��راه��ي��م  من�صور 
يف  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة  احل��ك��وم��ي 
حكومة اأبوظبي، وذلك يف اإطار برنامج امللتقى الذي 
حتر�س من خالله املوؤ�ص�صة على لقاء كبار امل�صوؤولني 
يف اجلهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي وذلك للتعرف 
الإ�صرتاتيجية، ومبادراتها احلكومية.  على خططها 
ح�صر اللقاء �صعادة مرمي حممد الرميثي مدير عام 

موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية وكبار امل�صوؤولني فيها.
الت�صال  م��دي��ر مكتب  ا���ص��ت��ع��ر���س  امل��ل��ت��ق��ى  وخ���الل   
العام  يف  اإن�����ص��ائ��ه  منذ  املكتب  عمل  ت��ط��ور  احل��ك��وم��ي 
2011 والدور الذي يقوم به، وبني اأن املكتب يعمل 
التي  الو�صائل  ومناق�صة  الإم��ارة  مكانة  تر�صيخ  على 
احلكومة  ر�صائل  اإي�صال  ي�صمن  مبا  بالعمل  ترتقي 
القيادة  وروؤي�����ة  ين�صجم  ومب���ا  الأم���ث���ل  ال�����ص��ك��ل  ع��ل��ى 
الر�صيدة. واأ�صاف اأن املكتب يعمل على تعزيز تطبيق 
الت�صال  اإدارات  عمل  يف  املوؤ�ص�صية  احلوكمة  مبادئ 
متا�صيها  ي�صمن  مب��ا  الأداء  معايري  اأرق���ى  وتطبيق 
مع الإ�صرتاتيجية احلكومية والو�صول اإىل اجلمهور 

امل�صتهدف على ال�صكل الأمثل.
اأهم الوظائف التي يقوم بها  اأن من  وبني املن�صوري 
املكتب هي تطوير ال�صرتاتيجة الإعالمية حلكومة 
اأبوظبي، مبا يف ذلك الر�صائل احلكومية واإدارة الهوية 
اإدارة  الإعالمية والتن�صيق ودعم اجلهات احلكومية، 

ال�صمعة وغريها من الق�صايا ذات ال�صلة.
هناك  اأن  امل��ن�����ص��وري  ب��ني  املكتب  عمل  هيكلية  وع��ن 
يت�صم  عملي  ب�صكل  امل��ه��ام  تنفيذ  تتوىل  اإدارات  ع��دة 

ب��امل��ن��ه��ج��ي��ة وال��ت��ك��ام��ل، ح��ي��ث ي��ق��وم امل��ك��ت��ب بتوفري 
عملية  وتن�صيق  احلكومية  العامة  للعالقات  الدعم 
احلكومية  اجلهات  يف  الت�صال  اإدارات  بني  التوا�صل 
ومكتب الت�صال احلكومي.  كما يتوىل املكتب و�صع 
بالت�صال  اخل��ا���ص��ة  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
على  بناءا  اأبوظبي  حكومة  م�صتوى  على  احلكومي 
درا�صات وبحوث لأف�صل املمار�صات ومبا يتنا�صب مع 

حكومة اأبوظبي.
وبالإ�صافة اإىل ذلك يتوىل مكتب الت�صال احلكومي 
املجل�س  عن  ال�صادرة  الإعالمية  امل��واد  اإع���داد  مهمة 
اجلهات  دعم  اإىل  اإ�صافة  العامة  والأم��ان��ة  التنفيذي 
والتن�صيق  الإعالمية  خططها  تنفيذ  يف  احلكومية 
تن�صيق  مهمة  اأي�صا  املكتب  يتوىل  كما  بينها.   فيما 
واإن�صاء  احلكومة  م�صتوى  على  الفعاليات  وتنظيم 
جم��ت��م��ع ت��وا���ص��ل ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ت�صميم الأدوات امل�صتخدمة يف متثيل هوية اأبوظبي . 
واأ�صاف باأن املكتب قد اأطلق املنرب وهو ملتقى اأبوظبي 
اإدارات الت�صال باجلهات  لالت�صال احلكومي يجمع 
للنقا�س  فعالة  من�صة  اإيجاد  اإىل  ويهدف  احلكومية 
والتحاور يف الق�صايا ذات العالقة بال�صاأن الإعالمي 
والفر�س  التحديات  يف  والتباحث  اخل��ربات  وت��ب��ادل 
املتاحة، عالوة على ا�صت�صافة خرباء للحديث يف عدة 
التي  الناجحة  التجارب  بع�س  وا�صتعرا�س  جم��الت 

نفذتها جهات حكومية يف الإمارة.
الأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  مببادرة  املن�صوري  اأ�صاد  و 
التعرف على خمتلف  امللتقى الذي يتيح  باإقامة هذا 
اأبوظبي  اجلهود التي تقوم بها اجلهات احلكومي يف 
وتعزيز  اخل��ربات  تبادل  اأم��ام  وا�صعا  الباب  يفتح  كما 

اجلهود للو�صول اإىل الأهداف الرئي�صية .

املياه والفواكه لعمال ال�صم�س

�صرطة راأ�س اخليمة تطلق مبادرة ) �صكرا نحن معكم (

الحتاد الن�صائي العام يعقد اجتماعا ت�صاوريا ملناق�صة م�ص�دة 
ال�صرتاتيجية ال�طنية لتقدم املراأة يف الإمارات

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

الأمنية  م�������ص���وؤول���ي���ات���ه���ا  ���ص��م��ن 
والن�صانية اأطلقت القيادة العامة 
يف  متمثلة  اخليمة  راأ���س  ل�صرطة 
ب����الإدارة  وال���دوري���ات  امل���رور  اإدارة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة و 
–ق�صم  العمل  وزارة  بالتعاون مع 
براأ�س اخليمة،  العمايل  التفتي�س 
اأم�س حملة )) �صكراً نحن  �صباح 
العاملني  عن  للتخفيف  معكم(( 

و  امل�������رور  اإدارة  م���دي���ر  م��ن��خ�����س 
ال���دوري���ات ال����ذي ك���ان ع��ل��ى راأ�س 
احلملة باأن هذه املبادرة تاأتي من 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  منطلق 
ل�����ص��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى مد 
املجتمع  فئات  لكافة  امل�صاعدة  يد 
العمال وخا�صة يف  فئة  مبا فيهم 
ف�صل ال�صيف للتخفيف عنهم من 
ال�صم�س  اأ�صعة  حت��ت  العمل  عناء 
احل��ارق��ة يف مثل ه��ذا ال��وق��ت من 

العام. 

الذين يعملون يف مواقع مك�صوفة 
حتت اأ�صعة ال�صم�س.

عند  العمال  اىل  احلملة  وت��ق��دم   
العمل  م���واق���ع  يف  ل��ه��م  زي���ارت���ه���ا 
-الأ�صغال  الطرق  مثل  املك�صوفة 
- ال��ب��ل��دي��ة - ال��ك��ه��رب��اء و امل��ي��اه ، 
والبناء،  الإن�����ص��اء  ق��ط��اع  واأي�����ص��ا 
الباردة و  املياه و الع�صائر  عبوات 
الواقية  الكابات  وكذلك  الفواكه 

من حر ال�صيف. حيث
ال��ع��ق��ي��د ع��ب��د اهلل علي   واأو����ص���ح 

 و اأكد مدير اإدارة املرور والدوريات 
بني  امل�صرتك  التعاون  عمق  على 
كافة  و  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ����ص���رط���ة 
الدوائر  و  امل��وؤ���ص�����ص��ات  و  اجل��ه��ات 
احلكومية لإجناز جميع الأعمال 
امل��ج��ت��م��ع و حتقق  ت��خ�����س  ال���ت���ي 
اإ�صرتاتيجية  العام، و فق  ال�صالح 
اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
ال��ع��م��ل م���ع ال�����ص��رك��اء م���ن خالل 
ع��ق��د ال�����ص��راك��ات و ال��ت��وا���ص��ل مع 
امل�صتويني  على  املعنية  القطاعات 

العام و اخلا�س حملياً ودولياً.
و اأ�����ص����اف ال��ع��ق��ي��د م��ن��خ�����س ب���اأن 
ق��ائ��د ع���ام ال�����ص��رط��ة ي��وؤك��د دوم���اً 
اإ�صرتاتيجية  على �صرورة تطبيق 
ذل���ك من  يف  مل���ا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف احلد 
م��ن الزدح����ام امل���روري و التقليل 
امل����روري����ة، و عدد  م���ن احل������وادث 
ال��وف��ي��ات، و ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون مع 
اجل���ه���ات الأخ�����رى ل��ت��وع��ي��ة كافة 

�صرائح املجتمع..

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  العام  الن�صائي  عقد الحتاد 
ملناق�صة  ت�صاوريا  اجتماعا  الول 
الوطنية  ال�صرتاتيجية  م�صودة 
لتقدم امل��راأة يف الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة وذل����ك يف ق��اع��ة امل��ه��ا يف 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  الحت�������اد  م���ق���ر 
ال�����ص��وي��دي مديرة  ن����ورة خ��ل��ي��ف��ة 
والدكتور  العام  الن�صائي  الحت��اد 
الحتاد  م�صت�صار  املن�صور  حممد 
الن�صائي و مديري اإدارات الحتاد 
املوظفني  م���ن  وع�����دد  ال��ن�����ص��ائ��ي 
نوره  �صعادة  وق��ال��ت   . وامل��وظ��ف��ات 
امل�������راأة يف  اأن  ال�����ص��وي��دي  خ��ل��ي��ف��ة 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
كافة  يف  عظيمة  اإجن���ازات  حققت 
منا�صب  وت��ب��واأت  العمل  جم��الت 
ح�صورها  واأث��ب��ت��ت  وه���ام���ة  ع��ل��ي��ا 
كافة  ع��ل��ى  بفاعلية  وم�����ص��ارك��ت��ه��ا 
الأ�صعدة وكل ذلك حتقق بف�صل 
لدولة  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  دع����م 
للمراأة  املتحدة  العربية  الإم���ارت 
ال�صيخة  ���ص��م��و  ج���ه���ود  وب��ف�����ص��ل 
رئي�صة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
الرئي�س  ال��ع��ام  الن�صائي  الحت���اد 
الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�صة 
الإمارتية  امل����راأة  رم��ز  وال��ط��ف��ول��ة 
ول  كانت  التي  الكرمية  وقدوتها 

التي  الجن����ازات  وتقييم  ال��راه��ن 
املا�صي  ال���ع���ق���د  خ�����الل  حت��ق��ق��ت 
الثغرات والتحديات كما  ومعرفة 
مت عقد ور�س عمل مع ال�صركاء يف 
كل قطاع ملناق�صة الورقة املرجعية 
مراجعة  مت���ت  ث���م  ال��ع��الق��ة  ذات 
وتنقيح الأوراق املرجعية من قبل 
والجتماعية  القت�صادية  اللجنة 
لغرب اآ�صيا وبرنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي وحاليا مت اإعداد م�صودة 
�صمن  وم�����ن   . ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�صرتاتيجية  اإع�����داد  منهجية 
ملناق�صتها  عمل  ور�صة  عقد  اأي�صا 
الدولية  واملنظمات  ال�صركاء  مع 
واجلهات ذات العالقة ثم اعتمادها 
ال�صرتاتيجية  اإط�����الق  واأخ�����ريا 
الوطنية للمراأة يف دولة الإمارات 
واعتمادها  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ك��م��ن��ه��ج��ي��ة ع��م��ل ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات . 
ال���ه���دف من  ال��ل��م��ك��ي ان  وق���ال���ت 
توفري  ه��و  ال�صرتاتيجية  اإع���داد 
اإط������ار ع����ام وم���رج���ع���ي وار�����ص����ادي 
املوؤ�ص�صات  يف  ال����ق����رار  مل���ت���خ���ذي 
متكني  ج��ه��ود  تعزيز  ي�صمن  مب��ا 
امل����راأة يف ال��دول��ة وت��وف��ري احلياة 
الكرمية والآمنة لها كما عر�صت 
للمرتكزات  ت��و���ص��ي��ح��ي  خم��ط��ط 
ر�صم  يف  عليها  ال�صتناد  مت  ال��ت��ي 
د�صتور  واأول����ه����ا  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

امل���راأة  زال���ت حت��ر���س على متكني 
وتطوير قدراتها يف كافة امليادين 
والقطاعات . و�صكرت �صعادة نورة 
البحوث  اإدارة  ال�صويدي  خليفة 
والتنمية يف الحتاد الن�صائي العام 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ب��ن��اءة يف اإع���داد 
لتقدم  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
تنظيم  على  �صكرتهم  كما  امل����راأة 
مبادرة  اأن���ه���ا  م��ع��ت��ربة  الج��ت��م��اع 
ط��ي��ب��ة م��ن��ه��م ك��م��ا وج���ه���ت دع���وة 
الن�صائي  اإدارات الحتاد  كافة  اإىل 
به  تعمل  اأ���ص��ب��وع��ي  ل��ق��اء  لتنظيم 
اأهم  عر�س  على  الإدارات  اإح���دى 
 . امل�صتقبلية  وخططها  اإجنازاتها 
اللمكي  اأح��الم  من جهتها قدمت 
والتنمية  ال��ب��ح��وث  اإدارة  م��دي��رة 
ال�صرتاتيجية  ع��ن  عامة  خلفية 
حيث  م��ن  امل����راأة  لتقدم  الوطنية 
اإىل  م�صرية   .. والر�صالة  ال��روؤي��ة 
ل�صرتاتيجيات  املفاهيمي  الإط��ار 
 . امل����راأة  امل����راأة واإىل عاملية ح��ق��وق 
اإعداد  اللمكي منهجية  واأو�صحت 
اأنه مت  اإىل  ال�صرتاتيجية منوهة 
اإعداد  يف  ت�صاركية  منهجية  اتباع 
الوطنية  ال�صرتاتيجية  وتطوير 
العربية  الم���������ارات  يف  ل���ل���م���راأة 
امل���ت���ح���دة م��ن��ه��ا اإع��������داد درا�����ص����ات 
حماور  م��ن  حم��ور  لكل  مرجعية 
 2002 الوطنية  ال�صرتاتيجية 
ال���وق���وف ع��ل��ى الو�صع  اأج����ل  م��ن 

وروؤي������ة ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة 2021 واتفاقية 
الق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز 
امل��راأة ثم الأه��داف التنموية  �صد 
واملعاهدات  والتفاقيات  لالألفية 
وكذلك  والإق���ل���ي���م���ي���ة  ال���دول���ي���ة 
وا�صرتاتيجية   15 ب��ك��ني  م��ن��ه��اج 
ال����ن����ه����و�����س ب��������امل��������راأة ال���ع���رب���ي���ة 
وا�صرتاتيجيات احلكومات املحلية 
املواطن  و���ص��ل��وك��ي��ات  وث��ي��ق��ة  ث���م 
�صرحت منهجية  ث��م   . الإم��ارات��ي 
واأولويات  امل���راأة  احتياجات  تلبية 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ث��ل يف 
اأرب��ع��ة حم���اور ه��ي احل��ف��اظ على 
واملكا�صب  الجن������ازات  ا���ص��ت��دام��ة 
بناء  يف  وال����ص���ت���م���رار  امل��ت��ح��ق��ق��ة 
امل���راأة مب��ا ي�صمن تو�صيع  ق���درات 
ن��ط��اق م�����ص��ارك��ت��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة ثم 
الجتماعي  الن�صيج  احلفاظ على 
ومتا�صكه من خالل تكامل الأدوار 
لبناء جمتمع  وامل���راأة  الرجل  بني 
قوي متما�صك وقادر على مواكبة 
التغريات امل�صتجدة وكذلك توفري 
الكرمية والرفاه  مقومات احلياة 
اجلودة  عالية  باأ�ص�س  الجتماعي 
ثم تنمية روح الريادة وامل�صوؤولية 
الإماراتية  امل����راأة  مكانة  وت��ع��زي��ز 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف 
ال�صياق  اإىل  اللمكي  وت��ط��رق��ت   .
الإمارت  يف  امل��راأة  لو�صع  الوطني 

خمتلف  يف  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
التحديات  اإىل  م�صرية  امل��ج��الت 
لتمكني  امل�صتجدة  والح��ت��ي��اج��ات 
املراأة يف الإمارات العربية املتحدة 
ال�صرتاتيجية  و����ص���ح���ت  ك���م���ا 
املراأة يف المارات  الوطنية لتقدم 
وذكرت   2021 املتحدة  العربية 
اأنه �صيتم و�صع اآليات عمل ل�صمان 
ال�صرتاتيجية  وم��ت��اب��ع��ة  تنفيذ 
العام  الن�صائي  الحت���اد  قبل  م��ن 
وال�صركاء  �صركائه  م��ع  بالتعاون 
ال���داع���م���ون م���ن ك���اف���ة ال������وزارات 
واملحلية  الحت���ادي���ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
ذات  امل���دين  املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات 
الجتماع  خ���ت���ام  ويف   . ال��ع��الق��ة 
حيث  احل�������ص���ور  ب����ني  ح������وار  دار 
م�صودة  ح��ول  مالحظاتهم  اأب���دوا 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م���وؤك���دي���ن على 
�صرورة وجود اإح�صائيات وبيانات 
ت�����ص��م��ل جميع  امل�������راأة  خ��ا���ص��ة يف 
املجالت كما وزعت اإدارة البحوث 
على  امل�����ص��ودة  م��ن  ن�صخ  والتنمية 
بتلقي  ورح��ب��ت  الإدارات  م��دي��ري 
من  اأ�صبوع  خ��الل  مالحظات  اأي 
اإ�صافتها  تتم  كي  الجتماع  تاريخ 
ليتم  ال�صرتاتيجة  م�صودة  على 
ملوؤ�ص�صات  اإر����ص���ال���ه���ا  ذل����ك  ع��ق��ب 
املجتمع املدين بهدف اإ�صراكهم يف 
ال�صرتاتيجية  هذه  مالمح  ر�صم 

ل�صمان تنفيذها لحقا . 



م�ؤ�ص�صة خليفة لالأعمال الن�صانية تطلق برناجمها الرم�صاين لإفطار ال�صائم بتقدمي ملي�ن و 760 الف وجبة
•• ابوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  اطلقت 
الإن�صانية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  ال 
ب���رن���اجم���ه���ا ال�������ص���ن���وي لإف����ط����ار 
ال�صائمني يف �صهر رم�صان املبارك 
بتقدمي مليون و760 الف وجبة 
رم�صانية هذا العام يف جميع انحاء 
���ص��ع��ادة حممد  ال���دول���ة . واع���ل���ن 
حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ص�صة 
خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
الن�صانية ان الربنامج الرم�صاين 
الرابع  املوؤ�ص�صة للعام  الذي تنفذه 
ع���ل���ى ال����ت����وايل م����ن اك�����رب واجن����ح 
الربامج على م�صتوى العامل �صواء 
من حيث الكم او النوع . وق��ال يف 
موؤ�ص�صة  عقدته  �صحفي  م��وؤمت��ر 
خ��ل��ي��ف��ة ق��ب��ل ظ��ه��ر ام�������س بفندق 
دو�صت ثاين بابوظبي ان الربنامج 
ي��ت��م��ي��ز ع���ن غ����ريه ب��ت�����ص��غ��ي��ل نحو 
600 من ال�صر املواطنة يف اعداد 
لل�صائمني  الرم�صانية  الوجبات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة لهذه 
على  ت�صجيعهن  خ��الل  من  ال�صر 
اإعداد وجبات اإفطار ال�صائمني يف 
جميع اأنحاء الدولة وتوفري الدعم 

ال�صروط ال�صحية يف اعداد وجبات 
تاكدت  اللجان  ه��ذه  وان  الف��ط��ار 
مت��ام��ا يف ال�����ص��ن��وات ال�����ص��اب��ق��ة ان 
ال�صر املواطنة كانت على م�صتوى 
بال�صروط  الل�����ت�����زام  م����ن  رف���ي���ع 
ال�صحية كما ح�صلت جميع ال�صر 
اتقان  م����ن  ع���ال���ي���ة  ع���ل���ى درج�������ات 
العمل . وق��ال ان��ه يف اإط��ار مبادرة 
ه���ذا ال��ع��ام ���ص��ت��وزع امل��وؤ���ص�����ص��ة 58 
اإفطار  وج��ب��ة  وج��ب��ة  و700  ال��ف��ا 
الدولة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ي��وم��ي��ا 
وجبة  ال��ف  و760  مليونا  لتبلغ 
خالل ال�صهر الف�صيل وي�صل عدد 
 587 امل�صاركة  الم��ارات��ي��ة  الأ���ص��ر 
اأ�صرة من كافة اأنحاء الدولة. واكد 
ان��ه بعد الإق��ب��ال وال��ن��ج��اح الهائل 
الذي حققته مبادرة ت�صغيل ال�صر 
فاإن   2010 ع���ام  م��ن��ذ  امل��واط��ن��ة 
اكت�صبت زخما كبريا  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
الدولة  اأنحاء  جميع  يف  لالنت�صار 
للمحافظة  املوؤ�ص�صة  و�صعت  وق��د 
على النجاح وامل�صتوى التي و�صلت 
ومعايري  ����ص���روط���ا  امل����ب����ادرة  ال���ي���ه 
العام  ه��ذا  امل�صاركة  لالأ�صر  دقيقة 
ل��ل��و���ص��ول اىل اجل������ودة وم����ن ثم 
الإتقان وي�صرف على تطبيق هذه 

الهدايا  ب�صناعة  تقوم  اي�صا  انها 
ودعا  الرتاثية  وامل���واد  وال��زخ��ارف 
اىل  ال���دول���ة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات  جميع 
دع���م ه���ذه ال����ص���ر واي���ج���اد فر�س 
ع���م���ل ل���ه���ا يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����س 
املجتمعية  الع��م��ال  يف  وا���ص��راك��ه��ا 
ل��ك��ي ي��ع��ود ع��ل��ي��ه��ا ري���ع م���ن �صنع 
يدها . وقال �صعادة حممد حاجي 
خليفة  م���وؤ����ص�������ص���ة  ان  اخل���������وري 
ل��الع��م��ال الن�����ص��ان��ي��ة ت��ب��ح��ث عن 
املواطنة  الأ���ص��ر  مل�صاعدة  الفر�س 
من خالل توفري م�صاريع اإبداعية 
وم�صتدامة توفر لهم الدعم املايل 
الطويل..  امل�����دى  ع��ل��ى  امل���ط���ل���وب 
ا�صتمرار جن��اح هذه  ب���اأن  واأ���ص��اف 
ه��و م�صدر  �صهدته  ال���ذي  امل��ب��ادرة 
و�صي�صتمر  كبريين  واع��ت��زاز  فخر 
خالل ال�صنوات القادمة كما �صت�صع 
الروابط  لتعزيز  الأ�ص�س  املوؤ�ص�صة 
ال�صرتاتيجيني  ���ص��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
لربنامج  ال����داع����م����ني  وال������رع������اة 
م��وؤ���ص�����ص��ة خ��ل��ي��ف��ة ال���رم�������ص���اين . 
واعلن املدير العام ملوؤ�ص�صة خلليفة 
ان املوؤ�ص�صة �صتقدم ع�صرات اللف 
الغذائية  ال��وج��ب��ات وال��ط��رود  م��ن 
دولة   50 اك��ر من  لل�صائمني يف 

الالزم لهن من اأجل تعزيز النجاح 
املجتمعي  وال���ت���ك���ات���ف  امل���ت���وا����ص���ل 
الفخر والع��ت��زاز يف  وغ��ر���س قيم 
الأ�صر املواطنة من خالل منحهن 
على  قدرتهن  يف  الثقة  من  املزيد 
املجتمع  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�����ص��اه��م��ة 
خا�صة خالل �صهر رم�صان املبارك. 
واو������ص�����ح ان�����ه ���ص��ي��ت��م م����ن خالل 
ب��رن��ام��ج ه��ذا ال��ع��ام ت��وزي��ع مليون 
من  رم�صانية  وجبة  ال��ف  و760 
خالل 110 مراكز تقام يف جميع 
انحاء الدولة وكذلك يف التجمعات 
العمالية يف كافة انحاء المارات . 
الذي  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  يف  وق���ال 
ح�صره ممثلو خم�صة من ال�صركاء 
الرعاة  من  و�صتة  ال�صرتاتيجيني 
ال�صرة  اف��راد  جميع  ان  للربنامج 
ال����وج����ب����ات  اع����������داد  ي���ع���م���ل���ون يف 
ال��رم�����ص��ان��ي��ة وه����و م���ا ي��ت��ي��ح لهم 
وافادتهم  وق��ت��ه��م  ا���ص��غ��ال  ف��ر���ص��ة 
ال����ص���رة  ان  اىل  م�������ص���ريا  م����ادي����ا 
ال�صهر  خالل  ريع  ياتيها  الواحدة 
ي�صل اىل ما بني 15 الفا اىل 20 
الف درهم . ونوه اىل وجود جلان 
�صحية تقوم بزيارة ال�صر املواطنة 
لالطالع على مدى النظافة واتباع 

ال���ك���ادر املكلف  امل��ع��اي��ري والأ���ص�����س 
الأ�صر  م��ع  والتن�صيق  ب��ال��ت��وا���ص��ل 
اأنحاء  كافة  يف  املبادرة  يف  امل�صاركة 
الدولة. واو�صح ان موؤ�ص�صة خليفة 
بن زايد لالأعمال الإن�صانية توفر 
امل��واط��ن��ة يف جميع  لالأ�صر  ال��دع��م 
للو�صول  وت�صجعها  البالد  اأنحاء 
وحتقيق  امل��������ايل  الك����ت����ف����اء  اىل 
م�صتقبل اأف�صل لأجيالهم القادمة 
اكت�صاب  ع��ل��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وت���رك���ز 
مل�صاعدة  ومثمرة  جديدة  م��ه��ارات 
التغيري  اإح���داث  ه��ذه ال���ص��ر على 
املالئم وحتقيق م�صتويات معي�صية 
العديد  تظهر  ب���داأت  وق��د  اأف�����ص��ل 
هذه  بف�صل  ال��ن��ج��اح  ق�ص�س  م��ن 
امل��ب��ادرة وال��ت��ي ع���ززت م��ن حما�س 
فريق العمل يف موؤ�ص�صة خليفة بن 
زايد ال نهيان لالعمال الإن�صانية 
و���ص��رك��ائ��ه ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني وتعد 
يف الوقت ذاته حمفزا للم�صاركني 
امل����ب����ادرة م�����ص��ت��ق��ب��ال على  يف ه����ذه 
اإحداث  املثابرة يف ت�صميمهم على 
لوكالة  ���ص��وؤال  على  وردا  التغيري. 
اذا  ان���ب���اء الم������ارات وام ح���ول م���ا 
مبهام  تقوم  املواطنة  ال�صر  كانت 
اخ����رى ب��ع��د ���ص��ه��ر رم�����ص��ان فقال 

بالتن�صيق مع �صفارات الدولة فيها 
�صتقدم  اف��ط��ار  وج��ب��ات  هناك  وان 
لل�صائمني يف بع�س الدول يف حني 
�صتقدم لخرين طرودا غذائية يف 
دول اخرى دون تفرقة بني اجلن�س 
وال���ل���ون وه���و ن��ه��ج ام���ارات���ي ثابت 
للدولة.  احلكيمة  القيادة  و�صعته 
غذائية  م�����ص��اري��ع  ان  اىل  وا����ص���ار 
وتعليمية  �صحية  واخ���رى  ك��ث��رية 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  تقيمها 
ال ن��ه��ي��ان يف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 
منها اليمن وباك�صتان وافغان�صتان 

وكلها  الكثري  وغ��ريه��ا  وفل�صطني 
�صعوبها  م�������ص���اع���دة  اىل  ت����ه����دف 
املدير  وق��دم   . لها  العون  وتقدمي 
خ��ل��ي��ف��ة لالعمال  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال���ع���ام 
والتقدير  ال�������ص���ك���ر  الن�������ص���ان���ي���ة 
ل�صركائها ال�صرتاتيجيني والرعاة 
هذا  يف  املوؤ�ص�صة  ي�صاركون  الذين 
واو�صح  الكبري  الن�صاين  امل�صروع 
ان ه�����وؤلء ال�����ص��رك��اء وه����م دائ����رة 
العامة  والإدارة  البلدية  ال�صوؤون 
الطوارئ  واإدارة  امل����دين  ل��ل��دف��اع 
وموا�صالت  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��الم��ة 

اأبوظبي  ب��رتول  و�صركة  الم���ارات 
الرعاة  وكذلك  للتوزيع  الوطنية 
وجمموعة  ال��ه��الل  م�صرف  وه��م 
ب��ري��د الإم�����ارات وامل��وؤ���ص�����ص��ة العليا 
املتخ�ص�صة  القت�صادية  للمناطق 
ل��ل��غ��از و����ص���رك���ة ظبية  واحل�������ص���ن 
للتجارة العامة بجانب رعاة املوؤمتر 
ال�صحفي وهم فندق دو�صيت ثاين 
يقدمون الدعم املتوا�صل لربنامج 
وان  ال��رم�����ص��اين  خليفة  موؤ�ص�صة 
هذا الدعم له دور كبري يف حتقيق 

النجاح لهذا الربنامج . 

دائرة التنمية القت�صادية تنظم ور�صة عمل لعر�س املعايري املحدثة جلائزة دبي للتنمية الب�صرية 2013ح�صانة دورا حتتفل بتخريج الدفعة الأوىل من اأطفال الغربية 
•• الفجر- املنطقة الغربية :

نظمت ح�صانة دورا التابعة لوزارة 
ال�صوؤون الجتماعية حفل تخريج 
الدفعة الأوىل من اأطفال الغربية 
والبالغ عددهم 45 طالب وطالبه 
وطفلة  طفل   15 اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�صن  دون  الأع����م����ال  خم��ت��ل��ف  م���ن 
من  مميز  ح�صور  و���ص��ط  ال��راب��ع��ة 

اأولياء الأمور واأهايل الغربية .
تعد ح�صانة هي الأوىل من نوعها 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة وال����ت����ي مت 
الدرا�صي  العام  بداية  يف  افتتاحها 
املا�صي حتت اإ�صراف وزارة ال�صوؤون 
جمموعة  وت����ق����دم  الج���ت���م���اع���ي���ة 
والأن�صطة  ال��ربام��ج  م��ن  متميزة 
كل  م��ع  تتنا�صب  ال��ت��ي  التعليمية 
ف��ئ��ة ع��م��ري��ة وذل����ك ان��ط��الق��ا من 
طفل  تن�صئة  اإىل  الرامية  روؤيتها 
مميزا يف بيته ومدر�صته وجمتمعه 
ملا حوله ومتفاعال معه  ومكت�صف 
وم�����ص��ارك��ا وم��ع��ت��م��دا ع��ل��ى نف�صه . 
وذل���ك م��ن خ��الل ر���ص��ال��ة وا�صحة 
كاملة  ال��ف��ر���ص��ة  اإت���اح���ة  يف  ت�صهم 
الطفل  ق���درات  وتنمية  لكت�صاف 
ب��ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة وتوفري 
بيئة داف��ئ��ة واآم��ن��ه وحم��ف��زه حيث 

•• دبي-الفجر: 

القت�صادية  التنمية  دائرة  تنظم 
ع��م��ل متخ�ص�صة  ور���ص��ة  دب���ي  يف 
حول معايري جائزة دبي للتنمية 
حتديثها  مت  ال����ت����ي  ال���ب�������ص���ري���ة 
والتميز  اجل����ودة  اإدارة  ق��ب��ل  م��ن 
امل��وؤ���ص�����ص��ي ل��ل��م��ت��ق��دم��ني اجل���دد 
وتهدف  اجل���ائ���زة.  يف  ل��ل��رت���ص��ي��ح 
اق����ت���������ص����ادي����ة دب�������ي م�����ن خ����الل 
ور���ص��ة ال��ع��م��ل اإىل ال��و���ص��ول اإىل 
اأك����رب ق���در مم��ك��ن م���ن قطاعات 
اجلائزة  نطاق  وتو�صيع  الأعمال، 
العاملة  اجلن�صيات  جميع  لت�صم 
امل���وؤ����ص�������ص���ات وال���������ص����رك����ات يف  يف 

القطاعني احلكومي واخلا�س.
�صتقام  التي  الور�صة،  و�صيح�صر 
قرية  يف  دب���ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  مببنى 
الأع����م����ال ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني يف 
من  ع��دد   ،2013 يوليو  و2   1
التنفيذيني  وامل����دراء  امل�����ص��وؤول��ني 
من  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  اإدارات  يف 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
يف اإم�����ارة دب���ي ودول����ة الإم�����ارات، 
املقيمني  م���ن  ع���دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اجلدد يف الدورة احلالية. وت�صعى 
جائزة دبي للتنمية الب�صرية اإىل 

الذي تعتمده جائزة دبي للتنمية 
اأف�صل  الب�صرية لت�صجيع وقيا�س 

املمار�صات بني املتقدمني. 
�صيخة  ق��ال��ت  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وب���ه���ذه 
اأحمد الب�صري، مدير اإدارة التميز 
لقطاع الأعمال يف دائرة التنمية 
دبي  لعبت ج��ائ��زة  الق��ت�����ص��ادي��ة: 
رئي�صياً  دوراً  الب�صرية  للتنمية 
اأ�صا�صيات  م��ن  امل��وظ��ف  ج��ع��ل  يف 
ه��ي��ك��ل��ة ال�������ص���رك���ات، ح���ي���ث تعد 
التي  امل��ب��ادرات  اأوىل  اجلائزة من 
ت��ط��رح م��ن ق��ب��ل دائ����رة حكومية 
التميز  ت��ع��زي��ز  م�����ص��األ��ة  وت��ت��ب��ن��ى 
وتركز  الب�صرية،  امل���وارد  اإدارة  يف 
امل��وظ��ف��ني وتنمية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
الإنتاجية  حتقيق  نحو  قدراتهم 

والتميز يف ميدان العمل .
واأ�����ص����ارت ���ص��ي��خ��ة ال��ب�����ص��ري اإىل 
 4 و�صعت  اجل��دي��دة  امل��ع��اي��ري  اأن 
تقييم  اآل��ي��ة  يف  رئي�صية  عنا�صر 
اإدارة التنمية الب�صرية للمنظمات، 
وهي: القيادة، الأفراد، والنتائج، 
التميز  و�صيتم حتديد  واملجتمع. 
اللتزام،  م��ب��داأ  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ادة  يف 
وحت�صني القوى العاملة وت�صهيل 
حتقيق  �صبيل  يف  امل��وظ��ف  ج��ه��ود 
وتهدف  وغ���اي���ات���ه���م.  اأه���داف���ه���م 

املعايري اإىل تقييم املنظمات على 
اأ���ص��ا���س ب��راجم��ه��ا وم���دى جذبها 
والكفاءات  للمواهب  وتطويرها 
وال��ت��اأث��ري على  الأداء  وم��وؤ���ص��رات 
املوارد  وا�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات 
ال�صركات  تكرمي  يتم  الب�صرية.  
للتنمية  دب����ي  ب��ج��ائ��زة  ال���ف���ائ���زة 
وهم  ف��ئ��ات  ث��الث  وف��ق  الب�صرية 
فئة جائزة دبي للتنمية الب�صرية 
ال��ف��ئ��ة ال���ذه���ب���ي���ة، وج����ائ����زة دبي 
دبي  وج��ائ��زة  الب�صرية،  للتنمية 
التقديرية.  ال��ب�����ص��ري��ة  للتنمية 
التجارة،  قطاع  اجل��ائ��زة  وتغطي 
والبناء،  التحويلية،  وال�صناعة 
والرعاية  وال�صياحة،  واخلدمات، 
واخلدمات  والتعليم،  ال�صحية، 
التخ�ص�صية،  والقطاعات  املالية، 
وال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة. تهدف 
القطاع  ت�����ص��ج��ي��ع  اإىل  اجل����ائ����زة 
تنمية  يف  امل�صاركة  على  اخل��ا���س 
امل��������وارد ال��ب�����ص��ري��ة امل���واط���ن���ة يف 
ال�صركات  ع���دد  وو���ص��ل  ال���دول���ة. 
اجلائزة  يف  و�صّجلت  تدّربت  التي 
ح��ت��ي ال��ي��وم م��ا ي��زي��د ع��ن 290 
�����ص����رك����ة، يف ح�����ني و�����ص����ل ع����دد 
 35 ع��ن  يزيد  م��ا  اإىل  الفائزين 

�صركة.

املتميزة  اجلهود  وتكرمي  مكافاأة 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
الرتقاء  ���ص��ب��ي��ل  يف  واحل���ك���وم���ي 
وتعزيز  العاملة  ال��ق��وى  ب��ق��درات 
الق���ت�������ص���اد  ت���ن���م���ي���ة  دوره���������ا يف 

الوطني. 
خالل  امل�صاركني  اإط���الع  و�صيتم 
ور�صة العمل على النموذج املعتمد 
من قبل املوؤ�ص�صة الأوروبية لإدارة 
EFQM ، وال��ت��ي تعد  اجل���ودة 
واحدة من اأف�صل معايري واأنظمة 
اإدارة اجلودة على م�صتوى العامل، 
وك���ذل���ك ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م، التي 
الدويل  النموذج  من  جزء  تعترب 

ميكن لالأطفال من خاللها تعزيز 
الذات  واح����رتام  النف�س  يف  الثقة 
وت�صجيع الأطفال على الختالط 
اأقرانهم  وم����ع  ال��ب��ال��غ��ني  ك���ل  م���ع 
الأن�صطة  م��ن  جم��م��وع��ة  وت��وف��ري 
البناءة واخلالقة واملبتكرة لتطوير 
القدرات الفكرية لالأطفال وكذلك 
لتح�صني  لالأطفال  فر�س  توفري 

مهارتهم البدنية .
وم��������ن ج����ان����ب����ه����ا وج�����ه�����ت م����رية 

ح�صانة  م��دي��رة  امل���زروع���ي  م�صلم 
ال�صوؤون  وزارة  اىل  ال�����ص��ك��ر  دورا 
الجتماعية على دعمها للح�صانة 
ر�صالتها  حت��ق��ي��ق  يف  ���ص��اه��م  مم���ا 
اأن مهمة  اإىل  واأ���ص��ارت  واأه��داف��ه��ا 
احل�����ص��ان��ة ه���ي ب���ن���اء ط��ف��ل لديه 
�صلوكيات ايجابية ومهارات حياتية 
�صلوكيات  وتنمية  تطوير  ب��ه��دف 
وم����ه����ارات ال��ط��ف��ل والرت����ق����اء به 
�صحيحة  ����ص���ل���وك���ي���ات  واإك�������ص���اب���ه 

ب��ج��ان��ب جم��م��وع��ة م���ن الأه�����داف 
ال�صلوكي  الهدف  ومنها  الفرعية 
وي��ع��ن��ي ت��ع��دي��ل ���ص��ل��وك��ي��ات الطفل 
واإك�صابه �صلوكيات �صحيحة وهدف 
الطفل  تعليم  على  يعتمد  تعليمي 
جم��م��وع��ة م���ن احل����رف والأرق������ام 
عن  والجنليزية  العربية  باللغة 
ترفيهي  وه������دف  ال���ل���ع���ب  ط���ري���ق 
الداخلية  الأل����ع����اب  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
والرحالت  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واحل���ف���الت 

البن����ك الع����ربي الف���ريقي ال���دويل - فروع دولة اإلمارات العربية 

املوجودات         2011                2012
          الف درهم         الف درهم

نقد واأر�صدة لدى امل�صرف املركزي                         
لدولة المارات العربية املتحدة        80.690                626.427  

م�صتحق على البنوك الخرى         33.704                752.259
امل�صتحق على املركز الرئي�صي

 والفروع الخرى         26.014                690
قرو�س و�صلفيات                             1.513.377          1.329.811

ا�صتثمارات حمتفظ بها         83.348                53.893
ممتلكات ومعدات                            508                712

موجودات اخرى                             50.004                20.322
اجمايل املوجودات          1.787.645          2.784.114

املطلوبات
ودائع العمالء          1.073.204          1.693.746

م�صتحق للبنوك الخرى        131.301             568.311  
امل�صتحق للمركز الرئي�صي  

والفروع الخرى         183.976              100.233
مطلوبات اخرى          81.357                45.819

اجمال املطلوبات         1.469.838          2.408.109
حقوق املركز الرئي�صي

راأ�س املال املخ�ص�س         212.620             212.620 
احتياطي قانوين         39.841                45.175
احتياطي اعادة تقدير            )689(                  )170(

ارباح مرتاكمة         66.035                118.380
اجمايل حقوق املركز الرئي�صي        317.807              376.005

اجمايل املطلوبات وحقوق
 املركز الرئي�صي         1.787.645           2.784.114
احل�صابات النظامية واللتزامات الخرى        1.507.366           1.207.797

2012                2011    
الف درهم               الف درهم    

58.379               62.102 ايرادات فوائد  
)9.121(               )16.274( م�صاريف فوائد  

49.258               45.828 �صايف ايرادات فوائد   

29.774                18.740 ايرادات العمولت والر�صوم 
)221(               )198( م�صروفات العمولت والر�صوم 

29.553               18.542 �صايف ايرادات العمولت والر�صوم 

�صايف الرباح من التعامالت
11.140               3.773  بالعمالت الجنبية  

 120                 316 ايرادات ت�صغيلية اخرى  
11.260                4.089    
90.071               68.459 ايرادات ت�صغيلية  

)10.779(               )10.298( م�صاريف عاملني  
)1.452(               )1.392( م�صروفات اليجارات الت�صغيلية  

م�صروفات وا�صتهالك 
)363(               )234( املمتلكات واملعدات  

)4.179(               )2.282( م�صروفات ت�صغيلية اخرى 
- احتياطيات    -  

73.298                54.253 ربح ال�صنة قبل ال�صريبة 

)15.619(               )5.822( �صريبة الدخل  

57.679                48.431 �صايف الربح لل�صنة بعد ال�صريبة 

الي�صاحات حول البيانات املالية املتخ�ص�صة املدرجة ادناه مت ا�صتقطابها 
من الي�صاحات التف�صيلية التي �صملها تقرير مراقبي احل�صابات والتي 

تعد جزءاً من البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012.
1- ال�صكل القانوين واالن�صطة الرئي�صية:

املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  ف��روع  ال��دويل  الفريقي  العربي  البنك 
ميار�س ن�صاطة يف امارة ابوظبي ودبي بناء على رخ�صة بنك كاملة �صاردة 

من م�صرف المارات العربية املتحدة املركزي.
جمهورية  القاهرة  يف  موؤ�ص�س  الرئي�صي  املركز  الفريقي  العربي  البنك 
ومنح  ال��ودائ��ع  قبول  للفروع  الرئي�صي  الن�صاط  وي�صمل  العربية  م�صر 

القرو�س وال�صلفيات وتقدمي اخلدمات امل�صرفية التجارية للعمالء.
2- اهم ال�صيا�صات املحا�صبية:

اأ- اأ�ص�س التوحيد
احل�صابات  ا�صتبعاد  ب��ع��د  ال��ف��رع��ني  وم��ط��ل��وب��ات  م���وج���ودات  ت��وح��ي��د  ي��ت��م 
اجلارية بينهما ويتم توحيد بيان الرباح واخل�صائر بعد ا�صتبعاد اليرادات 

وامل�صروفات املقبو�صة واملدفوعة بني الفرعني.
ب- ترجمة العمالت االجنبية:

لعقود  بال�صافة  الجنبية  بالعمالت  واملطلوبات  املوجودات  ترجمة  يتم 
وب�صعر  املتحدة  العربية  الم���ارات  دراه���م  اىل  الجنبية  العمالت  ���ص��راء 
ال�صنة  العمليات خالل  امليزانية كما يتم ترجمة  بتاريخ  ال�صائد  ال�صرف 
ال�صائدة حينه  التحويل  باأ�صعار  الم���ارات   دراه��م  اىل  الجنبية  بالعملة 
ويتم حتميل ح�صاب الرباح واخل�صائر ايه ارباح او خ�صائر ناجتة عن هذه 

الرتجمة.
ج- القرو�س واملدينون املن�صاآة:

القرو�س واملدينون املن�صاآة هي القرو�س واملدينون املن�صاآة من قبل الفروع 
من خالل تقدمي الموال لأحد املدينني وهي بخالف القرو�س واملدينني 
القرو�س واملدينون  ارباح ق�صرية الجل وت�صتمل  املن�صاآة بغر�س حتقيق 
الرئي�صي  املركز  واأي��داع��ات لدى  اخ��رى  بنوك  ايداعات لدى  املن�صاآة على 
والفروع الخرى بال�صافة اىل القرو�س وال�صلفيات يتم اظهار القرو�س 
امل�صكوك  لالر�صدة  القيمة  انخفا�س  خم�ص�صات  من  �صافية  واملدينني 
وبعد  للتح�صيل  قابل  غري  باأنه  قر�س  حتديد  يتم  عندما  حت�صيلها  يف 
اخل�صارة  حتديد  وبعد  ال�صرورية  القانونية  الج����راءات  كافة  ا�صتنفاد 

النهائية يتم حذف القر�س مبا�صرة .
د- املمتلكات واملعدات:

وخ�صائر  املرتاكم  ال�صتهالك  ناق�صا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
املمتلكات  تكلفة  ب��ح��ذف  ال���ص��ت��ه��الك  احت�صاب  وي��ت��م  القيمة  انخفا�س 
واملعدات على اق�صاط مت�صاوية على مدى العمال النتاجية املقدرة لها.

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية للبنك العربي الفريقي الدويل فروع 
دولة المارات العربية املتحدة  الفروع عن ال�صنة املنهية يف 31 دي�صمرب 
يف  موؤ�ص�صة  الرئي�صي  املركز  ال��دويل  الفريقي  العربي  البنك  ان   2012

القاهرة جمهورية م�صر العربية .

امل�صوؤولية اخلا�صة بكل من ادارة الفروع ومدققي احل�صابات:
وتنح�صر  الفروع  ادارة  عاتق  على  املالية  البيانات  ه��ذه  م�صوؤولية  تقع 
اعمال  على  بناء  املالية  البيانات  ال��راأي حول هذه  اب��داء  يف  م�صوؤوليتنا 

التدقيق التي قمنا بها .

ا�صا�س الراأي:
الدويل  الحت��اد  عن  ال�صادرة  الدولية  للمعايري  وفقا  بتدقيقنا   قمنا 
بحيث  تدقيقنا  وننفذ  نخطط  ان  املعايري  ه��ذه  وتق�صي  للمحا�صبني 
الأخطاء  من  خالية  املالية  البيانات  باأن  معقولة  تاأكيدات  على  نح�صل 
املادية وقد ت�صمنت اعمال التدقيق اجراء فح�س على ا�صا�س اختباري 
ل��الدل��ة امل���وؤي���دة ل��ل��م��ب��ال��غ والي�����ص��اح��ات امل���درج���ة يف ال��ب��ي��ان��ات املالية 
امل�صتخدمة  املحا�صبية  للمبادئ  تقييما  التدقيق  اع��م��ال  ت�صمنت  كما 
عر�س  تقييم  اىل  بال�صافة  الدارة  بها  قامت  التي  املهمة  والتقديرات 
البيانات املالية ب�صورة عامة هذا ونعتقد باأن تدقيقنا قد زودنا باأ�صا�س 

معقول لإبداء راأينا.

الراأي:
املادية  النواحي  كافة  ب�صورة عادلة من  املالية تعرب  البيانات  ان  براأينا 
من املركز املايل للبنك العربي الفريقي الدويل - فروع دولة المارات 
ن��ت��ائ��ج عملياته  وك��ذل��ك  دي�����ص��م��رب 2012   31 ك��م��ا يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ذلك  املنتهية يف  لل�صنة  النقدية  وتدفقاته  ملكيته  والتغريات يف حقوق 
التاريخ وذلك وفقا ملعايريالتقارير املالية الدولية ال�صادرة عن جمل�س 

معايري املحا�صبة الدولية .

اأمور اأخرى:
كما اننا نوؤكد انه قد مت م�صك دفاتر حما�صبية منظمة من قبل الفروع 

واأن البيانات املالية تتفق مه ما جاء يف تلك ال�صجالت .

كي بي اأم جي 
16 مار�س 2013

امليزانية العمومية 
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان االيرادات
تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلنياي�صاحات حول البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012
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اإعــــــــــالن
بر�صتيج  ال�ص�����ادة/خمترب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1191374:لال�صنان ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خالد حممد علي �صلطان احلمادي )%51(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف مبخوت احمد مبخوت حم�صن عمران الهاجري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
العربي  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1186253:الرتكي  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح احمد غلوم احلمادي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح احمد احلمادي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
امل�صاريع  ال�ص�����ادة/دار  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1483934:الوطنية ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
finance house holding LLC ا�صافة دار التمويل القاب�صة ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
FINANCE HOUSE PSC حذف دار التمويل �س.م.ع

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القرن لال�صتثمار 

CN 1097666:ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
finance house holding LLC ا�صافة دار التمويل القاب�صة ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
FINANCE HOUSE PSC حذف دار التمويل �س.م.ع

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
انفوتراك  ال�ص�����ادة/�صريت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1143081:تيليماتيك�س لالنظمة ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 6*3 اىل 0.50*0.20
تعديل ا�صم جتاري:من/�صريت انفوتراك تيليماتيك�س لالنظمة ذ.م.م 

CERT INFOTRACK TELEMATICS SYSTEMS LLC

اىل/�صريت تيليماتيك�س لالنظمة ذ.م.م 
CERT TELEMATICS SYSTEMS LLC

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القاهرة 

للنجارة اليدوية
رخ�صة رقم:CN 1187879 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
اخلط  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صاخن للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1019164 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عماد ح�صيب مكارم )%49(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عامر فهمي خالد الطيطي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبد الكرمي فهمي خالد الطيطي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل خط ال�صماء لكوي 

املالب�س رخ�صة رقم:CN 1061379 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*2
تعديل ا�صم جتاري:من/حمل خط ال�صماء لكوي املالب�س

SKY LINE DRESS IRONING SHOP

اىل/م�صبغة خط ال�صماء  
SKY LINE LAUNDRY

تعديل ن�صاط/ا�صافة غ�صيل املالب�س )9601002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
وال�صباغ   والرخام  البالط  لعمال  ال�ص�����ادة/الع�صري  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1057611 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 4.80*1

تعديل ا�صم جتاري:من//الع�صري لعمال البالط والرخام وال�صباغ
AL ASRITILES MARBLE & PAINTING WORKS

اىل/فيربك�س الع�صري ملواد البناء 
FIBREX ALASRI BUILDING MATERIALS

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة البالط - باجلملة)4663009(
تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة الرخام باجلملة)4663007(

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الدوات ال�صحية ومتديداتها - بالتجزئة)4752004(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع مواد البناء - بالتجزئة)4752034(

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات حقول ومن�صات النفط والغاز الربية والبحرية)0910018(
تعديل ن�صاط/حذف تغطية الر�صيات واجلدران بالبالط او الباركيه او الرخام او ال�صرياميك او املوزاييك)4330019(

تعديل ن�صاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين)4330003(
القت�صادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اعالن قبل �صدور الرتخي�س
ال�صوؤون التجاريةبان  التنمية القت�صادية قطاع  بهذا تعلن دائرة 
التجاري  بال�صم   CN  1028282 رقم:  التجارية  الرخ�صة 
بن  الدين  ال�صيد/عالء  وميلكها  العامة  لل�صيانة  الذهبية  �صفد 

حممد بن برهم ابو دراز عمان اجلن�صية 
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�صم التجاري اىل/باور �صتي�صن جيم
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  ايبال  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1024171 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.50*0.10

تعديل ا�صم جتاري:من/�صركة ايبال للمقاولت العامة ذ.م.م
IBLA GENERAL CONTRACTING COMPANY WLL

اىل/�صركة ايبال لل�صيانة العامة ذ.م.م
IBLA GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC

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

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

الرمي املغربي
رخ�صة رقم:CN 1226823 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطحنة 

وبقالة النور - فرع
رخ�صة رقم:CN 1119573 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

لند خلدمات النرتنت
رخ�صة رقم:CN 1376408 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
الناقة  ال�ص�����ادة/عامل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1509032:خلدمات الفراح  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مبارك حارب مبارك مطر الظاهري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فاخرة فار�س نخرية بطي ال�صام�صي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1197075 بال�صم التجاري ثناء لرتكيب 
املكيفات املركزية وال�صيانة بالغاء طلب الغاء  الرخ�صة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
للنظافة  ال�ص�����ادة/الوادي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1403015:العامة  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يو�صف خلفان علي �صليمان ال�صام�صي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبيد احمد عبيد علي البادي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
الذوق   ال�ص�����ادة/عنوان  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1504545:للمالب�س اجلاهزة  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صامل يحيى �صليمان بالعدر العامري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فتحية �صبيت �صامل �صعيد املعمري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
العامل  و�صلة  ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�صيارات ال�صلي وفروعها
رخ�صة رقم:CN 1132939  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مونديكاتيل �صم�س الدين )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
احمد عامر عبود بن حريز من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء
احمد عامر عبود بن حريز من 100% اىل %0

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

الزهراء لالملنيوم
رخ�صة رقم:CN 1136091 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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طحن�ن بن حممد يقدم واجب العزاء لآل العامري والظاهري
•• العني -وام:

قدم �صمو ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
املنطقة ال�صرقية تعازيه وموا�صاته اىل حمد حممد بالكيله 
العامري يف وفاة �صقيقته اليازية. كما قدم �صموه تعازيه اىل 
�صامل حممد بن م�صل�صي ابن الفقيدة وذلك يف منزل العائلة 
ظهر ام�س يف منطقة زاخر يف مدينة العني . كما قدم �صموه 
تعازيه وموا�صاته يف وفاة املغفور له باذن اهلل �صيف عبداهلل 
�صلطان الظاهري اىل �صقيقه �صلطان وابناء الفقيد عبداهلل 
يف  العائلة  منزل  يف  لهم  �صموه  زي��ارة  عند  و�صلطان  واأحمد 

منطقة الطوية يف العني ظهر ام�س. 

حاكم عجمان ي�صتقبل �صفري ال�ص�دان
•• عجمان -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف الديوان 
�صموه  على  لل�صالم  قدم  الذي  ال�صودان  جمهورية  �صفري  عبداحلي  ال�صديق  اأحمد  ام�س..�صعادة  �صباح  الأم��ريي 
التوفيق  لل�صفري  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  ومتنى  الدولة.  لدى  لبالده  �صفريا  عمله  فرتة  انتهاء  مبنا�صبة 
والنجاح يف مهام عمله امل�صتقبلية .. مثنيا على دوره يف تعزيز العالقات الأخوية بني دولة الإمارات وال�صودان يف 
خمتلف املجالت. من جانبه تقدم ال�صفري ال�صوداين بال�صكر اإىل دولة الإمارات حكومة و�صعبا على ما حظي به من 
حفاوة وتكرمي خالل فرتة عمله يف الدولة .. م�صريا اإىل اأن الدولة تبواأت خالل فرتة وجيزة مكانة مرموقة على 
خارطة الدول املتقدمة. ح�صر اللقاء.. معايل ال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي رئي�س ديوان �صمو حاكم 
عجمان و�صعادة حمد النعيمي مدير الديوان و�صعادة �صامل �صيف املطرو�صي نائب مدير الديوان و�صعادة طارق بن 

غليطه مدير مكتب �صمو احلاكم و�صعادة يو�صف النعيمي مدير الت�صريفات. 

حكومة عجمان االإلكرتونية توقع مذكرة تفاهم مع مايكرو�صوفت

مايكرو�ص�فت تعقد 5 ور�س عمل تعريفية باآخر احلل�ل والتطبيقات التكن�ل�جية لديها

وفد هيئات وجمعيات الهالل لدول التعاون ي�ا�صل ج�لته امليدانية مل�صاريع الدولة الإن�صانية ل�صالح الالجئني ال�ص�ريني يف الأردن

كلية الإعالم يف جامعة عجمان تختتم العام اجلامعي ب�»عزف الأنامل« 

•• عمان-وام:

وا�صل وفد هيئات وجمعيات الهالل 
الأحمر لدول جمل�س التعاون بدول 
للمرافق  امليدانية  زي��ارات��ه  اخلليج 
التي  الإن�صانية  امل�صاريع  و  احليوية 
اأق��ام��ت��ه��ا هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر يف 
الأردن لرعاية الالجئني ال�صوريني 
وب��داأت جولة   . معاناتهم  وتخفيف 
الوفد امليدانية ام�س مبدينة املفرق 
العا�صمة  ���ص��م��ال  م���رتا  ك��ي��ل��و   80
امل�صت�صفى  م����ق����ر  ح����ي����ث  ع�����م�����ان 
الذي  امل��ي��داين  الأردين  الإم���ارات���ي 
الطبية  الرعاية  اإن�صاوؤه لتوفري  مت 
ال�������الزم�������ة ل����الج����ئ����ني وحت�������ص���ني 
اأو�صاعهم ال�صحية واأقيم امل�صت�صفى 
يف مدينة املفرق لقربها من احلدود 
ال�������ص���وري���ة ح���ي���ث ل ت������زال اأع������داد 
ت�صاعد  م���ن  ال���ف���اري���ن  ال��الج��ئ��ني 
وترية الأح��داث يف �صوريا يف ازدياد 
الالجئني  و���ص��ول  لت�صهيل  وذل���ك 
اإىل  دخ��ول��ه��م  ف���ور  امل�صت�صفى  اإىل 
الأرا������ص�����ي الأردن�����ي�����ة ب��اع��ت��ب��ار اأن 
حالة  يف  ي�صلون  منهم  ال��ك��ث��ريي��ن 
خا�صة  �صديد  واإعياء  �صيئة  �صحية 
ال��ن�����ص��اء والأط���ف���ال وك��ب��ار ال�����ص��ن . 
افتتاحه  منذ  امل�صت�صفى  وا�صتقبل 
املا�صي  ال����ع����ام  م����ن  اأغ�����ص��ط�����س  يف 
األ����ف ح��ال��ة قدمت   96 اأك����ر م���ن 
ال�صحية  الرعاية  اأن��واع  جميع  لها 
بح�صب الدكتور �صيف الكعبي املدير 
التنفيذي للم�صت�صفى الذي ا�صتقبل 
الوفد اخلليجي وا�صطحبه يف جولة 
تعريفية مبرافق امل�صت�صفى وقدراته 
من  الب�صرية  وام��ك��ان��ات��ه  ال�صحية 

الأ����ص���د ���ص��ع��ف��ا وت���ف���رد ل��ه��م برامج 
الرعاية  دائ���رة  فيها  تت�صع  خا�صة 
وال��ع��ن��اي��ة يف ع���دة جم���الت . وقال 
امل��ت��ب��ع��ة يف هذا  الآل���ي���ات  اإن  دي��ف��ي��د 
الأعباء  من  الكثري  تخفف  ال�صدد 
الالجئني  عن  وال�صحية  النف�صية 
الذين ي�صلون يف حالة نف�صية �صيئة 
ق�صرية  ب�����ص��ورة  لبلدهم  لفراقهم 
ق�صوا  الذين  لأحبائهم  وفقدانهم 
يف الأحداث كما اأن هناك العديد من 
الأ�صر ت�صل وقد تقطعت اأو�صالها و 
ت�صتت اأفرادها بني النزوح الداخلي 
واللجوء اإىل الدول املجاورة . واأكد 
ال�صدد  ه���ذا  يف  تن�صق  املنظمة  اأن 
و  املخت�صة  الأردن���ي���ة  اجل��ه��ات  م��ع 
الإن�صانية  املنظمات  م��ن  ال�صركاء 
راأ�صها هيئة الهالل  الأخ��رى وعلى 
الأحمر الإماراتية التي تدعم بقوة 
.. م�صريا  املنظمة لوج�صتيا  قدرات 
بتوفري  للهيئة  ال�صخي  التربع  اإىل 
من  الالجئني  لنقل  ح��اف��الت  �صت 
احلدود اإىل املخيمات داخل الأردن.

الزعرتي  خميم  يف  ال��وف��د  والتقى 
العاملة  الدولية  املنظمات  مبمثلي 
يف امل��خ��ي��م ووق����ف م��ن خ���الل �صرح 
م��ف�����ص��ل م���ن ت��ل��ك امل��ن��ظ��م��ات على 
حقيقة الأو�صاع الإن�صانية ال�صائدة 
يف املخيم الذي ي�صم حاليا حوايل 
م�صوؤول  بح�صب  لج��ئ  األ��ف   150
املفو�صية ال�صامية ل�صوؤون الالجئني 
الذي اأكد اأن املخيم بداأ ياأخذ �صكال 
جديدا بعد اأن بداأ العمل يف اإحالل 
متطلبات  تراعي  بكرفانات  اخليام 

الالجئني يف الإيواء . 
 500 األفا و   16 وق��ال يوجد الآن 

•• عجمان ـ حممد بدير

وقعت حكومة عجمان الإلكرتونية 
م�������ذك�������رة ت�����ف�����اه�����م م�������ع ����ص���رك���ة 
مايكرو�صوفت اخلليج �صباح اأم�س 
الول، حيث مثل حكومة عجمان 
الإلكرتونية �صعادة املهند�س �صعيد 
�صيف املطرو�صي اأمني عام املجل�س 
ووقع   ، عجمان  ب��اإم��ارة  التنفيذي 
ع��ن م��اي��ك��رو���ص��وف��ت ���ص��ع��ادة جواد 
امل��دي��ر الإق��ل��ي��م��ي ل�صركة  ال��ر���ص��ا 
يف  وذل��ك   ، اخلليج  مايكرو�صوفت 
عجمان  بفندق  ون  عجمان  قاعة 

كمبين�صكي.
وق���د مت ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة خالل 
باآخر  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ال��ع��م��ل  ور������س 
احللول والتطبيقات التكنولوجية 
لدى مايكرو�صوفت ونتويز، والتي 
التنفيذي  املجل�س  برعاية  اقيمت 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان، ب��ح�����ص��ور عدد 
م���ن م������دراء وم���وظ���ف���ي ال���دوائ���ر 

احلكومية، ولزالت متار�س دورها 
من تنظيم وجت��دي��د، وت��ع��اون مع 

موؤ�ص�صات تكنولوجية خمتلفة.
ون�صت مذكرة التفاهم على تكفل 
باإقامة  اخل��ل��ي��ج  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 
يف  التكنولوجيا  ح��ول  م��وؤمت��ري��ن 
�صانعي  كبار  يح�صرهما  عجمان 
تكنولوجيا  جم������ال  يف  ال�����ق�����رار 
الدوائر  خم��ت��ل��ف  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات 
احلكومية يف عجمان خالل الفرتة 
القادمة، و�صتقوم اأي�صا بنقل ودعم 
معريف يف جمال تطوير تطبيقات 
8 يف جمال الهواتف  نظام وندوز 
الرئي�صية  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
عجمان  حكومة  قبل  م��ن  امل����زودة 
اإىل  بالإ�صافة  ه��ذا  الإلكرتونية، 
اجلهوزية  جم�����ال  يف  ال���ت���دري���ب 
حكومة  مل�صتخدمي  التكنولوجية 

عجمان الإلكرتونية املدنيني.
ك���م���ا ت���ق���ي���م م���اي���ك���رو����ص���وف���ت 5 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  عمل  ور����س 

وال�����ور������س امل����زم����ع ع���ق���ده���ا، كما 
التدريب  برامج  حل�صور  �صرتوج 
الإلكرتونية  اجلهوزية  جم��ال  يف 
بني املوظفني العاملني يف القطاع 
�صتدعم  ك��م��ا  ل��دي��ه��ا،  احل��ك��وم��ي 
جميع الربامج التدريبية املقدمة 
م��اي��ك��رو���ص��وف��ت. م���ن جانبه  م���ن 
ق���ال ���ص��ع��ادة ج����واد ال��ر���ص��ا املدير 
مايكرو�صوفت  ل�صركة  الإقليمي 
بداأت  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  اأن  اخل��ل��ي��ج 
التكنولوجية  اخل��دم��ات  بتقدمي 
مع بيل جيت�س للعامل اأجمع منذ 
والآن ومن  ع��ام��ا،   15 م��ن  اأك���ر 
خالل مايكرو�صوفت اخلليج تقوم 
الإلكرتونية  اخل���دم���ات  ب��ت��وف��ري 

للقطاع احلكومي بدولتنا.
بالعمل  للنهو�س  نطمح  واأ���ص��اف 
م��ع��ا م���ن اأج�����ل خ���دم���ة امل���واط���ن، 
حكومة  م��ع  امل�صرتك  حلمنا  وه��و 
ع��ج��م��ان، ل��ت��وف��ري اأف�����ص��ل واأج����ود 
اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة 

احل����ك����وم����ي����ة ب�������اإم�������ارة ع���ج���م���ان، 
وموظفي  م�������ص���وؤويل  م���ن  وع�����دد 

مايكرو�صوفت. 
�صيف  ���ص��ع��ي��د  م.  ����ص���ع���ادة  واأك��������د 
التفاقية  ت��وق��ي��ع  اأن  امل��ط��رو���ص��ي 
ج��اء يف ال��وق��ت ال���ذي ت��ت��اأه��ب فيه 
خطتها  لإط���الق  عجمان  حكومة 
تت�صمن  وال��ت��ي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، 
بكافة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر 

فئاتها فالإمارة.
�صمو  دور  امل��ط��رو���ص��ي  ث��م��ن  ك��م��ا 
ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي - 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي- امل�����ص��ان��د دائ���م���ا لكل 
املوؤ�ص�صات  دع�����م  ����ص���اأن���ه  م����ن  م����ا 
وت��ط��وي��ره��ا، وجتلى  احل��ك��وم��ي��ة، 
حكومة  بتاأ�صي�س  اأم��ر  ح��ني  دوره 
عجمان الإلكرتونية، والتي قامت 
بدورها بتمهيد البنى الإلكرتونية 
وت�صخري  وت��ط��وي��ره��ا،  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
ال���ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة ل���ل���دوائ���ر 

يف  والن�صاء  للمعوزين  املعلومات 
عجمان، بناًء على برنامج ال�صركاء 
مايكرو�صوفت  و�صتمد  التعلم  يف 
الطالب  ت�صتهدف  التي  براجمها 

اإىل مدار�س عجمان.
منهج  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  و���ص��ت��وف��ر 
ال��رق��م��ي حلكومة  الأم���ي���ة  حم���و 
ل�صتخدامه  الإلكرتونية  عجمان 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء دول����ة الإم�����ارات 
و�صت�صطلع  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ت�صهيل  مب��ه��م��ة  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 
بحقوق  ال���وع���ي  ع��ل��ى  ال���ت���دري���ب 
امللكية الفكرية جلميع امل�صاهمني 
حكومة  دوائ�������ر  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ني 

عجمان الإلكرتونية.
و������ص�����ت�����ق�����وم ح�����ك�����وم�����ة ع���ج���م���ان 
التن�صيق  يف  ب��دوره��ا  الإلكرتونية 
واملعنيني  ال����ق����رار  ���ص��ان��ع��ي  م����ع 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال  يف 
احلكومية  هيئاتها  خمتلف  م��ن 
حل���������ص����ور ج����م����ي����ع امل�������وؤمت�������رات 

لكل مري�س يعاين من الأمل ووطاأة 
امل�صت�صفى  اإن  وق�����ال   . ال����ظ����روف 
اخلدمات  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  اأح�����دث 
املنطقة  يف  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
ووف���ر ف��ر���س عمل لأ���ص��ح��اب املهن 
ال�صوريني  ال��الج��ئ��ني  م��ن  الطبية 
ك���الأط���ب���اء وال�����ص��ي��ادل��ة وال���ك���وادر 
ال��ت��م��ري�����ص��ي��ة الأخ�����رى و���ص��اه��م يف 
لهم  القت�صادية  الظروف  حت�صني 
اأكد الدكتور الكعبي يف  ولأ�صرهم . 
الإماراتي  امل�صت�صفى  اأن  اآخر  حمور 
املجال  يف  ���ص��راك��ات  ن�����ص��ج  الأردين 
واملوؤ�ص�صات  امل�صت�صفيات  مع  الطبي 
ت�صتقبل  ال��ت��ي  الأردن���ي���ة  ال�صحية 

املر�صى املحولني من امل�صت�صفى. 
ويف ختام جولتهم اأ�صاد اأع�صاء وفد 
الأحمر  ال��ه��الل  وجمعيات  هيئات 
باخلدمات  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 
امل�صت�صفى  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
لالجئني  الأردين  الإم��������ارات��������ي 

بح�صور  وذل�����ك  ال��ط��ب��ي��ة  ال����ك����وادر 
الأمني  ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  عيد  نعيمة 
يف  وامل�صاريع  الإغاثة  ل�صوؤون  العام 
الهالل الأحمر واأع�صاء وفد الهيئة 
�صرحا  ال��ك��ع��ب��ي  ال���دك���ت���ور  وق�����دم   .
امل�صت�صفى  داخ�����ل  ال��ع��م��ل  لآل����ي����ات 
والفئات امل�صمولة بالرعاية الطبية 
التي  امل�صت�صفى  اأق�صام  م�صتعر�صا 
تلبي  ح���ي���وي���ة  ت��خ�����ص�����ص��ات  ت�����ص��م 
وتوفر  ال�صحية  الالجئني  اأو���ص��اع 
والن�صاء  ل��الأط��ف��ال  خ��ا���ص��ة  رع��اي��ة 
وال���ف���ئ���ات الإن�������ص���ان���ي���ة الأخ��������رى . 
خدمات  اإن  التنفيذي  امل��دي��ر  وق��ال 
امل�صت�صفى ل تقت�صر على الالجئني 
فقط بل تتعداهم ل�صكان املحافظة 
الأ�صليني خا�صة ال�صرائح ال�صعيفة 
واأ���ص��ح��اب احل��اج��ات ال��ذي��ن وجدوا 
اإىل  ومتكاملة  خ��ا���ص��ة  رع��اي��ة  ف��ي��ه 
�صكنهم  اأم���اك���ن  م���ن  ق���رب���ه  ج���ان���ب 
موؤكدا اأن اأبواب امل�صت�صفى مفتوحة 

ال���ذي ي�صطلع  ال�����ص��وري��ني وال����دور 
به يف تعزيز اأوجه الرعاية والعناية 
الراهنة  ظ��روف��ه��م  يف  ب��ال��الج��ئ��ني 
ال��وف��د م��ن مدينة املفرق  . وت��وج��ه 
ال�صرحان  رب��اع  منطقة  اإىل  �صمال 
تعترب  والتي  �صوريا  مع  احل��دودي��ة 
لو�صول  الأوىل  ال��ت��ج��م��ع  ن��ق��ط��ة 
ال��الج��ئ��ني ل��ذل��ك اأق��ي��م ب��ه��ا مركز 
ا�صتقبال و فرز ت�صرف عليه املنظمة 
اأو�صح مدير  الدولية للهجرة التي 
اأن  ت���رزي  دي��ف��ي��د  ع��م��ان  مكتبها يف 
عملية ا�صتقبال وفرز الالجئني تتم 
وفق معايري دولية وبحفاوة كبرية 
تراعي ظروف الالجئني وت�صتجيب 
الأ�صا�صية  ومتطلباتهم  لرغباتهم 
ال�������ص���ح���ة وال������غ������ذاء والإي����������واء  يف 
وال�����دع�����م ال��ن��ف�����ص��ي وغ����ريه����ا من 
هذه  مثل  يف  املطلوبة  الحتياجات 
تويل  املنظمة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ظ��روف 
الإن�صانية  للفئات  خا�صا  اهتماما 
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والإعالم  املعلومات  كلية  اأقامت 
جامعة  يف  الإن�����ص��ان��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان 
حتت  طلبتها  مل�����ص��اري��ع  ��ا  م��ع��ر���صً
ع��ن��وان ع���زف الأن���ام���ل وذل����ك يف 
مقر اجلامعة مبنطقة اجلرف يف 
فعاليات  افتتاح  وح�صر  عجمان، 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  املعر�س 
اجلامعة  رئي�س  م�صاعد  عنكيط، 
وال�صوؤون  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات 

والتي  اجل��راف��ي��ك،  تخ�ص�س  يف 
مل�صاريع  ت�����ص��ام��ي��م  ب���ني  ت��ن��وع��ت 
تطوعية  وم�������ص���اري���ع  جت�����اري�����ة، 
وخ����دم����ي����ة، واأع������ق������ب ذل������ك بث 
م�������ص���اري���ع ال��ط��ل��ب��ة يف الإذاع�������ة 
اإعجاب  نالت  والتي  والتلفزيون، 
اأفكار  مل��ا اح��ت��وت��ه م��ن  احل�����ص��ور 
ج���دي���دة و اإب���داع���ي���ة، ول���ع���ل من 
الربنامج  الأف�����ك�����ار  ه�����ذه  اأب�������رز 
ال��ت��ل��ف��زي��وين ���ص��ب��اب��ي��ات ، ال���ذي 
الطالب  واإخ��راج��ه  بتقدميه  ق��ام 
الت�صوير كل  بدر داري، وك��ان يف 

ال�صريحة  ه���ذه  ي��ن��ا���ص��ب  و���ص��ل�����س 
من اجلمهور.

احل�صور  عرب  املعر�س  ختام  ويف 
عن اإعجابهم وتقديرهم مل�صتوى 
به  ظ��ه��رت  ال����ذي  ال��ف��ن��ي  الأداء 
ج��م��ي��ع امل�������ص���ارك���ات، ك��م��ا اأع����رب 
�صعادتهم  عن  امل�صاركون  الطلبة 
ب��ه��ذا امل��ع��ر���س ال����ذي ي��ت��ي��ح لهم 
م�صاريعهم  لإب���راز  قيمة  فر�صة 
تبادل  وك���ذل���ك  ل��ه��ا  وال��ت�����ص��وي��ق 
الأعمال  ح���ول  والآراء  الأف���ك���ار 

الطالبية املعرو�صة.

الثقافية، والدكتور ب�صري �صحادة، 
ل�صوؤون  اجلامعة  رئي�س  م�صاعد 
والتطوير،  وال��ت��ح��دي��ث  امل��ت��اب��ع��ة 
وال��دك��ت��ور خ��ال��د اخل��اج��ة، عميد 

الكلية.
امل���ع���ر����س ع��ل��ى عر�س  وا���ص��ت��م��ل 
خمتلف  يف  ال���ط���ل���ب���ة  م�������ص���اري���ع 
ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ك��ل��ي��ة، ك����الإذاع����ة 
وال�����ت�����ل�����ف�����زي�����ون، وال���ت�������ص���م���ي���م 
املعر�س  واب����ت����داأ  اجل���راف���ي���ك���ي. 
على  ل��الط��الع  للح�صور  بجولة 
الطلبة  �صممها  ال��ت��ي  امل�����ص��اري��ع 

الذيباين،  ا�صماعيل  الطلبة  من 
وحممد ويليو، وب�صار عبودي، ويف 
املونتاج الطالبني حذيفة توفيق، 
ويزن ال��وراق، ويف التمثيل زكريا 
�صمحان،  وا����ص���م���اع���ي���ل  حم���م���د، 
الإ�صراف  ويف  ال�صحي،  وي��و���ص��ف 
وامل��ت��اب��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��م��اد الدين 
يف  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�صو  ع��م��ر، 
الربنامج  ف��ك��رة  وت��ق��وم  ال��ك��ل��ي��ة. 
الق�صايا  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  ع���ل���ى 
العامة  واحل��ي��ات��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
�صيق  باأ�صلوب  ال�صباب  تهم  التي 

عجمان، وه��ذا جمرد حلم �صغري 
وه�������و ج�������زء م�����ن ح����ل����م ال�����دول�����ة 
دولتنا  ي���ق���ود  وال������ذي  ال�������ص���ام���ل، 
العامل،  يف  بلد  اأف�����ص��ل  ت��ك��ون  لأن 
م���ن خ����الل اأف�����ص��ل اخل���دم���ات يف 
جمال التعليم، والرعاية الطبية، 

واخلدمات احلكومية .
البلو�صي  ع���ب���داهلل  ال�����ص��ي��د  واأك�����د 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ق�����ص��م  رئ���ي�������س 
اأن  الإلكرتونية  عجمان  بحكومة 
اإط��ار حر�س  هذه املذكرة تاأتي يف 

الإلكرتونية  ع���ج���م���ان  ح���ك���وم���ة 
لتوفري  اجل����ه����ود  ت�����ص��اف��ر  ع���ل���ى 
والو�صائل  ال����ربجم����ي����ات،  ك���اف���ة 
وتدريب  احلديثة،  التكنولوجية 
ومتكني املوظفني من ا�صتخدامها 
من  م�صتجداتها،  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
اأج�����ل ت��ع��زي��ز ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل لدى 

املوؤ�ص�صات احلكومية بالإمارة.
ه��ذا وق��د مت عقد ع��دد م��ن ور�س 
احللول  ب��اآخ��ر  التعريفية  العمل 
ونتويز  ملايكرو�صوفت  التطبيقية 

ال�صرتاتيجية  اإدارة  ور���ص��ة  وه��ي 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  والأداء 
املعلومات  ل����وح����ات  خ������الل  م����ن 
والتقارير، وور�صة اإدارة حمتويات 
امل�����وق�����ع الإل�������ك�������رتوين وامل���ل���ف���ات 
وور�صة  الإلكرتونية،  واملرا�صالت 
املتعاملني  م���ع  ال���ع���الق���ات  اإدارة 
وور�صة  م��وؤ���ص�����ص��ات،  و  اأف�����راد  م��ن 
اإلكرتونياً  امل�����ص��اري��ع  وتتبع  اإدارة 
منتجات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف 

مايكرو�صوفت للمدار�س.

الأ�صهر  خ�����الل  و����ص���ي���ت���م  ك����رف����ان 
ال��ث��م��ان��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة ا���ص��ت��ب��دال جميع 

اخليام .. 
م�صريا اإىل اأن التو�صع يف الزعرتي 
ي�صتقبل  حيث  اأفقي  ب�صكل  م�صتمر 
لجئ   500 اإىل   400 م��ن  يوميا 
جديد واأن حوايل 80 يف املائة من 
املخيمات  خارج  يعي�صون  الالجئني 
����ص���واء م���ع ذوي���ه���م وم���ع���ارف���ه���م اأو 
من   . �صكنية  وح���دات  م�صتاأجرين 
ال��ر���ص��ي��د ح�صني حماد  اأك���د  ج��ان��ب��ه 
مم��ث��ل ب��رن��ام��ج ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي يف 
خميم الزعرتي اأن الربنامج يقدم 
و�صولهم  م��ن��ذ  ل��الج��ئ��ني  ال��ط��ع��ام 
وحتى  احل������دودي������ة  امل����ع����اب����ر  اإىل 
يف  ت�صكينهم  و  ت�صجيلهم  م��راح��ل 
الربنامج  اأن  اإىل  م�صريا   .. املخيم 
28 ط��ن��ا م��ن اخلبز  ي��وف��ر ي��وم��ي��ا 
من  اأك���ر  منها  ي�صتفيد  لالجئني 
لثالث  ي��وم��ي��ا  لج����ئ  األ�����ف   120
بالن�صبة  ح���م���اد  وق������ال   . وج����ب����ات 
املخيم  خ���ارج  امل��وج��ودي��ن  لالجئني 

ويعي�صون يف املدن الأردنية املختلفة 
ف���اإن ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي يوفر 
الإع��ا���ص��ة ال��ي��وم��ي��ة حل����وايل 200 
كوبونات  خ���الل  م���ن  ����ص���وري  األ����ف 
ال�صكنية  مناطقهم  يف  عليهم  ت��وزع 
م���ن مراكز  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ل�����ص��راء 
 .. م�صبقا  معها  التفاق  مت  جتارية 
م�صريا اإىل اأن تكلفة هذه الكوبونات 
تبلغ �صهريا 6 ماليني دينار اأردين 
ي���وف���ره���ا ال���ربن���ام���ج ب��ف�����ص��ل دعم 

املانحني و املجتمع الدويل . 
اآخ��ر عدد من  وزار الوفد يف حمور 
املدار�س التي ت�صرف عليها منظمة 
الأمم املتحدة للطفولة اليوني�صيف 
باملخيم ثالث مدار�س  يوجد  حيث 
وطالبة  ط��ال��ب  اآلف   4 ت�صتوعب 
امل�صتحقني  الأط���ف���ال  ع���دد  اأن  م��ع 
ل���ل���درا����ص���ة يف امل��خ��ي��م ح�����وايل 30 
املنظمة  . وق��ال م�صوؤول  األ��ف طفل 
امل��ائ��ة من  58 يف  اإن  ال��زع��رتي  يف 
�صكان املخيم تقل اأعمارهم عن 18 
اأن�صطة املنظمة يف  اإىل  �صنة م�صريا 

و  مل��ي��اه  و  التعليم  يف  تتمثل  املخيم 
ال�صرف ال�صحي وحماية الطفولة 
حتديات  متثل  جميعها  اأن  واأك���د   .
كبرية بالن�صبة للمنظمة خا�صة يف 
اأن  اإىل  امل��ي��اه منوها  ت��وف��ري  جم��ال 
م��ع��دل امل��ي��اه ال��ت��ي ي��ج��ب توفريها 
حوايل  يبلغ  املخيم  ل�صكان  يوميا 
كل  ح�صة  اأن  حيث  لرت  ماليني   4
 . ل��رتا   35 ح���وايل  يوميا  �صخ�س 
اأك��دت نعيمة عيد  ويف ختام الزيارة 
ال��ربن��ام��ج ق�صد  ه���ذا  اأن  امل���ه���ريي 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ات  اط����الع  م��ن��ه 
الأو�صاع  حقيقة  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
الطبيعة  على  لالجئني  الإن�صانية 
وت��ب��ادل اخل���ربات والأف��ك��ار والآراء 
م��ع ال�����ص��رك��اء ل��ت��وف��ري رع��اي��ة اأكرب 
ع���ل���ى حت�صني  وال���ع���م���ل  ل���الج���ئ���ني 
ظ��روف��ه��م ال��راه��ن��ة .. م�����ص��رية اإىل 
اأن الوفد �صيناق�س يف ختام جولته 
امليدانية يف الأردن التعاون والآفاق 
املوحد  الإن�صاين  للعمل  امل�صتقبلية 

جتاه الالجئني يف �صوريا.

�صاحي خلفان يرتاأ�س اجتماعا لعر�س امل�صاريع الإلكرتونية الذكية
ال��ه��وات��ف الذكية التي  وال�����ص��ك��اوى والق���رتاح���ات ع��رب 
باتت تنت�صر بني جميع �صرائح املجتمع. واأو�صح ان النهج 
تي�صري  اأج��ل  م��ن  عليه احلكومة  ���ص��ارت  ال��ذي  الأ�صيل 
اأف����راد اجل��م��ه��ور ورف���ع م�صتوى اخلدمة  ع��ل��ى  احل��ي��اة 
املقدمة عرب كب�صة زر من متلقيها يف اأي مكان واأي زمان 
دون اأن تقت�صر على فئة دون اأخرى يعد اإر�صاء ملبادئنا 
اإ�صافة  اخلدمة  على  باحل�صول  امل�صاواة  حق  يف  العليا 
وال�صهولة  بال�صرعة  املتعلقة  الأخ��رى  الأ�صا�صيات  اإىل 
الإج��رائ��ي��ة وحت��وي��ل جميع اخلدمات  الأخ���ط���اء  وق��ل��ة 
الذكية  ال��ه��وات��ف  تطبيقات  ع��رب  مفعلة  خ��دم��ات  اإىل 
بلم�صة زر.  واطلع معايل الفريق �صاحي خلفان متيم 
�صعيد بخيت  اللواء حممد  اإل��ك��رتوين من  على عر�س 
ملا مت اإجنازه من امل�صاريع اإ�صافة اإىل عدد من امل�صاريع 
الإلكرتونية يف طور النتهاء منها خالل العام اجلاري 
عرب  اجلمهور  منها  لي�صتفيد   2014 ع��ام  وم�صاريع 
الهواتف الذكية حيث قام 300 األف من اأفراد اجلمهور 
بتحميل تطبيق �صرطة دبي على هاتف الآيفون خالل 
العام  من  الأول  الربع  خالل  الآف  و10  املا�صي  العام 
دبي  ل�صرطة  ال��ع��ام  القائد  معايل  اطلع  كما  اجل���اري. 
اللكرتوين  للمركز  اللكرتوين اجلديد  امل�صروع  على 
لل�صياح  متميزة  خدمات  يقدم  ال��ذي  ال�صياحي  لالأمن 
وزائري دولة الإم��ارات على مدار ال�صاعة دون احلاجة 
املوقع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صرطة  م��راك��ز  اإىل  ال��و���ص��ول  اىل 
النرتانت  �صبكة  على  الل��ك��رتون��ي��ة  للبوابة  اجل��دي��د 
الإلكرتونية  واخل��دم��ات  للموقع  اجل��دي��دة  وامل��م��ي��زات 

التي تقدمها �صرطة دبي للموظفني. 

•• دبي-وام:

ل�صرطة  العام  القائد  الفريق �صاحي خلفان متيم  اأكد 
لبناء  12عاما  نحو  منذ  عملت  دب��ي  �صرطة  اأن  دب��ي 
ب��ي��ئ��ة اإل��ك��رتون��ي��ة ح��ا���ص��ن��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن خالل 
اأن�صئت  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  للخدمات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
من  جملة  وت�صميم  اإع���داد  مهام  وت��ول��ت   2001 ع��ام 
اأو  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  �صملت  ال��ت��ي  الأ�صا�صية  ال��ربام��ج 
تلقي طلبات اجلمهور من اأجل احل�صول على اخلدمة 
عرب جمموعة من القنوات الإلكرتونية نالت تطبيقات 
خالل  ذل��ك  ج��اء  فيها.   الأ�صد  ح�صة  الذكية  الهواتف 
تروؤ�س معاليه اجتماع امل�صاريع الإلكرتونية والذكية يف 
نائب  املزينة  مطر  خمي�س  اللواء  بح�صور  دبي  �صرطة 
مدير  بخيت  �صعيد  حممد  وال��ل��واء  دب��ى  �صرطة  ق��ائ��د 
العميد  ونائبه  الإلكرتونية  للخدمات  العامة  الإدارة 
اإدارة  مدير  املهريي  را�صد  حممد  والعقيد  فكري  ن��ادر 
واملباحث  للتحريات  العامة  ب���الإدارة  ال�صياحي  الأم��ن 
واملوارد  ال�صبكات  اإدارة  مدير  حممد  وها�صم  اجلنائية 
التقنية والأ�صتاذ بطي اأحمد بن دروي�س الفال�صي مدير 
اإدارة العالم المني والرائد مبارك علي بو�صمرة مدير 
ال�صويدي  وعواطف  املعلوماتية  ال�صبكة  مراقبة  اإدارة 
عدنان  وال��رائ��د  الإل��ك��رتون��ي��ة  التطبيقات  اإدارة  مدير 
ع��ل��ي وال���رائ���د ع��ب��داهلل امل���رزوق���ي واأ����ص���ار ال��ق��ائ��د العام 
الذكية  اإىل اخلدمات  التحول  اأهمية  اإىل  دبي  ل�صرطة 
املبتكرة خلدمة املجتمع والتحول اإىل احلكومة الذكية 
واملالحظات  الطلبات  وا�صتقبال  املعامالت  اإجن��از  عرب 
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العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/504 جتاري جزئي  

انه  بالن�صر نعلمك  العنوان  ابو رحمة    اىل املحكوم عليه/ حممد عبدالقادر حممود 
بتاريخ املوافق 2013/5/13م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:  احلو�صني  جا�صم  اح��م��د  خديجة   / ل�صالح  اع���اله 
املوثق لدى  املدعية واملدعى عليه  احل�صوري: بف�صخ عقد وكالة اخلدمات املربم بني 
التجارية  الرخ�صة  ب�صاأن   2011/1/5 بتاريخ   )1104000099( بالرقم  ال��ع��دل  كاتب 
التنمية  دائرة  ال�صادرة عن  بلو هورايزون ميديا  امل�صماة   )CN-1195205( رقم
القت�صادية يف ابوظبي بتاريخ 2011/1/6 والزمت املدعى عليه بالر�صوم  وامل�صاريف.  
لال�صتئناف  قابال  حكما    2013/6/17 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  .�صدر 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/505 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ خليفة احمد احلمادة    العنوان بالن�صر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/5/13م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�صالح / خديجة احمد جا�صم احلو�صني بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري: بف�صخ عقد وكالة اخلدمات املربم بني املدعية واملدعى عليه ب�صاأن 
امل�صماة موؤ�ص�صة خليفة احمد   )CN-1080738( الرخ�صة التجارية رقم
بتاريخ  ابوظبي  القت�صادية يف  التنمية  دائ��رة  ال�صادرة عن  الطبية   للمعدات 
2006/2/5 والزمت املدعى عليه بالر�صوم  وامل�صاريف.  .�صدر بتوقيعي وختم 
يوما   30 خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما    2013/6/17 املوافق  بتاريخ  املحكمة 

اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�صي/حممد عمر مقن�صة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/493 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/

نا�صر �صعيد عمري علي الظاهري اجلن�صية: الم��ارات    وطلب الت�صديق على 
وزينة  لتلميع  )كروز  التجاري  ال�صم  يف  :تنازل  يت�صمن  حمرر  يف  التوقيع 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�صة   ) ال�صيارات 
اىل:ح�صني  بعجمان  وال�صناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�صجل   )57623( امللف 
بان  للجميع  ليكن معلوما  الم���ارات     البلو�صي اجلن�صية:  م��راد  احمد  ح�صن 
الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/470 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ جالل عبداللطيف مول اجلن�صية: بنغالدي�س  املنفذ �صده : 
�صركة جيوتك لاللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�صية: المارات  املطلوب اعالنه: 
�صركة جيوتك لاللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى 
اأظ   وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�س  رقم 2012/1391 عمايل- م ع- �س- 
باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/27 املوافق 
او  العمالية �صخ�صيا  الكائنة باملحكمة  التنفيذ -  بادارة  الثانية  الدائرة  امام 
التنفيذ  ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات  بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

اجلربي.
 القلم املحكمة                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2892 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
املنفذ  الهند  اجلن�صية:  جوزيف  موكاليل  ماثيو  ثوما�س  التنفيذ/  طالب 
�صده : �صركة مليونري اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: �صركة مليونري 
اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/2015 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/6/27 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد 
التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة 
اعاله،  ال�صند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم املحكمة                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/221 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ خليفه جمعة بالل القبي�صي اجلن�صية: المارات املنفذ �صده 
: عبداحلكيم عطا اهلل خنيف�س اجلن�صية: �صوريا املطلوب اعالنه: عبداحلكيم 
عطا اهلل خنيف�س اجلن�صية: �صوريا       عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ 
لنظره  وحدد  رقم    الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/302 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
املنفذ  المارات  اجلن�صية:  فندقية  �صقق  ريجن�صي  رويال  التنفيذ/  طالب 
�صده : جنلفا برتومو لوبز -   جو�س ماريه �صولر برتومو اجلن�صية: ا�صبانيا  
املطلوب اعالنه: جنلفا برتومو لوبز -   جو�س ماريه �صولر برتومو اجلن�صية: 
ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  ا�صبانيا 
اأظ  وحدد  - م ت- ب-  الدعوى رقم  2012/118 جت كل  ال�صادر يف  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/24 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لنظره 
فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة 
باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/401   مد كل- م رب- اأظ

املدائن  موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  �صوريا  اجلن�صية:  كردي  عبدالعزيز  طالل  مدعي/ 
اجلن�صية:  احلو�صني  قا�صم  حممد  قا�صم  حممد  ميثلها  ولوازمها  القفال  لتجارة 
املطلوب  درهم     210000 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات 
اعالن  بالن�صر)اعادة  عنوانه:  �صوريا  اجلن�صية:  ري�س  عبدالغني  حممد   / اعالنه 
اخل�صم املدخل ن�صرا من قبل يقوم املدعى عليه حممد قا�صم- بقرار اعادة الدعوى 
للمرافعة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني 
املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء    �صباحاً 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1165   جت كل- م ر-ب- اأظ

التجارية اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: �صركة  مدعي/ موؤ�ص�صة هلب للو�صاطة 
انو فيت لالت�صالت واخرون اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: مطالبة مببلغ 
عن  اهوجا  �صمري  ميجها   -1  / اعالنهما  املطلوب  تعوي�س   + درهم   10294 وقدره 
نف�صها وب�صفتها مديرة �صركة انوفيت لالت�صالت اجلن�صية: الهند 2-�صركة انو فيت 
ان  حيث  ن�صرا(   بالحالة  بالن�صر)اعالن  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  لالت�صالت 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/2 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان     
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/6/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم اإلينا املواطني /معاذ عبداهلل احمد جابر   /الماراتي 
 ، التوثيقات  ق�صم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  اجلن�صية 

بطلب تغيري ا�صمه من )معاذ( اىل ) من�صور( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�صي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2013/62 مدين جزئي-  بني يا�س 

اىل املحكوم عليه/ ح�صني حممد م�صطفى حممد - م�صر  العنوان: بالن�صر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/7م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /جيبي مينات ا�صوكان- الهند بالتايل: حكمت 
املت�صمن  امل��وؤرخ يف 2012/9/4  البيع  ب�صحة عقد  املحكمة مبثابة احل�صوري: 
بيع املدعى عليه/ ح�صنى حممد م�صطفى حممد للمركبة رقم )52902 رمادي 
ابوظبي( ونوعها ) �صفريوليه( �صنة ال�صنع 2003 اللون احمر للمدعي/ جيبي 
مينات ا�صوكان- مع الزامه باتخاذ ما يلزم لنقل ملكية املركبة املبيعة اىل ا�صم 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  .�صدر  وامل�صاريف.  بالر�صوم  والزامه  املدعي 

املوافق 2013/6/16  
امل�صت�صار/ مبخوت �صامل الرا�صدي
قا�صي حمكمة بني يا�س البتدائية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمة بني يا�س          

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2012/444 مدين جزئي-      

ملالكها/  العامة،  وال�صيانة  للعقارات  اركاز  موؤ�ص�صة  عليها/  املحكوم  اىل 
علي احمد عبداهلل احلمادي العنوان: ن�صرا    نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/1/10م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
املحكمة  حكمت  بالتايل:  �صهيل،  ب��ن  م�صلم  ب��ن  /�صهيل  ل�صالح  اع��اله 
امل��دع��ي مبلغ  ت���وؤدي اىل  ب��ان  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  مبثابة احل�����ص��وري: 
وقدره 52650 درهم وكذلك مبلغ ثالثة الف درهم تعوي�س والزمتها 
بامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم اتعاب حماماة ورف�صت ماعدا ذلك من 

طلبات.  .�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/17  
القا�صي/ عادلد حممود ا�صماعيل   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   

يف الطلب  رقم   2-2012 اغفال 952-2011  �صخ�صية- م ر- �س - اأظ
طالب الغفال /لبنى عبدالعزيز تعلب معو�س بوكالة عبدالعزيز تعلب معو�س 
اجلن�صية: م�صر   �صد : احمد حممود احمد ح�صني اجلن�صية: م�صر    مو�صوع 
الطلب : اغفال طلبات يف الدعوى  املطلوب اعالنه:  احمد حممود احمد ح�صني 
املذكور  الطلب  اقام  الغفال  ان طالب  بالن�صر حيث  اجلن�صية: م�صر  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/2 موعدا لنظر الطلب، لذا 
فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة 
دائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  
ايام  و�صورا مل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الطلب بثالثة 

على القل. �صدر بتاريخ : 2013/6/17
الحوال ال�صخ�صية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/674   جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �صركة طريق خلدمات امل�صاحية اميان عبدالرزاق يو�صف اجلن�صية: المارات    
علي  عبداهلل  ال�صيد/  وميثلها  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  المارات  ارن  عليه:  مدعي 
مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  �صريك  وب�صفته  الكعبي  علي  را�صد 
مالية )50000 درهم( املطلوب اعالنه /ارن المارات للمقاولت العامة ذ.م.م وميثلها 
ال�صيد/ عبداهلل علي را�صد علي الكعبي وب�صفته �صريك اجلن�صية: المارات عنوانه: 
الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث 
املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
او  �صخ�صيا  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/5

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/16   جت كل  - م ر - ب- ظ ف

خمي�س  عبداهلل  عليه:  مدعي  �صوريا  اجلن�صية:  حمد  عبداهلل  مدعي/ح�صني 
وكيل  �صراكة  ف�صخ  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  املزروعي  ماجد 
خدمات املطلوب اعالنه /عبداهلل خمي�س ماجد املزروعي اجلن�صية: المارات 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
الدائرة الوىل ب� حمكمة الظفرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  مكلف باحل�صور 
ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة    - البتدائية 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/22   جت جز  - م ر - ب- ظ ف

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
المارات   اجلن�صية:  مياه  الكا�س  مياه  ب�صري  بوكالة/  للمقاولت  املرفا  مدعي/وادي 
مدعي عليه: موؤ�ص�صة الهجري للمقاولت العامة وميثلها/ حممد ابول ح�صني مزل 
درهم   5750 وقدره  مالية مببلغ  الدعوى: مطالبة  المارات مو�صوع  اجلن�صية:  علي 
ح�صني  ابول  حممد  وميثلها/  العامة  للمقاولت  الهجري  /موؤ�ص�صة  اعالنه  املطلوب 
مزل علي اجلن�صية: المارات   عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة الظفرة البتدائية 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة    -
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
  مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/62  تظلم جتاري                               
 / املتظلم  ان  الق��ام��ة مب��ا  انتونوفا  جمهول حم��ل  اري��ن��ا  ���ص��ده/  املتظلم  اىل 
اقام  لوتاه   قد  �صلطان علي  م ح وميثله: فهد  انرتنا�صيونال ليمتد �س  املايا 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على 
عري�صة رقم 2013/147 جتاري والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم 
فانت  لذا   ch.1.B.6 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2013/6/23 املوافق  الحد 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 رئي�س الق�صم                                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     

  اعادة  اعالن مدعى عليه   بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/217  مدين كلي                                 

خان  زه��ري  قانونا/  وميثلها  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ب��ردج  لندن  عليه/1-  املدعى  اىل 
ل��الت�����ص��الت املتكاملة �س  امل��دع��ي / �صركة الم����ارات  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى  اق��ام عليك  قد  احل��م��ادي    ع وميثله: عبدالعزيز عبداهلل حممد عبداهلل  م 
والر�صوم  درهم(   100113.92( وقدره  عليه مببلغ  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�صداد  وح��ت��ى  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف 
بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة   2013/7/1 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام. 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  او من ميثلك  باحل�صور  فانت مكلف  لذا   ch.1.C.15
الق��ل. ويف  ايام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�صم الق�صايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/318 تنفيذ جتاري
جمهول   ذ.م.م   دب��ي  ل��ل��م��ق��اولت  روب��ا���ص��ت  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/  موؤ�ص�صة م�صتودع احلياة لالأدوية 
وميثله: حممد ح�صن حممد البحر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 2305933( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     

اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2013/124 ا�صكالت جتارية

لوقف  جت���اري   2012/385 رق���م  التنفيذ  يف  ا���ص��ك��ال  الق�صية:  م��و���ص��وع 
�صركة/ ���ص��ده/1-  امل�صت�صكل  اع��الن��ه  -املطلوب  التنفيذية    الج����راءات 

ات�س  بي  ام  جي  هاندلينج  ماتريلز  كون�صرتك�صن  اند  مايننج  �صاندفيك 
و�صي او كا جي )�صابقا( فو�صت البني ماتريلز  هاندلنج جي ام  جمهول 
حمل القامة. مو�صوع العالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الحد 
يف  ch1B.6للنظر  بالقاعة  �صباحا   8.30 ال�صاعة   2013/6/23 املوافق 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�صورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع��اله  ال�صكال 

احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/91 جتاري جزئي                      
اىل املدعى عليهم /1- موؤ�ص�صة عنرب وكهرمان 2- احمد حممد �صرور 3- جمال ح�صني 
عنرب   جمهويل حمل القامة   مبا ان املدعي / فيلن�س كهرمان للتجارة العامة وميثله: 
عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
2013/5/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ فيلن�س كهرمان للتجارة العامة بالزام 
املدعى عليهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 28.000 درهم ) ثمانية وع�صرون الف درهما( 
والفائدة التاخريية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2012/6/12 حتى 
مقابل  درهم  خم�صمائة  ومبلغ  وم�صروفاتها  الدعوى  بر�صوم  والزمتهم  التام  ال�صداد 
اتعاب املحاماة.  حكما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  هذا  لن�صر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     

اعالن بيع  عقار بالن�صر     
فى الدعوى رقم 2011/81 تنفيذ مدين

طالب التنفيذ: ن�صال ابراهيم ابو عون   عنوانه: امارة  دبي- الكرامه- مطعم ياهال- بناية 422- �صقة 8  
-  املنفذ �صده: نا�صر احمد ح�صن اجلالبوت واخرون  عنوانه: امارة دبي- زعبيل     انه يف يوم الحد املوافق 
املو�صحة  العقار  بيع  �صيجري  اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ال�صاعة 6.00 م�صاء ويف   2013/6/30
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزايدات  الم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التي  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�صافه 
من   %20 عن  يقل  ل  تامني  ايداع  ال�صراء  راغبي   وعلى   )htt://www.emiratesauction.ae
الثمن  ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. ولكل �صخ�س غري ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة ح�صة لر�صوم املزاد ب�صرط ان ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�صاف 
املمتلكات. ح�صة يف قطعة الر�س رقم 635 الكائنة مبنطقة املزهر الوىل امل�صاحة  130.79 مرت مربع القيمة 

: 232283 مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن باحل�صور يف الق�صية التنفيذية رقم  2002/2152 تنفيذ احتادي

اىل املنفذ �صده: �صاروار ح�صني �صديقي
 عنوانه: ن�صرا

بابوظبي  الق�صاء  بدائرة  التنفيذ  ادارة  امام  باحل�صور  تخطرك 
للجل�صة املحددة يف ال�صاعة 8.30 من �صباح يوم 2013/7/8 ويف حال 
عدم احل�صور فان املحكمة �صتتخذ الجراءات القانونية املنا�صبة. 

�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/12م.
القا�صي/ ماجد عز الرجال                                                                                

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
        ادارة التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     

اعالن جمموعة اعالن بالن�صر      
                        اىل املنفذ �صدها: �صمانة لالعمال الفنية �س.ذ.م.م   مبا ان طالبي 
ب�صداد  لل��زام��ك  وذل��ك  ادن���اه-  بالك�صف  املو�صحة  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املو�صحة  املبالغ 

�صتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�صم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
377 درهم
344 درهم
377 درهم

6272 درهم
6272 درهم 
6272 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
غالب عوي�س حممد بارويز
لقمان حكيم نور الرحمن
زاهيد جميل خودا بخ�س

2013/1263 تنفيذ عمايل
2013/1264 تنفيذ عمايل
2013/6272 تنفيذ عمايل

م
1
2
3



اأخبـار الإمـارات

09

األربعاء   -  19   يونيو    2013 م    -    العـدد    10822
Wednesday    19    June     2013  -  Issue No   10822

•• اأبوظبي-الفجر:

الدم  بنك  م��ع  بالتعاون  الوطني  الحت���اد  بنك  نظم 
باأبوظبي حملة للتربع بالدم يوم 16 يونيو 2013 
يف مبنى املقر الرئي�صي للبنك وذلك تاأكيداً للمعاين 
اأفراد املجتمع.  الن�صانية وجت�صيد روح امل�صاركة بني 
كما لقت احلملة اإقباًل كبرياً، اإذ بلغ عدد املوظفني 

املتربعني اأكر من 65 متربعاً.
ال����ي����وم العاملي  وت����اأت����ي ه�����ذه احل���م���ل���ة مت��ا���ص��ي��ا م����ع 
من  ع�صر  ال��راب��ع  يف  يعقد  ال���ذي  ب��ال��دم  للمتربعني 
– الذي  العام  يونيو من كل ع��ام. وتركز حملة هذا 

للمتربعني  ال��ع��امل��ي  لليوم  ال��ع��ا���ص��رة  ال��ذك��رى  ي��واف��ق 
اإب��راز اأهمية التربع بالدم بو�صفه هبًة  – على  بالدم 
اإذك��اء الوعي  منقذًة ل��الأرواح. وتفيد هذه املنا�صبة يف 
املاأمونة  ال��دم  ومنتجات  امل��اأم��ون  ال��دم  اإىل  باحلاجة 
طواعية  ع��ن  بدمائهم  للمتربعني  ال�صكر  وت��ق��دمي 
ودون مقابل على ما يقدمونه من هبات الدم املُنِقذة 
ل�����الأرواح. ي��دع��م ب��ن��ك الحت����اد ال��وط��ن��ي ال��ع��دي��د من 
املجتمعية من خالل م�صاركته يف كثري من  الق�صايا 
وقد  باملجتمع.  اله��ت��م��ام  على  تعمل  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
رئي�س  نائب  بودوفال،  �صيفرام  ال�صيد/�صانديب  علق 
وخدمات  ال�����ص��رك��ات  ات�����ص��الت  ق��ط��اع  ادارة  وم��دي��ر 

املجتمع لدى بنك الحتاد الوطني قائاًل: اإن احلملة 
مل�صوؤوليته  الوطني  الإحت��اد  ادراك بنك  اط��ار  تاأتي يف 
الجتماعية التي يوليها كل الهتمام وتعبرياً عن روح 
التعاون املوؤ�ص�صي والقيم التي ت�صود بني اأبناء املجتمع 
ان�صاين  عمل  بالدم  التربع  اأن  اىل  بالنظر  الماراتي 
نبيل ي�صاهم يف انقاذ حياة الف املر�صى الذين هم يف 

اأم�س احلاجة اىل نقل الدم .
نهتم  اأن  ي��ج��ب علينا ج��م��ي��ع��اً  اأن���ه  ���ص��ي��ف��رام  واأ����ص���اف 
ال��ت��ي تخلق ام���اًل ج��دي��داً وت�صاعد  امل��ب��ادرات  ون��دع��م 
اأف�����ص��ل وعلى  غ��د  الكثريين وخ��ل��ق  ان��ق��اذ ح��ي��اة  على 
�صعيد امل�صوؤولية جتاه املجتمع، فقد قمنا بدور ن�صط 

من  ال��دويل  واملجتمع  املحلي  املجتمع  تنمية  دع��م  يف 
خالل امل�صاهمة يف خمتلف الأحداث التي تتعلق بدعم 
املجتمع، والتي يعد تنظيم حملة التربع بالدم جزءاً 

منها .
وقد �صارك بنك الحتاد الوطني يف ال�صنوات املا�صية 
مع  وال��ت��ع��اون  الجتماعية  الأن�صطة  م��ن  العديد  يف 
ع��ل��ى م�صتوي  ف��ق��ط  م��وؤ���ص�����ص��ات خ��ريي��ة وذل���ك لي�س 
البنك بل �صمل جميع القطاعات الخرى التي يتعامل 
بنك  ول���دى  بالبنك  ال��ع��ام��ل��ني  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  معها 
الحتاد الوطني اأي�صاً العديد من اخلطط و املبادرات 
املجتمعية التي �صوف يعلن عنها يف امل�صتقبل القريب. 

•• اأبوظبي-وام:

والأهمية  املطلقة  الأول��وي��ة  الإ�صكان  قطاع  يحتل 
احتياجات  ل��ت��وف��ري  ال���دول���ة  �صيا�صة  يف  ال��ق�����ص��وى 
وحدات  متليكهم  خالل  من  ال�صكن  من  مواطنيها 
ال�صكانية  وخ�صائ�صهم  ت��ت��الءم  ع�صرية  �صكنية 
العمرانية  الت�صاميم  حيث  م��ن  املحلية  وبيئتهم 
مبا يوفر لهم احلياة الكرمية وال�صتقرار والرفاه 
ال�صمو  واأكد �صاحب  الآمن.  الجتماعي وامل�صتقبل 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي .. اأن توفري 
ياأتي  للمواطنني  الكرمية  واحلياة  املالئم  امل�صكن 
الوطني وميثل  للعمل  الدائمة  الأجندة  راأ���س  على 
مهمة اأ�صا�صية من مهام احلكومة . وتت�صافر جهود 
وم��ب��ادرات ع��دة ج��ه��ات حكومية احت��ادي��ة وحملية 
يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني من 
وهيئة  ال��ع��ام��ة  الأ���ص��غ��ال  وزارة  بينها  م��ن  ال�صكن 
مبادرة  تنفيذ  متابعة  وجل��ن��ة  ل��الإ���ص��ك��ان  اأب��وظ��ب��ي 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ل��ت��ط��وي��ر البنية 
التحتية باملناطق النائية وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
لالإ�صكان  زاي��د  ال�صيخ  برنامج  و  دب��ي  يف  لالإ�صكان 
اإ�صافة  اأبوظبي  يف  العمراين  التخطيط  وجمل�س 
الدولة.  بالإ�صكان يف بلديات  الدوائر املخت�صة  اإىل 
وطنية  خطة  ع��ن  العامة  الأ���ص��غ��ال  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
خالل  لتنفيذها  ا�صرتاتيجية  وب��رام��ج  ل��الإ���ص��ك��ان 
جميع  احتياجات  تلبي  املقبلة  الع�صرين  ال�صنوات 
املواطنني يف الدولة. واأكد معايل الدكتور عبداهلل 
بن حممد بلحيف النعيمي وزير الأ�صغال العامة يف 
اأن روؤية ال��وزارة خالل املرحلة   2013 اأبريل   24
وا�صحة  ا�صرتاتيجية  ر���ص��م  م�����ص��روع  تبني  املقبلة 
ل��ق��ط��اع الإ���ص��ك��ان ب��ال��دول��ة ت�����ص��ارك ف��ي��ه��ا اجلهات 
املحلية والحتادية من اأجل و�صع ت�صور عام يخدم 
�صانعي القرار حلل م�صكلة الإ�صكان و متابعة �صري 
املقبلة.  �صنة  الع�صرين  خ��الل  الإ�صكانية  ال��ربام��ج 
التي  لالإ�صكان  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اإن  وق���ال 
املواطن كونه  اإعدادها تعتمد على  مت النتهاء من 
وتت�صمن   .. ال��دول��ة  يف  والتطوير  التنمية  حم��ور 
خطة وا�صحة ومتكاملة للربامج الإ�صكانية خا�صة 
مع التحول من امل�صكن العادي اإىل نوعيات ع�صرية 
املتكاملة.. ال�صكنية  املجمعات  ومنها  امل�صاكن  من 

امل�صاكن  اإح�صاء  �صت�صمل  اأن ال�صرتاتيجية  واأو�صح 
بالدولة  الإ���ص��ك��ان  ب��رام��ج  اأن�صئت م��ن ج��ان��ب  ال��ت��ي 
والوزارات  املحلية  املوؤ�ص�صات  بني  التعاون  لتوحيد 
العام  مطلع  يف  الأ�صغال  وزارة  واأعلنت  الحت��ادي��ة. 
2013 اأنه مت متليك خم�صة اآلف و  52  م�صكنا 
واأم  وراأ���س اخليمة  ال�صارقة  اإم��ارات  للمواطنني يف 
ال��ق��ي��وي��ن وع��ج��م��ان وال��ف��ج��رية م��ن اأ���ص��ل ثمانية 
�صمن   1974 ع��ام  منذ  اإجن��ازه��ا  م�صكن مت  اآلف 
اإ�صكاين  ×× اإط����الق م�����ص��روع  ال������وزارة.  م��ي��زان��ي��ة 
بالتن�صيق  العامة  الأ�صغال  وزارة  وت�صرف   .. جديد 
ملبادرة  اخلم�صية  اخلطة  تنفيذ  متابعة  جلنة  م��ع 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ل��ت��ط��وي��ر البنية 
التحتية يف كافة مناطق الدولة بتكلفة  16  مليار 
درهم وتت�صمن بناء الآلف من الوحدات ال�صكنية 
اجلديدة حيث بلغ عدد الوحدات التي مت اإجنازها 
 .2013 ع���ام  مطلع  ح��ت��ى  م�صكنا    620 و  األ��ف��ا 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأع��ل��ن 
الوطني  اليوم  يف  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
 2012 دي�صمرب  الأول من  والأرب��ع��ني يف  احل��ادي 
متكامل  اإ�صكاين  م�صروع  باإطالق  جديدة  ..مبادرة 
جديد ي�صتهدف بناء ع�صرة اآلف وحدة �صكنية على 
تتوىل  اأن  على  ومناطقها  ال��دول��ة  اإم����ارات  ام��ت��داد 
جلنة متابعة املبادرات التي كان قد وجه بت�صكيلها 
م��ع اجل��ه��ات الحت��ادي��ة واملحلية  ال��ف��وري  التن�صيق 
غاياته  ويحقق  امل�صروع  بتنفيذ  يعجل  مبا  املعنية 
يف  املجتمع  اأف��راد  لن�صاأة  املالئمة  الظروف  بتهيئة 
والرتاحم  ال��ت��الح��م  تن�صد  �صليمة  اأ���ص��ري��ة  ب��ي��ئ��ات 
با�صرت  الجتماعي..وقد  وال�صتقرار  بينها  فيما 
جلنة مبادرات �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة بالفعل 
الالزمة  امل�صوحات  ب��اإج��راء  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تنفيذ  يف 
 1990 العام  قبل  �صيدت  التي  القدمية  للم�صاكن 
اأرجاء  يف  �صكنية  فيال  اآلف  ع�صرة  وب��ن��اء  لإح���الل 
واختيار  دره��م  مليارات    10 بتكلفة   كافة  الدولة 
مع  تتنا�صب  ال��ت��ي  وامل��م��ي��زة  الع�صرية  الت�صاميم 
اإىل  يطمح  ال���ذي  ال��رف��اه  م�صتوى  يف  �صموه  روؤي���ة 

اأبوظبي  ×× هيئة  امل��واط��ن��ني.  لأب��ن��ائ��ه  ت��وف��ريه 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأ�صدر   .. لالإ�صكان 
حاكما  ب�صفته  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
2012 يف اإطار  19  دي�صمرب  اأبوظبي يف   لإم��ارة 
ح��ر���س ���ص��م��وه ع��ل��ى ت��وف��ري ���ص��ب��ل ال��ع��ي�����س الكرمي 
للمواطنني وحتقيق تطلعاتهم يف �صمان م�صتقبل 
م�صرق لأبنائهم قانونا يق�صي باإن�صاء هيئة اأبوظبي 
لالإ�صكان تتمتع بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل 
املايل والإداري يف حتقيق اأهدافها و تتبع للمجل�س 
اأول �صمو  الفريق  واأك��د  اأبوظبي.  التنفيذي لإم��ارة 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة رئي�س املجل�س 
باإ�صكان  اهتمامنا  اإن  اأب��وظ��ب��ي..  لإم���ارة  التنفيذي 
املواطنني وتوفري احلياة الكرمية لهم لي�س عملية 
لقد  وق��ال   .. م�صتدامة  ا�صرتاتيجية  ب��ل  مرحلية 
كبرية  وا�صتثمارات  �صخمة  اإمكانيات  بو�صع  قمنا 
املنا�صبة  البيئة  لتهيئة  املواطنني  اإ�صكان  جمال  يف 
اأب��ن��ائ��ه بعوائد  ل��ت��ط��ور جم��ت��م��ع��ن��ا و���ص��م��ان مت��ت��ع 
م�����ص��رية ال��ن��م��اء ال��ت��ي ن�����ص��ه��ده��ا ال���ي���وم خ��ا���ص��ة يف 
جمالت توفري ال�صكن النوعي الذي يراعي التقدم 
احل�صاري واملعماري يف الدولة وذلك لإمياننا باأننا 
من خالل املبادرات وامل�صاريع الإ�صكانية نهيئ البيئة 
لالأجيال  م��زده��را  م�صتقبال  ت��وف��ر  ال��ت��ي  املنا�صبة 
حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق  واأ���ص��در   . املقبلة 
اإدارة هيئة  اآل نهيان قرارا بت�صكل جمل�س  بن زايد 
بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  لالإ�صكان  اأب��وظ��ب��ي 
زايد اآل نهيان م�صت�صار الأمن الوطني نائب رئي�س 
الهيئة  وتهدف  اأبوظبي.  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
وحتديد  الإم�����ارة  يف  الإ���ص��ك��ان  ب��رام��ج  تنفيذ  اإىل 
الحتياجات الالزمة لتنفيذ تلك الربامج والعمل 
اإعداد التجهيزات اللوج�صتية ملتطلبات البنية  على 
وتطوير  الهند�صية  اخل��دم��ات  وحت�صري  التحتية 
برامج الإ�صكان واإعداد النظم واللوائح اخلا�صة بكل 
برنامج وخطط تنفيذه و�صروط تخ�صي�س ال�صكن 
وا�صتالم طلبات املواطنني اخلا�صة بربامج الإ�صكان 

وقرو�س الإ�صكان. 
قرو�س  الهيئة  اإىل  تنقل  اأن  على  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
هذه  اإن�صاء  وي�صكل  للموطنني.  اخلا�صة  امل�صاكن 
قاعدة  اإن�����ص��اء  على  �صتعمل  حيوية  م��ب��ادرة  الهيئة 
املتعلقة  وط��ل��ب��ات��ه��م  ل��ل��م��واط��ن��ني  ���ص��ام��ل��ة  ب��ي��ان��ات 
قطع  اأو  القرو�س  �صواء  املختلفة  الإ�صكان  بربامج 
ال�صعبية وهو ما �صيجعل عملية  الأرا�صي والبيوت 
املنا�صب  القرار  واتخاذ  املقدمة  الطلبات  مراجعة 
وا�صتعر�س  وفاعلية.  وي�صرا  مرونة  اأك��ر  ب�صاأنها 
جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي لالإ�صكان يف اجتماعه يف 
2012 برئا�صة �صمو ال�صيخ هزاع بن  26 فرباير 
زايد اآل نهيان م�صت�صار الأمن الوطني نائب رئي�س 
املجل�س التنفيذي رئي�س املجل�س عددا من امل�صاريع 
تنفيذها  امل��راد  اأو  اإجن��ازه��ا  يجري  التي  الإ�صكانية 
 .. امل�صاكن  من  املواطنني  احتياجات  كافة  لتوفري 
اإ�صافة اإىل م�صاريع تطوير الأرا�صي ال�صكنية. واأكد 
�صموه �صرورة تطوير املدن ال�صكنية ب�صورة متكاملة 
ال�صكانية  ال��ك��ث��اف��ة  الع��ت��ب��ار  يف  ت�����ص��ع  وم��درو���ص��ة 
التعليمية  ك��امل��راف��ق  الج��ت��م��اع��ي��ة  والح��ت��ي��اج��ات 
وال�����ص��ح��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة وغ��ريه��ا من 
طرق  ب�صبكة  املناطق  هذه  ربط  ومراعاة  اخلدمات 
والنتقال.. احلركة  لت�صهيل  حديثة  نقل  وو�صائل 

اخل��ا���س يف تطوير  القطاع  اإ���ص��راك  اأهمية  م��وؤك��دا 
القت�صادية  التنمية  ي�صمن  مب��ا  ال�صكنية  امل���دن 
والج��ت��م��اع��ي��ة يف الإم������ارة. ك��م��ا ن��اق�����س جملة من 
امل�صاريع ال�صخمة التي يجري اإجنازها بينها م�صروع 
جممع الفالح ال�صكني حيث تقرر.. اإ�صافة  996  
وحدة �صكنية جديدة اإىل امل�صروع الذي ي�صم اأربعة 
اآلف و 832  وحدة..واعتمد املجل�س خطة تطوير 
اأعمال البنية التحتية مل�صروع �صمال الوثبة والذي 
و   األفني  بتجهيز  منه  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  �صيتم 
341  قطعة اأر����س م��ن اأ���ص��ل  13  األ��ف��ا و 150  
قطعة اأر�س ح�صب اخلطة الإ�صكانية املعتمدة..كما 
ناق�س عددا من م�صاريع املجمعات ال�صكنية اجلديدة 
يف مناطق الهري ورماح ومزيد واأم غافة وال�صويب 
يف املنطقتني ال�صرقية والغربية من الإم��ارة. ×× 
روؤية ع�صرية لالإ�صكان .. وكان جمل�س التخطيط 
 2011 ع��ام  خ��الل  اأط��ل��ق  ق��د  باأبوظبي  العمراين 
 .. 2030 اأبوظبي حتى عام  اإطار ا�صرتاتيجية  يف 
املواطنني تقوم على  روؤية ع�صرية جديدة لإ�صكان 

املتكاملة كبديل  الراقية  ال�صكنية  مفهوم املجمعات 
 18 يف  املجل�س  واأع��ل��ن  ال�صعبية.  امل�صاكن  ملفهوم 
فيال    500 و  اآلف  �صبعة  ت�صييد   2011 اأب��ري��ل 
واملنطقة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  يف  للمواطنني  ج��دي��دة 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ق��ي��م��ة  13  م��ل��ي��ار دره����م ل��ريت��ف��ع عدد 
  13 اأكر من   اإىل  الفلل التي �صت�صيد للمواطنني 
21  و   األ��ف فيال بتكلفة اإجمالية ت��رتاوح ما بني  
�صهر  اأبوظبي يف  بلدية  وانتهت  دره��م.  22  مليار 
نوفمرب 2012 من اإجراءات ت�صليم الدفعة الأوىل 
م�صروع  يف  امل�صتحقني  للمواطنني  فيال  األ��ف  م��ن 
اأكر من  ال�صكنية الذي ي�صمل بناء  مدينة الفالح 
الفريق  واأك��د  �صكنية.  فيال    828 و  اآلف  خم�صة 
اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة الذي 
امل�صاكن اجلديدة  لبناء  اتفاقيات  �صبع  �صهد توقيع 
اأن   .. وطنية  عقارية  �صركات  اأرب��ع  مع  للمواطنني 
الهتمام بتوفري امل�صكن املالئم لأبناء الوطن احتل 
واخلطط  ال�صيا�صات  يف  متقدمة  اأول��وي��ة  وم���ازال 
يف  ت�صتهدف  وال��ت��ي  للدولة  التنموية  والتوجهات 
ج��وه��ره��ا م��وا���ص��ل��ة الرت���ق���اء مب�����ص��ت��وى اخلدمات 
ونواحي احلياة ل�صالح الإن�صان يف الإمارات وحتقيق 
ا�صتقراره الجتماعي ورخائه املعي�صي لتمكينه من 
اأج���ل رف��ع��ة الوطن  ا���ص��ت��م��رار العمل وال��ع��ط��اء م��ن 
وت��ق��دم��ه. وم��ن ب��ني اأك���رب امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ا�صتكمل 
اإجناز بع�س مراحلها ويجري تنفيذ بع�صها الآخر 
وطني  وم�صروع  ال�صكني  الفالح  جممع  م�صروع   ..
اأو  ن��ادي  بالقرب من   3 ال�صكني يف منطقة خليفة 
للجولف وي�صم األفا و  303  فلل �صكنية فاخرة و 
م�صروع جنوب ال�صاخمة ويوفر  12  األفا و 460  
�صمال  وم�����ص��روع  للمواطنني  �صكنية  اأر����س  قطعة 
اأر���س و  243  قطعة  األفا و     12 الوثبة وي�صم  
 .. �صكنية  األفي فيال  الفاي�صة ويوفر  م�صروع عني 
وم�صروع جبل حفيت ويتكون من ثالثة اآلف فيال 
و م�صروع الغربية ال�صكني يف مدينة العني وت�صمل 
يف  ال�صلع  وم�����ص��روع  فيال    600 الأوىل   مرحلته 
م�صروع  و  ف��ي��ال    448 وي�����ص��م   ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة 
مرابع الظفرة يف مدينة زايد وي�صم  788  فيال 
الغربية ويتكون  باملنطقة  ال�صكني  و جممع غياثي 
×× القرو�س  786  وح��دة �صكنية حديثة.  م��ن  
ال�صكنية .. واإ�صافة اإىل هذه الإجنازات امل�صهودة يف 
واأوام��ر �صاحب  الإ�صكان خ�ص�صت مببادرات  قطاع 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان اأكر من  68  
األف قطعة اأر�س للمواطنني يف جميع مناطق اإمارة 
اأبوظبي خالل الفرتة من عام 2005 وحتى �صهر 
دي�صمرب من عام 2012.. فيما مت من خالل جلنة 
الذين  املواطنني  الإ�صكان م�صاندة  خا�صة لقرو�س 
خ�ص�صت لهم هذه الأرا�صي ببنائها وفقا للت�صاميم 
التي تلبي احتياجاتهم املعي�صية. وو�صل على �صبيل 
للمواطنني  منحت  التي  القرو�س  اإج��م��ايل  امل��ث��ال 
وحتى   1991 عام  منذ  ال�صكنية  امل�صاريع  لتمويل 
عام 2012 اأكر من  39  مليار درهم موزعة على  
27  األ��ف��ا و 63  ق��ر���ص��ا..ومت خ��الل ع��ام 2012 
���ص��رف دف��ع��ات ج��دي��دة م��ن ق��رو���س الإ���ص��ك��ان التي 
500  مواطن يف  ا�صتفاد منها نحو ثالثة اآلف و 
خمتلف مناطق اإمارة اأبوظبي بقيمة �صبعة مليارات 
ت�صدد  دره��م  مليوين  القر�س  قيمة  وتبلغ  دره���م. 
على مدى ثالثني عاما على اأق�صاط �صهرية بدون 
فوائد ويعفى املواطن من  25  يف املائة من اإجمايل 
قيمة القر�س عند ا�صتكمال ت�صييد منزله..اإ�صافة 
اإىل الإعفاء ملرة واحدة وبن�صب حمددة عند قيامه 
بال�صداد املبكر للقر�س. ×× برنامج زايد لالإ�صكان 
برنامج  على  العامة  الأ�صغال  وزارة  ت�صرف  كما   ..
ال�صيخ زايد لالإ�صكان الذي يحظى بدعم قوي من 
 2000 ع��ام  يف  تاأ�صي�صه  منذ  الحت��ادي��ة  احلكومة 
يف  ل��ل��ربن��ام��ج  املخ�ص�س  الع��ت��م��اد  ت�صاعف  ح��ي��ث 
اأ�صعاف من   امليزانية العامة الحتادية نحو ثالثة 
500  مليون درهم اإىل  4 ر1  مليار درهم يف عام 
2012. وقدم الربنامج منذ تاأ�صي�صه وحتى نهاية 
21  م�صاعدة  األفا و    27 اأك��ر م��ن    2012 ع��ام 
  12 �صكنية ت���وزع���ت ع��ل��ى ق���رو����س وم��ن��ح ب��ق��ي��م��ة  
و   األ��ف��ا    14 575  مليون دره��م �صملت   و  مليارا 
  658 و  اآلف  واأرب��ع��ة  اإجن��ازه��ا  مت  م�صكنا    651
  712 و  اآلف  و�صبعة  التنفيذ  مرحلة  يف  م�صكنا 
جميع  يف  الإج�����راءات  ا�صتكمال  مرحلة  يف  م�صكنا 

اأنحاء الدولة. 

�صيتم  اأن��ه   2013 ع��ام  الربنامج يف مطلع  واأع��ل��ن 
رفع عدد امل�صاعدات ال�صكنية للمواطنني من معدل 
ثالثة اآلف م�صاعدة اإىل �صبعة اآلف م�صاعدة �صنويا 
الربنامج  ل��دى  امل�صجلة  املتزايدة  الطلبات  لتلبية 
والتي ت��رتاوح ما ب��ني  20  اإىل  24  األ��ف طلب. 
2012 خ��ط��ة جديدة  ع���ام  ال��ربن��ام��ج يف  واع��ت��م��د 
لتنفيذ م�صروع املجمعات ال�صكنية متعددة الطوابق 
بتنفيذ  �صيبا�صر  ح��ي��ث  ال��دول��ة  اإم�����ارات  جميع  يف 
جممع خليفة يف الفجرية يتبعه جممع ال�صارقة ثم 
الإمارات الأخرى بتكلفة مليار و 400  مليون درهم 
وت�صمل اإن�صاء األف و 888  فيال �صكنية مبوا�صفات 
على  اجل��دي��دة  امل�صروعات  ت�صاميم  عاملية..وتقوم 
البيئية  بال�صرتاطات  والل��ت��زام  ال�صتدامة  مبداأ 
الأ�صرة  حتتاجها  ال��ت��ي  املتطلبات  جميع  وت��وف��ري 
ملمار�صة  والكبار  لالأطفال  خا�صة  حدائق  ت�صم  و 
الت�صاميم  يف  روع����ي  ك��م��ا  وال���ه���واي���ات  ال��ري��ا���ص��ات 
�صهولة احلركة والتنقل داخل وخارج املبنى ال�صكني. 
×× موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان .. واأ�صدر 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ال��وزراء ب�صفته  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
حاكما لإمارة دبي يف 24 فرباير 2011 .. قانون 
موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان. وحدد القانون 
 2006 ع��ام  ال��ذي �صدر  القانون  ال��ذي حل حمل 
توفري  يف  ب��الإ���ص��ه��ام  اأه��داف��ه��ا   .. املوؤ�ص�صة  ب��اإن�����ص��اء 
يتنا�صب  ومب��ا  للم�صتفيدين  الإ�صكانية  اخل��دم��ات 
وكذلك  الكرمية  احلياة  لهم  وي�صمن  وحاجاتهم 
املحافظة على خ�صائ�س ومزايا املجتمعات ال�صكنية 
التي تن�صئها ومنح الأرا�صي ال�صكنية وبناء امل�صاكن 
للم�صتفيدين  وتخ�صي�صها  ال�صكنية  وامل��ج��م��ع��ات 
واملنح  املي�صرة  القرو�س  وتقدمي  امل�صاكن  وت��اأج��ري 
اأو لتغطية كلفة  املالية لغايات بناء و�صراء امل�صاكن 
�صيانتها اأو الإ�صافة اأو الإحالل للم�صاكن القائمة 
يف  القائمة  امل��واط��ن��ني  م�صاكن  تاأهيل  على  ع���الوة 
�صكانها  توطني  لغايات  ب��الإم��ارة  القدمية  املناطق 
الإ�صكانية  اخل��دم��ات  وحت�صني  نف�صها  املنطقة  يف 
املناطق مبا  ت��راه منا�صبا يف هذه  والقيام مبا  فيها 
اأو  اإع��ادة بنائها  اأو  اأو متلكها  يف ذلك �صراء امل�صاكن 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�صيق  وذل��ك  ترميمها 
الأرا�صي  متلك  املوؤ�ص�صة  مهام  وت�صمل  املخت�صة. 
وكذلك  وا�صتئجارها  وتاأجريها  وبنائها  والعقارات 
ال�صكنية  وامل��ج��م��ع��ات  ال���وح���دات  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�صميم 
من  اأو  بنف�صها  �صواء  امل�صتفيدين  باإ�صكان  اخلا�صة 
خالل املوؤ�ص�صات وال�صركات التي يتم التعاقد معها 
بتلك  املتعلقة  اخلدمية  امل��راف��ق  وتنفيذ  وت�صميم 
تاأ�صي�س  املوؤ�ص�صة  تتوىل  كما  واملجمعات.  الوحدات 
امل��وؤ���ص�����ص��ات وال�����ص��رك��ات ال��ت��ي تتفق واأه��داف��ه��ا مبا 
وترميمها  و�صيانتها  امل�صاكن  بناء  اأع��م��ال  ذل��ك  يف 
الإ�صكان  بقرو�س  املتعلقة  املالية  العمليات  واإدارة 
وامل�صرفية  املالية  املوؤ�ص�صات  خالل  من  اأو  بنف�صها 
اإىل  الغاية..اإ�صافة  لهذه  معها  التعاقد  يتم  التي 
الإدارة  جمل�س  يراها  اأخ��رى  اإ�صكانية  خدمات  اأي��ة 
اإدارة  جمل�س  واعتمد  اأه��داف��ه��ا.  لتحقيق  منا�صبا 
من  ال��راب��ع  يف  لالإ�صكان  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة 
بقيمة    2013 للعام  ميزانيته   ..  2013 م��ار���س 
760  مليون درهم..ومنا راأ�صمال املوؤ�ص�صة املدفوع 
اإىل  2 ر7  مليار درهم من اأ�صل  12  مليار درهم 
من راأ�صمالها الذي ن�س عليه قانون تاأ�صي�صها. كما 
ناق�س املجل�س عددا من املبادرات الهادفة اإىل اإيجاد 
الإ�صكان  م�صاريع  لتمويل  حم��ف��زة  ج��دي��دة  ب��دائ��ل 
ل��ل��م��ن��ت��ف��ع��ني �صيتم  ال��ث��ق��اف��ة الإ���ص��ك��ان��ي��ة  وت��غ��ي��ري 
اإط��الق��ه��ا خ��الل ال��ع��ام احل���ايل. واأجن���زت املوؤ�ص�صة 
مطلع  وح��ت��ى   2007 ع��ام  يف  عملها  اإط���الق  منذ 
عام 2012 .. األفني و 940  وحدة �صكنية يف عدد 
من مناطق اإمارة دبي بتكلفة ثالثة مليارات درهم. 
وت�صتكمل املوؤ�ص�صة حاليا تنفيذ عدد من امل�صروعات 
وعود  وحتا  وم�صرف  وال��ورق��اء  الرب�صاء  مناطق  يف 
الأوىل  املرحلية  خطتها  اإط���ار  يف  وغ��ريه��ا  املطينة 
�صكنية عدا  وح��دة  اآلف    10 بناء   ت�صتهدف  التي 
من  مت�صل  اإط���ار  ويف  الإ�صكانية.  وال��ق��رو���س  املنح 
اإمارات  املواطنني..�صهدت  اإ�صكان  بق�صايا  الهتمام 
الحتياجات  لتلبية  ن�صطة  حركة  الأخ��رى  الدولة 
تخ�صي�س  يف  متثلت  لل�صكن  للمواطنني  املتزايدة 
م�صاريع  وتنفيذ  لالإ�صكان  ج��دي��دة  وم��دن  مناطق 
اآليات لتمويل  التحتية وا�صتحداث  طموحة للبنية 
توزيع  مت  اأن  ب��ع��د  للمواطنني  الإ���ص��ك��ان  م�����ص��اري��ع 

عليهم  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  الأرا�����ص����ي  م���ن  الآلف  ع�����ص��رات 
متعددة  ال�صخمة  ال�صكنية  املجمعات  م�صايع  ع��دا 
ال��ط��واب��ق وامل���زاي���ا ال��ت��ي ب����داأ يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا برنامج 
اأرقى  الدولة وفق  اأنحاء  زايد لالإ�صكان يف خمتلف 
قطاعي  يف  ال�صتثمارات   ×× العاملية.  املوا�صفات 
العقارات والت�صييد .. ت�صهد دولة الإم��ارات ن�صاطا 
البناء  ق��ط��اع��ي  يف  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ح��رك��ة  يف  مكثفا 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الأ�صرع  تعد  والت�صييد 
املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  واأك��د معايل  والعامل. 
وزير القت�صاد اأن قطاع البناء والت�صييد يف الدولة 
ي�صري على م�صار النمو مرة اأخرى بعد تعافيه من 
التباطوؤ الذي �صهده خالل الأزمة املالية العلمية يف 
عام 2008. وقال خالل افتتاح قمة العامل العربي 
لالإن�صاءات 2013 يف اأبوظبي .. اإن الإنفاق الهائل 
امل�صتمر  والنمو  اأبوظبي  يف  العامة  امل�صاريع  على 
القت�صادي  النمو  يعزز  دبي  يف قطاع اخلدمات يف 
قطاعي  يف  ت�صهده  ال��ذي  النتعا�س  ظل  يف  خا�صة 
قطاع  يوؤ�صر  املن�صوري  واأ�صاف   . والعقارات  البناء 
البناء القوي والطلب على مواد البناء والبتكارات 
اإىل  اإىل ح��ي��وي��ة الق��ت�����ص��اد..لف��ت��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
بالنظر  وذل��ك  القت�صاد  يف  البناء  قطاع  م�صاهمة 
اإىل ال�صتثمارات ال�صخمة الواردة لهذا القطاع من 
قبل املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة على حد �صواء حيث 
ر10    3 للدولة   الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  بلغت يف 
يف املائة خالل عام 2011 ترتفع اإىل  1 ر11  يف 
املائة يف عام 2015 ونحو  5 ر11  يف املائة خالل 
الدولة وفرت مناخا مواتيا  اأن  واأك��د   .2021 عام 
الأعمال  وج��ذب  والت�صييد  البناء  �صناعة  لزده���ار 
وزير  معايل  واأ�صار  القطاع.  هذا  يف  وال�صتثمارات 
التي  امل��دى  طويلة  الوطنية  امل��ب��ادرة  اإىل  القت�صاد 
اأعلنتها الدولة يف العام 2012 حتت �صعار القت�صاد 
القطاع  اإن  ..وق����ال  امل�����ص��ت��دام��ة  للتنمية  الأخ�����ص��ر 
العقاري كان م�صاهما رئي�صيا يف هذا التوجه ملفهوم 
املباين اخل�صراء وال�صتدامة ملا تكت�صبه من اأهمية 
يف �صناعة البناء والت�صييد وحتققه من وفورات يف 
تكاليف البناء. واأكدت اإح�صاءات على هام�س القمة 
العاملية لالإن�صاءات اأن قيمة امل�صاريع اجلديدة التي 
مت اإر�صاوؤها يف قطاعي الت�صييد والعقارات يف الدولة 
اأن  يتوقع  دره��م..ف��ي��م��ا  مليار  ر73    4 نحو  بلغت 
ت�صل قيمة امل�صاريع التي يخطط لتنفيذها خالل 
ال�صنوات الع�صر املقبلة اإىل 5 ر917  مليار درهم..
كما اأكدت اللجنة املنظمة ملعر�س العقارات الدويل 
2013 تعايف ال�صوق العقاري متاما من اأثار الأزمة 
امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��اإط��الق��ه  40  م�����ص��روع��ا �صخما 
بقيمة ا�صتثمارية تتجاوز 131  مليار درهم خالل 
..2013 العام  من  الأول  الربع  ويف   2012 ع��ام 

كما اأكدت اأن غالبية تلك امل�صروعات �صتنجز خالل 
ف��رتات ت��رتاوح ما بني �صنتني و�صت �صنوات لتكون 

جاهزة يف عام 2018. 
اندماج الدار و �صروح .. اأعلنت �صركتا الدار   ××
م�صاهمة  �صركتا  وهما  العقارية  �صروح  و  العقارية 
عامة مدرجتان يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف 
ال�صركتني  اإدارة  جمل�صي  اأن   ..  2013 يناير   21
ال�صركتني  مل�صاهمي  بالتو�صية  ب��الإج��م��اع  ���ص��وت��ا 
عملية  و�صت�صفر  بينهما.  الن��دم��اج  على  باملوافقة 
الندماج عن ت�صكيل اإحدى اأكرب ال�صركات العقارية 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا باأ�صول 
 2012 �صبتمرب   30 حتى  قيمتها  تبلغ  جممعة 
47  مليار دره��م وب��راأ���س م��ال جممع بقيمة  نحو 
10  مليار دره��م ح�صب �صعر  9 ر  �صوقية ق��دره��ا  
الإغالق لأ�صهم ال�صركتني يف 17 يناير 2013 .. 
مبحفظة  �صتتمتع  املوحدة  ال�صركة  اأن  اإىل  اإ�صافة 
قيمتها  تقدر  للم�صاهمني  وحقوق  متنوعة  اأ�صول 
7 ر14  م��ل��ي��ار دره����م. ويرى  الإج��م��ال��ي��ة ب��ن��ح��و  
جمل�صا اإدارة ال�صركتني اأن ال�صركة املوحدة �صتكون 
اأ�����ص����ول متنوعة  ت��ت��م��ت��ع مب��ح��ف��ظ��ة  ���ص��رك��ة ق���وي���ة 
وفر�س  كبرية  مالية  م��وارد  اإىل  ومتوازنة..اإ�صافة 
للو�صول  اأك����رب  وق����درة  مم��ت��ازة  ع���ائ���دات  لتحقيق 
  110 اإىل   �صت�صل  التمويل ومدخرات  اأ�صواق  اإىل 
�صتاأتي   2015 ال��ع��ام  بحلو  �صنويا  دره��م  ماليني 
يعود  الت�صغيلية..مما  العمليات  وتوحيد  دمج  من 
بالفائدة على م�صاهمي ال�صركة املوحدة. و�صتخ�صع 
عملية الندماج لعدد من ال�صروط..منها احل�صول 
على موافقة م�صاهمني ميثلون  75  يف املائة على 
الأقل من القيمة ال�صمية لالأ�صهم خالل اجتماعي 

اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة غ���ري ال��ع��ادي��ة مل�����ص��اه��م��ي كل 
قانون  ح�صب  الن�صاب  اكتمال  بعد  ال�صركتني  من 
ال�صركات. وا�صت�صافت دولة الإمارات يف موؤ�صر مهم 
وح�صورها  امل�صتثمرين  ا�صتقطاب  يف  جلاذبيتها 
القوي يف الأ�صواق العقارية العاملية معر�س العقارات 
يف  ال�صنوي  ال�صتثمار  ملتقى  و   2013 ال���دويل 
 2013 اأبريل   30 اللذين عقدا يف  الثالثة  دورت��ه 
يف دبي مب�صاركة نحو خم�صة اآلف �صخ�صية ونحو  
250  �صركة عقارية وا�صتثمارية من  80  دولة يف 
العامل. واأظهرت تقارير ن�صرت على هام�س املعر�س 
والت�صييد  البناء  قطاع  قيمة  اإج��م��ايل  اأن  وامللتقى 
144  مليار درهم نهاية  يف الإم��ارات تقدر بنحو  
ر9    5 بنحو  تنمو  اأن  امل��ت��وق��ع  ..م���ن   2012 ع���ام 
املقبلة..وبلغت  ال��ث��الث  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  امل��ائ��ة  يف 
ال�صركات  قبل  من  عر�صها  مت  التي  امل�صاريع  قيمة 
امل�صاركة يف املعر�س نحو  184  مليار درهم. واأعلن 
وزير  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل 
القت�صاد يف ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي .. اأن القيمة 
الإجمالية لتدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر اإىل 
نحو   بلغت  املا�صية  الع�صر  ال�صنوات  خ��الل  الدولة 
268  مليار درهم .. موؤكدا اأن دولة الإمارات باتت 
حمورا ا�صرتاتيجيا لال�صتثمارات الأجنبية وكربى 
ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة. وا���ص��ت�����ص��اف��ت دول����ة الإم�����ارات 
دورت���ه  يف  ج��ل��وب��ال  �صكيب  �صيتي  م��ع��ر���س  ك��ذل��ك 
اأك��رب املعار�س يف  احلادية ع�صرة وال��ذي يعترب من 
العار�صني  عدد  حيث  من  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
كم�صة  فيه  تعر�س  التي  العقارية  امل�صاريع  وحجم 
العقارية  التطوير  مل�صاريع  الرتويج  يف  متخ�ص�صة 
ال�صياحية  وامل����راف����ق  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  امل����دن  واأه���م���ه���ا   ..
واملنتجعات والفنادق واحلدائق الرتفيهية. واأعلنت 
عن  امل��ع��ر���س  خ��ت��ام  يف  الوطنية  التطوير  ���ص��رك��ات 
ال�صتثمار  حجم  يتجاوز  عقارية  م�صاريع  ثمانية 
امل�صاريع  بلغت قيمة  دره��م حيث  20  مليار  فيها  
14  مليار  ر   84 ال��دول��ة   �صيتم تنفيذها يف  التي 
ر5    3 بقيمة   تنفيذ م�صاريع  �صيتم  دره��م يف حني 
الدولة  ا�صت�صافت  ال��دول��ة. كما  خ��ارج  دره��م  مليار 
دورته  يف   2013 اأب��وظ��ب��ي  �صكيب  �صيتي  معر�س 
ال�صابعة بح�صور اأكر من  25  األف �صخ�صية من 
وامل�صممني  واملعماريني  وال�صتثماريني  املطورين 
املجال  يف  املتخ�ص�صني  من  وغريهم  وامل�صتثمرين 
والتطوير  التحتية  البنية  وم�����ص��روع��ات  ال��ع��ق��اري 
يف  الكربى  العقارية  ال�صركات  واأعلنت  ال��ع��امل.  يف 
اأب��وظ��ب��ي م��ث��ل ال����دار و���ص��روح وال���ق���درة وط��م��وح و 
منازل وواحة الزاوية والريف عن م�صاريع جديدة 
التحتية.  والبنية  املواطنني  اإ�صكان  خا�صة م�صاريع 
التي  ال�صخمة  امل�صاريع  ال�صركات  ه��ذه  وعر�صت 
تنفذها حاليا يف جمال الإ�صكان على اأ�ص�س ع�صرية 
الفاي�صة  ال��ع��ني  وم�����ص��روع  ال��ف��الح  م�����ص��روع  ومنها 
وم�������ص���روع ال���ري���ف يف اأب���وظ���ب���ي. وق����د و����ص���ل عدد 
امل�صروعات العقارية قيد الإجناز يف اإمارة دبي بعد 
تعافيها الكامل من اأثار الأزمة القت�صادية العاملية 
مول  نخيل  م�صروع  بينها  من  م�صروعا   213 اإىل 
جذع  اأ���ص��ف��ل  يف  ال�صاطئية  ال��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ال���واق���ع 
نخلة جمريا يف دبي بتكلفة ا�صتثمارية تقدر بنحو 
ذابوينت  م�صروع  و  دره��م  املليار  ون�صف  مليارين 
مقابل  جمريا  �صاطئ  على  البحرية  الإط��الل��ة  ذو 
فندق ومنتجع اأطالنطي�س بتكلفة ا�صتثمارية ت�صل  
رئي�صية  م�����ص��روع��ات  �صتة  و  رده���م  م��ل��ي��ون    800
15  مليار درهم.  العقارية بقيمة   دام��اك  ل�صركة 
املرتبة  يف  مركزها  على  الإم����ارات  دول��ة  وحافظت 
قائمة  يف  ال��ت��وايل  على  الثاين  للعام  عامليا  الثانية 
ال��دول الأك��ر اإجن��ازا لالأبراج ال�صاهقة التي يزيد 
العاملي  املجل�س  بح�صب  م��رت    200 ع��ل��ى   طولها 
للمباين ال�صاهقة وامل�صاكن احل�صرية �صي تي يف . 
ت�صييد  ال�صنوي حلركة  تقريره  املجل�س يف  واأو�صح 
 ..2011 العام  خ��الل  العامل  يف  ال�صاهقة  الأبنية 
اإن دولة الإمارات اأجنزت  16  ناطحة �صحاب ت�صع 
منها يف اأبوظبي مبجموع اأطوال ت�صل اأربعة اآلف 
و  243  مرتا اأي نحو  2 ر4  كيلومرت. ويعد برج 
خليفة يف دبي من بني اأعلى الأبراج يف العامل وياأتي 
الأكر  امل��ب��اين  قائمة  يف  عامليا  الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف 
تكلفة من حيث الت�صييد بقيمة  5 ر1  مليار دولر 
وذلك بعد مبنى ذا بالزيو يف ل�س فيجا�س بتكلفة  
9 ر1  مليار دولر وبرج تايبيه101 والذي بلغت 

تكلفته  67 ر1  مليار دولر.

•• وا�شنطن-وام:

القائم  ال�صام�صي  عبيد  ع��م��ر  ���ص��ع��ادة  �صلم 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال��دول��ة  �صفارة  باأعمال 
لالبتكار  زاي��د  ال�صيخ  ج��ائ��زة   .. الأم��ريك��ي��ة 
باي  هيونغ  ..للدكتور  الأط��ف��ال  ج��راح��ة  يف 
كيم الطبيب يف م�صت�صفى بو�صطن لالأطفال 
تطوير  يف  لإ����ص���ه���ام���ه  ت���ق���دي���را  وذل������ك   ..
ج��راح��ة الأط���ف���ال. وك���ان ال��دك��ت��ور ك��ي��م قد 
اجلراحي  الب��ت��ك��ار  بعنوان  حما�صرة  األ��ق��ى 
الندوة  اإط����ار  ..يف  امل��ر���ص��ى  م��ن  امل�����ص��ت��وح��ى 
العظام  الأوىل لالبتكار يف جراحة  ال�صنوية 

زاي��د لالبتكار يف  ال�صيخ  التي عقدها معهد 
الأمريكية  العا�صمة  يف  الأط���ف���ال  ج��راح��ة 
تبلغ  التي  اجل��ائ��زة  ت�صلم  .بعدها  وا�صنطن 
ال�صفري  وق�����ال   . دولر  األ�����ف   20 ق��ي��م��ت��ه��ا 
من  كيم  ب��اي  هيونغ  الدكتور  اإن  ال�صام�صي 
امل��خ��ل�����ص��ني يف جمال  ال�������رواد وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
التقدير  اأن هذا  .. معتربا  الطب اجلراحي 
لإجنازاته يف جمال تطوير جراحة الأطفال 
ولنظرائه  ل��ه  ح��اف��زا  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى 
للمزيد من الإ�صهام امل�صرتك يف هذا املجال 
املغفور  ا�صم  حتمل  التي  اجلائزة  اأن  واأك��د   .
تعترب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له 

ال�����رواد يف املجال  ا���ص��ت��م��رارا لإرث����ه يف دع���م 
باعرتاف  كيم  ال��دك��ت��ور  ويحظى  ال�صحي. 
ع��امل��ي يف جم���ال ج��راح��ة الأط���ف���ال وزراع����ة 
اأب��ح��اث��ه على تطوير  ت��رك��ز  الأع�����ص��اء حيث 
املجال  املتبعة يف  احلالية  لالإجراءات  بدائل 
اجلراحي واإج��راء جتارب عليها. وهو مدير 
مركز زراعة الأع�صاء لالأطفال يف م�صت�صفى 
الأط���ف���ال يف ب��و���ص��ط��ن واأ����ص���ت���اذ م�����ص��ارك يف 
ك��ل��ي��ة هارفارد  اجل���راح���ة يف  م����ادة  ت��دري�����س 
طريقة  ابتكر  كيم  الدكتور  وك��ان   . الطبية 
جديدة لعالج ق�صر املثانة تعرف بتقنية اأ�س 
تعذر  ح��ال  يف  حاليا  امل�صتخدمة  ب��ي  اإي  ت��ي 

اإجراء اجلراحة بالطريقة التقليدية. يذكر 
الأطفال  جل��راح��ات  زاي���د  ال�صيخ  معهد  اأن 
الوطني  الأط��ف��ال  مل�صت�صفى  التابع  املبتكرة 
 2009 ع����ام  خ����الل  وا���ص��ن��ط��ن..اف��ت��ت��ح  يف 
بهدف ت�صجيع البتكارات اجلديدة يف جمال 
ج���راح���ة الأط���ف���ال ب��ح��ي��ث ت��ك��ون اأك����ر دقة 
اأبحاث مبتكرة  وخالية من الأمل من خالل 
لالآلم  امل�صكنة  الأدوي�����ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
والطب  الطبية  والهند�صة  املناعة  واأب��ح��اث 
ال�صخ�صي..واأ�ص�س املعهد مبنحة من حكومة 
اأبوظبي قيمتها  150 مليون دولر قدمتها 

مل�صت�صفى الأطفال الوطني.

لتوفري احتياجات مواطنيها وتوفري احلياة الكرمية واال�صتقرار والرفاه االجتماعي لهم

قط���اع الإ�صك����ان يحت���ل الأول�ي�����ة املطلق�����ة يف الإم��������ارات

طبيب يف م�صت�صفى ب��صطن لالأطفال يف�ز بجائزة زايد لالبتكار يف جراحة الأطفال

بنك الحتاد ال�طني ينظم حملة للتربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم يف اأب�ظبي
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••العني - الفجر:

ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني  ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت 
واملتنزهات  احلدائق  ب��اإدارة  ممثلة 
و�صط  بقطاع  ال��ع��ام��ة  الرتفيهية 
امل��دي��ن��ة م���وؤخ���را وف����دا م��ن بلدية 
امل���ن���ط���ق���ة ال���غ���رب���ي���ة ل���ل���ت���ع���رف و 
بلدية  جت����رب����ة  ع���ل���ى  ل�����الإط�����الع 
نباتات  ا�صتخدام  يف  العني  مدينة 
البيئة املحلية يف م�صاريع الزراعات 
التجميلية ، وذلك يف اإطار التعاون 
امل�صرتك بني الطرفني و الإطالع 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب وت���ب���ادل اخل���ربات 
ب��اأف�����ص��ل��ه��ا ح��ي��ث تعترب  والأخ�������ذ 
ب���ل���دي���ة امل���ن���ط���ق���ة ال���غ���رب���ي���ة اح���د 
مدينة  لبلدية  الرائدين  ال�صركاء 

العني .
ال����وف����د من  ا����ص���ت���ق���ب���ال  وك�������ان يف 
ق��ب��ل ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ال�صيد 
املدير  امل����زروع����ي  م�����رزوق  حم��م��د 
املناطق  خدمات  لقطاع  التنفيذي 
واملهند�صة   ، بالإنابة  املدينة  و�صط 
ق�صم  رئ���ي�������س  ال���ق���م���زي  ع���ائ�������ص���ة 
الت�صميم بالإدارة واملهند�صة. ناهد 
الظاهري مدير امل�صروع وعدد من 
املهند�صني بالإدارة. بينما �صم وفد 
املهند�س  الغربية  املنطقة  بلدية 
املهند�س  و  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ي���ا����ص���ر 
جمال  املهند�س  املن�صوري  م�صيعد 

عبدالعال.
ناهد  امل���ه���ن���د����ص���ة  وا����ص���ت���ع���ر����ص���ت 
الظاهري مدير امل�صروع خالل هذه 
العني  بلدية مدينة  روؤي��ة  ال��زي��ارة 
يف  املحلية  البيئة  نباتات  اإدراج  يف 
مبا  التجميلية  الزراعات  م�صاريع 
اإمارة  يتوافق مع توجهات حكومة 
اأبو ظبي يف تعزيز كفاءة واأولويات 
الإنفاق احلكومي من خالل تقليل 

وا�صتدامة  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
عليها  واملحافظة  الطبيعية  املوارد 
اجلوفية  امل��ي��اه  جم��ال  يف  وخا�صة 
وذلك  املحلية  البيئية  وال��ن��ب��ات��ات 
اإكثارها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  خ����الل  م���ن 
انقرا�صها  وجتنب  زراعتها  ون�صر 

ب�صبب اجلفاف.
وت��ط��ب��ي��ق تلك  ح���ي���ث مت جت���رب���ة 
اجل�����زي�����رة  يف  الإ�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 
ال���و����ص���ط���ي���ة ل���ل�������ص���ارع امل���م���ت���د من 
املعرت�س  دوار  وحتى  اجلبل  دوار 
الو�صطية  اجل����زي����رة  يف  وك���ذل���ك 
من  تعترب  وال��ت��ي  البلدية  ل�����ص��ارع 
ال�������ص���وارع احل���ي���وي���ة يف امل���دي���ن���ة ، 
ومالءمتها  تاأقلمها  مدى  لقيا�س 
يف حم��ي��ط ت��ل��ك ال�����ص��وارع ، ومتت 
زراع���ة ع��دد م��ن ال��ن��ب��ات��ات املحلية 
لإبراز  والأل���وان  الأط���وال  متعددة 
ل���ه���ا مثل  ال����ت����ن����وع واجل����م����ال����ي����ة 
حب  اجل�����ب�����ل-  ورد  )ال�����ظ�����ف�����رة- 
املهتدي-  ال��غ��زال-  ح��وا  الري�صة- 
ايجابية  النتائج  وج��اءت  الق�صب( 
بالنباتات  املعيارية  املقارنة  ح�صب 

امل�صتخدمة حاليا من خالل توفري 
عالوة  والت�صغيلية  املائية  التكلفة 
على اعتبارها �صديقة للبيئة حيث 
لعملية  ال��ن��ب��ات��ات  ه���ذه  ل حت��ت��اج 
العالية  مل��ق��اوم��ت��ه��ا  ن��ظ��را  ت�صميد 
وتعزز  فيما   ، الزراعية  لالإ�صابات 
هذه التجارب �صيا�صة احلكومة يف 
الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
وا�صتدامتها وخا�صة املياه اجلوفية، 
تر�صيد  ���ص��ي��ا���ص��ة  ت���ع���زز  اأن���ه���ا  ك��م��ا 
م�����ص��اري��ع احلدائق  ع��ل��ى  الإن���ف���اق 
والزراعات التجميلية التي تنفذها 

دائرة ال�صوؤون البلدية.
ال�����زي�����ارة جولة  وت�����ص��م��ن��ت  ك���م���ا 
م����ي����دان����ي����ة ل���ل���ف���ري���ق ل�����الإط�����الع 
ال�����ص��وارع املطبقة  وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
لهذه الإ�صرتاتيجية فيما واأثمرت 
ه���ذه ال���زي���ارة ع��ن ت��ف��اع��ل ب��ن��اء يف 
الإطالع  خ��الل  من  العمل  ميدان 
العملية  والتجارب  اخل��ربات  على 
اأن يحقق  ال��ذي من �صانه  ، الأم��ر 
احلكومية  ال��دوائ��ر  بني  التوا�صل 

يف اإمارة ابوظبي .

•• ال�شارقة-الفجر:

اإحدى  النا�صئة  مل��راك��ز  العامة  الإدارة  اأن��ه��ت 
الأ�صرة  ل�����ص��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  م��وؤ���ص�����ص��ات 
ب��ال�����ص��ارق��ة، ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا ل��ف��ع��ال��ي��ات �صيف 
املوافق  اخلمي�س  تنطلق غداً  التي  2013م، 
20 يونيو وت�صتمر حتى بداية �صهر �صبتمرب 
الثمانية  مراكزها  يف  2013م،  املقبل  اأيلول 
مبختلف  ال�صارقة  اإم���ارة  اأرج���اء  يف  املنت�صرة 
م��دن��ه��ا وم��ن��اط��ق��ه��ا، وال���ت���ي ت�����ص��ت��ق��ط��ب من 
ال�صارقة  اأب���ن���اء  وال�����ص��ب��اب  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  خ��الل��ه��ا 
ل��ت��ح��ت�����ص��ن م��واه��ب��ه��م وت��ن��م��ي وت���ط���ور من 
اإمكاناتهم الإبداعية عرب مرافقها املنت�صرة يف 
ربوع ال�صارقة بال�صكل الذي ي�صهم يف ا�صتثمار 
يعود  مبا  طاقتهم  وتوظيف  فراغهم  اأوق���ات 

عليهم بالنفع والفائدة.
مراكز  اإدارة  مدير  حديد  بطي  �صعيد  ولفت 
النا�صئة  م��ل��ت��ق��ى  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
طياته  يف  ي��ح��م��ل  2013م،  ل��ع��ام  ال�����ص��ي��ف��ي 
العمل  وور����س  الفعاليات  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة 
التدريبية،  وال��دورات  والندوات  واملحا�صرات 
التي تقام بالتعاون مع العديد من املوؤ�ص�صات 

والدوائر احلكومية.
واأ�صار حديد اإىل اأن ملتقى النا�صئة ال�صيفي 
تنفيذها  يتم  م�صاريع  خم�صة  على  ي�صتمل 
خالل الفرتة من 20 يونيو اإىل 5 �صبتمرب 

اأيلول 2013م، وياأتي امل�صروع الأول بعنوان 
واحات ال�صيف وهو م�صروع ترفيهي تعليمي 
ومناف�صات  الغو�س،  يف  للنا�صئة  دورات  ي�صم 
الرحالت  اىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ائ��ي��ة،  الأل���ع���اب  يف 
ال�صياحية  ل��الأم��اك��ن  امل��ي��دان��ي��ة  وال����زي����ارات 

واملتاحف بالدولة.
وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د امل�������ص���ارك���ات اخل���ارج���ي���ة نوه 
ح��دي��د ب��اأن��ه ول��ل��م��رة الأوىل ه���ذا ال���ع���ام، مت 
التن�صيق مع موؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع 
من  نا�صئاً   17 لإ���ص��راك   ) رواد   ( ال��ري��ادي��ة 
ال�صيفي  )امل��ع�����ص��ك��ر  يف  ل��ل��م��راك��ز  املنت�صبني 
املوؤ�ص�صة،  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  الأع�����م�����ال(  ل���ب���دء 
ونهدف من وراء م�صاركة النا�صئة يف عمليات 
املنتجات  التنظيم والإ�صراف على منافذ بيع 
اخلا�صة مب�صاريع ال�صباب مبركزي ميغامول 
و�صحارى، اإىل تعريفهم عن قرب على اأ�صرار 
ق��درات��ه��م يف عمليات  وتنمية  الأع��م��ال  ع��امل 
الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  عرب  الت�صويق 
وذلك من خالل الحتكاك بال�صباب اأ�صحاب 
النا�صئة  لتمكني  متهيدية  كخطوة  امل�صاريع، 
م��ن امل�����ص��ارك��ة يف ال����دورة ال��ق��ادم��ة، لي�س من 
واإمنا  فح�صب،  والإ����ص���راف  التنظيم  خ���الل 
وباأفكار  ب��ه��م  اخل���ا����ص���ة  امل��ن��ت��ج��ات  ب��ع��ر���س 
البيع،  م��ن��اف��ذ  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة يف  م�����ص��اري��ع��ه��م 
بهدف التخل�س من رهبة العمل احلر، ولكي 

ي�صبحوا من رواد اأعمال امل�صتقبل.  

اإدارة  مع  اأي�صا  التن�صيق  مت  قد  اأن��ه  واأ���ص��اف 
م��ت��اح��ف ال�����ص��ارق��ة، لإ����ص���راك 13 ن��ا���ص��ئ��اً يف 
ب��ه��دف تعزيز   ) امل��ت��م��ي��ز  امل��ر���ص��د  م�����ص��روع ) 
النا�صئة  نفو�س  يف  ال�صياحي  الإر���ص��اد  مفهوم 
لأبرز  والتقدمي  العر�س  مهارات  واإك�صابهم 
ال�صارقة،  لإم��ارة  والرتاثية  ال�صياحية  املعلم 
ف�����ص��اًل ع��ن ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ف��ن��ون الت�صرف 
متهيداً  ال�صياحية،  املجموعات  مع  والتعامل 
على  ت��ع��رف  م�����ص��روع  ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�صاركة 
ملراكز  ال��ع��ام��ة  الإدارة  تنظمه  ال���ذي  ب���الدي 

النا�صئة. 
مكان  الفنية  وامل���ه���ارات  امل��واه��ب  ولأ���ص��ح��اب 
حيث  ال�صيفية،  النا�صئة  م��راك��ز  ب��رام��ج  يف 
ال�صارقة  موؤ�ص�صة  م��ع  والتن�صيق  الت��ف��اق  مت 
للفنون التابعة لدائرة الثقافة والإعالم، على 
براجمها  النا�صئة يف  م��ن  ع��دد كبري  اإ���ص��راك 
تتمثل يف جمموعة من ور�س  التي  ال�صيفية 
العمل الفنية وال��دورات التدريبية يف الر�صم 
وال��ت��ل��وي��ن امل��ائ��ي وال��ك��ولج وال��ط��ب��اع��ة، وفن 

الأداء، اإىل جانب تطوير الأفالم. 
النا�صئة  م����راك����ز  م�������ص���اري���ع  ث�����اين  وي���ح���م���ل 
الرم�صاين  النا�صئة  ملتقى  عنوان  ال�صيفية 
التي  ال��ذي يت�صمن جمموعة من الربامج   ،
مع  الف�صيل  ال�صهر  خ�صو�صية  مع  تتما�صى 
الرتكيز على الأن�صطة ذات الطابع الريا�صي 
لكرة  الرم�صانية  النا�صئة  بطولة  كتنظيم 

القدم يف كافة مراكز النا�صئة على حدة. 
م�صروع  ال�صيفي  النا�صئة  ملتقى  ي�صم  كما 
والوظيفي  الأك�����ادمي�����ي  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  ال��ن��خ��ب��ة 
ُي��ن��ف��ذ يف جامعة  يف دورت����ه ال��ث��ام��ن��ة، وال����ذي 
املتنوعة  ب��راجم��ه  خ��الل  م��ن  ويتم  ال�صارقة، 
على  كونهم  العمل  ل�صوق  امل�صاركني  تاأهيل 
الدورات  خالل  من  الوظيفية  احلياة  اأعتاب 
و كيفية  ال���ذات���ي���ة  ال�������ص���رية  ب��ك��ت��اب��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
قد  العام  وه��ذا  الوظيفية،  املقابالت  اجتياز 
مت التفاق مع عدد من املوؤ�ص�صات احلكومية 
يف  امليداين  العمل  جتربة  امل�صاركني  خلو�س 

هذه املوؤ�ص�صات 
على  النا�صئة  م��راك��ز  فعاليات  ت�صتمل  فيما 
العام  ت��وج  ال��ذي   ، ه��ادئ  م�صروع نحو �صيف 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ب��ج��ائ��زة  امل��ا���ص��ي 
مبارك لل�صباب العربي الدولية لفئة املوؤ�ص�صة 
، ف�صاًل عن  ال�صباب  ال��رائ��دة يف دع��م ق�صايا 
وهو  التطوعي  للعمل  ال�صارقة  بجائزة  فوزه 
ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة م���ن ال������دورات املهنية 
التي ي�صتفيد منها النا�صئ يف حياته اليومية 
التمديدات  اأو  النجارة  اأو  امليكانيكا  يف  �صواء 

الكهربائية.
يف  فيتمثل  ال�صيف  فعاليات  ختام  م�صك  اأم��ا 
اإيفاد  خاللها  من  ويتم  اخل��ري،  نا�صئة  رحلة 
40 نا�صئاً من املتميزين يف فعاليات ال�صيف 

لأداء منا�صك العمرة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

كليفالند  ب��اإدارة  الطبية  خليفة  ال�صيخ  مدينة  ا�صت�صافت 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  مظلة  حت��ت  وت��ع��م��ل  كلينيك، 
م�صاألة  تناولت  ام�س  عامة  حما�صرة  )�صحة(  ال�صحية 
�صحية مهمة ت�صغل بال الكثريين، األ وهي ال�صمنة. وكان 
ال�صمنة  املعنونة »اخل��روج من دائرة  الهدف من املحا�صرة 
هو التعريف مبع�صلة ال�صمنة التي ترهق الكثريين، �صحياً 
ونف�صياً، وتقدمي م�صورة الأطباء ب�صاأن اأف�صل �صبل التغلب 
�صمن  توعوية  فعالية  اأح��دث  املحا�صرة  هذه  وتعد  عليها. 
برنامج مطول من الفعاليات العامة الرامية اإىل التعريف 
بو�صائل اإنقا�س الوزن واأهمية احلفاظ على الوزن الأمثل 

ال��دك��ت��ور عبد  امل��ح��ا���ص��رة  واأدار  اأف�����ص��ل.  اأج���ل �صحة  م��ن 
وامل�صاكل  ال��ب��دان��ة  ع��الج  مركز  مدير  ال��ن��م��ريي،  الرحمن 
ملدة  وا�صتمرت  الطبية،  خليفة  ال�صيخ  مدينة  يف  الأي�صية 
���ص��اع��ة ك��ام��ل��ة وت��ن��اول��ت ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��اور امل��ه��م��ة، مثل 
خماطر ال�صمنة واخليارات اجلراحية الفعالة املتاحة اأمام 
الرحمن  عبد  الدكتور  واأ�صار  املفرطة.  بالبدانة  امل�صابني 
من��ريي اإىل اأه��م��ي��ة م��و���ص��وع امل��ح��ا���ص��رة ق��ائ��اًل: لي�س من 
قبيل املبالغة اأن نقول اإن ال�صمنة متثل اأكرب م�صكلة �صحية 
اأحدث  ت�صري  اإذ  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ت��واج��ه 
الأرقام املن�صورة يف هذا ال�صاأن اإىل اأن 33 باملئة من الذكور 
و38 باملئة من الإناث فوق �صنِّ 15 عاماً م�صابون بال�صمنة 
وفق املعايري الإكلينيكية املعتمدة. واإذا ما عرفنا اأن قرابة 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  �صكان  م��ن  باملئة  ثمانني 
ذلك  ف��اإن  عاماً،   15-64 العمرية  الفئة  �صمن  ُي�صنفون 
املوؤكد  م�صكلة �صحية جدية، ومن  نواجه  اأننا  يظهر جلياً 
ا�صتثنائية  اأعباء  �صتتحمل  بالدولة  ال�صحية  املنظومة  اأن 
امل�صتقبل لتقدمي الرعاية ال�صحية الالزمة للم�صابني  يف 

بال�صمنة والأمرا�س الناجمة عنها .
ب�صيطة  طريقة   )BMI( اجل�صمية  الكتلة  موؤ�صر  وميثل 
بتق�صيم  املوؤ�صر  هذا  وُيح�صب  بال�صمنة،  امل�صابني  لتحديد 
ال����وزن ب��ال��ك��ي��ل��وغ��رام ع��ل��ى م��رّب��ع ال��ط��ول ب��امل��رت. وح�صب 
تعريف منظمة ال�صحة العاملية فاإن فرط الوزن هي �صفة 
اأكر،  اأو   25 لديهم  اجل�صمية  الكتلة  موؤ�صر  يبلغ  الذين 
اجل�صمية  الكتلة  موؤ�صر  يبلغ  ال��ذي��ن  �صفة  ه��ي  وال�صمنة 

لديهم 30 اأو اأكر. 
ومن املتفق عليه طبياً اأنه كلما زاد موؤ�صر الكتلة اجل�صمية 
تفاقم خطر الإ�صابة باأمرا�س معينة، منها اأمرا�س القلب 
والأوعية الدموية مثل ارتفاع �صغط الدم واأمرا�س القلب 
وال�صطرابات  ال�صكري  داء  وكذلك  الدماغية،  وال�صكتة 
وناق�صت  ال�صرطان.  اأن���واع  وبع�س  ب��ل  الهيكلية  الع�صلية 
اأن يتمكن  ال�����وزن الأم���ث���ل ق��ب��ل  امل��ح��ا���ص��رة ���ص��ب��ل حت��ق��ي��ق 
احل�صور من ال�صتف�صار مبا�صرة عن الق�صايا وثيقة ال�صلة 
مب�صاألة ال�صمنة. واأتيحت للح�صور كذلك فر�صة اللتقاء 
اإج��راء جراحة  بانتظار  اأو  اأج��روا  الذين  املر�صى  بعدد من 
يف  الأي�صية  وامل�صاكل  البدانة  ع��الج  مبركز  ال�صمنة  اإزال��ة 

»مدينة ال�صيخ خليفة الطبية«.

وب�صاأن املركز، يقول الدكتور منريي: بداأت عمليات جراحة 
 ،2009 يونيو  يف  الطبية  خليفة  ال�صيخ  مبدينة  ال�صمنة 
للم�صابني  ناجحة  جراحية  عملية   450 اأجرينا  ومنذئذ 
اجل�صمية  الكتلة  موؤ�صر  يبلغ  الذين  اأي  املفرطة،  بال�صمنة 
لديهم 40 اأو اأكر ويعانون يف الوقت ذاته اأمرا�صاً ناجمة 
عن ال�صمنة، مثل ال�صكري وارتفاع �صغط الدم. ويرغب عدد 
والفوائد  ال�صمنة  مع  جتربتهم  عن  بالتحدث  ه��وؤلء  من 
العديدة املتاأتية من جراحة عالج البدانة. وبالإ�صافة اإىل 
التعريف بالعالقة القائمة بني العادات الغذائية وال�صمنة، 
فر�صة  اأوزان��ه��م  ب�صاأن  القلقني  لأول��ئ��ك  املحا�صرة  �صتتيح 
التحدث مع عدد من الذين خ�صعوا جلراحة عالج البدانة 

لال�صتفادة من جتربتهم .  

•• ال�شارقة-وام: 
تراأ�س �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
العهد  ويل  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
املجل�س  رئي�س  ال�صارقة  حاكم  نائب 
الأ�صبوعي  الج���ت���م���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الذي  التنفيذي  للمجل�س  العتيادي 
عقد �صباح ام�س مبكتب �صمو احلاكم 
ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��د اهلل بن 
ال�صارقة  حاكم  نائب  القا�صمي  �صامل 
التنفيذي.  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
وا�صتهل املجل�س اجتماعه بالت�صديق 
ال�صابقة  اجل���ل�������ص���ة  حم�������ص���ر  ع���ل���ى 
خالل  التنفيذي  املجل�س  وا�صتعر�س 
املدرجة  العامة  املوا�صيع  اجتماعه 
على جدول اأعمال جل�صته لهذا اليوم 
التي تتعلق ب�صوؤون الإمارة املختلفة. 

مذكرات  م�����ص��اري��ع  املجل�س  واع��ت��م��د 
التفاهم واملقدمة من ال�صيخ عبداهلل 
اآل ث����اين رئ��ي�����س دائ����رة  ب���ن حم��م��د 
الدائرة  تنوي  التي  امل��دين  الطريان 
عقدها مع دائرة التنمية القت�صادية 
مذكرات  وت��ه��دف  ال�����ص��ارق��ة.  وبلدية 
التفاهم املزمع عقدها لتعزيز مبادئ 
ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك وت��ب��ادل اخلربات 
يف  املمار�صات  اأح���دث  على  والط���الع 
كافة املجالت وحتقيق مبداأ التوا�صل 
بني الدوائر املحلية مبا يخدم توجه 
وروؤية الإمارة . ووفقا لن�س املادة رقم 
45 من الالئحة املالية لدائرة املالية 
الطلب  املجل�س  اعتمد  فقد  املركزية 
املركزية.  امل��ال��ي��ة  دائ�����رة  م���ن  امل���ق���دم 
واطلع املجل�س على تو�صيات املجل�س 
املتعلقة  ال�صارقة  لإم��ارة  ال�صت�صاري 

البحرية  امل����وان����ئ  دائ������رة  ب�����ص��ي��ا���ص��ة 
�صاحب  م����ن  ال����������واردة  واجل�����م�����ارك 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم���م���د 
ال�صيخ  وقدم  ال�صارقة.  حاكم  الأعلى 
رئي�س  القا�صمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  خ��ال��د 
واجلمارك  ال��ب��ح��ري��ة  امل���وان���ئ  دائ����رة 
�صرحا حول كل تو�صية ووجه املجل�س 
التو�صيات  ب��اإع��داد رد ح��ول  ال��دائ��رة 
ال�صت�صاري.  ل��ل��م��ج��ل�����س  ورف���ع���ه���ا 
رقم  ق��رار  التنفيذي  املجل�س  واأ�صدر 
ق���رار  ب��ت��ع��دي��ل   2013 ل�����ص��ن��ة   20
ل�صنة   17 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
يف  احل�صانات  ر���ص��وم  ب�صاأن   2010
ال�صارقة.  باإمارة  احلكومية  املدار�س 
�صالح  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  واأو�����ص����ح 
ال�صارقة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�صويجي 

بتنفيذ  ال���ب���دء  ���ص��ي��ت��م  اأن����ه  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اأمر  التي  للمكرمات  الأوىل  املرحلة 
ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  بها 
7 ح�صانات من  بناء  تت�صمن  والتي 
اأ�صل 66 ح�صانة يف خمتلف املناطق 
50 مليون  ال�صكنية بالإمارة بتكلفة 
دره��م. واطلع ال�صيخ خالد بن �صقر 
الأ�صغال  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ص��م��ي 
العامة املجل�س على مناذج احل�صانات 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  اعتمادها  التي 
ال�����ص��ارق��ة. ك��م��ا اط��ل��ع امل��ج��ل�����س على 
الإمناء  هيئة  قبل  م��ن  املعد  امل��ق��رتح 
اإن�صاء  ب�����ص��اأن  وال�����ص��ي��اح��ي  ال��ت��ج��اري 
للريا�صات  ال����دويل  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي 
وع�����ر������س حم����م����د علي  ال����ب����ح����ري����ة 
النومان رئي�س هيئة الإمناء التجاري 
تفا�صيل  امل��ج��ل�����س  اأم����ام  وال�����ص��ي��اح��ي 

من  ال��ه��دف  اأن  ..مو�صحا  الق���رتاح 
الريا�صات  ثقافة  ن�صر  النادي  اإن�صاء 
ممار�صتها  على  والت�صجيع  البحرية 
ال���ف���ئ���ات م���ن �صكان  و����ص���ط خم��ت��ل��ف 
على  الإم���ارة  مكانة  وتعزيز  الإم���ارة 
باعتبارها  وخارجها  الدولة  م�صتوى 
البحرية  الريا�صات  ملمار�صة  وجهة 
لتطوير  الرامية  امل��ب��ادرات  وت�صجيع 
اأنواع جديدة من الريا�صات البحرية 
ت�����ص��ت��ل��ه��م ال������رتاث امل��ح��ل��ي ل���الإم���ارة 
من  بعدد  النومان  وت��ق��دم  وال��دول��ة. 
الرتقاء  �صاأنها  من  التي  التو�صيات 
ب��ال��ن�����ص��اط��ات ال��ب��ح��ري��ة ب����الإم����ارة. 
لهيئة  املقرتح  ب��اإع��ادة  املجل�س  ووج��ه 
الإمناء التجاري وال�صياحي ملزيد من 
الدرا�صة واإعادة عر�صه على املجل�س. 
وا�صتمع املجل�س اإىل �صرح من املهند�س 

�صالح بن بطي املهريي رئي�س دائرة 
التخطيط وامل�صاحة ب�صاأن م�صتجدات 
العمل يف امل�صاريع التي تديرها جلنة 
م����ب����ادرات رئ��ي�����س ال���دول���ة يف اإم�����ارة 
�صلطان  امل�����ص��ت�����ص��ار  وت���ال  ال�����ص��ارق��ة. 
امل��ه��ريي الأم���ني العام  علي ب��ن بطي 
اأعمال  ج���دول  التنفيذي  للمجل�س 

اجلل�صة الثامنة ع�صرة لدور النعقاد 
الثاين من الف�صل الت�صريعي ال�صابع 
للمجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة 
وال���ت���ي ���ص��ت��ع��ق��د اخل��م��ي�����س ال���ق���ادم. 
املر�صوم  امل��ه��ريي  امل�صت�صار  ت��ال  ك��م��ا 
الأمريي رقم 7 ل�صنة 2013 ب�صاأن 
ف�س دور النعقاد العادي الثاين من 

للمجل�س  ال�صابع  الت�صريعي  الف�صل 
ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة. وتناولت 
املوا�صيع  م��ن  جملة  اأي�����ص��ا  اجلل�صة 
لالإمارة  ال���ع���ام  ال�������ص���اأن  يف  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بتطويرها  ال��ك��ف��ي��ل��ة  وامل����ق����رتح����ات 
ب�صاأنها  امل��ج��ل�����س  وات��خ��ذ  وت��ع��زي��زه��ا 

القرارات املنا�صبة. 

•• ال�شارقة-وام:

�صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  �صهد 
ال��ق��ا���ص��م��ي ويل ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة حفل 
وي�س  م��در���ص��ة  طلبة  م��ن  التا�صعة  ال��دف��ع��ة  تخريج 
الثقافة  ق�صر  مب�صرح  ال�صارقة  يف  الدولية  جرين 
وقائع  وطالبة.وح�صر  طالبا   62 عددهم  والبالغ 
القا�صمي  �صعود  ب��ن  حممد  ال�صيخ  التخريج  حفل 
رئ��ي�����س دائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة وال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
وال�صيخ  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان 

�صعود بن حممد بن �صعود القا�صمي و�صعيد م�صبح 
الكعبي مدير منطقة ال�صارقة التعليمية وخالد املال 
اخلا�س  التعليم  على  واجل��ودة  الرقابة  اإدارة  مدير 
املدير  هيك�س  و�صيمون  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 
الأق��ل��ي��م��ي��ي جل��ام��ع��ة ك��ام��ربدج واأع�����ص��اء الهيئتني 
اخلا�صة  ال��دول��ي��ة  باملدر�صة  والإداري�����ة  التدري�صية 
وي�����س ج��ري��ن يف ال�����ص��ارق��ة وج��م��ع م��ن اأول��ي��اء اأمور 

اخلريجني.
الكلمات  اإل����ق����اء ع����دد م���ن  وج�����رى خ����الل احل���ف���ل 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة وال���رتح���ب���ي���ة ا���ص��ت��ه��ل��ت ب��ك��ل��م��ة ملدير 

ال��رتح��ي��ب باحل�صور  ب���داأه���ا يف  ك��الف��ات��و  امل��در���ص��ة 
ث���م ت��ط��رق يف ح��دي��ث��ه ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��الأن�����ص��ط��ة التي 
ت��ق��وم ب��ه��ا امل��در���ص��ة وم��ن��ه��ا م��ع��ر���س رج���ال الأعمال 
ومعر�س العلوم والأ�صبوع الأدبي الذي ي�صتمل على 
واأيام  الأخ���رى  وال��ع��رو���س  وامل�صرحيات  امل��ن��اظ��رات 
واللغة  العربية  باللغة  الإم��الء  وم�صابقات  القراءة 
اإ�صافة  لل�صغار  ال����دوري  وم�����ص��اب��ق��ات  الإجن��ل��ي��زي��ة 
الدور  على  للتاأكيد  وذل��ك  الأك��ادمي��ي��ة  ل��الإجن��ازات 

التعليمي الذي تقدمه املدر�صة لطالبها.
واأ�صاف مدير املدر�صة ان اخلريجني الذين يجل�صون 

اأكر من  النتائج يف  اأعلى  اليوم حققوا  اأمامنا هذا 
13 مادة من اأ�صل 18 مادة يف امتحانات اأي جي �صي 
ا�س ايه يف العام ال�صابق مقارنة مع معدل النتائج يف 
العامل ونحن يف وي�س جرين نهدف اإىل حتقيق كل 
ما ذكر وعلى املرء اأن يدرك اأن ذلك ل يتحقق اإل من 
خ��الل اإظ��ه��ار الإح���رتام وتعليم الح���رتام لطالبنا 
واح�����رتام ال��ك��ب��ار واح�����رتام ال��ق��وان��ني والإج������راءات 
واحرتام الهيئة التدري�صية واحرتام العاملني كافة 
واحرتام  ومهامهم  وظائفهم  مبختلف  املدر�صة  يف 

الآباء والأمهات.

الطالبات  م�صوؤولة  املازمي  ب�صاير  الطالبة  واألقت 
بالنتماء  الفخر  ع��ن  اع��رب��ت  املنا�صبة  ب��ه��ذه  كلمة 
بامل�صوؤولية من خالل  التي جتعلنا نح�س  للمدر�صة 
تدريبنا على اأن نكون قادة ولي�س جمرد طلبة ننهل 
من العلوم.  من جهته األقى الطالب عمر اجلرمن 
م�صوؤول الطالب كلمة اكد ان املدر�صة علمته الكثري 
اإع��داد معار�س رجال  امل�صاركة يف  اخل��ربة مثل  من 

الأعمال واليوم الريا�صي واملعر�س العلمي.
وتف�صل �صمو ويل عهد ال�صارقة وقبل ختام احلفل 
الطلبة  ع��ل��ى  وال�������ص���ه���ادات  ال��ت��ف��وق  دروع  ب��ت��وزي��ع 

القادم  وال�صداد يف  التوفيق  اخلريجني متمنيا لهم 
النافع  بالعلم  للت�صلح  اياهم  اأي��ام حياتهم حاثا  من 

وخدمة اأوطانهم وجمتمعاتهم.
وكان طالبان من مدر�صة وي�س جرين ح�صال على 
اأعلى النتائج يف امتحانات اأي جي �صي ا�س ايه هما 
ح�صل  وق��د  البنني  ق�صم  م��ن  اأي���وب  ح�صن  الطالب 
على اأيه ا�س �صتار 10 والطالبة ب�صاير املازمي من 
ق�صم البنات وقد ح�صلت على اأيه �صتار 8 واأيه 1 كما 
اأعلى نتيجة يف دولة الإمارات  اأنها قد ح�صلت على 

العربية املتحدة يف مادة التاريخ.

م��دين���ة ال�صي���خ خليف���ة الطبي���ة تك�ث��ف جه����ده���ا يف م�اجه����ة ال�صمن������ة

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

ويل عهد ال�صارقة ي�صهد حفل تخريج الدفعة التا�صعة من طلبة مدر�صة وي�س جرين

بلدية مدينة العني وجتربة ا�صتخدام نباتات 
البيئة املحلية يف الزراعات التجميلية

م���راك���ز النا�صئ���ة تنظ���م 5 م�ص���اري���ع ل�صي�����ف 2013
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اأنهى )ائتالف دولة القانون( الذي يتزعمه رئي�س الوزراء العراقي 
نوري املالكي، ام�س مقاطعته جلل�صات الربملان التي ا�صتمرت �صهرين 
ب�صبب عدم عر�س م�صروع قانون جترمي حزب البعث على الت�صويت. 
�صحايف  موؤمتر  خ��الل  العبادي،  حيدر  الئتالف  عن  النائب  وق��ال 
عقده مببنى جمل�س النواب اإن العودة اىل جل�صات املجل�س متت بعد 
التفاق مع رئا�صة الربملان على ت�صكيل جلنة لدرا�صة م�صروع قانون 
جترمي حزب البعث وتعديل قانون هيئة امل�صاءلة والعدالة وقوانني 
هذين  بو�صع  �صتقوم  امل�صّكلة  اللجنة  اأن  العبادي  واأ���ص��اف  اأخ���رى. 
اأعمال جل�صات  اأخرى، على جدول  اإىل قوانني  القانونني بالإ�صافة 
جمل�س النواب وح�صب الأولوية وجهوزية اأي منها . وكان )ائتالف 
دولة القانون( اأعلن يف 23 ني�صان-اأبريل املا�صي مقاطعته جلل�صات 
م�صروع  ال��ربمل��ان  رئا�صة  اإدراج  ع��دم  على  احتجاجاً  ال��ن��واب  جمل�س 

قانون جترمي حزب البعث على جدول الأعمال.

مقابل  فدية  اي  دف��ع  رف�صهم  ام�س  الثماين  جمموعة  دول  ق��ادة  اك��د 
اعلن  م��ا  وف��ق   ، اره��اب��ي��ني  ل��دى  املخطوفني  ���ص��راح مواطنيهم  اط���الق 
ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامريون كما دعا  املكتب العالمي لرئي�س 
ال�صمالية،  بايرلندا  ايرن  لوخ  املجتمعون يف  واحلكومات  ال��دول  روؤ�صاء 
نف�صه وحر�صت  امل�����ص��در  بح�صب  ف��دي��ة،  اي  دف��ع  رف�����س  اىل  ال�����ص��رك��ات 
بريطانيا املعروف عنها رف�صها دفع اي فدية لطالق �صراح خمطوفني 
من مواطنيها، على انتزاع التزام مماثل من �صركائها يف دول جمموعة 
الثماين يف هذا امللف. وا�صار امل�صدر عينه اىل ان تنظيم القاعدة يف بالد 
املغرب ال�صالمي ح�صل على ما يقارب 33 مليون يورو خالل ال�صنوات 
الثالث الخ��رية من ام��وال الفديات املدفوعة لطالق خمطوفني ول 
يقر اي بلد ب�صكل علني بدفع فدية خلاطفني، ال ان دول عدة ومنها 
ايطاليا ي�صاع انها اقل ت�صلبا يف مو�صوع دفع الفدية واعتمدت فرن�صا 
التي تعد �صبعة من مواطنيها من بني املخطوفني يف افريقيا، هذا املبداأ 
الربيطاين منذ انتخاب الرئي�س فرن�صوا هولند يف ايار مايو 2012.

جندياً   4480 �صت�صّرح  اأنها  ام�س  الربيطانية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
الإنفاق  خف�س  اإىل  الرامية  خططها  اط��ار  يف  املقبلة،  الأ�صهر  خ��الل 
واإعادة هيكلة اجلي�س. وقالت الوزارة، اإن هذه اخلطوة لي�صت جديدة 
اجرتها  ال��ت��ي  والأم���ن  ال��دف��اع  ا�صرتاتيجية  مراجعة  اط���ار  يف  وت��اأت��ي 
اجلي�س  من  جندي  األ��ف   17 بت�صريح  واأو���ص��ت  الإئتالفية  احلكومة 
النظامي، )5000 من �صالح البحرية و5000 من القوى اجلوية 
و7000 من �صالح امل�صاة(، وبعد الإعالن عن ت�صريح 12 األف جندي 
ب�صكل  ت�صريحهم  �صيتم  الذين  اجلنود  اأن  واأ�صافت   .  2011 عام  يف 
الربيطانية يف غ�صون  امل�صلحة  القوات  �صيرتكون اخلدمة يف  طوعي 
ب�صكل  ت�صريحهم  �صيتم  الذين  اجلنود  �صيرتك  حني  يف  اأ�صهر،   6
اجباري اخلدمة يف غ�صون 12 �صهراً. وقال وزير الدفاع الربيطاين 
اطار  يف  تاأتي  اجلنود  ت�صريح  من  الثالثة  الدفعة  اإن  هاموند،  فيليب 
اعادة هيكلة اجلي�س باحلجم املن�صو�س عليه يف مراجعة ا�صرتاتيجية 
الدفاع والأمن عام 2010، وهذه الجراءات ل مفر منها نظراً حلجم 

العجز يف ميزانية الدفاع التي ورثتها احلكومة الئتالفية احلالية .

بالر�صا�س عندما  قتلوا  ان خم�صة جنود  ام�س  قالت �صحف حملية 
هجوم  اأح���دث  يف  موزامبيق  يف  لل�صالح  م�صتودعا  م�صلحون  ه��اج��م 
اأح��داث احلرب الهلية  تتعر�س له قوات المن فيما يعيد لالذهان 
فايل  م��ن��ج��م  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  وق����ال  و1992.   1975 ع��ام��ي  ب���ني 
الربازيلي ان الهجوم الذي وقع اأم�س الثنني اأجرب املئات على الفرار 
من و�صط بلدة �صافان وعطل حركة القطارات على خط �صينا املجاور 
وق��ال��ت �صحف  الفحم.  م��ن  ال��ب��الد  ل�����ص��ادرات  الوحيد  الطريق  وه��و 
اأو بايي ان مقاتلني من حزب رينامو املعار�س  حملية منها �صحيفة 

م�صوؤولون عن الهجوم. 

عوا�شم

بغداد

لندن

مابوتو

اني�سكيلن

وا�صنطن تك�صف عن 
اأ�صماء معتقلي غ�انتانام� 

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ك�صفت وزارة العدل الأمريكية عن لئحة باأ�صماء معتقلي غوانتانامو، يظهر 
من خاللها من هم املخول نقلهم اأو حماكمتهم اأو ا�صتمرار �صجنهم من دون 
و�صائل  م��ن  وع���دد  الأم��ريك��ي��ة،  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  وح�صلت  حماكمة 
الإعالم الأمريكية املحدودة بينها ميامي هريالد ، على ن�صخة من الالئحة، 
اأو�صاع  ع��ن  وتفا�صيل  اأ�صماء  وفيها  املعلومات،  حرية  ق��ان��ون  مبوجب  وذل��ك 
املعتقلني ال�166 املوجودين يف معتقل غوانتانامو. ي�صار اإىل ان ن�صر الالئحة 
هو من بني تو�صيات قوة عمل تابعة وكالت الأمن القومي التي اأن�صاأها الرئي�س 
الأمريكي باراك اأوباما يف العام 2009 يف اإطار تعهد مل يف به باإغالق معتقل 
غوانتانامو، وقد اأعدت تقريراً يف العام 2010 مل يك�صف عنه اآنذاك. وتتاألف 
الالئحة من 15 �صفحة وهي ت�صري اإىل املعتقلني ال�46 الذين يعتربون م�صدر 
خطر كبري ما يحول دون نقلهم من املعتقل ول ميكن حماكمتهم يف حمكمة. 
وتظهر الالئحة ان املعتقلني الذين مل يحدد وقت لعتقالهم هم 26 ميينياً 
وت�صري  و���ص��وم��ايل.  ومغربي  وليبيان  وكويتيان  �صعوديني  و3  افغانياً  و12 
الالئحة اإىل ان قوة العمل تعتقد ان ما زال من املمكن حماكمة بع�س املعتقلني 
زبيدة  اأب���و  بينهم  وم��ن  اأم��ريك��ا  يف  اعتقالهم  خ��الل  ل��الإ���ص��اءة  تعر�صوا  ال���ذي 
الذي اتهم بت�صهيل اأعمال اإرهابية وتعر�س لتقنية الإغراق خالل ا�صتجوابه، 
ال�صتخبارات  وك��ال��ة  ي��د  على  وح�صية  اع��ت��ربت  ممار�صات  ع��دة  اإىل  بالإ�صافة 
القحطاين  حممد  ال�صعودي  اأي�صاً  الالئحة  وتت�صمن  الأم��ريك��ي��ة.  املركزية 
الذي يعتقد انه كان املهاجم ال�20 خالل اعتداءات 11 اأيلول �صبتمرب، ولكنه 
منع من دخول امريكا. وي�صهد املعتقل اإ�صراباً عن الطعام بلغ عدد امل�صاركني 
فيه حتى يوم اأم�س الأول 104 معتقلني، اجرب 44 منهم على الأكل من خالل 
اأنابيب يف اأنوفهم. وياأتي الك�صف عن هذه الالئحة بالتزامن مع تعيني وزارة 

اخلارجية كليف �صلوان م�صوؤوًل عن ملف اإغالق معتقل غوانتانامو.

بيل كلينتون ال يرى بدياًل عن دولة فل�صطينية

�صلطات الحتالل تتحايل لت��صيع ال�صتيطان بال�صفة

اعتقال الع�صرات يف تركيا بعد احتجاجات 

اأردوغان: ال�صرطة جنحت يف اختبار الدميقراطية 
•• اأنقرة-وكاالت:

ال���وزراء الرتكي رجب  ق��ال رئي�س 
ال�صرطة  اإن  ام�س  اأردوغ���ان،  طيب 
اخ����ت����ب����ار  يف  جن����ح����ت  ال�����رتك�����ي�����ة 
عن  م����داف����ع����اً   ، ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
املتظاهرين  م��ع  تعاملها  طريقة 
الغاز  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  اع��ت��رب  ح��ي��ث 
امل�صيل للدموع ورذاذ الفلفل احلر 
و�صائل  ون��ق��ل��ت   . الطبيعي  حقها 
اأردوغ�����ان قوله  ع��ن  اإع���الم تركية 
يف اجتماع حلزب العدالة والتنمية 
امل�صيل  الغاز  ا�صتخدام  اإن  احلاكم، 
للدموع ورذاذ الفلفل احلر هو من 
لل�صرطة  طبيعية  الأك��ر  احلقوق 
هل  ر�صا�صة؟  اأطلقوا  هل  و�صاأل   ،

ا�صتخدموا امل�صّد�صات؟ 
وتابع حني ل تقومون مبا يطلب 
ال�صرطة  ����ص���ت�������ص���ت���خ���دم  م���ن���ك���م، 
اتخذت  لقد  واأ���ص��اف  �صالحياتها 
���ص��رط��ت��ن��ا م��وق��ف��اً دمي��ق��راط��ي��اً يف 
وق��د جتاوزت  املنتظم  العنف  وج��ه 
بنجاح اختبار الدميقراطية وكانت 
تعّر�صت  ق���د  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
لنتقادات اأوروبية وا�صعة لطريقة 

تعاطيها مع املحتجني.
ك��م��ا اع���ت���رب اأردوغ��������ان الإ�����ص����راب 
نقابية  ه��ي��ئ��ات  ب���ه  ق���ام���ت  ال�����ذي 
غري قانوين ، قائاًل اإنهم يفكرون 

اأن  اإل  احل�����ايل،  ال���وق���ت  يف  ف��ق��ط 
اأنقرة  �صرطة مكافحة الإره��اب يف 
اأي��ة معلومات  اأنها ل متلك  اأك��دت 

بخ�صو�س هذه العملية.
وك���ان���ت اح��ت��ج��اج��ات ���ص��ل��م��ي��ة، من 
اأن�صار حماية البيئة لوقف  جانب 
اإ�صطنبول،  متنزه  يف  بناء  م�صروع 
غ�صب  مظاهرات  اإىل  حتولت  قد 
و�صفه  م����ا  اإزاء  ع������دة  م������دن  يف 
لال�صتبداد  تزايد  باأنه  املحتجون 
اإىل  اأدى  مم��ا  اأردوغ������ان،  اإدارة  يف 
رده  ويف  اأ���ص��خ��ا���س.  خم�صة  مقتل 
اأرينت�س  ب��ول��ن��ت  ق���ال  ذل����ك،  ع��ل��ى 
ال������وزراء، يف مقابلة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
تلفزيونية، اإن ال�صرطة �صت�صتخدم 
الحتجاجات.  لإن���ه���اء  ق��واه��ا  ك��ل 
كافيا،  ذل���ك  ي��ك��ن  مل  اإذا  واأ����ص���اف 
القوات  ا���ص��ت��خ��دام  ح��ت��ى  مي��ك��ن��ن��ا 
ذل���ك يف  ي��اأت��ي   . امل���دن  امل�صلحة يف 
وزير  فيه  ه��دد  ال��ذي  نف�صه  اليوم 
اأي  بقمع  غ��ول��ر  معمر  ال��داخ��ل��ي��ة 
التي  الدعوة  اأن  واعترب  مظاهرة، 
وجهتها نقابتان عماليتان كبريتان 
اإىل اإ�صراب عام اليوم غرُي قانونية 
وُيذكر اأن ا�صتطالعا للراأي ن�صرت 
توديز  �صحيفة  الث��ن��ني  ن��ت��ائ��ج��ه 
زمان الرتكية، قد اأظهر اأن غالبية 
تطوير  م�صروع  تعار�س  الأت���راك 

حديقة غيزي يف اإ�صطنبول.

اجل��ي�����س مل�����ص��اع��دة ال�����ص��رط��ة على 
وقال  امل�صتمرة.  امل��ظ��اه��رات  وق��ف 
اآر تي  ال��ت��ل��ف��زي��ون احل��ك��وم��ي ت���ي، 
اإن 35 �صخ�صا على الأقل اعتقلوا 
اعتقل  بينما  اأن��ق��رة،  العا�صمة  يف 
املدن  اأك��رب  اإ�صطنبول  يف  ك��ث��ريون 
الرتكية. من جهته اأكد م�صدر من 
قائال  الع��ت��ق��الت،  ه��ذه  ال�صرطة 
املحر�صني  ا���ص��ت��ج��واب  �صيتم  اإن����ه 

وكانت   . اخل��ا���ص��ة  م�صلحتهم  يف 
الإ�����ص����راب  اإىل  دع�����ت  ال���ن���ق���اب���ات 
ال�صرطة  ا�صتخدام  على  احتجاجاً 
للعنف �صد املتظاهرين املناه�صني 
دعا  اأخ���رى،  جهة  وم��ن  للحكومة 
اأردوغ�������ان اأن�������ص���اره ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
للحكومة  موؤيدة  جديدة  جتمعات 
واإرزوروم،  و�صم�صون  قي�صري  يف 
اأق��ام��ت جتمعني  ق��د  كانت  اأن  بعد 

اأنقرة  والأح�����د يف  ال�����ص��ب��ت  ي��وم��ّي 
داهمت  ذل�����ك،  اىل  وا���ص��ط��ن��ب��ول. 
الثالثاء  ام�س  الرتكية  ال�صرطة 
خمتلفة،  باأنحاء  املنازل  من  ع��ددا 
واعتقلت الع�صرات بعد احتجاجات 
منذ  م�صتمرة  للحكومة  مناه�صة 
قرابة ثالثة اأ�صابيع، وفقا لو�صائل 
توعد  وذل��ك عقب  اإع���الم حملية، 
حكومة رجب طيب اأردوغان بن�صر 

•• عوا�شم-وكاالت:

باراك  الأم��ريك��ي  الرئي�صان  اأب��دى 
بوتني  فالدميري  والرو�صي  اأوباما 
الدين  ب��اأن فوز رجل  تفاوؤل ح��ذرا 
امل��دع��وم م��ن الإ���ص��الح��ي��ني ح�صن 
الرئا�صة  ان��ت��خ��اب��ات  يف  روح������اين 
اآف��اق��ا جديدة  ق��د يفتح  الإي��ران��ي��ة 
ب�صاأن  للنزاع  حل  لإي��ج��اد  وفر�صة 
وذكر  الإي��راين.  النووي  الربنامج 
مع  اجتمع  اأن��ه  لل�صحفيني  اأوباما 
جمموعة  قمة  هام�س  على  بوتني 
واأن  ال�صمالية،  اأيرلندا  الثماين يف 
كالهما ع��رب ع��ن ت��ف��اوؤل ح��ذر من 
اأن����ه م��ع ان��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة هناك 
التحرك  باملقدور  يكون  اأن  فيمكن 
قدما يف حوار ي�صمح بحل امل�صاكل 
م����ع اإي�����������ران. وت�����زام�����ن ذل������ك مع 

ت�صريحات اأخرى لأوباما قال فيها 
اإن ال�صعب الإيراين مل يعد يرغب 
اخلارجي،  ال��ع��امل  م��ع  املواجهة  يف 
رفع  ذات��ه  الوقت  ا�صتبعد يف  ولكنه 
املفرو�صة  القت�صادية  العقوبات 
برناجمها  ب�����ص��ب��ب  ط���ه���ران  ع��ل��ى 

ال�����ن�����ووي. وق������ال يف م���ق���اب���ل���ة مع 
�صبكة بي بي اأ�س اأعتقد اأن ال�صعب 
وجهة  يف  التحرك  يريد  الإي���راين 
خمتلفة.. من الوا�صح اأن لدينا يف 
اإيران رغبة يف التعاون مع الأ�صرة 

الدولية بطريقة اأكر اإيجابية .
الإيرانيني  اأن  اأوب����ام����ا  واأ�����ص����اف   
رف�صوا يف النتخابات من اأ�صماهم 
ال��ذي��ن ك��ان��وا يدعون  امل��ت�����ص��ددي��ن 
�صيء  اأي  ب�صاأن  امل�صاومة  ع��دم  اإىل 
اأ�صار  ول��ك��ن��ه  وم��ك��ان.  زم���ان  اأي  يف 
اإىل ���ص��رورة الن��ت��ظ��ار ل��رى كيف 
���ص��ت��ج��ري الأم�����ور وت��ت��ط��ور خالل 
وال�صنوات  والأ����ص���ه���ر  الأ����ص���اب���ي���ع 
امل���ق���ب���ل���ة، يف ظ����ل ن����ظ����ام اإي�������راين 
الكثري  الأع��ل��ى  املر�صد  فيه  يتخذ 
الرئي�س  ورج�����ح  ال�����ق�����رارات.  م���ن 
�ُصجلت  التي  املقابلة  يف  الأم��ريك��ي 

ت�صعى  اأن  الث���ن���ني  وب��ث��ت  الأح�����د 
ال��ق��ي��ادة الإي���ران���ي���ة اجل���دي���دة اإىل 
دبلوما�صية  حم�����ادث�����ات  خ����و�����س 
ج����دي����ة م����ع ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة، 
منفتحة  تبقى  اإدارت�����ه  اأن  م��وؤك��دا 
واأبدى  م��ب��ا���ص��رة.   على حم��ادث��ات 
التوتر  ح����دة  خل��ف�����س  ا���ص��ت��ع��داده 
اأظهرت لالأ�صرة  اإذا ما  مع طهران 
باملعاهدات  ملتزمة  اأن��ه��ا  ال��دول��ي��ة 
والواجبات الدولية، واأنها ل ت�صعى 
اإىل  م�صريا  ن��ووي،  �صالح  لتطوير 
التي  ال��ت��داب��ري  م��ن  جملة  ثمة  اأن 
العالقات  لتطبيع  اتخاذها  ميكن 
اأن  اإي��ران والعامل. و�صدد على  بني 
العقوبات املفرو�صة على اإيران لن 
اإي���ران خطوات  تتخذ  م��ا مل  ترفع 
الدولية  لالأ�صرة  تثبت  مغزى  ذات 
اأنها ل ت�صعى اإىل ال�صالح النووي .

�صلطات مايل واملتمردون ي�قع�ن اتفاقًا الأردن يقر اتفاقية مع لندن لت�صليم مطل�بني
•• واغادوغو-ا ف ب:

يحتلون  الذين  الطوارق  واملتمردين  املالية  ال�صلطة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  باماكو  مندوب  اعلن 
 28 كيدال يف �صمال مايل �صيوقعون يف واغادوغو اتفاقا متهيدا لالنتخابات الرئا�صية املرتقبة يف 
متوز-يوليو. وقال تيبيليه درامي رئي�س وفد ال�صلطات املالية ان التفاق جاهز لكي يوقع. ميكنني ان 

اقول لكم انه �صتو�صع اللم�صات الخرية على التفاق التمهيدي هذا ال�صباح و�صيوقع بعد الظهر .
وبح�صب م�صدر مقرب من الو�صاطة التي تقوم بها بوركينا فا�صو فان التفاق �صيوقع خالل الجتماع 
واملجل�س  ازواد  لتحرير  الوطنية  احلركة  ال��ط��وارق،  جمموعات  وممثلي  باماكو  وف��د  بني  املرتقب 
العلى لوحدة ازواد ويوقع الن�س ر�صميا بعد الظهر يف منا�صبة حفل ينظم يف الق�صر الرئا�صي كما 
ا�صاف امل�صدر نف�صه ويتوج التفاق ع�صرة ايام من املفاو�صات ال�صاقة التي جرت حتت ا�صراف بوركينا 
لالنتخابات  متهيدا  كيدال  اىل  املايل  اجلي�س  عودة  امام  املجال  لف�صاح  الدوليني  و�صركائها  فا�صو 

الرئا�صية.

بامل�صادقة  امللكية  الرادة  تعترب  الردين  للد�صتور  ووفقا   . قتادة  ابو  فيهم 
على اي قانون يقره جمل�س النواب ثم العيان املرحلة النهائية قبل ن�صره 
الردن  مع  وقعت  بريطانيا  وكانت  ن��اف��ذا.  لي�صبح  الر�صمية  ال�صحف  يف 
ال�صالمي  ح�صول  ي�صمن  قانونيا  اتفاقا  املا�صي  ني�صان-ابريل   24 يف 
عثمان،  حممد  عمر  احلقيقي  وا�صمه  قتادة،  ابو  بالرهاب  املتهم  الردين 
الداخلية  وزي��رة  وقالت  اململكة.  اىل  ترحيله  عادلة يف حال  على حماكمة 
الربيطانية ترييزا ماي حينها امام الربملان الربيطاين ان التفاق �صيمنح 
احلكومة الربيطانية كل فر�س النجاح يف معركتها امل�صتمرة منذ �صنوات 
ال�صمانات  من  ع��دد  على  ي�صتمل  التفاق  ان  وا�صافت  قتادة  اب��و  لرتحيل 
مبحاكمة عادلة.. واعتقد ان هذه ال�صمانات �صتوفر للمحاكم �صمانا بان 
ادل��ة ميكن ان يكون مت احل�صول عليها ع��ن طريق  ي��واج��ه  ل��ن  اب��و ق��ت��ادة 

التعذيب اثناء اعادة حماكمته يف الردن .

•• عمان-ا ف ب:

�صادق العاهل الردين امللك عبداهلل الثاين اتفاقية قانونية مع بريطانيا 
وت�صعى  ب��الره��اب  املتهم  قتادة  اب��و  فيهم  مبن  املطلوبني،  بت�صليم  تق�صي 
لندن اىل ترحيله اىل عمان وقال بيان �صادر عن الديوان امللكي ان الرادة 
العيان  جمل�صا  ق���رره  م��ا  على  ب��ن��اء  بامل�صادقة،  ���ص��درت  ال�صامية  امللكية 
والنواب، على الت�صديق على اتفاقية ب�صاأن امل�صاعدة القانونية املتبادلة يف 
امل�صائل اجلنائية بني اململكة واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 
لوكالة  �صرح  النواب،  جمل�س  رئي�س  نائب  عطية  خليل  وك��ان   . ال�صمالية 
فران�س بر�س يف 12 من ال�صهر اجلاري ان جمل�س الأمة اقر اتفاقا قانونيا 
يوجد يف  انه ل  ، مو�صحا  املطلوبني  ت�صليم جميع  يت�صمن  بريطانيا  مع 
التفاق ن�س خا�س بخ�صو�س ابو قتادة لكنه ي�صمل جميع املطلوبني مبن 

تفاوؤل حذر لأوباما وب�تني بانتخاب روحاين

الذين يعي�صون يف ال�صفة الغربية 
فان الفل�صطينيني �صيكون لديهم 
ع����ل����ى ال�����������دوام ع�������دد اك�������رب من 
الطفال . ومت يف الولية الوىل 
اتفاقات  توقيع  اوب��ام��ا  للرئي�س 
ا�صرائيل  ب�����ني  دي���ف���ي���د  ك����ام����ب 

والفل�صطينيني عام 1993.
واو�صح يجب بطريقة او باخرى 
ان تعي�صوا م�صتقبال م�صرتكا مع 
الحتفال  يف  و���ص��ارك   . جريانكم 
والنواب  ال����وزراء  م��ن  كبري  ع��دد 

ال�صرائيليني.
واع���ت���رب ك��ل��ي��ن��ت��ون يف خ��ط��اب��ه ان 
اك��ر من  �صيمون برييز ه��و م��ن 

لهم قدرة على روؤية امل�صتقبل .
لرئي�س  ب�����ص��داق��ت��ه  اي�����ص��ا  وذك����ر 
الوزراء ال�صرائيلي ال�صابق ا�صحق 
متطرف  اغ���ت���ال���ه  ال������ذي  راب������ني 

يهودي عام 1995.
وقال اي�صا اليوم الكر �صوداوية 
ي��وم مقتل رئي�س  ك��ان  ع��ه��دي  يف 
ال���وزراء راب��ني. ل مير ا�صبوع ال 

وافكر فيه .

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ت�صرت  اأن  ع��ل��ى  ب���اح���ث���ون  اأج���م���ع 
على  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
تر�صدها  ال��ت��ي  امل��ي��زان��ي��ات  حجم 
فل�صطني  يف  ل����ال�����ص����ت����ي����ط����ان 
امليزانيات  وم�صاعفة  التاريخية، 
ب�����ص��ك��ل ي��ت��ن��اف�����������ى م����ع ق�������رارات 
العامة  باملوازن�����ة  اأقر  وزارية وما 
بال�صيء  ل��ي�����س  لإ����ص�����������������������رائ���ي���ل، 

اجلديد .
واعتادت حكومة بنيامني نتنياهو، 
�صحيفة  ن�������ص���رت���ه  م����ا  ب��ح�����ص��ب 
ميزانيات  حت��وي��������������ل  ه����اآرت���������س، 
لدائرة ال�ص����تيطان واله�صتدروت 
جت���������اوز  مب�����ا  ال�������ص���ه���ي���ون���ي���ة 
ناهيك  عليها،  امل�صادق  امليزانيات 
وحرية  العليا  ال��ي��د  منحها  ع��ن 
الالجئني  ب���اأرا����ص���ي  ال��ت�����ص��رف 
ب�صكل  ل��ال���ص��ت��ي��ط��ان  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 

يتنافى مع القانون الدويل.
الإ�صرائيلية  املوؤ�ص�صة  وتتحفظ 
ع��ل��ى ب���رام���ج وخم��ط��ط��ات داخل 
الأدراج لال�صتيطان بكل فل�صطني 
ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ن��ذ ال��ن��ك��ب��ة وحرب 
1967، تنفذها تباعا وتدريجيا 
ح�صب الظروف الإقليمية، واأبقت 
على بع�صها قيد التجميد تفاديا 
لل�صغوط الدولية وكذلك حت�صبا 

بجميع  النا�صطة  وال�صتيطانية 
ت�صعى  ح���ي���ث  ال�����ع�����امل،  اأن�����ح�����اء 
م�صادر  ع��ل��ى  للت�صرت  احل��ك��وم��ة 
لهذه  ال�����ع�����امل  ل���ي���ه���ود  ال�����دع�����م 
امل�صاريع ودور الوكالة ال�صهيونية 
وال���ه�������ص���ت���دروت ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة يف 
والقد�س  ب��ال�����ص��ف��ة  ال���ص��ت��ي��ط��ان 
باجلليل  ال��ت��ه��وي��د  وخم��ط��ط��ات 

ب���ال�������ص���يء اجل����دي����د، لكنه  ل��ي�����س 
يف�صح متل�س اإ�صرائيل الر�صمية 

من القانون واملجتمع الدويل.
ي�����دور  احل�����دي�����ث  اأن  واأو��������ص�������ح 
للحكومات  ذات��������ه  ال���ن���ه���ج  ع�����ن 
التي  امل���ت���ع���اق���ب���ة  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 
ملختلف  التنفيذية  ال���ذراع  تعترب 
اليهودية  واحل��رك��ات  اجلمعيات 
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واعترب الناطق بل�صان كتلة ال�صالم 
اآدم كيلر ما ن�صرته �صحيفة  الآن 
حجم  على  الت�صرت  ع��ن  ه��اآرت�����س 
احلكومي  والت�صليل  امل��ي��زان��ي��ات 
بكل ما يتعلق بامليزانيات الأ�صلية 
ال�صتيطان  دائ�����رة  م���ن  امل��ح��ول��ة 

م�صطلح  اأن  كيلر  واأك��د  والنقب. 
براعة  مبثابة  ال�صتيطان  دائ���رة 
اخ��������رتاع حل���ك���وم���ات اإ����ص���رائ���ي���ل 
ميزانيات  ر���ص��د  بغي������ة  وذل����ك 
ل���ال����ص���ت���ي���ط���ان وال���ت���ه���وي���د عرب 
ال���ت���الع���ب واإخ�����ف�����اء ح���ج���م هذه 
امل��ي��زان��ي��ات خ�����ص��و���ص��ا ت��ل��ك التي 
اليهود  يتم جمعها كتربعات من 
اإ�صرائيل،  واأ�صدق�����اء  بالعال����م 
الإف�صاح عن حقيقة هدفها  دون 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ت���وظ���ف،  وف��ي��م��ا 
القانون  على  حتايال  يعد  الأم���ر 

الدويل.
الرئي�س  اع��ل��ن  اأخ����رى،  م��ن جهة 
كلينتون  بيل  ال�صبق  الم��ريك��ي 
انه ل يرى بديال عن قيام دولة 
فل�صطينية وذلك يف خطاب القاه 
اب��ي��ب مبنا�صبة  ت��ل  ب��ال��ق��رب م��ن 
الرئي�س  مليالد  الت�صعني  الذكرى 

ال�صرائيلي �صيمون برييز.
وق����ال ك��ل��ي��ن��ت��ون يف م��رك��ز برييز 
الكادميي يف ريحوفوت ل اعتقد 
ان��ه خ��الل كل ه��ذه ال�صنوات كان 
ب��دي��ل ج��دي يحافظ على  ه��ن��اك 
ا�صرائيل  الطابع ال�صا�صي لدولة 
ي���ه���ودي���ة ولكن  ب��و���ص��ف��ه��ا دول�����ة 
دميوقراطية تتمتع فيها القليات 

بحق الت�صويت .
وا�صاف مهما كان عدد امل�صتوطنني 

ا�صتهداف ال�صرطة العراقية ب� 3 عب�ات نا�صفة 
•• بغداد-يو بي اأي:

ا�صتهدفت 3 عبوات نا�صفة ال�صرطة العراقية يف اأماكن خمتلفة من البالد 
ام�س ما اأدى اىل اإ�صابة �صابط يف كركوك، وجناة اآخر ب�صمال تكريت، بينما 

اأ�صيب مدنيون با�صتهداف دورية لل�صرطة يف بعقوبة.
اىل  م��زروع��ة  نا�صفة  عبوة  اإن  ك��رك��وك،  حمافظة  �صرطة  يف  م�صدر  وق��ال 
رائ��د يف  برتبة  يقودها �صابط  �صيارة  م��رور  اثناء  انفجرت  الطريق  جانب 
اأ�صفر عن  ما  كركوك،  بجنوب  واملفقودين  الأ�صرى  بحي  الطوارئ  �صرطة 

اإ�صابته بجروح بليغة واإحلاق ا�صرار مادية ب�صيارته.
واأ�صاف اأن ال�صرطة طوقت مكان احلادثة، وفتحت حتقيقاً يف مالب�صاتها، 

كما نقلت اجلريح اىل امل�صت�صفى.
واىل ذلك، قال م�صدر اأمني مبحافظة دياىل، 60 كلم �صمال �صرق بغداد، 
اإن عبوة نا�صفة انفجرت اىل جانب الطريق اثناء مرور دورية لل�صرطة يف 
بجروح  4 مدنيني  اإ�صابة  اىل  اأدى  ما  بعقوبة،  و�صط  ال��درب  باب  منطقة 
�صرطة �صالح  قائد  اأن  امني حملي  اأعلن م�صدر  ثانية،  ومن جهة  بليغة 
اغتياله بعبوة  الركن جمعة عناد �صعدون، جنا من حماولة  اللواء  الدين 
ال�صرقاط،  ق�صاء  ق��رب  الم��ام  بقرية  م��رور موكبه  ل��دى  انفجرت  نا�صفة 
ب�صيارات  م��ادي��ة طفيفة  اأ���ص��راراً  اأحل��ق  الإن��ف��ج��ار  وا���ص��اف  تكريت.  �صمال 

املوكب من دون وقوع اإ�صابات.

�صخ�صيات اإ�صرائيلية 
تنتقد تطرف نتنياه� 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

بينها  اإ�صرائيلية،  �صخ�صيات  وجهت 
اأبراهام  الأ���ص��ب��ق  الكني�صت  رئ��ي�����س 
ب�����ورغ، ان���ت���ق���ادات ل��رئ��ي�����س ال�����وزراء 
نتنياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي 
ظاهرة  م��ع��اجل��ة  ع���دم  خلفية  ع��ل��ى 
العتداءات �صد الفل�صطينيني التي 
 ، الثمن  با�صم جباية  باتت معروفة 
م��ن هذا  اع��ت��داء  تنفيذ  بعد  وذل���ك 
ال��ن��وع، ام�����س ال��ث��الث��اء، ب��ق��ري��ة اأبو 
غ��و���س ق���رب ال��ق��د���س. وك����ان يهود 
م���ت���ط���رف���ون ث���ق���ب���وا اإط���������ارات 28 
�صعارات  وكتبوا  اليوم،  فجر  �صيارة 
اخلارج  اإىل  العرب  بينها  عن�صرية 
فيما   ، الن�����ص��ه��ار  اأو  العن�صرية  و 
الإعتداء  ه��ذا  اأن  ال�صرطة  اأع��ل��ن��ت 
ياأتي على خلفية قومية واأنها حتقق 

فيه بجميع الإجتاهات. 
واأف������اد م��وق��ع ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت 
الل�����ك�����رتوين، ب������اأن ����ص���ي���ارة ب�����ورغ، 
املتواجد خارج البالد، والتي تركها 
ل�����دى ����ص���دي���ق م��ي��ك��ان��ي��ك��ي يف اأب����و 
غ��و���س، ب��ني ال�����ص��ي��ارات ال��ت��ي ثقبت 
اإن اعتداءات  اإط��ارات��ه��ا. وق��ال ب��ورغ 
تتحدث  ق�صة  ه��ي  ال��ث��م��ن،  ج��ب��اي��ة 
واأ�صخا�س  ج��ي��دي��ن  اأ���ص��خ��ا���س  ع��ن 
ال�صريرون  اع��ت��دى  وق��د  �صريرين، 
على �صكان اأبو غو�س.. وهذه عملية 
اإرهابية، واإذا كانت احلكومة تعتقد 
معاجلة  م��ن  ال��ت��ه��رب  باإمكانها  اأن 
القلب،  اإىل  �صي�صل  فاإنه  املو�صوع، 
متتنع  ي���ه���ود  اإره���اب���ي���ني  ي���وج���د  اإذ 

احلكومة عن العمل �صدهم .
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العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/337 ت  جتر -م ر- ت-ع ن (
املنفذ �صده : حممد  باك�صتان    اكرام �صهزادلياقت علي اجلن�صية:  التنفيذ/  طالب 
عبداملاجد  حممد  اعالنه:  املطلوب  ال�صودان    اجلن�صية:  حممد  يحيى  عبداملاجد 
يحيى حممد اجلن�صية: ال�صودان  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/136 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا 
ال�صند ب�صداد مبلغ 6400 درهم + 256 درهم ر�صوم  او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 
تفاديا   ، التنفيذ   ر�صوم  درهم  بالن�صر+200  العالن  درهم م�صاريف   800+ الدعوى 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
               اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/77   مد جز  - م ر - ب- ع ن

الكعبي  �صامل  حممد  �صامل  عنها/  وكيال  الكعبي  �صامل  �صرحان  مدعي/لطيفه 
اجلن�صية:  ح�صني  زمني  �صيد  ح�صني  عارف  �صيد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية: 
باك�صتان   مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 52992 درهم املطلوب اعالنه / �صيد عارف 
ح�صني �صيد زمني ح�صني اجلن�صية: باك�صتان    عنوانه: بالن�صر)اعالن املدعى عليه 
بالن�صر بورود التقرير(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/03 املوافق  الربعاء  يوم 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
            اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/312   عم جز  - م ر - ب- ع ن

مدعي/حممود ياقوت علي ابو العطا اجلن�صية: م�صر مدعي عليه: موؤ�ص�صة البعاد 
ر�صوم  عمالية-  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات    اجلن�صية:  لال�صباغ  الذهبية 
القامة مببلغ 3000 درهم- ر�صوم �صمان بنكي مببلغ 3000 درهم - تذكرة الطريان- 
واجلوازات     ال�صحية  والبطاقة  العمل   خمالفات  حتمل  اخلدمة-  نهاية  مكافاة 
املطلوب اعالنه / موؤ�ص�صة البعاد الذهبية لال�صباغ اجلن�صية: المارات     عنوانه: 
بالن�صر   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
ال�صاعة 8.30  لذا فانت مكلف باحل�صور  الدعوى،  املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر 
الداري  املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً 
امل�صتنداتك  بدفاعك و�صورا  ايداع مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/6/18
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
                اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/631   جت جز  - م ر - ب- ع ن

اجلن�صية:  احل�صيني  ر�صاد  عزه  متثلها/  العامة  للنظافه  كلني  مدعي/جولدن 
والعقارات  العامة  املقاولت  للنظافة  ال�صمال  درة  موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  المارات    
املطلوب  درهم    14400 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية: 
اعالنه / موؤ�ص�صة درة ال�صمال للنظافة املقاولت العامة والعقارات اجلن�صية: المارات     
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري 
امل�صتنداتك  بدفاعك و�صورا  ايداع مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
            اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/271   عم جز  - م ر - ب- ع ن

هوم  موؤ�ص�صة كال�صيك  عليه:  اجلن�صية: م�صر  مدعي  مو�صى  مدعي/يحيى حممد 
للحدادة والنجارة اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: �صاعات عمل ا�صافية+ الغاء 
اقامة ونقل كفالة+ حتمل املخالفات على القامة والهوية- بدل اجازة- تذكرة �صفر 
والنجارة  للحدادة  هوم  كال�صيك  موؤ�ص�صة   / اعالنه  املطلوب  خدمة   نهاية  ومكافاة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري  املركز  الكائنة   -
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1282  ا�صتئناف جتاري
جمهول  ذ.م.م  احل��دائ��ق  لت�صميم  ف��ايل  -روز   1  / �صده  امل�صتاأنف  اىل 
الهدى لالعمال تبليط الر�صيات  امل�صتاأنف /دار  ان  حمل القامة مبا 
���س،.ذ.م.م  وميثله: حممد علي �صلمان املرزوقي   قد ا�صتاأنف القرار/ 
بتاريخ  رق���م 2012/390 جت����اري ج���زئ���ي    ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احل��ك��م 
2012/5/24 وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 2013/6/24 ال�صاعة 
10.00 �صباحا بالقاعة ch.2.D.16  وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    

  اعالن بالن�صر
رقم املرجع :2013/179    

انطوين- هندي  ب��اول  بن  انطوين  ال�صيد /فيجو  ب��ان كل من  للجميع  ليكن معلوما   
اجلن�صية  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف/ امل�صتوي الول 
عبدالقادر  ال�صيد/  اىل  وذل��ك   )618434( رق��م  رخ�صة  والر���ص��ي��ات  التك�صية  مل��ق��اولت 

جم�صيد حممد حممد هندي اجلن�صية.  تعديالت اخرى.
وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان 
الت�صديق على  يتم  �صوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ن�صر هذا  اقت�صى  فقد  العدل.   الكاتب 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار التنمية القت�صادية- ال�صارقة  

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  اعالن بالن�صر

رقم املرجع :2013/180    
انطوين- هندي  ب��اول  بن  انطوين  ال�صيد /فيجو  ب��ان كل من  للجميع  ليكن معلوما   
اجلن�صية  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف/ امل�صتوي الول 
لتجارة مواد البناء رخ�صة رقم )617521( وذلك اىل ال�صيد/ عبدالقادر جم�صيد حممد 

حممد هندي اجلن�صية.  تعديالت اخرى.
وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان 
الت�صديق على  يتم  �صوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ن�صر هذا  اقت�صى  فقد  العدل.   الكاتب 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار التنمية القت�صادية- ال�صارقة  

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/470 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/

ح�صن علي ح�صن عبداهلل احلو�صني اجلن�صية: المارات  وطلب الت�صديق على 
التوقيع يف حمرر يت�صمن :تنازل يف ال�صم التجاري )كراج الفوز ( واملرخ�صة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )36984( وامل�صجل لدى 
الدهماين  لوح  بن  �صامل  علي  ال�صيد:�صامل  بعجمان  وال�صناعة  التجارة  غرفة 
اجلن�صية: الم��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 العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/217 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
الت�صديق على   الريامي اجلن�صية: الم��ارات  وطلب  نا�صر �صيف مبارك �صيف 
حمرر يت�صمن :تنازل يف ال�صم التجاري )توب الين لتجارة مواد البناء   ( 
امللف )54762(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�صة من دائرة 
حممد  ح�صن  ال�صيد:�صيف  بعجمان  وال�صناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�صجل 
�صيف الظاهري اجلن�صية: الم��ارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�صاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ص��اأن  ذوي  على  بالت�صديق  �صيقوم  بعجمان 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                           

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
    نور ا�صدي للزجاج والملنيوم

 نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : نور ا�صدي للزجاج والملنيوم   
ال�صركات  ق��ان��ون  مبوجب  عجمان  ام���ارة  يف  تا�ص�صت  ق��د  ف��ردي��ة    -موؤ�ص�صة 
عجمان  بلدية  يف  مرخ�صة  وتعديالته   )1984( ل�صنة   )8( رق��م   الحت���ادي  
وت�صفيتها  حلها  ال�صركاء  ق��رر  وق��د   )50138( رق��م  حتت  بالبلدية   و�صجلته 

وتعيني ال�صادة.
     موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات

التقدم  اع��رتا���س  او  ح��ق  اي  ل��ه  م��ن  ك��ل  فعلى  لل�صركة  ق��ان��وين  م�صفى    
ب��ه للم�صفي ال��ق��ان��وين امل��ذك��ورة اع���اله خ��الل م��دة )45( ي��وم��ا م��ن تاريخ 
 ، ،  ه���ات���ف:7470980   ام���ارة عجمان  ال��ت��ايل:  ن�صر الع���الن وعلى العنوان 

�س.ب:5628   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
       اعالن وحل وت�صفية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/
الت�صديق على    �صليمان احمد حممد احمد ربيعه اجلن�صية: الم��ارات  وطلب 
والتطريز    للخياطة  )الربوج  التجاري  ال�صم  يف  )ت��ن��ازل(   يت�صمن  حمرر 
واملرخ�س من دائ��رة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة- رخ�صة جتارية رقم     )
بخورفكان  القت�صادية   التنمنية  دائ��رة  2009/7/5 يف  بتاريخ  ال�صادر   573881
اىل ال�صيد: حممد حنيف �صردار اجلن�صية: باك�صتاين 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 العالن.
مكتب الكاتب العدل   
مكتب خورفكان الحتادية البتدائية  

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19   

 اعالن بالن�صر
   اعادة اعالن للح�صور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية

للدعوى رقم : 2013/179 مدين جزئي 
الدين  ج��الل  عليه:  امل��دع��ى  اىل  : حممد علي حممد   امل��دع��ى  بناء على طلب 
اخليمة-  را���س  املطار-  �صارع  ال��داق��داق��ة-  اخليمة  را���س  العنوان:  عبدال�صمد   
هاتف متحرك: 0552291105  انت مكلف باحل�صور امام حمكمة را�س اخليمة 
البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد يف متام ال�صاعة 8.30 يوم الثالثاء 
2013/6/25 وعليك انه يف حال تخلفك عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحددين 

فانه �صيف�صل يف الدعوى يف غيابك.
الدائرة اجلزئية الثانية حرر بتاريخ 2013/6/18

امني ال�صر
خالد عبداهلل اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/232م بالن�صر

اىل املدعي عليه: موؤ�ص�صة الكنز الذهبي للفحم وميثلها/ زاهري جول اهتاج  العنوان: 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/6/10 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�صر   
الظاهري حكمت  را�صد تري�س  �صعيد  بالرقم اعاله ل�صالح/ حمد  املذكورة  الدعوى 
الكنز  موؤ�ص�صة  عليها/  املدعى  باخالء  غيابيا:  علنيا  اللجنة  حكمت  غيابيا.  اللجنة 
الذهبي للفحم وميثلها/ زاهري جول اهتاج العني املوؤجرة )حمل رقم 7 يف بناية املدعي 
من  خالية  للمدعي  وت�صليمها   )24-05-015-022 رقم  ق�صيمة  ال�صفرة   ال�صناعية 
ال�صواغل وال�صخا�س والزمتها ب�صداد امل�صاريف.    . يكون احلكم ال�صادر من اللجنة 
املحكمة  بتوقيعي وختم  الف درهم. �صدر  الدعوى مائة  اذا مل تتجاوز قيمة  نهائيا 

بتاريخ 2013/6/16م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/63م بالن�صر

اىل املدعي عليه: �صامل عبداهلل �صامل يطبع العامري العنوان: بالن�صر   
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح/ موؤ�ص�صة خور�صيد علم لالعمال 
ال�صحية /حمالت حممدة خور�صيد لتجارة البناء -الذن للمدعيتني 
امل�صتحق   2011/135 رقم  باليداع  لدىاللجنة  املودع  املبلغ  با�صرتجاع 
لهما ما بعد تاريخ الخالء الفعلي من تاريخ 2012/8/6 وقدره 28812 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �صدر  بامل�صاريف.   والزمتها  درهم 

2013/6/17م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعالن بالتقرير  يف الدعوى  رقم   2012/712 بالن�صر

املدعى : من�صور حمد خمي�س الكتبي  املطلوب اعالنه: احمد 
املدعي رفع  ان  بالن�صر مبا  العنوان:  ح�صني يون�س بوجريمي  
املوافق 2013/7/1  الثنني  يوم  اعاله وحدد  املذكورة  الدعوى 
ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا 

اوبوا�صطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2011/183جتاري كلي                      
زكري   -2 البلو�صي  علي  حممد  بدر  ل�صاحبها/  للعقارات  املدينة  ندي   -1/ عليهما  املدعى  اىل 
اثيل  ب��ان��دار  / عبداهلل  املدعي  ان  الق��ام��ة   مبا  ايرافاكاد جمهويل حمل  كولدروميل  ح�صني 
ابوبكر حاجي باندار اثيل وميثله: عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع   نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املنعقدة بتاريخ 2011/9/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ عبداهلل باندار اثيل  بجل�صتها 
يوؤديا  بان  عليهما  املدعى  بالزام  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  اثيل  باندار  حاجي  ابوبكر 
والفائدة  الدعوى  حمل  ال�صيك  قيمة  درهم  مليون  واربعون  خم�صة  مبلغ  بالت�صامن  للمدعي 
الدعوى  بر�صوم  والزامهما   2009/11/1 يف  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
وم�صروفاتها ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب ورف�س ماعدا ذلك. حكما  قابال لال�صتئناف خالل 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�صم                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/172  ا�صتئناف تظلم جتاري

حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  للهند�صة  -�صي�صتم   1  / ���ص��ده  امل�صتاأنف  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل�صتاأنف /���ص��رك��ة دي���ال ل��ت��وري��د احل��دي��د )������س.ذ.م.م( 
وميثله: عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع   قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
 2012/10/21 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2012/96 رق��م  بالدعوى  ال�صادر 
وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 2013/7/1 ال�صاعة 10.00 �صباحا 
بالقاعة ch.1.A.4  وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2058  عمايل جزئي                              
ال�صويدي للرجال- فرع  جمهول  اىل املدعى عليه /1- �صالون عبداهلل 
حمل القامة مبا ان املدعي / �صجاد احمد نا�صر ح�صني قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )12624 درهم( 
ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  ع��وده مببلغ )2000دره����م(  وت��ذك��رة 
)2013/144819(     وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/27 
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 القل.  
 ق�صم الق�صايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/950  عمايل كلي                              
اىل املدعى عليه /1- جمال احمد علي ح�صن عن نف�صه وب�صفته �صريك 
حمل  جمهول  ذ.م.م     العامة  للمقاولت  وب��در  الفقية  ل�صركة  وممثل 
القامة مبا ان املدعي / م�صطفى بدر �صليم  بدر  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(     205500( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
والر�صوم وامل�صاريف وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 
ف��ان��ت مكلف  ل���ذا  ال��ق��ا���ص��ي   ch.1.A.2 ب��ال��ق��اع��ة   ال�����ص��اع��ة 9.30 ���س 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
 ق�صم الق�صايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/151  احوال نف�س غري م�صلمني                                
الق��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   2013/6/27
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
 ق�صم ق�صايا  ال�صرة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1048 تنفيذ عمايل
القامة  حمل  جمهول   �صرفي�صي�س  اكاونتج  �صقا  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  التنفيذ/  �صني دافيد ماريوين  قد  مبا ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 83989( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ  2484 
درهم ر�صوم خلزينة املحكمة  .  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/755 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- الفانور لالعمال الكهربائية وامليكانيكية �س.ذ.م.م    
رائ��د عبدالغني احمد  التنفيذ/   ان طالب  جمهول  حمل القامة مبا 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صخانبه 
او  التنفيذ  املنفذ به وق��دره ) 94246.40( دره��م اىل طالب  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ  943 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة  
املحكمة  ف��ان  وعليه  الب��ت��دائ��ي��ة.   املحكمة  ر���ص��وم  دره���م   4460 .وم��ب��ل��غ 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/786 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- �صابرييا لل�صفريات �س ذ.م.م  جمهول  حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/  يو�صف زياد وميثله: يون�س حممد علي حممد 
اليا�س ال�صحي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 20961( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ  1253 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة  .  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ال�صحف الأمريكية: الإيراني�ن رف�ص�ا �صيا�صات خامنئي هادي ل يرغب بتمديد وليته 
•• وا�شنطن-وكاالت:

التطورات  اإيران ودللت فوز ح�صن روحاين والتوقعات ملختلف  الرئا�صية يف  بنتائج النتخابات  ال�صحف الأمريكية يف اهتمامها  ا�صتمرت 
املتعلقة بال�صوؤون الداخلية يف البالد وعالقاتها اخلارجية خا�صة اأزمة الربنامج النووي. واأجمعت هذه ال�صحف على اأن نتائج النتخابات 

اأثبتت اأن اأغلبية الإيرانيني تتطلع ملجتمع حر وترف�س ال�صيا�صات التي يتبناها املر�صد الأعلى علي خامنئي ونخبة املحافظني املت�صددين .
وقالت وا�صنطن بو�صت يف افتتاحيتها اإن روحاين ما كان �صُيتاح له اأن يكون الرئي�س املقبل لإيران لول موافقة خامنئي، واإن هذه املوافقة 
فاجاأت اخلرباء الغربيني املتخ�ص�صني باإيران، لكنها اأ�صارت اإىل اأن هناك �صببا منطقيا لذلك، وهو خطر تكرار اأحداث انتفا�صة 2009 بعد 
النتخابات ال�صابقة. وذكرت اأن روحاين كرئي�س �صيمّكن اإيران من مقاومة العقوبات الدولية وال�صغوط اخلارجية ب�صكل اأ�صهل دون الرتاجع 
اأو رعايتها لالإرهاب . واأ�صافت ال�صحيفة يف مقال لالأ�صتاذ يف ال�صوؤون  اأو تدخلها يف �صوريا  اإنتاج قنبلة نووية،  اأو الإبطاء يف تقدمها نحو 
الإيرانية مبعهد وا�صنطن لدرا�صات ال�صرق الأدنى مهدي خلجي اأن نتائج النتخابات اأثبتت اأن غريزة البقاء لدى اإيران اأقوى من مت�صكها 
ال�صلطة  فاإن فوزه رمبا يحدث تغيريا يف معادلة  الداعمة للدميقراطية  بال�صخ�صية  لي�س  اأن روحاين  الكاتب رغم  باأيديولوجيتها. وقال 

ل�صالح الدميقراطية باإ�صعاف املوؤ�ص�صات الع�صكرية وال�صيا�صية والقت�صادية التي يديرها خامنئي.

•• �شنعاء-يو بي اأي:

ام�س  علي  حمبوب  اليمني  الرئي�س  م�صت�صار  اأعلن 
ان ل رغبة للرئي�س عبد ربه من�صور هادي بتمديد 
فرتة وليته ونقلت وكالة النباء اليمنية الر�صمية 
اولويات  يف  ي�صع  ه��ادي  اأن  قوله  حمبوب  عن  �صباأ 
قاعدة  على  ال�صيا�صية  الت�صوية  اجن��اح  اهتماماته 
ترعاها  التي  التنفيذية  والياتها  اخلليجية  املبادرة 
الدول الدائمة الع�صوية يف جمل�س المن ومبوجب 

قراري جمل�س المن رقم 2014 و 2051 .
وياأتي حديث حمبوب اثر تقارير اأ�صارت اىل توجه 

عامني  اليمن  يف  النتقالية  املرحلة  بتمديد  دويل 
اللقاءات  ، وه��و م��ا يطرح بقوة م��ن خ��الل  اآخ��ري��ن 
اإىل  املتحدة  ل��الأمم  ال���دويل  املبعوث  يعقدها  التي 
اليمن جمال بن عمر مع �صيا�صيني وق��ادة حزبيني 

مينيني .
ويرف�س حزب ال�صالح  الخوان امل�صلمون  التمديد 
اليمن  يف  النتقالية  ال��ف��رتة  ان  اىل  وي�صار  ل��ه��ادي 
ب����داأت اث���ر ت��وق��ي��ع اأط����راف ال�����ص��راع يف ال��ي��م��ن على 
الثاين  نوفمرب-ت�صرين   23 يف  اخلليجية  امل��ب��ادرة 
ملدة  توافقيا  رئي�صا  ه��ادي  يكون  ان  على   2011

عامني تنتهي يف فرباير-�صباط 2014.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

اللكرتوين  ال��ت��ج�����ّص�����س  ف�صيحة 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ه�������ّزت  ال����ت����ي 
تداعياتها  وجت����اوزت  الأم��ري��ك��ي��ة، 
بقاعا  لت�صمل  اجلغرافية  حدودها 
ع��دي��دة يف ال��ع��امل، اأ���ص��ال��ت الكثري 
فعل  ردود  واأث��������ارت  احل�����رب،  م���ن 
دور  ع��ن  وك�صفت  وخمتلفة،  ح���اّدة 
القومي  الأمن  "وكالة  ا�صمه  مارد 
الأم����ري����ك����ي، ه�����ذا ال��ب��ع��ب��ع ال����ذي 
اأينما  امل��ع��م��ورة  ���ص��ك��ان  ي�����ص��ت��ه��دف 
مكاملات  ل��ك��ّل  اآذان���ه  وتّت�صع  ك��ان��وا، 
وات�صالت العامل، وحتفظ خزائنه 
ملاليني  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  امل���ع���ط���ي���ات 

النا�س.
الفرن�صية،  ل��وف��ي��غ��ارو  ���ص��ح��ي��ف��ة 
على  ال�صوء  لها  تقرير  �صّلطت يف 
ه���ذه الآل����ة ال��ره��ي��ب��ة ال��ت��ي تتدثر 
����رّي����ة يف ت���اأدي���ة  ��م��ت وال���������صّ ب��ال�����صّ

مهامها.
تك�صف ال�صحيفة، انه يف قلب بلد 
امل���ورم���ون، ويف ج��ب��ال ولي����ة يوتا 
بداأت قلعة �صخمة من قالع القرن 
الت�صّكل  يف  وال��ع�����ص��ري��ن  احل�����ادي 
الرجال  م��ن  الآلف  حماية  حت��ت 
العمالق  ه��ذا  ك��ان  واإذا  امل�صلحني. 
املعماري الذي من املقرر اأن يدخل 
�صبتمرب  �صهر  يف  ال�صتغالل  حّيز 
الحتياطات  ه����ذه  حم����ّل  ال���ق���ادم 
الرحى  ق���ط���ب  ���ص��ي�����ص��ب��ح  ف����الأن����ه 
لإمرباطورية وكالة الأمن القومي 
الأم���ري���ك���ي امل��رتام��ي��ة الأط������راف، 
وهي وكالة ال�صتخبارات امل�صوؤولة 
الت�صالت. ففي هذا  عن مراقبة 
املكان �صتخّزن ال�صلطات الأمريكية 
املليارات من املعطيات التي جتمعها 
ب�صكل يومي بف�صل اآذانها الكبرية، 
الهاتفية  املكاملات  ر�صد  من خالل 
اأن  ودون  امل���ع���م���ورة،  ام���ت���داد  ع��ل��ى 

ت�صتثني مواطنيها.
فبوا�صطة اأجهزة"�صفط املعلومات، 
التي توّظفها وكالة الأمن القومي 
اأي�����ص��ا ع��ل��ى �صبكة الإن���رتن���ت عرب 
لعمالقة  للجدل  املثري  اخرتاقها 
اخلا�صة،  الل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
ف��ان امل��ل��ي��ارات م��ن ر���ص��ائ��ل الربيد 
واملعطيات  والبيانات  الإل��ك��رتوين 

و�صع  وا�صنطن  فريق  ف��اّن  ب��و���س، 
قانوين  وغ��ري  �صّري  ت  تن�صّ نظام 
ُك�صف عن وجوده عام 2006، مما 
اأثار جدل حاّدا. ولكن ذلك اأف�صى 
اأدخلت  تعديالت  اإىل   2008 عام 
ال�صتخبارات  مراقبة  قانون  على 
قدرات  ماأ�ص�صة  واىل   ، اخلارجية 
الأمن  لوكالة  والتج�ص�س  الر�صد 

القومي، وفقا ملا يقوله بامفورد.
املكلفة  ال�������ص���رّي���ة  ال������ّدوائ������ر  اإّن 
جتاوزات  م��ن  احل��د  على  بال�صهر 
تزيد  ال����واق����ع  ك���ان���ت يف  ال���وك���ال���ة 
يف  اأم��ا  ال�صتثنائّية.  �صلطاتها  من 
�صّلم  فقد  الكونغر�س،  يخ�ّس  م��ا 
���ص��ّك��ا ع��ل��ى ب��ي��ا���س ل��وك��ال��ة الأمن 
كول،  ماك  جنجر  ح�صب  القومي، 
املعلومات  م��رك��ز  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 
الذي  الإل��ك��رتون��ي��ة،  اخل�صو�صية 
يعترب مراقبة هواتف الأمريكيني 

غري قانونية.
ال�صابق  ال�صيناتور  غ��راه��ام،  ب��وب 
تراأ�س  وال���ذي  فلوريدا  ولي��ة  ع��ن 
جمل�س  يف  ال����ص���ت���خ���ب���ارات  جل��ن��ة 
 ،2003 و   2001 ب��ني  ال�����ص��ي��وخ 
يقول ملرا�صل لو فيغارو الفرن�صية 
راأي  اإب�����������داء  يف  ����ص���ع���وب���ة  اأج��������د 
التي  ال�صرية  اإىل  بالنظر  موثوق، 
تخّيم"حول املو�صوع .وي�صيف هل 
ان حماية املواطنني تتّم من خالل 
وفعالة؟  د�صتورية  وو�صائل  اأدوات 
القومي  الأم���ن  وك��ال��ة  على  يجب 
حتى  املعلومات  من  املزيد  تقدمي 
واحل�صم.  ال��ف�����ص��ل  م����ن  ن��ت��م��ك��ن 
ودع����ا ال�����ص��ن��ات��ور غ���راه���ام ، جلان 
ال�صتخبارات داخل الكونغر�س اإىل 
اأي�صا  مطالبا  ال�صغوط،  ممار�صة 
بحوار يتناول م�صالة العالقة بني 
فمليارات  وال��ف��ع��ال��ي��ة،  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
برامج  ع���ل���ى  ت���ن���ف���ق  ال�����������دولرات 
الر�صد الكّمي، بدل من التج�ص�س 

الفردي.
للحذر  بع�صهم  يدعو  ذل��ك،  وم��ع 
اإ�صعاف  ال�صفافية، حتى ل يتّم  يف 
مكافحة الإرهاب. اإذا حدث هجوم 
بالدولة  النا�س  يقبل  �صوف  اآخ��ر، 
جميعا،  نخ�صاها  التي  البولي�صية 
ال�صهري  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  ي��ح��ذر 

توما�س فريدمان.

الل��ك��رتون��ي��ة ���ص��ي��ت��م ت��خ��زي��ن��ه��ا يف 
ع��ق��ول م���ن ح���دي���د. م�����ص��اح��ة هذا 
املوقع تغطي خم�صة اأ�صعاف حجم 
 2 ب���  تكلفته  وق����درت  ال��ك��اب��ي��ت��ول، 
مليار دولر ... مكان غرائبي، وفقا 
احد   ، بامفورد  جيم�س  لل�صحفي 
املراقبني القليلني الذي يتابع منذ 
الأمن  وك��ال��ة  ت��ط��ّور   1980 ع��ام 
ال��ق��وم��ي، وق��د ع��رّب ع��ن قلقه من 
النمّو املت�صارع للتنامي ال�صتثنائي 
ل�����ص��ه��ّي��ة امل����راق����ب����ة ل���ل���وك���ال���ة مع 

ت�صاعف قدراتها التكنولوجية.
التاأكيد  اإىل  ال�صحفي  ويخل�س 
القومي  الأم������ن  وك���ال���ة  اأّن  ع��ل��ى 
الّتج�ّص�س  وك��ال��ة  ه��ي  الأم��ري��ك��ي 
الأكر نفوذا يف العامل، يعمل فيها 

ما يقارب 40 األف �صخ�س. 
وع���ل���ى ع��ك�����س وك����ال����ة امل���خ���اب���رات 
التحقيقات  وم���ك���ت���ب  امل����رك����زي����ة 
و�صائل  ي��ب��ه��ر  ال����ذي  ال���ف���ي���درايل، 
ف�����اإّن وكالة  الإع�����الم وه���ول���ي���وود، 
العمل  الأم��ري��ك��ي  القومي  الأم���ن 
 1952 يف  اإن�������ص���اوؤه���ا  مت  ال��ت��ي   -
ه����ارب����ور  ب�����ريل  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 
مغلقا  ���ص��رّي��ا  ع��امل��ا  تبقى  اأخ����رى- 
يقول  اأ���ص��ود،  ثقب  فهي  وغام�صا، 
يرتجمون  ال�����ذي�����ن  امل����ط����ل����ع����ون، 
باأّي  ت��ُب��ح  ل  ب���  ���ص��ع��اره��ا  ب�صخرية 

�صيء...
انتفا�صة  ي��ف�����ّص��ر  ال��ت��ع��ت��ي��م  ه�����ذا 
الغالبية العظمى من الأمريكيني 
عندما ك�صف ال�صاب اإدوارد �صنودن، 
املخابرات  لوكالة  ال�صابق  العميل 
املركزية والالجئ يف هونغ كونغ اأن 
الوليات املتحدة تتج�ّص�س وتراقب 
القومي  الأم��������ن  وك����ال����ة  ع����رب   ،
ملواطنيها،  ال��ه��ات��ف��ي��ة  الت�����ص��الت 
اللكرتونية  ال�����ص��رك��ات  وجُت�����رب 
البيانات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال��ع��م��الق��ة 
اخل���ا����ص���ة حل���رف���ائ���ه���ا الأج����ان����ب. 
ف���ج���اأة، ع���اد ���ص��ب��ح الأخ الأك�����رب يف 
رواية جورج اأورويل للظهور، باعثا 
معه اأجواء ف�صيحة ووترغيت من 

رمادها.
ال��زم��ن هيمن عليه  م��ن  بعد عقد 
يت�صاءل  الإره������اب،  ���ص��د  ال�����ص��راع 
ال����راأي ال��ع��ام الأم��ري��ك��ي ف��ج��اأة اإذا 
م��ا ك���ان ب��ل��ده��م ق��د اأط��ل��ق العنان 

يلعنونه لأّنه خان وكالة املخابرات 
املركزية.

لي�صت هذه املرة الأوىل التي تثري 
القومي �صخط  الأم��ن  فيها وكالة 
يروي   ،1960 ع���ام  الأم��ري��ك��ان. 
الأ���ص��ت��اذ يف جامعة  ب��اري��ت،  ديفيد 
�صبق  الأ�صاليب  اأّن هذه  فيالنوفا، 
ان علقت بخبريين يف فك الت�صفري، 
ميت�صل،  وب���رن���ون  م���ارت���ن  ول���ي���ام 
ال�صوفييتي  الحت����اد  اإىل  ���ص��اف��را 
على  تتج�ّص�س  الوكالة  اأن  وك�صفا 

مواطنيها وحلفائها.
وي�صيف باريت هناك اأوجه ت�صابه 
حقيقية مع �صنودن ،وتتمثل اأ�صا�صا 
يف قناعتهم امل�صرتكة باأن ما فعلوه 
ولكن  احل�صاري.  خانة  يف  يتنّزل 
نلعب مع احلرب  ل   ،1960 ع��ام 
الباردة ومتت اإدانة مارتن وميت�صل 

بتهمة اخليانة. 
الأمن  وك��ال��ة  جت��د   ،1974 ع���ام 
ال���ق���وم���ي ن��ف�����ص��ه��ا م����رة اأخ������رى يف 
ف�صيحة  م����ع  الأ�������ص������واء  دائ��������رة 
احلزب  على  ت  والتن�صُّ ووترغيت 
اإدارة  ق���ب���ل  م����ن  ال����دمي����ق����راط����ي 
ن��ي��ك�����ص��ون. وق����د ول�����دت م���ن رحم 
الكونغر�س،  جل����ان  الأزم������ة  ت��ل��ك 
مراقبة  تتوىل  اأنها  يفرت�س  التي 
وك������الت ال���ت���ج�������ص�������س،اإّل اأّن����ه����ا يف 
تلك  دفن  رغبة يف  اأُحدثت  الواقع 

الفرتة امل�صطربة.
يرى  ب���ام���ف���ورد  ج��ي��م�����س  اأّن  غ���ري 
وقتها  ال��وك��ال��ة  ب��ني  �صا�صعا  ف��ارق��ا 
جديدة  ولدة  اإىل  م�صريا  وال��ي��وم، 
ب��ع��د ه��ج��م��ات احل�����ادي ع�����ص��ر من  
الوكالة  معاقبة  وعو�س  �صبتمرب. 
عن ف�صلها يف منع وقوع الهجمات 
�صد الربجني، قررت اإدارة بو�س اأن 
تعطيها كل ما تطلب حيث انفتحت 
حنفّية املوارد املالية والتكنولوجية 

بال حدود اأو ح�صاب.
وحت����ت ���ص��ع��ار م��ق��اوم��ة الإره������اب، 
الدولة مرونة  �صّنت قوانني متنح 
الحّيات  ال�صّ مم��ار���ص��ة  يف  ك���ربى 
الكونغر�س  اأّن  ورغ��م  لها.  املخّولة 
بذريعة   ،2003 ع������ام  رف���������س 
ال�صخ�صية،  احل��ي��اة  على  احل��ف��اظ 
)�صاري  الهواتف  مبراقبة  ال�صماح 
اإدارة  طلبتها  اليوم(التي  املفعول 

يدافعون  الك�صندر  كيث  ال��ق��وم��ي 
 - موؤّكدين  ال��ربام��ج،  �صرعّية  عن 
دون تقدمي اأدلة - اأنها حالت دون 
الإرهابية،  الهجمات  م��ن  العديد 
الأ�صوات  م��ن  ك��ب��ريا  اأع�����ددا  ف����اإّن 

�صلطة  وم���ن���ح���ه���م  جل���وا����ص���ي�������ص���ه 
و���ص��الح��ي��ات ك��ب��رية ب��ع��د اأح����داث 
ويف  �صبتمرب.  م��ن  ع�����ص��ر  احل����ادي 
الرئي�س،  ف��ي��ه  ك���ان  ال����ذي  ال��وق��ت 
الأمن  وكالة  ومدير  والكونغر�س 

تعالت مطالبة باملحا�صبة.
ويقول بامفورد حمتجا"نحن ل�صنا 
الدميقراطية  اأملانيا  جمهورية  يف 
زم��ن ج��ه��از اأم���ن ال��دول��ة �صتازي. 
انه  ال�صلطة  ويت�صاءل، متى قررت 

مبحادثاتنا؟.  الح��ت��ف��اظ  ميكنها 
كان  �صنودن  اأن  بامفورد  وي�صتنتج 
بحياته  خ���اط���ر  ع��ن��دم��ا  ���ص��ج��اع��ا 
انتهاكات  اإىل  النتباه  يلفت  حتى 
اآخرين  اأّن  النظام وانحرافه، رغم 

الوكالة االأكرث نفوذا يف العامل:

العامل ال�صري لبعبع الأمن الأمريكي..!

وا�صنطن ت�اجه تبعات برنامج التج�ص�س 
•• وا�شنطن-وكاالت:

امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة لالإنرتنت  ال���ولي���ات  ب��رن��ام��ج م��راق��ب��ة  األ��ق��ت ق�صية 
ب�صكل �صري بظاللها على عالقات وا�صنطن بعدد من الدول التي طرحت 
علقت  حيث  الأم��ريك��ي،  الربنامج  ب�صاأن  متباينة  واآراء  خمتلفة  ت�صاوؤلت 
ال�صني لأول مرة ب�صكل وا�صح على تقارير ب�صاأن برنامج مراقبة اأمريكي 
ال��ربن��ام��ج. ويف  اأمل��ان��ي��ا تو�صيحات ع��ن ه��ذا  ل��الإن��رتن��ت، يف ح��ني �صتطلب 
ال�صني فهمت  اأن  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن فيه  الذي  الوقت 
ح�صب  ت��وؤدي  قد  والتي  املعلوماتية  القر�صنة  �صد  ج��دا  املبا�صرة  ر�صالته 
وا�صنطن اإىل تدهور العالقات بني البلدين، طالبت بكني وا�صنطن ب�صرح 
هذا الربنامج للمجتمع الدويل. واأو�صح اأوباما يف برنامج تلفزيوين على 
حمطة التلفزيون الأمريكي العام )بي. بي.اأ�س( اأن بالده اأجرت حمادثات 
�صلبا على  يوؤثر  الأم��ر قد  اأن هذا  ، معتقدا  املو�صوع  مبا�صرة جدا يف هذا 
الت�صرت  ح��اول��وا  املا�صي  يف  اأنهم  واأ���ص��اف  ال�صينية.  الأمريكية  العالقات 

امل�صاكل  ه��ذه  ت�صع  التي  البلدان  من  ال�صني  اأن  مو�صحا   ، نواياهم  على 
اإ�صرتاتيجية  حمادثات  يف  معنا  للبدء  ورغبة  م�صلحة  راأى  اأنه  اإل  جانبا، 
ال�صينية  اخلارجية  با�صم  املتحدثة  قالت  . من جهتها  امل�صائل  ب�صاأن هذه 
هوا ت�صون يينغ نعتقد اأن الوليات املتحدة عليها اأن تويل خماوف املجتمع 
 . ال��الزم  التف�صري  ال��دويل  املجتمع  واأن تعطي  اهتماما  ال��دويل ومطالبه 
واكتفت  امل�صاألة،  ب�صكل مبا�صر من قبل على هذه  بكني  تعلق حكومة  ومل 
تعر�صا لهجمات  العامل  دول  اأكر  ال�صني من  باأن  القائل  بتكرار موقفها 
ال�صيوعي  ب��احل��زب  �صالت  ل��ه  رفيع  م�صدر  و���ص��رح  الإلكرتونية  الت�صلل 
احلاكم يف ال�صني باأن بكني ل تريد اأن ت�صر بعالقاتها مع وا�صنطن التي 
حت�صنت موؤخرا. وحاولت الإدارة الأمريكية تهدئة املخاوف الأوروبية ب�صاأن 
با�صم  واملعروف  للجدل  املثري  الإلكرتوين  للتج�ص�س  الأمريكي  الربنامج 
بريزم . وقال وزير العدل اإريك هولدر يوم اجلمعة اإن الربنامج ل يجمع 
البيانات اخلا�صة على الإنرتنت جزافا ومن دون اإ�صراف ، اإل اأن الأمر مل 

يحد من تداعيات امل�صاألة خا�صة يف ظل زيارة اأوباما اإىل اأوروبا.

ائتالف لأحزاب  ال�صعبية)  اجلبهة 
رفعوا   ق���د  وال���ق���وم���ي���ني(  ال��ي�����ص��ار 
و  النه�صة  ب��ح��رك��ة  ت��ن��دد  ���ص��ع��ارات 
برا�صد الغنو�صي ومطالبة بالك�صف 
ع���ن ق��ات��ل ال�����ص��ه��ي��د ���ص��ك��ري بلعيد 
يا  �صكري  "يا  �صعارات  رفعوا  حيث 
لن نحيد".وقد  دربك  ..عن  بلعيد 
اأث���ارت ه��ذه الح��ت��ج��اج��ات البع�س 
م���ن ال��ف��و���ص��ى داخ����ل ق��اع��ة ق�صر 
ت�صببت  و  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة  امل����وؤمت����رات 

كذلك يف تاأجيل افتتاح املوؤمتر. 
وت�صاعدت هذه املوجة الحتجاجية 
افتتاح  ال��ع��ل��م��ي يف  ع���ادل  ب��ح�����ص��ور 
اأ�صغاله  امل��وؤمت��ر  و�صيتابع  امل��وؤمت��ر. 
ال��ي��وم الأرب����ع����اء، و���ص��ي��ل��ق��ي خالله 
باملنا�صبة.  كلمة  الثالثة  ال��روؤ���ص��اء 
مناه�صة  لئ��ح��ة  خ��الل��ه  و�صُتتلى 
القرار  وم�صروع  امل��راأة  �صّد  العنف 
ملناه�صة  الوطنية  بالهيئة  اخلا�س 
ف�صال  الإره����اب  ومكافحة  العنف 
ف��ي��ف��ري كيوم   6 ي����وم  اإق�������رار  ع���ن 
على  عالوة  العنف  ملناه�صة  وطني 
عر�س وثيقة اخلطة الإ�صرتاتيجية 
الوطنية ملناه�صة العنف ومكافحة 

الإرهاب.

•• الفجر – تون�س - خا�س

ح����دث م���ا مل ي��ك��ن م��ت��وّق��ع��ا حيث 
ح�����ص��ر ال���ع���ن���ف ���ص��ي��ف��ا ث��ق��ي��ال يف 
بلورة  اإىل  منظموه  ي�صعى  موؤمتر 
ملقاومته  وط���ن���ي���ة  اإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ب��ات��ت ت��ه��ّدد ال�صلم  اآف����ة  ب��اع��ت��ب��اره 
اأم�س  الأهلي يف تون�س . فقد �صهد 
امل��وؤمت��ر الوطني  اف��ت��ت��اح  ال��ث��الث��اء 
ملناه�صة العنف والإرهاب يف تون�س 
���ص��د ح�صور  ع���ارم���ة  اح��ت��ج��اج��ات 
اجلمعية  رئ���ي�������س  ال��ع��ل��م��ي  ع������ادل 
التوعية  و  ل��الإ���ص��الح  ال��و���ص��ط��ي��ة 
ال����ذي و���ص��ف��ه ج��م��ع م��ن احل�صور 
اتهامات  ت��وج��ي��ه  ومت  ب���الإره���اب���ي. 
لعادل العلمي باأنه م�صاند و متوّرط 
يف العنف والإره��اب و طالبه بع�س 
احل�صور باملغادرة رافعني يف وجهه 
�صعار "ديقاج" اإل اأنه رف�س املغادرة 
املوؤمتر  يف  ي�����ص��ارك  ب���اأن���ه  ����ص���ّرح  و 

ليربهن اأنه �صد العنف والإرهاب.
رئي�س  مت�صك  الحتجاجات  ورغ��م 
اجل��م��ع��ي��ة ال��و���ص��ط��ي��ة ل��الإ���ص��الح و 
العديد  وتدخلت  بالبقاء  التوعية 
من الأط��راف لتهدئة الو�صع. كما 

تعر�س ع��دد م��ن الإع��الم��ي��ني اإىل 
العتداء اللفظي وال�صد عن العمل 
املوؤمتر.   تنظيم  جل��ن��ة  ط���رف  م��ن 
اأكد رئي�س اجلمعية التون�صية  وقد 
العلمي)  ع��ادل  والإر���ص��اد  للتوعية 
والنهي  باملع��������روف  الأم��ر  جمعية 
تون�صية(  ن�����ص��خ��ة  يف  امل���ن���ك���ر  ع����ن 
تعر�صه لالعت������داء املادي وال�صرب 
م���ن ط���رف ���ص��ب��اب م��ن��ف��ل��ت ينتمي 
حل������زب ال�����وط�����د) ح������زب ال����راح����ل 
�صكري بلعيد �صاحب فكرة املوؤمتر 
اأنه  واأ�ص������اف  اغتياله(.   قبل  ي��وم 
اإىل ق�صر  الدخول  ت�������م منع���ه من 
بالعا�صمة على خلفي�������ة  املوؤمترات 
ورفعت  الإ�صالمي.  للتيار  انتمائه 
ال�صعارات  ع��دد من  املوؤمتر  ه��ذا  يف 
�صيا�صية  اأط������راف  ت��ت��ه��م  احل��زب��ي��ة 
مما  بلعيد،  �صكري  باغتيال  بعينها 
ج��ع��ل مم��ث��ل ح��رك��ة ال��ن��ه�����ص��ة نور 
معتربا  ين�صحب،  العرباوي  الدين 
اأهدافه  ع���ن  ح����اد  ق���د  امل���وؤمت���ر  اأن 
واأ����ص���ب���ح اج��ت��م��اع��ا ���ص��ع��ب��ي��ا حلزب 

معني وهو ما ل نقبله.
وثيقة ا�صرتاتيجية

ويف كلمة الفتتاح قال عبد ال�صتار 

وت�صاءل  ب��ل��ع��ي��د.  ���ص��ك��ري  ب��اغ��ت��ي��ال 
ب��ع��د ذلك  اأي ع��ن��ف  ال��ع��ي��ادي ع���ن 
الأطراف  ه��ذه  دام���ت  م��ا  يتكلمون 
واأ�صار  اخل��ط��اب؟  ه��ذا  على  م�صرة 
واأحيان  ُت�صّمى  اأحيانا  النه�صة  اأّن 
اأخرى ُتنعت من قبل بقية الأحزاب 
ال�صلطة  يف  م��ن  مثل  كلمات  كذكر 
ال���ي���وم وهو  ي��ح��ك��م  م���ن  اأو  ال���ي���وم 
ج���زء م��ن الإدان�����ة والإق�������ص���اء. من 
م�صوؤول  بوعزيز  �صمري  اأف��اد  جهته 
العربي  باملعهد  والت�صال  الإع��الم 
حلقوق الإن�صان اإن بع�س امل�صاركني 
حلركة  مناه�صة  ���ص��ع��ارات  رف��ع��وا 
ال��ن��ه�����ص��ة ورمب����ا ك���ان ه���ذا ال�صبب 
احلقيقي لن�صحاب ممثلي احلركة 
املنظمون  ي��ت��ح��م��ل  ل  واأ�صاف" 
م�صوؤولية هذه ال�صعارات يف موؤمتر 
�صيا�صيا ومئات  74حزبا  اإليه  دعي 
ويجب  واجل����م����ع����ي����ات  امل���ن���ظ���م���ات 
ال��ت��ح��ل��ي ب�����ص��يء م���ن ال�����ص��رب من 
اأج�����ل اإجن������اح ه����ذه امل����وؤمت����ر ال���ذي 
جميع  م��ع  كمنظمني  فيه  تعاملنا 
امل�صاركني بنف�س القدر من التكافوؤ 
املن�صحبون  ي���رتاج���ع  اأن  ون����اأم����ل 
اأن�صار  اأن  اإىل  ي�صار  ق��راره��م.  ع��ن 

�صي�صّبب خلال يف التو�صيات بح�صب 
تعبريه . ويرى اآخرون اأّن ان�صحاب 
حركة النه�صة  جاء احتجاجا على 
ح�صور  على  الغا�صبة  الفعل  ردود 
اجلمعية  رئ���ي�������س  ال��ع��ل��م��ي  ع������ادل 
التوعية  و  ل��الإ���ص��الح  ال��و���ص��ط��ي��ة 
القريب منها. لكن فتحي العيادي 
حركة  ������ص�����ورى  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
اتخذت  النه�صة  اإّن  ق��ال  النه�صة، 
قرار امل�صاركة يف هذا املوؤمتر يف بادئ 
اأن يقف  الأم��ر لأنها ترى انه لبد 
اجلميع يف �صف واح��د �صد العنف 
ولكنها لحظت من خالل خطابات 
ب��ع�����س الأط���������راف امل�������ص���ارك���ة فيه 
باأنها من  النه�صة  اتهامات حلركة 
اأّن احلا�صرين  موؤكدا  العنف،  يبث 
نور  ال��ق��ي��ادي  ا�صتقبلوا  امل��وؤمت��ر  يف 
ال���دي���ن ال���ع���رب���اوي ب��ه��ت��اف��ات تتهم 
الغنو�صي  را����ص���د  احل���رك���ة  رئ��ي�����س 

املخالف،  ال���راأي  واح���رتام  التحاور 
وامل�صاجد  امل��ع��اه��د  حت��ي��ي��د  ك��ذل��ك 
واحلزبي.   ال�صيا�صي  التوظيف  عن 
املن�صق  الغرايري  اأكد غازي  ب��دوره 
ملناه�صة  ال���وط���ن���ي  مل���وؤمت���ر  ال���ع���ام 
النتقال  اأن  والإره����������اب  ال���ع���ن���ف 
ي��ن��ج��ح يف مناخ  ال��دمي��ق��راط��ي ل��ن 

ي�صوده العنف والإرهاب.
واعترب الغرايري اأن تنامي ظاهرة 
القوى  كل  ت�صريك  يتطلب  العنف 
ال�صيا�صية واملجتمع املدين ل�صياغة 
وثيقة اإ�صرتاتيجية ملكافحة العنف 

والإرهاب.

ان�صحاب جمموعة
  من االأحزاب

هذا وقد قرر 6 اأح��زاب من الذين 
للم�صاركة  ال����دع����وة  ل��ه��م  وج���ه���ت 
حركة  ج����ان����ب  اإىل  امل������وؤمت������ر  يف 

بن مو�صى رئي�س الرابطة التون�صية 
ل���ل���دف���اع ع���ن ح���ق���وق الإن�������ص���ان اإن 
وثيقة  عنه  �صتنبثق  املوؤمتر  "هذه 
على  ل  تعمل  وطنية  اإ�صرتاتيجية 
م��ن��اه�����ص��ة ال��ع��ن��ف ف��ح�����ص��ب واإمن����ا 
خطرا  ي�صّكل  ب���ات  ال���ذي  الإره�����اب 

يهّدد اأمن التون�صيني. 
املوؤمتر  انعقاد  اأن  مو�صى  بن  واأك��د 
والإرهاب  العنف  ملناه�صة  الوطني 
اأو�صاع  ياأتي وما تعرفه تون�س من 
ظاهرة  ت���ن���ام���ي  خ���ا����ص���ة  خ���ط���رية 
ال���ع���ن���ف ب���ك���ل اأ����ص���ك���ال���ه. وق������ال بن 
م���و����ص���ى ن���ري���د م����ن ه�����ذا امل���وؤمت���ر 
يطبق  واأن  العنف  نبذ  ثقافة  ن�صر 
احرتام  م��ع  اجلميع  على  ال��ق��ان��ون 
حقوق الإن�صان. واأ�صاف بن مو�صى 
التي  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��وث��ي��ق��ة  اأن 
على  �صتوؤكد  املوؤمتر  عنها  �صينبثق 
ا�صتقاللية الق�صاء وخلق مناخ من 

املوؤمتر.  م��ن  الن�����ص��ح��اب  النه�صة 
وع���ربت ه���ذه الأح�����زاب ع��ن جملة 
امل�صتوى  ع��ل��ى  الع���رتا����ص���ات  م���ن 
للموؤمتر وعلى م�صتوى  التنظيمي 
املن�صحبة  والأح�������زاب  امل�����ص��ام��ني. 
ه��ي  حركة النه�صة، وامل��وؤمت��ر من 
الإ�صالح  وح��زب  اأج��ل اجلمهورية، 
اجلمهوري  واحل������زب  وال��ت��ن��م��ي��ة، 
والعمل،  الثقافة  ح��زب  و  املغاربي، 
واحلركة الوطنية للعدالة والتنمية 
وحزب الأم��ان. اعترب ممثل حركة 
اأن  العرباوي  الدين  ن��ور  النه�صة  
الأوىل  بالدرجة  املوؤمتر هو حزبي 
ال�صعارات  يخالف  ف��ي��ه   ج��اء  م��ا  و 
ال��ت��ي رف��ع��ت م��ن اج��ل��ه��ا ي��د واحدة 

�صد العنف.
فيه  ح�صر  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
مم��ث��ل واح�����د م���ن احل���رك���ة بينما 
ور�صات مما  �صبع  به  توجد  املوؤمتر 

�صهد ان�صحاب حركة النه�صة االإ�صالمّية

عنف يف افتتاح م�ؤمتر مناه�صة العنف يف ت�ن�س ..!

فو�صى عارمه ت�صود انطالق املوؤمتر

هيئة تنظيم املوؤمتر

امل�صتودع اجلديد لأ�صرار العامل
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العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املهنا�س للنقليات العامة 

رخ�صة رقم:CN 1155946 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي نا�صر عبداهلل حوتان امل�صعبي)%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جا�صم خمي�س جابر بر�صتار احلمادي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/املهنا�س للنقليات العامة
ALMAHNAS GENERAL TRANSPORTING

اىل/وادي النيل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
WADI ALNILE FOR PASSENGER CHARTER BUS

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

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
الكهربائية  الدوات  لتجارة  ال�ص�����ادة/الهداية  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واللكرتونية امل�صتعملة   رخ�صة رقم:CN 1088483 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 01*01 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/الهداية لتجارة الدوات الكهربائية واللكرتونية امل�صتعملة
اىل/�صقر البناء لل�صيانة العامة 

FALCON BUILDING GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية زايد - املنطقة الغربية ال�صناعية - بناية خمي�س 
ال�صناعية اجلديدة مكتب  زايد  الغربية مدينة  املنطقة  املن�صوري اىل  �صبيع  �صلطان 

رقم 80 قطعة رقم 234
تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين )4329901(

امل�صتعملة  واللكرتونية  الكهربائية  والدوات  الجهزة  بيع  ن�صاط/حذف  تعديل 
بالتجزئة )4774003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صلطان �صامل احمد للمقاولت العامة   

رخ�صة رقم:CN 1181965 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/�صلطان �صامل احمد للمقاولت العامة
SULTAN SALEM AHMED GENERAL CONTRACTING EST

اىل/�صلطان �صامل احمد لل�صيانة العامة 
SULTAN SALEM AHMED GENERAL MAINTENANCE

املنطقة  بلدية  املالك  غياثي  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الغربية - ال�صناعية ق 11 مكتب رقم 51 اىل املنطقة الغربية ليوا جفن مكتب رقم 

5 رقم  قطعة   B22
تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
عقل  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1020478:للتجارة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة جهاد فوؤاد عقل )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فوؤاد يو�صف عقل

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ترييزا 

لالك�ص�صوارات الن�صائية
رخ�صة رقم:CN 1069063 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
الذوق  ال�ص�����ادة/عنوان  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1504539:للوازم التجميل  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صامل يحيى �صليمان بالعدر العامري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فتحية �صبيت �صامل �صعيد املعمري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
الذوق  ال�ص�����ادة/عنوان  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1531806:لالك�ص�صوارات  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صامل يحيى �صليمان بالعدر العامري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فتحية �صبيت �صامل �صعيد املعمري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الزعيم للعازل احلراري  

رخ�صة رقم:CN 1330929 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عيد عبداهلل خمي�س بدر الظاهري)%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خلفان قا�صم غالم قا�صم البلو�صي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/الزعيم للعازل احلراري
AL ZAEEM HEAT INSULATION

اىل/كراج املهلب 
AL MUHALLAB GARAGE

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح ميكانيك املركبات)4520003(
تعديل ن�صاط/ا�صافة دهان ور�س املركبات )4520002(

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح كهرباء ال�صيارات و�صحن البطاريات)4520005(
تعديل ن�صاط/حذف اعمال العزل للمباين)الرطوبة ، املياه ، ال�صوت()4390002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

 اإعـــالن �صطب قيد
ادفان�صد  �صيودا  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
�صوليو�صنز كوربوري�صن ابوظبي  )يابانية اجلن�صية( قد تقدمت 
بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت 
وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )3315( رقم 
�صاأن  يف  1984م  ل�صنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�صركات 
ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من  باعرتا�صهم اىل 
الت�صجيل  اإدارة  القت�صاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

 العميد ال�صلب خلدمات التموين الغذائي  - ذ م م
ال�صلب  العميد  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ال�صركة  بت�صفية  واخلا�س  م  م  ذ  الغذائي  -  التموين  خلدمات 
ت�صفية  عن  يو�صف  �صعد  اأمري   / امل�صفى  يعلن   ، اأعاله  املذكورة 
ال�صركة املذكورة اعالة فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�صركة 
املذكورة اعالة علية التقدم مبطالبته مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�صفى ، وذلك خالل الدوام الر�صمي وملدة 45 يوم من تاريخ 
الإعالن ، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�صقط 

حقه باملطالبة .
ابوظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 امل�صفى   تليفون 
 )  17 ( �صقة   )  6  ( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �صارع 

مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة
العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اعــــــــــــالن 
ال�صادة/  بان  والثقافة  لل�صياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
مطعم الفنار مريديان ويحملون الرخ�صة ال�صياحية 
رقم TL09395 قد تقدموا الينا بطلب تعديل ال�صم 

التجاري اىل/مطعم �صرتاتو�س
وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�صبوع ميالدي من تاريخ 
ن�صر هذا العالن وال فان الهيئة غري م�صوؤولة عن اي 
حقوق او دعاوي بعد انق�صاء هذه املده حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�صياحية

العدد 10822 بتاريخ 2013/6/19   

اعــــــــــــالن 
ال�صادة/  بان  والثقافة  لل�صياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
رقم  ال�صياحية  الرخ�صة  ويحملون  �صوبا  مطعم 
ال�صم  تعديل  بطلب  الينا  تقدموا  قد   TL09393

التجاري اىل/مطعم ويت-
وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء 
من  ميالدي  ا�صبوع  خالل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الهيئة غري م�صوؤولة 
عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�صاء هذه املده حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�صياحية

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 171750       بتاريخ:2012/4/8 م
تاريخ ايداع الولوية:2012/4/8

با�ص��م:فيوت�صر بال�صت لل�صناعات ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي امل�صفح ايكاد 1 - �س.ب:133448 - هاتف:025509998 - فاك�س:025509995 .

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :
رقائق بال�صتيكية للتغليف ، اكيا�س)مغلفات واجرية( من الورق او البال�صتيك للتعبئة ، مواد تغليف . 

الواق�عة بالفئة:16
ا�صالع  اربعة  بداخله  بي�صاء  خلفية  على  مائل  مربع  �صكل  اىل  التجارية  العالمة  العالمة:ترمز  و�صف 
خمروطية ال�صكل اثنني باللون الزرق واثنني باللون الربتقايل وعلى اجلانب المين للعالمة تكتب كلمة 

بالالتينية FUTURE FLEX وتكتب باللون ال�صود .  
ال�ص��رتاطات:  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  19  يونيو 2013 العدد 10822

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 187585       بتاريخ:2013/2/28 م
با�ص��م:موؤ�ص�صة جزر اخلليج للتجارة العامة .

وعنوانه:ابوظبي - �صارع الكرتا - �س.ب:3567 - هاتف:026325250 - فاك�س:026325683 
الربيد اللكرتوين .

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند 

احلاجة)ولينطوي ذلك على خدمة النقل( ، وكالة ا�صترياد ، و�صيط جتاري . 
الواق�عة بالفئة:35

GIT باللغة العجمية باللون الزرق وحدود باللون الرمادي وحتت  و�صف العالمة:العالمة عبارة عن 
ال�صكل GULF ISLANDS باللون الزرق .  

ال�ص��رتاطات:  . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  19  يونيو 2013 العدد 10822

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 189541       بتاريخ:2013/4/3 م
با�ص��م:معر�س الباقة ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي - �صارع خليفة بن زايد - �س.ب:2574 0 هاتف:02224635 - فاك�س:026223560
الربيد اللكرتوين .

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند 

احلاجة)ولينطوي ذلك على خدمة النقل( ، ا�صترياد . 
الواق�عة بالفئة:35

و�صف العالمة:العالمة عبارة عن باقة ورد ب�صكل مميز ذات ثالثة فروع اعالها دوائر على �صكل ورود .  
ال�ص��رتاطات:  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  19  يونيو 2013 العدد 10822

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/افنان لال�صت�صارات واخلدمات الدارية
Vita-c:بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 163639       بتاريخ:2011/10/11 م
با�ص��م:رويال لل�صناعات الغذائية م.م.ح .

وعنوانه:�س.ب:31291 اجلزيرة احلمراء - المارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :

الع�صائر واملثلجات ، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه ، املياه املعدنية والغازية وغريها من 
امل�صروبات غري الكحولية . 

الواق�عة بالفئة:32
كتابة  الزرق بطريقة  باللون  الالتينية  باحلروف  Vita-c مكتوبة  كلمة  العالمة:هي عبارة عن  و�صف 
مميزة واحلرف c يوجد هالل ملفوف على جهة اليمني باللون الربتقايل وفوقه ورقتني باللون الخ�صر 
مميزتني والكلمة على خلفية �صريط م�صتطيل منحني مميز داخله باللون الربتقايل وال�صفر واطرافه 
باللون البني الفاحت والحمر يف ال�صفل وخارج ال�صريط على الطراف خلفيات باللون الوردي ب�صكل مميز 

كما هو مبني بال�صكل اعاله .  
ال�ص��رتاطات:  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  19  يونيو 2013 العدد 10822

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 613و2013/610   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

احمد  �صالح  ال�صالم  نزر  2-حممد  م�صطفى  حممد  عظيم  مدعيان/1-حممد 
اجلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �صعاع الذروة للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات 
للمقاولت  الذروة  /�صعاع  اعالنه  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  العامة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1140   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

ور�صة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�صية:  علي  حممد  ح�صني  مدعي/امام 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ال�صيارات  لت�صليح  نور  حممد 
ال�صيارات  لت�صليح  نور  حممد  ور�صة   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  اجلن�صية: المارات  عنوانه: 
لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعادة   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1243و2013/1240   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعيان/1- ابول ابو الفائز 2-حممد خليل الرحمن حممد علي  اجلن�صية: 
بنغالدي�س مدعي عليه: وي�صت ليف للمقاولت وال�صيانة العامة اجلن�صية: 
المارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه / وي�صت ليف 
للمقاولت وال�صيانة العامة اجلن�صية: المارات    عنوانه: بالن�صر حيث ان 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1602   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/نزار حممد �صري ح�صن اجلن�صية: باك�صتان مدعي عليه: ابنية ال�صرق 
الو�صط للمقاولت العامة والزراعية اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه /  ابنية ال�صرق الو�صط للمقاولت العامة 
والزراعية اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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ميقاتي يحذر من انعكا�صات اأزمة �ص�ريا على لبنان

قمة الثماين تك�صف النق�صام الدويل 

•• ايرلندا-وكاالت:

قمة  يف  املجتمعون  ال��ق��ادة  اختتم 
اأيرلندا  يف  ال���ث���م���اين  جم��م��وع��ة 
ام�س  اج��ت��م��اع��ات��ه��م  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
الثالثاء و�صط حالة من النق�صام 
اأبرزها  ب�صاأن ملفات دولية �صاخنة 
الإيراين  وال��ن��ووي  �صوريا  ملفات 
ونووي كوريا ال�صمالية، بالإ�صافة 
ب�صاأن  امل���ت�������ص���اع���د  اجل�������دل  اإىل 

التج�ص�س الإلكرتوين.
وق��������د اأظ�������ه�������رت الج����ت����م����اع����ات 
رو�صيا  ب���ني  ال��ع��م��ي��ق��ة  اخل���الف���ات 
مع  التعامل  كيفية  ب�صاأن  والغرب 
���ص��وري��ا، ح��ي��ث توقعت  ال��و���ص��ع يف 
بريطانية  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  م�����ص��ادر 
���ص��دور اإع����الن ب�����ص��اأن ���ص��وري��ا من 

دون رو�صيا.
الفرن�صية  ال�صحافة  ونقلت وكالة 
بريطانية  دبلوما�صية  م�صادر  عن 
فهم  �صيتيح  املرتقب  الإع���الن  اأن 
لاللتزام  رو���ص��ي��ا  ا���ص��ت��ع��داد  م���دى 
داخل منظمة دولية مثل جمموعة 
واأ�صارت  ���ص��وري��ا.  ب�����ص��اأن  ال��ث��م��اين 
امل�صادر اإىل اأن البيان قد ل يحمل 
املتحدة  ال����ولي����ات  ت��وق��ي��ع  ����ص���وى 
واليابان  وف���رن�������ص���ا  وب���ري���ط���ان���ي���ا 

واإيطاليا وكندا.

باحلديث  بينهما  املحادثات  نهاية 
عن لعبة اجلودو، لكن بوتني الذي 
يحمل احلزام الأ�صود يف اللعبة رد 
باأن الرئي�س الأمريكي كان يحاول 
زعماء  انتقد  وق��د  تهدئته.  فقط 
الرئي�س  ل��دع��م��ه  ب��وت��ني  غ��رب��ي��ون 

ال�صوري ب�صار الأ�صد.
ويف هذا ال�صياق، قال رئي�س الوزراء 
الذي  كامريون  ديفد  الربيطاين 
يراأ�س القمة اإن اخلالف كبري بني 
موقفي رو�صيا والغرب من �صوريا.

فران�صوا  الفرن�صي  ال��رئ��ي�����س  اأم���ا 
هولند فقال مت�صائال كيف ن�صمح 
اأ�صلحة  توريد  رو�صيا  توا�صل  ب��اأن 
ل��ن��ظ��ام الأ����ص���د يف ح��ني ل حت�صل 
القليل  اأق�����ل  ع��ل��ى  اإل  امل��ع��ار���ص��ة 

وتتعر�س للذبح؟ .
اأوباما  اأع��رب  باإيران  يتعلق  وفيما 
ب�صاأن  ت���ف���اوؤل ح����ذر  ع���ن  وب���وت���ني 
حوار  يف  قدما  امل�صي  على  القدرة 
معها ب�صاأن الربنامج النووي، بعد 
ف���وز ح�����ص��ن روح����اين امل���دع���وم من 

الإ�صالحيني بالرئا�صة هناك.
واأعرب بوتني عن اأمله يف اأن تظهر 
فر�س جديدة حلل امل�صاألة النووية 
بالده  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  الإي��ران��ي��ة، 
�صتحاول يف هذا ال�صعيد بطريقة 
ثنائية ويف اإطار مفاو�صات دولية.

�صاعتني  نحو  ا�صتمرت  حم��ادث��ات 
معظم  يحملق  ب��وت��ني  ك���ان  ح��ي��ث 
وه���و يتحدث  الأر�������س  ال���وق���ت يف 
اأوباما  ك���ان  ب��ي��ن��م��ا  ���ص��وري��ا  ب�����ص��اأن 

ينظر اإليه من وقت لآخر.
وح�����اول اأوب���ام���ا ت��ل��ط��ي��ف اجل���و يف 

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اخ��ت��ل��ف  وق���د 
الرو�صي  اأوب��ام��ا مع نظريه  ب��اراك 
�صوريا  ع���ل���ى  ب���وت���ني  ف����الدمي����ري 
اأثناء لقاء و�صف باأنه فاتر يف قمة 
باأن مو�صكو  بوتني  واأق��ر  الثماين. 
خمتلفة  اآراء  لديهما  ووا���ص��ن��ط��ن 

اأن  ب�صاأن �صوريا لكنهما اتفقا على 
اإراقة الدماء يجب اأن تتوقف واأنه 
ينبغي ت�صجيع الأطراف املتحاربة 
رويرتز،  وح�صب  التفاو�س.  على 
الرئي�صني  ع��ل��ى  ال��ت��وت��ر  ب���دا  ف��ق��د 
بعد  لل�صحفيني  يتحدثان  وه��م��ا 

الأ�صد يعترب تنحيه خيانة وطنية
•• دم�شق-ا ف ب:

بقيادة  ب�صار ال�صد مت�صكه  ال�صوري  الرئي�س  جدد 
ن��زاع��ا م�صتمرا م��ن اك��ر من  ال��ت��ي ت�صهد  ال��ب��الد 
عامني، معتربا التنحي عن من�صبه خيانة وطنية 
، وذلك يف مقابلة مع �صحيفة اأملانية ن�صرت كاملة 

ام�س .
فرانكفورتر  �صحيفة  مع  املقابلة  يف  ال�صد  وق��ال 
اأت��رك يف  اأن  ق��راري  ك��ان  اإذا   ، ت�صايتونغ  الغيميني 
عندما  ولكن  وطنية..  خيانة  فهي  الظروف  ه��ذه 
فهذا  من�صبك  عن  تتخلى  ان  ال�صعب  ق��رار  يكون 

اآخ��ر ، وذل��ك بح�صب الن�س ال��ذي ن�صرته  مو�صوع 
وكالة النباء الر�صمية ال�صورية )�صانا(.

ترتك  اأن  ي��ري��دك  ال�صعب  ان  تعرف  كيف  ا���ص��اف 
من�صبك.. اإما بالنتخابات اأو ال�صتفتاء .

ورف�س الرئي�س ال�صوري منذ اندلع الحتجاجات 
التنحي عن  ع��ام��ني،  م��ن  اك��ر  قبل  ل��ه  املناه�صة 
ال�صورية  للمعار�صة  ا�صا�صي  مطلب  وهو  من�صبه، 
وال��ع��دي��د م��ن ال����دول ال��داع��م��ة ل��ه��ا و���ص��دد ال�صد 
الد�صتور،  بح�صب  مهمة  ل��دي��ه  الرئي�س  ان  على 
ولديه فرتة رئا�صية تنتهي يف العام 2014 عندما 
اكرب  الرئي�س  مهمات  تكون  اأزم���ة  يف  البلد  يكون 

ولي�صت اأقل، فمن الطبيعي ال ترتك البلد خالل 
�صباط- يف  ال�صورية  ال�صلطات  واأج���رت   . الزم���ة 
اأبقى  د�صتور جديد  على  ا�صتفتاء   2012 فرباير 
اإطار  التعديل يف  �صالحيات وا�صعة للرئي�س واتى 
ا�صالحات وعدت ال�صلطات بها يف حماولة لتهدئة 

الحتجاجات.
اآذار-مار�س2011  منت�صف  منذ  �صوريا  وت�صهد 
اح��ت��ج��اج��ات م��ع��ار���ص��ة ل��ل��ن��ظ��ام، ب����داأت ع��ل��ى �صكل 
دام  ن���زاع  اىل  ت��ت��ح��ول  ان  ق��ب��ل  �صلمية  ت��ظ��اه��رات 
المم  بح�صب  �صخ�س،  األ��ف   93 باكر من  اودى 

املتحدة.

•• طوكيو-يو بي اأي:

تقدمي  ع��ن  اأب��ي  �صينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
لالجئني  دولر  ماليني   10 بقيمة  ج��دي��دة  م�صاعدة 
ب�120 مليون  تقدر  اإىل قرو�س  بالإ�صافة  ال�صوريني، 
الفارين  توافد  الأردن على حتمل عبء  مل�صاعدة  دولر 
اإىل  ال�����ص��وري ب�صار الأ���ص��د  الرئي�س  ���ص��وري��ا، داع��ي��اً  م��ن 

التنحي.
اإيرلندا  يف  ال�����ص��ح��اف��ي��ني  اإىل  ح��دي��ث  يف  اأب�����ي،  وح���ث 
ال�����ص��م��ال��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��ق��د ق��م��ة جم��م��وع��ة ال����دول ال�8، 

•• اأبوظبي-وام:

حذرت ن�صرة اأخبار ال�صاعة من اأن اأي م�صا�س بامل�صجد 
اإ�صرائيل  الأق�صى �صيكون مبنزلة لعب بالنار من قبل 
والقوى املتطرفة اأو املت�صددة فيها لأن الأمر يدخل يف 
العامل  التي يجمع  الدينية  واملقد�صات  املعتقدات  اإطار 
حفاظا  بها  امل�صا�س  وع��دم  احرتامها  �صرورة  على  كله 
على التعاي�س بني اأ�صحاب الديانات املختلفة وال�صالم 
وال�صتقرار يف العامل وتفاديا لل�صراعات الدينية التي 
توؤكد التجارب التاريخية اأنها تعد خطر اأنواع ال�صراع 

واأ�صدها دموية وتدمريا .
 وحت���ت ع��ن��وان خ��ط��ر امل�����ص��ا���س ب��الأق�����ص��ى ق��ال��ت .. اإن 
تزايدت  الأق�����ص��ى  للم�صجد  الإ�صرائيلية  ال��ت��ه��دي��دات 
خالل الفرتة الأخرية ب�صكل ملحوظ على الرغم مما 
يف  فقط  لي�س  كبرية  خماطر  م��ن  ذل��ك  عليه  ينطوي 
اإطار النزاع الفل�صطيني - الإ�صرائيلي .. واإمنا بالن�صبة 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  وال���ص��ت��ق��رار  الأم����ن  اإىل 

برمتها..
ويف هذا ال�صياق جاء اإقدام القناة الثانية يف التلفزيون 
الإ�صرائيلي يوم ال�صبت املا�صي على بث تقرير ت�صجيلي 
حول مراحل بناء الهيكل املزعوم واخلطوات املتدرجة 
ن��ح��و ذل����ك ك�����ص��ف ع���ن وج�����ود خ���رائ���ط وخمططات 
يهودية  �صلوات  واأظهر  الهدف  لهذا  جاهزة  تف�صيلية 
و���ص��ع��ائ��ر ت��ل��م��ودي��ة ت��ق��ام يف ع���دد م��ن م��راف��ق امل�صجد 
. واأ���ص��اف��ت ال��ن�����ص��رة ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا م��رك��ز الإم�����ارات 

للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية ..
 اأن هذا التقرير الت�صجيلي يك�صف بو�صوح عن طبيعة 
والقد�س  الأق�صى  امل�صجد  ب�صاأن  الإ�صرائيلي  التفكري 
برئا�صة  الإ�صرائيلية  احلكومة  تتبنى  حيث  عام  ب�صكل 
وتغيري  ال��ق��د���س  لتهويد  خمططا  نتنياهو  بنيامني 

يتوقف  اأن  ب��د  ل  وق���ال  التنحي.  على  الأ���ص��د  الرئي�س 
التنحي  الأ�صد  العنف يف �صوريا فوراً، ويفرت�س بنظام 

واأن يتم ت�صكيل حكومة من ال�صعب ال�صوري .
10 م��الي��ني دولر  م�����ص��اع��دة بقيمة  ع��ن  اأب���ي  واأع���ل���ن 
لالأردن  ق��رو���س  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�����ص��وري��ني،  لالجئني 
البلد  ذاك  مل�صاعدة  دولر  مليون   120 قيمتها  تعادل 
ع��ل��ى حت��م��ل الأع���ب���اء ال��ن��اج��م��ة ع��ن ت��واف��د ال�صوريني 
اليابان قدمت حتى الآن م�صاعدات  اإىل ان  اإليه وي�صار 
اإن�صانية لالجئني ال�صوريني قدرت ب�80 مليون دولر، 

وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية وغري احلكومية

مالحمها اجلغرافية والدميوغرافية ومت�صي يف هذا 
التي  ال�صغوط  م��ن  ال��رغ��م  على  توقف  دون  املخطط 

تتعر�س لها يف هذا ال�صاأن ..
اإخ�����راج القد�س  ال���ه���دف م���ن ذل���ك ه���و  اأن   م��و���ص��ح��ة 
ال�صرقية نهائيا من اأي ت�صوية �صلمية مع الفل�صطينيني 
الطريق  قطع  يتم  بحيث  فيها  ال��واق��ع  الأم��ر  وفر�س 
اأي تفكري يف جعلها عا�صمة للدولة الفل�صطينية  على 
اقتحام  وت�����رية  زادت  ذل����ك  م���ع  وب���ال���ت���الزم  امل��رت��ق��ب��ة 
اليهود  املتطرفني  قبل  م��ن  الأق�صى  امل�صجد  �صاحات 
حتت حرا�صة ال�صرطة كما ت�صاعدت الفتاوى الدينية 
واإقامة  للم�صجد  القتحام  ه��ذا  جتيز  التي  اليهودية 
امل�صجد  اأن  واأك��دت   . اليهودية فيه  ال�صلوات وال�صعائر 
اأو  الفل�صطينيني  لدى  رم��زا مقد�صا  الأق�صى ل ميثل 
العرب فح�صب واإمنا لدى امل�صلمني يف كل بقاع الأر�س 
وم��ن ث��م ف���اإن امل�صا�س ب��ه اأو ت��ه��دي��ده ب���اأي ���ص��ورة من 
والإ�صالمية  العربية  ال�صعوب  م�صاعر  يثري  ال�����ص��ور 
ومن  املنطقة  يف  والتوتر  الحتقان  وت��رية  من  ويزيد 
�صلمية بني  ثم يقل�س فر�س النخراط يف مفاو�صات 
اإىل  التو�صل  والإ�صرائيليني ف�صال عن  الفل�صطينيني 
ال�صاعة يف ختام  اأخبار  و�صددت   . فيها  اإيجابية  نتيجة 
اإفتتاحيتها على اأن ت�صاعد تهديدات املتطرفني اليهود 
للم�صجد الأق�صى يحتاج اإىل وقفة دولية جادة لل�صغط 
مراجعة  اإىل  ودف��ع��ه��ا  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى 
وتوفري  ناحية  من  ال�صرقية  القد�س  لتهويد  خططها 
ل��الأق�����ص��ى واحل��ي��ل��ول��ة دون الع���ت���داء عليه  احل��م��اي��ة 
اأخ���رى ف�صال عن  ب��اأي �صكل م��ن الأ���ص��ك��ال م��ن ناحية 
الأو�صط  ال�صرق  يف  امل�صطربة  الأو�صاع  ا�صتغالل  عدم 
لتنفيذ املخططات القدمية ب�صاأنه لأن من �صاأن ذلك اأن 
ي�صع املنطقة كلها اأمام و�صع خطري لن تنح�صر اآثاره 

ال�صلبية داخل حدودها. 

•• بريوت-يو بي اأي:

دعا رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال اللبنانية، جنيب ميقاتي، املجتمع الدويل 
النازحني  اأع���داد  تزايد  عن  الناجتة  الأع��ب��اء  لتقا�صم  ب��الده  مع  التعاون  اىل 
ال�صوريني اإليها، حمذراً من انعكا�صات ال�صراع امل�صتمر يف �صوريا على الإ�صتقرار 
وال�صلم الأهلي يف لبنان. و�صدد ميقاتي خالل رعايته ام�س موؤمترا ملناق�صة 
مع  بالتعاون  ال�صوريني  ال��ن��ازح��ني  اأزم���ة  ملواجهة  اللبنانية  احلكومة  خطة 
منظمات الأمم املتحدة واجلمعيات الدولية غري احلكومية، على  �صرورة و�صع 
معايري على الوافدين اجلدد بحيث ي�صمح بالدخول اىل لبنان للذين تنطبق 
عليهم �صفة الالجئ، اإ�صافة اىل حت�صني �صروط وقدرات ا�صتيعاب الالجئني 
داخل �صوريا من قبل املنظمات الدولية النا�صطة . وحث الدول على الإيفاء 
بالإلتزامات املالية التي تعهدت بتقدميها يف قمة الكويت وعدم الإكتفاء فقط 
بتوجيه امل�صاعدات اىل املنظمات الإن�صانية املعنية، بل اأي�صا م�صاعدة احلكومة 
اللبنانية مبا�صرة وخا�صة يف جمايل ال�صحة والتعليم. وقال ميقاتي ا�صتمرينا 
على الوترية ذاتها با�صتقبال النازحني وتاأمني كل املتطلبات ال�صرورية لهم، 
على رغم الأعباء الكبرية التي تفر�صها علينا وعلى البنى التحتية اللبنانية 
وعلى القت�صاد اللبناين . واأ�صاف اأن الدرا�صة التي بني اأيدينا اليوم تلحظ كل 

املتطلبات الإن�صانية الأ�صا�صية حلوايل 
مليون نازح �صوري يف لبنان، و80 األف 
لجئ فل�صطيني مقيم يف �صوريا ونزح 
لبناين  األ��ف   49 وح���واىل  لبنان،  اإىل 
اىل  ق�صرا  وع����ادوا  ���ص��وري��ا  يف  يقيمون 
لبنان . واأ�صار اىل اأن ان الدرا�صة تلحظ 
�صخ�س  ال����ف  و200  م��ل��ي��ون  وج�����ود 
وما  ال�����ص��وري��ني  ال��ن��ازح��ني  ي�صتقبلون 
يتوجب على ذلك من التزامات اأي�صا. 

وبدروه، قال وزير ال�صوؤون الإجتماعية 
يف حكومة ت�صريف الأعمال وائل اأبو فاعور ل اإقفال للحدود، )مع �صوريا( ل 
ترحيل ول ت�صليم لأي نازح ، لل�صلطات ال�صورية وا�صاف اأن ما يح�صل اليوم 
اأو  ال�صوري، تهجري منظم خللفيات طائفية  لل�صعب  وعملية تهجري منظمة 
التهجري  اأو  النزوح  اأن عملية  اإ�صتنتاج واحد وحيد هو  �صيا�صية، ما يقود اىل 
�صتزداد . وتابع اأن لبنان جتاوز قدرة الإحتمال اأو الإ�صتيعاب لق�صية النازحني 
الذي مل يعد مرتبطاً  الأم��ر  الأحمر يف هذا  ال�صوريني ولبنان جتاوز اخلط 

فقط بالنازح ال�صوري بل اي�صاً با�صتقرار لبنان .

ال�ص�ريني  لالجئني  اليابان  من  دولر  ملي�ن   10

اأخبار ال�صاعة حتذر من خطر امل�صا�س ب�الأق�صى

مقتل وجرح الع�صرات بتفجري يف باك�صتان 

•• عوا�شم-وكاالت:

باراك  الم��ريك��ي  ال��رئ��ي�����س  �صكك 
حترك  اي  ي�������وؤدي  ان  يف  اوب����ام����ا 
�صوريا  يف  كبري  ام��ريك��ي  ع�صكري 
مثل اقامة منطقة حظر جوي اىل 
انقاذ ارواح او تغيري جمرى النزاع 

يف هذا البلد.
اجراها  مقابلة  خ��الل  اوب��ام��ا  ورد 
معه ال�صحايف ت�صاريل روز وبثتها 
���ص��ب��ك��ة ب���ي ب���ي ا����س ال��ع��ام��ة ، على 
م��ن��ت��ق��دي��ه ال��ذي��ن ي��ح�����ص��ون��ه على 
موؤكدا  ال�صوري  النزاع  يف  التدخل 
انه لي�س هناك من حل �صهل وحذر 
من انه اذا ما اقمنا منطقة حظر 
ج����وي، ف��ق��د ل ن��ك��ون ن��ح��ل فعليا 

امل�صكلة.
النواب  اع�����ص��اء يف جم��ل�����س  وك����ان 
املا�صي  ال�صبوع  اعلنوا  المريكي 
املعار�صة  ل��ت�����ص��ل��ي��ح  خ���ط���ط  ع����ن 
ال�صورية بعدما خل�صت ادارة اوباما 
اىل ان نظام الرئي�س ال�صوري ب�صار 

ال�صد ا�صتخدم ا�صلحة كيميائية.
الكونغر�س  اع�����ص��اء  بع�س  وات��ه��م 
ال�صوري،  امللف  ب��ال��رتدد يف  اوب��ام��ا 
من  ح��ذر  المريكي  الرئي�س  لكن 
خم��اط��ر ك��ربى ق��د ت��واك��ب العمل 
التعبري  مكررا  املبا�صر  الع�صكري 
عن ت�صميمه على عدم التورط يف 

حرب اخرى يف ال�صرق الو�صط.
املجال  دع����وات لغ���الق  ع��ل��ى  وردا 
اجل���������وي ل����ل����ط����ائ����رات احل���رب���ي���ة 
ال�������ص���وري���ة ع����رب ال����ق����وة اجل���وي���ة 
الم��ريك��ي��ة ق��ال اوب��ام��ا ال��واق��ع ان 
ي�صقطوا  مل  القتلى  م��ن   90%
ال�����ص��رب��ات اجل���وي���ة التي  ب�����ص��ب��ب 

���ص��ن��ه��ا �����ص����الح اجل�����و ال���������ص����وري . 
ال�صوري  اجل�����و  ����ص���الح  وا�����ص����اف 
بال�صرورة، ل ميكنهم  لي�س جيدا 
الت�صويب ب�صكل دقيق جدا م�صريا 
اىل ان معظم التحركات تتم على 
الر�س . وحول احتمال اقامة ممر 
مناطق  يف  مدنيني  ان�صاين لنقاذ 
ت�صيطر عليها املعار�صة قال اوباما 
�صتتطلب  اخل��ط��وة  ه���ذه  م��ث��ل  ان 
غارات جوية ل تعرف عواقبها مبا 
الت�صبب باملزيد من القتلى  ي�صمل 

يف �صفوف املدنيني.
واو����ص���ح ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي اذا 
متت اقامة ممر ان�صاين، فهل هذا 
فقط  لي�س  اللتزام  بالواقع  يعني 
الو�صول  م���ن  ال���ط���ائ���رات  ب��وق��ف 

���ص��وري��ا لكنه  ال�������ص���راع يف  لن���ه���اء 
واأ�صار  ب��دون��ه.  قدما  مي�صي  رمب��ا 
امل�����ص��وؤول��ون اىل اأن���ه يف ح��ال��ة عدم 
التو�صل اىل توافق فانه قد ي�صدر 
التي  القمة  نهاية  يف  ختامي  بيان 
م�صاهمة  ب���دون  ي��وم��ني  ت�صتغرق 
ال�صبع  وب��ا���ص��م جم��م��وع��ة  رو���ص��ي��ا 
ب������دل م����ن جم���م���وع���ة ال���ث���م���اين. 
البيان  اأن ميهد  ك��ام��ريون  وي��اأم��ل 
ال��ط��ري��ق لعقد م��وؤمت��ر ���ص��الم عن 
���ص��وري��ا يف ج��ن��ي��ف ل��الت��ف��اق على 
حكومة  ت�����ويل  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ف��ا���ص��ي��ل 
الرئي�س  ادارة  �صلطات  ان��ت��ق��ال��ي��ة 
وزير  ق��ال  ذل���ك،  اىل  ال���ص��د  ب�صار 
�صريجي  ال����رو�����ص����ي  اخل����ارج����ي����ة 
ن�صرت  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  لف������روف 

ال�صواريخ؟  اي�صا  لكن  امل��م��ر  اىل 
وتابع يف املقابلة التي اجرتها معه 
ا���س قبل مغادرته اىل قمة  بي  بي 
جم��م��وع��ة جم��م��وع��ة ال��ث��م��اين يف 
ال�صمالية ويف حال ح�صل  ايرلندا 
ذلك، هل انه يعني انه يجب �صرب 
ال�صلحة يف دم�صق وان نكون على 
دم�صق؟  لق�صف  حينئذ  ا�صتعداد 
�صحايا  �صقط  اذا  �صيح�صل  وم��اذا 

مدنيون؟ .
ق���ال م�صوؤولون  اأخ����رى،  م��ه��ة  م��ن 
ال������وزراء  ب��ري��ط��ان��ي��ون ان رئ��ي�����س 
ال����ربي����ط����اين دي���ف���ي���د ك����ام����ريون 
الرو�صي  الرئي�س  يوافق  اأن  يريد 
ع����ل����ى خطة  ب����وت����ني  ف�����الدمي�����ري 
دولية  �صالم  خطة  تكون  اأن  ياأمل 

املعار�صة  ت�صع  األ  انه يجب  ام�س 
م�صبقة  �����ص����روط  اأي  ال�������ص���وري���ة 
حل�صورها موؤمتر ال�صالم املقرتح 
ويتعر�س  ووا�صنطن.  مو�صكو  من 
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����ص����ي ف���الدمي���ري 
جمموعة  ق��م��ة  يف  ل�صغط  ب��وت��ني 
رو�صيا  دع����م  ل��ت��خ��ف��ي��ف  ال���ث���م���اين 
ال�صد.  ب�����ص��ار  ال�����ص��وري  ل��ل��رئ��ي�����س 
التي  لف����روف  ت�صريحات  اأن  ال 
ن�صرت على موقع وزارة اخلارجية 
اأي  ت�����ص��ري اىل  الن���رتن���ت ل  ع��ل��ى 
اأن  وه��و  مو�صكو  م��وق��ف  يف  تغيري 
رحيل ال�صد يجب األ يكون �صرطا 
اىل  ال��ه��ادف��ة  ل��ل��م��ح��ادث��ات  م�صبقا 

انهاء ال�صراع ال�صوري.
ال�������ص���راع  ع���ل���ى ط������ريف  وق�������ال ان 
و�صع  ع�����ن  الح�����ج�����ام  ال���������ص����وري 
بيان  ا�صارة اىل  �صروط م�صبقة يف 
للمعار�صة ال�صورية ال�صهر املا�صي 
موؤمتر  �صتح�صر  ان��ه��ا  فيه  ق��ال��ت 
ال�صالم فقط اذا مت حتديد موعد 
على  ال���ص��د  جت��رب  لت�صوية  نهائي 

ترك ال�صلطة.
تاأكيدات  متاما..  نعار�س  واأ�صاف 
ت�صليم  اىل  �صيتحول  امل��وؤمت��ر  ب��اأن 
ع��ل��ن��ي م���ن ج��ان��ب وف���د احلكومة 
�صوريا  يف  ال�����ص��ل��ط��ة  ت�صليم  ي��ل��ي��ه 
ل���ل���م���ع���ار����ص���ة. وت����ع����م����ل رو����ص���ي���ا 
والوليات املتحدة معا على ترتيب 
م��وؤمت��ر ���ص��الم. وق���ال لف���روف ان 
احل��ك��وم��ة ال�����ص��وري��ة واف���ق���ت على 
فريق  و�صكلت  املوؤمتر  يف  امل�صاركة 
اخلارجية  وزي����ر  ي��ق��وده  ت��ف��او���س 
رو�صيا  اأن  اىل  م�صريا  املعلم  وليد 
قامت بدورها يف حمل ال�صد على 

قبول امل�صاركة.

بريطانيا تريد ت�صوية ورو�صيا حتذر من �صروط م�صبقة 

اأوباما ي�صكك يف تدخل ع�صكري كبري ب�ص�ريا

اإيران تنفي اإر�صال 4000 جندي اإىل �ص�ريا 
•• طهران-يو بي اأي:

اإن  وكالة مهر لالأنباء،  �صوريا وقالت  4000 جندي من جي�صها اىل  اإر�صالها  ام�س،  اإي��ران،  نفت 
 4 ار���ص��ال  ط��ه��ران  اع��ت��زام  ع��ن  روج  م��ا  نفى  الإي��ران��ي��ة عبا�س عراقجي،  با�صم اخلارجية  املتحدث 
والتقارير  الأن��ب��اء  ان  الأ�صبوعي  ال�صحايف  م��وؤمت��ره  يف  عراقجي،  وق��ال  �صوريا.  اىل  جندي  اآلف 
الإعالمية الواردة حم�س كذب وغري واقعية، واأن دم�صق واجلي�س ال�صوري لي�صا بحاجة لهذا النوع 
امكانياته  بالإعتماد على  لالإرهابيني  الت�صدي  باإمكانه  ال�صوري  اأن اجلي�س  امل�صاعدات، حيث  من 
الذاتية . وكانت �صحيفة اندبندانت اأون �صندي ، ذكرت الأحد، اأن ايران اتخذت قراراً ع�صكرياً قبل 
الإنتخابات الرئا�صية بار�صال 4000 جندي من حر�صها الثوري اإىل �صوريا، لدعم قوات الرئي�س 
تقوم  اأن  يف  اأمله  عن  عراقجي،  اأع��رب  ثانية،  جهة  وم��ن   . بالتمرد  و�صفته  ما  �صد  الأ���ص��د،  ب�صار 
احلكومة امل�صرية بدور بناء يف الأزمة ال�صورية انطالقاً من موقعها املوؤثر وكدولة �صاحبة نفوذ يف 

املنطقة، واأن ت�صاهم القاهرة مبعاجلة الأزمة ال�صورية يف اطار احللول ال�صيا�صية .

•• ا�شالم اباد-يو بي اأي:

بتفجري  اآخ�����رون،  ع�����ص��رات  وج���رح  �صخ�صاً   15 ق��ت��ل 
انتحاري ا�صتهدف ام�س مرا�صم دفن يف مردان باإقليم 

خيرب بختونخوا يف �صمال غرب باك�صتان.
وذكرت و�صائل اإعالم باك�صتانية، اأن تفجرياً وقع اأثناء 
اأدى  ما  املحروقات،  لبيع  حمطة  مالك  دف��ن  مرا�صم 
ال�صرطة  يف  م�صادر  ونقلت  �صخ�صاً.   15 مقتل  اإىل 
عن وزير املعلومات يف الإقليم، �ص�����وكت يو�ص����ف زاي، 

قوله اإن التقارير الأولية ت�صري اإىل اأن النفجار ناجم 
60 جريحاً،  م��ن  اأك���ر  اأوق����ع  ان��ت��ح��اري  ع��ن تفجري 
عمران  الإن�����ص��اف،  حتريك  حركة  عن  النائب  بينهم 
اأدى  ما  الدفن،  كان يح�صر مرا�صم  ال��ذي  موهماند، 
اإىل اإ���ص��اب��ت��ه ب��ج��روح خ��ط��رية ن��ق��ل ع��ل��ى اأث���ره���ا اإىل 
م�صت�صفى حملي لتلقي العالج وو�صلت فرق الإ�صعاف 
اإىل  ال�صحايا  نقل  على  وعملت  احل��ادث��ة  م��وق��ع  اإىل 
املحطة  اأن مالك  اإىل  ي�صار  املحلي.  م��ردان  م�صت�صفى 

احلاج عبد اهلل اأردي اأم�س قتياًل.

تعيني متحدث جديد 
للحك�مة الفل�صطينية 

•• رام اهلل-ا ف ب:

اعلنت احلكومة الفل�صطينية ام�س 
با�صمها هو  تعيني متحدث جديد 
املركز  ادارة  وكلفته  ب�صي�صو  ايهاب 
ايهاب  واك��د  احلكومي.  العالمي 
ب�صي�صو، الذي كان يدير حتى هذا 
ال���ي���وم، دائ����رة الع����الم يف جامعة 
لوكالة  وق�����ال  ال����ق����رار،  ب���ريزي���ت، 
املن�صب،  بهذا  قبلت  بر�س  فران�س 
بعد ان �صدر قرار احلكومة اليوم 
ذكرت  فل�صطينية  م�صادر  وك��ان��ت 
الذي  م�صطفى  حممد  بان  �صابقا 
ي�صغل من�صب نائب رئي�س الوزراء 
املتحدث  من�صب  �صيتوىل  من  هو 
قام  وان���ه  خا�صة  احل��ك��وم��ة،  با�صم 
مبهام هذا املن�صب عقب اول جل�صة 

للحكومة ال�صبوع املا�صي.
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العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/358   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

ابوظبي ال�صالمي اجلن�صية: المارات مدعي عليه: ح�صن  مدعي/م�صرف 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  ال�صودان  اجلن�صية:  بابكر  حممد  عبداملجيد 
عمالية املطلوب اعالنه /ح�صن عبداملجيد حممد بابكر اجلن�صية: ال�صودان 
عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/26
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/489   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

رباب  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  ال�صالمي  ابوظبي  مدعي/م�صرف 
نبيل حممود عبداهلل اجلن�صية: م�صر مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية 
املطلوب اعالنه /رباب نبيل حممود عبداهلل اجلن�صية: م�صر عنوانه: بالن�صر  
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
2013/6/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1740   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/م�صرف ابوظبي ال�صالمي اجلن�صية: المارات مدعي عليه: حممد 
حلمي ح�صنني جزاف اجلن�صية: م�صر مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية 
عنوانه:  م�صر  اجلن�صية:  جزاف  ح�صنني  حلمي  /حممد  اعالنه  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور  املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر  الحد 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
ايداع  وكيل معتمد وعليك  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
  اخطار دفع   يف الق�صية التنفيذية - رقم   2012/1492   تنفيذ عمايل

م�صل�صل عام: 2012/3705   
قد  بالن�صر   : الم���ارات عنوانه  احل��م��ادي-  املحكوم عليه /عمر علي ح�صن علي  اىل 
املدعى )م�صرف ابوظبي  الق�صية رقم )2011/328( ل�صالح  �صدر �صدك حكم يف 
اال�صالمي - االمارات ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، 
مالية  كالتي:مطالبة  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا  لذلك،  املحدد  الر�صم  ودف��ع 
1- املبلغ املطلوب حت�صيله: 8.669 درهم 2- ر�صم الت�صريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب 
حت�صيله املجموع :8.669 درهم  لذا فانت مكلف باحل�صور  امام هذه املحكمة للجل�صة 
املحددة يف ال�صاعة )9.00( من �صباح يوم 2013/7/15م. لتنفيذ ما ذكر اعاله ، ويف 
املنا�صبة.  القانونية  الج��راءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفك  حاله 

�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/18.
 القا�صي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
  اخطار دفع   يف الق�صية التنفيذية - رقم   2012/19   م

اىل املحكوم عليه /�صركة بنداري للمقاولت العامة - الم��ارات عنوانه : م . زايد - 
الق�صية جتاري  بتاريخ 2012/3/12م قد �صدر �صدك حكم يف  انه  ال�صناعية  حيث 
امارات   - واللحام  للخراطة  حركات  ور�صة  ل�صالح/  م   2011/2012/1 رق��م  جزئية 
اجلن�صية ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ومبا ان املطلوب 
ابتدائي 1800 3- ر�صم تنفيذ  ر�صم  �صداد مبلغ 45000 درهم 2-  تنفيذه كالتايل:1- 
املوافق    9 ال�صاعة  يف  املحددة  للج�صلة  املحكمة  مام  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   900
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  ف��ان  تخلفك  ح��ال  ويف  اع��اله  ذك��ر  ما  لتنفيذ  2013/6/26م 

الجراءات القانونية املنا�صبة.  �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/18.
 ا�صامة عثمان حممد
قا�صي التنفيذ مبحكمة الظفرة البتدائية 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
  بالدعوى رقم 2011/149 ا�صتئناف جتاري - دبي

امل�صتاأنف �صدها الثانية / �صركة اي ان جي اوت دور المارات ذ.م.م نحيطكم علما انه 
مت انتدابنا خبريا ح�صابيا بالق�صية اعاله واملرفوعة �صدكم من / �صركة نيون المارات 
ذ.م.م وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتاع اخلربة املقرر عقده يوم 
الحد املوافق 2013/6/30 ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب 
المارات   - التجاري  م��رتو اخلليج  - مقابل حمطة  زاي��د  ال�صيخ  �صارع   - دب��ي  الكائن 
للعطالت - بناية بري�صم - مكتب التخطيط لتدقيق احل�صابات الطابق الثامن مكتب 
رقم 805 يرجى احل�صور باملوعد واملطان املحدد واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صالحيات املخولة لها قانونا. لال�صتف�صار الت�صال ب�� 04/4341111
مكتب اخلبري احل�صابي
احمد علي احلو�صني

اعالن للح�صور امام اخلربة

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
  اخطار دفع   يف الق�صية التنفيذية - رقم   2012/1893   تنفيذ عمايل

م�صل�صل عام: 2012/9219   
اىل املحكوم عليه /يو�صف احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ - المارات عنوانه : بالن�صر 
قد �صدر �صدك حكم يف الق�صية رقم )2012/492( ل�صالح املدعى )م�صرف ابوظبي 
اال�صالمي - االمارات ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، 
ودفع الر�صم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي:مطالبة مالية + 
بالتنفيذ  الت�صريح  ر�صم   -2 درهم  املطلوب حت�صيله: 42.624  املبلغ   -1 �صفر  تذكرة 
3- املبلغ املطلوب حت�صيله املجموع :42.624 درهم  لذا فانت مكلف باحل�صور  امام 
هذه املحكمة للجل�صة املحددة يف ال�صاعة )9.00( من �صباح يوم 2013/6/27م. لتنفيذ 
�صتتخذ بحقك الجراءات  املحكمة  فان  ، ويف حاله تخلفك عن ذلك  اع��اله  ذكر  ما 

القانونية املنا�صبة. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/7.
 القا�صي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعالن بالن�صر

2013/106 مدين جزئي
 اىل املدعى عليه / بادام �صوجن دهامي حيث ان املدعي / مهدي فرج اهلل �صلجوقي 
ال��دع��وى احلقوقية رق��م 2013/106 م��دين ج��زئ��ي يقت�صي  امل��دع��ى  اق���ام  ق��د  ن���زاد 
ح�صورك اىل املحكمة املدنية براأ�س اخليمة �صباح يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/27 
م ال�صاعة العا�صرة والن�صف �صباحا ولالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد 
الت�صريح  ال��دع��وى:1-  و�صف  بحقك.  غيابيا  الدعوى  نظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان 
بالزام  بقيد الدعوى وحتديد جل�صة لنظرها واع��الن املدعى عليه بها. 2- احلكم 
بالزام  احلكم   -3 دره��م.   )10000( وق��دره  مبلغا  للمدعية  يدفعا  ب��ان  عليه  املدعى 

املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه . حرر بتاريخ 2013/6/13
رئي�س ق�صم التنفيذ
القا�صي/ احمد ح�صن الكيالين

حكومة را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2012/1135  ا�صتئناف مدين
جواد  عبدالعزيز   -2 ع��ي��اد  اح��م��د  ع��ال  ���ص��ده��م:1-  امل�صتاأنف  اىل 
خمتار  ر�صا   -4 ع��ودة  غنامي  ج��ربي  �صامر   -3 ج��ودة  عبدالعزيز 
ال�صحات ال�صيد جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنفه / �صركة 
الو�صيط املبا�صر قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان قد متت اعادة املاأمورية للخبري ال�صابق ندبه بذات ال�صالحيات 
وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/7/8. ال�صاعة 

ch.2.D.17  10:00 �صباحا يف القاعة
ق�صم الطعون - ال�صتئناف      

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/279 )جتاري كلي( بوا�صطة الن�صر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الدين  ب��در  امل��دع��ي/���ص��ام��ي  اق���ام   - ليميتد   ا�صتابلي�صمنت  جيجا  �صتار 
برقم  الدعوى  را�صد  ال�صيخ  بناية   ، املكتوم  �صارع   ، دي��رة   ، دب��ي  عنوانه/ 
2013/279 -جتاري - كلي- عجمان- ومو�صوعها الزام املدعى عليه بدفع 
مبلغ وقدره 101000 درهم فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان 
الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف ال�صاعة 
11:00 املوافق يوم 22 من �صهر يوليو ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف الق�صية 

بو�صفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
تبليغ حكم بالن�صر

يف الدعوى مدين )كلي( رقم 2013/185 
�صارع  عجمان  ذ.م.م  للعقارات  انرتنا�صيونال  اوري��ن  �صركة  عليه/  املحكوم  اىل 
بانه  علما  نحيطكم  الول  الطابق   - ماركت  �صوبر  اك�صربي�س  مبنى  الرئي�صي 
بتاريخ 2013/5/28م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
ا�صم  بت�صحيح  املحكمة  كمت  بالتايل:  الدينوف  عي�صام  جلنار   / ل�صالح  اع��اله 
املدعية يف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 738 ل�صنة 2009 مدين كلي عجمان 
وا�صتئناف رقم 320 ل�صنة 2009 ا�صتئناف عجمان من جولنار ا�صامري نيوخايف 
اىل جلنار عي�صام الدينوف حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ. حرر بتاريخ 2013/6/18
كتاب املحكمة

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/618   جت  كل - م ت - ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية
مدعي/ بنك اخلليج الول اجلن�صية: المارات مدعي عليه: رائد را�صد �صامل علي 
البو�صعيدي اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 147883 
درهم + الفائدة القانونية 12%   املطلوب اعالنه / رائد را�صد �صامل علي البو�صعيدي 
املذكورة اعاله  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  المارات   عنوانه:  اجلن�صية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
               اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/808   جت جز  - م ت - ب- اأ ظ

مدعي/حممد ح�صن احمد احلداد بوكالة طور خان ظريف اجلن�صية: المارات   
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  المارات  با�صكا  �صركة  عليه:  مدعي 
اجلن�صية:  المارات  با�صكا  /�صركة  اعالنه  املطلوب  درهم   5.880 مالية  مطالبة 
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  المارات عنوانه: 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك 

القل. �صدر بتاريخ  2013/6/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 890,873 و2013/880   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

3-حبيب  الها�صم  ابو  ح�صني  2-حممد  الدين  حمال  ليت  ح�صن  اوميد  مدعني/1- 
للمقاولت  �صري  فالك  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�صية:  احلق  �صم�س  الرحمن 
املطلوب  عمالية   م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة 
بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  �صري  فالك   / اعالنه 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/6/04
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1409و2013/1407   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

ميال  2-كال  الهند  اجلن�صية:  �صينغ  �صوريندير  �صينغ  مدعيان/1-داويندير 
�صينغ اجلن�صية: الهند  مدعي عليه: تينيه المارات ذ.م.م اجلن�صية: المارات 
مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية  املطلوب اعالنه /تينيه المارات ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/6/2
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  915/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

امل�صتاأنف : برك حربي�س �صعيد عبدالعزيز الكثريي ب�صفته �صريكا يف الرخ�صة امل�صماه 
مارينو اجلديد للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات  امل�صتاأنف عليه:ف�صاحت 
للمقاولت  امل�صماه مارينو اجلديد  الرخ�صة  �صريكا يف  زبري خور�صيد زبري ب�صفتها 
العامة ذ.م.م اجلن�صية: باك�صتان مو�صوع ال�صتئناف : الغاء احلكم على مبلغ وقدره 
150000 درهم املطلوب اعالنه/ف�صاحت زبري خور�صيد زبري ب�صفتها �صريكا يف الرخ�صة 
امل�صماه مارينو اجلديد للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�صية: باك�صتان العنوان: بالن�صر مبا 
ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/626 جت كل-م ت-ب- اأظ 
وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
9.30 �صباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة-مع�صكر اآل نهيان   
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

فقدان جواز �صفرت
في�صل  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
ال����دي����ن   - هندي  زي����ن 
اجلن�صية  -  جواز �صفره 
     )1178921( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/7922573

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ ابو احمد ليت 
بنغالدي�س   - عبدال�صبان   
�صفره  ج���واز    - اجلن�صية  
�صادر   )617787( رق��م 
من بنغالدي�س    من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم      

050/6415488

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ نيل اندريو 
ج��ون  - هندي اجلن�صية  
رق����م  �����ص����ف����ره  ج���������واز    -
�صادر   )9585653(
من الهند     من يجده عليه 
الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

056/7640082

فقدان جواز �صفرت
ايوب  املدعو/ حممد  فقد  
خ��ان حممد ع��ب��دالول    - 
اجلن�صية   ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�����������واز    -
من  )673525(�صادر 
بنغالدي�س من يجده عليه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ص���ال 

050/6126604

فقدان جواز �صفرت
امل����دع����وة/ مرفت  ف���ق���دت  
بخيت  ح���������ص����ن  ف������رح������ان 
اجلن�صية    م���������ص����ري����ة   -
رق���م  ����ص���ف���ره���ا  -    ج�������واز 
من  )2322030(�صادر 
م�����ص��ر     م��ن ي��ج��ده عليه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ص���ال 

056/3935688

فقدان جواز �صفرت
امل���دع���وة/ فيكريتي  ف��ق��دت  
اثيوبية  مولوجيتا-  جيربو 
اجل��ن�����ص��ي��ة-    ج���واز �صفرها 
)350077(�صادر  رق����م 
م���ن اأث���ي���وب���ي���ا     م���ن يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم      

050/8138383

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ �صليمان منار 
بيال كيل فييندايكو م�صال 
ح�����ص��ني ح���اج���ي    - هندي 
اجلن�صية- جواز �صفره رقم 
)6183907(   من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم      

055/7354221

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ن��ي��ان مياه 
جمال مياه     - بنجالدي�س 
اجلن�صية- جواز �صفره رقم 
)1688862( من يجده 
اقرب  اىل  ت�صليمه  ب��رج��اء 
ال�صفارة  او  ���ص��رط��ة  م��رك��ز 

بنجالدي�س م�صكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د  امل���������دع���������و/ اح����م����د 
م�صطفى ال�������ص���ع���دي       - 
����ص���وري���ا اجل��ن�����ص��ي��ة- ج����واز 
رقم )2564031(  �صفره 
ت�صليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
او  �صرطة  م��رك��ز  اق���رب  اىل 

ال�صفارة �صوريا م�صكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ روب����ي����ل 
بنجالدي�س  عبدالرحيم- 
اجلن�صية     جواز �صفره رقم 
من  )514990(�صادر 
ب��ن��ج��الدي�����س     م��ن يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم      

050/9624916

  فقدان �صهادة ا�صهمت
لطيفه  ال�������ص���ي���دة/  ت��ع��ل��ن 
احلمريي  اح���م���د  حم���م���د 
ا�صهم  ���ص��ه��ادة  ف���ق���دان  ع���ن 
���ص��ادر م��ن اإع��م��ار على من 
على  الت���������ص����ال  ي���ج���ده���ا 
الرقم 050/6226175 او 
الحتاد  بنك  اىل  ت�صليمها 

الوطني.

  فقدان �صهادة ا�صهمت
تعلن  / ن��وف حمد حممد 
احلمريي  ب����روك  ع���ب���داهلل 
ا�صهم  ���ص��ه��ادة  ف���ق���دان  ع���ن 
���ص��ادر م��ن اإع��م��ار على من 
على  الت���������ص����ال  ي���ج���ده���ا 
الرقم 050/6226175 او 
الحتاد  بنك  اىل  ت�صليمها 

الوطني.

فقدان جوازات  �صفر    
 فقد كل من 

1(  ال�����ص��ي��دة/ن��ان�����ص��ي ب���ون���اث ب��و���ص��ك��اران ه��ن��دي��ة اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره��ا رق���م ) 
)K0055182

2( ال�صيد / انيل جو�صيف انتوين جو�صيف انتوين هندي اجلن�صية جواز �صفر رقم  
  )J 2076377(

3( ال�صيد/ راجنيث كومار ماتاممال كامالك�صهان هندي اجلن�صية جواز �صفر رقم 
)G0284776(

رقم  �صفرها  ج���واز  اجلن�صية  ه��ن��دي��ة  ن��اي��ر  ���ص��ا���ص��ي��ده��اران  �صا�صيكال  4(ال�����ص��ي��دة/ 
)F7017926( فعلى من يجده برجاء ت�صليمها اىل اقرب مركز �صرطة او الت�صال 

على رقم 050-5319979

تنـــــــويـــــــه
لقد ورد خطاأ يف العالن ال�صادر من حمكمة عجمان )الكاتب 
العدل( بتاريخ 2013/5/30 برقم العدد )10805( )تنازل(  برقم 
الفنية  املرجع 2013/344 ك ع غ با�صم ) فلويد باور للخدمات 
ذ.م.م( اخلطاأ هو با�صم املتنازل اليه : مبوافقة حممد )يو�صف 
هو:  ال�صحيح  الم���ارات  اجلن�صية:  ال�صام�صي(  ح��ارب  خمي�س 
مبوافقة/ حممد �صيف خمي�س حارب ال�صام�صي  : المارات لذا 

وجب التنويه.

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1595   

 املنذر/  بنك ات�س ا�س بى �صي ال�صرق الو�صط املحدود
املنذر اليه: �صوجاه �صاهريار غالم قادر )جمهول حمل القامة(

يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�س املرن ل�صراء املنازل املوؤرخة 21 يوليو 2007 وامل�صتندات الخرى 
ذات العالقة واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره 1.864.309.97 درهم اماراتي )مليون وثمامنائة 

واربعة و�صتون الف وثالثمائة وت�صعة دراهم و�صبعة وت�صعون فل�س( 
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�صمان  ال��راه��ن(  )ب�صفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل   
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ) الفيال( رقم 99 نوع 4 اند الينابيع 4 وملو�صوفة يف �صند امللكية بالفيال 
رقم 99 تالل المارات الثالثة، قطعة الر�س رقم 3352 دبي المارات العربية املتحدة، والتي تبلغ م�صاحتها 
2837.71 قدم مربع وذلك مقابل مبلغ وقدره 1.620.000.00 درهم ) مليون �صتمائة وع�صرون الف درهم 
اماراتي(  وقد مت ت�صجيل هذا الرهن ل�صالح املنذر وفقا لالأ�صول لدى دائرة الرا�صي والم��الك يف دبي 

بتاريخ 8 يونيو 2010.  
 مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�صديد الدين امل�صتحق الدفع، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�صعار 
لتنفيذ الرهن )ا�صعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�صنة 2008 ال�صادر يف �صاأن الرهونات يف امارة دبي.
 ولحقاً، فتو�صت حمكمة دبي البتدائية )املحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ا�صعار الرهن عن طريق ن�صره يف 
ال�صحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها بانه يف حالة التق�صري يف ت�صديد 
الدين كامال خالل دة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�صر هذا الع��الن. �صيقوم املنذر بتنفيذ الرهن 
املنذر على  التوا�صل مع  اليه  للمنذر  العقار. ميكن  لبيع  امر  للح�صول على  املحكمة  اىل  وبالتقدم بطلب 

العنوان التايل �س.ب 66 دبي المارات العربية املتحدة او على الرقم 3904722- 971-4  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تنـــــــويـــــــه
امليكانيكية  ل��الأع��م��ال  الهند�صية  ال��ع��م��ران  �صركة  واإح���الل  بت�صفية  تنويه 
من  ال�صادر  الع��الن  عن  التنبيه  وج��ب  ت�صفية(   ( ذ.م.م  الطاقة  و�صبكات 
�صركة  واح��الل  بت�صفية  واخل��ا���س  امل��ري  خليفه  اليازية  الق�صائي  امل�صفي 
)ت�صفية(  ذ.م.م  الطاقة  و�صبكات  امليكانيكية  لالأعمال  الهند�صية  العمران 
وذلك بالعالن املن�صور حتت العدد رقم 10606 واملوؤرخ يف 2012/10/2 حيث 
�صدر باخلطاأ ا�صم حكومة دبي ووجب التنويه على انه مت النتهاء من املدة 

القانونية بالعالن لذا ي�صتوجب التنويه بذلك.
هاتف: 042686888 فاك�صك 042665252

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
  اعادة اعالن  للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1637 )مدين كلي( بوا�صطة الن�صر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�صافانا للعقارات ذ.م.م   اقام املدعي/اميمة يو�صف عنوانه: ابوظبي �صارع 
 2012/1637 برقم  ال��دع��وى  الهيلة    العني  بناية  حممد-  بن  حمدان 
فانت     184.125 مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  عجمان-   - كلي   -م��دين 
او  �صخ�صيا  البتدائية  الحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�صور  مكلف 
�صهر  يوم 10 من  املوافق  ال�صاعة 11.00  بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف 
يوليو ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف الق�صية بو�صفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2013/6/10
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2010/256 عقاري كلي                            
اىل اخل�صم املدخل عليه /1- را�صد حممد مبارك املن�صور النعيمي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / ليلى �صليمان عبدالوهاب  وميثله: احمد احلاج خادم 
املطالبة بندب خبري  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  املهريي قد  امليدور  بطي 
متخ�ص�س مع الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.    وحددت 
 ch.1.A.1 لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/9/2 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 القل.علما بانه مت 

تعجيل الدعوى من الوقف واعادتها جلدول اجلل�صات.
 ق�صم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

تراأ�س القائم باأعمال الأمني العام للجنة الوملبية البحرينية 
عبدالرحمن ع�صكر،وفد اللجنة امل�صارك يف اجتماعات احتاد 
اللجان الوملبية الوطنية املعروف باأكنو والذي عقد مبدينة 
لوزان ال�صوي�صرية برئا�صة ال�صيخ احمد فهد الحمد ال�صباح 
و ح�صور رئي�س اللجنة الوملبية الدولية الدكتور جاك روغ 
العالقات  بق�صم  التنفيذي  املن�صق  البحريني  الوفد  �صم  و 
الجتماعات  ه��ذ  ���ص��ارك يف  وق��د  القريني�س  اأح��م��د  ال��دول��ي��ة 

204 جلنة اأوملبية و86 احتاداً ريا�صياً دولياً.
وخالل الجتماع قدمت الأمني العام لحتاد اللجان الوطنية 
التي  والربامج  الأن�صطة  اأب��رز  عن  تقريرا  ليندبرغ  جولينا 

اأحمد  ال�صيخ  ال�صابقة منذ تويل  املرحلة  تنفيذها خالل  مت 
الفهد من�صب الرئا�صة، بالإ�صافة اإىل اعتماد املح�صر الأخري 
الرو�صية  العا�صمة  ا�صت�صافته  ال��ذي  العمومية  للجمعية 
اجلوانب  تفا�صيل  و���ص��رح  امل���ايل  التقرير  واع��ت��م��اد  مو�صكو 
املالية الذي قدمه امني �صندوق الحتاد، كما ا�صتعر�صت اأهم 
اإع��داد الد�صتور  الجن��ازات التي حققها الحت��اد واملتمثلة يف 
اجلديد، وبناء املقر اجلديد الذي افتتح ر�صمياً على هام�س 

الجتماع مبدينة لوزان.
واأقرت اجلمعية العمومية لحتاد اللجان الأوملبية الوطنية 
ال��دول��ي��ة والحت����ادات  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ال��ت��ع��اون م��ع  تفعيل 
العمومية  اجلمعية  اإق��ام��ة  واع��ت��م��دت  ال��دول��ي��ة،  الريا�صية 
���ص��ن��وي��ا ب���دل اج��ت��م��اع��ه��ا ك��ل ���ص��ن��ت��ني، ع��ل��ى اأن ي��ق��ام اجتماع 

اجلمعية العمومية القادم بعام 2014 يف مدينة �صينج ماي 
التايلندية.

العمومية  اجلمعية  بها  خرجت  التي  التو�صيات  اأب��رز  وم��ن 
قوانني  لت�صريع  ب��ل��د  ك��ل  يف  املحلية  ال�����ص��ل��ط��ات  م��ع  ال��ع��م��ل 
وجترمي  ال��ري��ا���ص��ة،  يف  ال�صرعية  غ��ري  امل��راه��ن��ات  ل��ت��ج��رمي 
على  واملحافظة  الريا�صة،  يف  املن�صطات  ويتعاطى  يبيع  من 
التعاون  على  الرتكيز  م��ع  الريا�صية،  احل��رك��ة  ا�صتقاللية 
واملوؤ�ص�صات  الأوملبية  اللجان  بني  ما  ال�صباب  ل�صالح  البناء 
و�صام  الفهد  اأحمد  ال�صيخ  احلكومية وغري احلكومية وقدم 
تكرمي للدكتور جاك روج عرفانا مبجهوداته واإ�صهاماته يف 
من�صب  يف  عاماً   12 ام�صى  اأن  بعد  الأوملبية  احلركة  دع��م 

الرئا�صة.

الأوملبية ت�صارك يف اجتماعات اللجان الأوملبية ال�طنية اأكن�

تلعب دولة الإمارات العربية املتحدة دوراً بارزاً يف 
تهدف  ال�صيارات،  لريا�صة  جديدة  عاملية  مبادرة 
اإىل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأب����رز امل���واه���ب ال�����ص��اع��دة من 

ال�صباب وتنميتهم لي�صبحوا اأبطاًل عامليني.
فعاليات  خم�صة  م��ن  واح���دة  الإم����ارات  يف  وتعقد 
ال�صائقني  م��ن  ثمانية  اأف�صل  لختيار  اإقليمية 
ال�صائقني  ت��ف��وق  ب��اأك��ادمي��ي��ة  واإحل��اق��ه��م  ال�صباب 
لل�صيارات،  الدويل  الحتاد  ملعهد  التابعة  ال�صباب 
�صبتمرب   25 و   22 ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة  يف  وذل����ك 

املقبل. 
يف  ال�صيارات  لريا�صة  وطنية  هيئة   26 وتر�صل 
�صائقاً  وغريها  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
مر�صحاً من طرفها اإىل الإمارات. وي�صارك اأف�صل 

���ص��ائ��ق ي��ج��ري اخ��ت��ي��اره يف الإم������ارات، اإىل جانب 
اآخرين من اأوروبا واإفريقيا واآ�صيا واملحيط الهادي 
والأمريكيتني، يف برنامج متكامل لالأكادميية اإىل 
جانب ثالثة مت�صابقني يتم اختيارهم ع�صوائياً. 

اجليل  وت��ط��وي��ر  اكت�صاف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 
العاملية،  ال�����ص��ي��ارات  اأب���ط���ال ري��ا���ص��ة  امل��ق��ب��ل م��ن 
ويت�صمن فعاليات تدريبية يف مواقع خمتلفة يف 

اأوروبا خالل املو�صم املقبل. 
اخلا�صة  الفعالية  لإق��ام��ة  الإم�����ارات  اخ��ت��ي��ار  مت 
مبنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا انطالقاً 
م��ن اإجن��ازات��ه��ا ال��ب��ارزة ك��واح��دة م��ن خم�صة دول 
ف��ق��ط ت��ق��دم ال��ت��دري��ب يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 
الحت����اد ال����دويل ل��ل�����ص��ي��ارات ولأ���ص��ب��اب جغرافية 

 26 لت�صمل  الفعالية  ن��ط��اق  ات�صع  ولوج�صتية، 
واأوكرانيا  وتركيا  واأرمينيا  جورجيا  منها  دول��ة 

واأذربيجان وتركمان�صتان. 
بن  حممد  الدكتور  ق��ال  الأم���ر  على  تعليقه  ويف 
متثل  ل��ل�����ص��ي��ارات:  الإم�����ارات  ن���ادي  رئي�س  �صليم، 
تطوير  اأج��ل  من  الأهمية  بالغة  خطوة  الفعالية 
اأف�صل املواهب العاملية ال�صابة. نت�صرف باختيارنا 
للعب هذا الدور البارز يف اكت�صاف نخبة ال�صباب 

املوهوب وامل�صاهمة يف �صناعة اأبطال امل�صتقبل. 

بداأت اأكادميية تفوق ال�صائقني ال�صباب برناجمها 
-2010 �صائقاً يف مو�صمي   30 بتدريب حوايل 
ن�صفهم  نحو  �صارك  و2012-2011،   2011

يف الربنامج الكامل لالأكادميية. 
اإل اأن ال�صيغة خ�صعت للتعديل بناء على تو�صيات 
اجتماع عقدته �صلطات ريا�صة ال�صيارات يف ال�صرق 
الأو�صط و�صمال اإفريقيا يف الدوحة خالل فرباير 
رئي�س  نائب  �صلّيم،  بن  الدكتور  ويقول  املا�صي. 
الحتاد الدويل لل�صيارات: ت�صاعد البنية اجلديدة 
على قبول عدد اأكرب من ال�صائقني، وخا�صة من 
لل�صيارات  الإمارات  النامية و�صيعلن نادي  الدول 
لالختيار،  املرتقبة  للفعالية  مر�صحه  عن  قريباً 

كما ويوؤكد مكان اإقامتها. 
اأن الأك��ادمي��ي��ة ق��د قدمت  وم��ن اجل��دي��ر بالذكر 
يف  جن��ح��وا  ال��ذي��ن  ال�صائقني  م��ن  نخبة  بالفعل 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���دول���ي���ة. ف��ق��د ح��ق��ق خ��ري��ج العام 

2011 األيك�صاندر رو�صي اأول اإجنازاته بالو�صول 
لفريق   2 بي  جي  بطولة  يف  التتويج  من�صة  اإىل 
كاترهام، كما اأ�صبح الأمريكي املوهوب واحداً من 

�صائقي الحتياط يف فريق الفورمول واحد. 
اأما كريغ برين، خريج الأكادميية للعام 2012، 
فقد ا�صتخدم املهارات التي اكت�صبها من الربنامج 
للراليات،  العامل  بطولة  اأكادميية  بكاأ�س  ليفوز 
املركز  ال�����ص��اب  الأي���رل���ن���دي  ال��ن��ج��م  ي��ح��ت��ل  بينما 

الثاين حالياً يف بطولة اأوروبا للراليات. 
اأم���ا الإم���ارات���ي حم��م��د امل��ط��وع، وال����ذي ك���ان اأول 
 ،2012 ع��ام  الأك��ادمي��ي��ة  يف  يقبل  ع��رب��ي  �صائق 
ف��ق��د اأ���ص��ب��ح م��ن��ذ ذل���ك احل���ني ع�����ص��واً يف فريق 
ال�صرق  بطولة  يف  وامل�صارك  لل�صباقات،  اأبوظبي 

الأو���ص��ط ل��ل��رال��ي��ات. وي��ق��ول امل��ط��وع: مل يقت�صر 
التدريب واخلربة التي منحتني اإياها الأكادميية 
ن�صج  يف  �صاهم  بل  ك�صائق،  �صرعتي  حت�صني  على 
اإن���ن���ي مم���ن دوم������اً لنادي  ���ص��خ�����ص��ي��ت��ي ك���ذل���ك. 
الإم�����ارات ل��ل�����ص��ي��ارات وال�����ص��ي��اح��ة ع��ل��ى تر�صيحي 

ورعايتي.
لربنامج  امل���ر����ص���ح���ني  ال�����ص��ائ��ق��ني  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى 
الأكادميية تلبية معايري حمددة بناء على العمر 
واخل�����ربة وال���ط���م���وح وامل����ه����ارات ال��ل��غ��وي��ة. يقود 
�صباقات  جنم  فورتز،  األيك�س  الأكادميية  برنامج 
بطولت  بلقب  مرتني  والفائز  واح��د  الفورمول 
ليمانز 24 �صاعة، اإىل جانب روبرت ريد، ال�صائق 

امل�صاعد لبطل بطولة العامل للراليات 2011. 

احدى  ات�صالت،  جمموعة  اعلنت 
���ص��رك��ات الت�������ص���الت ال����رائ����دة يف 
ال����ص���واق ال��ن��ا���ص��ئ��ة وال���ع���امل، عن 

50 موظف  م���ن  اأك����ر  م�����ص��ارك��ة 
وات�صالت  ات�صالت  من جمموعة 
ات�صالت  وخ�����دم�����ات  الإم�����������ارات 

ال��ق��اب�����ص��ة يف امل��ن��اف�����ص��ة ال��ت��ي متت 
على حلبة مر�صى يا�س يف اأبو ظبي 
املناف�صة  اط��ار  يف  املا�صي  الأ�صبوع 

على الفوز بع�صوية فريق جمموعة 
�صيقوم  ال��ذي  للدرجات،  ات�صالت 
بلجيكا  ت�صمل  اوروب���ا  عرب  بجولة 
واأمل��ان��ي��ا وف��رن�����ص��ا واإ���ص��ب��ان��ي��ا خالل 

�صهر �صبتمرب القادم.
و����ص���ت���ق���وم جم���م���وع���ة ات�������ص���الت 
املكون  للدراجني  فريقها  باإر�صال 
�صيتم  م����وظ����ف����ني  ث���م���ان���ي���ة  م�����ن 
اختيارهم من خمتلف الدول التي 
تتواجد بها املجموعة عرب منطقة 
واأفريقيا،  واآ�صيا  الأو���ص��ط  ال�صرق 
منظم  �صباق  يف  للم�صاركة  وذل���ك 
م���ن ق��ب��ل احت�����اد ج���ي ا�����س ام ايه 
الدويل، وميتد مل�صافة 2000 كم 
www.( ع��رب ال��ق��ارة الوروب��ي��ة
 )mhealthtour .com
اخ��ت��ب��ار حلول  �صيتم  وم��ن خ��الل��ه 
يف  �صت�صاعد  ج��دي��دة  تكنولوجية 

مكافحة مر�س ال�صكري.
فريق  ي�������ص���م  ان  امل����ت����وق����ع  وم������ن 
من  موظفني  ات�صالت  جمموعة 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
واململكة العربية ال�صعودية وم�صر 
وال�صودان  وباك�صتان  واأفغان�صتان 
من  العديد  وردت  حيث  وتنزانيا. 
ال�صواق  ك��اف��ة  م���ن  ال��رت���ص��ي��ح��ات 
من  الف�صل  اختيار  يف  للمناف�صة 
ف��ري��ق ات�صالت  امل�����ص��ارك��ة يف  اج��ل 

املنتخب.
ال�صوالح،  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  وق������ال 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���وارد 
الب�صرية، جمموعة ات�صالت: نحن 
ج���زء م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي نعمل 
امل�صاهمة  اىل  دائ��م��ا  ونتطلع  ب��ه��ا، 
عمالئنا  ح��ي��اة  ا�صلوب  حت�صني  يف 
تعزيز  اىل  وب��ال��ت��ايل  وم��وظ��ف��ي��ن��ا 
التنمية الجتماعية عرب الهتمام 
بال�صحة والتعليم، نحن ناأمل من 
التوعية  اىل  احل����دث  ه���ذا  خ���الل 
ومنها  املزمنة  المرا�س  مبخاطر 
مر�س ال�صكري والقاء ال�صوء على 
املهم الذي تقوم به احللول  الدور 

ما  اذا  احلديث������ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
املر�صى  مل�صاعدة  ا�صتخدامها  مت 
وم��ك��اف��ح��ة الم����را�����س ع���رب جمع 

حالة  ومراقبة  احليوية  املعلومات 
املر�صى، ويف اخلت������ام اود ان ا�صكر 
للم�صاركة  وتر�ص����ح  �صاهم  من  كل 

م������ن �����ص����م����ن ف�����ري�����ق ات���������ص����الت 
التوفيق  ون���ت���م���ن���ى  ل����ل����دراج����ني، 

للجميع. 

االإمارات تلعب دورًا حموريًا يف حملة جديدة الكت�صاف جنوم امل�صتقبل يف ريا�صة ال�صيارات العاملية

نادي الإمارات لل�صيارات ي�صت�صيف  فعالية التاأهل لأكادميية تف�ق ال�صائقني ال�صباب املتجددة

فريق ات�صالت للدراجني يتدرب يف يا�س ا�صتعدادًا للم�صاركة يف �صباق الدراجات عرب اأوروبا 
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اأكادمييات  ا�صبوع  بختام  الريا�صي  دبي  جمل�س  احتفل 
كرة القدم الذي مت تنظيمه خالل الأيام املا�صية ، ومت 
تكرمي امل�صاركني املميزين يف املو�صم الريا�صي 2012-
2013 من اأندية و�صركات كرة قدم و لعبني واأع�صاء 
الأجهزة الإدارية والفنية للفرق واأولياء اأمور الالعبني 
 ، ال��و���ص��ل  ن���ادي  اق��ي��م يف �صالة  ، وذل���ك يف حفل مميز 
يف  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  اإدارة  مدير  عمر  علي  بح�صور 
جمل�س دبي الريا�صي وحممد مطر غراب ع�صو جلنة 
وعدد  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  يف  والتطوير  الح���رتاف 
م��ن م���دراء الح���رتاف والأك��ادمي��ي��ات وممثلي �صركات 

كرة القدم بدبي. 
و�صهد ا�صبوع اأكادمييات كرة القدم الذي نظمه املجل�س 
العديد  القدم  كرة  اكادمييات  عمل  لتطوير  العام  هذا 
اأنت  برنامج  مقدمتها  ويف   ، وال��ربام��ج  الفعاليات  من 
امل�صتقبل الذي قام من خالله عدد من جنوم كرة القدم 
وتوقيع قم�صان  ال��ن��ادي  ف��رق  براعم  بلقاء  الأن��دي��ة  يف 
التقاط  ب��الإ���ص��اف��ة اىل  ل��الع��ب��ني  ال��ف��ري��ق وت��ق��دمي��ه��ا 

ال�صور معهم وم�صاركتهم احل�صة التدريبية.

ك��م��ا مت خ����الل ال����ص���ب���وع ت��ق��دمي ع��ر���س ع���ن م�صروع 
�صركة الأهلي لكرة القدم ومت الرتكيز فيه على مبنى 
الأكادميية اجلديد باعتباره اأحد امل�صاريع الواعدة ، ومت 
تقدمي عر�س عن برامج جمل�س دبي الريا�صي لتطوير 
النا�صئني فيما يتعلق بربنامج حار�س امل�صتقبل وتاأهيل 
تقدمي  مت  وق��د  البدنية  اللياقة  يف  مواطنني  مدربني 
التذكارية  ال�����ص��ور  وال��ت��ق��اط  ال��ربن��ام��ج  امل�����ص��ارك��ني يف 

معهم.
وت�صمن ا�صبوع الأكادمييات اأي�صا اقامة امللتقى الدويل 
الثاين لأكادمييات كرة القدم الذي �صهد م�صاركة مميزة 
من املخت�صني يف جمال اكادمييات كرة القدم وتطوير 
ال��دويل والورب���ي لكرة  النا�صئني يف الحت��ادي��ن  قطاع 
النماذج  وا�صتعرا�س   ، للعبة  الياباين  والحت���اد  القدم 
الناجحة بالإ�صافة اإىل جل�صة جمعت النجم ال�صطورة 
جوران  �صفني  ال�صهري  ال�����ص��وي��دي��ة  وامل����درب  م���ارادون���ا 
ومتابعة  مميز  بح�صور  امللتقى  حظي  وق��د   ، اريك�صون 
ري��ال مدريد  فيه لع��ب  كما حت��دث   ، وا�صعة  اعالمية 

واملنتخب ال�صباين ال�صابق مي�صيل �صلجادو. 

�صريعة وحممومة عرب  بعد جولة 
امل��ح��ي��ط الأط��ل�����ص��ي، ان��ت��ق��ل قارب 
اإىل  – م�صندم  الُعماين  ال��ط��ريان 
�صدارة الرتتيب يف �صباق روت دي 
برين�صي�س 2013 خالل ال�صاعات 
حيث  ال��ث��الث��اء  �صباح  م��ن  الأوىل 
قام بتو�صيع املك�صب ال�صغري الذي 
ل  ب�صكل  حم��ت��دم  ���ص��ب��اق  يف  حققه 

ي�صدق.
ل�صبونة  مل��دي��ن��ة  م��غ��ادرت��ه��ا  وم��ن��ذ 
قوارب  املا�صي، خا�صت  الأح��د  يوم 
البدن  ث��الث��ي��ة  الأرب���ع���ة  املود70 
�صباقاً تناف�صياً حامي الوطي�س، مع 
عدم جتاوز الفارق بينها حلاجز ال� 
15 ميل يف اأي مرحلة من مراحل 
ال�صباق، ولكن يف التحديث الأخري 
الُعماين  ال����ق����ارب  ك����ان  ل��ل��م��وق��ع، 
بفارق  ت���ق���دم���اً  ق���د ح��ق��ق  ال����رائ����د 
الثالثة  ال���ق���وارب  ع��ل��ى  م��ي��اًل   12
الأخ���������رى ال���ت���ي ف�����ص��ل ب��ي��ن��ه��ا يف 

الرتتيب خم�صة اأميال فقط. 
الأحوال  كانت  متوقعاً،  ك��ان  وكما 
اجل���وي���ة ���ص��ع��ب��ة، ول��ك��ن��ه��ا مل تكن 
ال�صوء،  م���ن  امل��ت��وق��ع��ة  ب���ال���درج���ة 
فوك�صول،  دام����ي����ان  ذك����ر  ح�����ص��ب��م��ا 
ق���ارب الطريان  ال��ب��ح��ار على م��ن 

الُعماين – م�صندم. 
وق�����ال ف��وك�����ص��ول: ل��ق��د ك����ان امل���وج 
اإىل حد كبري، وهو ما كنا  مرتفعاً 
اأي�صاً جولة  نتوقعه، ولكننا خ�صنا 

اإبحار جميلة هنا. 
واأ���ص��اف: يف ال��وق��ت احل���ايل، نحن 
الرياح  اإجت��اه  عك�س  ب�صرعة  ن�صري 
ع��ق��دة، ونحن   23 ح��وايل  ب�صرعة 
ع���ل���ى ب���ع���د ���ص��اع��ت��ني ت���ق���ري���ب���اً من 
ندور  اأن  وبعد  ن��ت.  فا�صت  �صخرة 
اأن يحدث  ال�����ص��خ��رة، مي��ك��ن  ح���ول 
تقل  اأن  املتوقع  م��ن  لأن��ه  �صيء  اأي 
قوة و�صرعة الرياح، وقد ميثل هذا 
يف  لل�صباق  ج��دي��دة  ب��داي��ة  التطور 

الواقع. 
بعد  على  ن��ت  فا�صت  �صخرة  وتقع 
حوايل ثمانية اأميال قبالة احلافة 
وهي  لأيرلندا،  الغربية  اجلنوبية 

معروفة جلميع البحارة املحيطيني 
اجلادين، �صواء اأكانوا حمرتفني اأم 
ن��ق��ط��ة العودة  ه����واة، لأن��ه��ا مت��ث��ل 
املحيطي  ن����ت  ف���ا����ص���ت  ����ص���ب���اق  يف 

وهو  ال�صنوي،  ن�صف  الكال�صيكي 
���ص��ب��اق ي��ن��ط��ل��ق م���ن م��دي��ن��ة ك���اوز 

و�صوًل اإىل مدينة بالميوث. 
وق������ال ف���وك�������ص���ول: ع���ن���دم���ا ي����دور 

برين�صي�س  دي  روت  �صباق  اأ�صطول 
حول ال�صخرة، �صوف يتقدم بعدها 
اإجت��اه مدينة دبلن  ال�صمال يف  اإىل 
ب���دًل م��ن ال��ت��ق��دم اإىل اجل��ن��وب يف 

اإجت��اه مدينة بالميوث، ولكن من 
الوارد اأن يجلب هذا الأمر حتديات 
جديدة ب�صبب الرياح الأقل �صرعة 

وقوة. 

ن����رك����ز، يف هذه  ن���ح���ن  واأ�������ص������اف: 
اللحظة، على الدفاع عن �صدارتنا 
ترتاجع  عندما  ميزة  منتلك  لكي 
الرياح  اأن  وي��ب��دو  ال���ري���اح.  ���ص��رع��ة 

نقطع  ع���ن���دم���ا  ب��ط��ي��ئ��ة  ����ص���ت���ك���ون 
رحلتنا  يف  ال�صاحل  �صوب  طريقنا 
اإىل مدينة دون لوغ��ري. ويف هذه 
ال��ل��ح��ظ��ة، ل��ي�����س م���ن ال���وا����ص���ح ما 
�صت�صبح  املحلية  املعرفة  كانت  اإذا 

عن�صراً فعاًل اأم ل. 
دورها،  املحلية  املعرفة  لعبت  واإذا 
ف�������ص���وف ي��ت��م��ت��ع ق������ارب ال���ط���ريان 
– م�صندم مبيزة وا�صحة  الُعماين 
لأن فوك�صول هو اأبرز بحار حميطي 
اأيرلندي وقد تعلم ريا�صة الإبحار 
يف مقاطعة كريي، وق�صى �صنواته 
حول  ���ص��ب��اق��ات  خ��و���س  يف  الأوىل 

ال�صواحل الأيرلندية. 
وق���ال ف��وك�����ص��ول: يف ه��ذه املرحلة، 
كيف  ن��ق��ول  اأن  امل�صتحيل  م��ن  ك��ان 
اإىل  ال��و���ص��ول  يف  اأ�صلوبنا  �صينجح 
النهاية مبدينة دون لوغري،  خط 
 250 ح��وايل  مب�صافة  تبعد  التي 
الطاقم حددوا  اأف��راد  ولكن  ميال. 
ت��ق��ري��ب��ي يف حوايل  وق����ت و����ص���ول 
يوم  ���ص��ب��اح  م���ن   0700 ال�����ص��اع��ة 

الأربعاء. 
ويرى البحار الُعماين فهد احل�صني 
قد  ال�صباق  يف  املناف�صة  ت��ق��ارب  اأن 
اأخرجت اأف�صل قدرات طاقم فريق 

الطريان الُعماين – م�صندم. 
التقدم  قررنا  لقد  احل�صني:  وقال 
ال���غ���رب خالل  اإىل  اإ����ص���ايف  ب�����ص��ك��ل 
مل  ه��ذا  اأن  وي��ب��دو  املا�صية،  الليلة 
و�صوحاً،  الأك������ر  ال���ط���ري���ق  ي��ك��ن 
النتائج  ال���ق���رار ح��ق��ق  ه���ذا  ول��ك��ن 
املرجوة ب�صكل جيد جيداً حتى الآن 
بالن�صبة لنا، ونحن الآن يف ال�صدارة 
لدينا  يكون  �صوف  بقوله:  واأ�صاف 
اأثناء حماولتنا للدفاع  عماًل �صاقاً 
ع��ن ه��ذه ال�����ص��دارة خ��الل ال�صباق 
 250 مل�صافة  ال���ذي مي��ت��د  ال��ت��ايل 
لهذا  بالفعل  نتطلع  ولكننا  مياًل، 

الأمر. 

يطرح نادي احلمرية الريا�صي من خالل فعالياته مللتقى 
برنامج  ع��رب  للجمهور  يومية  اأ�صئلة  ال�صيفي  احل��م��ري��ة 
البث املبا�صر يف اإذاعة ال�صارقة من منطلق دوره الجتماعي 

خالل الجازة ال�صيفية .
اإىل  ال�صارقة  واإذاع���ة  احلمرية  ن��ادي  ب��ني  التعاون  وي��رم��ي 
يقدم  للجمهور  متنوعة  اأ�صئلة  ط��رح  يف  ال��ن��ادي  م�صاركة 
املجتمع  تثقيف  بهدف  للفائزين  �صخية  جوائز  خالل  من 
اكت�صاب  يف  ال�صيف  وق��ت  ا�صتغالل  باأهمية  اأف���راد  وتوعية 

التي  اجلماهريية  امل�صابقة  وت��اأت��ي  ج��دي��دة.  وقيم  م��ع��ارف 
من  �صنويا  طرحها  على  احل��م��ري��ة  ملتقى  اإدارة  حت��ر���س 
خالل اإذاعة ال�صارقة يف روؤيتها مل�صاركة املوؤ�ص�صات املجتمعية 
على  ال�صباب  وخا�صة  املجتمع  وحتفيز  بالتوعية  املعنية 
التي  الثقافة  فنون  �صتى  يف  وامل�صاركة  والإط���الع  ال��ق��راءة 
تقدمها الأ�صئلة بعد �صياغتها باأ�صلوب �صيق يتيح املعلومة 
جمل�س  ع�صو  ال�صام�صي  غ��امن  را�صد  وق��ال   . م�صتمع  لكل 
تلك  اإن  ملتقى احلمرية  عام  ن��ادي احلمرية م�صرف  اإدارة 

بو�صفها  ال�صارقة  اإذاع���ة  م��ع  امللتقى  يعقد  التي  ال�صراكة 
منح  اإىل  ترمي  عالية  بجماهريية  حتظى  اإعالمية  نافذة 
اجلمهور ثقافية تتواكب مع فرتة ال�صيف والإجازات التي 

يركن فيها اجلميع ملمار�صة عادات حمددة .
واأ�صار اإىل اأن امل�صابقة املقدمة ب�صورة �صبة يومية يف برنامج 
املوجه  الأ�صئلة  من  �صل�صلة  ط��رح  على  تركز  املبا�صر  البث 
ملتقى  وخطط  برامج  تفعيل  اإط��ار  يف  وذل��ك  للم�صتمعني 

احلمرية ال�صاد�س ع�صر والذي ينظم بنادي احلمرية. 

واأو�صح ال�صام�صي اأن ملتقى احلمرية مل يعد دوره مقت�صرا 
اأ���ص��ب��ح مركزا  ب��ل  ل��ل��م�����ص��ارك��ني  ب��رام��ج مغلقة  ع��ل��ى ط���رح 
وم�صاهما  املجتمع  خلدمة  احل�صاري  والإ���ص��ع��اع  للتوعية 
واإثراء  وملتقياتهم  اجلمهور  ب��رام��ج  يف  رئي�صي  ك�صريك 

معارفهم ومداركهم .
على  الإجابة  يف  امل�صاركة  اإىل  فئاته  بجميع  املجتمع  داعيا 
الأ�صئلة وحماولة اكت�صاب املعلومة والفوز باجلائزة الفورية 

التي تقدر باألف درهم نقدية.

ن����ادي احلم���ري����ة يق���دم اأ�صئل��ة يف اإذاع���ة ال�صارق���ة م���ن 
منط�ل���ق دوره املجتمع���ي خ�����الل فع��الي���ات امللت�ق�ى ال�صيف��ي 

•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

للبلياردو  ال���ب���ح���ري���ن���ي  الحت��������اد  ي���������ص����ارك 
وال�صنوكر يف دورة الألعاب الآ�صيوية لل�صالت 
الكورية  اأن�صون  مبدينة  �صتقام  والتي  املغلقة 
اجلنوبية خالل الفرتة من 29 يونيه اىل 6 
يوليو 2013 بثمانية لعبني بينهم 4 فتيات 

و4 رجال.
ويتدرب املنتخب حالياً على فرتتني �صباحية 
وم�صائية بقيادة املدرب الأفغاين �صالح حممد 
���ص��ال��ح ع��ل��ى ���ص��ال��ة الحت�����اد ب���ن���ادي النجمة 

الريا�صي.
علي  حممد  م��ن  ك��ال  املنتخب  قائمة  وت�صم 
عبا�س، �صالح اأحمد �صالح، علي ح�صن �صلمان، 
جمينة  الدو�صري،  يا�صر  مي  عي�صى،  عبداهلل 

يا�صر الدو�صري، نهلة ال�صني، فاطمة رجب.

للبلياردو  ال��ب��ح��ري��ن��ي  الحت����اد  رئ��ي�����س  وق����ال 
يهدف  الحت��اد  ب��اأن  جناحي  خالد  وال�صنوكر 
مهارات  ���ص��ق��ل  اإىل  امل�����ص��ارك��ة  ه���ذه  وراء  م��ن 
الالعبني واكت�صاب املزيد من اخلربة، موؤكداً 
م�صتوى  باأف�صل  الظهور  على  الالعبني  عزم 
اإي���ج���اب���ي���ة يف هذا  م�����ص��رف ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج 

ال�صتحقاق القاري.
واأ����ص���اف ج��ن��اح��ي ب���اأن الحت����اد اخ��ت��ار قائمة 
وم�صتوياتهم  ن��ت��ائ��ج��ه��م  ع��ل��ى  ب��ن��اء  امل��ن��ت��خ��ب 
الحتاد  نظمها  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  يف 
واأن  �صبق  ال��الع��ب��ني  معظم  اأن  كما  م���وؤخ���راً، 
ال�صابقة و�صاركوا  املنتخب  كانوا �صمن قائمة 
يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ط��ولت اخل��ارج��ي��ة على 

امل�صتوى اخلليجي والعربي.
واأع�����رب ج��ن��اح��ي ع��ن اأم��ل��ه يف حت��ق��ي��ق نتائج 
رغم  البحرينية  البلياردو  لريا�صة  م�صرفة 

املنتخب  فيها  اج��رى  التي  الق�صرية  ال��ف��رتة 
من  جم��م��وع��ة  منتلك  م�صيفاً  حت�����ص��ريات��ه، 
ملنتخب  بالن�صبة  خ�صو�صا  الواعدة،  العنا�صر 
الفتيات، ونتمنى اأن يحقق املنتخب ال�صتفادة 

لالإحتكاك  امل�������ص���ارك���ة  ه����ذه  م���ن  ال��ق�����ص��وى 
اأن ذلك الأمر ل مينع  واكت�صاب اخلربة، كما 
من املناف�صة وال�صعي لتحقيق اأف�صل النتائج .

قوية  مناف�صة  �صت�صهد  امل�����ص��اب��ق��ة  ب���اأن  وق���ال 
�صيما  ل  الآ�صيوية،  املنتخبات  جميع  قبل  من 
الدول  العديد من  اللعبة لدى  يف ظل تطور 
الكويت،  اأندوني�صيا،  الفلبني،  تايلند،  مثل 
الإم��ارات، م�صرياً باأن امل�صاركة يف هذه الدورة 
مت��ث��ل اأه���م���ي���ة ك���ب���رية ل��ك��ون��ه��ا حت����دد موقع 
البحرين على امل�صتوى الآ�صيوي، الأمر الذي 
خططه  لإع���داد  ال�صعي  الحت��اد  على  يفر�س 
وا�صرتاتيجيته وفقاً لهذه النتائج ليطور من 

م�صتواه واإمكاناته الفنية.
ب����اأن جميع  اأك����د ج��ن��اح��ي  ويف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه 
ال��الع��ب��ني ���ص��ي�����ص��ع��ون ل��ت��ق��دمي ارف����ع درج���ات 

العطاء لت�صريف الوطن خري ت�صريف.

جناحي يعرب عن اأمله يف حتقيق نتائج اإيجابية

منتخب البلياردو ي�صارك بثمانية لعبني يف دورة الألعاب الآ�صي�ية لل�صالت

جمل����س دب���ي الري���ا�ص���ي يحتف����ل بنج���اح اأ�صب�����ع اأك����ادميي����ات ك����رة الق��������دم

قارب الطريان الُعماين – م�صندم يرتبع على �صدارة الرتتيب يف �صباق روت دي برين�صي�س 
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الريا�صي  دب����ي  امل������راأة مب��ج��ل�����س  ري��ا���ص��ة  اأك��م��ل��ت جل��ن��ة 
لل�صيدات  الأوىل  البولينغ  بطولة  لتنظيم  ال�صتعدادات 
يونيو(   29( ال�صبت  ي���وم  ���ص��ب��اح  تنطلق  ال��ت��ي   2013
مبركز دبي الدويل للبولينغ، مب�صاركة موظفات الدوائر 

احلكومية بدبي.
ومن املقرر اأن تنطلق مناف�صات البطولة ال�صاعة العا�صرة 
والن�صف  الثانية  ال�صاعة  حتى  تتوا�صل  اأن  على  �صباحا 
مازال  املناف�صات  يف  الت�صجيل  باب  ب��اأن  علما  الظهر،  بعد 
ب��امل�����ص��ارك��ة يف  ال��راغ��ب��ات  امل��وظ��ف��ات  اأم����ام جميع  مفتوحا 
جمزية  جوائز  املنظمة  اللجنة  خ�ص�صت  فيما  البطولة، 

لالعبات احلا�صالت على املراكز الأوىل.
دبي  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  ع�صو  �صهيل  ليلى  واأك���دت 
اإقامة  اأن  باملجل�س  امل���راأة  ريا�صة  جلنة  رئي�س  الريا�صي 
للفرتة  ا�صرتاتيجيتها  من  انطالقا  تاأتي  البطولة  ه��ذه 
للواقع  درا���ص��ة  بعد  و�صعها  مت  وال��ت��ي   ،2013-2011
اخلطة  م��ع  ين�صجم  ومب��ا  دب���ي،  يف  واملجتمعي  الريا�صي 
 2015-2011 الريا�صي  دب��ي  ملجل�س  ال�صرتاتيجية 
دولة  روؤية  واأي�صاً   2015 لدبي  ال�صرتاتيجية  واخلطة 

الإمارات 2021.
واأ�صافت اأن هذه البطولة تاأتي لتوفري اأجواء تناف�صية يف 

ريا�صات جديدة بعد اأن مت تنظيم مناف�صات يف البادمينتون 
والكرة الطائرة وكرة ال�صلة وكرة اليد وال�صطرجن وتن�س 
منهجية  وف��ق  امل���راأة  ريا�صة  جلنة  تعمل  حيث  ال��ط��اول��ة، 
رقعة  وتو�صيع  امل���راأة  ريا�صة  يف  التطور  لتحقيق  ت�صعى 
املراأة  توعية  خ��الل  من  الريا�صية  لالأن�صطة  املمار�صات 
املدى  على  اليومية  حياتها  يف  الريا�صة  باأهمية  دب��ي  يف 
ال��ق��ري��ب، وت��ع��زي��ز وج���ود امل����راأة الإم��ارات��ي��ة على ال�صاحة 
الريا�صية املحلية والإقليمية والعاملية على املدى البعيد، 
وهو نتيجة منطقية يف ظل الدعم الذي توفره قيادة دبي 

احلكيمة للمراأة الإماراتية يف �صتى املجالت .

اكتمال ال�صتعدادات لبط�لة الب�لينغ الأوىل لل�صيدات 2013 
اع��ل��ن ن����ادي ب��ل��د ال��ول��ي��د ال���ص��ب��اين ام�����س ان���ه تعاقد 
مارتينيز  انيا�صيو  خ��وان  ال�صابق  ليفانتي  م��درب  مع 

لال�صراف عليه اعتبارا من املو�صم املقبل.
القادم  امل���درب  الر�صمي:  موقعه  يف  الوليد  بلد  وق��ال 
من اليكانتي والذي ا�صرف على ليفانتي يف املو�صمني 

الخريين ان�صم لبلد الوليد بعقد ملدة مو�صمني .
و���ص��ي��خ��ل��ف م��ارت��ي��ن��ي��ز، ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 48 عاما، 
ال�صربي مريو�صالف ديوكيت�س الذي ترك بلد الوليد 
ال�صراف  اج��ل  احل��ايل من  ال�صهر  �صابق من  وق��ت  يف 

على فالن�صيا.
وام�صى مارتينيز مو�صمني ناجحني مع ليفانتي اذ قاد 

الخري يف 2011-2012 لف�صل نتيجة له يف تاريخ 
املركز  باحتالله  الوىل  ال��درج��ة  دوري  يف  م�صاركاته 
ال�صاد�س وبالتايل امل�صاركة للمرة الوىل يف تاريخه يف 

م�صابقة قارية )الدوري الوروبي(.
ومل يكن املو�صم املن�صرم �صيئا اي�صا بالن�صبة لليفانتي 
اذ و���ص��ل اىل ال�����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي م���ن ي���وروب���ا ليغ 
ال��دوري املحلي يف املركز احل��ادي ع�صر وبفارق  وانهى 
القطب  ف�صل  ل��ك��ن  اخل��ط��ر،  منطقة  ع��ن  ن��ق��اط   10
الخر ملدينة فالن�صيا يف حتقيق اكر من فوزين منذ 
كانون الثاين-يناير املا�صي �صاهم ب�صكل ا�صا�صي بعدم 

موا�صلته م�صواره معه.

مارتينيز مدربًا جديدًا لبلد ال�ليد 

يعود فريق اأبوظبي للمحيطات ويخته عزام ل�صق 
اأغ�صط�س  �صهر  املتحدة خالل  اململكة  الأم��واج يف 
واملناف�صات  التدريبات  من  برنامج  �صمن  املقبل 
عن  ب��ال��دف��اع  ويختتمه  اأ���ص��ب��وع��نّي  مل���دة  ي�صتمر 
اأح��رزه عام  الذي  ب�صباق رولك�س فا�صت نت  لقبه 

 .2011
وي�صتهل الفريق، الذي يقوده الربان الإجنليزي 
اأيان ووكر، ا�صتعداداته للم�صاركة يف �صباق فولفو 
يف  ب��ال��ظ��ه��ور   ،  2015-2014 ل��ل��م��ح��ي��ط��ات 
للريا�صات  ماجنيمنت  اآ�صيت  اأب��ردي��ن  مهرجان 
ال�صراعية بكاويز يف الفرتة من 3-10 اأغ�صط�س 
يخته  طاقم  اختيار  اختبارات  على  الرتكيز  مع 
�صل�صلة  اأث��ن��اء  الفعلية  املناف�صة  اأج����واء  يف  ع���زام 
بعدها  اأبوظبي  فريق  ويتجه  ب��وت  بيج  �صباقات 
اإىل �صباق رولك�س فا�صت نت الذي يقام كل عامني 
يف الفرتة من 11-13 اأغ�صط�س. ويعترب فريق 
اأول فريق عربي يتناف�س يف  اأبوظبي للمحيطات 
دورته  يف  �صارك  عندما  للمحيطات  فولفو  �صباق 
خاللها  ط���اف  ال��ت��ي   2012-2011 امل��ا���ص��ي��ة 

حول العامل على مدى ت�صعة اأ�صهر.
واأ�صار ووكر، البطل الأوليمبي الذي �صارك مرتنّي 
يف �صباق فولفو للمحيطات ، اإىل اأن معاودة عزام 
اأهمية  تكت�صب  الأم����واج  ب��ني  باأ�صرعته  التحليق 
اأنه اأم�صى على هذا  خا�صة بالن�صبة له، مو�صحاً 
العامل،  ح��ول  اأثنائها  اأبحر  طويلة  ف��رتة  اليخت 
اأح���د �صباقات اليخوت  ك��اوي��ز ه��و  اأ���ص��ب��وع  وق���ال: 
اأن  ورغم  طفولتي.  منذ  اأف�صلها  التي  ال�صراعية 
�صولينت  يف  ع��زام  مثل  و�صريع  كبري  يخت  قيادة 
اأن  اأث���ق  ولكني  امل��خ��اط��ر،  تكتنفها  جت��رب��ة  ت�صكل 

�صباقات بيج بوت �صتكون حدثاً مميزاً .
قبل  ن��ت  ف��ا���ص��ت  يف  قيا�صياً  رق��م��اً  �صجلنا  وب����نّي: 
ع��ام��نّي يف ف��ئ��ة ال��ي��خ��وت اأح���ادي���ة ال��ه��ي��ك��ل قدره 
اأن يحالفنا  اإىل  42 �صاعة و39 دقيقة، ونتطلع 
يختنا  اأ���ص��رع��ة  لتمالأ  ال��ق��وي��ة  وال��ري��اح  التوفيق 
لقبنا.  على  للمحافظة  اأمامنا  الطريق  ومتهد 
اإجراء  ال�صيف  ه��ذا  اأولوياتنا  مقدمة  يف  ون�صع 
الفعلية،  ال�����ص��ب��اق  جت���ارب وت��دري��ب��ات يف ظ���روف 
ون�صعى اإىل ال�صتعانة باأع�صاء جدد �صمن طاقمنا 

الذي �صيكون ُربعه على الأقل دون الثالثني .
�صباقاً حول جزيرة  وتت�صمن مناف�صات بيج بوت 
يف  �صولينت  ح��ول  واآخ���ر  مياًل   40 مل�صافة  واي��ت 
ال�صاحل اجلنوبي لجنلرتا، ويعود خاللها عزام 
للمرة الأوىل اإىل املناف�صات الر�صمية منذ اإكماله 
�صباق فولفو للمحيطات يف �صهر يوليو 2012. 

ينظمه  ال���ذي  ن��ت  فا�صت  رول��ك�����س  �صباق  وي�صهد 
 608 مل�صافة  املحيطات  ل�صباقات  امللكي  ال��ن��ادي 
اأميال بحرية ويدور حول �صخرة فا�صت نت اأكرب 
م�صاركة يف تاريخه املمتد ل�89 عاماً، ويعترب ختام 
للمحيطات  اأبوظبي  لفريق  ال�صيفية  التجارب 

الذي يعتزم طرح عزام للبيع قريباً.
التي   ، والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  وت�صع 
للمحيطات وقادت مبادرة  اأبوظبي  متتلك فريق 
العاملية  ال�صراعية  اليخوت  حت��دي��ات  قمة  ع��ودة 
من  الفرتة  يف  اأبوظبي  اإم��ارة  اإىل  الثانية  للمرة 
 ،2015 3 يناير  اإىل   2014 منت�صف دي�صمرب 
ن�صب عينيها ا�صتقطاب املزيد من الزوار لتم�صية 

عطلة راأ�س ال�صنة 2015 يف الإمارة.

الفعاليات  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال�����ص��ي��خ  ف��ي�����ص��ل  وق����ال 
ل�����ص��ب��اق فولفو  ب���داأن���ا حت�����ص��ريات��ن��ا  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف 
للمحيطات 2011-2012 يف كاويز قبل عامنّي، 
اأكر اأهمية على م�صاركتنا  وهو ما ُي�صفي اأبعاداً 
املتحدة.  باململكة  املرموق  الثانية يف هذا احلدث 
و�صنغتنم الفر�صة للتوا�صل مع قطاع الريا�صات 
النجاح  على  ال�صوء  لت�صليط  العاملي  ال�صراعية 
للمحيطات  فولفو  �صباق  توقف  ملرحلة  الالفت 
اأب��وظ��ب��ي، واإط��الع��ه��م ع��ل��ى مرافئ  ال�����ص��اب��ق��ة يف 
والبحرية  ال�صراعية  الأن�صطة  ممار�صة  ومراكز 
على  للتاأكيد  ون�صعى  الإم���ارة.  اأنحاء  خمتلف  يف 
متيز املنتج ال�صياحي والبنية التحتية املتكاملة يف 
اأبوظبي، والتي جتعلها وجهة مف�صلة للريا�صات 

البحرية بكافة اأنواعها على مدار العام .
ويعتزم فريق اأبوظبي للمحيطات اإعالن طاقمه 
ال��ب��ح��ري امل���ك���ون م���ن ث��م��ان��ي��ة ري��ا���ص��ي��ني، منهم 
�صباق  يف  للم�صاركة  الأق��ل،  على  اإماراتي  مواطن 
الربع  يف   2015-2014 للمحيطات  ف��ول��ف��و 
يخته  ا�صتالم  مع  بالتزامن   ،2014 من  الأول 

�صي�صم  ك��م��ا   .  65 ف��ول��ف��و  م���ن ط����راز  اجل���دي���د 
الدعم  اأطقم  املواطنني �صمن  املزيد من  الفريق 

الربي والفني.
التوقف  مرحلة  الإم��ارات��ي��ة  العا�صمة  وت�صتقبل 
-2014 ال��ث��ال��ث��ة ل�����ص��ب��اق ف��ول��ف��و ل��ل��م��ح��ي��ط��ات 

قادمة  يخوته  باأ�صطول  ترحيبها  م��ع   ،  2015
من ميناء ري�صيفي الربازيلي يف منت�صف دي�صمرب 
اأميال   9.707 م�صافة  قطعها  ع��ق��ب   2014
بحرية، يف نهاية اأحد اأطول جولت قمة حتديات 
تاريخه  مدى  على  العامل  يف  ال�صراعية  اليخوت 
2 يناير  ي��وم  اأن يقام  املمتد لأرب��ع��ني ع��ام��اً، على 
2015 �صباق امليناء امل�صت�صيف يف اأبوظبي، الذي 
الدورة  لقبه يف  للمحيطات  اأبوظبي  اأح��رز فريق 
باجتاه  اإب��ح��اره��ا  اليخوت  م��ع��اودة  قبل  املا�صية، 

ميناء �صانيا ال�صيني يف اليوم التايل.
على  وال��ث��ق��اف��ة  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وت��رك��ز 
�صاملة  عطالت  باقات  لتطوير  �صركائها  حتفيز 
وت��ع��زي��ز احل���رك���ة ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف الإم������ارة خالل 
م��رح��ل��ة ت��وق��ف ���ص��ب��اق ف��ول��ف��و ل��ل��م��ح��ي��ط��ات عرب 

من  وا�صعة  جمموعة  تقدم  لل�صباق  قرية  ت�صييد 
كا�صر  منطقة  يف  والعائلية  الرتفيهية  الأن�صطة 
اأبوظبي، وتنظيم حفالت  الأم��واج على كورني�س 

مو�صيقية وعرو�س فنية متنوعة.
الهيئات  م��ن  ع���دد  م��ع  الهيئة جم����دداً  وت��ت��ع��اون 
تنظيم  ل�صمان  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  احلكومية 
ناجح ل�صباق فولفو للمحيطات ، مبا يف ذلك نادي 
اأبوظبي لل�صراع واليخوت ، نادي اليخوت امل�صيف 
الر�صمي وال�صريك الرئي�صي يف مبادرة ا�صت�صافة 
احل���دث يف اأب��وظ��ب��ي وب��رام��ج ال��ت��دري��ب البحري 
للريا�صات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  و  للنا�صئني، 
البحرية ، املركز الفني الرئي�صي الذي �صيحت�صن 
ومركز  الإعالمي  واملركز  بالفرق  اخلا�صة  املقار 
ال��ت��ل��ف��زي��وين العاملي  ال��ب��ث  امل�����ص��وري��ن وجم��م��ع 
ك��ذل��ك مع  وال��ل��ج��ن��ة الأم��ن��ي��ة. وت��ت��ع��اون الهيئة 
احليوية  املن�صاآت  حماية  وجهاز  الداخلية  وزارة 
اأبوظبي  و����ص���رك���ة  ال��ن��ق��ل  ودائ�������رة  وال�������ص���واح���ل 
و  اأبوظبي  جمارك  و  �صحة  ال�صحية  للخدمات 

بلدية اأبوظبي و�صركة اأبوظبي للمطارات.

عّزام يعود للتحليق باأ�صرعته بني اأمواج اجلزر الربيطانية

فريق اأب�ظبي للمحيطات يدافع عن لقبه ب�صباق رولك�س فا�صت نت يف بداية برنامج ا�صتعداداته ل�صباق ف�لف� للمحيطات 2015-2014

مبهرجان رويال ا�صكوت يف اإجنلرتا

حممد بن را�صد يت�ج بلقب �صباق �صانت جيمي�س بال�س �صتيك�س 
•• لندن-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  توج �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
ال��وزراء حاكم دبي )رع��اه اهلل( بلقب �صباق �صانت جيمي�س  رئي�س جمل�س 
�صمو  ا�صكوت باجنلرتا بح�صور  روي��ال  وذل��ك يف مهرجان  �صتيك�س  بال�س 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ  ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 

حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
كما �صهد ال�صباق �صمو المرية هيا بنت احل�صني حرم �صاحب ال�صمو نائب 
الثانية  اليزابيث  وامللكة  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ملكة بريطانيا ودول الكومنولث وافراد ال�صرة املالكة وعدد من ال�صيوخ. 
الفار�س كيبني  ابروت�س من فريق غودلفني بقيادة  املهر دون  اللقب  ونال 
مانينغ وحقق املركز الول يف ال�صباق الذي تبلغ جائزته 350 األف جنيه 
ا�صرتليني بينما حل يف املركز الثاين تورنادو بقيادة الفار�س ريت�صارد هيوز 
. ويف ختام  ري��ان مور  الفار�س  بقيادة  املهر مار�س  الثالث حل  املركز  ، ويف 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  ت�صلم  ال�صباق 
حاكم دبي جائزة الفوز و�صط ت�صفيق احل�صور بامل�صمار كما ت�صلم كل من 

الفار�س واملدرب جائزتيهما.



متثال لتكرمي برو�س يل 
القتالية،  الفنون  يف  واخلبري  ال��راح��ل  للنجم  ب��رون��زي  متثال  تد�صني  مت 
برو�س يل، يف احلي ال�صيني بلو�س اأجنل�س، يف التكرمي الأول من نوعه له 
بالوليات املتحدة وذكرت و�صائل اإعالم اأمريكية اأن التمثال مت الك�صف عنه 

اأمام ح�صد من مئات الأ�صخا�س يف قاعة �صنرتال بالزا التاريخية.
يف  فنان  �صنعه  ال��ذي  التمثال  اإن  �صانون،  النجم،  ابنة  قالت  جهتها،  ومن 
قوانغ�صو بال�صني والذي يبلغ ارتفاعه مرتين، هو الأول من نوعه لتكرمي 
 40 ال�  والدها يف الوليات املتحدة وياأتي تد�صني هذا التمثال يف الذكرى 

لوفاة يل، والذكرى ال� 75 لتاأ�صي�س احلي ال�صيني.
الربح،  تتوخى  ل  التي  يل  برو�س  موؤ�ص�صة  تقدمة  هو  التمثال  اأن  ويذكر 

والتي مت تاأ�صي�صها لتكرمي مرياثه.
بوذمة  اإ�صابته  بعد  ع��ام��اً،   32 ع��ن عمر   ،1973 ع��ام  رح��ل  اأن يل  وي��ذك��ر 

دماغية جراء فرط ح�صا�صيته ملكون موجود يف عقار اإكواجيزيك .

�صارون واأوزي اأو�صب�رن يقيمان معًا 
امل�صاكل  كل  على  اأو�صبورن،  واأوزي  �صارون  الربيطانيان  النجمان  تغّلب 
التي واجهتهما موؤخراً، وعادا لل�صكن معاً، بعدما اأكد جنم الروك لزوجته 
اأنه مل يقرتب من الكحول والأدوي��ة طوال اأ�صهر وقال موقع تي اإم زي 
اإن �صارون واأوزي عادا ليقيما كزوج وزوجة حتت �صقف واحد، وذلك بعد 
فرتة من تعّهد النجمة الربيطانية اأنها لن تعود اإىل زوجها ما مل يثبت 

اأنه ي�صري على اخلط ال�صحيح وابتعد عن الكحول والأدوية.
عن  بعيداً  واإب��ق��ائ��ه  زوجه�ا  م�صاعدة  على  م�صّممة  اأو���ص��ب��ورن  اأن  واأك���د 
اأنها  ح���ت���ى  والأدوي���������������������������ة،  ال���ك���ح���ول 
طوال  ي��راق��ب��ه  ف��ري��ق��اً  ا�ص�تخدمت 
الوق����ت ويحر�س على اإبقائ�ه بعيداً 
ي��ع��ّر���ص��ه للخطر وكان  م��ا  ك��ل  ع��ن 
يف  بع�صهما  ع��ن  انف�صال  النجمان 
اكت�صاف  ب��ع��د  امل��ا���ص��ي  اآذار-م����ار�����س 
تناول  اإىل  زوج���ه���ا  ع�����ودة  ����ص���ارون 
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م�عد مع بيتي وايت يف مزاد 
ب��اإم��ك��ان ك���ل حم��ب��ي النجمة  ب���ات 
الأمريكية املخ�صرمة بيتي وايت، 
معها  ب��اجل��ل��و���س  حلمهم  حت��ق��ي��ق 
م��زاد علني  امل�صاركة يف  من خالل 
عرب الإنرتنت للفوز مبوعد معها 
يف لو�س اأجنل�س وقال موقع بيبول 
الأمريكي اإن مزاداً ُفتح على موقع 
ل��ل��ف��وز مب��وع��د م��ع وايت  ب���اي  اإي 
املزايدة  اأن  اإىل  م�صرياً   ، عاماً   91
واأ�صاف  دولر.  ب�15500  ب����داأت 
ح��زي��ران-  24 يف  ينتهي  امل���زاد  اأن 
يونيو ويعود ريعه ملوؤ�ص�صة موري�س 
وايت  تدعمها  ال��ت��ي  ل��ل��ح��ي��وان��ات، 
ولفت اإىل اأن املزاد هو على تذكرتي 
�صفر ذهاباً واإياباً اإىل لو�س اأجنل�س، 
موؤ�ص�صة  تقيمه  حلفل  وتذكرتني 
موري�س للحيوانات، بالإ�صافة اإىل 
والإقامة  واي��ت  مع  امل�صاء  مت�صية 
ليلة واحدة يف فندق ريتز كارلتون 
اأدوار  ع����دة  يف  واي�����ت  وا����ص���ت���ه���رت 
التلفزيونية  م�����ص��ريت��ه��ا  خ�����الل 
اأبرزها غولدن غيلرز ، وعادت اإىل 
املا�صية  ال�صنوات  يف  بقوة  ال�صا�صة 
ومتثل حاليا يًف م�صل�صل )هوت اإن 

كليفلند .

حترم ابنها من الطعام حتى امل�ت
»ماغدالينا  اأن  الربيطانية  ميل  دايلي  �صحيفة  ذكرت 
لوت�صاك« مثلت اأمام حمكمة برمنغهام بتهمة التواطوؤ 
حيث  ال�صابق،  زوج��ه��ا  م��ن  ابنها  قتل  على  زوج��ه��ا  م��ع 
احتجزته داخل غرفته ومنعت عنه الطعام اإل بكميات 
قليلة جدا، ما اأ�صفر عن هزال �صديد يف ج�صده، اأف�صى 

اإىل وفاته لحقا.
طفلها  حت��رم  اأن  ق���ررت  الأم  اأن  ال�صحيفة  واأو���ص��ح��ت 
لكي  ع��دة  اأ�صهرا  الطعام  م��ن  اأع���وام(   4( بيلكا  دانييل 
جرميتها،  على  دليل  ثمة  يكون  اأن  دون  منه  تتخل�س 
اإثر  امل�صت�صفى  اإىل  لنقله  ا���ص��ط��را  وزوج��ه��ا  اأن��ه��ا  غ��ري 
اأ�صدر  حيث  راأ���ص��ه،  يف  واإ�صابته  الأر����س  على  �صقوطه 
الأطباء تقريرا اأكدوا فيه اأن الطفل تعر�س للحرمان 
الذي  الأم��ر  ع��دة،  اأ�صهر  م��دار  الكايف على  الطعام  من 

اأدى اإىل وفاته. 

وفاة 3 اأ�صقاء
 مبرا�صم دفن والدتهم

تعر�صت اأ�صرة ملاأ�صاة كبرية يف ع�صري ، حيث كان البن 
واثنتني من �صقيقاته ينقلون جثة والدتهم اإىل املركز 
بغر�س ال�صالة عليها ودفنها ، وتعر�صوا حلادث مروري 

اأودى بحياة البن و�صقيقتيه.
والدته  الب��ن جلثمان  اأن��ه عند نقل  التفا�صيل  وت�صري 
ب�صيارته ومعه �صقيقتيه ويرافقهما اثنتان من اأقاربهما 
اأن ال�����ص��ي��ارة اع��رت���س ط��ري��ق��ه��ا ح��م��ار ���ص��ائ��ب يف  اإل   ،
الطريق  عن  ال�صيارة  خ��روج  يف  ت�صبب  ال��ع��ام،  الطريق 

وانقالبها واإ�صابة جميع ركابها.
الأم  الأمنية احل��ادث ونقلت جثة  با�صرت اجلهات  وقد 
و�صقيقتاه  الب��ن  ت��ويف  وهناك  للم�صت�صفى،  وامل�صابني 
باإ�صابات  امل��راف��ق��ت��ان  واأ���ص��ي��ب��ت  ب��وال��دت��ه��م��ا،  ليلحقا 
خم��ت��ل��ف��ة، اإح���داه���م���ا ح��ال��ت��ه��ا ح��رج��ة ، وذل����ك ح�صب 

توا�صل. 

جتعل طفلها جزءًا من ل�حاتها
لفتت اأم اأمريكية اأنظار متابعي الفن بعد ر�صمها �صل�صلة 
لتخرج  منها  ج��زءا  ر�صيعها  وجعلت  بالطب�صور  لوحات 

باأعمال فنية مميزة.
�صوداء  ل��وح��ة  على  كاليفوريا  م��ن  افيتيمي  اآن���ا  وتر�صم 
كبرية م�صتخدمًة طبا�صري بي�صاء، وت�صع ابنها �صريبان 
يف و���ص��ط ال��ل��وح��ة لي�صبح ج����زءاً م��ن امل�����ص��ه��د. ث��م تقوم 
لبنها  ولتبقي  لتخليده،  املكتمل  للعمل  �صورة  بالتقاط 

�صور طفولة مميزة عن اأقرانه.
وتتنوع ر�صومات افيتيمي، اإل اأنها جميعها حتكي ق�ص�صا 
���ص��خ�����ص��ي��ات حمببة  اأو حت��ت��وي ع��ل��ى  ت��خ�����س الأط����ف����ال 
على  ت�صيف  اأدوات  اأحياناً  افيتيمي  وت�صتخدم  لقلوبهم. 
ليقتب�س  تنكرية  ثيابا  ابنها  تلب�س  كما  جمالية،  اللوحة 

�صخ�صية معينة من اللوحة.

�صع�دية حتطم رقمني قيا�صيني يف 48 �صاعة
مو�صوعة  يف  مرتني  ا�صمها  وت�صجيل  قيا�صيني  رقمني  ك�صر  من  ال�صهيمي  يا�صمني  ال�صعودية  الإعالمية  متكنت 

جيني�س مل�صابقتني خمتلفتني خالل 48 �صاعة. 
وبح�صب موقع جريدة اليوم ال�صعودية، فقد متكنت ال�صهيمي من كتابة الأحرف الأبجدية مرتبة عن طريق الأيباد 

وي�صرتط، للفوز بهذه امل�صابقة، كتابتها مرتبة بدون اأي خطاأ بالإ�صافة اإىل حتطيم التوقيت امل�صجل باملو�صوعة. 
امل�صجل  الرقم  اأن  ثوان علما  ت�صع  �صجلت  التوقيت حيث  امل�صابقة وحتطيم  بهذه  الفوز  ال�صهيمي  ا�صتطاعت  وقد 

باملو�صوعة لنف�س امل�صابقة هو 12 ثانية. 
كما �صاركت ال�صهيمي يف م�صابقة التعرف على العطور من خالل الرائحة. 

يتم عر�س عدد من العطور على املت�صابق واكت�صاف رائحتها ثم يتم اإعطاوؤه ق�صا�صات ورقية حتمل كل واحدة منها 
رائحة اأحد تلك العطور. 

ويتعني على املت�صابق التعرف على العطر ال�صحيح لكل منها. 
وقد ا�صتطاعت ال�صهيمي الفوز بهذه امل�صابقة بعد اأن تعرفت على العطور يف زمن قيا�صي هو 13 ثانية متقدمة على 

اأف�صل زمن وهو 23 ثانية.  
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فخ الثعلب ي�صطاد رجاًل
و�صع �صاحب ما�صية فخا ل�صيد الثعالب قرب حظرية اأغنامه 
ال�����ص��رار يف حم��اف��ظ��ة النعريية  ب��ال��ق��رب م��ن م��رك��ز  ال���رب  يف 
ا�صطاد عامله  ، ولكنه  ال�صعودية  اململكة  ال�صرقية يف  باملنطقة 

الآ�صيوي بدل من الثعلب. 
ال�صبت  امل�صاب  العامل  ا�صتقبل  ال�صرار قد  وكان مركز �صحي 
املا�صي ونقل منه اإىل م�صت�صفى المري �صلطان يف مليجة، قبل 

اإحالته لحقا اإىل م�صت�صفى اجلبيل وفقا ل�صحيفة عكاظ . 
وبا�صرت �صرطة النعريية احلادث ومت فتح التحقيق مع كفيل 
العامل وهو كويتي �صاحب ما�صية يف الرب بالقرب من ال�صرار، 
قريبا من  ال�����ص��وزن  بندقية  و���ص��ع  اأن���ه  التحقيق  خ��الل  واأف����اد 
اأغنامه،  على  العتداء  على  داأب  ثعلب  ا�صطياد  بهدف  حالله 
منها  ق��ري��ب��ا  م����روره  مب��ج��رد  منها  ال��ر���ص��ا���س  ينطلق  بحيث 
وحتريك احلبل، ولكن ول�صوء حظ العامل كان هو من اقرتب 
البندقية  انطلقت طلقة من  للفخ  الفخ ومبجرد حتريكه  من 

فاأ�صابته يف �صاقه.
مدير �صرطة النعريية العميد زيد بكر التميمي تابع جمريات 
التحقيق  ه��ي��ئ��ة  اإىل  امل��ع��ام��ل��ة  واأح��ي��ل��ت  وال��ت��ح��ق��ي��ق،  الق�صية 

والدعاء العام .
الرائد  ال�صرقية  املنطقة  ب�صرطة  الإع��الم��ي  الناطق  واأو���ص��ح 
تلقت  النعريية  حمافظة  �صرطة  اأن  احلارثي  عبداهلل  م�صاعد 
بالغا من مركز �صحي ال�صرار عن ح�صور �صخ�س م�صاب يف 
�صاقه اليمنى، وعلى الفور انتقلت اجلهات املخت�صة اإىل املوقع، 
وات�صح اأن امل�صاب وافد من جن�صية اآ�صيوية يف العقد الثاين من 
العمر، واأفاد الكفيل باأن مكفوله تعر�س لالإ�صابة نتيجة طلق 
ناري من بندقية �صيد )�صوزن( كان قد و�صعها بجانب حظرية 
الفخ  على  العامل  م��رور  وعند  الثعالب،  ل�ص�يد  واأغنامه  اإبله 

انطلقت طلقة من البندقية عليه، ما ت�صبب يف اإ�صابته.

م�صاهدة الأم�ال قد تدفع لل�صرقة
ك�صفت اإحدى الدرا�صات ال�صادرة موؤخرا اأن تفكري الفرد باملال 
اأثناء قيامه بعمله اليومي قد يوؤدي اإىل دفعه لل�صرقة اأو القيام 
اأج���ل احل�����ص��ول عليه وبينت  اآخ���ر م��ن  اأخ��الق��ي  بت�صرف غ��ري 
ال��درا���ص��ة ال��ت��ي خل�صت نتائج اأرب���ع درا���ص��ات اأخ���رى ق��ام��ت بها 
الذين يرون �صورا  الأف��راد  اأن  يوتاه،  جامعة هارفرد وجامعة 
على  احل�صول  اأو  الغنى  اإىل  مبعناها  ت�صري  جمل  اأو  لأم���وال 
الكثري من الأموال قد تدفع الفرد اإىل القيام ب�صلوكيات غري 
وترقيات  اأم��وال  على  للح�صول  الكذب  مثل  عمله  اأثناء  �صوية 
للطباعة  بي�صاء  اأوراق  �صرقة  مثل  ذل��ك  م��ن  اأب�صط  حتى  اأو 

وا�صتخدامها يف املنزل لأغرا�س �صخ�صية.
روؤية  اأن  ح��ال��ة،   324 اإىل  ا�صتندت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  واأو���ص��ح��ت 
الأموال ب�صكل يومي اأو دفع العقل للتفكري بها، �صت�صع العقل يف 
 ،Business mind �و�صعية الأعمال اأو ما و�صفته الدرا�صة ب
وهو دفع العقل للتفكري فقط يف امل�صلحة املادية بعيدا عن اأي 

اأخالقيات اأو مبادئ للتعامل.
وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن التفكري يف الأموال الطائلة والتعامل 
معها اأو حتى روؤية �صور لها ب�صكل يومي من قبل العاملني اأو 

عار�صة الزياء الربازيلية الي�صندرا كورين يف �صورة مع ال�صخ�صية ال�صهرية باحلجم الطبيعي ملايك خالل ح�صورها العر�س الأولاملوظفني هو دافع كبري لف�صاد الفرد. 
 لفيلم جامعة الوحو�س يف هوليوود. )رويرتز(

بيرب يده�س م�ص�رًا ويهرب
حت��ق��ق ال�����ص��رط��ة الأم���ريك���ي���ة، يف 
حادثة يتهم فيها النجم الكندي، 
يف  م�صور  ب�صدم  ب��ي��رب،  جا�صن 
ل���و����س اأجن���ل�������س، ث���م ال���ف���رار من 

مكامها.
وذكر موقع )تي اإم زي( الأمريكي، 
ن�����ادي لف  ي���غ���ادر  ب��ي��رب ك����ان  اأن 
�صان�صيت  ب��ول��ف��ارد  يف  ف��اك��ت��وري 
منت�صف  قرابة  اأجنل�س،  لو�س  يف 
�صيارته  يف  الأول  اأم���������س  ل��ي��ل��ة 
البي�صاء من طراز فرياري ، واىل 

جانبه جنم الراب ليل توي�صت.
بيرب  جل�س  اأن  بعد  اأن���ه  واأ���ص��اف 
خ��ل��ف م��ق��ود ���ص��ي��ارت��ه، اأ����ص���ار اإىل 
باإخالء الطريق  امل�صورين  بع�س 
اأن����ه ع��ن��د انطالقه  اأم���ام���ه، غ��ري 
بدفع  يبدو،  ما  على  ت�صبب،  بها، 
م�������ص���ور ب����اجت����اه ����ص���ي���ارة اأخ�����رى 
م��رك��ون��ة ون��ق��ل امل�����ص��ور يف �صيارة 
قريب  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  اإىل  اإ����ص���ع���اف 
لتلقي العالج ورجح بع�س �صهود 
امل�����ص��ور تعر�س  ي��ك��ون  اأن  ال��ع��ي��ان 

لإ�صابة يف رجله.

رو�صيا تت�صلم من اأمريكا 
تاريخية  وثائق   8

ت�����ص��ل��م��ت رو�����ص����ي����ا م�����ن ال�����ولي�����ات 
امل��ت��ح��دة 8 وث��ائ��ق ت��اري��خ��ي��ة، اأخذت 
م����ن الأر�����ص����ي����ف ال����رو�����ص����ي خ���الل 
ومتكنت  املا�صي  ال��ق��رن  ت�صعينيات 
الأمريكية  ال��داخ��ل��ي  الأم����ن  وزارة 
م���ن ا���ص��ت��ع��ادت��ه��ا م����وؤخ����راً واأف������ادت 
نوفو�صتي  الرو�صية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
ام�����س ان ال�����ص��ف��ري الأم���ريك���ي لدى 
رو�صيا مايكل ماكفول �صلم الوثائق 
اأق��ي��م يف  ال�8، يف ح��ف��ل  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
العا�صمة الرو�صية مو�صكو. واأ�صارت 
اأوام�����ر بخط  ال��وث��ائ��ق  ب��ني  ان  اإىل 
كاثرين  الرو�صية  الإم��رباط��ورة  يد 
نيكول�س  وال��ق��ي�����ص��ر  ال��ع��ظ��ي��م��ة، 
الثاين، بالإ�صافة غلى ر�صالة خا�صة 
للموؤلف بيوتر ت�صايكوف�صكي، وعر 
عليها يف دور للمزادات يف نيويورك 

و�صيكاغو واأطلنطا.

يكون  ق��د  اكت�صاف  اإىل  تو�صلوا  اأن��ه��م  العلماء  يعتقد 
اأن ت�صاعد  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ع��ق��اق��ري  ت��ط��وي��ر  اأ���ص��ا���ص��ي��اً يف 
املطاردة  اآل��ي��ة  ع��رب  ال�����ص��رط��ان، وذل���ك  انت�صار  يف وق��ف 
عليها  وتق�صي  املري�صة  اخلاليا  تتبع  التي  والرك�س 
اأجريت من قبل فريق يف جامعة لندن  ،التجارب التي 
ك�صفت اأدلة على ال�صبب الذي يكمن وراء انت�صار مر�س 
اآخر داخل اجل�صم، وذلك من  اإىل  ال�صرطان من ع�صو 

خالل درا�صة اأجريت على ال�صفادع وال�صمك.
امل���ط���اردة وال��رك�����س والتي  اآل��ي��ة ت�صمى  ال��ع��ل��م��اء  ح���دد 
بع�صها  وال�صحية  املري�صة  تتبع اخلاليا  كيف  اأظهرت 

البع�س يف جميع اأنحاء اجل�صم.
 مل يعرف اأحد �صبب انت�صار ال�صرطان يف اجل�صم. الآن 
الربوفي�صور  ق��ال  ال�صر  اكت�صفنا  ق��د  اأن��ن��ا  نعتقد  نحن 
روبرتو مايور، الذي قاد فريق البحث يف جامعة لندن، 
ال�صهل  �صوف يجعل من  الكت�صاف  اأن هذا  اإىل  م�صرياً 
التفاعل،  هذا  مع  تتداخل  التي  الأدوي��ة  تطوير  ن�صبياً 
الفريق  اأن  ح��ني  يف   . ال�����ص��رط��ان  لنت�صار  ح���داً  فت�صع 
ال���ذي ي��ق��وده ال��ربوف��ي�����ص��ور روب��رت��و م��اي��ور، مل يحدد 

اإل  املقام الأول،  ال�صرطان يف  ال�صبب وراء تكّون مر�س 
اأن الأبحاث التي قاموا بها تعطي موؤ�صرات حيوية قد 
ت�صاعد العلماء على ك�صف الآلية التي متكن هذا املر�س 

من النت�صار حتى يتمكنوا من اعرتا�صها.
وراء  ال�صبب  معرفة  ك��ان  ل��ل��درا���ص��ة  الرئي�صي  ال��ه��دف 
الت�صاق اخلاليا ال�صرطانية باخلاليا ال�صليمة يف املقام 
تهرب  ال�صليمة  اخلاليا  اأن  هي  الإجابة  وكانت  الأول، 
الأخ���رية تالحقها  م��ا يجعل  ال�صرطانية  اخل��الي��ا  م��ن 
مايور:  واأ�صاف  اجل�صم  كل  يف  املر�س  ينت�صر  وبالتايل 
عالجات  تطوير  با�صتطاعتنا  اأن���ه  اىل  ت�صري  النتائج 
ملر�س ال�صرطان يف امل�صتقبل من خالل ا�صتهداف عملية 
التفاعل بني اخلاليا اخلبيثة وال�صليمة لوقف اخلاليا 
ال�صرطانية من النت�صار والت�صبب يف الأورام الثانوية . 
ال�صرطان ل حتدث ب�صبب ت�صكل  وق��ال: معظم وفيات 
الثانوية  الأورام  من  ميوتون  النا�س  الرئي�صي.  ال��ورم 
با�صتطاعتها  وال��ت��ي  اخلبيثة،  اخل��الي��ا  م��ن  تن�صاأ  التي 
الأع�صاء احليوية من اجل�صم مثل  وا�صتعمار  النتقال 

الرئتني اأو الدماغ.

اكت�صاف �صبب انت�صار ال�صرطان

جنيفر ل�بيز يف فيلم عن عمال علق�ا مبنجم بت�صيلي 
ان�صمت النجمة الأمريكية، جنيفر لوبيز، اإىل النجم اأنطونيو بانديرا�س، يف بطولة فيلم ت�صيلي جديد، 

ترتكز اأحداثه على ق�صة حقيقية عن 33 عاماًل مت اإنقاذهم بعد اأن احتجزوا يف منجم ملدة �صهرين.
فيلم  بانديرا�س يف  اإىل جانب  البطولة  دور  �صتوؤدي  لوبيز،  اأن  الأمريكي  ريبورتر(  وذكر موقع )هوليود 

"لو�س 33"، من اإنتاج مايك ميدافوي، واإخراج باتري�صيا ريغن. وترتكز اأحداث الفيلم على ق�صة حقيقية 
2010، ويك�صف  اإنقاذهم عام  يتم  اأن  قبل  69 يوماً  �صان خو�صيه احتجزوا  33 عامال مبنجم  حول 

الإطاللة  يعد  الفيلم  اأن  اإىل  ي�صار  امل��دة.  قيد احلياة ط��وال هذه  بقائهم على  كيفية  تفا�صيل عن 
الأوىل للوبيز على ال�صا�صة الكبرية، بعد ظهورها يف فيلم الإثارة واحلركة باركر اإىل جانب النجم 
الربيطاين جي�صون �صتاتهام. ويذكر اأن ن�س الفيلم للكاتبني ميكو األن، وخو�صيه ريفريا، على اأن 

يظهر فيه املمثالن مارتن �صني، والربازيلي رودريغو �صانتورو. ومن املقرر اأن تبداأ اأعمال الإنتاج 
يف اخلريف املقبل يف ت�صيلي. ي�صار اإىل اأن عمال املنجم يف ت�صيلي ح�صلوا على �صهرة عاملية بعد 

اإنقاذهم الواحد تلو الآخر يف عملية اأ�صرت العامل كله يف اآب اأغ�صط�س 2010، بعد اأن علقوا حتت 
الأر�س ل�69 يوماً. وا�صتخدمت تقنية تنقيب متطورة لإخراج العمال من حتت الأر�س. وكانت املخرجة 

باتري�صيا ريغن ك�صفت، يف اآذار مار�س املا�صي، اأن بانديرا�س )54 �صنة( �صي�صارك يف الفيلم.
 


