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اجلوكر ي�شدر كتاباً جديداً )فرحة وطن( ب�شكل 
مو�شوعة توثيقية جديدة لبطل اخلليج

عربي ودويل

امل�شاريع التي ينفذها امل�رشوع الإماراتي مل�شاعدة 
باك�شتان تكت�شي بحلة بي�شاء من الثلوج

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

النيابة امل�رشية تفتح حتقيقاً 
يف ا�شتباكات املن�شورة

•• اأبوظبي-وام:

عاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة ب�سالمة 
اهلل وحفظه اىل ار�س الوطن ظهر ام�س بعد زيارة ر�سمية لرتكمان�ستان 
رئي�س  حممدوف  بييردي  قييويل  قربان  الرئي�س  فخامة  من  لدعوة  تلبية 
تركمان�ستان اجرى خاللها مباحثات مع فخامته تتعلق بعالقات التعاون 
ال�سديقني  ال�سعبني  و�سالح  خر  فيه  ملا  البلدين  تربط  التي  وال�سداقة 
االهتمام  ذات  الق�سايا  ميين  عييدد  حييول  النظر  وجييهييات  تييبييادل  اىل  ا�سافة 
ا�ستغرقت  لرتكمان�ستان  خا�سة  بزيارة  ذلك  بعد  �سموه  واعقب  امل�سرتك. 
عدة ايام. وكان يف مقدمة م�ستقبلي �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه 
اآل مكتوم نائب رئي�س  اهلل .. اخاه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال�سيخ �سلطان بن زايد  ..و�سمو  الييوزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  �سمو  اأول  ..والفريق  الدولة  ال�سمو رئي�س  اآل نهيان ممثل �ساحب 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايييد  بن  حممد 

امل�سلحة.
من جهة اخرى اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
 2013 ل�سنة   1 رقييم  القانون  اأبوظبي  حاكم  ب�سفته  اهلل  حفظه  الدولة 
ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام القانون رقم 5 لعام 2010 اخلا�س ب�سعار اإمارة 
اأبوظبي. ويق�سي القانون باأن يكون �سعار اإمارة اأبوظبي يف �سكل �سقر اأ�سفله 
خنجران متقاطعان ويعلوه من كل جانب علم باللونني االأبي�س واالأحمر 
قباب  ثالث  تعلوه  اأبوظبي  ا�سم  حتمل  م�ستطيل  �سكل  على  الفتة  بينهما 
ون�س القانون على جواز اأن يكون اإطار ال�سعار باللون الذهبي اأو الف�سي 
على  االإ�ييسييراف  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمانة  تولت  وقد  االأ�ييسييود.  اأو 
تطوير �سعار حكومة اأبوظبي وتعمل حاليا على اإدارة ا�ستخدامه وت�سميمه 

مبا يعك�س املوروث الثقايف واملعريف لالإمارة.             )التفا�سيل �س2(

   

بعد 11 �شهرا الهيئة ت�شتجيب )ملا ن�شرته الفجر( 
وتوجه باإزالة اخلزان القدمي باأم القيوين

 •• اأم القيوين – حم�شن را�شد 
وجهت الهيئة االحتادية بدبي موؤخرا باإزالة خزان املياه القدمي ، الواقع يف 
الطريق املتجه لق�سر املغفور له ال�سيخ را�سد املعال ، بعد �سنوات طويلة من 
ت�سييده ، وكان خارج نطاق اخلدمة منذ �سنوات طوال اأي�سا ، وكانت جريدة 
 11 اأي منذ    2012 اأبريل العام  )الفجر( قد تناولته باالإ�سارة يف نهاية 
�سهرا ، وكذا خزان الراعفة اأي�سا الذي مت تنفيذه العام 2008 ب�سعة 500 
األف جالون ، وبتكلفة نحو 4 ماليني درهم ، اإال اأنه كان خارج نطاق اخلدمة 

اأي�سا حتى تناولتهما اجلريدة بالن�سر اأبريل املا�سي. )التفا�سيل �س3(

املواطنون ي�شكلون 30 % من خريجي التعليم العايل 
بدبي والعلوم الفيزيائية مل ت�شجل حالة تخرج

•• دبي- الفجر: 

اأظهر تقرير لي هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية بدبي موؤخرا ، عن اأن 30% 
من خريجي التعليم العايل يف اإمارة دبي من املواطنني ، حيث �سهد العام 
بزيادًة   ، ومييواطيينيية  مواطنا   2721 تخريج   2012-2011 الييدرا�ييسييي 

طفيفة يف اأعداد اخلريجات املواطنات )%52( عن املواطنني )48%(.
االأعمال  اإدارة  1652( يف تخ�س�س  اأي   61%( وجاء معظم اخلريجني 
تقنية  تخ�س�س  يف  تخرجوا   )254 اأي   9%( مقابل   ،2012 الييعييام  يف 
�سهاداٍت  على   )135 )اأي   5% وح�سل  الهند�سة،  يف  و)205(  املعلومات 
عيييدد قليل  هيينيياك  وكيييان  الييتييعييليييييم،  اأي )82( يف  الييطييب و3%  ميييييدان  يف 
مل  فيما  واليي�ييسيييييافيية،  ال�سياحة  تخ�س�س  يف   )12( اخلييريييجييني  ميين  جيييداً 
والفيزيائية.                                        الطبيعية  الييعييلييوم  جمييال  يف  تييخييرج  حيياليية  اأي  ت�سجيل  يتم  رئي�س الدولة لدى و�سوله اىل اأر�س الوطن ويف ا�ستقباله حممد بن را�سد  )وام(

رئي�ض الدولة يعود اىل اأر�ض الوطن

خليفة ي�شدر قانونا ب�شاأن تعديل قانون �شعار اإمارة اأبوظبي

كريي يواجه غ�شب املعار�شة خالل زيارته القاهرة 
•• القاهرة-وكاالت:

�ساعة  يف  جتيييددت  اال�ستباكات  ان  اأميينييييية  ميي�ييسييادر  قييالييت 
يف  وال�سرطة  �سبان  حمتجني  بييني  اميي�ييس  �سباح  مبكرة 
مدينة املن�سورة بدلتا النيل حيث قتل متظاهر واأ�سيب 

ع�سرات اخرون بجراح اليوم ال�سابق.
ويف مدينة بور�سعيد يف �سمال �سرق م�سر اأ�سعل حمتجون 

النار يف مركز لل�سرطة.
ييياأتييي جتيييدد اال�ييسييتييبيياكييات يف امليينيي�ييسييورة وبييور�ييسييعيييييد مع 
االمريكي جييون كري  لوزير اخلارجية  زيييارة  اأول  بييدء 
زيارته  االأمركي خالل  اخلارجية  وزير  ويواجه  مل�سر  

االأوىل مل�سر والتي بداأت ام�س ال�سبت، اتهامات من قبل 
جماعة  مب�ساندة  املتحدة  للواليات  الليربالية  املعار�سة 
امل�سري  الرئي�س  اإليها  ينتمي  التي  امل�سلمني  االإخيييوان 

حممد مر�سي، و�سط انق�سام �سيا�سي حاد يف البالد.
كري، الذي التقى االأمني العام للجامعة العربية نبيل 
الييعييربييي ووزيييير اخلييارجييييية حممد كييامييل عييمييرو، يلتقي 
اأييي�ييسييا عيييددا ميين رميييوز املييعييار�ييسيية اأبييرزهييم االأميييني العام 
االإنقاذ  جبهة  قيييييادات  واأحيييد  العربية  للجامعة  ال�سابق 
عمرو مو�سى. غر اأن قياديني اآخرين بارزين يف اجلبهة 
هما زعيم التيار ال�سعبي حمدين �سباحي ورئي�س حزب 

الد�ستور حممد الربادعي رف�سا اأن يلتقيا بكري.

•• اأبوظبي-وام:

قام الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
م�ساء ام�س بزيارة مهرجان ق�سر احل�سن الذي ي�ستمر 

حتى التا�سع من مار�س اجلاري ويحتفي بتاريخ اإن�ساء 
ق�سر احل�سن الذي ميتد الأكرث من 250 عاما. وو�سط 
يف  نظمت  التي  الرتاثية  الوطنية  واللوحات  االأهازيج 
�ساحة ق�سر احل�سن �سارك �سموه مع عدد من ال�سيوخ 

واملحتفلني اأداء لوحة العيالة.     )التفا�سيل �س2(

الفجر........    05:22            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:26  
الع�صاء......   07:56

حممد بن زايد خالل زيارته ملهرجان ق�سر احل�سن )وام(

زار مهرجان ق�صر احل�صن

حممد بن زايد: اأحالم قادتنا واآبائنا واأجدادنا حتولت اىل حا�شر نعي�شه

•• عوا�شم-وكاالت:

قال املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان اإن ع�سرات اجلنود النظاميني والثوار 
لق�سف  تعر�ست  التي  �سوريا  �سمايل  الرقة  يف  �سارية  ا�ستباكات  يف  قتلوا 
بريف  داريييا  النظامية  القوات  كما ق�سفت  النظامية،  القوات  مدفعي من 
على  حكومية  �سيطرة  عن  املر�سد  وحتييدث  اأخيييرى،  مناطق  وعييدة  دم�سق 

قرية بحلب وا�ستعادة منفذ حدودي مع العراق.
مقاتلة  كتائب  عييدة  بني  تييدور  عنيفة  مواجهات  اإن  بيان  يف  املر�سد  وقييال 
املدينة  يف  انييفييجييارات  دوي  وي�سمع  الييرقيية  �سواحي  يف  النظامية  والييقييوات 

وترتفع اأعمدة الدخان يف �سمائها.
و�سواحيها  املدينة  يف  االأحييييياء  ميين  العديد  يق�سف  اجلي�س  اأن  واأ�ييسيياف 
واملعارك اأ�سفرت عن مقتل ع�سرات اجلنود واملقاتلني املعار�سني، من دون 
اأن يتمكن حتى االآن من حتديد ح�سيلة. واأفاد املر�سد ونا�سطون يف املكان 

باأن مروحيات اجلي�س النظامي تدخلت لق�سف مواقع املعار�سني.
يف  عييدة  اأحييييياء  ق�سفت  النظام  مدفعية  اإن  نا�سطون  قييال  اأي�سا،  الرقة  يف 
نقطة  عند  نظامية  وعنا�سر  الييثييوار  بييني  ا�ستباكات  وقعت  بينما  املدينة 

ع�سكرية تعرف بحاجز الفرو�سية وحميط مبنى الهجانة.
واأ�سارت جلان التن�سيق املحلية اإىل اأن اأ�سوات االأ�سلحة املختلفة ت�سمع يف كل 
اأنحاء املدينة ولوحظ  انت�سار قنا�سة النظام على �سطح امل�ست�سفى الوطني 
وقيادة ال�سرطة. بدوره اأكد املجل�س املحلي ملدينة داريا بريف دم�سق تعر�س 

اأحياء املدينة لق�سف براجمات ال�سواريخ والدبابات.
واأ�ساف نا�سطون اأن الق�سف تزامن مع ا�ستباكات بني الثوار وقوات النظام 
على عدة حماور بعد و�سول رتل ع�سكري مدعوم بالدبابات قادم من مطار 
خانق  ح�سار  حتت  تييزال  ال  املدينة  اإن  النا�سطون  ويقول  الع�سكري.  املييزة 
باالإ�سافة لنق�س  اأهلها،  اأ�سفر عن تهجر  حيث حلق بها دمار وا�سع مما 

�سديد بكافة مقومات احلياة لليوم الي110.

مفتي العراق يتهم املالكي بالطائفية 
باال�شتقالة  ال����وزراء  ويطالب 

•• بغداد-وكاالت:

دخل مفتي العراق على خط االأزمة 
الراهنة هناك، متهما �سمنا رئي�س 
اليييييييوزراء نييييوري املييالييكييي بييياالإعيييداد 
وزراء  وداعيييييييييا  طيييائيييفييييييية،  حليييييرب 
اال�ستقالة  اإىل  العراقية  القائمة 
عيييليييى غييييييرار وزييييييير امليييالييييييية الييييذي 
قييييدم ا�ييسييتييقييالييتييه اأميييييام حيي�ييسييود من 

املتظاهرين يف الرمادي.
العراقية  اليييدييييار  مييفييتييي  وطييياليييب 
عن  بالكف  املالكي  الييرفيياعييي  رافيييع 
التلويح باحلرب الطائفية، وو�سف 
بييياأنيييه مييين �سروب  هييييذا احليييدييييث 
االإعداد لها، كما دعا وزراء القائمة 
ا�ستقاالتهم  تقدمي  اإىل  العراقية 
من احلكومة كما فعل وزير املالية 
رافع  الييعييراقييييية  بقائمة  والييقيييييادي 
ا�ستقالته  اأعييليين  اليييذي  الييعييييي�ييسيياوي 

اأمام املتظاهرين يف الرمادي.
اعت�سام  اإن  اليييييرفييييياعيييييي  وقيييييييييال 
املتظاهرين دخل �سهره الثالث دون 
ا�ييسييتييجييابيية ميين احلييكييوميية الأي من 
العراق  اأن  اإىل  م�سرا  مطالبهم، 

حتول اإىل واحد من اأف�سد الدول.

القوات ال�صورية تق�صف عدة مدن

مقتل ع�شرات اجلنود والثوار با�شتباكات يف الرقة

متفجرات  خمزن  ثاين  �شبط 
�شاعة  24 خ��الل  �شيناء  يف 

•• العري�ش-د.ب.اأ:
قال م�سدر اأمني م�سري اإنه عرث 
ام�س ال�سبت على خمزن متفجرات 
يف مدينة رفح احلدودية مع قطاع 
غزة واإ�سرائيل. واأ�ساف امل�سدر اأن 
من  خملفات  على  يحتوي  املخزن 
اإ�سرائيل،  مييع  اليي�ييسييابييقيية  احلييييروب 
االأمنية  اجلييهييات  تتمكن  مل  فيما 
من �سبط اأي اأ�سخا�س يف حميطه 

اأو على مقربة منه.
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رئي�س الدولة ي�شدر قانونا ب�شاأن تعديل قانون �شعار اإمارة اأبوظبي
يذكر اأن �سعار اأبوظبي ظهر اأول مرة على طوابع الربيد يف 
مطلع العام 1968وقام الفنان وم�سمم الطوابع الربيدية 
عنا�سر  وتتاأ�سل  بت�سميمه.  املحرقي  عبداهلل  البحريني 
العربية.  اجلزيرة  �سبه  وتاريخ  تييراث  يف  الرئي�سية  ال�سعار 
الييدليييييل االإر�سادي  بيياإ�ييسييدار  الييتيينييفيييييذي  املييجييليي�ييس  و�ييسيييييقييوم 
التي  ال�سوابط  مت�سمنا  اأبوظبي  اإميييارة  �سعار  ال�ستخدام 
ا�ستخدام  بها يف حال  التقييد  واجلهات  الدوائر  كافة  على 
امل�ستخدمة  املييييواد  اأو  الت�سميم  حيييييث  ميين  �ييسييواء  اليي�ييسييعييار 
واملواد  الر�سمية  املطبوعات والهدايا  ا�ستخدامه يف  وكيفية 
على  يييوؤكييد  ومبييا  االأمييثييل  اال�ييسييتييخييدام  ل�سمان  الرتويجية 

املكانة الرفيعة ل�سعار اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وؤام:

نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ييسيياحييب  اأ�ييسييدر 
القانون  اأبوظبي  حاكم  ب�سفته  اهلل  حفظه  الييدوليية  رئي�س 
القانون  اأحييكييام  بع�س  تعديل  ب�ساأن   2013 ل�سنة   1 رقييم 
رقم 5 لعام 2010 اخلا�س ب�سعار اإمارة اأبوظبي. ويق�سي 
القانون باأن يكون �سعار اإمارة اأبوظبي يف �سكل �سقر اأ�سفله 
باللونني  علم  جانب  كييل  ميين  ويعلوه  متقاطعان  خنجران 
االأبي�س واالأحمر بينهما الفتة على �سكل م�ستطيل حتمل 
جواز  على  القانون  ون�س  قباب  ثييالث  تعلوه  اأبوظبي  ا�سم 
اأن يكون اإطار ال�سعار باللون الذهبي اأو الف�سي اأو االأ�سود. 

االإ�سراف  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمييانيية  تولت  وقييد 
اإدارة  اأبوظبي وتعمل حاليا على  على تطوير �سعار حكومة 
واملعريف  الثقايف  املييوروث  يعك�س  مبا  وت�سميمه  ا�ستخدامه 
عن�سر  كل  فح�س  ال�سعار  تطوير  مراحل  يف  ومت  لييالإمييارة 
من عنا�سره على نحو �سارم ومبا يعك�س القيمة الرتاثية 
واالأهمية التاريخية له. كما مت اختيار اأحد الفنانني الرواد 
خناجر  وا�ستعارة  لل�سقر  االأويل  املخطط  لو�سع  بالعامل 
نهيان ل�سمان تطبيق  املجموعة اخلا�سة الآل  حقيقية من 
التفا�سيل يف النموذج الرمزي على نحو دقيق االأمر الذي 
انعك�س على اإيجاد توليفة مالئمة لل�سكل واملحتوى ل�سمان 
تطبيق ال�سعار ب�سكل فعال يف خمتلف الو�سائط االإعالمية. 

جامعة ال�شارقة تعقد ور�شة عمل متهيدية مل�شابقة )فكر بالعلوم(
  

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ست�سافت جامعة ال�سارقة ور�سة عمل للم�ساركني يف امل�سابقة العلمية فكر بالعلوم والتي تعقدها موؤ�س�سة 
االمارات لل�سباب يف �سهر اأبريل القادم يف مركز املعار�س بدبي.  وي�سارك يف امل�سابقة اأكرث من 500 طالب 
وطالبة من املرحلة الثانوية من خمتلف مدار�س الدولة باال�سافة اىل نحو ١00 طالب وطالبة من املرحة 
اجلامعية ليقدموا معا اأكرث من ١٧0 م�سروع علمي مت تق�سيمهم ح�سب التخ�س�س لثمانية جمموعات. 
وتهدف الور�سة اإىل تعريف امل�ساركني يف امل�سابقة على كيفية االعداد للم�سابقة و�سروطها والتعليمات 
املتعقلة بالتحكيم.  يذكر اأن جامعة ال�سارقة ت�سرف على النواحي الفنية للم�سابقة مبا يف ذلك ت�سنيف 
امل�ساريع وحتكيمها وحتديد الفائزين.  وقد مت تقدمي العديد من املحا�سرات يف هذا االإطار القاها كال 
لل�سوؤون االكادميية واال�ستاذ  ال�سارقة  نائب مدير جامعة  النعيمي  الدكتور حميد جمول  اال�ستاذ  من 
الدكتور �سباح الكا�س عميد كلية الهند�سة والدكتور ح�سني حممد املهدي نائب عميد كلية العلوم رئي�س 

جلنة التحكيم يف امل�سابقة والدكتور ماهر عمر والدكتور خالد حامد اع�ساء جلنة التحكيم.

رئي�س الدولة يعود اىل ار�س الوطن

زار مهرجان ق�صر احل�صن
حممد بن زايد: اأحالم قادتنا واآبائنا واأجدادنا حتولت اىل حا�شر نعي�شه

ما نفعله اليوم �شيكون �شاهدا على ما �شنعناه ون�شنعه مل�شتقبل هذا الوطن املعطاء

•• العني-وام:

عاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة ب�سالمة 
اهلل وحفظه اىل ار�س الوطن ظهر ام�س بعد زيارة ر�سمية لرتكمان�ستان 
تلبية لدعوة من فخامة الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف رئي�س 
بعالقات  تتعلق  فخامته  مييع  مباحثات  خاللها  اجيييرى  تركمان�ستان 
ال�سعبني  و�سالح  خر  فيه  ملا  البلدين  تربط  التي  وال�سداقة  التعاون 
ال�سديقني ا�سافة اىل تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�سايا ذات 
االهتمام امل�سرتك. واعقب �سموه بعد ذلك بزيارة خا�سة لرتكمان�ستان 

ا�ستغرقت عدة ايام. 
اهلل  حفظه  الييدوليية  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ستقبلي  مقدمة  يف  وكييان 

اأبوظبي ..و�سمو ال�سيخ عمر بن  اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد  زايد 
اآل  �سلطان  بن  زايييد  اأمناء موؤ�س�سة  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خالد  ..و�سمو  واالإن�سانية  لالأعمال اخلرية  نهيان 
نهيان نائب رئي�س جمل�س اإدارة طران االحتاد ..و�سمو ال�سيخ الدكتور 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بيين  �سلطان 
التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  خليفة  بيين  حممد  ال�سيخ  ..و�سمو 
..وال�سيخ الدكتور �سعيد بن حممد اآل نهيان ..ومعايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي .. ومعايل ال�سيخ 
ال�سيخ  ومعايل   .. العامة  االأ�سغال  وزييير  نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان 
اأحمد بن �سيف اآل نهيان .. ومعايل ال�سيخ �سلطان بن طحنون اآل نهيان 
رئي�س هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة .. وال�سيخ هزاع بن طحنون ال 

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اخيياه �ساحب   ..
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ..و�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ..والفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اآل  ال�سيخ حمدان بن زايد  ..�سمو  ا�ستقبال �سموه  امل�سلحة. كما كان يف 
نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية..و�سمو ال�سيخ �سيف بن حممد 
اآل نهيان ..و�سمو ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان ..و�سمو ال�سيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
لالأعمال اخلرية واالإن�سانية ..والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ..و�سمو ال�سيخ طحنون 
بن زايد اآل نهيان رئي�س هيئة طران الرئا�سة ..و�سمو ال�سيخ حامد بن 

نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�سرقية ..و�سعادة الفريق 
الدولة  رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  مكتب  مدير  الفتان  را�سد  م�سبح 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ..
ال�سمو رئي�س  امل�سوؤولني. وعاد برفقة �ساحب  ال�سيوخ وكبار  وعدد من 
الدولة اع�ساء الوفد املرافق الذي ي�سم �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد 
من�سور  ال�سيخ  ..و�سمو  ال�سرقية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
الرئا�سة  �ييسييوؤون  وزييير  اليييوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن 
ال�سمو  اآل نهيان م�ست�سار �ساحب  �سلطان بن حمدان  ال�سيخ  ..ومعايل 
�ساحب  م�ست�سار  ال�سويدي  حربو�س  حممد  ..ومييعييايل  الييدوليية  رئي�س 
ال�سمو رئي�س الدولة ..ومعايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �سوؤون 

الرئا�سة وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني املرافقني ل�سموه.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  �ييسييمييو  اأول  الييفييريييق  قييييام 
حمييمييد بيين زاييييد اآل نييهيييييان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
امليي�ييسييلييحيية ميي�ييسيياء ام�س  ليييليييقيييوات 
احل�سن  ق�سر  مهرجان  بييزيييارة 
من  التا�سع  حتى  ي�ستمر  اليييذي 
بتاريخ  ويحتفي  اجليياري  مار�س 
اإن�ساء ق�سر احل�سن الذي ميتد 

الأكرث من 250 عاما.
وو�ييييسييييط االأهيييييازييييييج واليييليييوحيييات 
نظمت  الييتييي  الييرتاثييييية  الوطنية 
�سارك  احل�سن  ق�سر  �ساحة  يف 
ال�سيوخ  ميييين  عيييييدد  مييييع  �يييسيييميييوه 
العيالة  لييوحيية  اأداء  واملحتفلني 
اليييفيييرق  �يييسيييفيييوف  رددت  حيييييييث 
ال�سعبية الق�سائد الوطنية التي 
واالآباء  نهيان  اآل  بيياأجميياد  تغنت 
مل�ستقبل  قييدمييوه  واالأجيييييداد وميييا 
هذا الوطن عرب احلقب املا�سية 

و�سوال اإىل منجزات احلا�سر.
املعار�س  �ييسييمييوه  تييفييقييد  بييعييدهييا 
�ساحة  يف  املييييقيييياميييية  الييييرتاثييييييييية 
والييتييي عك�ست مالمح  املييهييرجييان 
م�ساهد  حتكي  و�ساملة  متنوعة 
واأمنييييياط احلييييياة الييقييدمييية التي 
عا�سها االآباء واالأجداد يف خمتلف 
ال�سحراوية واحل�سرية  البيئات 
والتي  واليييبيييحيييريييية  والييييزراعييييييييية 

انواع  �ستى  ميين  ا�ستفادتها  اإىل 
يف  والزراعية  احليوانية  الييرثوة 
واملن�سوجات  االقييميي�ييسيية  حييييياكيية 
املاأكوالت  واعييداد  ال�سوف  وغزل 
الرتاثية  االغييييذييييية  واأ�ييييسيييينيييياف 
�سعف  وا�ييييسييييتييييخييييدام  الييييقييييدمييييية 
احل�سر  لييي�يييسييينييياعييية  الييينيييخيييييييل 

واالدوات املنزلية.

خمتلف البيئات ك�سناعة ال�سفن 
واحلبال  اليي�ييسييراعييييية  واليييقيييوارب 
واأدوات ال�سيد البحري واأن�سطة 
بال�سقور  والييي�يييسيييييييد  اليييقييينييي�يييس 
وكيييييالب اليي�ييسييلييوقييي اإ�يييسيييافييية اىل 
و�سيلة  كانت  والتي  االأبييل  ركييوب 
اإن�سان  لييييدى  الييقييدمييية  الييتيينييقييل 

االإمارات.

وتييييبييييادل �ييسييمييوه االأحيييييادييييييث مع 
امل�ساركني  الييعييار�ييسييني  ميين  عيييدد 
�سموه  وتيييعيييرف   .. املييهييرجييان  يف 
ومنتجاتهم  معرو�ساتهم  عييلييى 
ميين االعييمييال اليييييدوييية واحلرف 
�سموه  واأعييييييييرب   .. الييتييقييليييييدييية 
امل�ساركة  بيييهيييذه  �يييسيييعيييادتيييه  عيييين 
واالعتزاز  االنييتييميياء  تعك�س  التي 

ج�سدت نب�س املا�سي الذي يعبق 
االإرادة  وقييوة  والتفرد  باالأ�سالة 
والييعييطيياء الييييذي قييدمييه االوائييييل 
العي�س  �ييسييبييل  اأفييي�يييسيييل  الإيييييجيييياد 

واحلياة الكرمية.
املعرو�سات  عييلييى  �ييسييمييوه  واطييلييع 
الرتاثية ومناذج احلرف اليدوية 
اليييرجيييال يف  اأييييييادي  وميييا �سنعته 

فقرات  ميين  جانبا  �سموه  و�سهد 
الفلكلورية  الييرتاثييييية  الييعييرو�ييس 
والتي تروي مالمح من العادات 
اليي�ييسييائييدة يف خمتلف  والييتييقيياليييييد 
مناطق الدولة والفنون ال�سعبية 
الرتاثية التي توؤدى يف عدد من 
واملنا�سبات  واالحتفاالت  االأعياد 

الوطنية.

اي�سا  واحليي�ييسييور  �سموه  وتييعييرف 
عيييليييى مييييا حييياكيييتيييه اأنييييامييييل املييييييراأة 
وم�سوغات  حلي  من  االإماراتية 
وم�سغوالت زينة املراأة وما اأبدعته 
تراثية  واألب�سة  اأزيييياء  من  يداها 
نيي�ييسييائييييية ونيييقيييو�يييس احليييينيييياء مما 
عك�س روح التميز واالإبييداع الذي 
تتحلى به املراأة االإماراتية اإ�سافة 

والفخر بهوية الوطن وما يزخر 
بييييه تيييراثييينيييا اليييوطييينيييي ميييين تنوع 

وا�سالة وعراقة.
اليوم ن�ستن�سق  اإننا  وقال �سموه: 
عبق التاريخ لن�سرب املثل لالأبناء 
واالأجيال القادمة على اأن اأحالم 
لي�ست  واأجيييدادنيييا  واآبييائيينييا  قادتنا 
نعي�سه  اليييييذي  احليييا�يييسييير  �يييسيييوى 
اأن عييانييوا وبيييذليييوا كييل غال  بييعييد 
و�سلنا  ما  اإىل  ن�سل  كي  ونفي�س 
�سيكون  اليوم  نفعله  ما  واأن  اإليه 
�ساهدا على ما �سنعناه ون�سنعه 
املعطاء.  اليييوطييين  هيييذا  مل�ستقبل 
رافييق �سموه خييالل الييزيييارة �سمو 
ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان 
حممد  بيين  �ييسييرور  ال�سيخ  و�سمو 
ال�سيخ  �سمو  والفريق  نهيان  اآل 
نائب  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين  �سيف 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييييوزراء وزيييير 
الييداخييلييييية و�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حامد 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن 
ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي  عهد  ويل 
حممد بن خليفة اآل نهيان ع�سو 
املجل�س التنفيذي ومعايل ال�سيخ 
اآل نهيان وزير  نهيان بن مبارك 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ومييييعييييايل الييي�يييسيييييييخ �يييسيييليييطيييان بن 
هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة وعدد 

من امل�سئولني .

امل�شاريع التي ينفذها امل�شروع االإماراتي مل�شاعدة باك�شتان تكت�شي بحلة بي�شاء من الثلوج
•• �شوات- وام:

التي  االإماراتية  امل�ساريع  اكت�ست 
ينفذها امل�سروع االإماراتي مل�ساعدة 
باك�ستان  جمهورية  يف  باك�ستان 
االإ�يييسيييالمييييييية بييحييليية بييييي�ييسيياء من 
العام  هييذا  ت�ساقطت  التي  الثلوج 
على املناطق التي نفذت فيها هذه 
امل�ساريع ثلوج بي�ساء كنقاء قلوب 
و�سعبها  الر�سيدة  االإمييارات  قيادة 
املعطاء متثل �سورة حقيقة بلون 
الييعييلييم االإميييياراتييييي كييعيينييوان ومثل 
ليينييهييج االإمييييييارات االإنيي�ييسيياين جتاه 

ال�سعوب الفقرة واملحتاجة.

اأبناء هذه املناطق ظروفا معي�سية 
اأفيي�ييسييل مييين االأعييييييوام املييا�ييسييييية يف 
ال�سحية  اخليييييدميييييات  جمييييييياالت 
ال�ساحلة  املييييياه  وتييوفيير  والتعليم 
لييليي�ييسييرب حييتييى ميينييازلييهييم وجييييودة 
ت�ساعد  الييتييي  واجليي�ييسييور  اليييطيييرق 
ب�سهولة  واحليييركييية   التنقل  عييلييى 

وي�سر.
االإماراتية  امل�ساريع  حققت  لقد 
التنموية واالإن�سانية التي اأجنزها 
مل�ساعدة  االإمييييييياراتيييييييي  امليييي�ييييسييييروع 
تغيرا  املناطق  هييذه  يف  باك�ستان 
التحتية  اليييبييينييييييية  يف  جييييوهييييريييييا 
االحتياجات  واأ�ييسييعييب  اأهييم  ولبت 

وهييييو اليينييهييج اليييييذي تيي�ييسيير عليه 
ب�ساحب  ممثلة  الر�سيدة  القيادة 
اآل  زايييد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة ، حفظه اهلل، 
باإذن  له  املغفور  مل�سرة  ا�ستكماال 
اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان  ، طيب اهلل ثراه.
فييفييي مييو�ييسييم اليي�ييسييتيياء لييهييذا العام 
التي  التنموية  امل�ساريع  وبف�سل 
�ساحب  بتوجيهات  تنفيذها  مت 
اآل  زايييد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة ، حفظه اهلل، 
يف اإقليم خيرب بختونخو ومناطق 
يعي�س  وباجور  وزير�ستان  جنوب 

تعترب  حيث  الأهاليها  االأ�سا�سية 
نيييفيييذت يف قطاع  اليييتيييي  امليي�ييسيياريييع 
م�سروعا  وعددها53  الييتييعييليييييم 
ميييا تقدمه  عييلييى  االأميييثيييلييية  اأبييييييرز 
العربية  االإمييييارات  دوليية  م�ساريع 
الفقرة  ال�سعوب  الأبيينيياء  املتحدة 
ايجابية  م�ساهمة  من  واملحتاجة 
يف دعم القطاع التعليمي وت�سجيع 
موا�سلة  عييلييى  واليييطيييالب  االآبييييياء 
ن�سبة  ميييين  والييتييقييليييييل  الييتييعييليييييم 
االأمية واجلهل لقد نقلت املدار�س 
الطالب  اجلييييديييييدة  االإميييياراتييييييييية 
والييطييالييبييات ميين مييدار�ييس اخليام 
اإىل  العراء  املفتوحة يف  واملييدار�ييس 

ميييدار�يييس حييديييثيية بييكييل �ييسيييء من 
مباين وجتهيزات ومعدات واأمنت 
حتى  للتعليم  املثالية  البيئة  لهم 
اأ�ييسييد الييظييروف اجلييوييية ق�سوة  يف 
اجلبال  وبييني  واليييييوم   . و�سعوبة 
تتاألق  الكثيفة  والثلوج  ال�ساهقة 
امل�ساريع االإماراتية املتو�سحة بعلم 
ملا  باهية  �سورة  لت�سكل  االإميييارات 
قدمته االيادي البي�ساء ل�ساحب 
اآل  زايييد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة ، حفظه اهلل 
اإن�سانية �ستظل خالدة  من ب�سمة 
جمهورية  اأبيينيياء  وقلوب  عقول  يف 
باك�ستان االإ�سالمية الأمد طويل. 
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واخلرباء  اجلييائييزة  اأميينيياء  جمل�س  اأع�ساء  عيين  بالنيابة  �سموه  وهيينيياأ  االأ�ييسييري. 
واال�ست�ساريني والنخب العاملة يف جمال الرتابط االأ�سري باجلائزة وقال ارفع 
ل�سموه كل التقدير والتهاين اخلال�سة وانه تكرمي رفيع اىل مقام ارفع . واكد 
الظاهري ان جائزة االأ�سرة العربية تعد اجنازا رائدا و�ساحة للتناف�س ال�سريف 
للعمل  واملييعييززة  الييداعييميية  واملوؤ�س�سات  االأفييييراد  لكل  جييديييدا  ميدانا  باعتبارها 
االأ�سري اخلال�س ال �سيما ان االأ�سرة العربية تعاين من العديد من التحديات 
املوؤ�س�سات  جميع  مع  والتعاون  اجلييائييزة  دعييم  اىل  ودعييا  وامل�سكالت.  والق�سايا 
م�ساحة  اإيييجيياد  اأبييرزهييا  من  والتي  اجلييائييزة  اأهيييداف  لتحقيق  العربية  االأ�سرية 
للتناف�س ال�سريف بني القيادات العربية واملوؤ�س�سات العربية والقنوات واملحطات 
والتاأكيد  االأ�ييسييري  للرتابط  خدمة  العربي  الييوطيين  يف  تعمل  التي  وال�سحف 
على الدور الريادي والفاعل واملوؤثر لالأ�سرة العربية من خالل طرح م�سروع 
االأ�سرة  منظمة  دور  وابيييراز  العربية  باالأ�سرة  االهتمام  يييرثي  خييالق  ح�ساري 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى 
ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة للنهو�س 
باالأ�سرة االإماراتية والتي بف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل ثم جهود �سموها احتلت 
مكانة متميزة بني الدول املتح�سرة واملعززة للعمل االأ�سري اخلالق وال�سواهد 
والتي  العربية  االأ�سرة  باإطالق منظمة  �سعادته  واعييرب عن  على ذلك عديدة. 
ان ح�سول  وقييال  العربية.  االأ�ييسييرة  لها جائزة  االإميييارات مقرا  دوليية  تتخذ من 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
األقا  الداخلية على اجلائزة جائزة الرتابط االأ�سري واالأمن االجتماعي زادها 
اأهله  اخلال�س القى  التكرمي  هذا  ان  ..موؤكدا  عالية  و�سفافية  وبعدا ح�ساريا 
خا�سة ان �سموه قدم وطرح العديد من الربامج واملبادرات وامل�سروعات البناءة 
والهادفة والتي ارتقت و�سمت بالثقافة االأ�سرية ووفرت االأمن واالأمان لالأ�سرة 
وجعلتها يف حا�سنة اال�ستقرار املجتمعي من خالل برامج معززة لالأمن واالأمان 

•• ال�شارقة-وام: 

اأكد �سعادة اأحمد �سبيب بن هالل الظاهري مدير عام موؤ�س�سة زايد لالأعمال 
اأمناء جائزة االأ�سرة العربية املنبثقة  اخلرية واالإن�سانية نائب رئي�س جمل�س 
عن منظمة االأ�سرة العربية ان دولة االإمارات العربية املتحدة منذ فجر نه�ستها 
على يدي باين اإمارات اخلر ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل قدمت 
اأمنوذجا منفردا لدعم وتعزيز اآفاق العمل االأ�سري اخلالق. كما اكد انه وعلى 
خطى زايد اخلر رحمه اهلل �سارت دولة االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات دعما 
وتعزيزا لالأ�سرة االإماراتية والنهو�س بها. وا�ساد الظاهري بجهود اأم االإمارات 

العربية باعتبارها املوؤ�س�سة العربية الوحيدة التي تعنى ب�سوؤون وق�سايا وهموم 
والربامج  وامل�ساريع  االأفكار  من  العديد  وا�ستقطاب  العربي  الوطن  يف  االأ�سر 
ربط  اإىل  ..اإ�سافة  العربية  لالأ�سرة  االأ�ييسييري  االأمييان  تعزيز  اأجييل  من  الهادفة 
كافة املوؤ�س�سات والهيئات التي تعنى ب�سوؤون االأ�سرة العربية يف منظومة واحدة 
للتفاكر والت�ساور يف التحديات التي تواجه االأ�سرة العربية. واكد �سعادة احمد 
اأن االأ�سرة هي خط الدفاع املجتمعي االأول والنواة  �سبيب بن هالل الظاهري 
كافة  وتعزيز  والتجرد لدعم  والعمل  ال�سعي  ينبغي  ولذلك  املجتمع  االأوىل يف 
املتكامل. ودعا اىل اهمية قيام  االأعمال واملبادرات لتحقيق اال�ستقرار االأ�سري 
املوؤ�س�سات اخلرية ورجال االعمال البارزين يف االمارات والدول العربية بدعم 
اجلائزة لتمكينها من اأداء ر�سالتها واهدافها النبيلة لالأ�سرة العربية ا�سافة اىل 
دعم املنظمة وكافة منظمات املجتمع املدين التي تعمل يف حقل االأ�سرة واملجتمع 

كونها تعتمد املناهج العلمية يف اإي�سال ر�سالة االأ�سرة اىل املجتمع. 

بعد 11 �شهرا.. الهيئة ت�شتجيب ملا ن�شرته »الفجر« وتوجه باإزالة اخلزان القدمي باأم القيوين

الظاهري: ح�شول �شيف بن زايد على جائزة منظمة االأ�شرة العربية للرتابط االأ�شري تكرمي القى اأهله

املواطنون ي�شكلون 30 % من خريجي التعليم العايل بدبي والعلوم الفيزيائية مل ت�شجل حالة تخرج

 ••  اأم القيوين – حم�شن را�شد 

باإزالة  وجهت الهيئة االحتادية بدبي موؤخرا 
خزان املياه القدمي ، الواقع يف الطريق املتجه 
بعد   ، املييعييال  را�ييسييد  ال�سيخ  لييه  املغفور  لق�سر 
�سنوات طويلة من ت�سييده ، وكان خارج نطاق 
اخلييدميية ميينييذ �ييسيينييوات طيييوال اأييي�ييسييا ، وكانت 
جريدة الفجر قد تناولته باالإ�سارة يف نهاية 
اأبريل العام 2012  اأي منذ 11 �سهرا ، وكذا 
العام  تنفيذه  مت  الييذي  اأي�سا  الراعفة  خييزان 
وبتكلفة   ، جالون  األف   500 ب�سعة   2008
كيييان خارج  اأنييييه  اإال   ، 4 ميياليييني درهييييم  نييحييو 
نطاق اخلدمة اأي�سا حتى تناولتهما اجلريدة 
بالن�سر اأبريل املا�سي ، الفتة اإىل اأن اخلزانني 

اأمييييييوال وخدمات  ييييعيييدان هييييدرا �ييسييائييعييا مييين 
، وطالبت اجلريدة حينها،  الهيئة االحتادية 
اأو   ، للعمل  وعييودتييه  لل�سيانة  اإخ�ساعه  اإميييا 

اإزالته وت�سجر الدوار القائم به اخلزان.
الفجر  بييه  طالبت  مبييا  وقنيييياعة  وا�سييييتجابة 
الهيئة  وجيييهيييت   ، تييقييريييبييا  �ييسييهييرا   11 ميينييذ 
، وبداأ العمل  باإزالته  االحتادية بدبي موؤخرا 
يف اإزاليييية اخلييييزان ميينييذ اأيييييام ، والييييذي تعارف 
اأهييايل االإمييارة على اأنه دوار اخلييزان الكبر ، 
االإزالة  اأعييمييال  بر�سد  الفجر  عد�سة  وقامت 
اأنه  بالهيئة  م�سئولة  م�سادر  ك�سفت  بعدما   ،
مببالغ  �سكراب  بيعه  مت  قييد  يكون  اأن  يتوقع 
تكلف  اليييذي  باملاليني  باملقارنة  جييدا  زهيييييدة 

اإن�ساوؤه حينها. 

•• دبي- الفجر 

املعرفة  هيييييئيية  لييييي  تيييقيييريييير  اأظييييهيييير 
موؤخرا  بييدبييي  الب�سرية  والتنمية 
خريجي  ميييين   30% اأن  عيييين   ،
دبي  اإمييييييييارة  الييييعييييايل يف  الييتييعييليييييم 
العام  �سهد  ، حيث  املييواطيينييني  ميين 
الدرا�سي 2011-2012 تخريج 
2721 مواطنا ومواطنة ، بزيادًة 
اأعييييييييييداد اخليييرييييجيييات  طييفيييييفيية يف 

التعليم، وكان هناك عدد قليل جداً 
من اخلريجني )12( يف تخ�س�س 
يتم  مل  فيما  وال�سيافة،  ال�سياحة 
جمال  يف  تخرج  حالة  اأي  ت�سجيل 

العلوم الطبيعية والفيزيائية. 
اإدارة  تخ�س�س  اأن  التقرير  واأفييياد 
التخ�س�سات  اأكيييرث  ميين  االأعيييميييال 
الطلبة  بيييني  انييتيي�ييسيياراً  الييدرا�ييسييييية 
ومع   ،)36%( بن�سبة  املواطنني 
ذليييييك، فييهيينيياك عييييدد ميييتيييزاييييد من 

برامج يف تخ�س�س الهند�سة )26 
طالبة(.

ووفقا للتقرير بلغ العدد االإجمايل 
ليييليييخيييرييييجيييني ميييييين ميييوؤ�يييسييي�يييسيييات 
و139  اآالف   9 الييعييايل  التعليم 
الدرا�سي  الييعييام  يف  وطالبة  طالباً 
ذلك  و�ييسييهييد   ،  2012/2011
الييييعييييام زييييييييادة بيي�ييسيييييطيية يف اأعييييييداد 
الذكور  الييطييلييبيية  مييين  اخلييريييجييني 
باأعداد  مييقييارنيية   )54%( بن�سبة 

املواطنات )%52( عن املواطنني 
.)48%(

 61%( اخلريجني  معظم  وجيياء 
اإدارة  تخ�س�س  يف   )1652 اأي 
2012، مقابل  العام  االأعييمييال يف 
تيييخيييرجيييوا   )254 اأي   9%(
املعلومات  تييقيينييييية  تييخيي�ييسيي�ييس  يف 
وح�سل  الييهيينييد�ييسيية،  يف  و)205( 
135( على �سهاداٍت يف  %5 )اأي 
ميدان الطب و%3 اأي )82( يف 

وال�سيافة  ال�سياحة  درا�سة  اختار 
والعلوم  وطييياليييبييية(  طييالييبيياً   29(
الطبيعية والفيزيائية )40 طالباً 
جداً  قليٌل  عدٌد  ويدر�س  وطالبة(، 
الذكور  االإميياراتيييييني  الطلبة  ميين 
الرتبية  تييخيي�ييسيي�ييسييات  يف  بيييراميييج 
والطب  طييييييالب(   9( والييتييعييليييييم 
طالب(،   27( ال�سحية  والييعييلييوم 
قييلييييياًل جداً  عيييييدداً  هيينيياك  اإن  كييمييا 
من الطالبات االإماراتيات يدر�سن 

مبيدان  يلتحقون  الييذييين  الطلبة 
واالإعيييييييييالم   )13%( الييييقييييانييييون 
والت�سميم )%12(، ووقع اختيار 
االإماراتيني  الطلبة  ميين  الييعييديييد 
املعلومات  تقنية  تخ�س�سات  على 
يف   ،)4%( والييهيينييد�ييسيية   )5%(
اليييتيييحيييق عييييييدٌد قييليييييل منهم  حييييني 
والتعليم  الييرتبييييية  بييتييخيي�ييسيي�ييسييات 
ال�سحية  والعلوم  والطب   )2%(
)%2(، ف�ساًل عن عدٍد قليٍل جداً 

 ،)46%( االإنيياث  من  اخلريجات 
%8 يف  وبلغت هذه الزيادة ن�سبة 
مقارنة  عموماً  اخلريجني  اأعيييداد 
املن�سرم،  الييييدرا�ييييسييييي  الييييعييييام  مييييع 
وحييييي�يييييسيييييل مييييعييييظييييم اخلييييريييييجييييني 
عييلييى درجييية الييبييكييالييوريييو�ييس، فيما 
منهم   )3،284(  36% ح�سل 
املاج�ستر،  درجة  على  اخلريجني 
درجة  على  خريجني   10 وح�سل 

الدكتوراه.

ح�صب تقرير �صادر عن املركز الوطني للإح�صاء

م�شاركًا ي�شتفيدون من الربنامج التدريبي لعام 2012  1077
ال�شويدي: ملتزمون بتنمية وبناء القدرات واملوارد الب�شرية املواطنة يف جمال االإح�شاءات الر�شمية

لالإح�ساء  الوطني  املركز  اأعلن 
عن تنفيذ 31 برناجماً تدريبياً، 
متدرباً   1077 منها  ا�ييسييتييفيياد 
نييظييمييهييا ونييفييذهييا مركز  واليييتيييي 
التابع  االإحييي�يييسيييائيييي  اليييتيييدرييييب 

للمركز خالل عام 2012.
را�يييسيييد خمي�س  �يييسيييعيييادة  واأ�ييييسييييار 
املركز  عيييييام  ميييديييير  الييي�يييسيييوييييدي 
اأن  اإىل  ليييالإحييي�يييسييياء،  اليييوطييينيييي 
عززت  التدريب  مركز  اإجنيييازات 
من مكانته ودوره على م�ستوى 
باعتباره  وخيييارجيييهيييا،  الييييدوليييية 
القدرات  لييبيينيياء  ر�ييسييمييي  ميي�ييسييدر 

اال�سرتاتيجي  لييلييهييدف  ا�يييسيييتييينييياداً  االإحيي�ييسييائييييية، 
الفنية  واملعارف  القدرات  ببناء  واملتمثل  للمركز، 
دولة  يف  الر�سمية  االإحيي�ييسيياءات  الإنييتيياج  الييالزميية 
االإمارات العربية املتحدة، حيث �ساهمت االأن�سطة 
املنجزة يف رفع قدرات ومعارف العاملني يف املركز 
وكذلك يف املوؤ�س�سات واجلهات التي ت�سكل مكونات 
النظام االإح�سائي يف الدولة، اإىل جانب الع�سرات 
مييين امليييتيييدربيييني اليييذيييين ا�يييسيييتيييفيييادوا مييين خدمات 
العربية  والييدول  التعاون  جمل�س  دول  من  املركز 
التدريبي  الربنامج  اأن  �سعادته  مييوؤكييداً  االأخيييرى، 
راعى متطلبات بناء القدرات االإح�سائية، وكذلك 
لدى  االإح�سائية  والثقافة  الوعي  ن�سر  مو�سوع 
امل�ستفيدين، وتعزيز ا�ستخدام االأرقام االإح�سائية، 
من خالل اأن�سطة خم�س�سة مل�سادر وم�ستخدمي 
واجلدول  اأييي�ييسيياً،  الييدوليية  م�ستوى  على  البيانات 
التايل يلخ�س اأهم االإجنازات:الربع االأول 2012 
عدد االأن�سطة التدريبية 9 وعدد امل�ستفيدين 48 
اليييثييياين عدد  اليييربيييع  171 ويف  املييتييدربييني  وعييييدد 
 43 امل�ستفيدين  وعيييدد   8 الييتييدريييبييييية  االنيي�ييسييطيية 
وعدد املتدربني 194 اأما الربع الثالث فبلغ عدد 
امل�ستفيدة  اجلهات  وعييدد   2 التدريبية  االأن�سطة 

فبلغ عددهم  املتدربني  اأمييا   22
67 متدربا .. ويف الربع االآخر 
عيييدد  بيييييغ   2012 اليييييعيييييام  مييييين 
12 ن�ساطا  التدريبية  االأن�سطة 
وعدد   47 امليي�ييسييتييفيييييدييين  وعييييدد 

املتدربني 645 متدربا . 
وعييييلييييى مييي�يييسيييتيييوى تييييوزيييييع عيييدد 
املييي�يييسيييتيييفيييييييديييين مييييين الييييربامييييج 
للمركز  التدريبية  واالأنيي�ييسييطيية 
�سهد  فقد   ،2012 عييام  خييالل 
ملحوظاً  ارتفاعاً  الييرابييع  الربع 
مييقييارنييًة بييبيياقييي االأربيييييياع، وذلك 
الت�ساع ن�ساط املركز على �سعيد 
التعاون مع اجلامعات وزيادة االأن�سطة املخ�س�سة 
لطلبة اجلامعات واملدار�س اأي�ساً، حيث ا�ستفاد من 
االأكادميي  للمجتمع  املوجهة  التدريبية  االأن�سطة 

نحو 300 طالب وطالبة.

بناء القدرات الإح�صائية للموارد الب�صرية 
املواطنة

والور�س  الييييدورات  اأن  ال�سويدي  �ييسييعييادة  واأ�ييسيياف 
التدريبية التي نظمها مركز التدريب االإح�سائي 
خالل عام 2012 ا�ستندت اإىل امل�سارات التدريبية 
التدريب  مييركييز  ا�ييسييرتاتيييييجييييية  تت�سمنها  الييتييي 
بناء  جمييال  يف  تراكمي،  ب�سكل   2013-2011
�ساهمت يف متكني  حيييييث  االإحيي�ييسييائييييية،  اليييقيييدرات 
امل�ساركني من التعرف ب�سكل اأو�سع على مو�سوعات 
االإح�ساء، واحلفاظ على حداثة الربامج واخلربات 
االإح�سائية، وتنظيم وتو�سيع اآليات وبرامج تبادل 
النظام  الييعييامييلييني يف  بيييني  وتييعييميييييمييهييا  اخليييييربات 
االإح�سائي يف الدولة، من جانب اآخر فقد �سملت 
االإح�ساءات  املركز  يف  املنفذة  التدريبية  االأن�سطة 
الر�سمية التحليل االإح�سائي-املنهجيات واجلودة 
العامة  االإح�سائية-املهارات  االإح�سائية-التوعية 

للموظف.
دور التدريب يف تعزيز الوعي االإح�سائي

االإح�سائي  الييتييدريييب  مييركييز  اأن  �ييسييعييادتييه  واأكيييييد 
التدريبية  لالأن�سطة  تنويعه  خييالل  وميين  �ساهم 
الثقافة  االإح�سائي ون�سر  الوعي  يف عملية تعزيز 
اإىل  اإ�ييسييافييًة  اليييدولييية،  عييلييى م�ستوى  االإحيي�ييسييائييييية 
اال�ستفادة  بهدف  االإقليمية  اجلييهييات  مييع  تعاونه 
ثقافة  لتعزيز  الناجحة،  والتجارب  اخلييربات  من 
من  ا�ستخدامها  وزييييادة  بها،  واملييعييرفيية  االإحيي�ييسيياء 
باأن  للقناعة  تيياأكيييييداً  واجلييمييهييور،  املهتمني  قييبييل 
اتخاذ  لعملية  مدخالت  هي  االإح�ساء  خمرجات 
القناة  هو  التدريب  واأن  ال�سيا�سات،  ور�سم  القرار 
ولذلك  الييغيياييية،  هيييذه  لتحقيق  تيينييظيييييميياً  االأكييييرث 
تدريبية  اأن�سطة   5 نحو  التدريب  مركز  خ�س�س 
وا�ستخدام  الييتييعييرف  ميين  امليي�ييسييتييخييدمييني  لتمكني 
�سمن  وخ�س�س  الر�سمية،  االإح�سائية  االأرقييييام 
لتمكني  االإح�سائية  بيياجلييودة  يت�سل  ما  اأن�سطته 
اجلودة  مييعيياييير  حتقيق  ميين  لييلييبيييييانييات  املنتجني 
االإح�سائية، اآخذاً يف االعتبار احتياجات ومتطلبات 
تدريبية  اأن�سطة  تنفيذ  مت  وكذلك  امل�ستخدمني، 
بالتن�سيق  ال�سجلية  البيانات  مل�سادر  خم�س�سة 
اليييعيييالقييية، وقييييد �ييسيياهييمييت تلك  ميييع اجليييهيييات ذات 
االأن�سطة يف تطوير قدرات امل�ستخدمني للبيانات 
الوعي والثقافة االإح�سائية،  االإح�سائية، وتعزيز 
اتخاذ  يف  كمدخل  االإحيي�ييسيياءات  ا�ستخدام  واأهمية 
واملن�ساآت  واالأ�سر  االأفييراد  م�ستوى  على  الييقييرارات 
االإح�سائي  الرقم  العتماد  و�ييسييواًل  االقت�سادية، 
م�ستوى  على  ال�سيا�سات  لبناء  كاأ�سا�س  الر�سمي 

كافة اجلهات داخل الدولة. 

جودة الربامج التدريبية 
اأن الربامج  ال�سويدي  اأكييد �سعادة  اآخيير  من جانب 
الييتييدريييبييييية امليينييفييذة ميين قييبييل املييركييز ت�ستمل على 
خالل  التدريبي  للن�ساط  منهجية  تقييم  عملية 

مبا  التدريبية،  االأن�سطة  كافة 
عليها  املتعارف  العنا�سر  ي�سمل 
يف تقييم التدريب، للتعرف على 
التدريب،  قبل  املتدربني  قدرات 
وم�ستوى  الييييتييييدريييييب،  واأثييييينييييياء 
املقدمة،  الييتييدريييبييييية  اخلييدمييات 
م�ستويات  تييييعييييزيييييز  وكيييييذليييييك 
اال�ستفادة من التدريب يف مكان 
العمل الحقاً، بغر�س زيادة االأثر 
عمل  حيث  للتدريب،  االإيجابي 
املييركييز خييالل عييام 2012 على 
تعزيز فل�سفة ومنهجية تدريب 
مبو�سوع  االهييتييمييام  اإىل  ت�ستند 

التطبيقات والتدريب العملي للم�ساركني، باعتبار 
للقدرات  ومنظم  خمطط  بيينيياء  هييو  الييتييدريييب  اأن 
باجلانب  االرتقاء  اإىل  اإ�سافة  واملعارف،  واملهارات 
التعاريف  ييي�ييسييمييل  اليييتيييدرييييب مبيييا  مييين  الييينيييظيييري 
القدرات  يييخييدم  و مبيييا  وامليينييهييجيييييات،  واملييفيياهيييييم 

التطبيقية لدى امل�ستفيدين. 
ويف هذا االطار اأ�سار ال�سويدي اإىل اأن تعظيم اأثر 
فيها  يعمل  الييتييي  املوؤ�س�سة  على  يعتمد  الييتييدريييب 
ونقل  توطني  متابعة عملية  خييالل  ميين  املييتييدرب، 
الفريق،  اأع�ساء  باقي  اإىل  املييتييدرب  من  اخلييربات 
عمله،  مييكييان  يف  لها  العملي  التطبيق  ومييبييا�ييسييرة 
املبا�سرين  امليي�ييسييوؤولييني  ميين  متابعة  يتطلب  وهيييذا 
لتحويل املعرفة التدريبية اإىل اإجراءات وخطوات 
�سمن عملية االإنتاج، بهدف رفع جودتها وكفاءتها 

وتعظيم عوائدها على املوؤ�س�سة. 
من  ا�ستيفاوؤها  مت  الييتييي  التقييم  ليينييميياذج  ووفييقيياً 
ومتدربني(،  )مدربني  املركز  برامج  يف  امل�ساركني 
الربامج  مييالءميية  التقييمات  هيييذه  نييتييائييج  اأكييييدت 
من  بيياملييزيييد  ومطالبتهم  املييتييدربييني،  الحييتييييياجييات 
الييتييدريييب الييعييمييلييي، بيياال�ييسييتييفييادة ميين الربجميات 
التطبيقية، وخا�سة يف جمال التحليل االإح�سائي، 

االقت�سادية  الييتييوقييعييات  وبييينييياء 
ال�سكان،  واإ�سقاطات  وتقديرات 
املركز  �ييسيييييقييوم  تييو�ييسييييية  وهيييييي 
بييهييا �سمن  الييكييبيير  بيياالهييتييمييام 
بييييرنيييياجمييييه الييييتييييدريييييبييييي خيييالل 

الفرتات املقبلة.

التوا�صل املوؤ�ص�صي لبناء 
القدرات الإح�صائية

واأ�ساف �سعادة ال�سويدي اإىل اأن 
مركز التدريب ي�سعى اإىل تقدمي 
متخ�س�سة  تييدريييبييييية  خيييدميييات 
وعالية اجلييودة، ويف �سبيل ذلك 
مع  بالتوا�سل  لالإح�ساء  الوطني  املركز  قام  فقد 
اجلهات ذات العالقة بالنظام االإح�سائي يف الدولة 
احتياجاتهم  وح�سر  مقرتحاتهم  من  لال�ستفادة 
املقرتحات واالحتياجات  �ساهمت  التدريبية، وقد 
الواردة من تلك اجلهات يف بناء الربنامج التدريبي 
للفرتة  تطويره  مت  الذي  االإح�سائية  لالأغرا�س 
املوؤ�س�سات  اأهيييم  مييع  والتن�سيق   2013-2011
االإقييليييييمييييية والييدولييييية واال�ييسييتييفييادة ميين عالقات 
الييتييعيياون الييتييي اأنيي�ييسيياأهييا املييركييز، وخييا�ييسييًة االأمانة 
الربنامج  لتنفيذ  التعاون،  جمل�س  لييدول  العامة 
التدريبي وامللتقى االإقليمي حول منهجيات قيا�س 
التعاون مع )االإ�سكوا(  املييراأة، وكذلك  العنف �سد 
وبناء  الييقييومييييية،  احليي�ييسييابييات  تطبيقات  جميييال  يف 
الطاقة  واإح�ساءات  واال�ستخدام،  العر�س  جداول 
لالألفية،  االإمنيييائييييييية  االأهييييييداف  تييقييرييير  واإعييييييداد 
الدويل،  االإح�سائي  املعهد  مع  التن�سيق  وكذلك 
الربنامج  �سمن  االإمييييارات  جامعة  مييع  والييتييعيياون 
االإح�ساء  وخريجي  الطلبة  لتدريب  التطبيقي 
من اجلامعة، وجامعة ال�سيخ حمدان بن حممد، 
يف  الييرائييدة  اجلامعة  جتربة  من  اال�ستفادة  ب�ساأن 

جمال التعليم والتدريب االلكرتوين.

بــرامــج  ت�صميم 
مهنية  تدريبية 
مـــتـــخـــ�ـــصـــ�ـــصـــة 
للتطبيق  ت�صتند 
واحـــتـــيـــاجـــات 
املــ�ــصــتــفــيــديــن

اإقليمية  ــراكــة  �ــص
وتعاون مع املوؤ�ص�صات 
وا�صتثمار  الدولية 
لـــلـــمـــوارد املــتــاحــة 
تعظيم  اأجـــــل  مـــن 
ــتــدريــب عـــوائـــد ال

خلل اإزالة اخلزن
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اإعــــــــــلن
ال�سيييييادة/وار�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN 1053779:تك الهند�سية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10730 بتاريخ 2013/3/3   

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/�سالون 
 CN 1225854:الزمردة الزرقاء للرجال رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10730 بتاريخ 2013/3/3   

اإعــــــــــلن
ال�سيييييادة/�ساي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN 1293472:فله بالزعفران رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10730 بتاريخ 2013/3/3   

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/عيون الظفرة للمقاوالت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1154568 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١
تعديل ا�سم جتاري:من/عيون الظفرة للمقاوالت العامة

AYOON AL DHAFRA GENERAL CONTRACTING

اىل/ عيون ال�سحراء لل�سيانة العامة
AYOON ALSAHRAH GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )432990١(
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4١00002(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10730 بتاريخ 2013/3/3   

اإعــــــــــلن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�سادية بان ال�سيييييادة/موؤ�س�سة اجلبانة للمقاوالت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1101577 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 3*١ اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة اجلبانة للمقاوالت العامة
اىل/ موؤ�س�سة اجلبانة لل�سيانة العامة

AL JABANA GEN MAINT. EST
دائرة  الغربية  املنطقة  اجلبانة  ليوا  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
البلديات والزراعة رقم االر�س 35-36 ال�سناعية اىل املنطقة الغربية ليوا 

يثي ار�س رقم 2٧ حمل رقم 229
تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )432990١(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4١00002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرقم : ١505
با�سم:�سركة اك�سلنت لتجارة مواد البناء واملواد العازلة

وعنوان:ال�سارقة ، ال�سناعية ١١ ، خلف �سارع ال�سارقة الدائري.
وامل�سجلة حتت رقم:)١686( بتاريخ: ١١/١995/4

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 20١3/8/١5 وحتى تاريخ: ١4/2023/8

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

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

بتاريخ :20١2/2/٧م املودعة حتت رقم : ١6895١ 
Gulf Pearl با�سم:لوؤلوؤ اخلليج

وعنوان:دبي ، العنوان: دبي ، االمارات �س.ب: 966٧8 ، هاتف: 23953١8 ، فاك�س: 23953١9   
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

االرز.
الواقعة بالفئة :30

و�سف العالمه:العبارة لوؤلوؤ اخلليج Gulf Pearl باحرف التينية وعربية باللغة . 
اال�سرتاطات:ال يوجد .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية : 

بتاريخ :20١2/٧/2م املودعة حتت رقم : ١٧6١92 
بتاريخ: / / 20١0م امل�سجلة حتت رقم: 

با�سم:�سيناك�سز �سافيتو
وعنوان:م�سفح ايكاد ، �س.ب: ١١١902 ، هاتف: 025506555 ، فاك�س: 025506444   

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
بالط ا�سمنت مواد ال�سقة للبالط.

الواقعة بالفئة :١9
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية:)( - ) / / 200م(

اال�سود  باللون   SYNAXIS SAVETO العالمة من  ال�سابق: تغر  الن�سر  بعد  الطلب  التعديالت على 
building finishing materials على ي�سار  VETONIT باللون اال�سود يتبعها كلمة  ا�سفلها كلمة 
ال�سكل مكعب ازرق بداخله حرفني )�س( و )اأ( باللغة العربية مت�سلني باللون االبي�س يعلوه مكعب �سغر 

باللون االزرق الغامق ومكعب �سغر باللون االزرق الفاحت.
العالمة اجلديدة: مت ازالة كلمة vetonit من ال�سعار.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية : 

بتاريخ :20١2/٧/2م املودعة حتت رقم : ١٧6١9١ 
بتاريخ: / / 20١0م امل�سجلة حتت رقم: 

با�سم:�سيناك�سز �سافيتو
وعنوان:م�سفح ايكاد ، �س.ب: ١١١902 ، هاتف: 025506555 ، فاك�س: 025506444   

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
مواد ت�سطيبات املباين املت�سمنه بالط وا�سمنت ومواد ال�سقة للبالط .

الواقعة بالفئة :١9
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية:)( - ) / / 200م(

التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: تغر العالمة من �سيناك�سز �سافيتو باللون اال�سود ا�سفلها كلمة 
مت�سلني  بالعربية  وااللييف  ال�سني  حرفني  بداخله  ازرق  مكعب  ال�سكل  ميني  وعلى  اال�سود  باللون  فيتونيت 

باللون االبي�س يعلوه مكعب �سغر باللون االزرق الغامق ومكعب باللون االزرق الفاحت.
العالمة اجلديدة: مت ازالة كلمة فيتونيت من ال�سعار.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
NATURAL N NATYRAL : بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

بتاريخ :20١١/8/8م املودعة حتت رقم : ١6089١ 
با�سم:�سركة القداح العاملية للتجارة

وعنوان:دبي ، ديرة ، نايف.   
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

زيت حمرك ، زيت فرامل ، �سحوم معدنية.
الواقعة بالفئة :الرابعة

 . NATURAL N NATYRAL و�سف العالمه:عبارة عن كلمتني مت�سابهتني ويتو�سطهما حرف
اال�سرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

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

بتاريخ :20١١/2/٧م املودعة حتت رقم : ١528١8 
با�سم:�س.ال�ساهني للمفرو�سات ذ.م.م     

وعنوان:عجمان ، �س.ب:١439١ ، االمارات العربية املتحدة.   
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

بطانيات لال�سره ، اغطية لال�سرة.
الواقعة بالفئة :24

و�سف العالمه: الالتينية باال�سود فوق خلفية �سفراء داخل م�ستطيل احمر وعند البداية والنهاية فرا�سة 
 . HONEYMOON

اال�سرتاطات: .
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

والعالمات  الرتجمة  خلدمات  لطايفة  /�سو�سن  الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
التجارية بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: ١6 /5 /  20١١ م املودعة حتت رقم :  ١5٧289 
بتاريخ:  // 2003م                  امل�سجلة حتت رقم :   

با�سييم: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
وعنوانه:  الواليات املتحدة االمريكية

العنوان:  93١١ اي. فيا دي فينتورا، فينك�س، اريزونا 85358    -  الواليات املتحدة االأمريكية
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )١١٧( – )22 /03/  20١2 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : :   امل�سروبات املخفوقة الباردة ، الع�سائر املجمدة املحتوية 
على الفواكه وع�سر الفواكه. 

الواقيعة بالفئة   :  32  
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنيييازل رقم : 20١3000١١329
ا�سم مالك العالمة: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي

ا�سم املتنازل له : كولد�ستون كرميري، انك.
مهينته:

جن�سيته: الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل اإقامته: 93١١ اي، طريق دي فينتورا، ، �سكوت�سدايل، ايه زي 85258

تارييخ انتيقال امللكية:  3١ /١2/   20١2  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: ١6 /5 /  20١١ م املودعة حتت رقم :  ١5٧290 
بتاريخ:  // 2003م                  امل�سجلة حتت رقم :   

با�سييم: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
وعنوانه:  الواليات املتحدة االمريكية

العنوان:  93١١ اي. فيا دي فينتورا، فينك�س، ايه زد 85358    -  الواليات املتحدة االأمريكية
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )١١6( – )26 /2/  20١2 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات املتعلقة بتقدمي االطعمة وامل�سروبات من خالل املطاعم والكفتريات واماكن الوجبات اخلفيفة وحمالت االطعمة 
املعلبة ومطاعم الوجبات ال�سريعة )خدمات املطاعم(، املطاعم املتميزة باحللويات املثلجة وبالتحديد خدمات تقدمي املثلجات 
والك�سرات  والفواكه   احللويات  مثل  ا�سافات  مع  خملوطا  او  ا�سافات  بدون  الفواكه  مثلجات  م�سروبات  و  املثلجة  وااللبان 
وال�سل�سات، خمفوق املثلجات وامل�سروبات امل�سنوعة من احلليب اململت وامل�سروبات املخفوقة مع اللنب واحلليب واملجمدات و 

امل�سروبات املثلجة واحللويات املثلجة والكيك والفطائر والقموع واالأطباق امل�سنوعة من الوفل. 
الواقيعة بالفئة   :  43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنيييازل رقم : 20١3000١١329

ا�سم مالك العالمة: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له : كولد�ستون كرميري، انك.

مهينته: 
جن�سيته: الواليات املتحدة االمريكية

عنوانه وحمل اإقامته: 93١١ اي، طريق دي فينتورا، ، �سكوت�سدايل، ايه زي 85258
تارييخ انتيقال امللكية:  3١ /١2/   20١2  

 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 20 /4 /  20١١ م املودعة حتت رقم :  ١56089 
بتاريخ:  // 2003م                  امل�سجلة حتت رقم :   

با�سييم: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
وعنوانه:  الواليات املتحدة االمريكية

العنوان:  93١١ اي. فيا دي فينتورا، فينك�س، اريزونا 85358    -  الواليات املتحدة االأمريكية
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )١١2( – )20 /١0/  20١١ م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احللويات املثلجه، مثلجات ومنتجاتها، بالتحديد املثلجات، االلبان املثلجة و منتجاتها، �سربات و منتجاتها، وكل ما �سبق دون 
ا�سافات او خملوطا مع ا�سافات مثل احللويات والفواكه  والك�سرات وال�سل�سات، خمفق املثلجات، خمفوق االلبان املثلجة، 
خمفوق امل�سروبات، امل�سروبات امل�سنوعة من احلليب اململت، املرطبات غر الكحولية و امل�سروبات املثلجة، واحللويات املثلجة 

والكيك، والفطائر والقموع واالأطباق امل�سنوعة من الوفل  وال�سوكوالتة وال�سكاكر وال�ساي والقهوة.
الواقيعة بالفئة   :  30  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنيييازل رقم : 20١3000١١329

ا�سم مالك العالمة: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له : كولد�ستون كرميري، انك.

مهينته:
جن�سيته: الواليات املتحدة االمريكية

عنوانه وحمل اإقامته: 93١١ اي، طريق دي فينتورا، ، �سكوت�سدايل، ايه زي 85258
تارييخ انتيقال امللكية:  3١ /١2/   20١2  

 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 20 /4 /  20١١ م املودعة حتت رقم :  ١56090 
امل�سجلة حتت رقم :    بتاريخ:  // 2003م                 

با�سييم: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
وعنوانه:  الواليات املتحدة االمريكية

العنوان:  93١١ اي. فيا دي فينتورا، فينك�س، اريزونا 85358    -  الواليات املتحدة االأمريكية
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )١١٧( – )22 /3/  20١2 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احللويات املثلجه، مثلجات ومنتجاتها، بالتحديد املثلجات، االلبان املثلجة و منتجاتها، �سربات و منتجاتها، وكل ما �سبق دون 
ا�سافات او خملوطا مع ا�سافات مثل احللويات والفواكه  والك�سرات وال�سل�سات، خمفق املثلجات، خمفوق االلبان املثلجة، 
خمفوق امل�سروبات، امل�سروبات امل�سنوعة من احلليب اململت، املرطبات غر الكحولية و امل�سروبات املثلجة، واحللويات املثلجة 

والكيك، والفطائر والقموع واالأطباق امل�سنوعة من الوفل  وال�سوكوالتة وال�سكاكر وال�ساي والقهوة.
الواقيعة بالفئة   :  30  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنيييازل رقم : 20١3000١١329

ا�سم مالك العالمة: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له : كولد�ستون كرميري، انك.

مهينته:
جن�سيته: الواليات املتحدة االمريكية

عنوانه وحمل اإقامته: 93١١ اي، طريق دي فينتورا، ، �سكوت�سدايل، ايه زي 85258
تارييخ انتيقال امللكية:  3١ /١2/   20١2  

 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: ١6 /5 /  20١١ م املودعة حتت رقم :  ١5٧284 
بتاريخ:  // 2003م                  امل�سجلة حتت رقم :   

با�سييم: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
وعنوانه:  الواليات املتحدة االمريكية

العنوان:  93١١ اي. فيا دي فينتورا، فينك�س، اريزونا 85358    -  الواليات املتحدة االأمريكية
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )١١6( – )26 /2/  20١2 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احللويات املثلجه، مثلجات ومنتجاتها، بالتحديد املثلجات، االلبان املثلجة و منتجاتها، �سربات و منتجاتها، وكل ما �سبق دون 
ا�سافات او خملوطا مع ا�سافات مثل احللويات والفواكه  والك�سرات وال�سل�سات، خمفق املثلجات، خمفوق االلبان املثلجة، 
خمفوق امل�سروبات، امل�سروبات امل�سنوعة من احلليب اململت، املرطبات غر الكحولية و امل�سروبات املثلجة، واحللويات املثلجة 

والكيك، والفطائر والقموع واالأطباق امل�سنوعة من الوفل  وال�سوكوالتة وال�سكاكر وال�ساي والقهوة.
الواقيعة بالفئة   :  30  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنيييازل رقم : 20١3000١١329

ا�سم مالك العالمة: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له : كولد�ستون كرميري، انك.

مهينته:
جن�سيته: الواليات املتحدة االمريكية

عنوانه وحمل اإقامته: 93١١ اي، طريق دي فينتورا، ، �سكوت�سدايل، ايه زي 85258
تارييخ انتيقال امللكية:  3١ /١2/   20١2  

 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

والعالمات  الرتجمة  خلدمات  لطايفة  �سو�سن   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
التجارية بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: ١6 /5 /  20١١ م املودعة حتت رقم :  ١5٧286 
امل�سجلة حتت رقم :    بتاريخ:  // 2003م                 

با�سييم: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
وعنوانه:  الواليات املتحدة االمريكية

العنوان:  93١١ اي. فيا دي فينتورا، فينك�س، اريزونا 85358    -  الواليات املتحدة االأمريكية
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )١١٧( – )22 /03/  20١2 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : :   امل�سروبات املخفوقة الباردة ، الع�سائر املجمدة املحتوية 
على الفواكه وع�سر الفواكه. 

الواقيعة بالفئة   :  32  
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنيييازل رقم : 20١3000١١329
ا�سم مالك العالمة: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي

ا�سم املتنازل له : كولد�ستون كرميري، انك.
مهينته:

جن�سيته: الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل اإقامته: 93١١ اي، طريق دي فينتورا، ، �سكوت�سدايل، ايه زي 85258

تارييخ انتيقال امللكية:  3١ /١2/   20١2  
 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: ١6 /5 /  20١١ م املودعة حتت رقم :  ١5٧28٧ 
بتاريخ:  // 2003م                  امل�سجلة حتت رقم :   

با�سييم: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
وعنوانه:  الواليات املتحدة االمريكية

العنوان:  93١١ اي. فيا دي فينتورا، فينك�س، ايه زد 85358    -  الواليات املتحدة االأمريكية
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )١١6( – )26 /2/  20١2 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات املتعلقة بتقدمي االطعمة وامل�سروبات من خالل املطاعم والكفتريات واماكن الوجبات اخلفيفة وحمالت االطعمة 
املعلبة ومطاعم الوجبات ال�سريعة )خدمات املطاعم(، املطاعم املتميزة باحللويات املثلجة وبالتحديد خدمات تقدمي املثلجات 
والك�سرات  والفواكه   احللويات  مثل  ا�سافات  مع  خملوطا  او  ا�سافات  بدون  الفواكه  مثلجات  م�سروبات  و  املثلجة  وااللبان 
وال�سل�سات، خمفوق املثلجات وامل�سروبات امل�سنوعة من احلليب اململت وامل�سروبات املخفوقة مع اللنب واحلليب واملجمدات و 

امل�سروبات املثلجة واحللويات املثلجة والكيك والفطائر والقموع واالأطباق امل�سنوعة من الوفل. 
الواقيعة بالفئة   :  43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنيييازل رقم : 20١3000١١329

ا�سم مالك العالمة: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له : كولد�ستون كرميري، انك.

مهينته:
جن�سيته: الواليات املتحدة االمريكية

عنوانه وحمل اإقامته: 93١١ اي، طريق دي فينتورا، ، �سكوت�سدايل، ايه زي 85258
تارييخ انتيقال امللكية:  3١ /١2/   20١2  

 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
 بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: ١6 /5 /  20١١ م املودعة حتت رقم :  ١5٧288 
بتاريخ:  // 2003م                  امل�سجلة حتت رقم :   

با�سييم: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
وعنوانه:  الواليات املتحدة االمريكية

العنوان:  93١١ اي. فيا دي فينتورا، فينك�س، اريزونا 85358    -  الواليات املتحدة االأمريكية
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )١١6( – )26 /2/  20١2 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احللويات املثلجه، مثلجات ومنتجاتها، بالتحديد املثلجات، االلبان املثلجة و منتجاتها، �سربات و منتجاتها، وكل ما �سبق دون 
ا�سافات او خملوطا مع ا�سافات مثل احللويات والفواكه  والك�سرات وال�سل�سات، خمفق املثلجات، خمفوق االلبان املثلجة، 
خمفوق امل�سروبات، امل�سروبات امل�سنوعة من احلليب اململت، املرطبات غر الكحولية و امل�سروبات املثلجة، واحللويات املثلجة 

والكيك، والفطائر والقموع واالأطباق امل�سنوعة من الوفل  وال�سوكوالتة وال�سكاكر وال�ساي والقهوة.
الواقيعة بالفئة   :  30  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنيييازل رقم : 20١3000١١329

ا�سم مالك العالمة: كهاال فران�سايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له : كولد�ستون كرميري، انك.

مهينته:
جن�سيته: الواليات املتحدة االمريكية

عنوانه وحمل اإقامته: 93١١ اي، طريق دي فينتورا، ، �سكوت�سدايل، ايه زي 85258
تارييخ انتيقال امللكية:  3١ /١2/   20١2  

 تاريخ التا�سر يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ الهبة للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :  29   /  5   /  20١١ م املودعة حتت رقم : ١5٧٧٧3  
با�سييم: فر�سا بيارينج�س اإ�س اأيه

وعنوانه: كول باري، ١8، بوليجونو بالزا، 50١9٧ زاراقوزا، اأ�سبانيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االآالت والعدد االآلية؛ املحركات واملكائن ) عدا ما كان منها للمركبات الربية(، القارنات االآلية وعنا�سر نقل 
احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(؛ حمامل الكرات واال�سطوانات؛ حلقات كرات املحامل.

الواقيعة بالفئة: ٧
كلمة  "&" ثم  وبينهما عالمة  االأ�سود  وباللون  "S" باأحرف التينية  "A" وحييرف  العالمة: حرف  و�سف 
وحرف F تعلوه جمموعة من النقاط اأو الدوائر ال�سغرة  التينية،  وباأحرف  البنف�سجي  "Fersa" باللون 

باللون االأ�سود يف �سكل منظم 
اال�سييرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730
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توفري قاعدة بيانات عن امل�شاركني يف جائزة ال�شارقة للتفوق والتميز الرتبوي
•• ال�شارقة-وام:

ان  الييرتبييوي  والتميز  للتفوق  ال�سارقة  جائزة  عييام  امينة  �سيف  عائ�سة  اعلنت 
بوابة  عرب  االلكرتوين  التحكيم  بنظام  العمل  بدء  قرر  اجلائزة  ادارة  جمل�س 
اقدم  اىل  ي�ساف  جييديييدا  اجنيييازا  متثل  والييتييي  للجائزة  االلييكييرتوين  التحكيم 
اجلوائز الرتبوية التي انطلقت من امارة ال�سارقة امارة العلم والثقافة واكدت 
ان وترة التطوير يف اجلائزة تاخذ منحى �سنويا وال تقت�سر على ا�ستحداث فئات 
جديدة او تغير يف معاير التحكيم وامنا يف الية العمل برمتها من اجل �سمان 
ا�ستمرار اجلودة والتميز يف اجلائزة ت�سعى اىل ن�سر التميز بني او�ساط املجتمع 
الرتبوي على م�ستوى الدولة. وقالت عقب اجتماع جمل�س ادارة اجلائزة يوم 
اخلمي�س ان البوابة االلكرتونية متكن املحكمني من العمل يف املكان والزمان 
النظام ي�سهل تقييم  العمل خا�سة وان  الذي يرونه منا�سبا مما ي�سهل عليهم 

والتوا�سل  للمتميزين  والو�سول  االح�سائيات  على  لالطالع  البيانات  قاعدة 
معهم الفتا اىل ان املوقع يوفر خ�سو�سية و�سرية تامة للمحكمني . ونوه اىل 
ان اجلائزة قررت خماطبة من مل يحالفهم الفوز لت�سجيعهم على امل�ساركة من 
خالل قاعدة البيانات التي توفرها البوابة لت�سهل عملية التوا�سل . وذكر ان 
مقرتحات  وبتقدمي  االإليكرتونية  البوابة  بتغذية  يقومون  ال33  املحكمني 
وا�سافات مفيدة يف عملية التطوير . واعربت زمزم النجار رئي�س جلنة حتكيم 
فئة االدارة املتميزة وامل�سروع والبحث التطبيقي املتميز عن فخرها كون جائزة 
ال�سارقة للتفوق والتميز الرتبوي اجلائزة االوىل يف الدولة التي تتحول اىل 
املحكمني  عمل  وتييرة  وي�سهل  كبرا  اجنيييازا  ميثل  ممييا  االلييكييرتوين  التحكيم 
وروؤ�ساء اللجان ويوفر عليهم الوقت واجلهد . وذكرت ان املوقع يتميز بخا�سية 
االطيييالع على حتكيم  للمحكمني  كييل حمكم وال ميكن  اجنيياز  مييراحييل  متابعة 
اجنازه  وم�ستوى  نف�سه  املحكم  اداء  لتقييم  فر�سة  يوفر  مما  البع�س  بع�سهم 

اداء املحكمني وان كل رئي�س جلنة ميكنه االطالع على م�ستوى االجناز الذي 
يحققه كل حمكم . وقال حممد املال رئي�س ق�سم اجلودة والتخطيط يف جمل�س 
االلكرتوين لالعمال  التحكيم  ان عملية  اجلائزة  عام  للتعليم مدير  ال�سارقة 
لعام  ع�سرة  التا�سعة  اجلائزة  لييدورة  الزمنية  اخلطة  �سمن  للجائزة  املر�سحة 
2012 قد �سارفت على االنتهاء منوها اىل ان جائزة ال�سارقة للتفوق والتميز 
جميع  يف  االلكرتوين  التحول  نظام  تتبع  الدولة  يف  جائزة  اول  تعد  الرتبوي 
تكوين  بهدف  ياأتي  االلكرتونية  البوابة  ان�ساء  ان  اىل  املييال  وا�سار   . اجلوانب 
املتوفرة  املعلومات  تتحول  بحيث  والفائزين  باملتقدمني  خا�سة  بيانات  قاعدة 
 . الفوز  امل�ساركة و�سوال اىل  املتقدمني على موا�سلة  اىل موؤ�سرات عمل حلث 
البوابة  ا�ستخدام  واالدارييييني  للمحكمني  تتيح  احلالية  الييدورة  ان  املال  واعلن 
االلكرتونية فيما ت�سهد دورة العام املقبل ا�سافة من�سقي اجلائزة على م�ستوى 
املناطق التعليمية يف الدولة ويف العام الذي يليه تفتح البوابة للجمهور بعد توفر 

االت�سال  ق�سم  ورئي�س  م�سارك  ا�ستاذ  بخيت  �سيد  الدكتور  وا�سار   . وحرفيته 
كونها  عام  ب�سكل  باجلائزة  العمل  اىل منظومة  ال�سارقة  بجامعة  اجلماهري 
ترتقي اىل م�ستوى عال من احلرفية يف االداء موؤكدا ان تتويج جهود القائمني 
على اجلائزة ببوابة الكرتونية من �ساأنه ان ي�سهل وترة العمل ويجعله اكرث 
�سال�سة و�سرعة دون اي عناء يذكر. واكد حممد عي�سى اخلمري رئي�س جلان 
اخيير ي�ساف اىل  االلييكييرتوين هو اجنيياز  للتحكيم  التحول  ان  اجلييائييزة  حتكيم 
اجلائزة االقدم يف عمر اجلوائز الرتبوية على م�ستوى الدولة م�سرا اىل ان 
التحكيم ياخذ طابعا فرديا واخر جماعيا فيما ميكن لروؤ�ساء اللجان الدخول 
عرب املوقع ملتابعة ن�سبة االجناز لدى املحكمني. وذكر ان التحكيم االلكرتوين 
كاهل  عيين  التخفيف  اىل  ا�سافة  االداء.   يف  اجليييودة  ميين  املييزيييد  حتقيق  هدفه 
دون  والتحكيم  الدخول  املوقع  خالل  من  �سخ�س  لكل  ميكن  بحيث  املحكمني 

احلاجة للح�سور ملقر اجلائزة.

حاكم عجمان ي�شتقبل وفد نادي الروز للمعاقني من اقليم كرد�شتان العراق

�صمن احتفالت يوم العلم 

قرينة حاكم عجمان رئي�شة جمعية اأم املوؤمنني توجه بتوزيع �شبورات تفاعلية ملدار�س عجمان
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•• عجمان-وام:

حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اكييد 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�ييسييد  بيين 
دولة  ان  عييجييمييان  حييياكيييم  االأعيييليييى 
وحتت  املتحدة  العربية  االمييييارات 
ظل قيادتها الر�سيدة مل ولن تدخر 
الييدعييم ال�سحاب  لييتييقييدمي  جييهييدا 
واملعاقني  اخلييا�ييسيية  االحييتييييياجييات 
لي�س فقط فى الدولة بل فى كافة 
انييحيياء الييعييامل وان ذلييك ييياتييى من 
احلنيف  اال�ييسييالمييى  ديننا  تعاليم 
اليييذى دعيييا كييافيية �ييسييرائييح املجتمع 
اىل الييتيياآزر والييتييعيياون وتييقييدمي يد 
الذى  االميير  وهييو  للمحتاج  العون 
مت�سك به ابيياوؤنييا واجييدادنييا ونحن 
عييلييى دربييهييم �ييسييائييرييين . جييياء ذلك 
نادي  لوفد  �سموه  ا�ستقبال  خالل 
مييين حمافظة  لييلييمييعيياقييني  الييييييروز 
كرد�ستان  بيياقييليييييم  اليي�ييسييليييييمييانييييية 
الييعييراق الييذى يييزور الييدوليية حاليا 
بييدعييوة ميين نييييادي عييجييمييان لذوي 
الديوان  مييقيير  يف  وذلييييك  االعييياقييية 
�سمو  بح�سور  بعجمان  االأمييييري 
النعيمي  حميد  بيين  عييمييار  ال�سيخ 
ح�سر  كيييميييا  عيييجيييميييان.  عيييهيييد  ويل 

الوفد  مع  احلديث  عجمان  حاكم 
االعاقة  ان  اىل  الييزائيير..ميي�ييسييرا 
ليييدى االنيي�ييسييان هييى قيييدر قييد كتبه 
حائال  تييقييف  ليين  لكنها  عييليييييه  اهلل 
دون ابداعه داعيا اجلميع اىل بذل 
لالعاقة  اال�ست�سالم  وعدم  اجلهد 
نييحييو حتقيق االجنييييازات  واليي�ييسييعييى 
بيياالميييان باهلل  ميين خييالل الت�سلح 
كافة  على  والتغلب  االرادة  وقيييوة 
امليييعيييوقيييات اليييتيييى تييقييف فيييى طريق 
االنيي�ييسييان ممييا �ييسيييييوؤدى حييتييمييا اىل 
حتقيق االجنييازات ..بل حتقيق ما 
غره..  االخيييييرون  عيينييه  يعجز  قييد 
التتويج  من�سات  اأن  �سموه  موؤكدا 
وفى كافة جماالت االبداع ال متيز 
ال�سوي واالخيير من  ال�سخ�س  بني 
ذوي االإعاقة. ونوه �ساحب ال�سمو 
النعيمى  را�ييسييد  بيين  حميد  ال�سيخ 
خييييالل حييديييثييه بييييدور املييجييتييمييع يف 
دعيييم ريييا�ييسيية املييعيياقييني ميين خالل 
امل�ساركة معهم وح�سور فعالياتهم 
خلفهم  واليييييوقيييييوف  واأنيي�ييسييطييتييهييم 
التي  الييبييطييوالت  يف  وتيي�ييسييجيييييعييهييم 
تييقييام لييهييم �ييسييواء املييحييلييييية منها او 
ي�سكله  ملييا  الييدولييييية  او  االقييليييييمييييية 
ذلييييييك لييييييدى امليييعييياقيييني ميييين دافييييع 

الييلييقيياء اليي�ييسيييييخ اأحيييميييد بييين حميد 
عجمان  حييياكيييم  مميييثيييل  اليينييعيييييمييى 
ومعايل  واالإداريييية  املالية  لل�سوؤون 
�سعيد  بيين  ميياجييد  الييدكييتييور  ال�سيخ 
دييييييوان �ساحب  رئييييي�ييس  اليينييعيييييمييى 
ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة حمد 
و�سعادة  الييديييوان  مييدييير  النعيمى 
رئي�س  الغمال�سي  اإبراهيم  اأحمد 
لذوى  نادى عجمان  اإدارة  جمل�س 
ال�سام�سي  �سامل  وعبداهلل  االعاقة 
االإدارة  جميييلييي�يييس  رئييييييي�يييس  نييييائييييب 
عبداملجيد  مييييييييروان  والييييدكييييتييييور 
للنادي.  التنفيذي  املدير  اإبراهيم 
كييمييا حيي�ييسيير الييلييقيياء اليي�ييسيييييد نورى 
نييييييييادى روز  رئييييييي�يييس  الييييييربزجنييييييى 
ادارة  جمل�س  واعيي�ييسيياء  للمعاقني 
�ساحب  ودعيييا   . العبيه  و  اليينييادى 
زيادة  عييجييمييان اىل  اليي�ييسييمييو حيياكييم 
املعاقني  انييدييية  كافة  بييني  التعاون 
خارجها  او  الييييدوليييية  فييييى  �ييييسييييواء 
لتحقيق املزيد من الفائدة وتبادل 
اخلييييربات بييني هيييذه االنييدييية التى 
ت�ساهم اىل حد بعيد فى دمج هذه 
ليعملوا  املجتمع  الهامه فى  الفئه 
مع بقية �سرائح املجتمع فى �سف 
ال�سمو  �ييسيياحييب  واحيييييد. وجتييييياذب 

الييبييذل والييعييطيياء عندما  ملزيد ميين 
يقف  ميين  هيينيياك  بييياأن  ي�ست�سعرون 
خلفهم لي�ساندهم. وقال �سموه يف 
املجتمع  اأفيييراد  اإىل  وجهها  ر�سالة 
تربية  واالأميييهيييات  االآبييييياء  عييلييى  ان 
واالرتقاء  التح�سر  على  اأبنائهم 
باأن  املييجييتييمييع وتييثييقيييييفييهييم  هييييذا  يف 
على  تفوق  قد  املعاق  االن�سان  هذا 
اأقييرانييه االأ�ييسييوييياء لذلك  كثر من 
واإنييييييه مثلنا  عييلييييينييا دعيييميييه  يييجييب 
ومبقدوره  �سيء  ينق�سه  ال  متاما 
اإجنيياز ما ننجز ورمبا تفوق علينا 
تقدم  جيييانيييبيييه  ميييين   . اإجنيييييييييازه  يف 
اجلزيل  بال�سكر  اليييربزجنيييى  نيييور 
اليي�ييسييمييو حيياكييم عجمان  ليي�ييسيياحييب 
الدعم  عييلييى  عييهييده  وىل  وليي�ييسييمييو 
الييكييبيير واحلييييفيييياوة الييبييالييغيية التى 
الييروز للمعاقني  نييادى  لقيها وفييد 
اال�ستقبال  وعييلييى  �ييسييمييوهييمييا  مييين 
لي�س  ذلك  ان  اىل  الكبر..م�سرا 
االميييارات من  تعترب  بغريب حيث 
الييييييدول اليييتيييى تييهييتييم بيي�ييسييكييل كبر 
ذلييك من خالل  باملعاقني و جتلى 
مييا �ييسيياهييدوه ميين زيييارتييهييم لنادي 
عجمان لذوى االعاقة حيث يبذل 
جمييليي�ييس ادارتييييييه جييهييدا كييبييرا فى 

•• عجمان ـ حممد بدير

ال�سمو  �ييسيياحييب  قييرييينيية  وجيييهيييت 
النعيمي  را�ييسييد  بيين  حميد  ال�سيخ 
حاكم  االأعيييييليييييى  امليييجيييلييي�يييس  عييي�يييسيييو 
عجمان، �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
رئي�سة  نهيان،  اآل  �سقر  بيين  زايييد 
الحتفاالت  املنظمة  العليا  اللجنة 
تقنية  اجييهييزة  بتوزيع  العلم،  يييوم 
جلميع مدار�س االمارة لتوظيفها 
التعليمية وهي  يف خدمة العملية 

عبارة عن �سبورات تفاعلية .
لتلبية  املييييكييييرميييية  هييييييذه  وتيييييياأتييييييي 
الو�سائل  ميين  الطلبة  احييتييييياجييات 
ت�ساهم  التي  املتطورة  التعليمية 
الرتبوية  الييعييمييلييييية  تيييطيييويييير  يف 
الفراغ  وقييت  ق�ساء  على  وت�ساعد 
يعود  مبا  الدرا�سية  الف�سول  بني 

عليهم بالنفع والفائدة.
امييينيييه خليفة  اليييدكيييتيييورة  وقييياليييت 
املنظمة  الييعييليييييا  الييلييجيينيية  عيي�ييسييو 

تت�سل  الييتييفيياعييلييييية  اليي�ييسييبييورة  اأن 
بجهاز الكمبيوتر، كما يتمكن من 
خاللها الطالب من االطالع على 
ال�سفية  داخييل احلجرة  يريده  ما 
وهو بذلك نظام تعليمي متكامل.

حجم  يف  الييتييطييور  اأن  واأو�يييسيييحيييت 
الييييفييييعيييياليييييييييات وتيييييعيييييدد الييييربامييييج 
حرم  من  مق�سودا  كييان  ونوعيتها 
حييياكيييم عجمان  اليي�ييسييمييو  �ييسيياحييب 
اليي�ييسيييييخيية فيياطييميية بيينييت زاييييييد بن 
اللجنة  رئييييي�ييسيية  نييهيييييان  اآل  �ييسييقيير 
العليا املنظمة لفعاليات يوم العلم 
، اإذ اإن الهدف لي�س اإغناء املنا�سبة 
فح�سب، واإمنا اإيجاد اإ�سرتاتيجية 
ميييوجيييهييية لييلييمييجييتييمييع بيي�ييسييكييل عام 
خا�س  ب�سكل  التعليمي  واملجتمع 

الأن الطلبة هم الفئة امل�ستهدفة.
الييرتبييويييون يييوؤكييدون : يييوم العلم 
ال�ساحة  تيييرثي  �ييسيينييوييية  ميينييا�ييسييبيية 

التعليمية
وحيييييييييول االحييييتييييفييييالييييييييية الييييكييييربى 

اإن هذه   : الييعييلييم  ييييوم  لييفييعيياليييييات 
املكرمة تاأتي ترجمة عملية ملا دعا 
ال�سيخ حميد  ال�سمو  اإليه �ساحب 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن 
االأعييييلييييى حييياكيييم عيييجيييميييان ميييين اأن 
اال�ستثمار  هو  اال�ستثمارات  اأجنح 
اأهداف  اأن  اإىل  م�سرة  العلم،  يف 
اأهمها  ومييييين  ميييتيييعيييددة  املييي�يييسيييروع 
التقنية احلديثة خلدمة  توظيف 
العملية الرتبوية التعليمية ا�سوة 
 ، العامل  يف  تطورا  املدار�س  باأكرث 
االجهزة  تييوزيييع  مت  انييه  مو�سحة 

على املدار�س.
ا�ستخدام  اجلييديييد  النظام  ويتيح 
ميزة  حتقيق  يف  احلديثة  التقنية 
الف�سل  داخل  التفاعلي  التدري�س 
ياأتي يف �سورة  انه  الدرا�سي حيث 
من  بييدال  تفاعلية  بي�ساء  �سبورة 
وي�ساعد  الييتييقييليييييدييية  اليي�ييسييبييورات 
اللم�س  قيييليييم  وجييييييود  ذليييييك  عيييليييى 
كما  اليي�ييسييف  يف  اال�ييسييتييخييدام  �سهل 

عييامييا على   30 مييييرور  مبيينييا�ييسييبيية 
عجمان  يف  الييعييلييم  يييييوم  انيييطيييالق 
املجال  الييعييامييلييني يف  جييميييييع  اأكييييد 
االحتفاالت  اأهمية  على  الرتبوي 
يوم  ن�سخة  يف  وخييا�ييسيية  وتيينييوعييهييا 
اليييعيييليييم اليييثيييالثيييني والييييتييييي تييياأتيييي 
ال�سمو  �ييسيياحييب  ملييقييوليية  تييياأكيييييييدا 
له  العلم  يييوم  بييياأن  حيياكييم عجمان 
مكانة كبرة يف اأذهاننا ووجداننا، 
الهتمامنا  انعكا�س  لييه  ورعييايييتيينييا 

مب�ستقبل اأبنائنا.
وكانت مدار�س عجمان قد اطلقت 
تعزز  الييتييي  الفعاليات  ميين  حييزميية 
الذي  الييثييالثييني  العلم  يييوم  �سعار 
العلم  �سعار  حتت  العام  هييذا  يقام 
املدر�سية  االإذاعيييات  وتفعيل  اتقان 
�سعار  اليي�ييسييبيياح خلييدميية  وطيييابيييور 
ممكن  قييدر  الأكيييرب  حتقيقا  العلم 
من االأهداف والطموحات املرجوة 
ليتم رفع �سعار جديد وقيم خلقية 

جديدة.

على  مييدر�ييسييييية  ادارات  اثيينييت  كييمييا 
منا�سبة  بيياعييتييبييارهييا  االحييتييفيياالت 
قلوب اجلميع ال�سيما  غالية على 
التعليمي  الييقييطيياع  يف  الييعييامييلييني 
يوم  الن  بالزهو  ي�سعرون  الييذييين 

العلم ي�ستهدفهم ب�سكل ا�سا�سي.
وقال حممد عمر ال�سمري )مدير 
مييييدر�ييييسيييية(: نيييرفيييع اأ�يييسيييميييى اآييييييات 
ل�ساحب  واليييتيييربييييكيييات  اليييتيييهييياين 
اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حييميييييد بييين را�سد 
االأعلى  املييجييليي�ييس  عيي�ييسييو  اليينييعيييييمييي 
حاكم عجمان حفظه اهلل وحرمه 
اليي�ييسيييييخيية فيياطييميية بيينييت زاييييييد بن 
يوم  مبيينييا�ييسييبيية  نييهيييييان  اآل  �ييسييقيير 
العلم الثالثني والذي يقدم دعما 
كبرا للعلماء والرواد واملتميزين 
يف جمال الرتبية والتعليم وذلك 

منذ انطالقه يف العام 1983.
معلم  املهم  ح�سيني  حممد  وقييال 
االإعالمي  وامليينيي�ييسييق  اليينييفيي�ييس  عييلييم 
احتفال  اإن  الييرا�ييسييدييية:  بييثييانييوييية 

•• عجمان ـ حممد بدير 

يف اإطار اجلهود املبذولة للوقوف 
ال�سكر  الييوقيياييية ميين ميير�ييس  على 
ليييييه نظم  امليييبيييكييير  واالكييييتيييي�ييييسيييياف 
واالأبحاث  لل�سكري  را�سد  مركز 
تدريبيا  بييييرنيييياجمييييا  بيييعيييجيييميييان 
مبر�س  الييي�يييسييياميييلييية  ليييليييتيييوعييييييية 
االطباء  من  عييدد  لي�سمل  ال�سكر 
التغذية.   واأخ�سائي  واملمر�سات 
الكواري  منى  الييدكييتييورة  وقييالييت 
ال�سحية  الييرعيياييية  اإدارة  مييدييير 
االأولييييييية بيييييوزارة اليي�ييسييحيية خالل 
التوعوي  اليييربنييياميييج  افييتييتيياحييهييا 
ال�سامل ، اأنه انطالقا من اهتمام 
بهذا  التوعية  يف  ال�سحة  وزارة 
املر�س ، جاء تنفيذ هذا الربنامج 
بالتعاون مع مركز را�سد لل�سكري 
واالأبيييييييحييييييياث بيييعيييجيييميييان والييييييذي 
ي�ستهدف اأطباء الرعاية ال�سحية 
واأخ�سائي  واملييميير�ييسييات  االأولييييييية 
التغذية على م�ستوى االمييارات ، 
ب�سبب  تنفيذه  اأهمية  تاأتي  حيث 
اأن ن�سبة انت�سار مر�س ال�سكر يف 
 ، تييزايييد  يف  العربية  اخلليج  دول 
اأن  اإىل  االح�سائيات  ت�سر  حيث 
% ومن   1.7 االآن  تبلغ  الن�سبة 
اأن ترتفع هذه الن�سبة يف  املتوقع 
عام 2030 لت�سل اإىل 3.7% ، 
مما يتطلب العمل على احلد من 
واالهتمام   ، امليير�ييس  هييذا  انت�سار 
العالج  قييبييل  الييوقيياييية  بييعييمييليييييات 

الرعاية  عيييييييييادات  يف  خيييا�يييسييية   ،
ال�سحية االأولية.

بييييداأ  اليييربنييياميييج  اأن  واأو�ييييسييييحييييت 
من  املمر�سات  من  عييدد  بتدريب 
عدد من مراكز الرعاية ال�سحية 
واالكت�ساف  الوقاية  على  االأولية 
وي�ستمر   ، م�ساعفاته  ملنع  املبكر 
اليييربنييياميييج حييتييى مييايييو اليييقيييادم ، 
تدريبية  �ساعة   36 اعتماد  ومت 

معتمدة لهم.
كذلك  الييييربنييييامييييج  اأن  وقييييالييييت 
يييي�يييسيييتيييهيييدف االطيييييبييييياء حيييييييث مت 
الرعاية  اأطييبيياء  ميين   11 اختيار 
تدريبهم  ليبداأ  االأولية  ال�سحية 
ابييريييل القادم  �ييسييهيير  ابيييتيييداء ميين 
وملييييدة �ييسيينيية كييامييليية ، فيييييمييا �سيتم 
برنامج ثالث الأخ�سائي التغذية، 
�سيتم تقييم  اأنه  الكواري  واأكييدت 
فاعليته  مييدى  لقيا�س  الربنامج 
انت�سار  ميين  واحلييييد  الييتييوعييييية  يف 

بعد  �سيتم  حيث   ، ال�سكر  مر�س 
االطباء  بقية  على  تعميمه  ذلييك 

واملمر�سني.
اأو�سح الدكتور �سالح  من جهته 
مبركز  الطبي  املييدييير  اأبو�سنينه 
را�يييسيييد لييليي�ييسييكييري واالبييييحيييياث اأن 
لييتييلييبييييية حاجة  اليييربنييياميييج جيييياء 
مواجهة  وهيييييي  وميييليييحييية  مييهييميية 
يتزايد  اأخيييذ  اليييذي  ال�سكري  داء 
بن�سبة كبرة على م�ستوى العامل 
ت�سر  ، حيث  االميييارات  مبا فيها 
والهيئات  املنظمات  اح�سائيات 
مر�س  عيييييدد  اأن  اىل  اليييدولييييييية 
العامل  ميي�ييسييتييوى  عييلييى  اليي�ييسييكييري 

ي�سل اىل 366 مليون مري�س 
كما اأن 4.7 مليون منهم يفقدون 

م�ستوى  عييلييى  �ييسيينييويييا  حييييياتييهييم 
اليييعيييامل بيي�ييسييبييب ميير�ييس اليي�ييسييكيير ، 
كذلك اأ�سبح هذا املر�س ذو تكلفة 
ميزانيات  عييلييى  ييي�ييسييغييط  عييالييييية 
�سنويا  يييتييم  حيييييث  اليييعيييامل  دول 
بييليييييون دوالر   741 نييحييو  انييفيياق 
على  ال�سكري  مبر�سى  للعناية 
اخلليج  ودول   ، الييعييامل  م�ستوى 
وا�سح  وبيي�ييسييكييل  ت�سهد  اأ�ييسييبييحييت 
وبن�سب  ال�سكري  مر�س  انت�سار 
خميفة ، لذلك اأ�سبح من واجبنا 
كمتخ�س�سني جمابهة هذا الداء 
تييعيياون م�سرتك  بيينيياء  لييذلييك مت 
لل�سكري  را�يييييسيييييد  مييييركييييز  بيييييني 
يف  اليي�ييسييحيية  ووزارة  واالبييييحيييياث 
�سامل  تييدريييبييي  بييرنييامييج  تطبيق 

التوعية  عييلييى  اال�ييسييا�ييس  يييقييوم يف 
قبل العالج للحد من انت�سار هذا 
املر�س وتقدمي الرعاية ال�سحية 
وعالج   ، ال�سكري  ملر�سى  املثلى 
اأبو�سنينه اىل  واأ�سار  م�ساعفاته. 
ثالثة  اىل  ينق�سم  الييربنييامييج  اأن 
اأقيي�ييسييام وهييو مييوجييه للعاملني يف 
االأولية  ال�سحية  الرعاية  جمال 
واأخيي�ييسييائييي الييتييغييذييية حيييييث يقوم 
واملمر�سني  االطييبيياء  تزويد  على 
باملعلومات  الييتييغييذييية  واخيي�ييسييائييي 
الهامة وان�ساء عيادات تخ�س�سية 
ال�سحية  اليييرعيييايييية  مييييراكييييز  يف 
�ييسييتيي�ييسييم طبيبا  الييتييي   ، االولييييييية 
وممر�سا باال�سافة اىل اأخ�سائي 

تغذية.

•• راأ�ش اخليمة: الفجر 

ل�سرطة  العامة  بالقيادة  اأم�س  مت 
33 منت�سبا  راأ�ييس اخليمة تخريج 
ال�سرطة  قيييييادات  خمتلف  ميثلون 
على م�ستوى الدولة ممن �ساركوا 
املحا�سرين  اعييييييييداد  دورتييييييييي  يف 

والتنبوؤ االأمني.
اأحمد الطر   �سهد العميد جمال 
للموارد  العامة  االإدارة  عام  مدير 
بح�سور  املييي�يييسيييانيييدة  واخليييييدميييييات 
جكه  الرحمن  عبد  �سامل  العقيد 
مدير معهد تدريب ال�سرطة وعدد 
من مدراء االإدارات واالأق�سام حفل 
الدورتني  يف  امليي�ييسيياركييني  تييخييريييج 
الييتييدريييبيييييتييني خيييالل اليييفيييرتة من 

24 اإىل 28 فرباير املا�سي.
الييييييدورة معرفة  ميينييهيياج  وتيي�ييسييميين 
املحا�سرين  اإعييييييييداد  اأ�يييسيييا�يييسيييييييات 
ومعايرها  وفييوائييدهييا  واأهميتها 
من املنظور االأمني لقيا�س االأداء ، 
كما هدفت دورة التنبوؤ االأمني اإىل 
املنت�سبني يف جميع  تنمية مهارات 
واال�ستعداد  االأمييينييييييية  الييينيييواحيييي 

االأمثل لكل االحتماالت االأمنية.
قييام مدير  التخريج  وخييالل حفل 
ليييليييميييوارد  اليييعيييامييية  االإدارة  عييييييام 
احلفل  راعييي  امل�ساندة  واخلييدمييات 
حما�سر  بييتييكييرمي  الييطيير  العميد 
الدورة الدكتور جميل فرج تقديراً 
جلييهييوده املييبييذولييه يف اإجنيييياح دورة 
والدكتور عماد  املحا�سرين  اإعييداد 
بتكرمي  قيييييام  كيييميييا  عيييمييير،  حميييميييد 
اخلطيب  اإبراهيم  خالد  الدكتور 
تقديرا لدوره يف اإجناح دورة التنبوؤ 

�سهادات  وزع  ثيييم  ومييين   ، االأمييينيييي 
الدورتني على اخلريجني. 

الطر  جيييميييال  الييعييميييييد  اأ�ييييسيييياد  و 
اأهميتهما  و  اليييدورتيييني  مب�ستوى 
و  التدريبي،  الن�ساط  تخطيط  يف 
يف  تندرجان  الدورتني  باأن  اأ�ساف 
الداخلية  وزارة  ا�سرتاتيجية  اإطار 
الرامية اإىل �سقل وتطوير مهارات 
تدريبهم  خييييالل  مييين  منت�سبيها 
على  قادرين  لي�سبحوا  وتاأهيلهم 

اداء العمل بال�سورة املطلوبة.  

والتاأهيل  التعليم  خدمات  تقدمي 
الييييريييييا�ييييسييييى ليييليييميييعييياقيييني. وقيييييال 
بدعوة  تاأتى  زيارته  ان  الربزجنى 
اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  من 
نادي عجمان لذوي االإعاقة حيث 
للمعاقني  روز  نيييادي  وفيييد  يييتييكييون 
الذى تا�س�س فى العام 2008 من 
تكوين  ابهدف  جيياءو  �سخ�سا   22
عالقة جديدة بني هذه ال�سريحة 
فى العراق ودولة االمارات وتقدمي 
ر�ييسيياليية �ييسييامييييية اىل املييعيياقييني فى 
هو  املعاق  بييان  ال�سقيقني  البلدين 
يقا�س  املجتمع حيث  جزء هام فى 

فر�سة  للنادى  يكن  مل  ل�سموهما 
الييو�ييسييول اىل امليي�ييسييتييوى اليييذى هو 
عليه االن ويحقق االجنازات وكان 
اخييرهييا فييوز العبي اليينييادي بثالث 
ف�سيات  وخم�س  ذهبية  ميداليات 
و�سبع برونزيات خالل م�ساركتهم 
يف بطولة فزاع املحلية االأوىل لرفع 
للمعاقني  القوى  واألييعيياب  االأثييقييال 
الييتييى اقيييييمييت ميييوؤخيييرا. وقييييال انه 
وحتت رعاية �ساحب ال�سموال�سيخ 
�ستقام  النعيمى  را�ييسييد  بيين  حميد 
بكرة  مييبيياراة  الييزيييارة  هام�س  على 
بيييني فريق  لييلييمييكييفييوفييني  اليييهيييدف 

ميييدى تيييطيييوره مييين خيييالل الدعم 
او  القيادة  �سواء من  يلقونه  الذى 
..م�سرا  املجتمع  افييراد  بقية  من 
نادى  �ساهدة وفييد  مييا  هييذا  ان  اىل 
اليييييييروز جييليييييا فييييى االميييييييييارات من 
جهته  من  احلالية.  زيارته  خالل 
الغمال�سى  اإبييراهيييييم  اأحييمييد  تييقييدم 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  اىل  بال�سكر 
عهده  وىل  �ييسييمييو  واىل  عيييجيييميييان 
للمعاقني  اليييدائيييم  دعييمييهييمييا  عييلييى 
ب�سكل عام و لنادى عجمان لذوى 
اإىل  خا�س..م�سرا  ب�سكل  االعاقة 
اأنه لوال الدعم ال�سخى واملتوا�سل 

نييييادى عييجييمييان لييييذوى االعييياقييية و 
فريق نادي الروز وذلك فى مركز 
اليوم  بعجمان  لل�سباب  م�سرف 
االأحييييييد. مييين جييهييتييه قيييال عبداهلل 
رئي�س  نيييائيييب  اليي�ييسيياميي�ييسييى  �يييسيييامل 
لذوى  نادى عجمان  ادارة  جمل�س 
االعاقة ان النادى تاأ�س�س يف اأبريل 
ناد  اأول  ليكون  املييا�ييسييي  الييعييام  ميين 
ريييا�ييسييي اجييتييميياعييي ثييقييايف لذوي 
..وفييى خالل  االعاقة فى عجمان 
هذة الفرتة الزمنيه القليلة حقق 
اجنازات كبرة كانت حمل تقدير 

اجلميع.

اخل�سو�سية  هييذه  وي�ستمد  بالغة 
كييونييه يييكييرم فييئييات تييخييدم ب�سورة 
موؤكدة  التعليم  قطاع  بيياأخييرى  او 
اليي�ييسييمييو حاكم  �ييسيياحييب  اأن جييهييود 
فاطمة  ال�سيخة  وقرينته  عجمان 
نهيان  اآل  �ييسييقيير  بييين  زاييييييد  بيينييت 
ميي�ييسييتييمييرة ومييتييوا�ييسييليية دائييمييا مما 
مهما  ورافيييييدا  قييويييا  دعييمييا  ي�سكل 
من روافد دعم التعليم يف االمارة 

كبراً  تيينييافيي�ييسيياً  �ييسييهييد  امليييدر�يييسييية 
والهيئة  واملييعييلييمييني  الييطييالب  بييني 
العلم  دور  اإبيييييييييراز  يف  االإداريييييييييييية 
واالرتقاء  اليينييهييو�ييس  يف  واأهييميييييتييه 
بوطننا احلبيب االإمارات العربية 

املتحدة.
وقالت علياء حمد مديرة مدر�سة 
للتعليم  اهلل  عييبييد  بيينييت  عييائيي�ييسيية 
اال�سا�سي: يوم العلم له خ�سو�سية 

ال�ساحة  �ييسييهييدت  ايييديييهييم  وعيييليييى 
الييرتبييوييية قييفييزات ونييقييالت نوعية 

ي�سار لها بالبنان.
واعيييتيييربت حييمييد ييييوم الييعييلييم يوما 
لييلييوفيياء والييتييكييرمي لييكييل ميين عمل 
جزء  حتقيق  اىل  و�سعى  واجييتييهييد 
من حلم كبر هو الو�سول ببالدنا 
مقرونا  التطور  مراتب  اأعلى  اىل 

ذلك بقيم اأخالقية عالية.

دكتور �صلح ابو �صنينه

طبيبة عجمان
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العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/418   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
الذهبي  الن�سر  العقد(  )ح�سب  �سيبليز  ميديكال  ايجلي  جييولييدن  اليييييه:  امليينييذر  �سد: 

للتوريدات الطبية ) ح�سب الرخ�سة( 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/405   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: احمد علي ر�سا مو�سى جعفر علي )ح�سب العقد(

 احمد علي ر�سا مو�سى جعفر علي )ح�سب اجلواز(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/371   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: عبداهلل ح�سن عبداهلل البلو�سي ) ح�سب العقد (

عبداهلل بن ح�سن بن عبداهلل البلو�سي ) ح�سب اجلواز(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/360   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: ه�سام حممد عبدالهادي )ح�سب العقد(

ه�سام حممد ال�سيد عبدالهادي )ح�سب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/421   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: جمال حممد غنيمات )ح�سب العقد (

 جمال حممد �سعيد غنيمات) ح�سب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/408   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: خليفة حيدر ح�سني علي احمد )ح�سب العقد(

 خليفة حيدر ح�سني علي احمد ) ح�سب اجلواز( 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/373   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: منهل املدينة �سوبرماركت ال ال �سي ) ح�سب العقد( 

�سوبرماركت منهل املدينة �س ذ.م.م )ح�سب الرخ�سة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/362   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: يو�سف احلمادي )ح�سب العقد(

يو�سف حممد علي احمد احلمادي )ح�سب اجلواز(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/419   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: حنان بن مهيدي )ح�سب العقد( حنان بن مهيدي ) ح�سب االقامة( 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/407   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: احمد عبداهلل )ح�سب العقد(
 احمد بن عبداهلل بن حممد ) ح�سب اجلواز( 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/372   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: خليل ال�سدياق )ح�سب العقد(

خليل انطون ال�سدياق)ح�سب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/361   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: عمر القا�سي )ح�سب العقد(

عمر �سليمان حمد علي القا�سي ) ح�سب اجلواز(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/406   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: املرموم اوي�سي�س تيكني�سال وورك ال ال �سي )ح�سب العقد( 

واحة املرموم لالعمال الفنية �س ذ.م.م ) ح�سب الرخ�سة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/374   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: عالء احمد جمعة )ح�سب العقد( 
عالء احمد ح�سني حممد جمعة ) ح�سب االقامة( 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/364   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: نبيل ابو نحالن )ح�سب العقد(

نبيل ابراهيم ابو نحالن )ح�سب االقامة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/363   

مقدم من: املنذرة: بروبرتي كورب )�س.ذ.م.م(  بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد: املنذر اليه: بلو اوي�سي�س كونرتاكتينج ال ال �سي)ح�سب العقد(

 الواحة الزرقاء للمقاوالت �س.ذ.م.م ) ح�سب الرخ�سة(
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد 
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )٧ ( ايام من 
تاريخ ا�ستالم االإنذار العديل وكذلك اخالء العني املوؤجرة خالل )30 يوما( علما بان 
بدبي ويف حال رف�س  االيجارات  ايجارية لدى جلنة  لرفع دعوى  تلجا  �سوف  املنذرة 
املنذر اليه �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ساء التخاذ كافة االجراءات القانونية 
واية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذلييك  على  املرتتبة 

م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2246  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري    
مدعي/ باليات بران حممد اجلن�سية: الهند مدعى عليه: �سركة االمارات للتاأمني 
/ اعالنه  املطلوب  درهم     500000 تعوي�س  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية: 

عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  �سي  ال  ال  ان�سورن�س  انرتنا�سيونال  غيتواي  �سركة 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
املوافق 20١3/3/١١ موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة بي حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �سخ�سيا  مبع�سكر 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/127  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية        
مدعي/ امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية اجلن�سية: االمارات مدعى 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  الظاهري  خلفان  علي  خلفان  �سامل  عليه: 
القانونية     والفائدة  درهم   4026١2 مبلغ   واأداء  التحفظي  احلجز  وثبوت  �سحة 
عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  الظاهري  خلفان  علي  خلفان  /�سامل  اعالنه  املطلوب 
الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث 
املوافق 20١3/3/١2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الرابعة بي حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �سخ�سيا  مبع�سكر 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1229  جت كل- م ت- ب- اأظ

العام  حممد-املدير  �سامي  ب�سام  وميثلها/  ذ.م.م  ال�سناعية  بيتا  �سركة  مدعي/ 
اجلن�سية: االمارات مدعى عليه: �سركة ا�س تي ا�س ابوظبي الكرتوميكانيكال ذ.م.م 
واخرون اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 203255.28 
درهم باال�سافة اىل فائدة قانونية بواقع ١2%  املطلوب اعالنه /ريان بن ح�سن بن 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  ال�سعودية  اجلن�سية:  ال�سريف  علي 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 20١3/3/١0 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  بي  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ١3/20١3/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2639  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �سو�سيتيه دانرتيريز اي دوجي�ستيون االمارات للمقاوالت اجلن�سية: 
االمارات  مدعى عليه: مطر را�سد علي را�سد الظاهري اجلن�سية: االمارات   
مطر   / اعالنه  املطلوب  درهم   4000000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  الظاهري  را�سد  علي  را�سد 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
20١3/3/١3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة اخلام�سة بي حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�سكر 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/576 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ هبه ح�سني دعب�س اجلن�سية: فل�سطني  املنفذ �سده : �سركة او�ستني 
اعالنه/ املطلوب  االمارات   اجلن�سية:  االمارات  ابوظبي  بي  ال  ال  لورد  �سميث 
عنوانه:  االمارات  االمارات اجلن�سية:  ابوظبي  بي  ال  ال  لورد  �سميث  او�ستني  �سركة 
بالن�سر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-   - ع  م  جز-  عم   20١١/3898 رقم 
بادارة  الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  20١3/3/05 موعدا 
ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ 
اجراءات  التخاذ  (تفاديا  وامل�سروفات  الر�سوم   + درهم   ١9.806 مبلغ  ل�سداد  اعاله،) 

التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1492 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ م�سرف ابوظبي اال�سالمي اجلن�سية: االمارات   املنفذ �سده 
: عمر علي ح�سن علي احلمادي اجلن�سية: االمارات  املطلوب اعالنه/ عمر 
علي ح�سن علي احلمادي اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر  مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 20١2/328 
 20١3/3/3 املوافق  االحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-   - ع  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة بادارة التنفيذ 
ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 
اعاله،) ل�سداد مبلغ 8669 درهم + امل�سروفات (تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/24 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
 : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  احمد  نذير  اخرت  حبيب  التنفيذ/  طالب 
موؤ�س�سة حممد يو�سف حممد العمال البالط اجلن�سية: االمارات   املطلوب 
االمارات  اجلن�سية:  البالط  العمال  حممد  يو�سف  حممد  موؤ�س�سة  اعالنه: 
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر   عنوانه: 
لنظره  وحدد  اأظ   ب-   - ع  م  جز-  عم   20١2/١966 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر 
فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   20١3/3/١١ املوافق  االثنني  يوم  جل�سة 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1799 ت   جتر- م ر - ت  -اأظ(
 : �سده  املنفذ  االمارات  اجلن�سية:  الزعابي  را�سد  �سلطان  التنفيذ/  طالب 
طارق  اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  ال�سعيدي  �سليمان  حمد  طارق 
ان طالب  بالن�سر  مبا  االمارات  عنوانه:  ال�سعيدي اجلن�سية:  �سليمان  حمد 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 20١2/622 
املوافق ١٧/20١3/3  االحد  يوم  لنظره جل�سة  اأظ  وحدد  - ب-  م ت  جت جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ- 

لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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بح�صور حرم حاكم راأ�ض اخليمة
جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تختتم فعاليات الن�شاء  

•• راأ�ش اخليمة – الفجر

يف حفل قراين بهيج �سهدت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 
ال�سيخة هنا بنت  راأ�س اخليمة،  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي، ع�سو 
من  ع�سرة  الثالثة  اليييدورة  ختام  فعاليات  اأميي�ييس،  �سباح  امليياجييد،  جمعة 
جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي، اخلا�س ب)االإناث(، يف مقر مركز 
وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع براأ�س اخليمة )املركز الثقايف(، 
والذي يقام الأول مرة يف تاريخ اجلائزة، كحفل ختامي خا�س بالعن�سر 

الن�سائي.
واأ�سادت حرم �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، خالل احلفل اخلتامي 
ومب�ستوى  الييكييرمي،  للقراآن  اخليمة  راأ�ييس  بجائزة  لييالإنيياث،  املخ�س�س 
يف  الييتيينييوع  على  واأثيينييت  اجلييائييزة.  ميين  ع�سرة  الثالثة  لييلييدورة  التنظيم 
فييعييالييييياتييهييا. ودعييييت الييطييالييبييات واليينيي�ييسيياء احلييافييظييات لييلييقييراآن الكرمي، 

امل�ساركات يف اجلائزة، اإىل اال�ستمرار يف حفظ كتاب اهلل، عز وجل.
القا�سمي،  �سقر  بيينييت  ميييوزة  ال�سيخة  اخلييتييامييي  احلييفييل  حيي�ييسييرت  كييمييا 

يف اجلائزة �سيخة املحرزي، من منت�سبات موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن 
الكرمي وعلومه.

للدورة  املنظمة  العليا  اللجنة  ع�سوة  امليينيي�ييسييوري،  علي  رابييعيية  واألييقييت 
مل�سابقات  اجلييائييزة  حتكيم  جلنة  وع�سوة  اجلييائييزة،  ميين  ع�سرة  الثالثة 
االإناث، كلمة موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه، التي تنظم 
اجلائزة ال�سنوية، خالل احلفل، اأ�سادت فيها بدعم قيادة الدولة مل�ساريع 
بالغ �سكر وتقدير  واأعييربييت عن  االإميييارات.  الكرمي يف  الييقييراآن  حتفيظ 
حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ�ييس  موؤ�س�سة 
راأ�س اخليمة، راعي اجلائزة، على الدعم، الذي لقيته اجلائزة من جانب 
باإذن  �سموه، وهو ما ي�سكل ا�ستمرارا لنهج موؤ�س�س اجلائزة، املغفور له 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي،  حميد  بن  خالد  بن  �سقر  ال�سيخ  حييرم 
موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه، بجانب ح�سد كبر من 
ال�سخ�سيات الن�سائية و�سيدات املجتمع وامل�ساركات يف م�سابقات اجلائزة 
هذا العام، واأمهاتهن واأ�سرهن.  وكرمت حرم �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 
القا�سمي،  �سقر  بنت  مييوزة  ال�سيخة  ترافقها  احلفل،  خييالل  اخليمة، 
الفائزات الع�سر االأوائل يف االختبارات النهائية مل�سابقة االإناث وامل�سابقة 
بلغ  اللواتي  اجلييائييزة،  فعاليات  �سمن  اخلم�سة،  بفروعهما  الن�سائية، 
امل�ساركات.  واالأمهات  وال�سيدات  الطالبات  من  مت�سابقة،   59 عددهن 

و�سلمتهن اجلوائزة املادية والعينية املخ�س�سة لهن من قبل اجلائزة.
بداأ احلفل بتالوة عطر من كتاب اهلل، تعاىل، األقتها الطالبة املت�سابقة 

اهلل، تعاىل، ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي، رحمه اهلل.
ا�ستملت فقرات احلفل اخلتامي “الن�سائي” على عر�س فيلم وثائقي، 
6 دقائق،  يييتيينيياول الييييدورة الييثييالييثيية عيي�ييسييرة ميين اجليييائيييزة، بلغت مييدتييه 
والفعاليات  العام  هييذا  للجائزة  املتنوعة  االأن�سطة  خاللها  ا�ستعر�س 
الن�سائية،  امل�سابقة  بينها  ميين  اإطييارهييا،  يف  ا�ستحدثت  التي  اجلييديييدة، 
التي اأقيمت للمرة االأوىل هذا العام، وخ�س�ست للن�ساء املواطنات فوق 
املواطن يف  الن�سائي  العن�سر  الثالثني عاما، والقت تفاعال كبرا من 

االإمارة، يف امل�ساركة واملناف�سة.
تبنتها  التي  املجتمعية،  ال�سراكات  على  ال�سوء  الق�سر  الفيلم  واألقى 
اخليمة  راأ�ييس  وجييائييزة  وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ�ييس  موؤ�س�سة 
للقراآن الكرمي، ما كان له بالغ االأثر يف جناح الدورة الثالثة ع�سرة من 
اجلائزة، ورفع ن�سبة االإقبال اجلماهري على فعالياتها، وهو ما و�سل 
زيادة  جانب  اإىل  اجلن�سني،  من  �سخ�س،  األييف  اإىل  الفعاليات  بع�س  يف 
اإىل  و�سل  الييذي  اجلائزة،  م�سابقات  �سمن  التناف�س  يف  امل�ساركة  حجم 

434 م�ساركا، من الذكور واالإناث.

مبنا�صبة اليوم العربي للمياه حتت �صعار )املاء حياتنا وم�صتقبل اأجيالنا فلنعمل على ا�صتدامته(

وزير البيئة واملياه:املياه العذبة يجب اأن حتظى باأولوية خا�شة يف الوطن العربي
مبنا�صبة اأ�صبوع الت�صجري الثالث والثلثني وحتت �صعار )معًا فلنزرع الإمارات(

وزير البيئة واملياه :قيادتنا الر�شيدة حري�شة على زيادة 
الرقعة اخل�شراء واملحافظة على النباتات واالأ�شجار املحلية 

مب�صاركة كبرية من خمتلف اإمارات الدولةال�شحة حتدد ال�شروط ال�شحية والفنية الواجب توافرها يف امل�شتودعات الطبية اخلا�شة

جمموعة عمل االمارات للبيئة جتمع 6,533 كجم من علب االأملنيوم يف يومها ال�شنوي جلمعها

حتيييتيييفيييل االإميييييييييييييارات اليييييييييييوم مع 
باليوم  العربية  الدول  �سقيقاتها 
ينظمه  اليييييذي  لييلييمييييياه  اليييعيييربيييي 
للمياه  العربي  اليييوزاري  املجل�س 
هذا العام حتت �سعار املاء حياتنا 
على  فلنعمل  اأجيالنا  وم�ستقبل 
ا�ييسييتييدامييتييه، وذلييييك بييهييدف لفت 
االأنظار اإىل ال�سغوط والتحديات 
املييتييزايييدة الييتييي تييواجييهييهييا موارد 
العربي،  الوطن  يف  العذبة  املياه 
العربية  اجلهود  ت�سافر  واأهمية 
اأجل تعزيز االأمن  وتن�سيقها من 

املائي العربي.  
املنا�سبة،  بهذه  �سحفي  بيان  ويف 
اأحمد  را�سد  الدكتور  معايل  اأكييد 
واملياه  الييبيييييئيية  وزيييييير  فيييهيييد،  بييين 
ق�سية  اأن حتييظييى  �يييسيييرورة  عييلييى 
العذبة  املييييييييياه  عيييليييى  امليييحيييافيييظييية 
باأولوية خا�سة يف الوطن العربي، 
بحياة  املبا�سر  الرتييبيياطييهييا  نييظييراً 
النا�س وم�ستقبل التنمية، م�سراً 
وامل�ستمر  التناق�س احلاد  اأن  اإىل 
يف ح�سة الفرد من املوارد املائية 
الييعييذبيية يف اليييوطييين الييعييربييي بلغ 
حدوداً خطرة وميثل م�سدر قلق 
امل�ستويات، خا�سة  جدي على كل 
اإىل  التي ت�سر  التوقعات  يف ظل 
تزايد حدة ال�سغوط والتحديات 
التي تواجهها موارد املياه العذبة 
كالتزايد  اليييعيييربيييي  الييييوطيييين  يف 
م�ستويات  وزيييييييييييادة  الييي�يييسيييكييياين 
اال�ستهالك  واأمنيييييييياط  اليييتيييليييوث 
غيييير الييير�يييسيييييييدة وتيييغييير املييينييياخ، 
االأميييير اليييذي يييوؤكييد احليياجيية اإىل 

 اأ�ساد معايل الدكتور را�سد اأحمد بن فهد، وزير البيئة 
البلديات  ل�سوؤون  التن�سيقي  املجل�س  رئي�س   - واملييييياه 
راأ�سها  وعلى  الر�سيدة،  قيادتنا  توليه  الذي  باالهتمام 
 – نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الزراعي،  القطاع  لتنمية  الدولة )حفظه اهلل(،  رئي�س 
الدولة  يف  اخل�سراء  الرقعة  لزيادة  املبذولة  واجلهود 
التي متثل  املحلية  النباتات واالأ�سجار  واملحافظة على 
مبادرة  اإىل  خا�سة  ب�سورة  م�سراً  مهماً،  وطنياً  اأرثييياً 
ال�سيخ  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي  “�سجرة االحتاد” 
 – اآل مييكييتييوم- نييائييب رئي�س الييدوليية  حممد بيين را�ييسييد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ) رعاه اهلل( مبنا�سبة 
اليوم الوطني احلادي واالأربعني والتي حظيت باهتمام 
بييالييغ وميي�ييسيياركيية وا�ييسييعيية ميين قييبييل مييوؤ�ييسيي�ييسييات املجتمع 
الزراعة  الداللة على قيمة  وا�سحة  اإ�سارة  واأفييراده يف 
والت�سجر يف االإمارات. كما اأثنى معاليه على اجلهود 
التي تبذلها بلديات الدولة واجلهات املعنية االأخرى يف 
ن�سر الرقعة اخل�سراء يف كل ربوع الوطن، مثمناً كافة 
املا�سية  ال�سنوات  يف  اأطلقت  التي  واملييبييادرات  اجلييهييود 
زيييادة ح�سة  ب�سكل وا�سح يف  واأ�سهمت  املجال،   يف هذا 
الفرد من الرقعة اخل�سراء، منوهاً بفوز مدينة العني 
عن  العربية  املدن  منظمة  جوائز  �سمن  االأول  باملركز 
موؤخراً.   بالدوحة  نتائجها  اأعلنت  التي  التخ�سر  فئة 
الت�سجر  اأ�سبوع  مبنا�سبة  له  بيان  يف  معاليه  واأ�ساف 
اليييييوم حتت  تييبييداأ فعالياته  اليييذي  الييثييالييث والييثييالثييني 
بالزراعة  االهتمام  اأن  االإمييييارات(،  فلنزرع  )معاً  �سعار 
والت�سجر اليييذي ر�ييسييخ جيييذوره املييغييفييور  لييه بييياأذن اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - ال 
زال يحظى بالكثر من االهتمام، و�سمل ب�سورة خا�سة 
اإعالن العديد من مناطق وجممعات النباتات واالأ�سجار 
املحلية مناطق حممية �سكلت موائل ومالذات للعديد 
دولة  اأن  وتابع معاليه  والطيور.  اأنييواع احليوانات  من 
زيادة  املييا�ييسييييية  القليلة  اليي�ييسيينييوات  يف  �ييسييهييدت  الإميييييارات 
ملحوظة يف م�ساحة امل�سطحات واالأحزمة اخل�سراء يف 

املناطق احل�سرية بالرغم من كل الظروف الطبيعية 
وارتفاع  الييرتبيية  ونييوعييييية  املييييياه  كنق�س  املييواتييييية  غيير 
درجات احلرارة، موؤكداً اأن ال�سيا�سة الزراعية اجلديدة 
تييوجيييييهييات �ساحب  عييلييى  بيينيياًء  الييدوليية  تنتهجها  الييتييي 
ال�سمو رئي�س الدولة )حفظه اهلل( اأثبتت قدرتها على 
جتاوز تلك الظروف، من خالل الرتكيز على االهتمام 
االأ�سناف  وزراعيية  للمياه،  املقت�سدة  الزراعية  بالنظم 
ا�ستخدام  يف  والتو�سع  واملناخ،  الرتبة  لنوعية  املالئمة 
نظم الري احلديثة ويف ا�ستخدام املياه املعاجلة يف الري. 
اأن هدف زيييادة م�ساحة الرقعة  واأكييد الدكتور بن فهد 
اخل�سراء يف الدولة والرتكيز علي اال�سجار والنباتات 
املحلية  �سيظل من بني االأهداف املهمة  لكافة اجلهات 
املعنية يف الدولة، واأنها �ست�سهد املزيد من االرتفاع يف 
ال�سنوات املقبلة، خا�سة يف ظل جمموعة من امل�ساريع 
الطموحة التي اأعلن عنها موؤخراً، ومن بينها م�سروع 
حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد، والبدء باإعداد املخطط 
االعتماد  اىل  يهدف  الييذي  اأبوظبي  للري يف  الرئي�سي 
اخل�سراء  امل�سطحات  ري  يف  املعاجلة  املييييياه  على  كلياً 
واال�سجار  النباتات  با�ستخدام  التجميلية  والييزراعييات 
ربوع  كافة  يف  املهمة  امل�ساريع  ميين  وغييرهييا   .. املحلية 
اأن ا�سبوع الت�سجر وما  اأكد  الوطن.   ويف ختام بيانه 
يف  مهمة  ركيزة  ميثل  وفعاليات  اأن�سطة  من  يت�سمنه 
جهودنا لزيادة م�ساحة الرقعة اخل�سراء يف الدولة، ويف 
عالقتنا الرا�سخة مع النباتات واالأ�سجار املحلية التي 
متثل اأرثاً طبيعياً مهماً، ولفت اأنظار االأجيال النا�سئة 
اإىل اأهمية هذا االإرث و�سرورة املحافظة عليه وتنميته، 
اإىل �سرورة ت�سافر اجلهود كافة يف الدولة من  داعياً 
اأجيييل مييوا�ييسييليية حتقيق اأقيي�ييسييى قيييدر ميين اليييتيييوازن بني 
طموحاتنا يف قيام نه�سة زراعية حديثة وناجحة وبني 
خالل  من  املييوارد  على  واملحافظة  البيئية  االعتبارات 
تييوظيييييف مييا يييتييوفيير لييدييينييا ميين و�ييسييائييل تقنية حديثة 
وما تراكم لدينا من معارف وخييربات وجتييارب طوال 

ال�سنوات املا�سية.

•• دبي-وام:

يف  تييوافييرهييا  الييواجييب  والييفيينييييية  ال�سحية  اليي�ييسييروط  ال�سحة  وزارة  اأعييليينييت 
امل�ستودعات ال�سحية اخلا�سة والتي ت�سمنت كافة اجلوانب املتعلقة باإن�ساء 
وترخي�س امل�ستودعات الطبية اخلا�سة وفقا ملعاير العاملية. وقال الدكتور 
اأمني ح�سني االمري وكيل وزارة ال�سحة امل�ساعد ل�سوؤون املمار�سات الطبية 
والرتاخي�س ان معايل عبدالرحمن حممد العوي�س وزير الثقافة وال�سباب 
 60 رقييم  الييييوزاري  الييقييرار  اأ�ييسييدر  بيياالإنييابيية  ال�سحة  املجتمع وزيييير  وتنمية 
على  ر�سميا  القرار  تعميم  اأنييه مت  اإىل  ..م�سرا  ال�ساأن  بهذا   2013 ل�سنة 
الطبية.  امل�ستلزمات  و  االأدويييية  �سركات  ووكييالء  ال�سلة  ذات  اجلهات  كافة 
وذكر اأنه مبوجب القرار الوزاري فاإن الرتخي�س بفتح م�ستودع طبي يكون 
وفقا الأحكام القانون االحتادي رقم 4 ل�سنة 1983 ب�ساأن مهنة ال�سيدلة 
امل�ستودعات  يف  توافرها  الواجب  لل�سروط  ووفقا  ال�سيدالنية  واملوؤ�س�سات 
االأول يتعلق بطلب الرتخي�س  اإىل ق�سمني  الطبية اخلا�سة والتي تنق�سم 
والثاين بال�سروط الفنية وال�سحية. واأ�سار االأمري اإىل اأن الوزارة تو�سلت 
ال�سركاء  مع  والتعاون  التن�سيق  خييالل  من  اجلييديييدة  املوا�سفات  هييذه  اإىل 
اال�سرتاتيجيني يف القطاع اخلا�س ..مو�سحا انه كان هناك حوار م�ستمر 
جمال  يف  املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات  متثل  فئات  اأربييع  مع  دائييم  وت�ساور 
املجال  هييذا  يف  املتخ�س�سة  املحلية  وامل�سانع  الطبية  وامل�ستلزمات  اليييدواء 
امل�ستودعات  اإىل  وامل�ستودعات الطبية االقليمية العاملة بالدولة باالإ�سافة 
املحلية. واأ�ساف اأنه مت اختيار ع�سر �سركات من هذه الفئات يف جل�سات عمل 
م�سرتكة مع فريق وزارة ال�سحة للت�ساور ب�ساأن هذه املوا�سفات واال�ستماع 
واالقليمية  العاملية  باخلربات  لال�ستفادة  ومالحظاتهم  مقرتحاتهم  اإىل 
للخروج  العمل  فريق  ت�سورات  مع  اأفكارهم  دمييج  مت  حيث  املجال  هييذا  يف 
مبوا�سفات موحدة للم�ستودعات الطبية يف الدولة وفقا للمعاير العاملية. 
للم�ستودعات  اجلييديييدة  واليي�ييسييروط  املوا�سفات  هييذه  اأن  االأميييري  واأو�ييسييح 
يف  املتخ�س�سة  الكبرة  العاملية  ال�سركات  ودعم  ت�سجيع  �ساأنها  من  الطبية 
من  الدولة  داخييل  للعمل  وا�ستقطابها  الطبية  وامل�ستلزمات  الييدواء  جمال 
اقليم  تخدم  الييدوليية  اميييارات  خمتلف  يف  �سخمة  م�ستودعات  ان�ساء  خييالل 
�سرق املتو�سط و �سمال افريقيا ..م�سرا اإىل اأنه يوجد حاليا قرابة 400 
ل�سركات  م�ستودعات  بينها  الييدوليية  داخييل  للعمل  مرخ�س  طبي  م�ستودع 
عاملية كبرة. وبالن�سبة لل�سروط املتعلقة بطالب الرتخي�س نوه االمري 
متمتعا  يكون  اأن  طبي  م�ستودع  بفتح  الرتخي�س  طالب  يف  ي�سرتط  باأنه 
بجن�سية دولة االإمييارات ويجب اأن يرفق بالطلب املحرر على النموذج املعد 
لذلك الوثائق املقررة والتي تت�سمن �سورة عن جواز ال�سفر �ساري املفعول 
و�سورة عن خال�سة القيد و�سورة عن بطاقة الهوية �سارية املفعول والر�سم 
وال�سحية  الفنية  ال�سيروط  ان  وذكر  الدفع.  واإي�سال  للموقع  التخطيطي 
تتلخ�س يف عدة نقاط منها ما هو خا�س بالبنية التحتية بحيث يجب اأن 
يكون املوقع املعد ليكون مقرا للم�ستودع الطبي املطلوب ترخي�سه يف الطابق 
االأر�سي بعيدا عن التجمعات ال�سكنية ..كما يجب اأن يكون املوقع املطلوب 
ترخي�سه مبنيا بالطابوق اأو اخلر�سانة واأن تكون اجلدران مطلية بالزيت 
اأو اأي مادة م�سابهة واأن يكيون ال�سقف من اخلر�سانة امل�سلحة اأو اأي مادة غر 
قابلة لال�ستعال وت�سريب املياه وعازلة للحرارة والرطوبة واأال يقل االرتفاع 
واجلدران  امل�ستعارة  االأ�سقف  با�ستخدام  ي�سمح  وال  �سنتيمرتا   270 عن 
امل�سنوعة من جب�سن بورد يف م�ستودعات االأدوية. ويجب اأن ال تقل م�ساحة 
املخ�س�سة  املكاتب  بييدون  مربعا  مرتا   50 عن  الطبي  بامل�ستودع  التخزين 
لالإدارة لكى ي�سهل ترتيب وتن�سيق املواد املخزنة ب�سورة فنية ي�سهل معها 
مع  التخزين  م�ساحة  تتنا�سب  واأن  عليها  التفتي�س  عند  املييوجييودات  تعيني 
امل�ستودع الطبي  اأر�سية  اأال تكون  اأي�سا  ال�سروط  حجم املخزون. وت�سمنت 
اأو ما  بال�سراميك  تكون مغطاة  واأن  العام  الطريق  منخف�سة عن م�ستوى 
�سابه بحيث تكون غر قابلة لالحرتاق وقابلة للتنظيف واأن تكون االأبواب 
وا�سعة بحيث ت�سمح مبرور �سحنات املواد املراد تخزينها واأن تكون االأر�سية 

واجلدران وال�سقف بو�سعية متما�سكة ومل�ساء وخالية من امل�سامات وقابلة 
واالإ�ساءة  للتهوية  الطبي  بامل�ستودع  املوجودة  النوافذ  تكون  واأن  للتنظيف 
االأخرى.  واحل�سرات  الذباب  ملنع دخول  ال�سيق  ال�سلك  بن�سيج من  مغطاة 
كما تلخ�ست ال�سروط فى اأن تكون جميع االأخ�ساب مدهونة ب�سبغة الزيت 
اأو ما يقوم مقامها بحيث يعاد دهانها كلما لزم االأمر ..كما يجب اأن تكون 
احل�سرات  �سد  ومعاجلة  ونظيفة  م�سانة  املييواد  لرفع  املخ�س�سة  االأخ�ساب 
واأن تتوفر يف امل�ستودع دورة مياه ومغا�سل اليدين للعاملني واأن تكون املياه 
دورات  تكون  اأال  ويجب  العمومي  امل�سدر  ميين  الطبي  للم�ستودع  املو�سلة 
املياه مفتوحة على مواقع التخزين. واأكييدت ال�سروط على �سرورة �سرف 
كل  يف  البلدية  من  املتبع  النظام  ح�سب  العادية  الطبي  امل�ستودع  خملفات 
االآمن  التخل�س  االخت�سا�س يف  ذات  اجلييهييات  مييع  عييقييود  وجيييود  مييع  اميييارة 
املجاري  فتحات  تغطية  ويجب  والطبية  وال�سلبة  ال�سائلة  النفايات  ميين 
للم�ستودع  الداخلي  واملخطط  املوقع  يكون  واأن  حمكمة  حديدية  باأغطية 
الطبي مطابقا الآخر ر�سم هند�سي معتمد من البلدية اأو اأي جهة ترخي�س 
طبية  بعيادة  يت�سل  منفذا  الطبي  للم�ستودع  يكون  اأن  يجوز  وال  حكومية 
بن�ساطه.  يرتبط  ال  اآخيير  ن�ساط  ذي  حمييل  بيياأي  اأو  �سيدلية  اأو  مب�سكن  اأو 
العربية  باللغة  مكتوبا  الطبي  امل�ستودع  ا�ييسييم  يييكييون  اأن  الييقييرار  وا�ييسييرتط 
اال�سم  ذلييك  بجانب  يكتب  اأن  ويييجييوز  كبره  وبيياأحييرف  ظيياهييرة  لوحه  على 
العام  املهني  املظهر  ومراعاة  االجنليزية  اللغة  ر�سميا  اأخرى معتمدة  بلغه 
مع  وتتنا�سب  املخزنة  املييواد  ت�ستوعب  م�ساحات  وتوفر  احلركة  وان�سيابية 
الطبي  امل�ستودع  جتهيز  عند  تخزينها  امليييراد  امليييواد  ونوعية  العمل  حجم 
بهدف الرتخي�س. كما يجب اأن يتوفر يف امل�ستودع الطبي االأجهزة واملعدات 
اال�سا�سية مثل مكتب لل�سيديل امل�سوؤول وهاتف ثابت و فاك�س و كمبيوتر و 
ال�سيديل  يخول  بامل�ستودع  خا�س  الكرتوين  بريد  وعنوان  انرتنت  خدمة 
حلفظ  لالأر�سيف  مكان  وتخ�سي�س  وا�ستخدامه  اليه  بالدخول  امل�سوؤول 
الوثائق وامل�ستندات والقوانني واملراجع العلمية ذات العالقة باالإ�سافة اىل 
ملف حلفظ التعاميم والقرارات اىل ت�سدر عن الوزارة ..ف�سال عن �سرورة 
تخ�سي�س مكان اآمن يف امل�ستودع حلفظ ال�سقات الت�سعرة واأن يكون حمكم 
االإغالق. ووفقا للقرار الوزاري وما ت�سمنه من �سروط يجب اأن تتوفر يف 
احلريق  طفايات  مثل  العامة  وال�سالمة  االأمييين  و�سائل  الطبي  امل�ستودع 
�ساحلة وجاهزة لال�ستعمال ومعتمدة من اجلهات الر�سمية وكذلك حتديد 
خمرج الطوارئ وكذلك توفر مولد كهرباء احتياطي يف كل م�ستودع وذلك 
امل�ستودع  ترخي�س  من  كل  تثبيت  ويجب  الطوارئ.  حيياالت  يف  لال�ستخدام 
وكذلك تراخي�س ال�سيادلة العاملني على اجلدار يف مكان ظاهر للجمهور 
�سد  معاجلة  خ�سبية  واأر�سيات  خزائن  على  الطبي  امل�ستودع  يحتوي  واأن 
احل�سرات كافية لتجنب مالم�سة �سناديق االأدوية لالأر�س مبا�سرة واأرفف 
يتم  بحيث  ووا�ييسييحيية  ومنظمة  �سليمة  بطريقه  االدوييييية  حلفظ  معدنية 
املراقبة  االدويييية  حلفظ  االإغيييالق  حمكمة  خزائن  لو�سع  مكان  تخ�سي�س 
تخ�سي�س  �ييسييرورة  على  اليي�ييسييروط  اأكيييدت  كما  منف�سل.  مكان  يف  بنوعيها 
تعميم  �ساأنها  يف  �سدر  التي  او  ال�سالحية  منتهية  االأدويييية  لو�سع  مكان 
باال�ستدعاء اأو وقف التيداول واال�ستخدام ويكتب عليها من اخليارج بالليون 
االأحمر اأدوية غر �ساحلة للبيع واال�ستخدام وعدم ت�سريف املواد القابلة 
لال�ستعال واملواد الكيماوية واالأدوية املنتهية �سالحيتها واأية مواد خطرة 
اأو يف طرق ال�سرف االأخييرى مع توفر الو�سائل  اأخرى يف املجاري العامة 
الكفيلة بت�سريفها واإعدامها طبقا للنظم والت�سريعات ال�سادرة بهذا ال�ساأن 
اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة باإتالف  اأو  و �سرورة وجود تعاقد مع البلدية 
للم�ستودع  ليكون مقرا  املعد  امل�ستودع  اأن يحتوي  الطبية. ويجب  النفايات 
الطبي املطلوب ترخي�سه على عدد كاف من اأجهزة التكييف وفقا ملا تتطلبه 
 15 احلاجة للحفاظ على درجة احلييرارة داخل امل�ستودع بحيث تكون بني 
والواجهات  دائم  ب�سكل  باملائة   60 اأقل من  والرطوبة  25 درجة مئوية  و 
منا�سبة  �ستائر  بو�سع  تكون حممية  اأن  لل�سم�س يجب  املعر�سة  الزجاجية 

حلماية االأدوية من احلرارة و اأ�سعة ال�سم�س .

اليييعيييذبييية،  بييياملييييييياه  الييي�يييسيييلييية  ذات 
و�سبه  القاحلة  املناطق  خا�سة يف 
القاحلة، التي تقع معظم الدول 
العربية يف نطاقها. وفيما يتعلق 
بييجييهييود املييحييافييظيية عييلييى امليييييوارد 
يف  ال�ستدامتها  واليي�ييسييعييي  املييائييييية 
اأن  الوزير  معايل  اأو�سح  الدولة، 
اإدراكها  ميين  ، وانييطييالقيياً  الييدوليية 
وخ�سو�سا  بييهييا،  امليييائيييي  لييلييواقييع 
املائية  للموارد  الطبيعية  الندرة 
بتوفر  التزامها  التقليدية، مع  
الييييالزميييية  و  الييي�يييسييياحلييية  املييييييييييياه 
املختلفة،  التنموية  لييالأغييرا�ييس 
هذا  كيييبيييرة يف  بيييجيييهيييود  قييياميييت 
بييييينييهييا: حت�سني  ميييين  الييي�يييسييييييياق، 
والت�سريعية  املييوؤ�ييسيي�ييسييييية  االأطيييير 
الرامية اإىل املحافظة على املوارد 
املييائييييية ومبيييا يييتييوافييق مييع مبادئ 
املائية،  للموارد  املتكاملة  االإدارة 
ودعم اإجراء البحوث والدرا�سات 
قطاع  بتطوير  املتعلقة  العلمية 
ال�سغوط  حييجييم  وتقييم  املييييياه، 
والييتييحييديييات الييتييي يييتييعيير�ييس لها 
ال�سلة  ذات  خيييا�يييسييية  اليييقيييطييياع، 
بزيادة اال�ستهالك وتزايد الطلب 
بظاهرة  يتعلق  ما  اىل  باالإ�سافة 
تييغيير امليينيياخ الييييذي ييينييطييوي على 
قطاعات  عييلييى  �سلبية  تييياأثيييرات 

الزراعة واملياه والبيئة. 
و�سع  اجلييهييود  تييلييك  �سملت  كييمييا 
للمحافظة  وطنية  ا�سرتاتيجية 
على املوارد املائية يجري تنفيذها 
بيييهيييدف  احليييييا�يييييسييييير  الييييييوقييييييت  يف 
املائية ودعم  املوارد  اإدارة  حت�سني 

وت�سمل  اال�سرتاتيجي،  املييخييزون 
ومقايي�س  تيي�ييسييريييعييات  تييطييوييير 
اىل  باالإ�سافة  واقت�سادية  فنية 
عييمييل، وتركز  واآليييييييييات  ميي�ييسيياريييع 
كييييذلييييك عيييليييى تيييعيييزييييز اخليييييربات 
االإدارة  مفاهيم  حيييول  الييوطيينييييية 
املتكاملة للموارد املائية و التنمية 

امل�ستدامة للموارد الطبيعية.
وبالنظر اإىل ان القطاع الزراعي 
للموارد  االأكيييييرب  امليي�ييسييتييهييلييك  هيييو 
امليييائييييييية، فييقييد قييياميييت الييييييييوزارة و 
اجلهات املعنية يف الدولة باإجراء 
لل�سيا�سات  �يييسييياميييلييية  ميييراجيييعييية 
نيييهيييج جديد  الييييزراعييييييييية وو�ييييسييييع 
اىل  يييهييدف  اليييزراعييييييية،  للتنمية 
حتقيق اأكرب قدر من التوازن بني 
وياأخذ  والغذائي،  املائي  االأمنني 
االقت�سادية  العوامل  اعتباره  يف 
واالجتماعية والبيئية، وذلك عن 
طريق  التقليل من الزراعات ذات 
ودعم  الييعييايل  املييائييي  اال�ستهالك 
املقت�سدة يف  الييزراعييييية  االأنييظييميية 
االنتاجية  وذات  املييييياه  ا�ستخدام 
وامل�ساحة،  املييياء  لييوحييدة  الييعييالييييية 
يف  احلييديييثيية  التقنيات  وتييوظيييييف 
عمليات الري.  ويف اإطار اجلهود 
خمزون  على  باملحافظة  املتعلقة 
ن�سبة  وزيييييييييييادة  اجليييييييويف  املييييييييييياه 
وا�ستدامته،  جتيييييدده  ميييعيييدالت 
ال�سدود  باإن�ساء  االإمييييارات  قامت 
و احليييييواجيييييز املييييائييييييييية، حيييييييث مت 
�سعاتها  تييبييلييغ  �يييسيييداً   116 بيينيياء 
االجييمييالييييية حوايل  الييتييخييزييينييييية 
مكعب.  مييييييرت  مييييليييييييييون   119

بزيادة  نف�سه  الييوقييت  يف  وقييامييت 
االعييتييميياد على ميييوارد املييييياه غر 
التي  املُييحييالة،  كاملياه  التقليدية 
للمياه  الرئي�سي  امليي�ييسييدر  ت�سكل 
العذبة يف القطاع البلدي، واملياه 
العادمة املعاجلة وتنويع اأغرا�س 
اإىل  بيياالإ�ييسييافيية  اال�ييسييتييفييادة منها، 
زيادة االهتمام باملياه االفرتا�سية 

واعادة ا�ستخدام املياه.
وقد تزامن ذلك كله مع التوعية 
املياه  ا�ستهالك  تر�سيد  باأهمية 
اليييبيييليييدي،  اليييقيييطييياع  اليييعيييذبييية يف 
وذلييييييييك عييييين طييييريييييق املييييييييزج بني 
بيييييراميييييج اليييتيييثيييقيييييييف واليييتيييوعييييييية 
كالتعرفة  االقت�سادية  واالآليييييات 
التقنيات  وا�ستخدام  الت�ساعدية 
اأن  اإىل  ميي�ييسييراً  للمياه،  امليير�ييسييدة 
يف  تييعييكييف  واملييييييياه  الييبيييييئيية  وزارة 
الوقت احلايل، بالتعاون مع كافة 
الييدوليية، على  املعنية يف  اجلييهييات 
قيييانيييون لرت�سيد  ميي�ييسييروع  و�ييسييع 

ا�ستهالك املياه العذبة.
اليييوزيييير يف ختام  ميييعيييايل  و�يييسيييدد 
الذي  اليييدور  اأهييمييييية  على  كلمته 
ميكن اأن يلعبه املجتمع، جماعات 
على  املييييحييييافييييظيييية  يف  واأفيييييييييييييييراد، 
وا�ستدامتها  العذبة  املياه  مييوارد 
الدور  عن  اأهمية  يقل  ال  والييذي 
التقنية  اخليييييييارات  تلعبه  اليييذي 
داعياً  والت�سريعية،  واالقت�سادية 
االهتمام  زييييييييادة  �ييييسييييرورة  اإىل 
للمحافظة  الر�سيدة  باملمار�سات 
على مواردنا املائية من اأجل جيل 

احلا�سر واأجيال امل�ستقبل.

حلول م�ستدامة ومبتكرة ملعاجلة 
اخللل الوا�سح، واالآخذ باالت�ساع، 
على  والطلب  العر�س  ميزان  يف 

هذا املورد احليوي .
واأ�ساف معاليه اأن دولة االإمارات 
�ساحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
اآل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
)حفظه  الدولة  – رئي�س  نهيان 
موؤ�س�ساً  ع�سواً  وباعتبارها  اهلل(، 
يف املجل�س الوزاري العربي للمياه، 
بح�سد  احلييدود  اأبعد  اإىل  مهتمة 
والعربية  االإقييليييييمييييية  اجليييهيييود 
والدولية من اأجل املحافظة على 
الوطن  الييعييذبيية يف  املييييياه  مييييوارد 
اأن االإمييييارات  اإىل  الييعييربييي، الفييتيياً 
املا�سي  يناير  �سهر  ا�ست�سافت يف 
والتي  لييلييمييييياه  الييعيياملييييية  الييقييميية 
اأ�سحاب  ميين  نخبة  فيها  �ييسييارك 
ال�سيا�سات  و�يييسيييانيييعيييي  الييييقييييرار 
واخلرباء واملهتمني بال�ساأن املائي 
من خمتلف اأنحاء العامل  للبحث 
للم�سكالت  م�ستدامة  حلول  عن 

متييكيين املييي�يييسييياركيييون يف اليييييييدورة 16 
ميييين حييمييليية جيييميييع عيييليييب االأملييينيييييييوم 
للبيئة،  االإميييييييارات  عييمييل  ملييجييمييوعيية 
6،533 كييجييم ميين علب  ميين جييمييع 
اإمييارات الدولة،  االأملنيوم يف خمتلف 
هذه  خييالل  املجموعة  تييهييدف  حيث 
قبل  طن   25 اإىل  للو�سول  اليييدورة 
الرقم  لتحطم  احلييايل،  العام  نهاية 
القيا�سي امل�سجل منذ بداية احلملة 
يف عام 1997، حيث اإ�ستطاعت منذ 
ذلك احلني من جمع 174 طن من 

العلب.
املرع�سي  حييبيييييبيية  اليي�ييسيييييدة  وقييياليييت 
رئي�سة املجموعة اأن برامج املجموعة 
تتما�سى مع توجهات دولة االإمارات 
و�سع  اإىل  ال�ساعية  املتحدة  العربية 
ال�سليمة  لييييييييالإدارة  ا�ييسييرتاتيييييجييييية 
لييليينييفييايييات مبيييا يف ذلييييك احلييييد من 
خ�سو�ساً  التدوير،  واإعييادة  النفايات 
مع كونها اأحد اأكرب منتجي النفايات 

يف العامل.
و�سعت  امليييجيييميييوعييية  اأن  وا�ييييسييييافييييت 
النفايات  الإدارة  متكاماًل  برناجماً 
الورق  تييدوييير  واإعيييييادة  جييمييع  ي�سمل 
اأحييبييار الطابعات  والييزجيياج وعييبييوات 
املحمولة  والييهييواتييف  والبال�ستيك 
)التيرتاباك(  الييعيي�ييسييائيير  وعيييبيييوات 
اليي�ييسييليييييم من  الييتييخييليي�ييس  اإىل جييانييب 
البطاريات، وهو ما يوفر دفعة قوية 
املحلية،  الييتييدوييير  اإعيييييادة  ليي�ييسيينيياعيية 
حيييييث اإ�ييسييتييطيياعييت مييين خييييالل هذه 
احلييمييالت امليي�ييسييتييمييرة الييتييي بييييداأت يف 
من  بييعييدهييا،  وتو�سعت   1997 عييام 
التخفيف من 41،703 طن مرتي 
الكربون،  اأك�سيد  ثيياين  ميين  مكافئ 
وحدة  مييليييييون   29،687 وتيييوفييير 
الطاقة،  مييين  بييريييطييانييييية  حيييراريييية 
حجم  ميين  مكعب  مييرت  و60،793 

مكبات النفايات.
علب  جتيييميييييييع  حيييميييلييية  اإن  وقييييياليييييت 
على  م�ستمراً  ن�ساطاً  تعد  االأمليينيييييوم 
املجموعة  تتيح  حيييييث  الييعييام،  ميييدار 
بالبيئة  املهتمني  للعائالت واالأفييراد 
الفر�سة الح�سار علب االأملنيوم اإىل 
جانب املييواد االأخييرى القابلة العادة 
مو�سحة  مييكييتييبييهييا،  اإىل  اليييتيييدويييير 
لييتييجييميييييع علب  اليي�ييسيينييوي  اليييييييوم  اأن 
اإىل جييانييب احلملة  ييياأتييي  االأمليينيييييوم، 
االأملنيوم  عييلييب  لييتييجييميييييع  اليي�ييسيينييوييية 
املقرر عقدها يف 9 نوفمرب، كاأحداث 

االأكرب لربنامج  املظلة  �سنوية حتت 
وت�سكل  االأملنيوم،  علب  تدوير  اإعييادة 
كمية  لتعزيز  للم�ساركني  حمفزات 
العلب التي يجري جمعها على مدار 

العام.
اإىل  حيياجيية  هيينيياك  اأن  اإىل  واأ�يييسيييارت 
املجتمع  ميييين  الييييدعييييم  ميييين  مييييزيييييد 
وجني  امل�ستدامة  املعي�سة  لتحقيق 
الفوائد البيئية على املدى الق�سر 
املييفييتيياح هييو يف خلق  واأن  والييطييويييل، 
العادة،  ميين  اأقيييوى  هييي  التي  االإرادة 
املجموعة  بيييراميييج  تيي�ييسييعييى  ميييا  وهييييو 
التوعوية  وحييمييالتييهييا  الييتييعييليييييمييييية 
حتقيقه،  اإىل  البيئية  وم�ساريعها 
وامل�سابقات  العمل  ور�س  تن�سر  حيث 
بني  البيئية  الثقافة  واملييحييا�ييسييرات 
التطوعي،  العمل  وت�سجع  ال�سباب 
املجموعة  يف  الع�سوية  اأن  مو�سحة 
على  �ييسييواًء  اجلييميييييع  اأمييييام  مفتوحة 
امل�ستوى الفردي اأو امل�ستوى املوؤ�س�سي، 
من  والت�سجيع  الييدعييم  ي�سهم  كييمييا 
املحلية  عدد من اجلهات احلكومية 
دفع  يف  بالبيئة  املعنية  واالحتييادييية 
املجال.  هيييذا  املييجييمييوعيية يف  ميي�ييسييرة 
بال�سكر  املرع�سي  ال�سيدة  وتقدمت 
�سركة  للحملة  الييداعييم  الييراعييي  اإىل 
كاًل  �سكرت  كما   ، للمرطبات  راين 
ودائرة  والفجرة،  دبي  بلديتي  من 
راأ�س  يف  واخلدمات  العامة  االأ�سغال 
عجمان  منطقة  و�ييسييلييطيية  اخليييييميية، 
احلرة، واملدر�سة االأمريكية الدولية 
رادي�سون  وميينييتييجييع  اأبيييوظيييبيييي،   –
العني  ومييييدر�ييييسيييية  اليييي�ييييسييييارقيييية،  بيييليييو 

وجمموعة  بيياالجنييليييييزييية،  الناطقة 
�ييييسيييياي، و�يييسيييركييية اأبيييييييييال و�يييسيييركييياه، 
و�سركة  كاريليون،  الفطيم  و�سركة 
مييياكيييدونييياليييدز عيييليييى الييييدعييييم الييييذي 
�سركة  �سكرها  عيين  ف�سال  قييدمييوه، 
و�سركة  اراميييكييي�يييس،  و�ييسييركيية  زاجيييييل، 
امارات، و�سركة دي ات�س ال، و�سركة 
و�سركة  لييلييمييعييادن،  الييدولييييية  �سريف 
و�سركة  الييييتييييدوييييير،  العيييييييادة  الكيييييي 
اأيه  تييي  اإي  اأ�سكونا  و�سركة  م�سايف، 
و�سحيفة  اللوج�ستي،  الييدعييم  على 

على الدعم االعالمي.  7Days
�سعادة حممود  اأكييد  فقد  من جهته، 
�سلطة  عيييام  مييدييير  الها�سمي  خليل 
ان حملة  احليييييرة  عييجييمييان  ميينييطييقيية 
لييتييجييميييييع علب  الييي�يييسييينيييوي  اليييييييييييوم 
اأثييييير كييبيير يف �سون  لييهييا  االأملييينيييييييوم 
واأن  االإميييييارات،  دولييية  بيئة  وحييميياييية 
�ييسييلييطيية ميينييطييقيية عيييجيييميييان احلييييرة 
تدعم هذا املجهود بقوة ال�سيما واأن 
البيئة تعد اأحد املحاور الرئي�سية يف 
�سيا�سة عمل �سلطة منطقة عجمان 
احلرة. واأو�سح الها�سمي ان احلملة 
حول  الييوعييي  لييزيييادة  فعالة  طريقة 
اأهييمييييية مييعيياجليية اليينييفييايييات وغرها 
يف  للبيئة  ال�سديقة  امليييبيييادرات  ميين 
دولييية االإميييييارات، مييوؤكييداً االلييتييزام يف 
دعم جمموعة عمل االإمارات للبيئة 
الإجنيييياح هيييذا امليي�ييسييروع ودمييييج اأفييييراد 
من  هيياميياً  جييييزءاً  لي�سكلوا  املييجييتييمييع 
الدولة، فحماية  البيئية يف  احلركة 
الييبيييييئيية عييلييى حييد قييولييه هييي واحيييدة 
تتبناها  الييتييي  االأ�سا�سية  القيم  ميين 

منطقة عجمان احلرة.
اأميييا �ييسييعييادة املييهيينييد�ييس اأحييمييد حممد 
احليييييميييييادي املييييدييييير الييييعييييام لييييدائييييرة 
االأ�ييييسييييغييييال اليييعيييامييية واخليييييدميييييات يف 
اأن هذه  اأو�ييسييح  راأ�يييس اخليييييميية، فقد 
ال�سراكة  �ييسييييياق  يف  تيياأتييي  امليي�ييسيياركيية 
عمل  جمموعة  مييع  اال�سرتاتيجية 
الرائدة  املوؤ�س�سة  للبيئة  االإمييييارات 
يف جمييييال حييميياييية الييبيييييئيية يف دولييية 
االإمييارات . . مبينا اأن الدائرة ت�سع 
البيئة متمثلة يف جمع علب  ق�سايا 
االأملنيوم ومعاجلة النفايات وغرها 
من احلمالت التي ت�ستهدف اإ�سحاح 
البيئة كاأحد اأهم اأولوياتها. كما ذكر 
احليييميييادي بيييياأن دعيييم اليييدائيييرة لهذه 
بفعاليتها  منا  اإميييانيياً  ييياأتييي  احلملة 
يف زيادة الوعي حول اأهمية معاجلة 
الييينيييفييياييييات وغيييرهيييا مييين املييييبييييادرات 
االإمارات،  دولة  يف  للبيئة  ال�سديقة 
اإىل حتقيقه  الدائرة  وهو ما تهدف 
وامل�ستمر  الدائم  التعاون  من خالل 
االإمييارات للبيئة  مع جمموعة عمل 

يف مثل هذه الفعاليات والربامج.
مديرة  املعال  اأ�سيلة  ال�سيدة  وقالت 
يف  والبيئة  الييعيياميية  اخلييدمييات  اإدارة 
بلدية الفجرة: تاأتي م�ساركة بلدية 
بيييييياإدارة اخلدمات  الييفييجييرة ممييثييليية 
– قيي�ييسييم حماية  والييبيييييئيية  اليييعيييامييية 
لتجميع  ال�سنوية  احلملة  يف  البيئة 
مبداأ  ت�سجيع  بهدف  االأملنيوم  علب 
والتي  منها  والتقليل  النفايات  فرز 
يييتييم ردميييهيييا بييطييريييقيية عيي�ييسييوائييييية يف 

املكبات مما يوؤثر �سلباً على البيئة.
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 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1314  جتاري كلي                 
اهلل  وميثلها/برات  )ذ.م.م(  العاملية  الغيار  قطع  �سركة    -١/ عليه  املدعى  اىل 
رميي�ييسييان ابييراهيييييمييي جمييهييول حمييل االقيياميية مبييا ان املييدعييي /الييبيينييك التجاري 
الدويل وميثله: عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها على �سبيل الت�سامن فيما بينهما مببلغ 
وقدره )6.999.889 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق ١8/20١3/3 
ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1088  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- ماثيو جامي�س بر�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3405.١0 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ستحقاق  تيياريييخ  ميين   %١2 بييواقييع  القانونية  والييفييائييدة  املييحيياميياة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1099  مدين جزئي           

اىل املييدعييى عييليييييه/١- اجميييد عييلييي  جمييهييول حمييل االقيييامييية مبييا ان املييدعييي / 
�سركة االمييارات لالت�ساالت املتكاملة )�ييس.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )35١2.٧0 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ستحقاق  تيياريييخ  ميين   %١2 بييواقييع  القانونية  والييفييائييدة  املييحيياميياة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1075  مدين جزئي           

اىل املدعى عليه/١- �سامل غامن �سامل املن جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )689١.68 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ستحقاق  تيياريييخ  ميين   %١2 بييواقييع  القانونية  والييفييائييدة  املييحيياميياة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     

اعالن بيع عقار بالن�سر
  يف الدعوى  رقم )2011/235(   تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: موؤ�س�سة �سوق اال�ستثمار العقاري وميثلها ال�سيد/احمد فوؤاد كبه احللبي   عنوانه: امارة 
�سعيد ح�سني نيك  املنفذ �سده:  الثاين مكتب رقم 238   الطابق  ال�سعفار-  بناية  زايييد-  ال�سيخ  �سارع  دبي- 
اخرت عنوانه: امارة دبي- منطقة الرب�ساء- املرابع العربية- فيال رقم ٧ بعمل لدى �سلطة املنطقة احلرة ال 
او بي- جبل علي   انه يف يوم االربعاء املوافق 20١3/3/١3 ال�ساعة  6.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجري بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة 
مع اجلهة التي انيط بها البيع ) �سركة االمارات للمزادات   www.emiratesauction.ae ( وذلك 
يف التاريخ املحدد اعيياله ايييداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي  قبل دخييول املزايدة  ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 30١ من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 

خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات: 
درهم      2550000 القيمة  مربع  قييدم   2000 امل�ساحة   ٧3 املبني  رقييم   256٧ االر�يييس  رقييم  فيال   6 ال�سفا  وادي 

مالحظة : يدفع املبلغ فوراً.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
اعالن بيع عقار بالن�سر للمنفذ �سده

  يف الدعوى  رقم )2011/235(   تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: موؤ�س�سة  �سوق اال�ستثمار العقاري وميثلها ال�سيد/احمد فوؤاد كبه احللبي   عنوانه: امارة 
�سعيد ح�سني نيك  املنفذ �سده:  الثاين مكتب رقم 238   الطابق  ال�سعفار-  بناية  زايييد-  ال�سيخ  �سارع  دبي- 
اخرت عنوانه: امارة دبي- منطقة الرب�ساء- املرابع العربية- فيال رقم ٧ بعمل لدى �سلطة املنطقة احلرة ال 
او بي- جبل علي   انه يف يوم االربعاء املوافق 20١3/3/١3 ال�ساعة  6.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجري بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة 
مع اجلهة التي انيط بها البيع ) �سركة االمارات للمزادات   www.emiratesauction.ae ( وذلك 
يف التاريخ املحدد اعيياله ايييداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي  قبل دخييول املزايدة  ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 30١ من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 

خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات: 
درهم      2550000 القيمة  مربع  قييدم   2000 امل�ساحة   ٧3 املبني  رقييم   256٧ االر�يييس  رقييم  فيال   6 ال�سفا  وادي 

مالحظة : يدفع املبلغ فوراً.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

 حمكمة دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/169  جت جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ م�سعود علي م�سعود ال�سام�سي واخرون اجلن�سية: االمارات  مدعى 
مو�سوع  افغان�ستان     اجلن�سية:  حممد  �سايف  الدين  غوث  مر  عليه: 
الدعوى: الغاء عقد ال�سراكة  املطلوب اعالنه /مر غوث الدين �سايف حممد 
اجلن�سية: افغان�ستان   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 20١3/3/٧ موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية بي حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز االداري �سخ�سيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/581  جت كل- م ر- ب- ع ن

ماهر  عليه:  مدعى  فل�سطني  اجلن�سية:  احمدحموده  رافت  مدعي/ 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  �سوريا   اجلن�سية:  �ساهني  فهد 
١09250درهم املطلوب اعالنه / ماهر فهد �ساهني اجلن�سية: �سوريا  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثالثاء املوافق 20١3/3/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية بي حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/126  مد جز- م ر- ب- ع ن

حممد  �سيف  حميد  قانونا/  وميثلها  ال�سيارات  لتاجر  االطالل  مدعي/موؤ�س�سة 
االمارات مدعى  اجلن�سية:  العربي  عبداهلل  ه�سام ح�سن  عنه/  وكيال  النيادي  مطر 
الدعوى:  مو�سوع  فل�سطني  اجلن�سية:  عبيدي  عبدالرحمن  نا�سر  جمدي  عليه: 
عبدالرحمن  نا�سر  جمدي   / اعالنه  املطلوب  درهم    ١320 مببلغ  مالية  مطالبة 
عبيدي اجلن�سية: فل�سطني  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
العني  حمكمة  بي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �سخ�سيا  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/160  جت جز- م ر- ب- ع ن

عليه:  مدعى  االمارات  اجلن�سية:  النعيمي  علي  �سعيد  علي  مدعي/حممد 
الدعوى:  مو�سوع  افغان�ستان  اجلن�سية:  �سرين  مامني  بن  �ساه  باد  كل 
�سرين  مامني  بن  �ساه  باد  /كل  اعالنه  املطلوب  خدمات   وكيل  عقد  ف�سخ 
اجلن�سية: افغان�ستان عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 20١3/3/04 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 6.00 م�ساًء امام الدائرة االوىل بي حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز االداري �سخ�سيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/2٧
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/409  جت كل- م ر- ب- ع ن

موؤ�س�سة  عليه:  مدعى  االمارات  اجلن�سية:  القبي�سي  �سلهوم  حممد  نادر  مدعي/ 
العميد للمقاوالت وال�سيانة العامة وميثلها/ فتحي حممود عبداحلفيظ ابو عبيد 
اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: ندب خبر هند�سي  املطلوب اعالنه /موؤ�س�سة 
العميد للمقاوالت وال�سيانة العامة وميثلها/ فتحي حممود عبداحلفيظ ابو عبيد 
اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   20١3/3/١١ املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 6.00 م�ساًء امام الدائرة االوىل بي حمكمة 
العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ١9/20١3/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/549  جت كل- م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ عبدالوحيد دران حممد البلو�سي وكيال عنه/ جنيب �سعيد خلفان ال�سام�سي 
اجلن�سية: االمارات مدعى عليه: موؤ�س�سة واحة ال�سرق للمقاوالت العامة ل�ساحبها/ 
احمد علي علي خلفان الفريد الدرمكي اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: ندب 
اجلن�سية:  البلو�سي  عبداهلل  حممد  مبارك  /�سعيد  اعالنه  املطلوب  هند�سي  خبر 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  املدخل ( حيث  بالن�سر)اخل�سم  االمارات  عنوانه: 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/١0 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
العني  حمكمة  بي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �سخ�سيا  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/150  جت جز- م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�سية: االمارات  مدعى عليه: �سيد ندمي 
درهم    63868 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان   اجلن�سية:  احمد 
املطلوب اعالنه /�سيد ندمي احمد اجلن�سية: باك�ستان عنوانه: بالن�سر  حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/5
املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني  حمكمة  بي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  498/ 2012 -جتاري - م ر- �س- ع ن

امل�ستاأنف : را�سد �سيف �سليمان �سيف ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات امل�ستاأنف 
عليه:ماتاي انيل موهان دا�س واخرون اجلن�سية: الهند مو�سوع اال�ستئناف : 
الغاء احلكم امل�ستاأنف ١53000 درهم املطلوب اعالنه/ماتاي انيل موهان دا�س 
واخرون اجلن�سية: الهند   العنوان: بالن�سر  مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر يف الدعوى رقم 20١2/365 جت كل- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�سة 
يوم االثنني املوافق 20١3/3/١8 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا 
امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف العني الكائنة- �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1073 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن(
املنفذ  االمارات  اجلن�سية:  البالط   العمال  ال�سايف  النبع  موؤ�س�سة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات    اجلن�سية:  الديكور  ت�سميم احلجر العمال  فن  موؤ�س�سة   : �سده 
عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  الديكور  العمال  احلجر  ت�سميم  فن  اعالنه:موؤ�س�سة 
بالن�سر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى 
املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ن   ب-ع   - ر  م  جز-  جت   20١2/686 رقم 
20١3/3/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي     باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني   بادارة 
لتنفيذ ال�سند ب�سداد مبلغ ١64١١ درهم +200 درهم اتعاب حمامة +433 درهم ر�سوم 
التنفيذ + 200 درهم م�ساريف االعالن بالن�سر + ١69١ درهم ر�سوم الدعوى +3000 

درهم ر�سوم امانة خربة، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :278/  2013   
١-  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /طالل حممد داود حممد دراع املازم اماراتي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )5١%( يف/ق�صر الهند 
رخ�سة رقم )60١634( وذلك اىل ال�سيد/ �سعيد احمد  للمقاولت الفنية ذ.م.م 
غالم حياة البلو�سي اماراتي اجلن�سية وال�سيدة/  .وعمال لن�س املادة )١6( فقره 3 
من القانون االحتادي رقم )22( ل�سنة ١99١م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى 
بعد  اليه  امل�سار  االجيييراء  على  الت�سديق  يتم  �سوف  وانييه  للعلم  االعيييالن  هييذا  ن�سر 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعييالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب  العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 321و312و2013/311  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيني/ ١-�سوجيث االث �سوداكاران اجلن�سية: الهند 2- عبدالنا�سر بارمل مويدين 
كويا بارمل اجلن�سية: الهند 3-اوثبال دهار �سوبا�س دهار اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعى 
عليه: �سركة اطل�س للخ�سار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�سية: االمارات مو�سوع 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ �سركة اطل�س للخ�سار والفواكه ذ.م.م 
فرع ابوظبي اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/١١ املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  بي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/25
قلم املحكمة العمالية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3288  عم جز- م ع- ب- اأظ

يورب  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�سية:  �سينغ  �ساتنام  �سينغ  اماجنيت  مدعي/ 
للمعدات االن�سائية اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
املطلوب اعالنه/يورب للمعدات االن�سائية اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/١0
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بي  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ ١٧/20١3/2
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/387  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ امتياز احمد ه�سمت اهلل اجلن�سية: باك�ستان مدعى عليه: يا�سر ح�سني 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  والبال�سرت  والرخام  البالط  العمال 
والرخام  البالط  العمال  ح�سني  اعالنه/يا�سر  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
والبال�سرت اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   20١3/3/١0 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
بن  حممد  مدينة  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بي 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  زايد �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ ١٧/20١3/2
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/757  مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي/ �سيبال للمواد الدعائية بوكالة/ حممد حممد احمد حممد �سليمان 
االردن    اجلن�سية:  غنيم  مفيد  عماد  مفيد  عليه:  مدعى  االمارات   اجلن�سية: 
مفيد  اعالنه/  املطلوب  درهم   ١5600 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
عليه   الدعوى  بالن�سر)اعالن  عنوانه:  االردن   اجلن�سية:  غنيم  مفيد  عماد 
وبالتجديد من ال�سطب ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/١2 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية بي حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3589  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ايهاب حممد حممد حممد النحا�س اجلن�سية: م�سر  مدعى عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  للمقاوالت  املنهايل  مبخوت  حممد 
للمقاوالت  املنهايل  مبخوت  اعالنه/حممد  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 20١3/3/١0 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة بي حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ١٧/20١3/2
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/399  عم جز- م ع- ب- اأظ

البطني  ركن  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�سية:  المليها  عبداملالك  مدعي/ 
للمقاوالت وال�سيانة العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
العامة اجلن�سية:  عمالية املطلوب اعالنه/ركن البطني للمقاوالت وال�سيانة 
االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/١0 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة بي حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ١٧/20١3/2
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/521  عم جز- م ع- ب- اأظ

ا�سرت  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�سية:  فرنانديز  الورين�سي  جو�سيف  مدعي/ 
مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  االلكرتوميكانيكية  لالأعمال  االمارات 
لالأعمال  االمارات  ا�سرت  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
االلكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي 
 20١3/3/١0 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بي  االوىل  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/24
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1365  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عبداهلل  املحامني  بوكالة  اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  مدعي/ 
هالل وعي�سى عبداللطيف و�سلطان را�سد هالل اجلن�سية: غر حمدد     مدعى عليه: 
غو�سيه ناز حممد �سفيق اجلن�سية: باك�ستان   مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 
)82.202 درهم( املطلوب اعالنه /غو�سيه ناز حممد �سفيق اجلن�سية: باك�ستان عنوانه: 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/١2 املوافق 
�سباحاً امام الدائرة الثانية بي حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 

20١3/2/١3
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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تر�سحه  رافين�ستال،  لوك  بن�سلفانيا،  بوالية  بيت�سربغ  عمدة  �سحب 
ق�سم  اإليها  يخ�سع  فديرالية  حتقيقات  خلفيات  على  ثالثة،  لوالية 

�سرطة املدينة واالإقالة الق�سرية لرئي�س ال�سرطة ال�سهر املا�سي.
اإىل  ينتمي  اليييذي  رافين�ستال،  عيين  اأمييركييييية  اإعيييالم  و�سائل  ونقلت 
ثالثة  لوالية  تر�سيحه  �سحب  قييرر  اإنييه  قوله  الدميقراطي،  احلييزب 
والفارغة  ال�سيئة  واالدعيييياءات  املجهدة  الوظيفة  متطلبات  ب�سبب 

املوجهة �سده.
اأ�سحب  اأي خطاأ، وال  اأرتكب  اأنني مل  اأدنييى �سك  اأعلم بدون  واأ�ساف 

تر�سيحي لهذا ال�سبب ، م�سراً بذلك اإىل التحقيق الفديرايل.
وتابع اأعلم اأن االأمركيني لن ي�سدقوا ذلك، وقد ال ت�سدقون اأنتم 
ذلك حتى ، غر اأنه اأ�سار اإىل اأنه مع مرور الوقت، �ستظهر احلقيقة، 

لي�س بال�سرعة التي اأردتها، لكنها �ستظهر.
املتبقية من واليته،  �سيبقى يف وظيفته للمدة  اأنه  رافين�ستال  واأّكييد 
االنتخابات  تلي  التي  للفرتة  خطط  اأي  ي�سع  مل  اأنييه  اإىل  م�سراً 
واأ�ييسيياف مل  الييقييادم.  الييثيياين نوفمرب  5 ت�سرين  املييقييررة يف  القادمة 

اأخطط الأي �سيء بعد ، موؤكداً اأن ال مانع لدي يف ذلك .
�سنه  يف   2007 عام  بيت�سربغ  عمدة  اأ�سبح  رافي�ستال  اأن  اإىل  ي�سار 
ال�ساد�س والع�سرين، ليكون اآنذاك اأ�سغر عمدة يف الواليات املتحدة 

االأمركية.

فجر من ي�ستبه اأنهم متمردون دراجة نارية يف جنوب تايالند ام�س 
وقتلوا جنديني وا�سابوا 11 يف ثاين هجوم خطر يف يومني بعدما 
وافقت احدى اجلماعات التي تن�سط يف املنطقة على اجراء حمادثات 
�سالم. ووقع االنفجار على طريق يف اقليم ياال ومن بني امل�سابني 
مدنيان وياأتي الهجوم عقب انفجار مماثل لدراجة نارية يف اقليم 
ناراتيوات املجاور ا�سفر عن ا�سابة �ستة. وجاء الهجومان بعد يومني 
باري�سان  وجمموعة  التايالندية  احلكومة  بني  تاريخي  اتفاق  من 
النهاء  تييهييدف  حمييادثييات  بييدء  على  املييتييمييردة  نا�سيونال  ريفولو�سي 
2004. ووقع  �سخ�س منذ  االف  بحياة خم�سة  اودى  الييذي  النزاع 
تبداأ  ان  ويتوقع  كواالملبور  يف  ماليزيا  فيه  تو�سطت  الييذي  االتفاق 
املحادثات التمهيدية يف غ�سون ا�سبوعني. وتن�سط جماعات متمردة 
عديدة غر معروفة يف االقاليم اجلنوبية املتاخمة ملاليزيا واجرت 
بع�سها  مييع  حمييادثييات  واجلي�س  املتعاقبة  التايالندية  احلييكييومييات 
ويعتقد ان مفاو�سات �سرية جرت بني الطرفني ولكن مل جتر ابدا 
كانت جميع  اذا  ما  يت�سح  انييه مل  وقييال حمللون  علنية.  مفاو�سات 

اجلماعات املتمردة تدعم حمادثات ال�سالم مع احلكومة.

ذكرت درا�سة اجرتها االمم املتحدة ان نحو ثلث االطفال يف الكوجنو 
والفقر  اليي�ييسييراعييات  ب�سبب  التعليم  ميين  حمييرمييون  الييدميييقييراطييييية 

و�سعف احلكم.
وتتعافى الكوجنو الدميقراطية من عقود من الديكتاتوية وحربني 
اأدت ملقتل املاليني وتداعي البنية التحتية. و�سرد ع�سرات االالف من 
منازلهم يف املناطق التي تدور فيها ا�ستبكات مثل اقليم نورث كيفو 

ويقيمون يف خميمات موؤقتة.
االمم  ومنظمة  يوني�سيف  للطفولة  املتحدة  االمم  �سندوق  وبيييداأ 
2010 الدرا�سة التي  املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يون�سكو يف 
ك�سفت ان اأكرث من 3ر7 مليون طفل بني 5 و17 عاما ال يتعلمون 
يف املدار�س . وك�سفت الدرا�سة ان الفقر يلعب دورا رئي�سيا وان ن�سف 
 50 من  اأقييل  على  تعي�س  ال�سر  ينتمون  التعليم  من  يحرمون  من 
ال�سر  بالن�سبة  املئة  يف   2 من  اأقييل  اىل  الرقم  وينزل  �سهريا  دوالرا 
يتجاوز دخلها 500 دوالر �سهريا. وذكر التقرير اأن عجز احلكومة 
اال�ييسييرة يف  تنفق  ان  يعني  التعليم  لقطاع  كيياف  تييوفيير متييويييل  عيين 
بلد  يف  باملدار�س  االبناء  يلتحق  كي  دخلها  ع�سر  من  اأكييرث  املتو�سط 
الدرا�سة  وك�سفت  يوميا.  دوالر  من  اأقييل  على  �سكانه  معظم  يعي�س 
وجود متييز من حيث اجلن�س وتقل فر�سة الفتاة يف التعليم غالبا 

نتيحة الزواج واحلمل يف �سنوات التعليم.

عوا�شم

وا�شنطن

كين�شا�شا

بانكوك

الفاتيكان.. وهوية البابا اجلديد 
•• الفاتيكان-وكاالت:

اجلاري،  ال�سهر  اأوا�سط  للفاتيكان  جديد  بابا  انتخاب  موعد  اقييرتاب  مع 
الثالث فهل  املثايل للكني�سة يف االألف  البابا  ُطرحت ت�ساوؤالت ب�ساأن هوية 
هو بابا يتمتع بحيوية ال�سباب وال يتحدث فقط لغة دينية بل يتفهم اأي�سا 
اإىل  الكني�سة  اأميييور  الإعيييادة  كيياف  بحزم  �سخ�سيته  وتت�سم  الييعييامل،  م�ساكل 

ن�سابها؟
املا�سي،  اخلمي�س  الفاتيكان  كبابا  ع�سر  ال�ساد�س  بنديكت  والييية  وانتهت 
الكني�سة  لراأ�س  االأوىل  اال�ستقالة  وهي  نافذة،  ا�ستقالته  اأ�سبحت  عندما 
11 فرباير-�سباط عزمه  البابا يف  واأعلن  الكاثوليكية منذ �سبعمائة عام 

على اال�ستقالة من دون اأجواء احتفالية خا�سة.
ويف اأعقاب ثماين �سنوات من ا�ستالم البابا موقعه، ا�سطرت خاللها الكني�سة 
اإىل التعامل مع عدد كبر من الف�سائح، و�سوال اإىل ق�سايا الف�ساد، غالبا 
ما �سدد على هذه ال�سفات اأ�ساقفة وخرباء يف ال�سوؤون الفاتيكانية، خالل 

اأحاديثهم مع وكالة فران�س بر�س.
اأن يتقن البابا اجلديد ب�سع لغات، لكن جن�سيته مل تعد  فمن ال�سروري 
مثار اهتمام كما يف ال�سابق، على اأن يكون �سليعا يف االأمور العقائدية، كما 

يريده بنديكت ال�ساد�س ع�سر الذي عني معظم ناخبيه.
اأنها  االعتقاد  ي�سود  التي  تلك  بال�سرورة  الناخبني  اأولييويييات  تكون  وليين 
من  االنتخابي  املجمع  يف  الييكييرادليية  �سيلتقي  فعندما  املطلقة  االأولييويييات 
الواليات  اأو  ونيجريا  واالأرجيينييتييني  كال�سني  االخييتييالف،  �سديدة  بييلييدان 
املتحدة، �ستتنوع االأولويات كثرا )الف�ساد واحلروب والعن�سرية والتحر�س 
والعلمنة...  الثقايف  والتالقح  واالإ�ييسييالم  ال�سيا�سية  واحلييقييوق  باالأطفال 
اإلخ(، لكنها غالبا ما تكون بعيدة جدا عن فاتيليك�س )ن�سبة اإىل ويكليك�س 
عن  واالأنييبيياء  خمتلفة(  بق�سايا  الكني�سة  تييورط  عيين  امل�سربة  وامل�ستندات 

جمموعة من ال�سواذ اأو الف�سائح املالية يف الفاتيكان.

اإدانات ل�صتهداف �صحفيني ودعوات للنظر ملعاناة الفل�صطينيني

اأن�شطة متوا�شلة بالداخل الفل�شطيني دعما لالأ�شرى 

انتخابات رئا�شية يف كينيا وخماوف من تاأجج العنف

ميلك ثروة عائلية طائلة.
�سيتوىل فعليا  ان كينياتنا  ويبدو 
لن  الذي  لكيباكي  خلفا  الرئا�سة 
يييرت�ييسييح هييييذه املييييرة وعييلييى غرار 
الييرئييييي�ييس امليينييتييهييييية واليييتييه الذي 
دعمه قبل خم�س �سنوات، يتحدر 
مييين جمييمييوعيية كيييييكييويييو، االكرب 
يف الييبييالد، والييتييي تييتييوىل نخبتها 
االقت�سادية  اليييكيييربى  امليينييا�ييسييب 

وال�سيا�سية.

ال�سابقة  الييرئييا�ييسييييية  االنييتييخييابييات 
اىل حمام دم.

واالنييتيي�ييسييار املييثيير لييلييجييدل الذي 
واليته  املنتهية  الييرئييييي�ييس  حققه 
مواي كيباكي على مناف�سه رايال 
االول- كيييانيييون   27 يف  اوديييينيييغيييا 

ان�سار  حييمييل   ،2007 دييي�ييسييمييرب 
هييييذا االخييييير عييلييى اليييينييييزول اىل 

ال�سارع.
احقادا  ال�سيا�سي  اليينييزاع  ويوقظ 
ترقى  االر�ييس  ملكية  حييول  اتنية 
 .1963 اىل زمن اال�ستقالل يف 
املجموعات  بيييييني  فيييياخلييييالفييييات 
ال�سرط  بييه  قييامييت  اليييذي  والقمع 
ا�يييسيييفيييرا عيييين حييييييواىل اليييييف قتيل 
الف   600 مييين  اكييييرث  وتييهييجيير 

�سخ�س.
فران�س  ليييوكيييالييية  تييي�يييسيييرييييح  ويف 
روتي�س  جييوليييييانييا  تيييقيييول  بييير�يييس، 
تتحدر  الييتييي  املعلوماتية  خييبييرة 
الو�سطى  الييكييييينييييية  الييطييبييقيية  مييين 
انه الأمر ماأ�ساوي. لقد  اجلديدة 
اهتزت فكرتي عن كينيا باعتبارها 
ذلك  ومنذ   . قبلي  غر  جمتمعا 
احليييييييني، تييييقييييوم بيييحيييميييالت لييييدرء 
النزاعات عرب االنرتنت وجمعية 

يو�ساهيدي التي تراأ�سها.
وامنت احلكومة االئتالفية التي 
فر�ستها اآنذاك املجموعة الدولية 
 500 ن�سبي حييواىل  �سالم  فييرتة 

اجلي�س الكونغويل ي�شتعيد 
مدينتني من املتمردين 

•• غوما-ا ف ب:

افاد �سكان ام�س ان القوات امل�سلحة 
ال�سيطرة  ا�ييسييتييعييادت  الييكييونييغييولييييية 
على مدينتي روت�سورو وكيواجنا يف 
�سمال غوما �سرق واللتني احتلهما 
23 منذ متوز  ام  مييتييمييردو حييركيية 
يوليو. وقال ال�سكان ان اي معركة 
املدينتني  هييياتيييني  يف  تيي�ييسييجييل  مل 
وياتي  املييتييمييردون  غادرهما  بعدما 
انيي�ييسييقيياق داخلي  بييعييد  هييييذا االمييييير 
ومواجهات  املتمردين  �سفوف  يف 
ولي�س  اخلييمييييي�ييس  �يييسيييبييياح  بييييينييهييم 
اخلمي�س اجلمعة ووقعت املواجهات 
رونيغا  مييييياري  جييييان  انييي�يييسيييار  بيييني 
 23 ام  ال�سابق ل  ال�سيا�سي  القائد 
والييييذي اطيييييح بييه اخيييرا وموؤيدي 
�سلطاين ماكينغا القائد الع�سكري 
م�سدر  وافاد  املتمردة.  للمجموعة 
غربي ان جييان ميياري رونيغا يريد 
القوات  عييلييى  الييهييجييوم  ا�ييسييتييئيينيياف 
الكونغولية النظامية يف حني يوؤيد 
�سلطاين ماكينغا تطبيع العالقات 
ميييع كييييينيي�ييسييا�ييسييا. وكييييان مييتييمييردو ام 
�سمال  اقليم  يف  هجوما  �سنوا   23
متهمني   ،2012 ربيييييع  يف  كيييييفييو 
احلكومة الكونغولية بعدم احرتام 
اتفاق �سالم كان وقع يف اذار مار�س 
يف  املتمردين  دمييج  حييول   2009

اجلي�س النظامي.

مواجهات  خييالل  ذلييك  مييع  قتيل 
بجهود  واجييييييرت  امليييا�يييسيييي  اليييعيييام 
م�سنية بع�س اال�سالحات امللحة 

يف الق�ساء وال�سرطة وامليزانية.
امل�ستوى  رفيع  وقال خبر غربي 
طييلييب الييتييكييتييم عييلييى هييويييتييه لقد 
ادهييي�يييسييينيييي حيييجيييم اال�ييييسييييالحييييات 
يومني من  وقبل   . اجييريييت  التي 
ا�ستطالعات  تعطي  االنتخابات، 
اليييييييييييييراأي امليييير�ييييسييييحييييني الييييلييييذييييين 

14،3 مليون ناخب  �سيتقا�سمان 
نتائج متقاربة.

عمره  ميين  وال�ستني  الثامنة  ويف 
املنتهية  الييييييييوزراء  رئييييي�ييس  ييييقيييوم 
اودييينييغييا مبحاولة  راييييال  واليييتييه 
لييلييمييرة الييثييالييثيية واالخيييييييرة على 
مناف�سيه  ابيييييرز  اميييييام  االرجيييييييح، 
اوهيييييييييييييييورو )احلييييييييرييييييييية بييياليييليييغييية 
عاما(   51( كينياتا  ال�سواحلية( 
البالد، والذي  ا�ستقالل  اأب  جنل 

ال�شومال يطلب ح�شانة اأمريكية لرئي�س وزراء �شابق
لتورطه يف حملة تعذيب وقتل �سد قبيلة اإ�سحاق التي ينتمون اإليها.

اأن الواليات املتحدة ال يحق  وواجه �سمنرت الق�سية لعدة �سنوات بدعوى 
لها مترير حكم يف ق�سية �سومالية داخلية.

ال�سداد  عيين  تخلف  ق�سية  ودخييل  اإفال�سه  �سمنرت  اأعييليين  املحاكمة  وقبيل 
اعرتف  حني  ويف  اال�ستئناف  مبحكمة  باحل�سانة  املطالبة  وا�سل  وقت  يف 

مب�سوؤوليته القانونية عن عمليات القتل نفى ارتكابه اأي خمالفات.
وجود  عييدم  ب�سبب  الييراهيين  الييوقييت  يف  ل�سمنرت  احل�سانة  منح  رف�س  ومت 

حكومة فاعلة للمطالبة باحل�سانة نيابة عنه.
حلكومة  يفتقر  ال�سومال  كييان   1991 يف  بييري  �سياد  نظام  انهيار  فبعد 
مركزية حقيقية طيلة ع�سرين عاما، لكن يف يناير كانون الثاين اعرتفت 

الواليات املتحدة باحلكومة ال�سومالية اجلديدة.

•• مقدي�شو-وكاالت:

لرئي�س  احل�سانة  منح  املتحدة  الواليات  من  ال�سومالية  احلكومة  طلبت 
الوزراء االأ�سبق حممد علي �سمنرت، الذي اأدين من قبل حمكمة اأمركية 

بانتهاكات حقوق االإن�سان.
ر�سالة مبنح  �ييسييردون يف  فيييارح  عييبييدي  ال�سومايل  الييييوزراء  رئي�س  وطييالييب 
بفرجينيا  فرفوك�س  يف  حاليا  يعي�س  الذي  �سمنرت  علي  ملحمد  احل�سانة 
الرئي�س  نظام  عهد  يف  عليا  منا�سب  تقلد  قييد  وكييان  املييتييحييدة،  بييالييواليييات 

ال�سومايل ال�سابق �سياد بري يف الفرتة ما بني 1980 واأوائل 1990.
وكان قا�س مبحكمة فدرالية بالواليات املتحدة حكم العام املا�سي ل�سالح 
�سمنرت  �سد  دوالر  مليون   21 قيمته  بتعوي�س  �سوماليني  �سبعة �سحايا 

ديبي يعلن مقتل زعيم للقاعدة يف مايل

ال�سفة  يف  اليي�ييسييلييمييييية  املييي�يييسيييرات 
الغربية يوم اأم�س االأول ما ت�سبب 

باإ�سابة اثنني منهم بجروح.
وقيييييييييال ميييينييييتييييدى االإعيييييالميييييييييييني 
تلقت  بيييييييان  يف  الييفييليي�ييسييطييييينيييييني، 
انرتنا�سونال  بييير�يييس  ييييونييياييييتيييد 
ال�سحفي  امل�سور  ميينييه،اإن  ن�سخة 
اأ�سيب بعيار ناري  جهاد القا�سي 
الإطالق  تعر�سه  اإثيير  البطن،  يف 
نار من قوات اجلي�س االإ�سرائيلي، 
امل�سرة  تغطية  على  عمله  خالل 
وامليييواجيييهيييات الييتييي انييدلييعييت قرب 
�سجن عوفر غربي رام اهلل، خالل 
فعاليات الت�سامن مع االأ�سرى يف 

ال�سجون االإ�سرائيلية.
اأخييرى، طالبت منظمة  من جهة 
الييتييعيياون االإ�ييسييالمييي ميين جمل�س 

•• عوا�شم-وكاالت:

العليا  امليييتيييابيييعييية  جلييينييية  اأطيييليييقيييت 
الداخل  يف  الييعييربييييية  للجماهر 
فعاليات  جمموعة  الفل�سطيني 
عرفات  االأ�ييسيير  ا�ست�سهاد  عييقييب 
جرادات حتت التعذيب يف �سجون 
موا�سلة  ميييع  وذلييييك  االحيييتيييالل، 
االعت�سام  بيييخيييييييام  الييينييي�يييسييياطيييات 
امليييتييينيييقيييلييية وامليييي�ييييسييييرات ووقييييفييييات 
املعتقالت  قيييبيييالييية  االحييييتييييجيييياج 
واملييهييرجييانييات الييتييي اأخيييييذت بعدا 
االأ�سرى  ت�سعيد  مييع  جماهريا 
معركة  االحييييييتييييييالل  بييي�يييسيييجيييون 

االإ�سراب عن الطعام. 
واأو�يييسيييح مييدييير مييوؤ�ييسيي�ييسيية يو�سف 
ال�سجني  لييييرعيييياييييية  اليييي�ييييسييييديييييق 
فرا�س  الييفييليي�ييسييطييييينييي  بييياليييداخيييل 
الوحدوية  الفعاليات  اأن  عمري 
املتابعة  جلييينييية  اأقييييرتييييهييييا  الييييتييييي 
من  الييقييادم  باالأ�سبوع  �ستتوا�سل 
�سيارات  قيييافيييلييية  تيي�ييسييييير  خيييييالل 
البلدات  لتطوف  احلرية  م�سرة 
قبالة  اعت�سام  وتنظيم  العربية، 
ونييي�يييسيييب خيام  �ييسييجيين اجليييليييبيييوع 
اأنحاء  بييكييافيية  مييتيينييقييليية  اعييتيي�ييسييام 
اإحييييداث  بييغييييية  وتفعيلها  الييوطيين 
والذاكرة  بييالييوعييي  نييوعييييية  نييقييليية 
احلركة  ليييتيييكيييون  الييفييليي�ييسييطييييينييييية 
االأ�سرة جزءا ال يتجزاأ من ثقافة 

ويوميات املواطن الفل�سطيني.
الييييييداخييييييل  اأن  عييييييمييييييري  واأكيييييييييييييد 
والقلب  ال�سعلة  كان  الفل�سطيني 
الناب�س لق�سية االأ�سرى رغم ما 
واملوقف  املمنهج  االإهييمييال  اأ�سماه 
ال�سلبي لل�سلطة الفل�سطينية التي 
االإ�سرائيلية  لالإمالءات  ر�سخت 

اأو�سلو  اتيييفييياقييييييية  وظيييفيييت  اليييتيييي 
الداخل  اأ�ييسييرى  ل�سلخ  امليي�ييسييوؤوميية 
الفل�سطيني عن �سعبهم والق�سية 
اعتبار  على  برمتها  الفل�سطينية 
اأنهم �ساأن اإ�سرائيلي فقط. وب�ساأن 
الطعام  عييين  املييفييتييوح  االإ�ييييسييييراب 
الذي اأعلنه عميد االأ�سرى العرب 
قال  يون�س  ماهر  والفل�سطينيني 
ياأتي  يون�س  ا�ييسييراب  اإن  عييمييري، 
�سيا�سية  ر�ييسيياليية  بطياته  حييامييال 
يطالبها  الفل�سطينية  لييلييقيييييادة 
بالتحرر من ال�سروط والعراقيل 
ويوؤكد  اإ�ييسييرائيييييل،  ت�سعها  الييتييي 
لن  امل�سطنعة  اأن احلييدود  عربها 
ق�سيته  عيين  الفل�سطيني  تييعييزل 
جتد  لييين  االأ�ييييسييييرى  قيي�ييسييييية  واأن 
االحتالل  زوال  عرب  اإال  حال  لها 
الفل�سطيني حريته  ال�سعب  ونيل 

وا�ستقالله.
جنود  اإىل  انيي�ييسييم  يييونيي�ييس  وكيييييان 
ميييييعيييييركييييية االأميييييييييعييييييييياء اخليييييياوييييييية 
الطعام،  املييفييتييوح عيين  بيياالإ�ييسييراب 
وذلييييييك احيييتيييجييياجيييا عيييليييى اإهيييميييال 
االأ�سرى  لق�سية  الدويل  املجتمع 
الفل�سطينيني وموا�سلة اإ�سرائيل 
اآالف  خييميي�ييسيية  قييييرابيييية  احيييتيييجييياز 

فل�سطيني ب�سجونها.
ويييبييلييغ ميياهيير يييونيي�ييس مييين العمر 
عارة  بييلييدة  ميين  وهييو  عييامييا،   54
قد  وكييان  الفل�سطيني،  بييالييداخييل 
يون�س  ابن عمه كرمي  اعتقل مع 
بالعام 1983 بتهمة قتل جندي 
اإ�سرائيلي وحكم عليهما بال�سجن 
مدى احلياة. اىل ذلك، ا�ستنكرت 
ام�س  فل�سطينية،  اإعالمية  هيئة 
االإ�سرائيلي  اجلييييي�ييس  ا�ييسييتييهييداف 
تغطيتهم  خيييييالل  لييليي�ييسييحييفيييييني 

حييييقييييوق االإنييييي�يييييسيييييان الييييييييييدويل يف 
ال�سعب  مبييعييانيياة  اليينييظيير  جيينيييييف 
الفل�سطيني مع االأخذ يف االعتبار 
ما يفر�سه االحتالل االإ�سرائيلي 
تييهييديييد م�ستمر  ميين  و�ييسيييييا�ييسيياتييه 
ملبادئ حقوق االإن�سان يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة.
ملنظمة  اليييييعيييييام  االأميييييييييني  وعيييييييدد 
الدين  اأكمل  االإ�سالمي  التعاون 
اإح�سان اأوغلى يف ت�سريح �سحفي 
التي  الق�سايا  ال�سبت،  اليييييوم  لييه 
فيما  اإ�سرائيلية،  انتهاكات  ت�سهد 
الفل�سطينيني،  بالالجئني  يتعلق 
وال�سيا�سية  امليييدنييييييية  واحلييييقييييوق 
واالجتماعية  واالقييييتيييي�ييييسييييادييييية 
القد�س،  مييدييينيية  يف  والييثييقييافييييية 
امليي�ييسييتييوطيينييات يف  اإىل  بيياالإ�ييسييافيية 

املحتلة، وجدار  العربية  االأرا�سي 
واحل�سار  الييعيينيي�ييسييري  الييفيي�ييسييل 
امليييييفيييييرو�يييييس عييييلييييى قيييييطييييياع غييييزة 
موؤكدا  الفل�سطينيني،  واالأ�ييسييرى 
تت�سبب  الييقيي�ييسييايييا  تييلييك  كيييل  اأن 

بالعنف يف املنطقة برمتها.
موؤخرا  جنيف  زار  اأوغييلييى  وكيييان 
ملجل�س   22 الييي  اجلل�سة  وخيياطييب 
حييقييوق االإنيي�ييسييان اليييدويل ، قائال 
اليييدائيييمييية  اليييهيييييييئييية  اإنيييي�ييييسيييياء  اإن 
وامل�ستقلة حلقوق االإن�سان التابعة 
التحول  اإىل  ييييرميييز  لييلييميينييظييميية، 
التعاون  �ييسييهييدتييه  الييييذي  الييكييبيير 
اإن�ساءها  اأن  م�سيفا   ، االإ�سالمي 
يعك�س كذلك عزم املنظمة، وعلى 
امليي�ييسييي يف م�سار  اأعييلييى ميي�ييسييتييوى، 

تعزيز مبادئ حقوق االإن�سان .

م�شرب وثائق ويكيليك�س 
يواجه ال�شجن 20 عامًا

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

اأعيييلييين االدعيييييياء االأمييييركييييي عزمه 
االأمركي  اجلندي  حماكمة  على 
بت�سريب  املييتييهييم  مييانييييينييغ  بيييييراديل 
بارتكاب  ويكيليك�س  ملييوقييع  وثييائييق 
تهم اأكرث خطورة، بينها التج�س�س 
الإ�سدار  وال�سعي  الييعييدو،  مل�ساعدة 
حكم ب�سجنه مدى احلياة من دون 
اإمكانية ح�سوله على اإطالق �سراح 
ميي�ييسييروط، رغييم اعييرتافييه بارتكاب 
10 تهم اأقل خطورة تبلغ عقوبتها 

الق�سوى ال�سجن لي20 عاماً.
تاميز  نيييييويييورك  �سحيفة  ونقلت 
االأمييييركييييييييية عيييين بيييييييان ليييالدعييياء 
اإىل اإطيييار  اأنييييه نيييظيييراً  الييعيي�ييسييكييري، 
الييتييي ارتييكييبييهييا، وجدية  اجلييرمييية 
التهم، واالأدلة وال�سهادات املتوفرة، 
تنوي الواليات املتحدة الذهاب اإىل 
اإثبات  بييهييدف  الع�سكرية  املحكمة 
ذنب مانينغ باأكرث من التهم االأقل 
خطورة التي اعييرتف بها . وكانت 
احلكومة قالت اإن بع�س امل�ستندات 
التي �سّربها مانينغ اإىل ويكيليك�س 
القاعدة  زعيييييم  ييييدي  اإىل  و�ييسييلييت 
اأدى  ما  الدن،  بن  اأ�سامة  الييراحييل، 
اإىل نيي�ييسييوب �ييسييجييار، بيييني االدعيييياء 
اإمييكييانييييية وطريقة  واليييدفييياع حيييول 
املحكمة.  اإىل  االأدلييية  هييذه  تييقييدمي 
وقييييييال االدعييييييييياء اإنييييييه ييييرييييد اأحييييد 
امل�ساركني يف الغارة االأمركية على 
 ،2011 التي نفذت عام  بن الدن 
متخٍف.  وهييو  املحكمة  يف  لي�سهد 
اخلمي�س  اأقييييييير  ميييانييييييينيييغ،  وكيييييييان 
موجهة  تهم  بي10  بذنبه  املا�سي، 
اإليه، ما يعني اأنه وافق على احلكم 
الذي قد ي�سدر بحقه، اأي ال�سجن 
اأن  غر  اأق�سى.  كحّد  عاماً   20
مييانييييينييغ دفيييييع بييييرباءتييييه ميييين 12 
اأكييرث خييطييورة، بينها  تهمة اأخييرى 
التج�س�س مل�ساعدة العدو، ما يعني 
حمكمة  يف  �ست�ستمر  مقا�ساته  اأن 

ع�سكرية عامة يف حزيران يونيو.

اإحباط هجوم على قاعدة ع�شكرية يف هلمند
•• كابول-يو بي اأي:

قال م�سوؤول ع�سكري اأفغاين ام�س اإنه مت اإحباط هجوم انتحاري على مقر الفيلق الي205 يف اجلي�س 
االأفغاين يف والية هلمند جنوب اأفغان�ستان، بعد قتل املهاجم. وقال اجلرنال قائد الفيلق وفيق �ساه 
لوكالة باجهوك االأفغانية اإن احلادثة وقعت عند ال�ساعة 11 من �سباح ام�س بالتوقيت املحلي واأن 

املهاجم فّجر حزامه النا�سف قبل و�سوله اإىل مدخل القاعدة حني فتح عنا�سر االأمن النار عليه.
واأ�سار �ساه اإىل اأنه نتيجة االنفجار قتل املهاجم واأ�سيب حار�س اأمن بجروح واأكد متحدث با�سم حاكم 
الوالية جاويد في�سل احلادث من دون اأن يعط تفا�سيل اإ�سافية، فيما مل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها 

عن احلادث.
وكانت وزارة الداخلية االأفغانية، قالت يف بيان اليوم ال�سبت اإن 7 م�سلحني من طالبان قتلوا وجرح 
ثامن فيما اعتقل 19 اآخرين، يف عمليات نفذتها القوات االأمنية االأفغانية مع قوات امل�ساعدة الدولية 

يف اأفغان�ستان اإي�ساف خالل ال�ساعات االأربع والع�سرين االأخرة.

••  باري�ش-ا ف ب:

اكد الرئي�س الت�سادي ادري�س ديبي مقتل اجلزائري عبد احلميد ابو زيد 
احد اهم قادة تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اال�سالمي، خالل معارك يف 

�سمال مايل، يف نباأ مل يتم تاأكيده يف باري�س.
وقال الرئي�س الت�سادي يف مرا�سم لتكرمي 26 جنديا ت�ساديا قتلوا يف املعارك 
يف 22 �سباط-فرباير، خ�سرنا جنودنا يف جبل ايفوقا�س بعد تدمر قاعدة 

للجهاديني. كانت املرة االوىل التي جرت فيها مواجهة مع اجلهاديني .
وا�ساف ان جنودنا قتلوا اثنني من قادة اجلهاديني احدهما ابو زيد وكانت 
وا�سنطن راأت ان معلومات ن�سرتها و�سائل اعالم جزائرية عن مقتل ابو زيد 

يف مايل تتمتع بامل�سداقية .

وقال م�سوؤول امركي لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم ك�سف هويته نعترب 
ان هذه املعلومات تت�سم مب�سداقية كبرة . وا�ساف اذا كان ذلك �سحيحيا 
لكن   . اال�سالمي  املغرب  بالد  يف  القاعدة  لتنظيم  كبرة  �سربة  ف�سي�سكل 

باري�س مل توؤكد هذه املعلومات بعد.
من  ولي�س  معلومات  تناقل  يتم  هوالند  فرن�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  وقييال 

واجبي ان اوؤكدها النه يتعني علينا امل�سي حتى نهاية العملية .
وجاءت ت�سريحات هوالند هذه يف كلمة عن العملية الع�سكرية يف مايل التي 
دخلت على االرجح مرحلتها االخرة االخطر واالكرث ح�سا�سية بالتاأكيد .

وعرب الرهينة الفرن�سي بيار كامات الذي خطفه التنظيم يف نهاية 2009 
يف مايل، عن ارتياحه بعد االعالن عن مقتل ابو زيد.

وقال لوكالة فران�س بر�س ان النباأ ي�سكل م�سدر ارتياح .

••نريوبي-ا ف ب:

رئا�سية  النتخابات  كينيا  ت�ستعد 
�ست�سهد مناف�سة حامية جدا غدا 
االثنني بني رئي�س الييوزراء رايال 
الذي  كينياتا  واوهيييييورو  اودييينييغييا 
بارتكاب  اليييدويل  الق�ساء  يتهمه 
جيييرائيييم �ييسييد االنيي�ييسييانييييية لييييدوره 
املييفييرت�ييس يف امليييجيييازر الييتييي تلت 
ويتخوف  اليي�ييسييابييقيية  االنييتييخييابييات 

كينيون من تكرارها.
لييكيين هيييذه االنييتييخييابييات اجلديدة 
مثقلة باملخاوف وال تعد باالمال 

الزاهرة.
يفوق  الييتييي  الييبييالد  هيييذه  وت�سهد 
الواحد واالربعني مليون  �سكانها 
فيها  ييييخيييفيييى  ال  والييييتييييي  نيي�ييسييميية 
الييي�يييسيييارخ، منييييوا كبرا  اليييتيييفييياوت 
جراء  املييا�ييسييي(،  الييعييام   4،5%(
ود�ستور  اخيييرا،  النفط  اكت�ساف 
يحمل   2010 يف  اقييييير  جيييدييييد 
على االمل يف مزيد من االن�ساف 

وتقلي�س الف�ساد.
التقليدي  احلليف  كينيا  وكييانييت 
االقت�سادية  واليييييقيييييوة  ليييليييغيييرب 
التقليدي  والييعيينيي�ييسيير  االقييليييييمييييية 
�سرقية  افييريييقيييييا  يف  لييال�ييسييتييقييرار 
انزلقت فرتات طويلة يف احلروب 
االهيييلييييييية، �ييسييدمييت اليييعيييامل قبل 
�يييسييينيييوات عيينييدمييا حتولت  خييميي�ييس 
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كاتبة: م�شر تواجه خطر التحول الإيران اأخرى 
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأن  باأمركا  اإيرانية  باحثة  ادعييت 
اإىل  التحّول  خطر  تييواجييه  م�سر 
ودعت  اإييييييران،  ميين  �سنية  ن�سخة 
بحماية  املييطييالييبيية  اإىل  وا�ييسيينييطيين 
اأقوالها  ودعييييم  االإنييي�يييسيييان  حييقييوق 

باأعمال فعلية.
ن�سرين  الييييييدكييييييتييييييورة  وقييييييالييييييت 
�سيكاغو  بجامعة  اخييتييارخيياواري 
ن�سرته  لها  مييقييال  يف  االأمييركييييية 
�ساين�س  كييرييي�ييسييتيييييان  �ييسييحيييييفيية 
مييونيييييتييور مبيينييا�ييسييبيية زييييييارة وزير 
اخلارجية االأمركية جون كري 
حكم  حتيييت  ميي�ييسيير  اإن  اليييقييياهيييرة 
الرئي�س حممد مر�سي واالإخوان 
اإىل  التحّول  نحو  تتجه  امل�سلمني 
دولة تقمع احلريات الفردية وال 

حتقق عدالة اجتماعية.
قوى  رفييي�يييس  اأن  اإىل  واأ�يييييسيييييارت 
يف  كييري  لقاء  امل�سرية  املعار�سة 
الييقيياهييرة احييتييجيياجييا عييلييى الدعم 
املييبييدئييي ملر�سي  االأميييركيييي غييير 
لوا�سنطن  دعيييوة  يييكييون  اأن  يجب 

لال�ستيقاظ .  
قائمة  اخييييتييييارخيييياواري  واأوردت 
قالت  التي  االأحيييداث  ميين  طويلة 
اأن م�سر يف  على  مييوؤ�ييسييرات  اإنييهييا 

الييعييقييود الييثييالثيية االأخييييييرة حتت 
ال�سيعة،  الييدييين  رجييييال  �ييسيييييطييرة 
حتوّلت اإىل دولة دينية بانتهاكات 
االإن�سان،  حلييقييوق  لييهييا  نييهيياييية  ال 
التجربة  ميييين  تييتييعييلييم  ومييي�يييسييير 
الو�سع  ظييييل  واإذا  االإيييييرانييييييييية. 
تغير،  دون  م�سر  يف  ال�سيا�سي 
فيي�ييسييتييقييتييفييي ميي�ييسيير خييطييى اإييييييران 

�سريعا .
يفكر  اأن  الييييكيييياتييييبيييية  وتييييوقييييعييييت 
االإ�سالميون مب�سر يف اأن التعاون 
�سيكون  واإييييييييييييران  بيييليييدهيييم  بييييني 
التمدد  بيياجتيياه  التالية  اخلييطييوة 

االإ�سالمي يف العامل.
واالنتقادات  رغييم اجلييدل  وقييالييت 
الرئي�س  بيييزييييارة  اأحييياطيييت  اليييتيييي 
االإيييييراين حمييمييود اأحييمييدي جناد 
قمة  يف  لييلييميي�ييسيياركيية  ميي�ييسيير  اإىل 
مر�سي  رحيييييب  فيييقيييد  اإ�يييسيييالمييييييية، 

بنجاد بحرارة.
تنا�سى  ميير�ييسييي  اأن  اإىل  واأ�يييسيييارت 
ال�سوري  للنظام  االإيييراين  الدعم 
ال�سورية  املعار�سة  واحتجاجات 
وانييتييقييادات االأزهيييير، وتييبيياحييث مع 
اأحمدي جناد ب�ساأن �سبل حت�سني 
وال�سراكة  اليي�ييسيييييا�ييسييي  اليييتيييعييياون 
البلدان  ووقييييييع  االقيييتييي�يييسييياديييية. 

اتفاقية لتعزيز ال�سياحة بينهما.

وامل�سيحيني  العلمانية  املعار�سة 
والن�ساء.

الد�ستور  اأن  الييكيياتييبيية  وزعيييميييت 
ما  لقيام  ميهد  اجلديد  امل�سري 
اإ�سالمية  دولييية  ت�سبح  اأن  ميكن 
قلق  ييييثييير  اأن  ييييجيييب  ميييييا  وهييييييو 

املجتمع الدويل.
وخالل  اإييييييران،  اأن  اإىل  واأ�يييسيييارت 

طريقها اإىل اأن ت�سبح مثل اإيران 
يف نظام حكمها.

اأول خطوة ملر�سي بعد  اأن  وذكرت 
العام  الرئا�سة  انتخابات  يف  فييوزه 
املييا�ييسييي هيييي اإنييي�يييسييياء حتييياليييف مع 
االأخرى  االإ�سالمية  املجموعات 
لتهمي�س العلمانيني والليرباليني 
الذين باإمكانهم وقف اإقامة دولة 

دينية . ثم اأوردت اأن مر�سي منح 
نييفيي�ييسييه �ييسييلييطييات وا�ييسييعيية مل يكن 
يحلم بها الرئي�س امل�سري ال�سابق 

ح�سني مبارك.
وقالت اإنه وبعد عدد من املناورات، 
يف  �ساغته  بد�ستور  مر�سي  دفييع 
الغالب جماعة االإخوان امل�سلمني 
احتجاجات  متجاهال  وحلفاوؤها 

هاغل يوؤيد دعمًا غري فّتاك للمعار�شة ال�شورية 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ت�ساك  االأمركي اجلديد  الدفاع  وزير  اأّيييد 
بتقدمي  االأمييركييييية  االإدارة  �سيا�سة  هيياغييل 
دعم غر فّتاك للمعار�سة ال�سورية، وا�سفاً 

اإياها بال�سيا�سة ال�سليمة.
اإيجاز �سحايف يف وزارة  اأول  وقييال هاغل يف 
املا�سي،  االأربعاء  تويّل من�سبه  الدفاع منذ 
الوا�سح  من  اأنييه  اأعتقد  �سوريا،  بخ�سو�س 
�سوريا  حييول  االإدارة  �سيا�سة  ي  �سيا�ستنا  اأن 
واأعتقد  فييّتيياك..  غر  دعييم  بتقدمي  تق�سي 

اأن ال�سيا�سة التي تنتهجها الواليات املتحدة 
. وكييان وزييير اخلارجية  �سليمة  �سيا�سة  هي 
االأمييركييي جييون كييري اأعييليين اخلمي�س يف 
موؤمتر �سحايف م�سرتك مع وزير اخلارجية 
االإيطايل جوليو تر�سي، ورئي�س االئتالف 
ال�سوري معاذ اخلطيب، على هام�س موؤمتر 
الأول  اليي�ييسييوري  ال�سعب  اأ�ييسييدقيياء  جمموعة 
مرة عن تقدمي م�ساعدات مادية غر فّتاكة 
بقيمة 60 مليون دوالر للمعار�سة ال�سورية 
مبن فيها املجل�س الع�سكري االأعلى للجي�س 
الواليات  اأر�سلت  اأن  و�سبق   . احلر  ال�سوري 

املتحدة م�ساعدات اإن�سانية واأجهزة ات�ساالت 
هذه  ولكن  ال�سورية،  ال�سيا�سية  للمعار�سة 
عن  وا�سنطن  فيها  تعلن  التي  االأوىل  املييرة 
م�ساعدة مبا�سرة ملقاتلي املعار�سة ال�سورية 
الييعيي�ييسييكييري االأعيييليييى املرتبط  املييجييليي�ييس  عييرب 

باالئتالف ال�سوري املعار�س.
املتحدة  االأمم  اأرقيييام  بح�سب  اأنييه  اإىل  ي�سار 
قتل حوايل 70 األف �سخ�س يف �سوريا منذ 
اإىل مواجهات  التي حتّولت  املظاهرات  بدء 
ومنظمات  واملعار�سة  ال�سوري  اجلي�س  بني 

مت�سددة.

•• عمان-يو بي اآي:

اجلي�س  عييين  امليينيي�ييسييقييني  عيييدد  اأن  اأردين  ميي�ييسييدر  اأعيييلييين 
االأردنية  االأرا�سي  اإىل  الذين جلوؤوا  النظامي  ال�سوري 

بلغ اأكرث من �ستة اآالف �سخ�س.
م�سدر  اإنييه  قالت  مييا  عيين  بر�س  يونايتد  وكيياليية  ونقلت 
اآالف  �ستة  لدينا  قوله:  ا�سمه  عن  الك�سف  عييدم  ف�سل 
اأكرث  اأو  احلكومية  الييقييوات  عيين  من�سق  �ييسييوري  جيينييدي 

بقليل. 
االأردنية  امل�سلحة  القوات  وكييان قائد حر�س احلييدود يف 
�سابق  وقيييت  يف  رفيي�ييس  اليييزييييود،  ح�سني  الييركيين  العميد 
احلكومي  ال�سوري  اجلي�س  عن  املن�سقني  عييدد  حتديد 
اليييذيييين جليييييوؤوا اإىل االأرا�ييييسييييي االأردنييييييييية، واأ�يييسييياف اأن 
وال  بهم  خا�سة  اأماكن  اإىل  اإجييالوؤهييم  يتم  الع�سكريني 

الييزيييود يف حديث  وذكيير  اآالف.  ب�سعة  عييددهييم  يتجاوز 
بثه التلفزيون احلكومي، اأن هناك جنودا من�سقني عن 
اجلي�س ال�سوري ب�سكل فردي وحاالت فردية دخلوا اإىل 
البالد عرب املنافذ غر ال�سرعية بني البلدين وعددها 

منفذا.  45
بلدنا،  اإىل  الالجئني  بدخول  ن�سمح  ال  الزيود  واأو�سح 
ببع�س  نقوم  ذلك  وبعد  �سخ�سية،  اإثبات  من ال يحمل 
االإجراءات االأمنية معهم . ويبلغ طول احلدود االأردنية 

ال�سورية 378 كم.
�سوري  ع�سكري   300 من  اأكييرث  اأعلن  �سابق  وقييت  ويف 
قادة ميدانيون يف  ان�سقاقهم يف دم�سق وريفها. وتعهد 
اجلي�س احلر بتاأمني اإي�سالهم اإىل ذويهم يف حمافظات 
اإن بع�س  حماة واإدلييب وحلب. وقال عدد من املن�سقني 

االألوية ان�سق اأكرث من ثلثيها.

•• بريوت-رويرتز:

الرئي�س  قييوات  ان  االن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  قييال 
�ييسييرقييي مدينة  بيي�ييسييار اال�ييسييد �سيطرت عييلييى قييرييية جيينييوب 
حلب واأعييادت فتح خط امييداد اىل اأكرب مدن �سوريا حيث 
تقاتل قوات املعار�سة منذ ثمانية ا�سهر. وقال املر�سد ان 
االخرة  اخلييطييوة  ميثل  �سغيب  تييل  قرية  على  اال�ستيالء 
ال�سمال اىل حلب من  ميين  بييري  اميييداد  اقيياميية خييط  نحو 
حمافظة حماة وهو طريق حيوي لقوات اال�سد التي فقدت 
من  الرئي�سي  ال�سريع  الطريق  ميين  جييزء  على  ال�سيطرة 
ي�سيطرون  انهم  املعار�سون  ويقول  اجلنوب.  اىل  ال�سمال 
النائية  امليينيياطييق  وكيييل  نف�سها  املييدييينيية  ارجيييياء  معظم  عييلييى 
الريفية تقريبا. لكنهم مل يتمكنوا من حتقيق ن�سر حا�سم 
العتاد  يف  عليهم  تتفوق  احلكومية  القوات  ان  من  و�سكوا 
اجلوية  القوات  جانب  من  الق�سف  خلطر  عر�سة  واأنهم 
يف  اال�سخا�س  ع�سرات  قتلت  التي  وال�سواريخ  واملدفعية 
بار�سال  املتحدة  الواليات  وتعهدت  املا�سي.  اال�سبوع  حلب 

اجتماع  يف  املعار�سني  اىل  فتاكة  غر  مبا�سرة  م�ساعدات 
اال�سد  باالحباط خ�سوم  اأ�ييسيياب  يييوم اخلمي�س ممييا  رومييا 
الدعم  من  مزيد  على  احل�سول  يف  ياأملون  كانوا  الذين 
الع�سكري امللمو�س لرتجيح كفة توازن القوى على االر�س 
القتال  ميين  اخيير  يييوم  عيين  نا�سطون  وحتيييدث  ل�ساحلهم. 
النرب  يف  الع�سكري  املطار  �سمال  حلب  انحاء  يف  ال�سار 
�سغيب  تل  من  ال�سمال  اىل  كيلومرتات  خم�سة  بعد  على 
الرحمن  عبد  راميييي  وقيييال  اال�ييسييد.  قييوت  ا�ستعادتها  الييتييي 
للمعار�سة  املوؤيد  االن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  مدير 
ومقره بريطانيا ان هذا املك�سب مهم للنظام. وكان يتحدث 
عن هجوم اجلي�س �سماال الذي قو�س العديد من مكا�سب 
حمافظة  ميين  حماة  اىل  جنوبا  حتركت  عندما  املعار�سة 
على  ال�سرق  انييه يف  واأ�ييسيياف  املا�سي.  العام  نهاية  حلب يف 
اأييي�ييسييا من  الييقييوات احلكومية  الييعييراقييييية متكنت  احليييدود 
وهو  احليييدودي  الييروبييييية  مييركييز  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة 
نقطة لعبور احلدود بني العراق و�سوريا بعد ان �سيطرت 

عليها قوات املعار�سة ملدة 24 �ساعة.

مظاهرات مبو�شكو ملد احلظر على التبني
•• مو�شكو - د ب اأ:

ذكرت ال�سرطة الرو�سية اأن نحو 12 الف نا�سط نظموا مظاهرة يف و�سط 
مو�سكو ام�س ال�سبت لل�سغط على احلكومة من اجل مد حظر مفرو�س 
اجلن�سيات  كييل  لي�سمل  الييرو�ييس  االأطييفييال  االأمييركييييية  العائالت  تبني  على 

االأجنبية.
اأنباء ريا نوفو�ستي الرو�سية اإن املظاهرة جاءت بعد �سهرين  وقالت وكالة 
االأمركيني  املواطنني  تبني  على  رو�سي  �سريان مفعول حظر  تقريبا من 

الأطفالها.
�سرغى  للنا�سط  املييوؤيييدون  الييرو�ييس  املييعييار�ييسييون  نظم  اخيييرى،  ناحية  ميين 
اودات�سوف مظاهرة ام�س دفاعا عن احلقوق االجتماعية وال�سيا�سية ل�سكان 
حماكمته  بانتظار  اجلربية  لالقامة  حاليا  اودات�سوف  ويخ�سع  مو�سكو. 
لالإطاحة  والتاآمر  �سغب جماهري  بالتخطيط الثارة  اتهامات  على  بناء 
بالرئي�س فالدمير بوتني، بح�سب الوكالة وقالت ال�سرطة اإن نحو 500 
مو�سكو  اذاعييية �سدى  اأفيييادت حمطة  بينما  املييظيياهييرة،  يف  �ييسيياركييوا  �سخ�س 

ومقرها العا�سمة الرو�سية مب�ساركة نحو األفي �سخ�س.

قتلى وجرحى بهجمات يف العراق
•• بغداد-يو بي اأي:

قتل 4 ا�سخا�س بينهما ع�سكريان احدهما �سابط واأ�سيب جنديان بجروح 
ان  الدين  �سالح  حمافظة  يف  امني  م�سدر  وذكيير  ال�سبت  ام�س  العراق  يف 
امام  تييزاميين  يف  وجيينييدي  نقيب  برتبة  �سابط  النارعلى  اأطلقوا  م�سلحني 
منزلهما يف قرية الفهد بق�ساء ال�سرقاط �سمال تكريت، مركز املحافظة، 

ما ا�سفرعن مقتلهما.
النجل  العراق(  �سمال  كلم  نينوى)400  حمافظة  يف  م�سلحون  قتل  كما 
واحد  احلمداين  واثييق  اللواء  املحافظة  ل�سرطة  اال�سبق  للمدير  اال�سغر 

اقاربه يف منطقة الطواليب غرب املو�سل .
مرور  اثناء  انفجرت  نا�سفة  عبوة  ان  اأمني  م�سدر  ذكيير  مت�سل  �سياق  ويف 
دورية للجي�س العراقي يف منطقة املجموعة �سمال مدينة املو�سل فاأ�سيب 
خطرة  بييجييروح  عقيد  برتبة  �سرطة  �سابط  واأ�ييسيييييب   . بييجييروح  جنديان 
�سرطيا  وقييتييل م�سلحون  كييركييوك  بيي�ييسيييييارتييه يف حمييافييظيية  عييبييوة  بييانييفييجييار 

مبحافظة نينوى يف �سمال العراق.

املعلم يجري 
مباحثات يف طهران 

•• طهران-يو بي اأي:

ال�سوري  اخلييارجييييية  وزييييير  و�ييسييل 
طهران  اإىل  امييي�يييس  املييعييلييم  وليييييييد 
يف زييييييارة ر�ييسييمييييية تييهييدف الإجييييراء 
حمادثات مع م�سوؤولني ايرانيني.

وقالت وكالة مهر لالنباء اإن املعلم 
اإيران  اىل  زيييارتييه  خييالل  �سيجري 
وحمييادثييات مييع نييظييره االييييراين، 
و�سكرتر  �يييسييياحليييي،  اكيييييرب  عيييليييي 
القومي،  لييالميين  االعييلييى  املجل�س 
�سعيد جليلي وكان مقررا ان يقوم 
املعلم، بزيارة اىل طهران اال�سبوع 

املا�سي، اإال اأن الزيارة تاأجلت .

اأكرث من 6 اآالف جندي �شوري من�شق باالأردن 

•• عوا�شم-وكاالت:

عن  غييياردييييان  ذي  �سحيفة  نقلت 
مميييثيييل املييييعييييار�ييييسيييية اليييي�ييييسييييورييييية يف 
بييريييطييانيييييا قيييوليييه اإنيييييه يييتييوقييع اأن 
تيي�ييسييلييك بييعيي�ييس اليييييدول االأوروبييييييييية 
وتبداأ  لوا�سنطن  مييغييايييرا  م�سلكا 
بتزويد املعار�سة ال�سورية امل�سلحة 
بال�سالح يف غ�سون االأ�سهر القليلة 
القادمة. وتوقع وليد �سفور ممثل 
لقوى  ال�سوري  الوطني  االئتالف 
بريطانيا  يف  واملييعييار�ييسيية  اليييثيييورة 
املقبل  االجتماع  اأنه بحلول موعد 
يف  انعقاده  املقرر  �سوريا  الأ�سدقاء 
ال�سيف  اأو  الييربيييييع  اأواخيييير  تييركيييييا 
اليييقيييادم، �ييسيييييحييدث اخييييرتاق ينهي 
اليييقيييييييود اليييتيييي و�ييسييعييتييهييا اليييييدول 

االأوروبية .
خا�سة  تييي�يييسيييرييييحيييات  يف  وقييييييييال 
هذا  اإن  الييربيييطييانييييية  بال�سحيفة 
الذخرة  يف  �ييسيييييكييون  االخيييييييرتاق 
االأ�سلحة  نوعية  ويف  نطلبها  التي 
اجليدة التي نحتاجها لردع النظام 
الطائرات  ا�ستخدام  من  ال�سوري 
القرى  ق�سف  يف  �سكود  و�سواريخ 
نتقدم  نييحيين  واأ�ييييسيييياف  وامليييخيييابيييز. 
نعاين  لكننا  االأر�يييس  على  بيياطييراد 
اأن  اليييذخيييرة، ونييتييوقييع  ميين نق�س 
اجتماع  يف  اليييو�يييسيييع  هييييذا  يييتييغيير 
اأ�سدقاء �سوريا املقبل يف اإ�سطنبول 
. وقيييييال مييعييار�ييس اآخييييير �ييسييالييع يف 
تيييزوييييد املييتييمييردييين بيياليي�ييسييالح، اإن 
تخفيفا  �ييسييهييدت  االأخيييييرة  االأييييييام 
التي  اليي�ييسييارميية  للقيود  ملحوظا 
وتركيا  املتحدة  الواليات  فر�ستها 
اليي�ييسييالح عييرب احلدود  تييدفييق  على 

املعار�س  هيييييذا  وزعييييييم  اليييرتكييييييية. 
اأن  التي مل تذكر ال�سحيفة ا�سمه 
طائرة مروحية واأخرى من طراز 
ال�سوري  لييلييجييييي�ييس  تييابييعييتييني  ميييييغ 
م�ستوردة  �ييسييواريييخ  اأ�ييسييقييطييتييهييمييا 

الأول مرة يف اليومني املا�سيني.
تلك  اأن  اإىل  نف�سه  امل�سدر  واأ�ييسييار 
الييي�يييسيييوارييييخ مل تييكيين اأ�ييسييلييحيية مت 
قواعد  ميييين  عييليييييهييا  اال�يييسيييتيييييييالء 
عيي�ييسييكييرييية �يييسيييوريييية كييمييا حييييدث يف 
اليي�ييسييابييق، لييكيينييهييا اأفيييييرج عيينييهييا من 
اأ�سلحة  امل�ستودعات الرتكية. وهي 
�سبق اأن ا�سرتتها املعار�سة لكن مل 

ُي�سمح لها بنقلها عرب احلدود.
اعتقاده  عيييين  امليييعيييار�يييس  واأعييييييييرب 
بييييياأن هييييذه اخليييطيييوة متييثييل تغرا 

املعار�سة امل�سلحة يف �سوريا.
اإنها  ذلييك، قالت رو�سيا  يف غ�سون 
تيي�ييسييعييى لييتيينييفيييييذ كيييل عييقييود توريد 
تواجه  لكنها  �سوريا،  اإىل  ال�سالح 
لعرقلة  حقيقية  بحرب  و�سفه  ما 

ال�سفقات مع دم�سق.
الفدرالية  الييهيييييئيية  ميييديييير  وقيييييال 
الرو�سية للتعاون الع�سكري الفني 
األييكيي�ييسيينييدر فييومييني الإذاعييييية �سدى 
مو�سكو اإن رو�سيا تنفذ كل العقود 
معلنة  حقيقية  حرباً  نواجه  لكننا 
�سدنا، م�سرا اإىل حوادث توقيف 
التي  الرو�سية  والطائرات  ال�سفن 
وو�ييييسييييع خمتلف  الييي�يييسيييالح  تيينييقييل 
تلك  نقل  دون  للحيلولة  العوائق 
مبوجب  تيييتيييم  الييييتييييي  احليييييميييييوالت 

يتجاوز  االأمييركييييية  التوجهات  يف 
الييتييقييارييير اليير�ييسييمييييية، ميي�ييسييرا اإىل 
تدع  ليين  اأنييهييا  تيييدرك  وا�سنطن  اأن 

امل�سكلة تتفاقم مرة اأخرى .
اأ�سماء  يييحييدد  مل  �ييسييفييور  اأن  وميييع 
متد  اأن  تيييييوقيييييع  اليييييتيييييي  اليييييييييييدول 
املييعييار�ييسيية اليي�ييسييورييية بيياليي�ييسييالح، اإال 
احلكومة  تبادر  اأن  املرجح  من  اأن 
بتخفيف  �ييسييريييعييا  اليييربييييطيييانييييييية 
اجلديدة  للقواعد  تنفيذا  القيود 

التي و�سعها االحتاد االأوروبي.
وزيييييير  يييييييديل  اأن  املييييتييييوقييييع  وميييييين 
هيغ  ويليام  الربيطاين  اخلارجية 
ببيان اأمام الربملان االأ�سبوع القادم 
املعدات اجلديدة  اأنييواع  فيه  ي�سرح 
والتدريب التي �ستمد بها بريطانيا 

�سفقات �سرعية متاماً ، معترباً اأن 
ذلك يطرح م�سكلة جدية.

اأن  الييرو�ييسييي اإىل  امليي�ييسييوؤول  واأ�يييسيييار 
اإحباط  اإىل  تييييوؤدي  الييعييوائييق  هيييذه 
قيي�ييسييم مييلييمييو�ييس ميييين الييي�يييسيييادرات 
مو�سحاً  �يييسيييورييييا،  اإىل  الييرو�ييسييييية 
كبرة  اأنييظييميية  تيي�ييسييدييير  عييييدم  اأن 
وباهظة الثمن اإليها �سيكّبد رو�سيا 
املاليني من  خ�سائر قيمتها مئات 
اأن  اأنيييه لفت اإىل  اليييييدوالرات، غيير 
بالناحية  فييقييط  يييتييعييلييق  ال  االأمييييير 
�سمعة  اإىل  اأي�سا  ي�سيء  بل  املالية، 
بالثقة،  جديرين  ك�سركاء  رو�سيا 

بح�سب قوله.
واأّكييييييييد فيييوميييني اأنييييييه اإ�يييسيييافييية اإىل 
بالده  تييواجييه  احلييمييوالت،  توقيف 
عيييوائيييق مييالييييية اأيييي�يييسييياً، حيييييث تتم 
عرقلة حتويل االأموال، واأو�سح اأن 
ثمن االأ�سلحة يتم دفعه بالدوالر، 
نيويورك  م�سرف  فييياإن  وبييالييتييايل 
الييتييحييويييل ويقوم  بييعييمييليييييات  يييعييلييم 

بعرقلتها.
واأ�سار اإىل اأن ذلك ال يقت�سر على 
بل  فح�سب،  �سوريا  مع  ال�سفقات 
ييي�ييسييمييل �ييسييفييقييات ميييع دول اأخيييرى 
العرقلة  هيييذه  اأن  مييعييتييربا  اأييي�ييسيياً، 
ال�سيا�سي  ال�سراع  ت�سّكل نوعاً من 

واملناف�سة التجارية.
و�ييسييدد فييومييني على اأن رو�ييسيييييا مل 
تنتهك ولو ملرة واحدة اأي التزامات 
مناطق  ميين  منطقة  اأي  يف  دولييييية 
العامل، ومل تورد اأبداً ال�سالح اإىل 
اأنها  مييوؤكييداً  حكومية،  غر  جهات 
زودت بال�سالح احلكومات ال�سرعية 
القائمة فقط، والتي لي�ست هناك 

عقوبات دولية مفرو�سة عليها.

رو�صيا تنتقد عرقلة �صفقات ال�صلح لدم�صق

دول اأوروبية قد متد ثوار �شوريا بال�شالح 

التخفي�شات تقل�س قدرة وا�شنطن الع�شكرية 
•• وا�شنطن-رويرتز:

اأكد وزير الدفاع االأمركي اجلديد ت�ساك هاغل اأن التخفي�سات اجلديدة يف ميزانية الدفاع والتي يبلغ حجمها 
تفوق  على  بالعمل  متعهدا  بكفاءة،  مهامها  بكل  الوفاء  على  البنتاغون  قدرة  للخطر  تعر�س  دوالر  مليار   46
القوات االأمركية يف العامل . وجاءت هذه الت�سريحات يف الوقت الذي اخفق فيه البيت االأبي�س والكونغر�س يف 
التو�سل التفاق لتفادي تخفي�سات قريبة يبلغ حجمها 85 مليار دوالر يف االإنفاق الدفاعي وغر الدفاعي قبل 
موعد نهائي عند منت�سف الليل. وقال الوزير خالل اأول موؤمتر �سحفي له يف البنتاغون منذ اأدائه اليمني يوم 
االأربعاء، اإن التخفي�سات تعني اأن البحرية االأمركية ت�ستبعد ب�سكل تدريجي اأربعة اأجنحة جوية والقوات اجلوية 
تخف�س ب�سكل فوري �ساعات الطران واأن اجلي�س �سيخف�س التدريب. و�سرح م�سوؤول هذه التخفي�سات يف القوات 
اجلوية باأنها �ستوؤثر على �سبعني طائرة واألفني وخم�سمائة عن�سر.  واأو�سح اأن هذا الغمو�س يعر�س للخطر قدرتنا 
على الوفاء بكل مهامنا بكفاءة، واأ�ساف اأنه مع ا�ستمرار �سريان هذه التخفي�سات �سن�سطر لتحمل خطر اأكرب مع 

خطوات �ستكون لها اآثار بعيدة املدى تدريجيا .

قوات االأ�شد ت�شرتد قرية يف حلب 
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الرئي�س الغيني يدعو للهدوء بعد اأعمال �شغب

•• اخلرطوم-وكاالت:

واالحتاد  الدويل  املجتمع  ال�سودانية  دعت احلكومة 
االفريقي اىل حمل دولة جنوب ال�سودان على تنفيذ 
دولة  اأن  وقالت احلكومة  بييالده.  مع  املوقع  االتفاق 
�سودانية،  ميينيياطييق  خم�س  حتييتييل  زاليييت  مييا  اجليينييوب 
اأي  يف  ال�سعبي  اجلي�س  طييرد  على  مقدرتها  واأكيييدت 
فاإن  اجلنوب  دوليية  على  �سربنا  اإذا  متابعة   ، حلظة 
لل�سرب حدوًدا . �سرح بذلك نائب الرئي�س ال�سوداين 
احلاج ادم يو�سف يف احتفال ال�سلح الذي مت توقيعه 
بيييني بييطييون امليي�ييسييرييية بيياليي�ييسييعييني،، حيي�ييسييبييمييا ذكرت 
�سحيفة االنتباهة ال�سودانية ام�س ال�سبت. وا�ساف 

اأن ال�سودان لن يتنازل عن �سماحة و 14 ميل لدولة 
اجلنوب ، مطالبا جوبا ب�سحب قواتها خارج احلدود 
املتفق عليها. ودعا نائب الرئي�س حاملي ال�سالح من 
من  ال�سالم  ركييب  اإىل  االن�سمام  اإىل  الييوطيين  اأبيينيياء 
اأو  الييدوحيية  اتفاقية  لدعم  املبا�سر  التفاو�س  خييالل 
التفاو�س من الداخل. من جهة اأخرى، قال اجلي�س 
ال�سعبي جلنوب ال�سودان اإن اخلرطوم ح�سدت اأعدادا 
كبرة من قواتها على حدودها مع جنوب ال�سودان، 
ال�سودانية  احلييكييوميية  اأممييييية  جلنة  اتهمت  حييني  يف 
جوية  هجمات  ب�سنها  الييدولييييية  العقوبات  بانتهاك 
الر�سمي  الناطق  قييال  ففي جوبا،  دارفيييور.  اإقليم  يف 
با�سم اجلي�س ال�سعبي جلنوب ال�سودان فيليب اأقوير 

اأعييدادا كبرة من قواتها على  اإن اخلرطوم ح�سدت 
حييدودهييا مييع جيينييوب اليي�ييسييودان، واأر�ييسييلييت ملي�سيات 
امليينيياطييق اجليينييوبييييية خا�سة  اإىل عيييدد مييين  جيينييوبييييية 
منطقة اأبيي املتنازع عليها بني البلدين. واأ�ساف اأن 
اجلي�س يراقب عن كثب حتركات القوات ال�سودانية، 
اأعمال  بييارتييكيياب  اتهمها  الييتييي  للملي�سيات  ودعييمييهييا 
الرغم  للمدنيني اجلنوبيني. وقال على  نهب وقتل 
الهدوء  ميين  حيياليية  ت�سهد  احلييييدود  منطقة  اأن  ميين 
وا�سعة  ن�سر  بعمليات  تقوم  ال�سودانية  فاإن احلكومة 
للجي�س ال�سوداين يف تلك املناطق وبن�ساطات معادية 
منذ اأن مت توقيع االتفاقية االأمنية بني الدولتني يف 

�سبتمرب-اأيلول من العام املا�سي. 

•• كوناكري-ا ف ب:

الهدوء  اىل  الغينيني  كوندي  الفا  الغيني  الرئي�س  دعا 
والتهدئة بعد اعمال عنف جديدة يف كوناكري ا�سفرت 
عيين �سقوط قتيلني على االقييل واكييرث ميين مئة جريح 
التلفزيون  عييرب  كييونييدي  الرئي�س  وقييال  االربييعيياء.  منذ 
العنف  اعييمييال  ل�سجب  اليييييوم  اليكم  اتييوجييه  احلييكييومييي 
27 �ييسييبيياط-فييرباييير االربييعيياء وااليام  خييالل تييظيياهييرة 

التي تلت .
وا�ساف عليكم جميعا من كل التيارات جتنب اال�ستفزاز 
وعمليات االنتقام ال�سخ�سية وطلب من احلكماء ورجال 
الدين وقوات حفظ النظام واع�ساء جمال�س البلديات 
ال�سيا�سية الدعوة اىل الهدوء واحلوار  وقييادة االحييزاب 

على كل االرا�سي الوطنية .

•• مانيال-وكاالت:

جي�س  اأفيييراد  الثالث  اآكينو  بينينو  الفلبيني  الرئي�س  دعييا 
اإىل  امليياليييييزييية  �سباح  واليييية  يف  املتح�سنني  �سولو  �سلطان 
اآكينو  الييدميياء. وقييال  املييزيييد ميين  اإراقييية  اال�ست�سالم لتاليف 
راجا  يقودها  التي  الفلبينية  للمجموعة  حديثه  موجها 
مودا كرام وهو �سقيق �سلطان �سولو جمالول كرا الثالث 
 120 اأو �سرط. وكان  اإن عليهم اال�ست�سالم من دون قيد 
ت�سللوا بحرا من جنوبي  قد  �سولو  ل�سلطان  يتبعون  فييردا 
اإىل بلدة الهاد داتو بوالية �سباح �سمايل ماليزيا  الفلبني 
واأقاموا  واحتلوا قرية  املا�سي،  ال�سهر  الثاين ع�سر من  يف 
خميما فيها مطالبني باأحقيتهم يف االأر�س. ويدعي �سلطان 
اأن جزيرة �سباح كانت تابعة ل�سلطنة  �سولو جمالول كرا 
اأجداده قبل اأن توؤجر يف عام 1878 ل�سركة نورث بورنيو 

وكان الرئي�س الغيني يتحدث بعد اعمال عنف ا�ستمرت 
ثييالثيية اييييام يف احيييدى �سواحي كييونيياكييري وذكييير �سهود 
عيييييان ان �ييسييدامييات جيييرت بييعييد ظييهيير اميي�ييس االأول بني 
غينيا،  يف  اتنيتني  جمموعتني  اكييرب  والييبييول  املالينكه 
 21 �سقوط  عن  ا�سفر  ما  ال�سالة  بعد  ماتوتو  حي  يف 

جريحا.
ادوا  املالينكه  ميين  �سبانا  ان  ال�سهود  هيييوؤالء  احييد  وقييال 
ال�سالة يف م�سجدهم قبل ان يتعر�سوا لر�سق باحلجارة 

من قبل افراد من البول .
ومل يعرف ما اذا كانت هذه املواجهة اجلديدة مرتبطة 
بحوادث جرت االربعاء اخلمي�س يف عدد كبر من احياء 
تطالب  ببمعار�سني  بييتييظيياهييرة  ومييرتييبييطيية  كييونيياكييري، 
ب�سفافية يف االنتخابات الت�سريعية املقررة يف 12 ايار-

مايو.

االأمييد ح�سل مبوجبها  اتفاقية طويلة  الربيطانية �سمن 
�ييسييلييطييان �ييسييولييو عييلييى تييعييوييي�ييسييات مييالييييية. واأعيييطيييت نورث 
1963، وتدفع  املاليزية يف عام  بورينو االأر�ييس للحكومة 
كواالملبور حاليا 5300 رينجيت )1680 دوالرا( �سنويا 
وقعها  التي  االأمييد  طويلة  االتفاقية  وفييق  �سولو  ل�سلطان 
اأجداده مع الربيطانيني. ويطالب كرا احلكومة املاليزية 
باالعرتاف بجماعته وباإعادة التفاو�س على �سروط تاأجر 
والييييية �ييسييبيياح، يف حييني تييرفيي�ييس كييواالملييبييور ذلييييك. وكانت 
ال�سرطة املاليزية قد اقتحمت القرية بعد انتهاء املهلة التي 
مقتل  عن  العملية  واأ�سفرت  امل�سلحة  للمجموعة  اأعطتها 
اأفراد  اثنني من  اإىل  باالإ�سافة  املجموعة  12 �سخ�سا من 
قوات الكوماندوز املاليزية واأحد ال�سكان املحليني، يف حني 
اأكدت احلكومة الفلبينية مقتل �سخ�س واحد من املجموعة 

وقالت اإن ع�سرة ا�ست�سلموا وفر الباقون �سوب البحر.

•• القاهرة-ا ف ب:

ا�سرموا  م�سريني  متظاهرين  ان  ر�سمي  م�سدر  افيياد 
بور�سعيد  مييدييينيية  لييليي�ييسييرطيية يف  مييركييز  اميي�ييس يف  الييينيييار 
فيما و�سل وزير اخلارجية االمركي جون كري اىل 

القاهرة.
500 متظاهر  وقالت وزارة الداخلية يف بيان ان نحو 
والقوا عليه زجاجات  ال�سرطة باحلجارة  ر�سقوا مركز 
حييارقيية مييا ادى اىل ا�ييسييتييعييال اليينييران فيييييه، ثييم منعوا 

�سيارات االطفاء من االقرتاب الخماد النار.
بعدما  ال�سرطة  مركز  خارج  جتمعوا  املتظاهرون  وكان 
ا�سيب �سخ�سان حني �سدمتهما �سيارة لل�سرطة خالل 

ت�سهد  التي  املدينة  يف  �سابق  وقييت  يف  وقعت  مواجهات 
وفق  الييتييوايل،  على  الييثييالييث  لال�سبوع  مدنيا  ع�سيانا 

الداخلية.
وكان قتل �سخ�س وا�سيب ع�سرات اخرون يف مواجهات 
امل�سرية  االمييين  قيييوات  ميين  عنا�سر  بييني  ليال  انييدلييعييت 
القاهرة، وفق  ب�سمال  املن�سورة  ومتظاهرين يف مدينة 
ما افيياد م�سوؤول امني وذكييرت و�سائل اعييالم حملية ان 

املتظاهر قتل حني ده�سته �سيارة لل�سرطة.
وتزامنت هذه احلوادث مع و�سول الوزير جون كري 
خاللها  يلتقي  يييومييني  ت�ستغرق  زيييييارة  يف  ميي�ييسيير  اىل 
الرئي�س امل�سري حممد مر�سي وقيادات اجلي�س امل�سري 

وممثلني الحزاب �سيا�سية.

•• مو�شكو-ا ف ب:

اظهر تقرير الطب ال�سرعي لت�سريح جثة طفل رو�سي 
تبنته عائلة امركية ان وفاته ناجمة عن حادث عر�سي 
على  يييربئ  ما  بها،  ا�سيب  بجروح  بنف�سه  ت�سبب  وانييه 
االرجح والديه بالتبني من اتهامات رو�سية لهما بقتل 

الطفل.
منزل  يف  �سنوات   3 البالغ  مك�سيم،  الطفل  وفيياة  وادت 
التي تبنته يف تك�سا�س اىل موجة توتر جديدة  العائلة 
بيييني الييييواليييييات املييتييحييدة ورو�يييسيييييييا ميينييذ اعييليين مفو�س 
الييكييرمييلييني حلييقييوق الييطييفييل بييافيييييل ا�ييسييتيياخييوف يف 18 
�سباط- فرباير عن هذه الوفاة، متهما الوالدة بالتبني 

بقتل الطفل.
العالقات بني  �ساد  الذي  التوتر  الق�سية  واججت هذه 
البلدين اثر حظر مو�سكو تبني اطفال رو�س من قبل 

عائالت امركية اعتبارا من مطلع العام.
وبح�سب ا�ستاخوف فان والدة الطفل بالتبني قتلته يف 

تك�سا�س بعدما اعطته ادوية لالمرا�س النف�سية ال تباع 
اال بو�سفة طبية. غر ان امل�سوؤول الرو�سي �سرعان ما 
تراجع عن اتهاماته موؤكدا انه ينبغي احلديث عن وفاة 

الطفل ولي�س تعر�سه للقتل.
در�سوا  اربعة خرباء  واعييده  ن�سر اجلمعة  تقريرا  ولكن 
الت�سريح الذي اخ�سعت له جثة الطفل اكد ان والدي 
وفاته.  با�سباب  عالقة  اي  لهما  لي�س  بالتبني  الطفل 
انه  ايييكييتييور  اليي�ييسييرعييي يف مقاطعة  الييطييب  وقيييال مكتب 
بح�سب كل االحتماالت الطبية فان �سبب الوفاة عر�سي 

.
وبح�سب التقرير اي�سا فانه بنتيجة الت�سريح تاأكد خلو 
اجلثة من اي اثر الي دواء قد يكون الطفل تناوله، كما 
تاأكد ان �سبب الوفاة هو متزق �سريان يف االمعاء ناجم 

عن تلقي �سربة على البطن.
وا�ساف ان الك�سف اثبت اي�سا ان الطفل كان يعاين من 
نف�سه  االرجييح اىل جرح  دفعته على  ا�سطرابات عقلية 

بنف�سه.

الرئي�س االمريكي يزور رو�شيا يف �شبتمرب املقبل اأوباما يعفو عن 17 مدانًا بجرائم 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

اأ�يييسيييدر الييرئييييي�ييس االأمييييركييييي، بيييياراك 
بجرائم  مييدانيياً   17 اأوبييامييا، عفواً عن 
غر خطرة، لتكون اأول مرة ي�ستخدم 
فيييييهييا الييرئييييي�ييس �ييسييالحيييييات الييعييفييو يف 
واليييتييه الييثييانييييية. وذكيييير مييوقييع البيت 
االأبي�س، اأن اأوباما اأ�سدر عفواً عن 17 
مداناً، من بينهم 12 �سخ�ساً مل يكن 
اأن  حني  يف  بال�سجن،  عليهم  حكم  قد 
اخلم�سة االأخرين كانوا ارتكبوا جرائم 

85 مليار دوالر يف املوازنة االحتادية، 
حميييذراً ميين اأن هييذه االقييتييطيياعييات قد 

ت�سر االقت�ساد االأمركي.
اللحظة  حميييييادثيييييات  اأن  اإىل  يييي�يييسيييار 
الدميقراطي  احلييزبييني  بييني  االأخيييرة 
اإىل  تهدف  كانت  والتي  واجلمهوري، 
تفادي التخفي�سات التلقائية لالإنفاق 
اآذار- من  االأول  حلول  قبل  احلكومي 
التو�سل  يف  فيي�ييسييلييت  احليييييايل،  ميييار�يييس 
هذه  تييفييعيييييل  دون  يييحييول  اتيييفييياق  اإىل 

التخفي�سات.

اأن املدانني كان  غر خطرة. واأو�سح 
حمكوماً  �ييسييخيي�ييسيياً   12 بييييينييهييم  ميييين 
عليهم بدفع غرامات مالية كبرة، اأو 
ب�سنوات من اإطالق �سراح م�سروط، اأو 
باخلدمة املدنية، اأو باالحتجاز املنزيل. 
حمكوماً  فييكييان  االأخيييييييرون،  الي5  اأمييييا 
عييليييييهييم بيياليي�ييسييجيين لييييفييييرتات تيييييرتاوح 
وباإطالق  �سنوات،  و5  يييوميياً   54 بييني 
�سراح م�سروط، ودفع غرامات مالية. 
تنفيذياً  اأمراً  اأوباما وقع  اأن  اإىل  ي�سار 
يق�سي باإجراء تخفي�سات حادة بقيمة 

•• القاهرة-يو بي اآي:

ام�س  امل�سري،  العام  النائب  اأميير 
ا�يييسيييتيييبييياكيييات بني  بييالييتييحييقيييييق يف 
متظاهرين وقوات االأمن مبدينة 
اأ�سفرت  القاهرة  �سمال  املن�سورة 
عن مقتل �ساب وع�سرات امل�سابني 

واإ�سابة عنا�سر اأمنية.
امل�سري  الييييعييييام  الييينيييائيييب  ر  وقيييييييرَّ
امليي�ييسييتيي�ييسييار طييلييعييت عييبييد اهلل، فتح 
ا�ستباكات  يف  قيي�ييسييائييي  حتييقيييييق 
الليلة  ميينييتيي�ييسييف  وقيييعيييت  عيينيييييفيية 
متظاهرين  بيييني  املييا�ييسييييية  قييبييل 
معار�سني وقييوات االأميين مبدينة 
املييييينييييي�يييييسيييييورة ميييييركيييييز حميييافيييظييية 
اأ�سفرت  القاهرة  �سمال  الدقهلية 
عن مقتل �ساب واإ�سابة الع�سرات 

بينهم عنا�سر اأمن.
م�سدر  اأبيييليييغ  ذلييييك  غيي�ييسييون  ويف 
بر�س  يونايتد  باملن�سورة،  حملي 
جمموعات  اأن  انيييرتنيييا�يييسيييونيييال، 
مبحيط  ينت�سرون  املحققني  من 
ميييبييينيييى املييييحييييافييييظيييية ومييييديييييرييييية 
اأمييين الييدقييهييلييييية، وكيييوبيييري ج�سر 
وحول  ال�سهداء،  وميدان  طلخا، 
ال�سعبي  الييتييحييالييف  حييييزب  مييقيير 
اال�سرتاكي، ومقر التيار ال�سعبي 
حمققني  جيييانيييب  اإىل  املييي�يييسيييري، 
املن�سورة  م�ست�سفى  اإىل  توجهوا 
غالبية  ُييييعييياليييج  حيييييييث  اليييييييدويل 

امل�سابني.
يف االثناء، اأدانت قوى يف املعار�سة 
ورف�س  االإ�ييسييتييبيياكييات.  امليي�ييسييرييية، 
امل�سري  اليي�ييسييعييبييي  الييتيييييار  رئييييي�ييس 
�سفحته  عييرب  �سباحي،  حمدين 

االإجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
االأمني  بالعنف  و�سفه  ما  تويرت 
ميييع املييتييظيياهييرييين املييعييار�ييسييني يف 
جرمية  واعيييييتيييييربه   ، املييينييي�يييسيييورة 

مكتملة االأركان .
يياحييي اإن مييا يييجييري يف  وقيييال �ييسييبَّ
املن�سورة من قتل و�سحل وده�س 
و�سول  ومنع  ال�سرطة  مبدرعات 
جرمية  هييو  للم�سابني،  االأدوييييية 
مكتملة االأركان وا�ستباحة للدماء 

وامتهان لكرامة كل م�سري.
الدميقراطي  الييتييحييالييف  واأدان 
ا�ستباكات  جييهييتييه،  مييين  اليييثيييوري، 
املن�سورة، وو�سف التعامل االأمني 

اأجهزة القمع مبالحقة االأبرياء، 
عييلييى اجلرحى  الييقييبيي�ييس  واإلييييقيييياء 
داخل  الييعيييييالج  يتلقيييييون  الييذييين 
غر  همجية  ب�سورة  امل�ست�سفيات 

م�سبوقة .
رابط  ثمة  اأن  التحالف  واعييتييرب 
الوح�سي  اليييقيييميييع  راآه  مييييا  بييييني 
لييلييمييتييظيياهييرييين ، وزيييييييييارة وزييييير 
اخلارجية االأمركي، جون كري، 

اإىل م�سر.
ناظرينا  عيين  يغيب  ال  اإنيييه  وقيييال 
الهجوم  هييييييذا  تييي�يييسييياعيييد  داللييييييية 
الوح�سي على املعار�سة فى توقيت 
اخلارجية  وزيييييير  لييييزيييييارة  مييييييواٍز 

مع املعار�سني بالوح�سي .
للقوى  الييتييحييالييف جتييمييع  وقيييييال 
امل�سرية  واال�سرتاكية  الي�سارية 
بر�س  يييونييايييتييد  تييلييقييت  بيييييان  ، يف 
انيييرتنيييا�يييسيييونيييال نيي�ييسييخيية مييينيييه، اإن 
املظاهرات ال�سلمية تواجه باأب�سع 
واملطاردة  وال�سحل  ال�سرب  اأنواع 
املن�سورة،  ميييديييينييية  �يييييسيييييوارع  يف 
�سقوط  اإىل  اأدى  اليييييذى  االأميييييير 
باخلرطو�س  امليي�ييسييابييني  عيي�ييسييرات 
والييييغييييازات اخلييانييقيية، فيي�ييسيياًل عن 
ب�سيارات  دهيي�ييسيياً  الييعييديييد  �سقوط 
ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  مما  ال�سرطة، 
�سخ�س واحييد على االأقييل، وتقوم 

االأميييييييركيييييييي، وعيييييييييييّراب و�ييييسييييول 
م�سر  يف  ال�سلطة  اإىل  االإخيييييوان 
املعار�سة  اأدانتها  الييذي  الوقت  يف 
واعتربتها  لقائه،  عيين  وامتنعت 
تيييدخييياًل ميييبيييا�يييسيييراً ميييرفيييو�يييسييياً يف 

ال�ساأن امل�سري الداخلي .
هذا  اأن  عييلييى  الييتييحييالييف  د  و�ييييسييييدَّ
ُي�سكت �سوت  لن  الوح�سي  القمع 
باإ�سراٍر  تيينييادي  الييتييي  املييعييار�ييسيية، 
واإرادٍة با�ستمرار الثورة حتى يتم 
الييقيي�ييسييا�ييس ليي�ييسييهييدائييهييا االأبييييييرار، 
امل�سروعة  مييطييالييبييهييا  وحتقيييييييق 
تيييّنيييكييير ويييتيينييكيير ليييهيييا نظام  اليييتيييي 

االإخوان.
الييدييين عبد  اليي�ييسيياب ح�سام  وكيييان 
عيييامييياً   35 اليييعيييظيييييييم  عيييبيييد  اهلل 
اآخرين   40 نحو  واأ�ييسيييييب  قييتييل، 
وقعت  عييينيييييييفييية  ميييي�ييييسييييادمييييات  يف 
املن�سورة  مبدينة  املا�سية  الليلة 
�سمال  الدقهلية  حمافظة  مركز 
القاهرة بني متظاهرين راف�سني 
باإ�سقاطه،  ومييطييالييبييني  لييليينييظييام 

وقوات االأمن.
حمافظيييية  ردت  وبيييامليييقيييابيييييييييييييييل 
اليييدقيييهيييلييييييية ومييييديييييرييييية االأميييييين 
اإن  فيييييييييه،  قييالييت  بيييييان  يف  فيييييهييا، 
الهجوم  بييييييييداأوا  املييتييظيياهييرييييييييييييييين 
ا�سطرت  التي  االأميين  قييوات  على 
للدفييييييياع عن النف�س ما اأ�سفر عن 
العطييوي  حممد  النقيب  اإ�سابة 
اإلقاء  نتيجة  والييراأ�ييس  الييوجييه  يف 
احلجارة واملولوتوف ومت اإ�سعافه، 
املجندين  ميييين  عييييييدد  واأ�ييييسيييييييييب 
جراء  الوجه  يف  وجييروح  بكدمات 

هذه اال�ستباكات .

وا�شنطن تك�شف على عمليات 
الطائرات بدون طيار

•• وا�شنطن-ا ف ب:

�ستك�سف االدارة االمركية على ما يبدو جزءا من العمليات التي تقوم بها 
الطائرات من دون طيار الن اجلي�س �سي�سرف على بع�سها فيما كانت وكالة 
اال�ستخبارات املركزية االمركية )�سي اي ايه( وحدها م�سوؤولة حتى االن 
هذا  ان  ذكييرت  ر�سمية  م�سادر  لكن  الطائرات.  لهذه  ال�سرية  املهمات  عن 
التغير لن يطبق على الطائرات الهجومية يف باك�ستان حيث يجري الق�سم 
االكرب من مهمات هذه الطائرات. وحتى مع هذا التغير يف االجراءات، ال 
ينوي باراك اوباما بالتاأكيد التخلي عن هذا التكتيك الذي اتاح الت�سدي 

يف �سكل كبر لتنظيم القاعدة كما يقول م�ست�ساروه.
وذكر م�سوؤول طلب التكتم على هويته اننا نناق�س بجدية و�سع بع�س من 
التي  الغارات  ان  اوباما  ادارة  وتعترب  اجلي�س  ا�سراف  حتت  االن�سطة  هذه 

ت�سنها الطائرات من دون طيار �سرعية وفعالة.
ف�سيتيح  طيار،  دون  من  الطائرات  مهمات  من  بع�سا  اجلي�س  ت�سلم  واذا 
ذلك مراقبة هذه العمليات ب�سكل اف�سل الأن على اجلي�س التحرك يف اطار 

قانوين �سارم وميكن ا�ستدعاءه جلل�سات ا�ستماع علنية يف الكونغر�س.
وحتى االن اجريت عمليات االغتيال املحددة االهداف التي نفذتها طائرات 
بيياأواميير ميين وكالة  اليي�ييسييومييال،  او يف  واليييييميين  باك�ستان  ميين دون طيييييار يف 
العمليات  هييذه  وكييانييت  )�ييسييي.اآي.ايييه(  االمييركييييية  املييركييزييية  اال�ستخبارات 

املغطاة تتيح لل�سلطات التن�سل منها.
النواب  وطلب  �سائعا  �سرا  ا�سبحت  طيار  دون  من  الطائرات  غييارات  لكن 
لهذه  علنية  مناق�سات  اجيييراء  اوبييامييا  ادارة  ميين  وحمييامييون  الكونغر�س  يف 
العمليات. واعييتييرب جييون ناغل ميين مركز االميين االمييركييي اجلييديييد وهو 
اننا  ننكر  ان  ممكنا  يعد  مل  اذا  اوبييامييا،  ادارة  من  قريبة  بحوث  جمموعة 
منها على  بع�س  الك�سف عن  عندئذ  املنطقي  فمن  العمليات،  جنري هذه 
االقل . وا�ساف ناغل ان الكونغر�س يريد اي�سا ا�ستعادة بع�س من �سلطته 

على العمليات الربية بعد حرب ا�ستمرت عقدا .
وتوؤيد ال�سلطات الع�سكرية يف اي حال هذا التغير الذي تنوي ادارة اوباما 

القيام به، كما يقول م�سوؤولون.
الربامج  هييذه  ا�ستعادة  يييريييدون  ال�سباط  كبار  ان  اآخيير  ميي�ييسييوؤول  واو�ييسييح 
ويييعييتييربون ان الييوقييت حيييان حييتييى تييوقييف وكيياليية اال�ييسييتييخييبييارات املركزية 
جهودها  وتركز  القاعدة  تنظيم  على  النطاق  الوا�سعة  حربها  االمركية 

على مهمتها اال�سلية التي تتمحور حول جمع اكرب قدر من املعلومات.

متظاهرون يحرقون مركزًا لل�شرطة يف بور�شعيد 

تربئة عائلة اأمريكية من قتل طفل رو�شي 

•• وا�شنطن-ا ف ب:

اعلن البيت االبي�س ان الرئي�س االمركي باراك اوباما �سيزور 
�سان بطر�سبورغ يف ايلول-�سبتمرب حل�سور قمة الع�سرين، لكنه 
�سيلتقي الرئي�س فالدمير بوتني قبل ذلك يف قمة الثماين يف 
البيت  اعييالن  وجيياء  املقبل.  حزيران-يونيو  يف  ايرلندا  �سمال 
االبي�س بعد ات�سال هاتفي بني اوباما وبوتني اللذين بحثا يف 
االزمة ال�سورية، بينما ت�سهد العالقات بني الواليات املتحدة 
وكانت  الوباما.  االوىل  الرئا�سية  الوالية  منذ  توترا  ورو�سيا 
العام  للبالد  ر�سمية  بييزيييارة  اوبييامييا  يقوم  ان  يف  تيياأمييل  رو�سيا 
الييرئييا�ييسيية. لكن  بييوتييني اىل  عيييودة  للمرة االوىل منذ  املييا�ييسييي، 

العالقات بني وا�سنطن ومو�سكو مل تكن �سهلة ومل جتر هذه 
الزيارة ويعني اعالن البيت االبي�س ان اوباما لن يزور رو�سيا 
للكرملني.  اخييرى  امييل  خيبة  ي�سبب  ما  الع�سرين،  قمة  قبل 
خ�سو�سا.  ب�سوريا  ومو�سكو  وا�سنطن  بييني  اخلييالف  ويتعلق 
ب�سار اال�سد،  ال�سوري  الرئي�س  فمنذ بداية االحتجاجات �سد 
تعار�ست اراء البلدين حول النزاع ال�سوري الذي اودى بحياة 
عييامييني، وو�سائل حله.  الييف �سخ�س خييالل  �سبعني  ميين  اكييرث 
ترف�س  بينما  ال�سلطة  اال�سد عن  يتنحى  ان  وا�سنطن  وتريد 
رو�سيا التدخالت االجنبية يف النزاع وقد عرقلت ثالث مرات 
يف جمل�س االمن مع ال�سني م�ساريع قرارات لفر�س عقوبات 

على النظام ال�سوري.

املعار�صة تدين ا�صتخدام الأمن للعنف 

النيابة امل�شرية تفتح حتقيقًا يف ا�شتباكات املن�شورة

الفلبني تدعو جي�س �شولو لال�شت�شالم 

اخلرطوم تدعو حلث جوبا على تنفيذ اتفاق احلدود
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العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3   
       مذكرة اعالن  موعد جل�سة بالن�سر

     الرقم:    2012/402 ا�ستئناف حقوق مدين
ان  حيث  اجلن�سية  هندي  رام-  تربيت  بييال  يندير  جا�سو  �سده:  امل�ستاأنف  اىل 
اقامت  قد  امييان(   ( التاأمني  واعييادة  للتاأمني  اال�سالمية  دبي  �سركة  امل�ستاأنف: 
عليك الدعوى رقم 20١2/402 ا�ستئناف حقوق مدين. وعليه يقت�سى ح�سورك 
ييييوم االحيييد املوافق  املييدنييييية يف را�يييس اخليييييميية �ييسييبيياح  اىل حمكمة اال�ييسييتييئيينيياف 
20١3/3/١٧م ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك لالجابة على الدعوى، وتقدمي ما 
ار�سال وكيل عنك  او  بيانات ودفييوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور  لديك من 

الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
عبداللطيف مرزوق عبداللطيف
رئي�ض ق�صم كتبة  اجلل�صات املدنية
 والحوال ال�صخ�صية

  حكومة  را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3   
       مذكرة اعالن  موعد جل�سة بالن�سر

     الرقم:    2012/157 ا�ستئناف حقوق مدين
ان  حيث  اجلن�سية   باك�ستاين  توفيل-  احمد  الدين  فخر  �سده:  امل�ستاأنف  اىل 
اقامت  قد  امييان(   ( التاأمني  واعييادة  للتاأمني  اال�سالمية  دبي  �سركة  امل�ستاأنف: 
عليك الدعوى رقم 20١2/١5٧ ا�ستئناف حقوق مدين. وعليه يقت�سى ح�سورك 
ييييوم االحيييد املوافق  املييدنييييية يف را�يييس اخليييييميية �ييسييبيياح  اىل حمكمة اال�ييسييتييئيينيياف 
20١3/3/١٧م ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك لالجابة على الدعوى، وتقدمي ما 
ار�سال وكيل عنك  او  بيانات ودفييوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور  لديك من 

الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
عبداللطيف مرزوق عبداللطيف
رئي�ض ق�صم كتبة  اجلل�صات املدنية
 ولحوال ال�صخ�صية

  حكومة  را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3   
       اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/124

�سوق  بعد   - را�ييس اخليمة  العنوان:  املغرب  تيبوز اجلن�سية:  عليه: حممد  املحكوم  اىل 
ال�سمك على اليمني  �سركة املكنا�س للديكور- موبايل 0509833٧32-0558865980 ليكن 
معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 29/١١/20١2 
�سامال  درهييم   24025 وقييدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  مييدين جزئي  يف ق�سية 690/20١١  
الر�سوم وامل�ساريف. ل�سالح  املحكوم له: حممد برويز امني اهلل اجلن�سية: بنغالدي�س 
العنوان: را�س اخليمة موبايل 055٧3٧840١ ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله 
�ستتخذ  املحكمة  فان  التايل ويف تخلفك عن ذلك  اليوم  تاريخ  يوم من   ١5 خالل مدة 
بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي 

�سترتتب وعيك.
رئي�ض الق�صم التنفيذ

  حكومة  را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1521  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
خليل  عليه:  مدعى  االمارات  اجلن�سية:  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  مدعي/بنك 
القريوتي اجلن�سية: االردن  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها  ه�سام خليل 
356١0+ الفائدة القانونية املطلوب اعالنه / خليل ه�سام خليل القريوتي اجلن�سية: 
االردن   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الثالثاء املوافق 20١3/3/١9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/2٧
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/3  جت جز- م ر- ب- ظ ف

مدعي/احمد خلفان �سلطان بتال املرر اجلن�سية: االمارات مدعى عليه: اعجاز 
وكيل  عقد  ف�سخ  الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان   اجلن�سية:  احمد  نزير  بن  احمد 
باك�ستان   اجلن�سية:  احمد  نزير  بن  احمد  اعجاز   / اعالنه  املطلوب  خدمات   
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/٧ املوافق  اخلمي�س 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل بي حمكمة الظفرة االبتدائية - الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االبتدائية    الظفرة  حمكمة 
لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 20١3/2/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
اعالن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2012/1150م

اىل املدعي عليه: موؤ�س�سة ب�ستان اخلر الأعمال البالط والبال�سرت - العنوان: بالن�سر- 
الدعوى  يف  املحكمة  هييذه  عليك  حكمت  قد  20١3/2/2١م  املييوافييق  بتاريخ  انييه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ حممد مو�سيد اهلل اجلن�سية: بنغايل   - حكمت املحكمة 
املدعى  بالزام  والقانون:  الغراء  اال�سالمية  ال�سريعة  الأحكام  وفقا  احل�سوري  مبثابة 
عليها )موؤ�س�سة ب�ستان اخلر الأعمال البالط والبال�سرت يف �سخ�س ممثلها القانوين 
) بان توؤدي للمدعي ( حممد مو�سيد اهلل ) مبلغا قدره اربعة االف واربعمائة وثالثة 
وثالثون درهم )4433 درهم( عن االجور امل�ستحقة ومبلغ اربعة االف وثمامنائة واربعة 
ع�سر درهما  ) 48١4 درهما(  بدل مكافاأة نهاية اخلدمة مع ت�سليمه جواز �سفره وتذكرة 
�سفر العودة لبلده ورف�س اال�ستجابة لطلبي م�ساريف الكفالة البنكية والغاء االقامة 
لعدم ارتكازهما على ا�سا�س. حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 20١3/2/26م.
القا�سي 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/2080  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ ١- �سو اف العقارية )ايفاد العقارية �سابقا( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  
املحكمة حكمت  بان  اعيياله وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اقييام  ابيال و�سركاه ذ.م.م   قد  / �سركة 
يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   20١3/١/2١ بتاريخ 
مو�سوع:بندب اخلبر احل�سابي املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته: االطالع على ملف 
الدعوى  طريف  ملقرات  االنتقال  احل�سوم.  يقدمه  ان  ع�سى  وما  فيها  املقدمة  وامل�ستندات  الدعوى 
واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت بيان نوع العالقة التي ربطت بني طريف 
الدعوى وبيان نوع املعامالت التي ربطت بني طريف الدعوى و�سدها وما قامت املدعية بتوريدها 
اوفيا  قد  الييدعييوى  طييريف  كييان  اذا  ما  وبيان  التعاقد  �سروط  مع  توافقهما  ومييدى  عليهم  للمدعى 
بالتزاماتهم فيما من عدمه وبيان ما اذا كان هناك مبالغ قد تر�سدت يف ذمة املدعى عليهم ل�سالح 
املدعية من عدمه وكلفت املدعى بايداع مبلغ �سبعة االف درهم كاأمانة للخبر.   وحددت لها املحكمة 

ch2E.22 . جل�سة يوم االربعاء املوافق 20١3/3/20 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2010/47  جتاري جزئي                    
ال�سيد   -2 )�ييييس.ذ.م.م(  للتجارة  كر�ستال  بيور  �سركة  عليهما/١-  املييدعييى  اىل 
ح�سني حممد عبيد العاين   جمهويل حمل االقامة  مبا ان املدعي/ داود ح�سن 
كاظم قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
للخ�سم  ح�سوريا  املحكمة  حكمت  الييتييايل:  التمهيدي  احلييكييم   20١2/١2/30
املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  عليها  للمدعى  بالن�سبة  ح�سوري  ومبثابة  املدخل 
البنيه  ومنها  االثييبييات  طييرق  بكافة  املييدعييى  ليبث  للتحقيق  الييدعييوى  بيياحيياليية 
دعواه  ب�سحيفة  اليها  امل�سار  للمنقوالت  املالك  وانه  ال�سهود  و�سهادة  والقرائن 
واملبينة بتقريري اخلبر اال�سلي والتكميلي..  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

   ch2.D.19 االحد املوافق 20١3/3/١0 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف القاعة
   ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1067  مدين جزئي           
ان  مبا  االقيياميية  حمل  جمهول  حممد   را�سد  �سامل  �سيد  عليه/١-  املدعى  اىل 
املدعي / �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )٧649.93 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية ١2% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1083  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- ب�سار جنيب �سيا     جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  بييالييزام  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3863.١6 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية ١2% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1107  مدين جزئي           
ان  االقيياميية مبييا  انطونيو�س  جمهول حمييل  �سفيق  ايلي  عليه/١-  املييدعييى  اىل 
املدعي / �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتييعيياب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(   3٧١3( وقييدره  مببلغ 
القانونية ١2% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1157  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- نزير تربوفات فتيل    جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  بييالييزام  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )5٧٧5.١9 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية ١2% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1103  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- حممد يا�سني عظمى حممد �سليم  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتييعيياب  وامل�ساريف  واليير�ييسييوم  درهيييم(   3١١4.43( وقيييدره  مببلغ  عليه 
والفائدة القانونية ١2% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1071  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- هيا خالد عبداملجيد علي االبراهيم جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتييعيياب  وامل�ساريف  واليير�ييسييوم  درهيييم(   3329.20( وقيييدره  مببلغ  عليه 
والفائدة القانونية ١2% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  . وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1133  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- ادوار كابريل م�سك   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  بييالييزام  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )4١١0.05 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية ١2% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  . وحددت لها جل�سة 
ch2.D.17 لذا  يوم االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
من  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1161  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/١- ريت�سارد �سيمون  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�سركة االمييارات لالت�ساالت املتكاملة )�ييس.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3328.26 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ستحقاق  تيياريييخ  ميين   %١2 بييواقييع  القانونية  والييفييائييدة  املييحيياميياة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 20١3/3/١8 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: برمي تامي للتجارة  )�ض.ذ.م.م(.
الييقييانييوين: ذات  الييرا�ييس  ال�سكل  الييعيينييوان: حمييل رقييم ٧ ملك يو�سف عييبييداهلل ح�سني- 
 ٧883١ التجاري:  بال�سجل  القيد  رقييم    55328٧ الرخ�سة:  رقييم  حميييدودة.  م�سوؤولية 
ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب 
دبي  حماكم  قييرار  مبوجب  وذلييك  اأعييياله،  املييذكييورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 20١3/2/١١ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 20١3/2/١١ وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املركز الدويل لل�صت�صارات 
وتدقيق احل�صابات  العنوان: مكتب رقم 2١3 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
 04 فييياكييي�يييس/250١522   04  250١52١ هيياتييف:  ديييييرة-.   - واملتو�سطة  ال�سغرة  امليي�ييسييارع 
تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: �صان �صيد للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 305 ملك عي�سى عبداهلل  عبدالعزيز العثمان- ديرة- املرر ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقييم    630١٧2 الييرخيي�ييسيية:  رقييم  حمييييدودة.  م�سوؤولية  ذات  الييقييانييوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   ١049596 التجاري: 
مبوجب  وذلييك  اأعيياله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر 
بتاريخ  دبييي  حماكم  العدل  كاتب  لييدى  واملوثق   20١3/١/3١ بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار 
20١3/١/3١ وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املركز 
العنوان: مكتب رقم 2١3 ملك موؤ�س�سة  الدويل لل�صت�صارات وتدقيق احل�صابات  
 04  250١52١ هاتف:  ديييرة-.   - واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�سارع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
خالل  وذلييك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04 فيياكيي�ييس/250١522 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 \ احل�صابات  وتدقيق  لل�صت�صارات  ــدويل  ال امل�سفي:املركز  ا�ييسييم 
العنوان: مكتب رقم 2١3 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�سارع ال�سغرة 
واملتو�سطة - ديرة-. هاتف: 250١52١ 04 فاك�س/250١522 04   مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  برمي تامي للتجارة  )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 20١3/2/١١ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ١١/20١3/2  
مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ستندات  كييافيية  معه  م�سطحباً  اأعييياله،  املييذكييور  الييعيينييوان  على  بييدبييي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 \ احل�صابات  وتدقيق  لل�صت�صارات  ــدويل  ال امل�سفي:املركز  ا�ييسييم 
العنوان: مكتب رقم 2١3 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�سارع ال�سغرة 
واملتو�سطة - ديرة-. هاتف: 250١52١ 04 فاك�س/250١522 04 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
�صان �صيد للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
20١3/١/3١ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 20١3/١/3١  وعلى 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأعييياله،  املييذكييور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 10730 بتاريخ 2013/3/3    العدد 10730 بتاريخ 2013/3/3    العدد 10730 بتاريخ 2013/3/3    العدد 10730 بتاريخ 2013/3/3   
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•• دبي-وام:

دبي  ومقرها  املالية  االأ�ييسييواق  يف  للمتداولني  االإميييارات  جمعية  تطلق 
يف  الييتييداول  عمليات  يف  اخلييربة  لييذوي  اخت�سته  لها  تدريبيا  برناجما 
اأحدث  با�ستخدام  املقبل يتعلق  ال�سهر  املحلية والعاملية خالل  االأ�سواق 
اليييتيييداول يف  اخلييا�ييسيية يف عمليات  احلييديييثيية  والييفيينييييية  العلمية  الييطييرق 
االأ�سواق املالية باالإتفاق مع مركز تدريب ا�سرتايل مرموق. كما اختتمت 
اجلمعية التي تاأ�س�ست يف نهاية عام 2011 وتعمل حتت مظلة املنظمة 
االول  اأم�س  فرن�سا  العاملية ومقرها  البور�سات  للمتداولني يف  العاملية 
التداول  اآخر لها وجهته ملتو�سطي اخلربة يف جمال  برناجما تدريبيا 

باأ�ساليب تداول العمالت االأجنبية  العاملية ت�سمن تعريفا  االأ�سواق  يف 
فنية  خييربة  الكت�ساب  تاأهيلهم  بهدف  وال�سندات  واالأ�سهم  الفورك�س 
متعمقة يف التحليل املايل . واأبلغ حممد الها�سمي رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية االإمارات للمتداولني يف االأ�سواق املالية وكالة اأنباء االإمارات وام 
ام�س اأن اجلمعية طرحت يف االأ�سبوع املا�سي امل�ستوى التدريبي االأول 
امل�ستووين  �ستطرح  فيما  اأيييام  ثالثة  امتد  املييايل  التحليل  برنامج  من 
الييثيياين والثالث ميين الربنامج خييالل الييربييع الييرابييع ميين الييعييام احلايل 
كل  تتنا�سب  بحيث  قرب�س  ومييقييره  الييين  �سمارت  معهد  مييع  بيياالإتييفيياق 
مرحلة منها مع خربات املتدربني �سواء كانوا من ذوي اخلربة املحدودة 

اأم املتو�سطة يف جمال التحليالت املالية. 

واأ�ساف اأن عدد الذين �ساركوا يف امل�ستوى االأول للربنامج التدريبي بلغ 
28 �سخ�سا اأغلبهم من االإماراتيني يعملون يف بنوك خمتلفة بالدولة 
من بينها بنك االإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك اأبوظبي 
التجاري وم�سرف اأبوظبي االإ�سالمي والبنك التجاري الدويل. ولفت 
للمتداولني  االإميييييارات  جمعية  عيييام  �ييسيير  اأميييني  هيييادي  حمييمييود  �سلمان 
التدرج يف  تراعي  اأن اجلمعية  اإىل  لييوام  املالية يف ت�سريح  االأ�ييسييواق  يف 
االأول  التدريبي  امل�ساركني فيها حيث وجهت برناجمها  عملية تدريب 
للمبتدئني من االإماراتيني يف جمال التداول يف االأ�سواق املالية حمليا 
والربنامج  اخلييربة  ملتو�سطي  الثاين  الربنامج  خ�س�ست  فيما  وعامليا 
الثالث لذوي اخلربة يف هذا املجال. ونوه باأن مثل هذه الدورات التي 

يف  اخلييربة  وذوي  املبتدئني  دعم  اإىل  تهدف  بانتظام  اجلمعية  تنظمها 
يف  وذلييك  اخل�سائر  باأقل  التداول  وكيفية  العاملية  املالية  االأ�سواق  فهم 
اإطار ا�سرتاتيجيتها التي تهدف اإىل زيادة وعي املتداولني االإماراتيني 
باأعمال القطاعات البنكية يف االأ�سواق املالية املحلية والعاملية مبا ي�ساهم 
يف خدمة املجتمع املايل يف دولة االإمارات وتوفر فر�س التوا�سل بني 
جلمعية  املييايل  املييدييير  عبيد  عهود  وقييالييت  والييدولييييية.  املحلية  البنوك 
التدريبي  الربنامج  اأن  اإىل  املالية  االأ�ييسييواق  يف  للمتداولني  االإميييارات 
�سيتناول على مدى خم�سة  املقبل  ال�سهر  دبي  �سيعقد يف  الذي  الثالث 
مركز  مع  باالإتفاق  املالية  االأ�ييسييواق  يف  الييتييداول  اأ�ساليب  متتالية  اأيييام 

تدريب ا�سرتايل مرموق.

املال والأعمال

لبنى القا�شمي تراأ�س االجتماع االأول للجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية

جمعية االإمارات للمتداولني تطلق برناجمًا تدريبيًا عن اأحدث طرق التداول وتختتم اآخر حول اأ�شاليب التحليل املايل 

•• اأبوظبي-وام:

القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  قالت 
تييعييزيييز م�سالح  ان  اخلييارجييييية  الييتييجييارة  وزييييييرة 
االإمارات االقت�سادية والتجارية يف اأطار ع�سويتها 
اأولوية مطلقة  يف منظمة التجارة العاملية متثل 
و�ستبذل  ليين تدخر جهدا  اليييوزارة  اأن  مييوؤكييدة   ..
املتوافرة  املييقييدرات  كافة  وت�سخر  اجلهود  كافة 
التجارية  االإمييارات  لديها للحفاظ على م�سالح 
موؤ�س�سات  قييدرات  لتعزيز  ال�سعي  مع  املنظمة  يف 
االيجابي  للتعامل  الييدوليية  يف  االأعييمييال  وكيانات 
مبا  للمنظمة  االن�سمام  متطلبات  مع  والييواعييي 
واأ�سافت  واملكت�سبات.  املنافع  تعظيم  لها  يتيح 
الوطنية  للجنة  االأول  االجتماع  خالل  معاليها 
ملنظمة التجارة العاملية اأنه رغم عدم اإحراز تقدم 
يف مفاو�سات اأجندة جولة الدوحة يجب على كافة 
االنخراط  امل�ساركة  املعنية  االقت�سادية  اجلهات 

التطورات  بيياأخيير  والييوعييي  املييفيياو�ييسييات  عملية  يف 
و�سمان  واملكا�سب  املنافع  لتعظيم  وامل�ستجدات 
االإجتماع  املنظمة. وعقد  اأطييار  الدولة يف  حقوق 
باأبوظبي موؤخرا برئا�سة معايل  الييوزارة  يف مقر 
ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وح�سور �سعادة 
عبد اهلل اآل �سالح وكيل وزارة التجارة اخلارجية 
ل�سوؤون  امل�ساعد  الييوكيييييل  الكيت  جمعة  و�ييسييعييادة 
كافة  من  جهة   21 وممثلي  اخلارجية  التجارة 
اجلهات والدوائر والييوزارات احلكومية و�سركات 
وموؤ�س�سات االأعمال يف الدولة. بدوره اأكد �سعادة 
املاأمول  احليييييوي  اليييدور  على  �سالح  اآل  عييبييداهلل 
املواقف  بييلييورة  يف  واملتمثل  اللجنة  ت�سكيل  ميين 
والوقوف على اآخر امل�ستجدات ولعب دور حيوي 
خالل  ميين  للمناق�سة  املييطييروحيية  املوا�سيع  اإزاء 
اإ�سراك كافة املوؤ�س�سات والدوائر والكيانات املعنية 
الكيت  �ييسييعييادة جمعة  وقيييدم  الييتييجييارة.  بييتييحييرييير 
مبفاو�سات  يتعلق  فيما  امل�ستجدات  الآخر  �سرحا 

وما  املنظمة  مييفيياو�ييسييات  �سمن  الييدوحيية  اأجيينييدة 
التي جابهتها  العقبات  اعرتاها من جمود واهم 
والتطورات املرتقبة للمرحلة املقبلة على �سعيد 
اإييي�ييسيياح وجييهيية نظر كل  املنظمة مييع  مييفيياو�ييسييات 
اأدارة  مدير  دروييي�ييس  �سلطان  وا�ستعر�س  طييرف. 
اأهييييم �سوابط  بييييالييييوزارة  الييتييجييارييية  املييفيياو�ييسييات 
العاملية  التجارة  ملنظمة  الوطنية  اللجنة  عمل 
للمتابعة.  فيينييييية  فيييرق  خييميي�ييس  ت�سكيل  ..وتيييقيييرر 
التجارة  ملنظمة  الوطنية  اللجنة  اإن�ساء  اأن  يذكر 
العاملية جاء كمبادرة ومقرتح من وزارة التجارة 
املوؤ�س�سات  اخلارجية بهدف تعزيز واإ�سراك كافة 
وكيانات االأعمال الرئي�سية يف التجاوب البناء مع 
متطلبات االن�سمام للمنظمة. وتهدف الوزارة من 
القطاعات  خمتلف  بني  التن�سيق  اللجنة  ت�سكيل 
احلييكييومييييية االحتييياديييية واملييحييلييييية واخلييا�ييسيية ذات 
الدولة  مييواقييف  �سياغة  يخ�س  فيما  الييعييالقيية 
بيي�ييسيياأن املييفيياو�ييسييات مييتييعييددة االأطيييييييراف ملنظمة 

باتفاقياتها  املرتبطة  وامل�سائل  العاملية  التجارة 
وحتقيق اال�ستفادة الق�سوى من ع�سوية الدولة 
مع  يتما�سي  ومبيييا  الييعيياملييييية  الييتييجييارة  منظمة  يف 
دولة  روؤيييية  واأهييييداف  للدولة  التجارية  امل�سالح 
حكومة  واإ�سرتاتيجية   2021 للعام  االإمييييارات 
بيي�ييسييييياغيية مواقف  الييلييجيينيية  الييييدوليييية. وتييخييتيي�ييس 
اليييدولييية بيي�ييسيياأن املييفيياو�ييسييات مييتييعييددة االأطيييييراف 
ملنظمة التجارة العاملية و�سياغة مواقف الدولة 
منظمة  بها  تخت�س  التي  االأخييرى  الق�سايا  من 
حول  الدولة  مبادرات  واقييرتاح  العاملية  التجارة 
اأية م�سائل ذات �سلة باتفاقيات التجارة الدولية 
النافذة يف اإطار منظمة التجارة العاملية ومناق�سة 
املنظمة  اأع�ساء  اأي مقرتحات تقدم من  ودرا�سة 
يوؤدي  الييذي  التجاري  التحرير  من  املزيد  ب�ساأن 
املحددة يف جداول  الدولة  التزامات  لرفع �سقف 
للدولة  التفاو�سية  املواقف  وتن�سيق  التزاماتها 
واإجتماعات  باتفاقيات  ال�سلة  ذات  امل�سائل  ب�ساأن 

التفاو�سية  املواقف  مع  العاملية  التجارة  منظمة 
من  والييطييلييب  اخلليجي  الييتييعيياون  جمل�س  ليييدول 
ب�ساأن  الالزمة  الدرا�سات  اإعييداد  املعنية  اجلهات 
لالتفاقيات  االنيي�ييسييمييام  مييثييل  حمييييددة  ميي�ييسييائييل 

متعددة االأطييراف واإعييداد الدرا�سات حول االآثار 
املتوقعة لنتائج املفاو�سات املتعددة االأطراف على 
جوانب معينة من اقت�ساد الدولة واأي موا�سيع 

اأخرى تتعلق ب�سوؤون منظمة التجارة العاملية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  الييرائييدة  املييالييييية  املوؤ�س�سة  االأول،  اخلليج  بنك  اختتم 
اجتماع اجلمعية  بنجاح  املتحدة،  العربية  االإمييارات  دولة 
العمومية العادية ال�سنوي الذي عقد بتاريخ 27 فرباير 

يف اأبراج االحتاد بالعا�سمة اأبوظبي.
ووافقت اجلمعية العمومية على توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 
امل�ستحقني لالأرباح  للم�ساهمني  املييال،  راأ�ييس  من   83%
املوافق  االأحييد،  بتاريخ  البنك  اأ�سهم  �سجل  يف  وامل�سجلني 
العمومية  اجلمعية  وافييقييت  كما   .2013 مييار�ييس   10
االأرباح  وبيان  االإدارة  جمل�س  تقرير  على  للبنك  العادية 
واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب 2012. 

والع�سو  االإدارة  �سعيد، ع�سو جمل�س  وقال عبد احلميد 
املنتدب لبنك اخلليج االأول: ي�سعدنا االإعالن عن موافقة 
اجلمعية العمومية للبنك على توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 
راأ�س املال، تلك التوزيعات التي تاأتي تتويجاً  من   83%
بنك اخلليج  الييذي حققه  والييقييوي  املتميز  املييايل  ليييالأداء 
التوزيعات  هيييذه  وتييعييتييرب   .2012 الييعييام  خيييالل  االأول 
من  االأعلى  درهييم  مليار  قيمتها2،5  تبلغ  التي  النقدية 
العربية  االإمييييارات  دولييية  يف  العاملة  الييبيينييوك  بييني  نوعها 
النقدية  التوزيعات  عن   67% بن�سبة  تزيد  اأي  املتحدة، 

لعام 2011. 
واأ�ساف: �سكل 2012 عاماً اأخر من النجاح لبنك اخلليج 
االأول، حيث جتاوز �سايف اأرباحنا 4 مليارات درهم، االأمر 
الذي ي�سعنا �سمن اأف�سل البنوك اأداًء يف منطقة ال�سرق 
اإيييرادات البنك يف الربع االأخيير من  االأو�سط. كما بلغت 

عام 2012 ما قيمته 2،006 مليون درهم، والتي تعترب 
االأعلى من نوعها يف تاريخ البنك. 

ومن جانبه، قال اأندريه ال�سايغ، الرئي�س التنفيذي لبنك 
اخلليج  بنك  يف  امل�ساهمني  حقوق  بلغت  االأول:  اخلليج 
االأول مع نهاية عام 2012 وقبل توزيع االأرباح النقدية 
اإىل  ال�سهم  على  العائد  و�سل  كما  درهييم،  مليار   29،9
 .2011 عام  عن   16% ن�سبتها  وبزيادة  درهم   1،33
و�سجل البنك ا�ستقراراً يف م�ستويات ال�سيولة والر�سملة، 
املنا�سب  االأعمال  مناخ  توفر  �سي�ساعد على  الذي  االأميير 
منتجات  تطوير  �سنوا�سل  واأ�ساف:  امل�ستقبل.   يف  للنمو 
البحث  جانب  اإىل  ومبتكرة،  جديدة  م�سرفية  وخدمات 
عن املزيد من فر�س االأعمال الناجحة وتو�سيع عملياتنا 

من  املييزيييد  تلقي  اإىل  نتطلع  كما   .2013 الييعييام  خييالل 
اإىل  يدفعنا  اليييذي  الييدعييم  ذليييك  م�ساهمينا،  ميين  الييدعييم 
امل�سي قدماً يف احلفاظ على اأدائنا املايل القوي وحتقيق 

اأرباح واإجنازات ف�سلية و�سنوية متميزة. 
كما ناق�ست اجلمعية العمومية ووافقت على جميع البنود 

املطروحة �سمن جدول اأعمالها والتي ت�سمنت: 
املالية  لل�سنة  اخلييارجيييييني  احليي�ييسييابييات  مدققي  تقرير   -

املنتهية يف 2012-12-31.

واخل�سائر  االأربيييياح  وبيييييان  للبنك  العمومية  امليييييزانييييية   -
لل�سنة املالية املنتهية يف 2012-12-31.

خالل  اأعمالهم  عن  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ذميية  اإبييراء   -
�سنة 2012.

اأعمالهم  اإبييراء ذمة مدققي احل�سابات اخلارجيني عن   -
خالل �سنة 2012.

- تعيني مدققي احل�سابات لل�سنة املالية 2013 وحتديد 
اأتعابهم.

مركز اإدارة النفايات اأبوظبي يعفي اأ�شحاب الرخ�س 
التجارية اجلديدة من الر�شوم لل�شنة االأوىل

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سحاب الرخ�س التجارية  اإعفاء  اإدارة النفايات-اأبوظبي عن  اأعلن مركز 
اجلديدة بكافة اأنواعها التجارية وال�سناعية واملهنية واحلرفية واالإن�سائية 
وغرها من الر�سوم املرتتبة للح�سول على �سهادة عدم املمانعة لل�سنة االأوىل 
وذلك وفقا للقرار ال�سادر موؤخرا عن اللجنة التنفيذية للمجل�س التنفيذي 
امل�ستثمرين  قيام  على  املعتمدة  اجلييديييدة  االآلييييية  وتن�س  اأبوظبي.  الإميييارة 
واأ�سحاب الرخ�س مبراجعة املركز بعد ا�ستخراج الرخ�سة التجارية وذلك 
لتو�سيح طريقة العمل واآلية االإدارة املعتمدة من قبلهم لتقليل النفايات 
على اأن يتم حت�سيل الر�سوم بعد انق�ساء الفرتة املحددة لالإعفاء من قبل 
عام  الهاملي مدير  را�سد  �سعادة حممد  وقال  االقت�سادية.  التنمية  دائييرة 
لتلبية  تاأتي  اجلديدة  الت�سهيالت  هييذه  اإن  اأبوظبي  النفايات  اإدارة  مركز 
اإمارة  ت�سهده  الذي  امل�ستمر  للنمو واالزدهييار االقت�سادي  امللحة  املتطلبات 
لتوجيهات  ومتابعة  بالدولة  الر�سيدة  القيادة  لييروؤييية  وتنفيذا  اأبوظبي 
املجل�س التنفيذي الإمارة ابوظبي. واأ�ساف الهاملي اأن مركز اإدارة النفايات 
معني باالإ�سهام بتعزيز تناف�سية اقت�ساد االإمارة وت�سجيع م�ساريع االأعمال 
التي هي يف طور التاأ�سي�س ودعمها وذلك باالعتماد على املحددات الناظمة 

لروؤية اأبوظبي االقت�سادية 2030 .

اإجنازات ت�شارك يف ندوة غارترن-
اآي. تي. اإك�شبو يف دبي 

•• دبي-وام:

ت�سهد دبي خالل الفرتة من 5 حتى 7 من مار�س اجلاري اجتماع اأبرز مدراء 
تقنية املعلومات وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
�ستقام يف فندق  التي  اإك�سبو  تي.  غييارتييرن-اآي.  نييدوة  العامل يف  على م�ستوى 
مدينة جمرا يف دبي. وت�سارك اإجنازات لنظم البيانات ال�سركة الرائدة على 
واحلو�سبة  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  تعهيد  جمال  يف  املنطقة  م�ستوى 
جانب  اإىل   .. اأبوظبي  ومقرها  البيانات  ملركز  املييدارة  واخلييدمييات  ال�سحابية 
اأبرز الالعبني يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف دعم جهود الندوة الرامية 
اإىل توحيد خطط تطوير واقع تكنولوجيا املعلومات على ال�سعيدين املحلي 
املييهييميية يف خمتلف جماالت  اجلييوانييب  كييافيية  اليينييدوة  و�ستغطي  واالإقييليييييمييي. 
اأفكار  طييرح  ت�سمل  التي  اجلل�سات  من  جمموعة  عرب  املعلومات  تكنولوجيا 
وموا�سيع رئي�سية وعقد ور�س عمل ودرا�سات احلالة للم�ستخدمني النهائيني 
وامل�ستخدمني  املحللني  بييني  امل�ستديرة  الطاولة  اجتماعات  اإىل  باالإ�سافة 

والعديد من الفعاليات االأخرى. 

•• ابوظبي – بر�شلونة-الفجر: 

كانت موؤ�س�سة االإمارات لالت�ساالت حَمط االأنظار 
يف  املتنقلة  االتيي�ييسيياالت  الأنظمة  العاملي  املييوؤمتيير  يف 
 25 اأقيم يف بر�سلونة باإ�سبانيا من  بر�سلونة الذي 
جمموعة  ال�سركة  عر�ست  حيث  واإىل28فرباير، 
للمتخ�س�سني  وخدماتها  منتجاتها  من  متكاملة 
التجربة  وكييي�يييسيييبيييت  واالإعيييييالميييييييييييني،  وامليييهيييتيييميييني 
الييعييامل اجمع مبييا و�سلت اليه  االميياراتييييية احيييرتام 
مييين ميينييجييزات وميييا حييقييقييتييه مييين نييتييائييج، مييين حيث 
ال�سبكي،  اال�ستعداد  او  القيا�سية  االنت�سار  معدالت 
عييلييى كييافيية امليي�ييسييتييويييات، حيييييث اإلييتييفييت اجلييميييييع اىل 
التحتية  البنية  وتنفيذ  ان�ساء  يف  ات�ساالت  جتربة 
ليي�ييسييبييكيية االلييييييياف الييبيي�ييسييرييية، الييتييي انييفييقييت عليها 
، وهو االمر  19 مليار درهييم  الي  املوؤ�س�سة ما جيياوز 
الذي اأثار اعجاب اجلميع، من حيث حجم االنفاق 
الرا�سمايل و�سرعة االجناز . وقد توافَد على جناح 

اتيي�ييسيياالت عيييدد كييبيير ميين الييييزوار ميين الييعييامييلييني يف 
قطاع االت�ساالت ومزودي اخلدمات لالطالع على 
تعك�س  متكاملة  تكنولوجية  حلول  من  تقدمه  ما 
االإماراتية  ال�سوق  يف  حتتلها  التي  املتقدمة  املكانة 
على  تعليقه  معر�س  ويف  والدولية(.  )واالإقليمية 
ميي�ييسيياركيية اتيي�ييسيياالت قيييال املييهيينييد�ييس �ييسييالييح عبداهلل 
الييعييبييدويل اإن اتيي�ييسيياالت حتيير�ييس على امليي�ييسيياركيية يف 
هذا املعر�س فهو االأهم على م�ستوى العامل وي�سكل 
يف  املييوؤثييرييين  الالعبني  كييبييار  مييع  للتوا�سل  فر�سة 
وكذلك  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت  جمييال 
مع  اجلديدة  والتعاون  ال�سراكة  فر�س  ال�ستطالع 
املتواجدة،  العاملية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  خمتلف 
واحللول  منتجاتنا  لعر�س  الفر�سة  لنا  قييدم  كما 
التكنولوجية التي نقدمها والتي حتتل مكانة مهمة 
يف عامل االت�ساالت على م�ستوى االإمارات واملنطقة 

بل والعامل.
وكان النجاح الذي حققته ات�ساالت يف جمال ت�سغيل 

فقد  امل�ساركني  اإعييجيياب  مثار  الييرابييع  اجليل  �سبكة 
بداأت ات�ساالت يف العام املا�سي ت�سغيل �سبكة اجليل 
املنطقة  اأول م�سغل يف  LTE لتكون بذلك  الرابع 
حالياً  ال�سبكة  هييذه  تغطي  ال�سبكة،اإذ  هييذه  يطلق 
نحو %80 من املناطق املاأهولة يف الدولة، وخالل 
ات�ساالت  اأنييهييت   2012 عيييام  ميين  االأخيييير  الييربييع 
وبنجاح اختبار ال�سرعة االأعلى على م�ستوى العامل 
املتحرك،  الهاتف  ل�سبكة  الييرابييع  اجليييييل  تقنية  يف 
ميييييجييابييت-  300 �ييسييرعيية  اإىل  الييو�ييسييول  حيييييث مت 

الثانية، وذلك الأول مرة يف ال�سرق االأو�سط. 
كييمييا عييمييلييت اتيي�ييسيياالت ميين خيييالل ميي�ييسيياركييتييهييا على 
ت�سليط ال�سوء على احللول التي تقدم قيمة م�سافة 
وبعيدة االأمد لعمالئها فما مييز ات�ساالت متتعها 
مبييا يييزيييد عيين خم�سة وثييالثييني عيياميياً ميين اخلربة 
جنباً  وعملها  والتكنولوجيا  االت�ساالت  جمييال  يف 
اإىل جنب مع عدد من ال�سركاء املتميزين وهذا ما 
دعم قدرتها على توفر احللول واملنتجات املتطورة 

مب�ستويات عاملية تلبي احتياجات ماليني العمالء. 
اإن�ساء  يف  اأ�سهمت  ات�ساالت  اأن  العبدويل  واأ�ييسيياف 
بنية حتتية ت�ساهي اأكرث البنى التحتية تطوراً على 
م�ستوى العامل فقد عملت على توفر اأو�سع واأ�سمل 

بيينييييية حتييتييييية جييعييلييت ميين دوليييية االإمييييييارات العربية 
ميين حيث جاهزية  الييعييامل  يف  االأوىل  هييي  املييتييحييدة 
والتكنولوجيا،  االت�ساالت  لقطاع  التحتية  البنية 
وكانت ات�ساالت وال زالت �ساحبة ق�سب ال�سبق يف 

اإطييار جهودها  اأحييدث احللول واخلدمات يف  توفر 
قيادة  يف  الييريييادي  موقعها  على  للحفاظ  الرامية 
قطاع االت�ساالت الذي ي�سهد نه�سة غر م�سبوقة 

يف دولة االإمارات. 
على  اجلارية  للتطورات  املتابع  اإن  العبدويل  ونييوه 
ميكنه  املييعييلييومييات،  وتكنولوجيا  االتيي�ييسيياالت  قييطيياع 
تنتهجه  اليييذي  الييريييادي  اليييدور  مالحظة  ب�سهولة 
ات�ساالت يف ا�ستقطاب وتوظيف التقنيات احلديثة 
واطالق جل اخلدمات، اإن مل يكن كلها، فيما يتعلق 
بالهاتف املتحرك ونقل البيانات واالنرتنت. وكانت 
ات�ساالت قد �سخت خالل ال�سنوات االأربعة املا�سية 
ت�سييد  عييمييلييييية  يف  درهييييم  مييليييييار  الي19  ييينيياهييز  ميييا 
الب�سرية  االلييييييياف  ل�سبكة  مييتييقييدميية  حتتية  بنية 
وهي  املييعييلييومييات،  وتكنولوجيا  االتيي�ييسيياالت  لقطاع 
االإمارات  دولة  و�سع  يف  اأ�سهمت  التي  اال�ستثمارات 
العربية املتحدة يف واحدة من املراتب االأوىل عاملياً 

من حيث معالت اال�سغال واال�ستعداد ال�سبكي.

التجربة الإماراتية يف ال�صتعداد ال�صبكي ك�صبت احرتام العامل 

ات�شاالت تختتم م�شاركتها يف املوؤمتر العاملي الأنظمة االت�شاالت يف بر�شلونة 

عمومية لبنك اخلليج االأول توافق على توزيع اأرباح نقدية بن�شبة 83 %

االإمارات تعد اأول م�شروع موا�شفة اإقليمية مل�شتح�شرات التجميل احلالل 
•• اأبو ظبي-وام:

للموا�سفات  االإمييييارات  بهيئة  ممثلة  االمييييارات  قييامييت 
موا�سفة  م�سروع  اأول  بيياإعييداد  موا�سفات  واملقايي�س 
اإقليمية لي م�ستح�سرات التجميل احلالل واال�سرتاطات 
ال�سريعة  الأحكام  وفقا  فيها  توافرها  الواجب  العامة 
االإ�سالمية. واأكد معايل الدكتور را�سد احمد بن فهد 
اإدارة هيئة االمارات  البيئة واملياه رئي�س جمل�س  وزير 
لييلييمييوا�ييسييفييات واملييقييايييييي�ييس مييوا�ييسييفييات اأن اأهييمييييية هذه 

املوا�سفة تكمن يف اعتبارها اأول م�سروع ملوا�سفة قيا�سية 
احلالل  التجميل  مل�ستح�سرات  نوعها  ميين  اقليمية 
حتت مظلة منظمة التعاون اال�سالمي والتي تعد اأكرب 
منظمة دولية بعد منظمة االمم املتحدة . و قال معاليه 
اأن هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س اأعدت م�سروع 
خالل  ميين  احلييالل  التجميل  م�ستح�سرات  موا�سفة 
عملوا  الييذييين  واملخت�سني  اخليييرباء  ميين  عملها  فييريييق 
على اعداد كافة الدرا�سات املرجعية واملقارنات املعيارية 
م�ستح�سرات  �ييسيينيياعيية  جميييال  يف  املييمييار�ييسييات  الأفيي�ييسييل 

واالطالع  ال�سخ�سية احلالل  العناية  ومواد  التجميل 
والتوجهات  الدولية  القيا�سية  املوا�سفات  اأف�سل  على 
التجميل  م�ستح�سرات  جمييال  يف  ال�سادرة  االأوروبييييية 
ومواد العناية ال�سخ�سية. وت�ست�سيف الدولة االجتماع 
الثاين للجنة الفنية اخلا�سة مب�ستح�سرات التجميل 
احلالل برئا�سة االإمييارات خالل الفرتة من 17 حتى 
الدول  ملناق�سة مالحظات  دبي  اجليياري يف  19 مار�س 
على م�سروع موا�سفة م�ستح�سرات التجميل احلالل 
اإقليمية.  كموا�سفة  العتمادها  االمييييارات  ميين  املييقييدم 

واأكييييد مييعييايل الييدكييتييور را�ييسييد احييمييد بيين فييهييد اأن هذا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملييبييادرة  تعزيزا  ييياأتييي  االجتماع 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
جمل�س الييييوزراء حيياكييم دبييي رعييياه اهلل بيياإ�ييسييافيية قطاع 
االقت�ساد اال�سالمي اإىل اقت�ساد دبي وحتويل االمارة 
التكامل  اىل عا�سمة لالقت�ساد اال�سالمي ويعزز روح 
بييني كييافيية الييييدول اال�ييسييالمييييية عيياميية ودوليييية االمييييارات 
خا�سة مبا يخدم حتقيق روؤيتها يف ان ت�سبح من اأف�سل 

دول العامل بحلول عام 2021.
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العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1500 )تنفيذ جتاري (

م�سل�سل عام 2012/10244
اىل املنفذ �سده/ حممد خمي�س ح�سني طلحان  عنوانه : بالن�سر  قد �سدر �سدك من 
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 20١١/١354 ل�سالح/م�سرف الهالل     بالزام 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 26.١0٧ درهم والزمته كذلك بامل�ساريف 
مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات، ومبا ان املحكوم 
له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك، لذا عليك القيام 
بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االعييالن. كما نخطرك 
بانه حتديد جل�سة 20١3/4/١4 حل�سورك بادارة التنفيذ ال�ساعة )8.30( �س للنظر 
يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور ف�ستتخذ يف حقك االجييراءات القانونية 

املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ ١9/20١3/2
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/813 )تنفيذ جتاري (

اىل املنفذ عليها/ جمموعة 32 ذ.م.م    عنوانه : بالن�سر  قد �سدر �سدك من حمكمة 
ابوظبي االبتدائية حكم رقم 20١١/١800 ل�سالح/لي�س بالن الدارة اال�ساطيل  وق�سى 
حكم ا ملحكمة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره ١١4.246.80 درهم 
وامل�ساريف ومائتي درهم اتعاب حماماة ، ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ 
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك، لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�سة 
ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. كما نخطرك بانه حتديد جل�سة ١8/20١3/3 
التنفيذ، ويف حالة تخلفك  للنظر يف  ال�ساعة )8.30( �س  التنفيذ  بييادارة  حل�سورك 
عن احل�سور ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 20١3/2/4
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1027 )تنفيذ جتاري (
اجلمل      رنييا  املهند�سه  ميثلها  والييديييكييور  للت�سميم  دتييول  دانتيل  �سدها/  املنفذ  اىل 
عيينييوانييه : بيياليينيي�ييسيير  قييد �ييسييدر �ييسييدك ميين حمييكييميية ابييوظييبييي االبييتييدائييييية حييكييم رقم 
20١١/2302 ل�سالح/الها�سم للرخام ل�ساحبها كميل �سلمان بوغامن   وق�سى حكم ا 
ملحكمة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 289١١4.60 درهم وفائدة 
تعوي�سية بواقع 5% �سنويا  من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 20١١/١2/4 وحتى  ال�سداد 
التام والزمتها بامل�ساريف منها مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، ومبا ان املحكوم 
له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك، لذا عليك القيام 
بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االعييالن. كما نخطرك 
بانه حتديد جل�سة 20١3/3/25 حل�سورك بادارة التنفيذ ال�ساعة )8.30( �س للنظر 
يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور ف�ستتخذ يف حقك االجييراءات القانونية 

املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 20١3/2/20
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1027 )تنفيذ جتاري (
اىل املنفذ �سدها/ �سعيد عبداجلليل الفهيم عنوانه : بالن�سر  قد �سدر �سدك من 
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 20١١/2302 ل�سالح/الها�سم للرخام ل�ساحبها 
كميل �سلمان بوغامن وق�سى حكم ا ملحكمة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغا وقدره 289١١4.60 درهم وفائدة تعوي�سية بواقع 5% �سنويا  من تاريخ املطالبة 
احلا�سل يف 20١١/١2/4 وحتى  ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف منها مائتي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة، ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع 
يوما من  بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�سر  القيام  لذا عليك  لذلك،  املحدد  الر�سم 
حل�سورك   20١3/3/25 جل�سة  حتديد  بانه  نخطرك  كما  االعييالن.  هذا  ن�سر  تاريخ 
بادارة التنفيذ ال�ساعة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور 
ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

20١3/2/20
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1369  جت  كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ ايكو لتجارة مواد البناء اجلن�سية: االمارات مدعى عليه: موؤ�س�سة اوول �سيتي 
مو�سوع  االمارات    اجلن�سية:  الدرعي  �سليم  �سعيد  حميد  ملالكها  العامة  للمقاوالت 
ملالكها  العامة  للمقاوالت  �سيتي  اوول  اعالنه/موؤ�س�سة  املطلوب  خبر  ندب  الدعوى: 
حميد �سعيد �سليم الدرعي اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 20١3/3/١2 موعدا لنظر 
بي  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او 
امل�ستنداتك موقعا عليها  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�سطة 

قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3409 ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
 : �سده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�سية:  عبداملجيد   حممد  نور  التنفيذ/  طالب 
را�سد حممد �سايف ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ اجلن�سية: االمارات    
واال�سباغ  واالر�سيات  التك�سية  ملقاوالت  �سايف  حممد  را�سد  اعالنه:  املطلوب 
اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ   - ب-  ع  م  عم جز-   20١2/2885 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند 
طلب  لنظر  موعدا   20١3/3/١4 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة 
اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2262 ت   عام- م ر - ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ مف�سل احمد �سونا اجلن�سية: االمارات  املنفذ �سده : �سليل 
مبارك  �سليل  اعالنه:   املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  املزروعي  �سامل  مبارك 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر   عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  املزروعي  �سامل 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 20١2/68١ مد جز- 
م ر - ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 20١3/3/25 موعدا لنظر 
التنفيذ-   بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10730 بتاريخ   2013/3/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2325 ت   عام- م ر - ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ �سامل حممد عبيد حممد الكعبي اجلن�سية: االمارات املنفذ 
االمارات   اجلن�سية:  احلمري  الباخ�سي  احمد  نا�سر  علي  احمد   : �سده 
اجلن�سية:  احلمري  الباخ�سي  احمد  نا�سر  علي  احمد  اعالنه:  املطلوب 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر   عنوانه:  االمارات 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 20١١/١٧0 مد كل- م ر - ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�سة يوم االحد املوافق 20١3/3/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف 
باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�سي 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1518  جتاري كلي                         
اىل املدعى عليهما/١- البيت اجلميل لتجارة اخل�سار والفواكة 2- حممد عزيز 
الدين حيدر  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / جمدي حممد طالب �سامل 
الدعوى  اقام عليك  �سنينة وميثله: عوين عبدالهادي ح�سني حممد   قد  ابو 
وقدره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
)46504.١90 دينارا( او ما يعادله )24١5٧9 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
 ch2.E.22 جل�سة يوم الثالثاء املوافق 20١3/3/١9 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1264  جتاري كلي                         

اىل املدعى عليه/١- كامرب- فرع من ال�سنكري لال�ستثمار �س ذ.م.م  جمهول 
حمييل االقيييامييية مبييا ان املييدعييي / �ييسيياروتييي ١88١ �ييس ا م وميييثييلييه: احييمييد علي 
عبداحلميد القاري  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بعدم التعدي 
وا�ستغالل العالمة التجارية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة )باقي 
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�سة  الدعوى( وحييددت  الطلبات مو�سحة يف الئحة 
20١3/3/١١ ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1773  جتاري كلي                         
اىل املدعى عليه/١- ركاد احمد اجل�سي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ بنك دبي التجاري �س م ع وميثله: عبا�س م�ستت فندي املالكي  قد اقام عليك 
املدعى عليه مببلغ وقدره )١١390٧3.45   بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 8% من تاريخ اال�ستحقاق 
املوافق  االثيينييني  يييوم  لها جل�سة  الييتييام.  وحيييددت  اليي�ييسييداد  يف 20١2/8/١ وحتى 
20١3/3/١8 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مييذكييرات  ميين  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/239  عمايل جزئي                           

اىل املدعى عليه/١- موجنيامو خلدمات ادارة املن�ساآت �س .ذ.م.م  جمهول 
الدين بن احليياج معاوية    املدعي / حممد بن عز  ان  االقيياميية مبا  حمل 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
 .)20١2/١35492( ال�سكوى  رقم   . وامل�ساريف  والر�سوم  )59255درهيييم( 
8.30 �س  ال�ساعة   20١3/3/١3 املوافق  االربييعيياء  يييوم  لها جل�سة  وحييددت 
مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل. . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/537   عقاري كلي                         
ان  االقامة مبا  ليمتد  جمهول حمل  تيياورز  توين�س  رويف  �سركة  عليه/١-  املدعى  اىل 
املدعي / ها�سم حممد علي وميثله: عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي قد 
املدعي  بالزام  وال�سراء  البيع  اتفاقية  ف�سخ  املطالبة   ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقام 
عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )80١000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع ١2% حتت�سب من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول 
 20١3/4/٧ املييوافييق  االحييد  يييوم  جل�سة  لها  وحيييددت  بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل. . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1886   جتاري كلي                         
االقيياميية مبا  غييامن مو�سى غلوم خمي�س  جمهول حمييل  املييدعييى عليه/١-  اىل 
عبداملجيد حممود  ريا�س  اليو�سف وميثله:  يو�سف حبيب  احمد   / املدعي  ان 
الكبان قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالزام املدعى عليها مببلغ 
)24000درهم( والفائدة بواقع ١2% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف ١/١2/20١0 
يوم  جل�سة  لها  وحييددت  واالتييعيياب.   وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى 
ch1.C.15 لذا فانت  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق ١٧/20١3/3  االحد 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  )ونعلمكم ان الدعوى 

احيلت للدائرة التجارية الكلية ال�سابعة(. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/13   جتاري كلي                         

املدعى عليهما/١- �سركة نوليميت للمقاوالت 2- عبداهلل عبداهلل حممد  اىل 
انييوهييي جمييهييويل حمييل االقيياميية مبييا ان املييدعييي / ميياجييد حممد  عبدالرحيم 
عييبييداهلل حمييمييد امليييرزوقيييي وميييثييلييه: عييبييداهلل رحييمييه عييبييداهلل رحييمييه العوي�س 
عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ال�سام�سي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   ١40000( وقدره  مببلغ 
لها  ال�سيك يف 20١2/٧/١. وحييددت  ا�ستحقاق  تاريخ  بواقع ١2% من  القانونية 
 ch1.C.15 جل�سة يوم االحد املوافق 20١3/3/١٧ ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1196  مدين جزئي                           
اىل املدعى عليه/١- ي�سري توفيق �سعودي احمد  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اقيييام عليك  قييد  املييدعييي / مميييدوح جيييودة  عبدالرحمن  ان  مبييا 
درهم   20400 وقيييدره  مببلغ  عليه  املييدعييي  بييالييزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف.     وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق ١3/20١3/3 
او  باحل�سور  فانت مكلف  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/409    عقاري كلي                         
اىل املدعى عليه/١- �سركة كوينز الند ريال ا�ستيت ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / بطي عبداهلل حممد بطي اجلمري وميثله: �سمرة عبداهلل 
علي قرقا�س   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى  عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  )4063٧3درهيييم(  وقييدره  مببلغ 
القانونية بواقع ١2% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 20١3/4/٧ ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2010/434    عقاري كلي                         

حمل  جمهول  )�يييس.ذ.م.م(  لال�ستثمار  �ستار  ار�ستقراط  عليه/١-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سيد ندمي ح�سن ر�سوي   وميثله: �سمرة عبداهلل علي 
قرقا�س   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي 
واملدعي عليه والييزام املدعي عليه مببلغ وقييدره )١65253.0٧ درهييم( والفائدة 
بييواقييع ١2% ميين تيياريييخ اال�ييسييتييحييقيياق واليير�ييسييوم وامليي�ييسيياريييف واتييعيياب املحاماة.     
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 20١3/3/28 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/924    جتاري كلي                         

�سي�سيف )�سركة منطقة حرة( ممثلة / �سركة جمموعة  املدعى عليه/١-  اىل 
دومنيكو فوماريل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / اوتي�س ذ.م.م    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتثبيت احلجز التحفظي رقم 20١0/288 
بالر�سوم  عليها  املييدعييى  والييييزام   20١2/60 التظلم  مبييوجييب  اليي�ييسييادر  جتييياري 
املوافق  االثيينييني  يييوم  جل�سة  لها  وحيييددت  املييحيياميياة.  اتييعيياب  ومقابل  وامل�ساريف 
20١3/3/١١ ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1519    جتاري كلي                         
اىل املدعى عليهم/١- �سركة رويال بي�س للتجارة العامة-ذ.م.م 2- الن�سر املبني للتجارة العامة 
�س.ذ.م.م 3- برد فورد للتجارة العامة �ييس.ذ.م.م   جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك 
�سادرات ايران )فرع �سارع ال�سيخ زايد( وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم ) ١، 2، 3، 4، 5، 6( بالتكافل والت�سامن 
حدود  يف   )8  ،٧( عليها  املييدعييى  مييع  والت�سامن  وبالتكافل  درهيييم    23.664.830 وقيييدره  مببلغ 
)285.000 ( واملدعى عليهم )١، 2، 3، 4، 5، 6، ٧، 8( بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
االتفاقية ١6% من تاريخ اال�ستحقاق يف 20١2/٧/5 وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س املوافق 20١3/3/١4 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/9    عمايل كلي                         
اىل املدعى عليه/١- اك�سلن�س جرني�سن لال�ستثمار )�س.ذ.م.م( جمهول حمل 
الفا�سل  الكرمي رحمه وميثله:  �ساره حممد عو�س   / املدعي  ان  االقامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام  قد  املقبول  عبدالرحمن  معت�سم 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )253٧93 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى 
)20١3/١35550(.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 20١3/3/١2 ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: دبي تداول   ) �ض.ذ.م.م(
العنوان: حمل رقم ١ ملك را�سد بن ثاين بن خلف ال ثاين- ديرة- القرهود  ال�سكل 
 ٧8462 الييتييجيياري:  بال�سجل  القيد  رقييم  حميييدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  الييقييانييوين: 
بانه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   5٧٧349 الرخ�سة:  رقييم 
وذلك  اعيياله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التا�سر  مت  قد 
العدل  كاتب  لييدى  واملييوثييق   20١3/2/١4 بتاريخ  العمومية  اجلمعية  قييرار  مبوجب 
امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعييرتا�ييس  اي  لديه  ميين  وعلى   20١3/2/١4 بتاريخ 
املعني هوروث ماك - العنوان: مكتب رقم )2١03، 2١04، 2١05، 20١6( ملك �سركة 
امورك�س هولدينجنز - منطقة برج خليفة  هاتف 44٧395١-04 فاك�س/ 44٧396١-

04 م�سطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ 
ن�سر هذا االعالن .           

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي: هوروث ماك      
امورك�س  �سركة  20١6( ملك   ،2١05  ،2١04  ،2١03( رقم  العنوان: مكتب  العنوان: 
  04-44٧396١ فيياكيي�ييس/   04-44٧395١ هيياتييف  خليفة   بييرج  منطقة   - هولدينجنز 
تعيني  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب 
امل�سفي املذكور اعاله لت�سفية دبي تداول   )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   20١3/2/١4 بتاريخ  العمومية  قرار اجلمعية 
بتاريخ 20١3/2/١4. وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان اعاله. م�سطحبا معه 
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/198  ا�ستئناف تظلم جتاري
اىل امل�ستاأنف �سده / ١ -مارك جرومي كوحني  جمهول حمل االقامة 
عييبييداهلل خمي�س  الييتييجيياري وميييثييلييه:  ابييوظييبييي  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبييا 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  الييقييرار/  ا�ستاأنف  قد  علي  اآل  الناخي  غريب 
لها جل�سه  وحييددت   20١2/١2/١3 بتاريخ  تظلم جتاري   20١2/299 رقم 
رقم  بالقاعة  �سباحا   ١0.00 ال�ساعة   20١3/3/6 املييوافييق  االربييعيياء  يييوم 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2E.21
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اآل نهيان م�ست�سار  حتت رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
الإميييارة  التنفيذي  املجل�س  رئييييي�ييس  نييائييب  الييوطيينييي  االأميييين 
ابييوظييبييي، اأعييليينييت �ييسييركيية اأبييوظييبييي لييلييمييطييارات اميي�ييس عن 
ملالك  الييدولييييية  اجلمعية  مييع  عييمييل  لييور�ييسيية  ا�ست�سافتها 
الطائرات والطيارين اأي اأو بي اإيه خالل فعاليات معر�س 
االعالن  هييذا  وياأتي   .2013 اخلا�س  للطران  اأبوظبي 
ملييييالك الطائرات  اليييدولييييييية  فييييرع اجلييمييعييييية  اإطيييييالق  بييعييد 
والطيارين يف االإمييارات خالل الدورة االأوىل من معر�س 
البطني  مطار  يف  عقد  الييذي  اخلييا�ييس  للطران  اأبوظبي 
العام  اأبوظبي للمطارات  ل�سركة  التابع  للطران اخلا�س 

املا�سي. 
و�ستقوم جمعية مالك الطائرات والطيارين يف االإمارات 
اأبييوظييبييي للطران  بييا�ييسييتييغييالل فيير�ييسيية انييعييقيياد مييعيير�ييس 
نييوعييه يف  اليييذي يعد احليييدث االأول ميين   2013 اخلييا�ييس 
املنطقة خالل الفرتة من اخلام�س وحتى ال�سابع من �سهر 
باقي  من  الدولية  اجلمعية  ممثلي  لدعوة  القادم،  مار�س 
الفروع على م�ستوى العامل حل�سور اجتماع وور�سة عمل 

خم�س�سة ملناق�سة الق�سايا العامة املت�سلة بقطاع الطران 
من  ال�ساد�س  يييوم  االجتماع  عقد  �سيتم  حيث  املنطقة،  يف 
مع  بالتزامن  الطران  لدرا�سات  اخلليج  مركز  يف  مار�س 

انعقاد الدورة الثانية من املعر�س هذا العام. 
80 ممثاًل من املجل�س  اأن يح�سر االجتماع  ومن املتوقع 
العاملي للجمعية الدولية ملالك الطائرات والطيارين من 
للقاء  وفرن�سا  واأملانيا  املتحدة  واململكة  املتحدة  الييواليييات 
ُنظرائهم يف الدولة، وذلك بهدف تبادل املعرفة ومناق�سة 
جمموعة متنوعة من املوا�سيع والق�سايا ت�سمل ت�سريعات 
جتارية،  الييغيير  اجلييوييية  والعمليات  اجليييوي  النقل  قييطيياع 
واإ�سدار ال�سهادات والق�سايا املتعلقة بال�سيانة وترخي�س 
تنظيم  �سيتيح  كييمييا  املييوا�ييسيييييع.  ميين  وغييرهييا  الييطيييييارييين 
االجتماع �سمن فعاليات معر�س اأبوظبي للطران اخلا�س 
على  والتعّرف  املعر�س  لزيارة  امل�ساركني  جلميع  الفر�سة 
ولقاء طيارين  العاملية،  الطران  �سناعة  توجهات  اأحييدث 

وم�ساركني من خمتلف اأنحاء العامل.
وقييييال يييو�ييسييف حيي�ييسيين احليييميييادي، رئييييي�ييس الييلييجيينيية املنظمة 
اأبييوظييبييي لييلييطييران اخلييا�ييس واملييدييير الييعييام ملطار  ملعر�س 
البطني للطران اخلا�س: ت�سعى جمعية مالك الطائرات 

العهد،  حديثة  جمعية  وكييونييهييا  االإمييييارات  يف  والييطيييييارييين 
اإىل حتييقيييييق اأقيي�ييسييى فييائييدة ميين الييتييجييارب الييكييبييرة التي 
الدولية  للجمعية  الييعيياملييييية  االأفييييرع  ميين  امليي�ييسيياركييني  ليييدى 
ُيعقد  الييذي  االجتماع  خالل  والطيارين  الطائرات  ملالك 
للطران  اأبوظبي  ملعر�س  الثانية  اليييدورة  مييع  بالتزامن 
تعزيز  على  للمطارات  اأبوظبي  �سركة  وحتر�س  اخلا�س. 
معرفتها بكيفية م�ساهمة اأفرع اجلمعية الدولية بتطوير 

البيئة التنظيمية لقطاع الطران يف بلدانهم .
واأ�ييييسيييياف: نييالحييظ تيينييامييي االهييتييمييام مييين جييانييب اأعييييداد 
متزايدة من االأ�سخا�س بقطاع الطران يف الدولة، االأمر 
الذي اأوجد حاجة ل�سياغة حلول مبدعة تدعم الطيارين 
تيييرتاوح بني  الييتييي  الييطييائييرات  اأنيييواع  ملختلف  امل�ستخدمني 
من  لال�ستفادة  والعمودية  التجارية  والطائرات  اخلفيفة 
جمعية  على  ويجب  يحملونها.  التي  الطران  تراخي�س 
التقدم  حتقيق  االإميييارات  يف  والطيارين  الطائرات  مالك 
املن�سمني  الطيارين  من  املتزايد  االأعييداد  ملواكبة  ال�سريع 
ملجاالت العمليات الغر جتارية، لتتمكن من تبني اأف�سل 
على  اإيجابي  ب�سكل  ينعك�س  مبا  يتبعونها  التي  املمار�سات 
دولة االإمييارات . ومنذ االإعييالن عن اإطالق جمعية مالك 

الييطييائييرات والييطيييييارييين يف دوليييية االإمييييييارات خيييالل العام 
املن�سمة  ال�سبعني  املحلية  اجلمعية  تعد  والييتييي  املييا�ييسييي، 

تزايد  والييطيييييارييين،  الييطييائييرات  ملييالك  الييدولييييية  للجمعية 
ع�سو،   100 ليتجاوز  الييدوليية  يف  اجلمعية  اأعيي�ييسيياء  عييدد 
اإىل  الهادفة  ميين اخلييطييوات  عيييدداً  اتييخييذت اجلمعية  حيث 
الذين  الييطييائييرات  وم�سغلي  واأ�ييسييحيياب  الطيارين  توحيد 
يتخذون من دوليية االإميييارات مقراً لهم، وذلييك من خالل 
توفر املعلومات املتكاملة وعقد االجتماعات ب�سكل دوري. 
ال�سباب  ت�سجيع  اإىل  الرامية  جهودها  اجلمعية  وتوا�سل 
من ع�ساق الطران لي�سبحوا طيارين حمرتفني، ويهدف 
االجتماع هذا العام لال�ستمرار يف العمل لت�سجيع تطوير 
احللول التي تدعم وُت�سّهل الو�سول اإىل املطارات واملجال 

اجلوي وال�سفر الدويل.
والطيارين  الطائرات  ملييالك  الدولية  اجلمعية  اأن  يذكر 
وطنية  منظمة   70 من  يتاألف  ربحي  غر  احتييياداً  مُتثل 
م�ستقلة وغر حكومية يف جمال الطران العام من جميع 
اأنحاء العامل. ومثلت جمعية مالك الطائرات والطيارين 
قطاع الطران العام ملا يقارب اخلم�سني عاماً، ويبلغ عدد 
اأكرث  اجلمعية  يف  االأع�ساء  ملجموعة  املمثلني  الطيارين 
األف طّيار عاملني يف جمال الطران اخلا�س   470 من 

وال�سخ�سي حول العامل.
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•• ال�شارقة-الفجر: 

اأول واأكرب �سركة طران  العربية للطران  اأعلنت 
االأو�يييسيييط و�سمال  اليي�ييسييرق  اقييتيي�ييسييادي يف ميينييطييقيية 
اأفريقيا ام�س، عن البدء بت�سير رحالتها املبا�سرة 
لل�سركة  الثانية  الوجهة  متثل  والتي  ميياتيياال،  اإىل 
االفتتاحية  الييرحييليية  و�ستنطلق  �ييسييريييالنييكييا.  يف 
مار�س،   18 ييييوم   G9508 الييرقييم  حتييمييل  الييتييي 
2013 من ال�سارقة اإىل ماتاال، لرتفع بذلك عدد 

رحالتها  للطران  العربية  ت�سر  التي  الوجهات 
اإليها اإىل 84 وجهة عاملياً. 

الرائدة  الناقلة  �ستبداأ  مييار�ييس،   18 من  واعييتييبيياراً 
وماتاال،  اليي�ييسييارقيية  بييني  اأ�ييسييبييوعييييياً  رحلتني  ت�سير 
اأ�سبوعياً   4 اإىل  الرحالت  هييذه  زيييادة  تتم  اأن  على 
بدءاً من 19 مايو، 2013. حيث �ستغادر رحالت 
يييومييي اخلمي�س  اليييدويل  ال�سارقة  مييطييار  الييذهيياب 
 21:30 ال�ساعة  متييام  يف  اأ�سبوع  كل  من  واالأحيييد 
3:45، يف حني  ال�ساعة  لتحط يف ماتاال يف متييام 

�ستنطلق رحالت االإياب يف اليوم التايل من مطار 
هامبانتوتا الدويل يف ماتاال يف متام ال�ساعة4:25 
بالتوقيت   7:35 ال�ساعة  يف  ال�سارقة  اإىل  لت�سل 
الرئي�س  علي،  عييادل  قييال  املنا�سبة،  وبهذه  املحلي. 
الييتيينييفيييييذي ملييجييمييوعيية الييعييربييييية لييلييطييران : ميثل 
للطران  العربية  التزام  على  تاأكيداً  اليوم  اإعييالن 
منذ تاأ�سي�سها بتو�سيع �سبكة وجهاتها على امتداد 
ب�سعة  �سوى  يكد مير  اإذ مل  الهندية.  القارة  �سبه 
�سهور على اإطالق عملياتنا يف العام 2003، حتى 

اأول رحلة مبا�سرة للعربية للطران  قمنا بافتتاح 
على  وجييهيياتيينييا  اأول  كييانييت  واليييتيييي  كييولييومييبييو  اإىل 

االإطالق يف �سبه القارة الهندية. 
ونحن اليوم �سعداء باإ�سافة وجهة جديدة اإىل �سبكة 
عملياتنا يف �سريالنكا، حيث ياأتي اإطالق خدماتنا 
من  املتنامي  للطلب  مبا�سرة  ا�ستجابة  ماتاال  اإىل 
عمالئنا، يف الوقت الذي ت�سهم فيه هذه اخلطوة 
الوثيقة  وال�سياحية  التجارية  الروابط  متتني  يف 

بني دولة االإمارات العربية املتحدة و�سريالنكا .

حتت رعاية هزاع بن زايد

معر�س اأبوظبي للطريان اخلا�س 2013 ي�شت�شيف االجتماع االأول جلمعية مالك الطائرات والطيارين باالإمارات 

بدءًا من 18 مار�ض 2013 ومبعدل رحلتني اأ�صبوعيًا

العربية للطريان تطلق رحالتها اإىل ماتاال وجهتها الثانية يف �شرييالنكا

املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر: 

والتطوير  لييالإ�ييسييتييثييمييار  اليي�ييسييارقيية  هيييييئيية  ت�ستعد 
برلني  بييور�ييسيية  معر�س  يف  للم�ساركة  )�ييسييروق( 
الدويل لل�سياحة وال�سفر 2013 املعر�س الرائد 
العامل  يف  واليي�ييسييفيير  ال�سياحة  �سناعة  جميييال  يف 
والذي ي�سم اأكرث من 10 اآالف عار�س وم�سارك 
دول  �ستى  ميين  املختلفة  ال�سياحة  قييطيياعييات  ميين 
وحتى  ال�ساد�س  من  الفرتة  خييالل  وذلييك  العامل 
العا�سر من مار�س القادم يف مي�سي برلني باأملانيا. 
الرتويج  على  م�ساركتها  خييالل  �سروق  و�ستعمل 
الييقييطيياعييات احليوية  االإ�ييسييتييثييمييارييية يف  لييلييفيير�ييس 
وامل�ساريع  والبيئة  ال�سحية  والرعاية  كال�سياحة 
ال�سياحية املتاحة يف تلك القطاعات للم�ستثمرين 
يف  العامل  اأنييحيياء  خمتلف  من  وامل�ساركني  االأمليييان 
املعر�س، كما �ست�ستعر�س خالل م�ساركتها خمتلف 
بتطويرها،  تييقييوم  الييتييي  االإ�ييسييتييثييمييارييية  امليي�ييسيياريييع 

كلباء  وم�سروع  ال�سارقة،  قلب  م�سروع  واأبييرزهييا 
ال�سياحية  احلافالت  وخدمة  البيئية،  لل�سياحة 
خورفكان،  ومنتجع   ، ال�سارقة  يف  �سياحية  جولة 

وواجهة املجاز املائية وغرها الكثر.
ويرتاأ�س �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال، املدير 
والتطوير  لالإ�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي 
والذي  املعر�س  يف  امل�سارك  الهيئة  وفييد   ، �سروق 
املدير  الق�سر،  عبيد  اأحمد  من  كل  اأي�ساً  ي�سم 
اأرمييييايل،  واإيييلييي  �ييسييروق  يف  للعمليات  التنفيذي 
�ييسييروق، وحممد  االأعييمييال يف  اإدارة تطوير  مدير 
جمعة امل�سرخ، رئي�س ترويج االإ�ستثمار يف �سروق، 
الهيئة،  يف  اليي�ييسييييياحيية  تيينييفيييييذي  حيييييييدر،  وحيييييامت 
و�سلطان حممد �سطاف مدير الق�سباء. ويجري 
االإجتماعات  من  �سل�سلة  م�ساركته  خييالل  الوفد 
مييع اأعيي�ييسيياء اليييوفيييود امليي�ييسيياركيية وممييثييلييي وكييياالت 
الفنادق،  وميي�ييسييوؤويل  ومييالك  وال�سفر،  ال�سياحة 
اأو�سع  اآفييييياق  ا�ييسييتييكيي�ييسيياف  بييهييدف  وامليي�ييسييتييثييمييرييين، 

املتعاقبة  الييتييطييورات  على  واإطييالعييهييم  لييلييتييعيياون، 
املزدهر  ال�سياحي  االإ�ستثمار  ي�سهدها قطاع  التي 
مروان  �سعادة  قييال  ال�سدد  هييذا  ويف  االإمييييارة.  يف 
بيين جييا�ييسييم اليي�ييسييركييال، املييدييير الييتيينييفيييييذي لهيئة 
تعمل  )�سروق(،:  والتطوير  لالإ�ستثمار  ال�سارقة 
ا�ييسييتييقييطيياب م�ستثمرين  عييلييى  بيياإ�ييسييتييمييرار  �ييسييروق 
تيينييويييع قائمتها  اليي�ييسييارقيية، ميين خيييالل  اإىل  جيييدد 
باملقومات  والتعريف  ال�سياحية  بامل�ساريع  الغنية 

االإ�ستثمارية ملختلف القطاعات يف االإمارة. 
اليي�ييسييارقيية مقبلة على  اإمييييارة  اأن  اليي�ييسييركييال  واأكييييد 
مرحلة جديدة من االإزدهار ال�سياحي يف خمتلف 
اجلديدة  ال�سياحية  للم�ساريع  نتيجة  املييجييالت 
التي تقوم �سروق بتطويرها، ا�سافة اإىل خمتلف 
الييفييعيياليييييات وامليييهيييرجيييانيييات الييعيياملييييية واخليييدميييات 
التجاري  تييقييوم هيييييئيية االإمنيييييياء  الييتييي  اجليييدييييدة 
بال�سارقة بتنظيمها وابتكارها يف هذا  وال�سياحي 
واملوؤمترات  املعار�س  �سياحة  على  عييالوة  املجال، 

من خالل مركز اك�سبو ال�سارقة ومركز ال�سارقة 
بور�سة برلني  اأن معر�س  اإىل  االإعالمي، منوهاً 
الييييييدويل لييليي�ييسييييياحيية واليي�ييسييفيير ييي�ييسييكييل اأحيييييد اأهيييم 
وال�سفر،  ال�سياحة  العاملية يف �سناعة  التظاهرات 
ويتيح لنا فر�سة ممتازة الإ�ستعرا�س العديد من 
املعنيني  اأبييرز  من  نخبة  اأنييظييار  ولفت  م�ساريعنا، 
وال�سفر  اليي�ييسييييياحيية  �ييسيينيياعيية  اليييقيييرار يف  و�ييسيينيياع 
العاملية للتوجه با�ستثمارتها يف هذا القطاع نحو 
ال�سارقة وفتح اآفاق جديدة من التعاون الدويل.  
خا�س  ب�سكل  الرتكيز  �سيتم  ال�سركال:  واأ�ييسيياف 
ال�سوق  ال�سارقة نظراً الإهتمام  على م�سروع قلب 
ويتكون  والثقافية.  الرتاثية  بال�سياحة  االأمليياين 
تقوم  مييراحييل،  خم�س  من  ال�سارقة  قلب  م�سروع 
التاريخية  االأثرية  املناطق  على حتديث وترميم 
يف ال�سارقة القدمية خللق وجهة �سياحية وجتارية 
املنطقة  اإعييييادة  مييع  معا�سرة  فنية  مل�سات  حتمل 
خم�سينيات  يف  عييليييييه  كييانييت  ميييا  اإىل  الييتيياريييخييييية 

القرن املا�سي لتظهر ما كانت عليه ال�سارقة قبل 
قلب  م�سروع  ويت�سمن  الييزميين.  من  قييرن  ن�سف 
ال�سارقة العديد من امل�ساريع التجارية والثقافية 
وال�سكنية مبا يف ذلك االأ�سواق ال�سعبية، واملطاعم، 
والفنادق،  الفنون،  و�ساالت  واملتاحف،  واملقاهي، 
حيث من املقرر حتويل املنطقة اإىل مقر ملختلف 
عر�س  و�سيتم  والثقافية.  الييرتاثييييية  الفعاليات 
ال�سارقة  قلب  م�سروع  عيين  كامل  م�سغر  منييوذج 
الدويل  بييرلييني  بييور�ييسيية  مييعيير�ييس  ميييرة يف  والأول 

لل�سييييياحة وال�سفر.

و�ستقوم �سروق خالل الفعالية با�ستعرا�س م�سروع 
�سياحي  م�سروع  اأ�سخم  البيئية،  لل�سياحة  كلباء 
�ستقوم  كما  املنطقة،  يف  نييوعييه  ميين  �سامل  بيئي 
الييوجييهييات ال�سياحية  اأبييييرز  اإثيينييتييني ميين  بييرتويييج 
والرتفيهية يف ال�سارقة، هما واجهة املجاز املائية 
والق�سباء، اإىل جانب التعريف بخدمة احلافالت 
ال�سياحية لزيارة معامل املدينة جولة �سياحية يف 
ال�سارقة ، التي مت اإطالقها موؤخراً يف قفزة هامة 
تقدمها  التي  ال�سياحية  واخلدمات  العرو�س  يف 

االإمارة. .

تركز على اإبراز معامل م�صروع قلب ال�صارقة يف برلني

�شروق ت�شتعد لرتويج مقومات اال�شتثمار ال�شياحي لل�شارقة يف بور�شة ال�شفر العاملية يف برلني 2013 
يف خمتلف املجالت ال�سياحي  الزدهار  من  جديدة  مرحلة  على  مقبلة  ال�سارقة   : •• ال�رسكال 

•• خورفكان -الفجر: 

للتطوير  اليي�ييسييارقيية  ميينييتييدى  وا�يييسيييل 
باأع�سائه  اليييدوريييية  لييقيياءاتييه  تنظيم 
العمل  جل�سة  خيييالل  ميين  وعيي�ييسييواتييه 
املنطقة  يف  ملنت�سبيه  اأقييياميييهيييا  الييتييي 
ال�سرقية وحتديدا مبدينة خورفكان 
وم�ساهمتهم  اأدوارهييييييييم  مييهييم  بييحييث 
يف تيينييمييييية قيييدراتيييهيييم واإبيييداعييياتيييهيييم 
املتاحة  اخلييييييربات  مييين  واال�يييسيييتيييفيييادة 
الإن�ساء  احلييييايل  واليييدعيييم  والييييييدورات 
ت�سكل  و�ييسييغييرة  متو�سطة  ميي�ييسيياريييع 
دافيييعيييا ملييرحييليية اقييتيي�ييسييادييية هيييامييية يف 
املنطقة . ح�سر االجتماع مع اأع�ساء 
وعيي�ييسييوات امليينييتييدى كيييال مييين حممد 
حمدان بن جر�س ع�سو جمل�س اإدارة 
منتدى ال�سارقة للتطوير املدير العام 
و�سهيل  بال�سارقة  اجلامعية  للمدينة 
منتدى  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الكعبي 
املازمي  وفاطمه  للتطوير  ال�سارقة 

مديرة املنتدى .
اللقاء نقل حممد حمدان  ويف بداية 
بن جر�س حتيات رئي�س جمل�س اإدارة 
واأع�ساء  للتطوير  ال�سارقة  منتدى 
جمل�س االدارة ملنت�سبي املنتدى واأثنى 
الكبر يف طرح برامج  على حر�سهم 
وفعاليات مميزة طوال الفرتة املا�سية 
تكللت بالنجاح وبالتعريف مبقومات 
فعاليات  لييتيينييظيييييم  امليينييطييقيية  اأبيييينيييياء 
وجمتمعية  اقت�سادية  ومييهييرجييانييات 
عيييييالوة عييلييى تييعييزيييز تييوا�ييسييلييهييم مع 
املييينيييتيييدى مليييا يييتييمييتييعييون بيييه مييين ح�س 
ال�سارقة.   اإمييارة  خلدمة  عايل  وطني 
اللقاء  هيييييذا  اأن  جييير�يييس  ابييييين  واأكيييييييد 

الربامج  ميين  �سل�سلة  اإطييييار  يف  ييياأتييي 
والور�س التعريفية التي تنفذها اإدارة 
للتعريف  للتطوير  ال�سارقة  منتدى 
برباجمها وروؤاها يف تعزيز التوا�سل 
خمتلف  يف  والع�سوات  االع�ساء  مييع 
املييينييياطيييق واتيييياحيييية تييييبييييادل اخليييييربات 
�ساحب  توجيهات  لرتجمة  واالأفييكييار 
اليي�ييسييمييو حيياكييم اليي�ييسييارقيية وروؤييييتيييه يف 
املييواطيينيية لتوؤدي  بييالييكييوادر  االرتيييقييياء 
دورهييييا يف دفيييع عجلة االقييتيي�ييسيياد من 
م�ساريع  يف  طموحاتها  تنمية  خييالل 
ال�سفة  حتيييقيييق  رائيييييييدة  ا�ييسييتييثييمييارييية 

التناف�سية الإمارة ال�سارقة .
واأ�ييييسيييياد حمييمييد حيييميييدان بييين جر�س 
منتدى  يتلقاه  الييذي  الكبر  بالدعم 
اليي�ييسييارقيية لييلييتييطييوييير واملييتييوا�ييسييل من 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل 
ع�سو  القا�سمي  حمييمييد  بيين  �سلطان 
حاكم  لييييالحتيييياد  االأعيييييليييييى  امليييجيييلييي�يييس 
للمنتدى  الفخري  الرئي�س  ال�سارقة 
ال�سبل الإجنييياح خطط  كييافيية  بيياإتيياحيية 
جمل�س  دور  على  واثنى  كما  املنتدى 
النظم  تبني  يف  تطوير  منتدى  اإدارة 

�سراكة  بتعزيز  الكفيلة  وال�سيا�سات 
اجلن�سني  كييال  ميين  املييواطيين  ال�سباب 
من  متكنهم  بييرامييج  يف  واالنيييخيييراط 
العمل  ل�سوق  كفاءاتهم  ورفع  تطوير 

االقت�سادي املزدهر يف الدولة .
واو�سح ابن جر�س اأن هذا اللقاء ي�سكل 
فر�سة للتوا�سل مع ال�سباب من ابناء 
روح  وتنمية  ال�سرقية  املنطقة  وبنات 
املييبييادرة واالبييييداع يف خمتلف جوانب 
وحثهم  واأعمالهم  تفكرهم  واآليييييات 
بروح  واالخيييذ  الييبيينيياءة  امل�ساركة  على 
انف�سهم  متكني  على  والعمل  املييبييادرة 
الييعييمييلييييية وتبني  وتيينييمييييية مييهيياراتييهييم 
ملواجهة  الييعيياملييييية  املييمييار�ييسييات  افيي�ييسييل 

حتديات القرن احلايل.
برامج  اأهييم  �سرحا موجزا عن  وقييدم 
املنفذة  للتطوير  اليي�ييسييارقيية  ميينييتييدى 
م�ساريع  لييطييرح  امل�ستقبلية  والييييروؤى 
امل�ستدامة  التنمية  جمييال  يف  خالقة 
وطييييرح امليي�ييسيياريييع االقييتيي�ييسييادييية التي 
الفرتة  يف  اليي�ييسييبيياب  م�ستقبل  متييثييل 
�سواء  الييقييطيياعييات  كييافيية  ويف  املييقييبييليية 
الغذائية  اأو  اخلدمية  اأو  ال�سياحية 

وغرها . 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  الييكييعييبييي  �سهيل 
منتدى ال�سارقة للتطوير وامل�سارك يف 
اأهمية دور موؤ�س�سات  اإىل  اأ�سار  اللقاء 
املجتمع �سواء احلكومية اأو املدنية اأو 
النفع العام يف تفعيل م�ساركة ال�سباب 
يف الن�ساط االقت�سادي واالإقدام على 
اإبداعية  بيياأفييكييار  واخلييييروج  التطوير 
وخيييالقييية تيي�ييسييب نييحييو رغييبيية كيييل منا 
ال�سمو  �يييسييياحيييب  روؤيييييييية  تيييرجيييمييية  يف 
من  ال�سباب  لتمكني  ال�سارقة  حاكم 
.ولفت  االقت�سادي  الن�ساط  ممار�سة 
يعقدها  الييتييي  الييلييقيياءات  هييذه  اأن  اإىل 
اأع�ساء وع�سواته نتطلع  املنتدى مع 
له  ملييين  فيير�ييسيية  تيييقيييدم  اأن  اإىل  ميينييهييا 
ميي�ييسييروع �ييسييغيير ييييود الييتييعييريييف عنه 
واخلييييروج بييه اإىل جمييال االأعييمييال اأو 
م�سروعه  يف  اخلييو�ييس  يف  يييفييكيير  ميين 
التحفيز  عييلييى  يح�سل  اأن  اليي�ييسييغيير 
امل�سارك  لل�سباب  روؤييييتيييه  خيييالل  ميين 
اليوم اأو يحظى بالرعاية والدعم من 
ومن  هنا  املتواجدة  املوؤ�س�سات  خالل 
ال�سارقة  منتدى  من  امل�ساندة  خالل 

للتطوير.
اأميييا فيياطييمييه املييازمييي مييديييرة منتدى 
اأن  اإىل  فيياأ�ييسييارت  للتطوير  اليي�ييسييارقيية 
للم�ساريع  دعييمييه  يييوا�ييسييل  امليينييتييدى 
عدد  خالل  من  واملتو�سطة  ال�سغرة 
الييتييي ينفذها  الييفييعيياليييييات  كييبيير مييين 
�سواء  الييعييام  ميييدار  وفييق خططه على 
ميين خيييالل الييلييقيياء بيي�ييسيينيياديييق الدعم 
االفكار  وتلقي  الور�س  يف  امل�ساركة  اأو 
امل�ساريع  مييلييتييقيييييات  تيينييظيييييم  بييجييانييب 
امل�ساريع  مييعيير�ييس  يف  كييمييا  امليينييتييجيية 
وتنظيم  واليي�ييسييارقيية  بكلباء  الوطنية 
للمواطنني  االحتيييييييييياد  روح  لييييقيييياء 
من  املتو�سطة  امل�ساريع  يف  املييبييدعييني 
الييييدوليييية بخالف  اإميييييييييارات  خمييتييلييف 
االأعيييميييال و  قيييييييادات  بييرنييامييج  تنظيم 
ملتقى بعنوان 24 �ساعة من التفكر 
املثمر �سمل روؤ�ساء الدوائر احلكومية 
القطاع  �سركات  ومييديييري  بال�سارقة 
اأع�ساء  ميين  عييدد  اإىل جانب  اخلييا�ييس 
التناف�سية  ال�سفة  لتقييم  امليينييتييدى 
مب�ساريع  واخليييروج  ال�سارقة  الإميييارة 

تخدم القطاعات املعنية.

اأ�ييسيياد جا�سم حممد  اأخيييرى  ميين جهة 
البلو�سي رئي�س جمل�س اإدارة منتدى 
اأع�ساء  بييجييهييود  للتطوير  اليي�ييسييارقيية 
ال�ساحل  امليينييتييدى يف مييدن  وعيي�ييسييوات 
الييييدائييييم لطرح  اليي�ييسييرقييي و�ييسييعيييييهييم 
امل�ساريع  الإبييييييراز  مييبييدعيية  مييييبييييادرات 
ريادة  وتييعييزيييز  واملتو�سطة  ال�سغرة 
اإطييييار روؤية  مييدنييهييم االقييتيي�ييسييادييية يف 
املنتدى لدعم اال�سرتاتيجية الرامية 
التنمية  تييدعييم  ميي�ييسيياريييع  تنفيذ  اإىل 
ال�سراكات  وتفعل  لالإمارة  امل�ستدامة 
تاأهيل  وتيي�ييسيياهييم يف  الييقييطيياعييات  بييني 
وتيي�ييسييجيييييع الييييقيييييييييادات الييي�يييسيييابييية على 
اخلا�سة  م�ساريعهم  واإدارة  تاأ�سي�س 

بنجاح.
املنتدى  اإنيي�ييسيياء  منذ  البلو�سي  وقيييال 
ال�سمو  �ساحب  من  اأمييري  مبر�سوم 
حممد  بيين  �سلطان  الييدكييتييور  ال�سيخ 
الييقييا�ييسييمييي حييفييظييه اهلل ورعيييياه ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة الرئي�س 
للتطوير  ال�سارقة  ملنتدى  الفخري 
لل�سباب  ملتقى  اليوم  املنتدى  اأ�سبح 
الطموح ومركز لالأفكار اآلية للخروج 
ال�سارقة  اإميييارة  تعني  التي  بامل�ساريع 
اإما  التنفيذ  اإىل حيز  االأعمال  و رواد 
من خالل التعاون املثمر مع خمتلف 
من  اأو  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات 
�ساحب  على  امل�ساريع  عيير�ييس  خييالل 
اليي�ييسييارقيية. واأعييييرب عن  ال�سمو حيياكييم 
اعيييتيييزازه بييكييافيية امليي�ييسيياريييع الييتييي تقدم 
والتي  املنتدى  وع�سوات  اأع�ساء  بها 
قبل  من  والدرا�سة  التنفيذ  قيد  هي 
اجلهات االقت�سادية و�سناديق الدعم 
لنكون اأمام م�ساريع اقت�سادية واعدة 

ا�صتعر�ض اآليات م�صاركة ال�صباب يف طرح امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة باملنطقة ال�صرقية 

منتدى ال�شارقة للتطوير ينظم لقاًء تعريفيًا الأع�شائه وع�شواته يف خورفكان
•• القاهرة-وام:

فازت االمارات برئا�سة املركز 
ال�سياحي  لييالإعييالم  العربي 
مر�سحني  مع  مناف�سة  بعد 
ميييييين ميييي�ييييسيييير واليييييي�ييييييسييييييودان 
املناعي  علي  ح�سني  وح�سل 
اأنباء  وكيييالييية  يف  اليي�ييسييحييفييي 
مركز  رئييييييي�يييس  االمييييييييييييارات 
االإمارات لالإعالم ال�سياحي 
عيييليييى كييييامييييل اال�يييييسيييييوات يف 
التي  االنيييتيييخيييابيييات  جييليي�ييسيية 
لي�سبح  بييياليييقييياهيييرة  جيييييرت 

رئييييييييي�ييييسييييا لييييلييييمييييركييييز ليييييدورتيييييه 
امللتقى  هام�س  على  االنتخاب  وجييرى  عييامييني.  ت�ستمر  التي  اجلييديييدة 
العربي اخلام�س لالإعالم ال�سياحي الذي نظمه املركز العربي لالإعالم 
فيه  و�سارك  امل�سرية  ال�سياحة  وزارة  مع  بالتعاون  بالقاهرة  ال�سياحي 
ميثلون خمتلف و�سائل االإعالم العربية املقروءة واملرئية  اإعالميا   48
خالد  امل�سريان  ال�سحافيان  وفييياز  عربية.  دولييية   17 ميين  وامل�سموعة 
خليل مبن�سب نائب الرئي�س وم�سطفى عبداملنعم اأمينا عاما فيما مت 
انتخاب ال�سعودي حممد املو�سى رئي�سا ملجل�س االأمناء وخالد عمر من 
اليمن م�سوؤول جلنة الفروع والهيئات ال�سياحية. و�سمت قائمة اأع�ساء 
ال�سودان  عبدالقادر  حممد  تون�س  اهلل  عطية  بن  ليلى  االإدارة  جمل�س 
اأحمد عليوة االأردن اأحمد حموي لبنان جا�سم الثبيت الكويت د. هدير 
�سلطان  م�سر  اأمييني  حممد  املييغييرب  اقليعي  عييادل  اجلييزائيير  عبدالقادر 
اليحيائي عمان اأحمد ال�سريف االإمارات ومن ال�سعودية خالد اآل دغيم 
عام  ال�سياحي  لالإعالم  العربي  املركز  وانطلق  العبدالكرمي.  وحممد 
يف ع�سويته  وي�سم  البينية  العربية  ال�سياحة  تن�سيط  بهدف   2008
العديد من االعالميني العرب املتخ�س�سني يف االقت�ساد وال�سياحة من 

جميع الدول العربية.
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وجه مبتابعة بطولت املناطق 

�شلطان بن �شخبوط يوؤكد اهتمام اآ�شيا ب�شطرجن النا�شئني

نهيان  اآل  زاييييد  بيين  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي 
بوذيب  قييرييية  اميي�ييس يف  االإمييييييارات، ع�سر  تيييراث 
الييعيياملييييية لييلييقييدرة مبييدييينيية اخلييتييم يف اأبييييو ظبي، 
العربية  اخليول  جمال  بطولة  مناف�سات  ختام 
االأ�ييسيييييليية الييثييالييثيية والييتييي ا�ييسييتييمييرت ثييالثيية ايام، 
واقيمت على هام�سها مناف�سات فئات الركوب، يف 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اطار فعاليات مهرجان 
زايد اآل نهيان الدويل ال�سابع للفرو�سية 2013  
وت�ستمر  االمييييييارات،  تيييراث  نيييادي  ينظمه  اليييذي 
حتى ال�ساد�س ع�سر من مار�س احلايل بالتعاون 
والتن�سيق مع جمعية االمارات للخيول العربية 
عدد  ومبيي�ييسيياركيية  للفرو�سية،  االميييييارات  واحتيييياد 
كبر من الفر�سان والفار�سات من دولة االإمارات 

اليوم  واأجيينييبييييية وخ�س�س  عييربييييية  بييلييدان  وعيييدة 
ختام مناف�سات جمال اخليول فئة الركوب ذكور 
واناث  اجتذبت فعاليات اليوم اخلتامي للبطولة 
م�ساركة متميزة على امل�ستويني النوعي والكمي، 
انتجته  مييا  افيي�ييسييل  ميين  نييخييبيية  فيييييه  تناف�ست  اذ 
باملنطقة،  اال�ييسيييييليية  الييعييربييييية  اخليييييول  مييرابييط 
قييوامييهييا 66 ميين اخليييييول الييعييربييييية االأ�ييسيييييليية ، 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  خيول  خاللها  تاألقت 
زايد اآل نهيان، يف مناف�سة قوية و�ساخنة عك�ست 
واكت�سحت  االإميييارات،  خيل  لروعة  الفتة  �سورة 
الدرجات  اأعييلييى  نالت  اذ  االوىل،  املييراكييز  معظم 
وا�ستح�سان  ت�سفيق  و�ييسييط  الييقييوي،  حل�سورها 
اأنغام  وقع  على  تتهادى  وهى  اجلمهور،  وتفاعل 
املو�سيقى يف فوا�سل ا�ستعرا�سية قمة يف االناقة 

والر�ساقة واجلمال والقوة ، التي متيز �سالالت 
اخليل العربية االأ�سيلة.

وقيييد تييابييع �ييسييمييوه ميين �ييسيياليية �ييسييلييطييان بيين زايد 
مراحل  جميع   ، بييوذيييب  يف  للفرو�سية  الييكييربى 
الييتيياأهيييييل، ثييم تيييوج �ييسييمييوه بييعييد ذليييك الفائزين 
جرت  التي  ا�ييسييواط  الثمانية  يف  االأوىل  باملراكز 
ميين فييئييات الييركييوب ذكيييور )الييفييحييول(، والركوب 
اإنييييياث )وغيييير فيييحيييول(، والييييركييييوب احليييير ذكور 
)الفحول(، والركوب احلر اناث )وغر فحول(، 
لالأطفال،  والييييركييييوب  لييليينييا�ييسييئييني،  والييييركييييوب 
واليييركيييوب بييالييلييبييا�ييس املييميييييز، واليييركيييوب املنحني 
والييتييي جيييرت كييلييهييا حتييت ا�يييسيييراف جليينيية حتكيم 
و�سايل  هيييويل،  اآين  ميين  كييل  �سمت  متخ�س�سة 
ريكل�سورث، وحددت اللجنة معاير الفوز لفئات 

الركوب من حيث تناغم الفار�س مع اجلواد من 
خالل اداء حركات  الهدب واخلبب  والتناغم يف 
ذلك مع ال�سكل واملظهر العام الرتكيبة للجواد 

العربي االأ�سيل .
�سلطان  �سالة  يف  اأقيمت  التي  الفعاليات  ح�سر 
احمد  بييوذيييب،  للفرو�سية يف  الييكييربى  زاييييد  بيين 
عبد الرازق رئي�س جمعية مربي اخليول العربية 
امل�سرية االأ�سيلة، و�سعادة علي عبداهلل الرميثي 
امليييديييير الييتيينييفيييييذي لييالأنيي�ييسييطيية وحميييميييد مهر 
للفرو�سية،  بوذيب  قرية  اإدارة  مدير  املييزروعييي 
ونخبة من ا�سحاب اال�سطبالت العامة واخلا�سة 
اخلليجي،  الييتييعيياون  جمييليي�ييس  ودول  اليييدولييية  يف 

وجمهور كبر من حمبي ريا�سة الفرو�سية .
واقت�سرت املناف�سة على 66 من اخليول العربية 

االأ�سيلة مت تق�سيمها على 8 فئات وجمموعات، 
بدعم للفئات الثمانية من �سمو ال�سيخة عزة بن 
نهيان، مالكة مربط فورتا  اآل  زايييد  بن  �سلطان 
ال�سن  �ييسييغييار  لييلييفيير�ييسييان  �ييسييمييوهييا  ميين  ت�سجيعا 

النا�سئني.

وت�صكر  بامل�صاركني  ترحب  العليا  اللجنة 
الإعلم 

رحييبييت الييلييجيينيية الييعييليييييا امليينييظييميية ملييهييرجييان �سمو 
للفرو�سية  نييهيييييان  ال  زاييييد  بيين  �سلطان  ال�سيخ 
مبالك وحمبي ريا�سة اخليل وامل�ساركني يف هذا 
املهرجان الدويل ال�سابع والذي تتوا�سل اأعماله 
بجاح م�ستمر بف�سل الدعم الكبر الذي يقدمه 

�سموه لريا�سة االباء واالجداد لالإرتقاء بها اىل 
اعلى امل�ستويات .

وقييالييت الييلييجيينيية: اإنيينييا يف نيييادي تيييراث االمييييارات 
املهرجان  راعييي  �سمو  ميين  مبا�سرة  وبتوجيهات 
ال�سيخ �سلطان بن زايد ال نهيان ممثل �ساحب 
اليي�ييسييمييو رئييي�يييس الييييدوليييية رئييييي�ييس اليييينييييادي، نعمل 
وبكافة  الفرو�سية  من  جنعل  ان  على  جاهدين 
يف  اال�سيلة  العربية  اخليول  وبخا�سة  انواعها، 
املكانة التي تليق بها �سواء على امل�ستوى املحلي او 
العربي او الدويل، واعربت اللجنة عن امنياتها 
اخليل  ومناف�سات  بعرو�س  اال�ستمتاع  للجميع 
وللمالك التوفيق، وتقدمت اللجنة بال�سكر اىل 
و�سائل االعالم املختلفة على اهتمامها وتغطيتها 
الناجحة لهذا احلدث الرتاثي العربي اال�سيل.

اأكييييد اليي�ييسيييييخ �ييسييلييطييان بييين خييليييييفيية بييين �سخبوط 
لل�سطرجن  االأ�ييسيييييوي  االحتييياد  رئي�س  نهيان  اآل 
، اإهييتييمييام اليييدول واالحتيييييادات االأ�ييسيييييوييية بو�سع 
وتنفيذ خطط وبرامج االهتمام بالنا�سئني وذلك 
يف اإطار اإ�سرتاتيجية االحتاد االأ�سيوي لالإهتمام 
بالقاعدة و�سمان التاألق والتواجد االأ�سيوي على 
للنا�سئني  الييعييامل  بييطييوالت  يف  التتويج  من�سات 
واليي�ييسييبيياب ولييهييذا حيير�ييسييت دولييية االإميييييارات على 
وال�سباب  للنا�سئني  الييعييامل  بييطييوالت  اإ�ست�سافة 
�سنة يف مدينة   18 8 حتى  ال�سنية من  للفئات 
العني خالل الفرتة من 17 حتى 29 من �سهر 
جمهورية  اإ�ست�سافة  وكذلك   2013 دي�سمرب 
ال�سباب  فييرق  اأوملبياد  لبطولة  ال�سعبية  ال�سني 
16 �سنة يف مدينة  ت�سوجن قييوجن  خالل  حتت 

الفرتة من 21 حتى 30 يوليو 2013 . 
واأعرب رئي�س االحتاد االأ�سيوي عن ثقته البالغة 
يف جناح االإمارات وال�سني يف ا�ست�سافة احلدثني 
تنظيميا  �سورة  اأف�سل  يف  واإخراجهما  العامليني 

وفنيا 
مييين نيياحييييية اأخيييييرى ، وجيييه اليي�ييسيييييخ �ييسييلييطييان بن 
االأ�سيوي  لييالحتيياد  الييعيياميية  االأمييانيية   ، �سخبوط 
بيياقييي بطوالت  تنظيم  اإ�ييسييتييكييمييال  مييتييابييعيية  نييحييو 
لبطولة  امليييوؤهيييلييية  اليي�ييسييبييع  االأ�يييسيييييييويييية  املييينييياطيييق 
ترم�سو  مدينة  يف  اإقامتها  املييقييرر  الييعييامل  كيياأ�ييس 
الرنويجية خالل �سهر اأغ�سط�س القادم ، موؤكدا 
بطوالت  كافة  تنظيم  من  االنتهاء  �سرورة  على 

واإر�سال  املقبل  مايو  �سهر  منت�سف  قبل  املناطق 
املوعد  اإىل االحتاد الدويل قبل  املتاأهلني  اأ�سماء 

املحدد. 
 ) االأ�ييسيييييان   ( الثالثة  االأ�سيوية  املنطقة  وكييانييت 
والفلبني  اأنييدونيي�ييسيييييا  هييى  دولييية   14 الييتييي ت�سم 
و�سنغافورة  وماليزيا  والو�ييس  وماكاو  ومنغوليا 

وميامنار  وكييوريييا  واليييييابييان  وكمبوديا  وبييرونيياي 
وتايالند وهوجن كوجن ، قد نظمت بطولتها يف 
مدينة تاجايتاي الفلبينية خالل ال�سهر املا�سي 
واأ�يييسيييفيييرت عييين تييياأهيييل كيييل مييين االأ�يييسيييتييياذ اليييدويل 
بلقب  الفائز  جنييوييين   �سن  الفيتنامي   الكبر 
بطل  حييل  بينما  نقطة   7.5 بر�سيد  البطولة 

املركز  يف  وي�سلي   �سو  الكبر   االأ�ييسييتيياذ  الفلبني 
الثاين بر�سيد ليتاأهل الالعبان لتمثيل منطقة 
الييعييامل ، ويف بطولة  االأ�ييسيييييان يف بييطييوليية كيياأ�ييس 
ال�سيدات فازت باللقب االأ�ستاذة الدولية الكبرة 
نقطة   6.5 بر�سيد  جنييوييين   اآن  الفيتنامية  

لتتاأهل اإىل كاأ�س العامل .

6 دول  اأما املنطقة االأ�سيوية الثانية التي ت�سم 
و�سريالنكا  وبييوتييان  وبنجالدي�س  باك�ستان  هييى 
بطولتها  نظمت  فقد   ، ونيبال  املالديف  وجييزر 
بنجالدي�س  العبو  �سيطر  حيث   ، �سريالنكا  يف 
بطولة  ففي   ، وال�سيدات  الرجال  بطولتي  على 
البنجايل   الكبر  الدويل  االأ�ستاذ  تاأهل  الرجال 
زيييور رحمان  بعد فييوزه بلقب البطولة بر�سيد 
7.5 نقطة ويف بطولة ال�سيدات تاأهلت االأ�ستاذة 

الدولية البنجالية  ليزا �ساميما .

منطقة  بطولة  قطر  ت�ست�سيف  اأن  املقرر  وميين 
اأ�سيوية  دوليية عربية   11 ت�سم  التي  اأ�سيا  غرب 
اإيييران وذلييك يف بداية �سهر مايو  اإىل  باالإ�سافة 
املنطقة  بطولة  فيجي  ت�ست�سيف  بينما  املقبل 
اليي�ييسيياد�ييسيية وتيي�ييسييتيي�ييسيييييف قييرغيييييز�ييسييتييان بطولة 
املنطقة الرابعة . وجتدر االإ�سارة اإىل اأن املنطقة 
االأ�سيوية اخلام�سة ت�سم دولة واحدة هي ال�سني 
التي  ال�سابعة  للمنطقة  بالن�سبة  االأميير  ونف�س   ،

ت�سم الهند فقط . 

                                                                            يف اإطار مهرجان �صموه الدويل ال�صابع للفرو�صية 2013 

خيول �شلطان بن زايد اآل نهيان اكت�شحت املراكز االأوىل يف مناف�شات جمال اخليول العربية االأ�شيلة و�شموه توج الفائزين 

على  ع�سر  الثالث  فييوزه  اللقب  ميامي هيت حامل  حقق 
98-91 �سمن  على ممفي�س غريزليزي  وجيياء  التوايل 

الدوري االمركي للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
�سيتي  اوكييالهييومييا  على  بتغلبه  بطال  تييوج  ميامي  وكييان 

4-1 يف الدور النهائي.
خ�سارة،   14 مقابل  فييوزا   42 اىل  ر�سيده  ميامي  رفييع 
حيييييث يييرتبييع عييلييى �ييسييدارة جمييمييوعيية اجليينييوب ال�سرقي 

بفارق �سا�سع عن اقرب مناف�سيه.
من جهته، لقي ممفي�س خ�سارته التا�سعة ع�سرة اذ يحتل 
الغربي خلف  ترتيب جمموعة اجلنوب  الثاين يف  املركز 

�سان انطونيو �سبرز.
و8 متريرات  نقطة  وايييد )22  دوايييين  ميين ميامي  بييرز 
حا�سمة( وليربون جيم�س )18 نقطة و8 متابعات و10 
 24( غا�سول  مييارك  ممفي�س  وميين  حا�سمة(،  متييريييرات 

نقطة و9 متابعات(.
وقال جيم�س ا�سعر بحالة جيدة لدى تنفيذ الرميات، كما 
انني العب بقوة وانوع كثرا من خالل الت�سديد من خارج 

القو�س، واآمل ان ا�ستمر على هذا املنوال .
ب�ساكرامنتو  ثقيلة  خ�سارة  �سبرز  انطونيو  �سان  واحلييق 
رافعا ر�سيده اىل   102-130 28 نقطة  بفارق  كينغز 

60 مييبيياراة، يف حني لقي مناف�سه خ�سارته  فييوزا يف   46
االربعني حيث يتذيل ترتيب جمموعة الهادىء.

غرين  وداين  نقطة(   16( بلر  ديييجييوان  للفائز  �سجل 
)15(، وللخا�سر ماركو�س ثورنتون )25 نقطة(.

وح�سم دنفر ناغت�س قمة جمموعة ال�سمال الغربي بفوزه 
على اوكالهوما �سيتي بفارق نقطتني 103-105.

يف  خ�سارة   22 مقابل  فييوزا   38 اىل  ر�سيده  دنفر  رفييع 
اوكالهوما  يت�سدرها  الييتييي  للمجموعة  الييثيياين  املييركييز 

.)16-42(
وللخا�سر  نقطة(،   35( ت�ساندلر  ويل�سون  للفائز  �سجل 

را�سل و�ستربوك )38 نقطة( وكيفن دورانت )25 نقطة 
و14 متابعة(.

ووريرز  �ستايت  غييولييدن  على  �سلتيك�س  بو�سطن  وتغلب 
و8  نقطة   26( بيير�ييس  بييول  االول  ميين  بييرز   .86-94
متابعات( وجف غرين )18 نقطة(، ومن الثاين �ستيفن 

كاري )25 نقطة(.
كما فاز نيويورك نيك�س على وا�سنطن ويزاردز 88-96 
بعد تاألق جنميه كارميلو انطوين )30 نقطة( وراميوند 
فيييييلييتييون )23(، يف حييني كيييان بييييراديل بيييييل االبييييرز لدى 

اخلا�سر )29 نقطة و11 متابعة(.

وحقق لو�س اجنلي�س كليربز مت�سدر جمموعة الهادىء 
فييييوزه الييثييالييث واالربيييعيييني وجيييياء عييلييى حيي�ييسيياب كليفالند 
كراوفورد  جييمييال  ليييالول  �سجل   89-105 كييافيياليييييرز 

)24 نقطة(، وللثاين ديون وايرتز )17 نقطة(.
ويف املباريات االخرى، فاز داال�س مافريك�س على بروكلني 
نت�س 98-90، ويوتا جاز على ت�سارلوت بوبكات�س 98-

68، وفينيك�س �سنز على اتالنتا هوك�س 92-87، ونيو 
وانديانا   ،95-100 بي�ستونز  ديييرتويييت  على  اورليانز 
بي�سرز على تورونتو رابتورز 93-81، وهيو�سنت روكت�س 

على اورالندو ماجيك 110-118.

الف�����وز الث����ال�����ث ع�ش������ر عل�����ى التوال�������ي ملي�������ام������ي 
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••العني- الفجر :

دعا ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان 
الريا�سية  الييعييني  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ر�سم  اإعيييادة  اإىل  الزعيم  جماهر  الييقييدم،  لكرة 
الكرة  لفريق  م�ساندتها  يف  االآ�ييسيييييوي  امل�سهد 
االأول خالل مباراته م�ساء اليوم اأمام اجلزيرة 
يف اجلولة الثامنة ع�سرة من دوري املحرتفني، 
موؤكداً اأن اجلماهر تعلم جيداً اأهمية املواجهة 
للفريق يف  تعنيه  ومييا  الييفييريييق اجلييييزراوي  مييع 

رحلته �سوب احلفاظ على لقب الدوري.
ويرتقب ال�سارع الريا�سي املواجهة املهمة التي 
جدول  خييريييطيية  عييلييى  املناف�سة  و�سعية  حتيييدد 
يف  للمحرتفني  ات�ساالت  دوري  بطولة  ترتيب 
املت�سدر  بني  جتمع  كونها  اخلام�سة،  ن�سختها 
وو�سيفه  نيييقيييطييية،   40 بيير�ييسيييييد  اليييعييييييينييياوي 

اجلزراوي 34 نقطة. 
واأعرب رئي�س �سركة نادي العني لكرة القدم عن 
ر�سم  على  العيناوية  اجلماهر  قييدرة  يف  ثقته 
ذات امل�سهد الذي اأبهر اجلميع يف �ستاد طحنون 

بن حممد االأربعاء املا�سي، واإعادته بعد غٍد، ال 
اأو�سكت،  قد  للدوري  احل�ساد  مرحلة  اأن  �سيما 
بييدخييول امليي�ييسييابييقيية يف مييراحييلييهييا الييهيياميية، التي 
حتتاج اإىل ت�سافر كل اجلهود وم�ساندة الفريق 

ليحقق حلمه وحلم جماهره.
اآل  وقيييال ال�سيخ عييبييداهلل بيين حممد بيين خييالييد 
امل�ساندة  عن  نتحدث  ونحن  يفوتنا  ال  نهيان: 
ال�سعودي يف  الهالل  اأمام  للفريق  اجلماهرية 
ن�سيد بجماهر  اأن  االآ�سيوية  م�ستهل مبارياته 
االإمارات قاطبة باختالف ميولها، فقد كان لها 

دور مقّدر مع جمهور العني خلف الفريق حتى 
غييال، و�سعه يف �سدارة  فييوز  متكن من حتقيق 
جمموعته، ومنحه قوة دافعة يف بداية امل�سوار.

اإدارة �سركة نادي العني  واأ�ساف رئي�س جمل�س 
لكرة القدم، اأن على جماهر الزعيم اأن تدرك 
اأن فار�سها ي�سارع يف اأربع جبهات، ويتطلع اإىل 
يعلم  الفريق  واأن  اأجلها،  بطولة من  اأكييرث من 
اأن  بعد  عديدة،  تتويج  ملن�سات  جماهره  �سوق 
وركيزة  حتييقييق،  فيما  االأوىل  ال�سر  كلمة  بيياتييت 

النجاح فيما يبني عليه الفريق للم�ستقبل.

وتابع قائاًل: جماهر العني لي�ست بحاجة اإىل 
دعوة لتكون خلف فريقها، لكنها فر�سة لن�سجل 
امييتيينييانيينييا لييوقييفييتييهييا وتييقييديييرنييا لييدعييمييهييا الذي 
االإماراتية،  الييكييرة  يف  ا�ستثنائية  حيياليية  ي�سجل 
�ييسييواء يف دوري  امليي�ييسييرة،  ويف هييذه املرحلة ميين 
املحرتفني اأو يف بقية البطوالت، علينا اأن نذكر 
منا،  الفريق  يحتاجه  ومييا  بواجباتنا،  بع�سنا 
الأننا جميعاً �سركاء يف املهمة، وبالن�سبة للفريق 
باعتبارها  للجماهر  ننظر  بييالييذات،  العيناوي 
اأ�سا�سية،  وركيييييييزة  الييتييفييوق  مييقييومييات  اأهييييم  ميين 

اأو  االإداري  اأو  الفني  دورهييا عن اجلهاز  يقل  ال 
الالعبني. واختتم ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن 
ا�ستثمار هذا  اإىل  الالعبني  خالد حديثه داعياً 
خا�سة  حيياليية  ي�سنع  اليييذي  اجلييميياهييري  الكنز 
وفيييرييييدة، نييابييعيية ميين ارتييبيياط قيييوي مييتيياأ�ييسييل يف 
جذور العني، موؤكداً اأن الفريق يقف على اأبواب 
مرحلة تاريخية، وبيده ا�ستعادة نا�سية االأجماد 
التي كان اأول من �سطرها وتناديه ال�ستعادتها، 
يطاولهم  لن  من�سة  على  جماهره  مع  ليقف 

عليها اأحد.

•• دبي-الفجر : 

ميينييال جعرور  اليييدكيييتيييورة  بييحيي�ييسييور 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االمارات 
ملتالزمة داون باالإنابة وال�سيد اأحمد 
للتطوع  دبييي  مييركييز  مييدييير  البخيت 
يف  اخييتييتييمييت  املييجييتييمييع  تنمية  بهيئة 
الييي�يييسيييالييية اليييرييييا�يييسييييييية مبيييركيييز دبي 
رائع  وبحفل  ام�س  املعاقني  لتاأهيل 
لفت انتباه اجلميع فعاليات البطولة 
لذوي  للبوت�سي  ال�ساد�سة  ال�سنوية 
متالزمة داون، التي نظمتها جمعية 
برعاية  داون  ملييتييالزميية  االإمييييييييارات 
84 العباً  تريدرز ومب�ساركة  فندق 
20 مركزاً حكومياً  والعبة ميثلون 
وخا�ساً لرعاية وتاأهيل ذوي االعاقة 

بالدولة .
�سمن  الييييبييييطييييوليييية  هيييييييذه  وتييييييياأتيييييييي 
اللجنة  الأنيي�ييسييطيية  اليييعيييام  الييربنييامييج 
ي�سرف  والتى  باجلمعية  الريا�سية 
عطوان  حميييميييود  االأ�ييييسييييتيييياذ  عييليييييهييا 
بجمعية  الريا�سية  اللجنة  رئي�س 
االإمارات ملتالزمة داون مدرب فريق 

البوت�سي.
رئي�س  جيييعيييرور  مييينيييال  د.  ووجيييهيييت 
ال�سكر  بييياالإنيييابييية  االإدارة  جمييليي�ييس 
�ساركت  التى  املييراكييز  لكل  والتقدير 
و�يييسيييكيييرت مركز  الييبييطييوليية  هييييذه  يف 
ا�ست�سافة  املعاقني على  لتاأهيل  دبي 
تريدرز  فندق  �سكرت  كما  البطولة 
على  الييثيياين  للعام  ورعييايييتييه  لدعمه 
التوايل للبطولة واهتمامه بريا�سة 
ذوي االإعاقة، وموؤ�س�سة دبي خلدمات 
اال�ييسييعيياف حليي�ييسييورهييا كييل بطوالت 
كما  اجلمعية  وفييعيياليييييات  البوت�سي 
ثمنت م�ساركة املتطوعني من مركز 
دبي للتطوع اأي�ساً للعام الثاين على 
التوايل والذين �سعوا وحر�سوا على 
اأجل  من  البطولة  هييذه  يف  امل�ساركة 
الفائزين  جميع  وهيينيياأت  اجنيياحييهييا. 
وكافة امل�ساركني يف البطولة والذين 
تعك�س  رائيييعييية  ميي�ييسييتييويييات  اأظييييهييييروا 
قدراتهم  واإىل  لهم  املميز  امل�ستوى 
املحافل  يف  الييييدوليييية  متييثيييييل  عيييليييى 

الدولية.
واأعيييييربيييييت الييييدكييييتييييورة جييييعييييرور عن 

املنظمة  للجنة  وامييتيينييانييهييا  �سكرها 
لييلييبييطييوليية بييرئييا�ييسيية اليي�ييسيييييد حممود 
الريا�سية  الييلييجيينيية  رئييييي�ييس  عييطييوان 
داون  ملييتييالزميية  االإمييييييارات  بجمعية 
ح�سن  على  البوت�سي  فييريييق  ميييدرب 
التنظيم وجميع و�سائل االإعالم وكل 

من �ساهم يف اجناح البطولة.
مناف�سات  نيييهيييايييية  خييييتييييام  وعييييقييييب 
على  امليداليات  تييوزيييع  مت  البطولة 
واليييذي  االأوىل  بيياملييراكييز  الييفييائييزييين 
ح�سره اأع�ساء جمل�س اإدارة جمعية 
كييياًل من  داون  ملييتييالزميية  االإميييييييارات 
ال�سر  اأمييني  ال�سايف  اأ�سامة  املهند�س 
العام واالأ�ستاذة نوال نا�سر عبد اهلل 
اآل نا�سر املدير املايل وال�سيد حممد 
عبد اهلل الدبل ع�سو جمل�س االإدارة 
نائبة  طلعت  على  حيينييان  واال�ييسييتيياذة 
مديرة مركز دبي للمعاقني واأولياء 
من  كبر  وجمهور  الالعبني  اأميييور 
هذه  وم�سجعي  الييفييئيية  هيييذه  حمييبييي 

اللعبة.
عطوان  حميييميييود  االأ�ييييسييييتيييياذ  وقييييييال 
بجمعية  الريا�سية  اللجنة  رئي�س 

االإمارات ملتالزمة داون مدرب فريق 
الكبرة  امل�ساركة  تيياأتييي   : البوت�سي 
لهذا  الييبييطييوليية  هيييذه  �سهدتها  الييتييي 
اليييعيييام مييين قييبييل املييييراكييييز واالأنييييدييييية 
من  املنا�سبة  االأجيييواء  توفر  نتيجة 
قبل جمعية االإمارات ملتالزمة داون 
الإقامة البطولة وقد �سارك يف العام 
55 العييب والعييبيية ويف هذا  املا�سي 

العام �سارك 84 العب والعبة.
�سهدت  البطولة  اأن  واو�سح عطوان 
تناف�ساً قوياً بني الالعبني امل�ساركني 
االأوىل،  املييييراكييييز  عيييليييى  لييلييحيي�ييسييول 
وقيييد قييامييت جليينيية احلييكييام بتحكيم 
اعتمدت  والييتييي  البطولة  مناف�سات 

اللعب بنظام الفردي.
البطولة  ميينييافيي�ييسييات  نييتييائييج  وجيييياءت 
كالتايل: املجموعة االأوىل اإناث فئه 
الالعبه  ح�سلت  �ييسيينيية:   15  -12
نيييييادي الثقة  ا�ييسييمييهييان حمييمييد مييين 
االأول،واميان  املركز  على  للمعاقني 
عيييييييييييالوي مييييييين مييييييركييييييز الييييفييييجييييرة 
للمعاقني على املركز الثاين، واأ�سماء 
عبيد من مركز دبي للمعاقني على 

املركز الثالث ، ويف املجموعة الثانية 
ح�سلت  �ييسيينيية   15  -12 فييئييه  اإنيييياث 
عييائيي�ييسيية �ييسيياهييني عييلييى املييركييز االأول 
و�سم�سه  للمعاقني  دبيييي  مييركييز  ميين 
دبيييي للمعاقني  حييمييدان ميين مييركييز 
رمييثيياء ليالنكا  الييثيياين،  املييركييز  على 
ميييين نييييييادي اليييثيييقييية لييلييمييعيياقييني على 
االأوىل  اأمااملجموعة   ، الثالث  املركز 
ذكور فئه 12- 15 �سنة ح�سل على 
مركز  من  عبيد  نييواف  االأول  املركز 
الكعبي  اهلل  عييبييد  لييلييمييعيياقييني،  دبييييي 
على املركز الثاين من مركز النجاح 
للمعاقني، عبد اهلل عادل احلاج على 
االمارات  جمعية  من  الثالث  املركز 
ملتالزمة  االمييييييارات  داون  ملييتييالزميية 
ذكور  الثانية  املجموعة  ويف   ، داون 
�سالح  �سنة:ح�سل   15  -12 فييئييه 
نادي  ميين  االأول  املييركييز  امليييري على 
اأبيييييييو ظيييبيييي ليييليييميييعييياقيييني، عيييبيييد اهلل 
ال�سارقة  مدينة  من  رم�سان  جا�سم 
للخدمات فرغ خورفكان على املركز 
اليييثييياين، خميييتيييار عيييبيييدي مييين مركز 
النجاح للمعاقني على املركز الثالث ، 

ويف املجموعة الثالثة ذكور فئه 12- 
االأول  املييركييز  على  ح�سل  �سنة   15
على ال�سويدي من جمعية االمارات 
ملتالزمة داون ح�سن على يون�س على 
املركز الثاين من مركز راأ�س اخليمة 
على  ال�سطوف  حممد   ، للمعاقني 
ال�سارقة  مدينة  ميين  الثالث  املييركييز 
للخدمات فرع الذيد ، ويف املجموعة 
االأوىل اناث فئه 16 �سنة فما فوق: 
املركز  على  الفوبي  فاطمة  ح�سلت 
االأول من مركز دبا الفجرة ، ميثاء 
النور من مركز دبي للمعاقني  عبد 
النجاح  ميييركيييز  مييين  خييليييييل  هييييدى   ،
املجموعة  الييثييالييث، ويف  املييركييز  عييلييى 
الثانية اناث فئه 16 �سنة فما فوق: 
ح�سلت مرمي احلو�سني على املركز 
اأبو ظبي للمعاقني،  االأول من نادي 
فييياطيييمييية جيييميييعيييه مييييين مييييركييييز دبيييي 
رمي  الييثيياين،  املييركييز  على  للمعاقني 
املرو�س املركز الثالث من مركز راأ�س 
املجموعة  لييلييمييعيياقييني.ويف  اخليييييميية 
الثالثة اناث فئه 16 �سنة فما فوق: 
على  زييييودي  حممد  العنود  ح�سلت 

خورفكان  نييييادي  مييين  االأول  امليييركيييز 
الثاين  املركز  نابت  رمي   ، للمعاقني 
فرع  للخدمات  ال�سارقة  مدينة  من 
الذيد ، مرمي بو عتابة املركز الثالث 
للمعاقني  اخليمة  راأ�يييس  مييركييز  ميين 
فئه  ذكييييور  االأوىل  املييجييمييوعيية  .ويف 
عي�سى  ح�سل  فيييوق:  فييمييا  �سنة   16
االأول من  املركز  الغفلي على  �سعيد 
مركز العني للمعاقني، �سعود ح�سني 
املييييرزوقييييي عييلييى امليييركيييز اليييثييياين من 
عثمان  عادل  للمعاقني،  العني  نادي 
االمارات  جمعية  من  الثالث  املركز 
ملتالزمة داون .ويف املجموعة الثانية 
ذكور فئه 16 �سنة فما فوق: ح�سل 
اليييالعيييب خييالييد الييعييلييوي مييين مركز 
االأول  املركز  على  للمعاقني  النجاح 
الفجرة  دبييا  مييركييز  ح�سن  عي�سى   ،
، �سيف  للمعاقني على املركز الثاين 

من  مكرر  الثاين  املركز  على  الدبل 
 ، داون  ملييتييالزميية  االميييييارات  جمعية 
خالد مطر من مركز الفجرة على 
الثالثة  املجموعة  الثالث.ويف  املركز 
ذكور فئه 16 �سنة فما فوق: احمد 
للمعاقني  دبييي  مركز  من  ا�سماعيل 
اأحييمييد عييبييد اهلل  املييركييز االأول،  عييلييى 
الييثييقيية للمعاقني  نييييادي  مييين  جييمييعييه 
عييلييى املييركييز اليييثييياين، حمييمييد �سالح 
ميييين نييييييادي اليييعيييني لييلييمييعيياقييني على 
املركز الثالث ، ويف املجموعة الرابعة 
فييوق: عبد  �سنة فما   16 فئه  ذكييور 
الثقة  نيييادي  ميين  �سبيح  حممد  اهلل 
للمعاقني على املركز االأول عبد اهلل 
اخليمة  راأ�ييس  الغني من مركز  عبد 
عمر  الييثيياين،  املييركييز  على  للمعاقني 
ال�سارقة  مدينة  ميين  الليلي  جمعه 
لييلييخييدمييات فيييرع الييذيييد عييلييى املركز 

قمة مرتقبة بني العني واجلزيرة يف القطارة لل�صباق على اللقب 

عبداهلل بن حممد : ثقتنا كبرية يف اجلماهري العيناوية مل�شاندة الالعبني 

بح�صور قيادات متلزمة دوان وتنمية املجتمع وبرعاية تريدرز

خت���ام رائ���ع لبط��ول���ة البوت���ش����ي ال�شنوي����ة ال�ش����اد�ش���ة ل�����ذوي مت������الزمة داون
�صارك بها 84 لعبًا من 20 مركزًا لرعاية ذوي الإعاقة 

براونلي،  األي�سر  الربيطاين  حطم 
امليييييدالييييية الييذهييبييييية يف لندن  حييامييل 
امل�سار  على  القيا�سي  الرقم   2012
الدولية  اأبوظبي  بطولة  يف  الق�سر 
له  فوز  اأول  انتزع  حيث  للرتايثلون، 
منذ االألعاب االأوملبية ال�سيف املا�سي، 
الريا�سية  م�ساركاته  اأوىل  يف  وذلييك 
واكت�سى  العربي.  اخلليج  منطقة  يف 
براونلي، البالغ من العمر 24 عاماً، 
والقادم من يورك�ساير، مظهر البطل 
ارتدى  حيث  اأبييوظييبييي،  يف  احلقيقي 
الربيطاين.  الييوطيينييي  الييعييلييم  األيييييوان 
ال�ستاء  اأم�سى معظم ف�سل  اأن  وبعد 
يف التدريبات الريا�سية بغية التاأقلم 
تلك  اأتيييت  احليييار،  اخلليج  مييع طق�س 
اجلهود اأُكلها لبطل االحتاد االأوروبي 
القوة  �سباق  اأنهى  حيث  للرتايثلون 
 111.5 طيييوليييه  اليييبييياليييغ  اليي�ييسييرفيية 
و18  دقيقة  و20  �ساعات   3 يف  كلم 
29 ثييانييييية عن  بيييي  ثييانييييية مييتييقييدميياً 
الرقم القيا�سي ال�سابق، الذي حققه 
اليييهيييولييينيييدي جيييييان فيييييان بيييركيييل عام 
براونلي،  ميي�ييسيياركيية  وتيياأتييي   .2010
الييييذي اعيييتييياد خييو�ييس امليينييافيي�ييسيية على 
االأوملبية،  االألعاب  يف  اأق�سر  م�سافات 
بغية  الييعييام  هييذا  اأبييوظييبييي  يف بطولة 

عرب  كما  التناف�سية،  اآفيياقييه  تو�سيع 
امل�سجعني  الآالف  البالغ  امتنانه  عن 
اليييذيييين كيييانيييوا يييانييتييظيياره عيينييد خط 
النهاية. وقال براونلي، الذي �سيكون 
وا�ييسييعيية يف جمتمع  اأ�ييييسييييداء  ليييفيييوزه 
الرتايثلون: ميثل هذا ال�سباق بداية 
رائعة يف طريقي اإىل خو�س �سباقات 
امل�ساركة  اأود  واأنيييا  اأطييييول،  مب�سافات 
ال�سباقات،  هييييذه  مييثييل  مييين  بيياملييزيييد 
ولكن تركيزي ين�سب االآن على حلبة 
اأن  االحتاد الدويل للرتايثلون. واأود 
اأعرب عن جزيل �سكري للدعم الكبر 
كان  فقد  اجلميع،  من  تلقيته  الييذي 
ذليييك رائيييعييياً، كييمييا اأمتيينييى حييظيياً طيباً 
اأن يتمكنوا  واآمل  املت�سابقني،  جلميع 
اأخرى.   مرة  ال�سباق  يف  امل�ساركة  من 
اأم�سى  ا�ستعداداته لل�سباق،  يف �سياق 
العني، حيث  براونلي وقتاً يف مدينة 
اخل�سبة  الييواحييات  يف  بتدريباته  قييام 
واملييي�يييسييياحيييات امليييفيييتيييوحييية اليييتيييي متيز 
املعقل الرتاثي الإمارة اأبوظبي. وكان 
النجم  اأداء  عييلييى  وا�ييسييحيياً  ذليييك  اأثييير 
الييربيييطيياين يف ييييوم اليي�ييسييبيياق، حيث 
االفتتاحية،  ال�سباحة  م�سافة  اأنييهييى 
بييحيياليية مريحة  كييلييم   1.5 والييبييالييغيية 

�ساعدته يف حتقيق الفوز بال�سباق. 

الييذي يبلغ  الييدراجييات،  اأمييا يف �سباق 
100 كلم، وهي م�سافة تفوق بكثر 
ميييا اعيييتييياده الييريييا�ييسييي اليي�ييسيياب، فقد 
�سيكون  اأنييييه  الييريييا�ييسيية  خييييرباء  راأى 
بالن�سبة  ال�سباق  من  احلا�سم  الق�سم 
لييرباونييلييي، وذلييييك مييا ثييبييتييت �سحته 
بالفعل فبعد اأن قام بانعطافة خاطئة 
بييراونييلييي مركز  احلييلييبيية، خ�سر  عييلييى 
�سيزار  الهولندي  ل�سالح  اليي�ييسييدارة 
بيلو الذي فاز ب�سباق امل�سار الق�سر 
يف بطولة اأبوظبي عام 2011. ومع 
ال�سباق،  ميين  االأخيييير  دخيييول اجليييزء 
كلم،   10 مل�سافة  اجلييري  م�سار  وهييو 
الثاين.  املييركييز  يحتل  بييراونييلييي  كيييان 
من  كبر  بييقييدر  احتفاظه  بعد  لكنه 
الدراجات، كانت  �سباق  طاقته خالل 
بادية  واالإ�يييسيييرار  الت�سميم  مظاهر 
عييلييى وجيييهيييه خييييالل اجليييييزء االأخيييير 
االآالف من  ال�سباق. ومييع وجييود  من 
الفتى  اأنييهييى  لييه،  يهتفون  امل�سجعني 
�سريعة  بييخييطييى  اليي�ييسييبيياق  اليييذهيييبيييي 
حققت له فوزاً م�ستحقاً للقبه االأول 
و�سوله  ولييدى  املتميزة.  البطولة  يف 
براونلي  قييييال  الييليينييهيياييية،  خيييط  اإىل 
ميييازحييياً: كيينييت اأ�ييسييبييح بيي�ييسييرعيية كبرة 
اليييبيييدايييية، واأقييييييدم اعييييتييييذاري لكل  يف 

ركلته  قييد  اأكييييون  اأن  ميييكيين  مت�سابق 
اأثيينيياء ذلييييك.   كيييان �ييسييبيياق الدراجات 
على  عالمة  راأيييت  لقد  و�ساقاً  �سعباً 
ت�سر  اأنها  وظننت  الييدراجييات،  حلبة 
ولكني  اأذهييييييب،  اأن  يييجييب  حيييييث  اإىل 
اأدركت اأنني مررت من هناك بالفعل 
اأن  حيياولييت  احللبة.  اإىل  عييودتييي  بعد 
�سريعة، ورغم  بييوتييرة  ذلييك  اأعييو�ييس 
اأنييييه مل يييكيين ليييدي فييكييرة عيين كيفية 
تن�سيق �سباق مل�سافة 100 كلم، فقد 
اأبليت جيداً يف ال�سباق.   لقد �سعرت 
النهاية،  ميين  اقيييرتابيييي  مييع  بييالييتييعييب 
كثراً  ال�سغط  عييلييي  يييكيين  مل  ولييكيين 
جيداً  اأمييييراً  ذلييك  وكيييان  نف�سي،  على 

مييع بييدء درجيييات احليييرارة باالرتفاع. 
درجة  تييكييون  اأن  للعجب  املييثيير  وميين 
حيت  يف  موطني،  يف  �سفراً  احليييرارة 
تييقييرتب ميين الييثييالثييني درجييية مئوية 
ال�ساعات  ال�سباق انطلق يف  هنا، لكن 
امليييبيييكيييرة ميييين الييي�يييسيييبييياح، لييييذلييييك مل 
املرتبة  بيلو يف  وحيييل  كيييثيييراً.   اأعييييان 
الييثييانييييية، بييفييارق اأكيييرث ميين 5 دقائق 
عيين بييراونييلييي، يف حييني حييل الرو�سي 
واأنهى  ثالثاً.  بريوخانوف  األك�ساندر 
يف  ال�سباق  نييور  عمر  امل�سري  النجم 
اأعيييليييى مرتبة  امليييركيييز اليي�ييسييابييع، وهيييي 
ال�سباق.  يف  عييربييي  ريييا�ييسييي  يحققها 
للحدث،  امليينييظييميية  اجلييهيية  واأعييييربييييت 

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، عن 
�سيمثل  بييروانييلييي  فييوز  بييياأن  اعتقادها 
الرتايثلون  لريا�سيي  كبراً  اإلهاماً 
املحليني، وعن اأملها بروؤية املزيد من 
االأطفال ينخرطون يف هذه الريا�سة 
يف اأعقاب هذا الفوز.  من جهته قال 
في�سل ال�سيخ، مدير مكتب الفعاليات 
يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة: 
وقد  فعاًل،  براونلي بطل حقيقي  اإن 
حقق الييعييديييد ميين االإجنييييازات خالل 
هييييذا االأ�يييسيييبيييوع، حيييييث األيييهيييم اجليل 
امل�ستقبلي من الريا�سيني للم�ساركة 
يف هذه الريا�سة واعتماد منط حياة 

اأكرث �سحة. 

البطل الأوملبي الذهبي براونلي ي�صطع جنمه يف اأبوظبي

جنم االألعاب االأوملبية يف لندن 2012 يحطم الرقم القيا�شي ويحقق الفوز على امل�شار الق�شري يف بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون

ينطلق يف الييثيياميينيية واليينيي�ييسييف ميي�ييسيياء اليييييوم االحيييد عييلييى مالعب 
فندق ق�سر االمارات دوري وزارة �سوؤون الرئا�سة لكرة القدم لعام 
3-31 مار�س اجليياري، و�سط  الفرتة  الييذي يقام خالل   2013
م�ساركة ثمانية فرق متثل قطاعات الوزارة واجلهات التابعة لها 
التعاون  اتفاقية  يف  الريا�سية  واالن�سطة  الربامج  �سمن  وذلك   ،

وال�سراكة بني الوزارة وجمل�س ابوظبي الريا�سي . 
وحر�ست اللجنة الريا�سية يف وزارة �سوؤون الرئا�سة على تق�سيم 
الفريق امل�ساركة اىل جمموعتني يف قرعة ر�سمية ح�سرها �سعادة 
رئي�س  احلكومي  التن�سيق  لقطاع  اليييوزارة  وكيل  العامري  را�سد 
اللجنة الريا�سية وفهد علي ال�سام�سي مدير الت�سويق واالت�سال 
يف جمل�س ابوظبي الريا�سي وممثلي الفرق امل�ساركة يف مناف�سات 
اتفاقية  امل�سابقات الريا�سية يف  الييدوري الذي يقام �سمن اجندة 

ال�سراكات  لتحقيق  واليي�ييسيياعييييية  واملييجييليي�ييس  اليييييوزارة  بييني  الييتييعيياون 
احلكومية يف املجال الريا�سي والعمل على ن�سر الوعي الريا�سي 
واليي�ييسييعييي لتفعيل  املييجييتييمييع  �ييسييرائييح  �ييسييفييوف خمتلف  الييثييقييايف يف 
وتعزيز  الرئا�سة  �ييسييوؤون  وزارة  جمتمع  يف  الريا�سية  االن�سطة 
الروابط وال�سداقات ودعم التوا�سل االجتماعي بني فرق الوزارة 
واملوؤ�س�سات التابعة لها بجانب احلر�س على رعاية ودعم املواهب 
والقدرات التي ت�سمها الفرق امل�ساركة . و�سمت املجموعة االوىل 
يف دوري وزارة �سوؤون الرئا�سة فرق :) اخلالدية ، �سر بني يا�س 
 ، البطني   (: فييرق  الثانية  �سمت  فيما   ) يا�س  بني   ، ال�سعديات   ،
دا�س ، ليوا ، اليا�سات ( ، كما خ�س�ست اللجنة الريا�سية يف وزارة 
�سوؤون الرئا�سة جوائز قيمة للفرق الفائزة باملراكز الثالثة االوىل 
العب  واف�سل  البطولة  هييداف  جييوائييز  بجانب  اليييدوري  ختام  يف 

واف�سل حار�س . وجتري اليوم على مالعب فندق ق�سر االمارات 
اربع مباريات يف مناف�سات اجلولة االوىل للدوري ، حيث يلتقي يف 
املجموعة االوىل فريق اخلالدية بفريق �سر بني يا�س ، يف حني 
الثانية  املجموعة  ويف   ، يا�س  بني  فريق  ال�سعديات  فريق  يواجه 

يالعب البطني فريق دا�س ويلتقي ليوا مع اليا�سات.
�سددت على  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  الريا�سية يف  اللجنة  بان  علما 
�سرورة ت�سمية الفرق امل�ساركة باأ�سماء املدن واملناطق املختلفة يف 
امارة ابوظبي يف بادرة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية وتر�سيخها 
املناطق  تلك  بقيمة  االعييتييزاز  بجانب  املجتمع  �سرائح  �سفوف  يف 
باملوروث  وال�سعي لالحتفاظ  ابوظبي  الكبر يف جمتمع  ودورهييا 
التاريخي لتلك املدن وابرازها يف املنا�سبات الريا�سية واالجتماعية 

تثمينا وتقديرا الأدوارها الوطنية الرائدة .

اليوم.. انطالق دوري وزارة �شوؤون الرئا�شة لكرة القدم 2013 

اعالن تغيري ا�سم
انا املدعو/ �سليل يون�س كوتي حامل جواز ال�سفر الهندي رقم

 )K7423354( ال�سادر يف امارة ابوظبي يف يوم 20١2/8/6 اأعلن ان 
ابني املدعو/ با�سم احمد حامل جواز ال�سفر الهندي رقم 

يون�س كوتي  يف  �سليل  والييده  دائييم يف منزل  )G7358616(  مقيم 
الييهيينييد حتيييت عييينيييوان: كيييييارور فيييييد، كييونيييييكييودا  ب. و حمييافيية كولالم 
العنوان احلييايل: �سندوق بريد  انه حاليا مقيم يف  كيظريالم. واعلن 
767827 ابوظبي االمارات العربية املتحدة لكونه ابني اال�سغر لذلك 

قمت بتغير ا�سم ابني من با�سم احمد اىل با�صم احمد �صليل.

اعـــالن تغيري ا�سما 
انييييييييا  ليييييييجيييو االبييييييييييييييييادان   هندي 
اجليينيي�ييسييييية  واحييييمييييل جييييييواز �سفر 
يف  وارغيييب   )F1673693( رقييم 
ليجو   انيييييمييارى  ابنتي  ا�سم  تغير 
هندية    )Anemary Liju(
رقم  �سفر  جييواز  وحتمل  اجلن�سية 
انيمارى  مييين   )G7962144(

ليجو اىل امنارى ليجو 
)Annmary Liju( وهذا للعلم.       
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الوطني  امليينييتييخييب  الجنييييياز  تييثييمييييينيياً 
لييكييرة اليييقيييدم واليييفيييوز الييكييبيير الذي 
الزميل  اأهييدى  اخلليج  بكا�س  حققه 
حميييميييد اجليييييوكييييير كيييتيييابيييه اجليييدييييد 
الييييذي يييحييمييل اإ�يييسيييم )فيييرحييية وطن( 
ال�سحفية  االعالمية  ال�ساحة   ايل 
رحلة  اخلليج  كاأ�س  االول  كتابه  بعد 
موؤكدا  الريا�سية  املكتبة  اىل  العمر 
ليعلن عن  التوقيت  هييذا  اإخييتييار  اأنييه 
تيييقيييدييييرا لالجناز  اليييكيييتييياب  تييد�ييسييني 
الفوز  الوطني  املنتخب  الييذي حققه 
بييكييا�ييس اخلييليييييج لييلييمييرة الييثييانييييية يف 
تاريخ م�ساركاته منذ عام 72 وياأتي 
احتفالنا  اطييار  يف  اجلديد  اال�ييسييدار 
بييبييطييل اخلييليييييج واليييييذي اخييتييتييم قبل 
حييويل �سهر وعييدة ايييام .ويييعييد كتاب 
يييوثييق لتاريخ  فييرحيية وطييين واليييييذي 
املنتخب الوطني وحفالت ال�ستقبال 
الر�سمية التي حظي بها املنتخب بعد 
البحرين  املظفرة من مملكة  العودة 
املنتخب  لق�سة  �سرد  اىل  باال�سافة 
الذهبي بكل مراحله التطويرية بدا 
توج  حتى  نالها  التي  البطوالت  من 
بجانب  طويل  بييجييدارة  بطال  نف�سه 
اخلليج  بطوالت  يف  االبي�س  جتربة 
 1972 عييام  الثانية  البطولة  منذ 
 2013 االأخييرة يف  الريا�س وحتى 
بالبحرين حيث �سهد تفوق املنتخب 

فنيا .
ال�سيخ  معايل  الكتاب  مقدة  ويكتب 
نييهيييييان وزير  بييين ميييبيييارك ال  نييهيييييان 
اأن  كثراً  )ي�سعدين  العايل  التعليم 
املتميز  فرحة  االإ�ييسييدار  اأ�ستهّل هذا 
 ، والييفييرحيية  التهنئة  بتجديد  وطييين  
 ، بيياالإمييارات  الوطني  منتخبنا  بفوز 
الوطن  اأر�يييس  اإىل  الظافرة  وعييودتييه 
الذي   ، اخلليج  كيياأ�ييس  معه  حيياميياًل   ،
مُيثل اإجنازاً ريا�سياً كبراً ، نعتز به 
جميعاً ونفتخر ، الأنه يف واقع االأمر ، 
جت�سيٌد حي لالمتياز والتفوق ، الذي 
حتققه دولتنا احلبيبة با�ستمرار ، يف 

كل امليادين وخمتلف املجاالت .
االأخ  دور  اليي�ييسييييياق  هيييذا  اأنيي�ييسييى يف  ال 
الييفييا�ييسييل حمييمييد اجليييوكييير ، اليييذي 
ياأخذ املبادرة دائماً يف ر�سد مثل هذه 
املنا�سبات ال�سعيدة واالإجنازات املهمة 

الربرة  والأبنائها   ، املباركة  لدولتنا 
. وقييد �سبق واأ�ييسييدر من  واملخل�سني 
 ، عمر  رحييليية   : اخلليج  كيياأ�ييس   : قبل 
اأي�ساً  له  تقدمي  بكتابة  �سُرفت  وقييد 

يف حينه .
يييعييجييبيينييي يف حمييمييد اجليييوكييير ، اأنيييه 
 ، واأ�سدقها  العناوين  اأجييمييل  يختار 
باملوقف واحلدث  اإيحاًء  واأكرثها  بل 
، يف مثل هذه االإ�سدارات وال�سجالت 
الريا�سية  االإجنيييازات  عن   ، احلافلة 
االإمارات  الأبيينيياء   ، والرائعة  الباهرة 
يرفعون  الييييذييييين  هيييييييوؤالء  اليييغيييالييييييية 
، حيث عييّودونييا على  روؤو�ييسيينييا دائييميياً 
اإحراز الن�سر والفوز ، وكل ما نتمناه 
اأن ُينعم اهلل عليهم دائماً وبا�ستمرار ، 
بالفوز والنجاح : لقاء ما يبذلون من 
جهود يف التدريب ، وما يحملون من 
اإ�سرار على حتقيق االأهداف ، وعزٍم 
على متثيل الدولة باإخال�س و�سرف 
به  يتميزون  مييا  لكل   ، وكييذلييك  بييل   ،
 ، الرفيعة  الريا�سية  االأخييييالق  ميين 
وال�سعي  بالنف�س،  الثقة  جانب  اإىل 
االأكيد اإىل اإحراز الفوز ، ويف خمتلف 

املهرجانات .
لنا بهم  ، وهنيئاً  لهم بفوزهم  هنيئاً 
االإمييييارات عاليًة  رايييية  ، ودومييياً تظل 
اأطيل كثراً  . لن  خفاقًة وبا�ستمرار 
يف هذا التقدمي ، كي ال اأفّوت الفر�سة 
االإقبال على  الكرمي يف  القارئ  على 
وقيييراءة   ، وت�سّفحه  االإ�يييسيييدار،  هيييذا 
كييّل مييا فيه ، حيث جيياء هييذه امليييّرة ، 
لي�ستمل على واحد وع�سرين ف�ساًل 
بعنوان   االأول  الييفيي�ييسييل  يفتتحها   ،
رجال خليفة  ، وهو الف�سل اخلا�س 
ب�ساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بييين 
حفظه اهلل ويتم تخ�سي�س الف�سلنينْ 
ال�سمو  ل�ساحب  اأحدهما   : التالينينْ 
 ، مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س   ، الدولة  رئي�س  نائب 
الوزراء ، حاكم دبي رعاه اهلل واالأخر 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأول  للفريق 
، ويل  نييهيييييان  اآل  زاييييييد  بييين  حمييمييد 
عهد اأبوظبي ، ونائب القائد االأعلى 

للقوات امل�سلحة .
وي�ستمر الكتاب بعد ذلك ، ليخ�س�س 

ال�سمو  الأ�ييسييحيياب   ، اخييييرى  فيي�ييسييول 
االأعلى  املييجييليي�ييس  اأعيي�ييسيياء   ، اليي�ييسيييييوخ 
اهلل  اأدام  االإميييييييارات  حييكييام  ليييالحتييياد 
املوؤلف  اإن  وال�سعادة  ال�سحة  عليهم 
يف ذلك كله ، يعر�س قدراته اجليدة 
االإ�سدار  يييخييتييار  حيييييث   ، الييكييتييابيية  يف 
عنواناً موحياً يلخ�س لكٍل من هوؤالء 
الييقييادة واحلييكييام ، وبييعييبييارة مييوجييزة ، 
اإ�سارة تخ�سه وحده ، وحني يتم ذكر 
، يقرتن  اأخييرى  �سخ�سيات مرموقة 
اأو حدث  بييعييبييارة  اإميييا  كيييٍل منها  ا�ييسييم 

ميّيز ال�سخ�سية .
اإنني اأرى اأن هذا الكتاب ، هو اإ�سداُر 
جديد ومبتكر ، و�سجل حافل ورائع 
بالكلمة   ، و�ييسيييييق  رائيييييق  وعييير�يييس   ،

وال�سورة .
الييتييهيينييئيية ميين الييقييلييب مييييّرة وميييييّرات ، 
حامل   ، املييتييميييييز  الييوطيينييي  ملنتخبنا 
اأن  ، راجييييياً  املييالعييب  ، وجنييم  اللقب 
ييييدوم فيييوزه ، وتييتييواىل انييتيي�ييسيياراتييه ، 
 ، حقيقياً  انعكا�ساً  دائماً  ذلك  ليكون 
والتنمية  للتقدم  الناجحة  للم�سرة 
الدولة  هييذه  احلبيبة  اإميياراتيينييا  يف   ،
الييعييظييمييييية ، الييتييي تييتييطييلييع بييكييل عزٍم 
فيها  يرتبط   ، امل�ستقبل  نحو  وثييقيية 
ال�سعب مع القيادة ، يف تاآلٍف وقوة ، 
واأماٍن وا�ستقرار اإن هذا الفوز بكاأ�س 
اخلييليييييج ، هييو ميينييا�ييسييبيية نييتييقييدم فيها 
بييعييظيييييم اليي�ييسييكيير وفيييائيييق االحييييييرتام ، 
لقائد الوطن ، �ساحب ال�سمو الوالد 
نهيان  اآل  زايييييد  بييين  خييليييييفيية  اليي�ييسيييييخ 
باهتمام  كييثييراً  نعتز  الييدوليية  رئي�س 
اأبناء  بتنمية مواهب   ، الكبر  �سموه 
، وحفز قدراتهم على  وبنات الوطن 
اأقيي�ييسييى حٍد  الييعييطيياء واالإجنيييياز ، اإىل 

ممكن .
بهذا  االإمييييييييييارات  اأهيييينييييئ   ، وخيييتيييامييياً 
يكون  اأن  واأمتيينييى   ، الكبر  االإجنيييياز 
والفائدة معاً  املتعة  االإ�سدار  يف هذا 
والعزة   ، واآخيييييراً  اأواًل  هلل  واحلييمييد   ،

للوطن(.
واأكد الزميل حممد اجلوكر يف بيان 
اليوم تاريخي  اأن هذا  �سحفي وزعه 
منطقة  يف  اإعيييالميييي  الأي  بيياليينيي�ييسييبيية 
الكبرة  احلييييفيييياوة  ظيييل  يف  اخلييليييييج 
ابناء االمييارات والتي وجد فيها  من 

امليينييتييخييب الييوطيينييي ميين تييكييرمي على 
اعتبارا  فعالياته  تبداأ  عييال  م�ستوى 
مييين يييييوم الييغييد واييي�ييسييا وجييييود زخم 
م�سرا  احلفل  يتابع  كبر  اعييالمييي 
طوال  الدعم  من  الكثر  تلقيه  اإىل 
الفرتة املا�سية من قبل العديد من 
كثرا  وي�سعده  الوطنيىة  املوؤ�س�سات 
ببطولة  الييفييوز  منا�سبة  ييييرثي  اأنيييه 
اأعجز   : اجلوكر  وقييال  اخلليج  كاأ�س 
عييين تيييقيييدمي كييلييمييات اليي�ييسييكيير ملعايل 
نهيان  ال  مييبييارك  بيين  نهيان  ال�سيخ 
عييلييى دعييمييه ووقييفييتييه الييكييبييرة معي 
وعلى كل عن ماوجده من دعم من 

كل الهيئات الريا�سية الر�سمية .
بييييداييييية فكرة  اجليييوكيييرعييين  ويييييقييييول 
لتخرج  بذلها  التي  واجلهود  الكتاب 
بيييداأت منذ  الفكرة   : قييال  اليينييور  اإىل 
خليل  ال�سعودي  احلكم  اعييالن  منذ 
الييفييا�ييسييليية بدات  املييييبيييياراة  اليييغييياميييدي 
الييفييكييرة يف جمع امليييادة واليي�ييسييور من 
الريا�سة  عيين  توثيقي  عييمييل  خيييالل 
وخرجت  الفكرة  وبيييداأت  االإميياراتييييية 
اليييفيييكيييرة بييعييد ذلييييك لييليينييورعييرب هذا 
املوؤ�س�سات  دعيييييم  ظييييل  يف  اليييكيييتييياب 
احليييكيييومييييييية واخليييا�يييسييية يف اليييدولييية 
التي  الكبرة  البطولة  هذه  لتوثيق 
نالها االبي�س رافعا الرا�س ويت�سمن 
الكتاب 21 ف�سال على النحو التايل 
خليفة(  )رجييال  بعنوان  االول  الباب 
ويتم عر�س ا�ستقبال �ساحب ال�سمو 
رئي�س الدولة بق�سر الرو�سة بالعني 
اال  )النقبل  بعنوان  الثاين  والف�سل 
ا�ستقبال  ويييتيي�ييسييميين  االول(  امليييركيييز 
الدولة  رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب 
بيياال�ييسييافيية اىل نييبييذة تيياريييخييييية عن 
مييي�يييسيييرتيييه كييييالعييييب كييييييييروي قيييدمي 
)ن�سائح  بييعيينييوان  الييثييالييث  والييفيي�ييسييل 
الدكتور( ويت�سمن ا�ستقبال �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة بجانب �سرته 
الييكييروييية والييفيي�ييسييل اليييرابيييع )اجنييياز 
حاكم  ا�ستقبال  ويت�سمن  ا�سعدنا( 
اجناز   ( اخلام�س  والف�سل  عجمان 
وتهنئة  ا�ييسييادة  ويت�سمن  ذهييب(  ميين 
ال�ساد�س  والييفيي�ييسييل  الييفييجييرة  حيياكييم 
ويت�سمن   ) اليينييجيياح  )درب  بييعيينييوان 
اخليمة  را�ييييييييس  حيييياكييييم  ا�يييسيييتيييقيييبيييال 

بييعيينييوان )و�سية  اليي�ييسييابييع  والييفيي�ييسييل 
حممد بن را�سد ( ويت�سمن ا�ستقبال 
الثامن  ،والف�سل  القوين  ام  حيياكييم 
ويت�سمن  متوحد(  )البيت  بعنوان 
الفريق  �سمو  ت�سريحات  مييع  وقييفيية 
ال  زايييد  ال�سيخ حممد بن  �سمو  اول 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 
والف�سل  امل�سلحة  لييلييقييوات  االأعيييليييى 
الكرة  احتيياد  م�سرة  بعنوان  التا�سع 
والف�سل  االن  حييتييى  اليييبيييدايييية  مييين 
الع�سر بعنوان االب الروحي والف�سل 
احلييادييية ع�سر )الييرئييييي�ييس احليييايل ( 
 ) زايييد  )اأ�سود  الثاين ع�سر  والف�سل 
دبلوما�سية   ( ع�سر  الثالث  والف�سل 
الكرة( والف�سل الرابع ع�سر )فرحة 
عي�سي   ( ع�سر  واخلام�س   ) التتويج 
)املهند�س(  ع�سر  وال�ساد�س   ) بالدي 
واليي�ييسييابييع عيي�ييسيير )ليييييليية تيياريييخييييية ( 
والثامن ع�سر )مل�سة وفاء ( والتا�سع 
الع�سرون   ) االبطال  م�سرة   ( ع�سر 
والع�سرون  احلييييادي   ) عييميير  )رحييليية 
)ح�ساد الدورة ( وهناك ف�سل خا�س 

عن م�سرة الكاتب.
بانه  اجلييوكيير  الزميل حممد  وقيييال   

هييينييياك عيييييدة جيييهيييات راعييييييييييية  منها 
الراعي احل�سري الفطيم لل�سيارات 
ال�سركة التي ابرمت توقيع عقد مع 
احتييياد الييكييرة وجييهييات راعييييية اخرى 
مثل ميياراثييون زايييد ونييادي ال�سباط 
للقوات امل�سلحة بابوظبي ومب�ساهمة 
الوطني  الوطني  ابوظبي  بنوك  من 
االول  اخليييليييييييح  وبييينيييك  والييييتييييجيييياري 
االمارات  وبنك  التجاري  دبي  وبنك 
ال�سارقة  ومييي�يييسيييرف  اليييوطييينيييي  دبييييي 
موؤ�س�سات  اىل  باال�سافة  اال�سالمي 
ومياه  كييهييربيياء  هيئة  اخيييرى  وطنية 
ال�سباب  لرعاية  العامة  والهيئة  دبي 
والريا�سة واحتاد كرة القدم وجمل�س 
اليي�ييسييارقيية الييريييا�ييسييي وانييدييية االهلي 
واليينيي�ييسيير واجليييزييييرة بييجييانييب مركز 
الثقافة  ونيييييدوة  الييوطيينييي  الييتييوثيييييق 
وحممد  �سعيد  وجمييمييوعيية  والييعييلييوم 
وطران  داتييكييو  وجمموعة  اليينييابييودة 

االمارات وجمموعة احلبتور.
وا�ساد الزميل اجلوكر بدعم ورعاية 
الر�سمية  الوطنية  املييوؤ�ييسيي�ييسييات  هييذه 
مييين منطلق  الييتييوثيييييقييي  لييلييميي�ييسييروع 
م�سرة  دعييم  يف  النجاح  �سركاء  انيينييا 

الريا�سة  ييييخيييدم  وطييينيييي  عييمييل  اأي 
القدم  كيييرة  وبيياالخيي�ييس  االمييياراتييييييية 
حيييييث عييا�ييسييت دولييتيينييا فيييرتة �سعيدة 
يف  ومتيينييى  الكبر  اخلليج  بيياالجنيياز 
املرات القادمة اأن يتحول هذا العمل 
اأكييرب واأكييرب مما يخدم الكرة  الآفيياق 
ميثل  والكتاب  اخلليجية  والريا�سة 
التي  الكتب  ل�سل�سلة  مهمة  اإ�ييسييافيية 
اأ�سهمت يف اإثراء مكتبة دورة اخلليج 
وهييو يف الييوقييت ذاتيييه دعيييوة مفتوحة 
النوعية من  تلك  الإعييداد مزيد من 
الكتب التي تتحدى �سطوة االإنرتنت 
واأثييينيييى اجليييوكييير عييلييى اليييدعيييم الذي 
متمنيا  املوؤ�س�سات  ميين  ككاتب  لقيه 
اأن يتحول هذا العمل فتح الباب لكل 
حمتاجون  واأنيينييا  ال�سيما  الباحثني 

للتوثيق الريا�سي.
تعاون  على  اجلوكر  واأثنى  اأ�ساد  كما 
االأق�سام  جييميييييع  يف  مييعييه  الييييزمييييالء 

الريا�سية املختلفة .
االإعالم  للجنة  العام  االأمييني  ويييرى 
الكتاب  االإميييييييييارات.اأن  يف  الييريييا�ييسييي 
وتكون  بييهييا  نييعييتيينييي  اأن  يييجييب  ثييمييرة 
مرجعا لنا ملا يت�سمنه من معلومات 

ق�سة  تاريخ  وحتاكي  وملفتة  مهمة 
كاأ�س  دورة  وق�سة  الذهبي  املنتخب 
اأهمية  على  العربي.م�سددا  اخلليج 
التوثيق الريا�سي، كما اأن هذا الكتاب 

يوؤكد مكانة لعبة كرة القدم .
من  ن�سخة   500 بييتييوزيييع  و�ييسيييييبييدا 
كيييتييياب فيييرحييية وطييييين خيييييالل احلفل 
الكرة غدا ويحتوي  الر�سمي الحتاد 
الييكييتيياب عييلييى الييعييديييد مييين االأبيييييواب 
املييتيينييوعيية واملييرتييبييطيية بييا�ييسييم الييييدورة 
ن�سختها  وحيييتيييى  تيياأ�ييسييييي�ييسييهييا  مييينيييذ 
االأخرة، كما ي�سم املئات من ال�سور 
االأر�ييسيييييفييييية الييقييدمييية، والييتييي تربز 
مبنطقة  ال�سيا�سية  الييقيييييادات  فيها 
من  توليه،  الييذي  واالهتمام  اخلليج 
وتعاقبها  الييدورة  ا�ستمرار هذه  اأجل 
�سور  جانب  اإىل  ال�سنوات،  ميير  على 
للقيادات الريا�سية واأ�سحاب ال�سمو 
واملكانة الكبرة التي ارتبط وجودها 
مع هذه مع املنتخب الوطني وي�سم 
الييكييتيياب اأييي�ييسيياً يف اأبييوابييه اأبيييرز جنوم 
االأحييييداث  واأبييييرز  الييوطيينييي،  املنتخب 
الرئي�سية فيها واملنعطفات التاريخية 

التي مرت بها . 

تتزامن مع الحتفال باملنتخب الوطني لكرة القدم غدًا بالعا�صمة

اجلوكر ي�شدر كتابًا جديدًا )فرحة وطن( ب�شكل مو�شوعة توثيقية جديدة لبطل اخلليج
الإ�صدار الثاين عن خليجي 21 اإ�صافة قيمة للريا�صة الإماراتية ير�صد اإجناز منتخب الأحلم بالكلمة وال�صورة
نهيان بن مبارك يكتب املقدمة و21 ف�صًل يف امل�صروع الوطني والتوزيع يبداأ غدًا الإثنني 

طالب االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا االحتاد اللبناين بتفا�سيل 
حول ق�سية التالعب بالنتائج التي تفجرت ال�سهر املا�سي، وقال اإنه 

ينتظر الرد قبل اتخاذ قرار بتو�سيع حمتمل للعقوبات.
اللبناين  االحتيياد  عاقب  بعدما  االآ�سيوية  القدم  كرة  الق�سية  وهييزت 
24 العبا  �سملت  عييقييوبييات  مييدى احلييييياة �سمن  بيياالإيييقيياف  العييبيينينْ 

وم�سوؤوال بينهم ثالثة العبني حمرتفني باخلارج.
العلي العب  املاليزي وحممود  �سيالنغور  رامز ديوب العب  وعوقب 
بر�سيبا االإندوني�سي باالإيقاف مدى احلياة، بينما اأوقف اأكرم مغربي 

العب ت�سر�سل براذرز الهندي ملو�سم واحد.
ونفى ديوب تلك املزاعم قائال اإنه �سينا�سل من اأجل تربئة �ساحته، 
مبحاولة  الييالعييب  اتييهييم  بييوكيير  تيو  اللبناين  املنتخب  ميييدرب  لكن 
العام  العامل  كاأ�س  بت�سفيات  مييبيياراة  يف  مناف�سني  العبني  م�ساعدة 

تلقيه  املا�سي  االأ�سبوع  القدم  لكرة  االآ�سيوي  االحتاد  واأعلن  املا�سي. 
تقريرا خمت�سرا من االحتاد اللبناين عن حتقيقاته ب�ساأن التالعب 

واأنه طلب احل�سول على التقرير كامال.
اإليها  اإن كانت املباريات امل�سار  اأنه ال يعرف على وجه الدقة  واأ�ساف 
اأبلغ  بوكر  االأملييياين  لكن  ال،  اأم  الييعييامل  كيياأ�ييس  ت�سفيات  �سمن  كانت 
اأنه  لبنان  االإجنليزية يف  باللغة  ت�سدر  التي  �ستار  دايلي  ذا  �سحيفة 
اأن  الت�سفيات الأنييه حيياول مييرات عييدة  ا�ستبعد ديييوب بعد مييبيياراة يف 

ي�ساعد مهاجما مناف�سا على الت�سجيل.
ويتذيل لبنان جمموعته يف الدور احلا�سم من ت�سفيات اآ�سيا املوؤهلة 
عقوبات  اأي  �ييسيياأن  ومييين  االأوىل،  لييلييمييرة  يبلغه  اليييذي  الييعييامل  لييكيياأ�ييس 
االأوىل  الظهور للمرة  باأمله نهائيا يف  اأن تطيح  الفيفا  حمتملة من 

يف النهائيات العاملية.

ب�ساأن  اللبناين  االحتيياد  رد من  انتظار  اأنييه يف  لرويرتز  الفيفا  واأكييد 
الق�سية، لكنه مل يقدم املزيد من التفا�سيل ب�ساأن ما ميكن اأن ت�سفر 
اإليها كانت �سمن ت�سفيات  امل�سار  املباريات  اأن  تاأكد  اإن  الق�سية  عنه 

كاأ�س العامل 2014.
القدم يطلب  لكرة  اللبناين  االحتيياد  اإىل  اأر�ييسييل خطابا  اأنييه  واأو�ييسييح 
وتزويده  بالنتائج،  التالعب  حيال  اتخذ  الييذي  االإجيييراء  تعّرف  فيه 
بالقرارات التي اتخذت �سد العبني وم�سوؤولني بغر�س و�سع القرارات 

اأمام رئي�س اللجنة التاأديبية مع تو�سيع حمتمل للعقوبات .
وكانت ال�سرطة االأوروبية �سلطت ال�سوء على املنطقة ال�سهر املا�سي 
على  اأ�ييسييرفييت  لها  مييقييرا  �سنغافورة  ميين  تتخذ  �سبكة  اإن  قييالييت  حييني 
عمليات تالعب �سملت 380 مباراة لكرة القدم على االأقل يف اأوروبا 

وحدها.

الفيفا يطالب لبنان بتفا�شيل التالعب بالنتائج 

انتهت موقعة القمة التي جمعت يوفنتو�س حامل اللقب واملت�سدر 
1-1 على ملعب �سان باولو  مع م�سيفه نابويل الثاين بالتعادل 
يف افتتاح املرحلة ال�سابعة والع�سرين من الدوري االيطايل لكرة 
القدم. وكان يوفنتو�س امل�ستفيد من هذه النتيجة رغم انه ف�سل 
�سبتمرب  ايييلييول   30 ميينييذ  بيياولييو  �ييسييان  االول يف  فيييوزه  يف حتقيق 
2-1 ، اذ حافظ على فارق النقاط ال�ست الذي يف�سله   2000
الييرابييعيية على  للمرحلة  واحيييدة  بنقطة  اكتفى  اليييذي  نييابييويل  عيين 
الثالثي الت�سيو وميالن وانرت ميالن االمل  �سيمنح  التوايل ما 
يتقدم  وهو  املرحلة  قد يخرج من  اذ  الو�سافة  على  يف مزاحمته 
يوفنتو�س  وا�ستهل  اخليياميي�ييس.  املييركييز  عيين  نييقيياط فقط   5 بييفييارق 
املقبل  االربييعيياء  اال�سكتلندي  �سلتيك  ال�ست�سافة  ي�ستعد  اليييذي 

3-�سفر  اوروبييا  الثاين من م�سابقة دوري ابطال  الييدور  اييياب  يف 
ذهابا ، املباراة ب�سكل مثايل اذ افتتح رجال املدرب انتونيو كونتي 
الت�سجيل منذ الدقيقة 10 بكرة راأ�سية �ساروخية من قلب دفاعه 
جورجيو كييليني بعد متريرة عر�سية متقنة من اجلهة الي�سرى 

عرب اندريا برلو.
ووا�سل يوفنتو�س اف�سليته وكان بامكانه ان يعزز تقدمه يف ن�سف 
املونتينيغري  عرب  خ�سو�سا  منا�سبة  من  اكييرث  يف  االول  ال�ساعة 
فر�ستني  اهيييدر  ال�سابق  روميييا  مهاجم  لكن  فو�سينيت�س  مييركييو 
ثمينتني، ودفع فريقه الثمن يف الدقيقة 43 عندما متكن نابويل 
غوكهان  ال�سوي�سري  اطلقها  �ساروخية  بكرة  التعادل  ادراك  من 
ليوناردو  املييدافييع  راأ�ييييس  ميين  فتحولت  املنطقة  خيييارج  ميين  ايييلييرن 

بييونييوتيي�ييسييي وخيييدعيييت احليييار�يييس جييانييلييويييجييي بيييوفيييون. ومل تتغر 
النتيجة يف ال�سوط الثاين رغم الفر�س العديدة التي ح�سل عليها 
بوفون  القائد  بتاألق  ا�سطدم  لكنه  نابويل  خ�سو�سا  الفريقان، 
الذي جنح يف الوقوف �سدا منيعا يف وجه االوروغوياين ادين�سون 

كافاين وايلرن ومواطن االخر بلرمي دزميايلي.
- ترتيب فرق ال�سدارة:

1- يوفنتو�س 59 نقطة من 27 مباراة
2- نابويل 53 من 27
3- الت�سيو 47 من 26
4- ميالن 45 من 26

5- انرت ميالن 44 من 26

نيكولي�شكو اإىل نهائي فلوريانوبولي�س وخروج فينو�س وليام�س يوفنتو�س يعود بتعادل ثمني مع نابويل 
الثالث يف  النهائي  نيكولي�سكو  الرومانية مونيكا  بلغت 
الفرن�سية  على  بفوزها  وذليييك  االحييرتافييييية  م�سرتها 
ب�سهولة تامة  �سابعة  امل�سنفة  كري�ستينا مالدينوفيت�س 
الن�سخة  من  النهائي  ن�سف  الييدور  يف  و2-6  6-�سفر 
كرة  يف  الييربازيييلييييية  فييلييوريييانييوبييولييييي�ييس  ليييييدورة  االوىل 

امل�سرب، البالغة جوائزها 235 الف دوالر.
و�سبق لنيكولي�سكو، امل�سنفة 75 عامليا، ان بلغت نهائي 
وتوجت  و2012   2011 عييامييي  لييوكيي�ييسييمييبييورغ  دورة 

باللقب يف املنا�سبتني.
وتلتقي الرومانية على اللقب الرو�سية اولغا بو�سكوفا 
االمركية  فييياجييياأت  الييتييي  عييامليييييا(  و109  عييامييا   25(

 6-4 عليها  وتغلبت  اوىل  امل�سنفة  وليام�س  فينو�س 
و6-4و5-7.

النهائي  اىل  الييو�ييسييول  يف  بييالييتييايل  االمييركييييية  وف�سلت 
م�سرتها  يف   45 اىل  الييقييابييهييا  عييييدد  رفييييع  وحمييياولييية 

االحرتافية.
الواعدات حيث  الالعبات  كانت من  بو�سكوفا  ان  يذكر 
2007 قييبييل ان  املييركييز ال32 عييامليييييا عيييام  و�ييسييلييت اىل 
يرتاجع ت�سنيفها ب�سبب اال�سابات املتعددة التي حلقت 
بها وتاأثرها مبعانات والدها ومدربها يف اآن مع مر�س 
قيييوة انطالقة  تييعييايف االخييير منحها  لييكيين  اليي�ييسييرطييان، 

جديدة.
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اأكرب مهرجان لليوغا يف دبي ي�شتقطب 2500 �شخ�شًا
اأكرب  اأحييد  اليوغا،  مهرجان  االأ�سبوع  هييذا  لالإنرتنت  دبييي  مدينة  نظمت 
الفعاليات املجتمعية التي ت�سهدها دولة االإمارات العربية املتحدة. وا�ستمرت 
فعاليات هذا املهرجان ملدة يومني حيث ا�ستقطب اأكرث من 2500 �سخ�ساً 
من ع�ساق اللياقة البدنية الراغبني يف اختبار وجتربة اأكرث من 40 نوعاً 
من جل�سات اليوغا والتاأمل. و�سارك يف املهرجان، مدربون خمت�سون من 
والتاأمل  اليوغا  يف  جمانية  دورات  قدموا  حيث  االإميييارات،  اأنحاء  خمتلف 
على �سفاف البحرة التابعة ملدينة دبي لالإنرتنت، اأكرب جممع ل�سركات 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف منطقة ال�سرق االأو�سط.

اتخذت هيئة ال�سياحة الفلبينية مكتب ال�سرق االأو�سط من القرية العاملية، 
ال�سياحي  لييلييرتويييج  من�سة  والييتيي�ييسييوق  للثقافة  االأوىل  العائلية  الييوجييهيية 
انها  بعنوان  للهيئة وهي  الرتويجية  الفلبني. و�سمن احلملة  جلمهورية 
وهيئة  العاملية  القرية  بني  امل�سرتك  التعاون  بييداأ  الفلبني  يف  متعة  اأكييرث 
ال�سياحة الفلبينية يف الثامن من فرباير اجلاري، من خالل اإطالق عرو�س 
الثقافة  م�سرح  خ�سبة  على  كاملة  �ساعة  وملييدة  جمعة  كييل  تقام  فلكلورية 
4 ا�سابيع حيث يعد يوم غد اجلمعة  العاملي يف القرية العاملية على مدى 

املييوافييق 1 مييار�ييس هييو اآخيير يييوم لهذه 
البادرة. وتعد هذه املبادرة االأوىل من 
يف  الفلبينية  ال�سياحة  لهيئة  نوعها 
ال�سرق االأو�سط للرتويج عن الفلبني 
العرو�س  عييرب  النطاق  وا�ييسييع  ب�سكل 
الفلكلورية املقدمة يف القرية العاملية 
الثقايف  املييلييتييقييى  هيييذا  ي�ستقطبه  مليييا 
الرتفيهي من زائرين ينتمون لكافة 
الدميوغرافية.  والييفييئييات  اليي�ييسييرائييح 
دبي  للفلبني يف  العام  القن�سل  وقييال 
�ييسييعييادة فيييرانيييك �ييسيييييمييافييرانييكييا خالل 
الفلكلورية  العرو�س  الأحييد  متابعته 

�سمن احلملة: القرية العاملية هي الوجهة العائلية التي جتمع الزائرين 
من كافة الفئات واالأطياف ومن �سائر بالد املنطقة لذا فهي ت�سكل املن�سة 
امللتقى  هذا  ي�ستقطب  اإذ  الفلبني.  جلمهورية  ال�سياحي  للرتويج  االأمثل 
زائريه من الدول املجاورة وهو اأمر هام لتحقيق اأهداف احلملة التي ن�سعى 
لرتويجها. نحن نحاول التعريف من خالل العرو�س الفلكلورية عن جمال 
الطبيعة يف الفلبني ب�سهولها وبحارها وجزرها واأجوائها البديعة كما نوفر 
لل�سائحني العديد من االأن�سطة الريا�سية والرتفيهية لالإ�ستمتاع بعطلة 

مثالية .
مقطوعات  وكاأنها  املقامة  العرو�س 
والنمو  التطور  مراحل  من  م�سورة 
الع�سور  عرب  الفلبني  �سهدته  الييذي 
واالأجيييييال. من هيب هييوب ورق�سات 
واأزيييييييييياء  اأقيييينييييعيييية  اإىل  كيييال�يييسيييييييكييييييية 
والتقاليد  االأعييراق  فلكلورية حتاكي 
ارخبيل  يف  اليي�ييسييهييرة  والييكييرنييفيياالت 
الفلبني الذي ي�سم اأكرث من 7 اآالف 
جزيرة، جميعها اإيقاعات بني حا�سر 
ميي�ييسييتييقييبييل حمفوف  وبيييييني  ومييييا�ييييس 

باالأمنيات. 

�شيمفونية االألوان بفندق ميلينيوم اأبوظبي
افتتح حممد احلمادي رئي�س ق�سم الفعاليات التجارية بدائرة التنمية االأقت�سادية باأبوظبي مع روبر�ست 
�سميتز مدير عام فندق ميلينيوم اأبوظبي معر�س الفنان النم�ساوى الدكتور فلوريان م�سرن �سيمفونية 
وال�سحافة  االأعييمييال  رجييال  وذلييك �سمن ح�سد هائل من  واخلييارجييي  الداخلي  العاملني  االأليييوان: تالقى 
اأتى خ�سي�سا اىل امليلينيوم ليتمتع بهذا النوع من الفن الراقى. فقد  وال�سلك الدبلوما�سى وعدد كبر 

عر�س الفنان 30 لوحة غنية باالألوان واملعنى و جتاربه ال�سخ�سية. 
املحيط  وجنوب  و�سط  وثقافات جزر  اخليالية  للواقعية  فيننا  الفنية مبدر�سة  اأعماله  فى  تاأثر  اأنه  كما 
الهادى و اأندوني�سيا و املك�سيك. وي�سف الدكتور فلوريان اجلزء االأول من معر�سه فى ميلينيوم اأبو ظبي 
الذي يتبنى عدد كبر من الفنانني باأ�سلوبه فى اأ�ستخدام االألوان الناب�سة باحلياة و التى ي�سف لوحاته 

باأنها ملونة مو�سيقيا والتي تعك�س حقيقة عاملنا.
اأمييا اجلييزء الثانى من املعر�س فهي حماولة من الفنان للتعبر عن روؤييية تاأتى حيث تولد االأحييالم. و   
يعترب هذا اأول معر�س يقدمه الفنان يف العا�سمة حيث اأنه مازال يدر�س و يكتب و ينتج ويخرج و يوؤدي 

يف النم�سا لتطوير اأعماله الفنية.

تخرج عبداهلل حارب الهنجري
ا�سرتاحة  يف  ع�ساء  ميياأدبيية  الدهماين  الهنجري  اأحمد  حييارب  ال�سيد  اأقييام 
اإحتفاال  اخليمة  راأ�يييس  اإميييارة  جنوب  املنيعي  مبنطقة  الييبييال  راحيية  ب�ستان 
ح�سر  ميييالزم،  برتبة  باأبوظبي  ال�سرطة  كلية  ميين  عييبييداهلل  جنله  بتخرج 
الع�ساء عدد من االأهل واالأ�سدقاء واأعيان قبيلة املزروعي ومدير واأع�ساء 
الهيئة التدري�سية مبدر�سة املنيعي للتعليم الثانوي للبنني برا�س اخليمة ، 

والتهاين مو�سولة من الزميل اأحمد الدهماين.

االأطفال يبتكرون ومينحون احتفااًل باليوم 
الوطني لبلغاريا يف كورب اأكزيكتيف-الرب�شاء 

جلمهورية  العامة  القن�سلية  تنظم  �سوف  لبلغاريا،  الوطني  باليوم  احتفاال 
بلغاريا حدثا ثقافيا فريدا يف كورب اكزيكتيف لل�سقق الفندقية يف الرب�ساء، 
دبيييي ييييوم 6 مييار�ييس 2013 لييعيير�ييس امليي�ييسييغييوالت اليييييدوييية الييرائييعيية، املطبخ 
والثقافة البلغارية. يقول اأجنل كالينوف ، قن�سل عام جمهورية بلغاريا، اإن: 
اكزيكتيف  كييورب  واملعر�س يف  مار�س   3 يوم  الوطني  بعيدها  بلغاريا حتتفل 
لل�سقق الفندقية يف الرب�ساء هو جزء من عدد من االأن�سطة املتميزة املقررة 
اأطفال  يقوم  حيث  الكلمة  معنى  بكل  فريد  اإنييه  الوطني.  باليوم  لالحتفال 
ترتاوح اأعمارهم بني 5 و10 �سنوات من املدر�سة البلغارية يف دبي، بالتجمع 
يبتكرون  االأطفال  اإطييار حملة  نبيلة يف  اأجييل ق�سية  معا حتية لوطنهم من 
لل�سقق  اكزيكتيف  كييورب  عييام،  اآميير برفيز، مدير  . يقول  االأطييفييال  ويهبون 
املبهر  احلييدث  هييذا  با�ست�سافة  فعال  فييخييورون  نحن  الييرب�ييسيياء،:  الفندقية، 
ونتطلع ب�سغف اإىل اأن نعر�س يف فندقنا امل�سغوالت اليدوية والتقاليد الرثية 
ال�سغرة  ال�سن  اأطفاال يف هذه  اأن نرى  الرائع  بلغاريا. من  بها  تتميز  التي 
�سوف  امل�سهود  اليوم  يف   . اإبداعهم  خييالل  من  االآخييرييين  رخيياء  يف  ي�ساهمون 
ثم  والع�سل  وامللح  باخلبز  تقليدي  بلغاري  باأ�سلوب  ال�سيوف  ا�ستقبال  يتم 
ال�سنع.  املنزلية  البلغارية  االأطييبيياق  من  جمموعة  اإىل  دعوتهم  الحقا  يتم 
الهدايا  من  وغرها  جميلة  �سغرة  مارتيني�ستا  دمى  ال�سيوف  يتلقى  كما 

فندق �شانغريالاأبوظبي يرحب 
بجيف تان رئي�س الطهاة ال�شيني 

عنيَّ فندق �سانغريال، قرية الربي، 
الكبر  ال�سيني  ال�سيف  اأبييوظييبييي، 
جيييييف تيييان كييرئييييي�ييس طييهيياة تنفيذي 
ليي�ييسييانييغ بيياال�ييس اليييذي ميييثييل ب�سمة 
ال�سينية  كانتونيز  الأكييالت  الفندق 
ال�سهرة.  جدير بالذكر اأن تان قادٌم 
الربي  قييرييية  �سانغريال  فيينييدق  اإىل 
اخلم�س  الفنادق  اأحييد  من  اأبوظبي 
جنيييوم الييكييبييرة يف دبييييي، حيييييث كان 
ي�سغل نف�س املن�سب باملطعم ال�سيني 
بالفندق ملدة عامني، وكان قبل ذلك 
ي�سغل من�سب كبر طهاة املطعم يف 
نف�س الفندق. جاء كبر الطهاة ذي 
االأ�سل املاليزي من كواالملبور الذي 
بداأ بها حياته املهنية يف فن الطهي 
وتخ�س�سه يف مهارات وفنيات طهي 
اأطييعييميية كييانييتييونيييييز اليي�ييسييييينييييية عرب 
تدريب متعددة ومن خالل  فييرتات 
توليه بع�س الوظائف على امل�ستوى 

االإ�سرايف. ملك الدرفت االإماراتي اأحمد العامري 
قدم عر�شًا ار�شاديًا الأكرث من 40 طالبًا

يف اإطار مبادرة الفطيم لل�سيارات اخلا�سة بن�سر الوعي ب�سروط ال�سالمة 
على الطرقات بني ال�سباب، ا�ستقبلت من�ساأة تويوتا البادية–دبي في�ستيفال 
حول  توعوياً  برناجماً  لهم  وقدمت  يابانياً  تلميذاً   40 من  اكييرث  �سيتي 

املو�سوع.
وبعد جولة يف املن�ساأة وق�سم ال�سيانة امللحق لالطالع على خطوات عمليات 
ال�سيانة التي تتبعها تويوتا، قدم �سفر تويوتا 86 وملك درفت االإمارات 
اأحمد العامري للوفد الزائر عر�ساً معلوماتياً ت�سمن �سرح اأهمية اإجراءات 

ال�سالمة التي يتوجب اتخاذها خلف عجلة القيادة.

اإدارة متاحف ال�شارقة تقدم ور�شتي عمل للكبار 
للتعريف باالإيقاع الرتاثي واحللي الن�شائية 

ال�سارقة، موؤخرا ور�ستي  باإدارة متاحف  التعريفية والتعليمية  اإدارة اخلدمات  نظمت 
واأقيم يف قاعات متحف  الرتاثي،  االإيقاع  اإحداهما ملو�سوع  عمل جديدتني خ�س�ست 
وذلييك يف متحف  الن�سائية  للن�ساء عن احللي  املخ�س�سة  واالأخييرى  للرتاث،  ال�سارقة 
والرتاث  االآثيييار  يف  املتخ�س�سني  ميين  عييدد  بيياإ�ييسييراف  االإ�سالمية  للح�سارة  ال�سارقة 
والفنون يف اإدارة املتاحف. تناولت ور�سة العمل االأوىل تعريف امل�سرتكني باأ�سهر االآالت 
اإدارة متاحف ال�سارقة  ال�سعبية امل�ستعملة يف الرتاث املو�سيقي االإماراتي،  وخ�س�ست 
الور�سة الثانية للن�ساء بعنوان احللي الن�سائية على قاعات متحف ال�سارقة للح�سارة 
اإ�ستعر�ست خاللها د.األريكا اخلمي�س ا�ست�سارية الفنون االإ�سالمية  االإ�سالمية، التي 
ومكوناتها،  القدمية،  باحللي  التعريف  بينها:  عييدة  مو�سوعات  االأو�سطية  وال�سرق 

وظروف �سناعتها، واأهميتها يف تلبية متطلبات االأناقة يف تلك الع�سور.

هيئة ال�شياحة الفلبينية تتخذ من القرية العاملية من�شة للرتويج ال�شياحي 

مرور راأ�س اخليمة تفتتح معر�شًا مروريًا مبدر�شة الغب

نهيان بن مبارك يح�شر فرح عمري ح�شني البلو�شي
•• العني-الفجر:

اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي م�ساء  ح�سر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اأم�س حفل الع�ساء الذي اأقامه ح�سني عبداهلل البلو�سي مبنا�سبة زفاف جنله عمر اإىل كرمية 
�سخبوط  ال�سيخ  العني،  روتانا  بفندق  اأقيم  الذي  كما ح�سر احلفل  البلو�سي،  ح�سن غريب 
بن نهيان بن مبارك اآل نهيان، وال�سيخ را�سد بن دملوك اآل مكتوم، وال�سيخ حمد بن دملوك اآل 
مكتوم، وال�سيخ عبداهلل بن في�سل القا�سمي، وال�سيخ عبدالعزيز في�سل بن �سقر القا�سمي، 
وال�سيخ عبداهلل بن �سعيد البلو�سي، وال�سيخ علي بن �سالح البلو�سي ع�سوا جمل�س الدولة يف 
�سلطنة عمان، وال�سيخ حممد بن �سلطان بن �سرور الظاهري، وعدد من امل�سوؤولني ووجهاء 
جمل�س  دول  من  ومدعوين   ، اخلارجية  ووزارة  الدبلوما�سي  ال�سلك  من  واأع�ساء  القبائل 
ال�سعبية  الفرق  م�ساركة  وت�سمن احلفل  واالأ�سدقاء،  االأهل  ولفيف من  اخلليجي،  التعاون 

والرتاثية بفقرات متنوعة من الرتاث الوطني.

بن  حممد  ومييعييايل  الكتبي،  بالر�سيد  عبيد  علي  و 
حمد البادي وكيل وزارة العدل، واللواء اأحمد نا�سر 
الري�سي مدير عام العمليات املركزية بالقيادة العامة 
ل�سرطة اأبوظبي، و�سعادة علي عبداهلل الكعبي، وعدد 
من  كبر  وح�سد  ال�سخ�سيات  وكبار  امل�سوؤولني  من 
فرقة  م�ساركة  و�سط  واالأ�ييسييدقيياء،  واالأهييل  املدعوين 

احلربية بعرو�س متنوعة من الرتاث الوطني.

ح�سر ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان 
رئي�س االحتاد االآ�سيوي لل�سطرجن، حفل الع�ساء الذي 
اأقامه حمد بن وقا�س العامري مبنا�سبة زفاف جنله 

عبداهلل اإىل كرمية حمد علي العرياين..
 كما ح�سر احلفل ب�سالة هيلي مبدينة العني ال�سيخ 
وحمد  نهيان،  اآل  �سخبوط  بيين  خليفة  بيين  �سخبوط 
ال�سام�سي،  �سعود  بيين  وحمييمييد  اخلييلي،  �سهيل  بيين 

الفعاليات املجتمعية .
من  العديد  على  املعر�س  ويت�سمن 
املرورية  باحلوادث  اخلا�سة  ال�سور 
عدد  �سحيتها  ذهييب  والتي  املفجعة 
تقدمي  بجانب  الربيئة  االأرواح  من 
واأولياء  للطلبة  توعوية  حما�سرة 
االأمور والهيئة التدري�سية واالإدارية 
باملدر�سة من خالل التوعية وجهود 
موؤكدا  الطريق  مبخاطر  التعريف 
عييلييى ميي�ييسييوؤولييييية اجلييميييييع يف تفادي 

م�سئولية  لييييي�ييسييت  فييهييي  احليييييييوادث 
هي  واإمنيييا  فح�سب،  ال�سرطة  رجييل 

م�سئولية املجتمع . 
والدوريات  املييرور  اإدارة  واأكييد مدير 
اهتمام  راأ�ييس اخليمة مدى  ب�سرطة 
ال�سالمة  بييتييوفيير  الييعيياميية  الييقيييييادة 
لييلييطييلييبيية وذلييييييك ميييين خيييييالل طرح 
برنامج متكامل ويتم تنفيذه ب�سكل 
م�ستوى  رفيييع  اإىل  يييهييدف  منهجي 
الوعي االأمني، م�سيدا باجلهود التي 

التوعية  مييعيير�ييس  تنظيم  يف  بييذلييت 
وعرو�سه  االأميييور  واأولييييياء  للطالب 
ال�سالمة  حييييول  املييتيينييوعيية  امليييميييييييزة 
امليييييروريييييية وميييييا ييييتيييم تيييقيييدمييييه من 
للطلبة،  مفيدة  توعية  مطبوعات 
متمثلة  املييييرور  اإدارة  اأن  اإىل  الفييتيياً 
بفرع التوعية واالإعالم االأمني نظم 
ركزت  التي  الفعاليات  ميين  العديد 
باالإمارة  املدار�س  طلبة  توعية  على 

لتعزيز الثقافة املرورية .

افتتح  املجتمعية،  مبادراتها  �سمن 
مدير  منخ�س  علي  عبداهلل  العقيد 
ب�سرطة  والييرتخييييي�ييس  املييييرور  اإدارة 
راأ�يييييييس اخليييييييمييية امليييعييير�يييس املييييييروري 
الغب  مييدر�ييسيية  اإدارة  نظمته  اليييذي 
االأ�سا�سي حلقة )2( �سمن  للتعليم 
اإىل  تهدف  التي  )التوا�سل(  فريق 
بني  املييرورييية  الثقافة  م�ستوى  رفييع 
الطلبة، وتعزيز التوا�سل وا�ستمرار 
وجميع  املييييرور  اإدارة  بييني  الييتييفيياعييل 

مركز ورزيدن�س الب�شتان يدعم 
حملة التوعية بالقانون ل�شرطة دبي

مييركييز ورزيييدنيي�ييس الييبيي�ييسييتييان، اأحد 
الفندقية  ال�سقق  جممعات  اأكيييرث 
ال�سياح  اأو�ييييييسيييييياط  يف  املييييعييييروفيييية 
ورجال االأعمال يف قلب دبي، نظم 
بالقانون  توعية  بييرنييامييج  مييوؤخييرا 
مع  بالتن�سيق  وذليييك  للموظفني، 
امل�سوؤولة عن  واللجنة  �سرطة دبي 
 RAP املركز  يف  التوعية  برامج 
باالأدلة  احلقائق  اإ�ستعرا�س  مع   ،
واالأرقيييييام. ويييهييدف الييربنييامييج اإىل 
امليييوظيييفيييني حول  تيييوعييييييية جييميييييع 
احلقائق الهامة التي قد يواجهها 
كل فرد ب�سكل يومي �سواء يف العمل 
وامل�ست�سفى،  وامليييدر�يييسييية  وامليييينييييزل 
ال�سارع.  يف  امل�سي  خييالل  حتى  اأو 
الوعي بالقانون يجعل حياة �سكان 
الرفاه  ويييعييزز  واآميينيية  �سليمة  دبييي 
االجييتييميياعييي. وهييييذا مييا اأكييييد عليه 
امل�ست�سار جوليد مو�سى، وامل�ست�سار 
الرئي�سي  املييقيير  يف  خييييان  �ييسييانييريييا 

ل�سرطة دبي. 

�شلطان بن خليفة بن �شخبوط يح�شر اأفراح العامري والعرياين



طر امريكا باملريجوانا املك�شيك متمُ
االمريكية،  املك�سيكية  للحدود  املحاذية   ، مك�سيكايل  مدينة  �سرطة  اأعلنت 
املاريجوانا  انها عرثت موؤخراً، على مدفع م�سنوع يدوياً، خ�س�س لقذف 
بيياجتيياه اليييوالييييات املييتييحييدة. ميين نيياحييييية اخييييرى، وحيي�ييسييب و�ييسييف ال�سرطة 
500 مرت،  املدفع م�سنوع من ما�سورة بال�ستيكية، ويبلغ مداه  ان  هناك، 
تزن كل  داخل عبوات خا�سة،  املاريجوانا،  رزم م�سغوطة من  بقذف  يقوم 
واحدة منها 13 كيلو غرام من املخدرات، ويقدر �سعر الكيلو غرام بحوايل 
1000 دوالر امريكي. ومن اجلدير ذكره ان مدينة مك�سيكايل هي عا�سمة 
مقاطعة باها كاليفورنيا نورتي املك�سيكية ومن اأكرب مدنها ال�سياحية، يبلغ 
عدد �سكانها 601،938 ن�سمة، وتقع عرب احلدود مبا�سرة من كاليك�سيكو يف 
كاليفورنيا بالواليات املتحدة االأمريكية، وا�سم املدينتني مزيج من كلمتي 

املك�سيك وكاليفورنيا.

ياه��و تغل��ق �ش���بعة منتج�ات 
تخطط �سركة ياهو الإغالق �سبعة منتجات، منها تطبيقها اخلا�س بهواتف 
بالك بري الذكية، وذلك يف م�سعى حذت فيه الرئي�سة التنفيذية لل�سركة 
ناجحة  قامت بحذف منتجات غر  التي  ماير حذو غوغل بالي  مار�سيا 
الر�سمية  املييدونيية  على  االإغيييالق  عمليات  عن  ياهو  واأعلنت  واحيييدة.  دفعة 
بجهود منتظمة  ال�سركة  و�سفته  ما  اإطييار  تاأتي يف  اإنها  وقالت  للم�ساركة، 
تهدف لتقييم ومراجعة املنتجات. وبناء على هذا االإعالن تكون ياهو قد 
منذ  منتجاتها  بع�س  على  للتطبيقات  جماعية  وقف  عملية  ثاين  اأطلقت 
الرئي�س  من�سب  غييوغييل-  يف  ال�سابقة  التنفيذية  -امليي�ييسييوؤوليية  ميياييير  تييولييت 

التنفيذي ل�سركة ياهو املتعرثة يف يوليو متوز املا�سي.
فيها  توقف  اإذ  الربيع،  تنظيف  عمليات  ا�سم  االإغالقات  هذه  على  ويطلق 
العديد من املنتجات، واأ�سبحت �سمة مميزة ل�سركة غوغل خالل ال�سنوات 
االأخرة. وقالت ياهو اإن تطبيقها اخلا�س بهواتف بالك بري الذكية مل 

يعد متاحا للتحميل ولن يكون مدعوما اعتبارا من اأول اأبريل ني�سان.
اأي�سا خدمة  اأبريل ني�سان �ستوقف  اأول  اأنه اعتبارا من  اأكدت ال�سركة  كما 
ي�ستخدمها  املتحركة  بالر�سوم  �سبيهة  رقمية  اأ�سكال  وهييي  اأفيياتييارز،  ياهو 
ياهو  مثل  االإنييرتنييت  خدمات  على  اأنف�سهم  وتعريف  لو�سف  امل�ستهلكون 
موا�سلة  يف  الراغبني  امل�ستخدمني  على  و�سيتعني  وفي�سبوك.  ما�سنجر 
ا�ستخدام اأفاتارز يف اخلدمات االإلكرتونية التابعة لياهو حتميل التطبيق 
واإعادة اإدخال املعلومات يف ملفاتهم اخلا�سة على ياهو. ومن بني املنتجات 
وياهو  كيو  اآي  �سبورت�س  وياهو  �سرت�س  اأب  ياهو  اإلغاوؤها  املقرر  االأخييرى 

كلوز وياهو ما�سيدج بوردز وياهو اأبديت�س ايهبياي.
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رحيل جنمة 
ال�شبعينات فرانكلني 

بوين  االأمييركييييية،  املمثلة  توفيت 
عاماً   69 عيييمييير  عيييين  فيييرانيييكيييليييني، 

ب�سرطان البنكريا�س.
اأن  اأمركية  اإعييالم  و�سائل  ونقلت 
التي  فرانكلني،  عائلة  اأفييييراد  عيين 
�سبعينات  يف  بيييياأدوارهييييا  ا�ييسييتييهييرت 
اأنها  املييا�ييسييي،  الييقييرن  وثييمييانييييينييات 
اأجنل�س  بلو�س  منزلها  يف  توفيت، 

عن عمر 69 عاماً.
واأو�ييييسييييحييييوا اأنييييهييييا تيييوفيييييييت جييييراء 
اإ�سابتها  عن  الناجمة  امل�ساعفات 
اأن  بعدما  البنكريا�س،  ب�سرطان 
اإ�سابتها  عن  اأعلنت  العائلة  كانت 

به يف اأيلول �سبتمرب املا�سي.
زرعيييت  فييرانييكييلييني  اأن  اإىل  ييي�ييسييار 
يف  امل�ساهدين  وجييوه  على  الب�سمة 
ا�ستهرت  وقييد  اخلفيفة،  اأدوارهيييييا 
 One Day بييرنييامييج  بيييدورهيييا يف 
يعر�س  كيييان  اليييذي   at a Time
القرن  وثييمييانييييينييات  �ييسييبييعييييينييات  يف 
اأثيييارت وفاتها حزن  املييا�ييسييي. وقييد 

عدد كبر من جنوم هوليوود.

مدمنة على تناول مزيل العرق 
من املعروف اأن معظم االأ�سخا�س يعانون اأنواعاً متعددة 
من االإدمان، ال �سيما على الكحول ومادة الكافيني، غر 
اأن مراهقة اأمركية ك�سفت عن اإدمانها على تناول مزيل 
العرق مبعدل 15 زجاجة �سهرياً. وقالت نيكول 19 عاماً 
 My Strange Addiction يف برنامج اإدماين الغريب
الذي يعر�س على قناة تي اإل �سي االأمركية، اإنها تناولت 
الييرابييعيية. غر  الييعييرق للمرة االأوىل وهييي يف �سن  مييزيييل 
اإدمييان كبر على  اإىل  اأن تذوقها حتييول  اإىل  اأ�ييسييارت  اأنها 
هذه املادة منذ عامني، م�سيفة اأنها تتناول املادة يومياً. 
واأّكييدت اأنها تبقي زجاجات من مزيل العرق حول املنزل 
ويف متناول يديها يف كل االأوقات، يف حال �سعرت بحاجة 
تتناول  جعلها  اإدمانها  اأن  اإىل  واأ�ييسييارت  لتناولها.  ملحة 
يومياً  تتناولها  اأنها  اإىل  الفتة  عامني،  يف  زجاجة   360
منت�سف  يف  االأحيييييان  بع�س  يف  وت�ستيقظ  وجباتها،  بعد 
يجعل  العرق  مزيل  تناول  اأن  واأو�سحت  لتناولها.  الليل 
اأنها  اإىل  م�سرة  معدتها،  يف  بيياأمل  ويت�سبب  جييافيياً  فمها 
للرائحة  املزيل  الييرذاذ  با�ستخدام  تر�سى  ال�سبب،  لذلك 
ياأمرين  دماغي  اأن  نيكول  واأّكيييدت  ل�سانها.  على  وتر�سه 
بتناول هذه املادة ، م�سرة اإىل اأنها حاولت التخلي عنها 
اأ�سعر  ذلك جعلني  اأن  اإىل  اأ�سارت  اأنها  ، غر  اأ�سبوع  ملدة 

بالغثيان وت�سبب يل ب�سداع موؤمل .

يدخل ثعبانا باأنفه ويخرجه من فمه
�سيني  ثعابني  مييرو�ييس  قييام  نوعه  ميين  غريب  م�سهد  يف 
اأنفه واأخييرجييه من فمه خييالل عر�س  بيياإدخييال ثعبانا يف 
االحتفاالت  مبنا�سبة  بكني  ال�سينية  العا�سمة  يف  جرى 
اأ�سم  االحتفال  هييذا  على  ويطلق  ال�سينية  ال�سنة  براأ�س 
عام االأفعى . ويقيم ال�سينيون احتفاالت �ساخبة ابتهاجا 
مبختلف  ال�سوارع  ت�سج  اإذ  اجلديد  االفعى  عييام  بقدوم 
اعتقادا  املفرقعات  حتى  النارية  االلييعيياب  ميين  اال�ييسييوات 
يف  يييولييدون  ميين  ان  ويعتقد  احليييظ.  جتلب  بانها  منهم 
عام االفعى -يتمتعون ب�سخ�سية تع�سق التفكر ومراعاة 

املو�سة اال انها قد تكون اي�سا �سخ�سيات معقدة.

 رجل اآيل يقذف االأغرا�س الثقيلة
التي  االأمييركييييية،  داييينيياميييييكيي�ييس  بو�سطن  �ييسييركيية  اأعييليينييت 
اآيل  رجل  الع�سكرية، عن �سنع  االأبحاث  ميولها خمترب 

جديد قادر على قذف االأغرا�س الثقيلة مل�سافات بعيدة.
اجلديد  الخييرتاعييهييا  ميي�ييسييوراً  �سريطاً  ال�سركة  ونيي�ييسييرت 
الثقيلة  االأغييييرا�ييييس  يييقييذف  وهيييو  االآيل  اليييرجيييل  يييظييهيير 

مل�سافات بعيدة.
ونييقييلييت �ييسييحيييييفيية )وا�ييسيينييطيين بييو�ييسييت( االأميييركييييييية عن 
االأطراف  قييوة  ا�ستخدام  هييو  هدفنا  اإن  قولها  ال�سركة، 

ال�سفلى واجلذع لدعم حركات االأطراف العليا .
ي�ستخدمه  املحركة  القوة  من  النوع  هييذا  اأن  واأو�سحت 
�سي�ساعد يف  اأنييه  ، معتربة  الريا�سيون واحليوانات  عييادة 

حت�سني اأداء الرجل االآيل املتطور .

االأر�س تبتلع رجاًل بغرفته
�سقط رجل اأمركي يف حفرة وا�سعة وغائرة بفعل هبوط طبيعي لالأر�س حتت غرفة نومه يف والية فلوريدا وتعتقد 
ال�سلطات االأمركية اأن الرجل اأ�سبح يف عداد املوتى. وذكرت �سبكة �سي اإن اإن االإخبارية اأن عملية انت�سال بدال من 

عملية اإنقاذ بداأت بالفعل بعد اأن اأظهرت معدات الك�سف عدم وجود اأي عالمات على احلياة حتت �سطح االأر�س. 
وقال روين ريفرا الذي يعمل يف فرقة مكافحة احلرائق مبقاطعة هيلزبورو- لقناة باي نيوز 9 اإنه ال توجد هناك 
اأي عالمات على االإطالق واإمنا دائما هناك اأمل.  وكان ال�سحية جيفري بو�س 36عاما يعي�س يف منزل من اأربع 
اأنقذته  اأ�سرته الذين من بينهم �سقيقه جرمي بو�س الذي  اأفراد  غرف نوم يف مدينة تامبا بوالية فلوريدا، مع 

ال�سرطة من املنزل حيث كان يحاول �سحب اأخيه من احلفرة الغائرة الوا�سعة. 
وقال اأفراد طاقم االإنقاذ اإن عر�س احلفرة كان 30 قدما 9 اأمتار وعمقها 20 قدما 6 اأمتار يف �سباح اجلمعة وتوجد 

داخل حدود املنزل. 
يذكر اأن احلفر الغائرة، التي حتدث نتيجة لهبوط طبيعي يف االأر�س تعد اأمرا �سائعا يف فلوريدا، وتت�سكل عندما 
تذوب طبقة من احلجر اجلري املوجودة يف االأر�س يف املياه التي حتتوي على ن�سبة طفيفة من احلم�سية موؤدية 

اإىل حدوث جتويف. 
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دفن والده ع�شرًا وزف انه م�شاًء
اأ�سر مواطن �سعودي على اإمتام زواج ابنه على الرغم من تلقيه 
نباأ وفاة والده �سباح يوم الزفاف، ليقوم بدفن والده ع�سرا ويتم 
ال�سعيد  اأنور  ال�سعودي  املواطن  مرا�سيم زواج جنله م�ساء. وقال 
اإنه بينما كان ي�ستعد ال�ستقبال املهنئني يف يوم زفاف ابنه �سياء، اإذ 
باغته نباأ وفاة والده عبداهلل ال�سعيد باأحد امل�ست�سفيات، مو�سحاً 
اأنه اأ�سر على اإمتام العر�س عماًل مبقولة احلي اأبقى من امليت . 
واأ�ساف وفقاً ل�سحيفة احلياة اأن ت�سرفه القى اعرتا�ساً من قبل 
بع�س االأقييارب الذين طالبوه بتاأجيل الييزواج اإىل موعد اآخر ما 
اأدخله يف دوامة نف�سية قبل اأن يرد عليهم باأن ما قام به ال يخالف 
ال�سرع وال حتى االأعراف االجتماعية، مبيناً اأن هذا الزواج تاأجل 
3 مرات يف اأوقات �سابقة. ولفت اإىل اأن مرا�سيم الزواج اقت�سرت 
على اإي�سال الزوج يف �سالة االأفراح اإىل زوجته التي مل تكن تعرف 
نباأ الوفاة اإال اأن اأفراد االأ�سرة اأخربوها قبل موعد الزواج بوقت 
والييدخييول يف حالة ه�سترية،  البكاء  اإىل  دفعها  ما  وهييو  ق�سر، 
اإىل اأجييييواء  قييبييل اأن ييينييجييح مييقييربييون ميينييهييا يف اإعييادتييهييا جمييييدداً 
الفرح. وطالب اأنور ب�سرورة تخل�س املجتمع من بع�س العادات 
اأنه  االجتماعية املت�سددة التي ال ت�ستند اإىل ال�سرع، م�سدداً على 
قام باإمتام مرا�سيم الدفن وا�ستقبال املعزين، فيما قام بعدها يف 

اليوم ذاته باإي�سال ابنه اإىل زوجته ليتّما الفرح.

ثمانيني يقتل قريبه يف امل�شجد
اأقدم مواطن اأردين يف العقد الثامن من العمر على اإطالق النار 
احد  داخييل  العمر،  وال�ستني من  يبلغ اخلام�سة  له  على قريب 
امل�ساجد يف بلدة حرثا �سمال االأردن اأثناء تاأدية �سالة اجلمعة. 
انه مت  ال�سخانبة  عبدالوايل  العميد  اربييد  �سرطة  وقييال مدير 
اجلرمية،  ارتكابه  من  دقائق  بعد  اجليياين  على  القب�س  اإلييقيياء 
م�سراً اإىل اأن املغدور فارق احلياة قبل اأن ي�سل اإىل امل�ست�سفى.

واأو�سح اإن املعلومات االأولية ت�سر اإىل اأن اجلاين قام باإطالق 
م�ساجد  احييد  اأداء �سالة اجلمعة يف  اأثيينيياء  املييغييدور  على  اليينييار 
البلدة، ثم مل يلبث اأن فارق احلياة، الفتا اإىل اأن تعزيزات اأمنية 
من قوات ال�سرطة والدرك مت اإر�سالها للمكان ملنع اأي انعكا�سات 
للحادث. واأفاد �سهود عيان يف املكان اأن خالقات عائلية ومالية 

�سابقة قد تكون هي الدافع وراء ارتكاب اجلرمية. 

امراأة مدمنة على اأكل �شعر القطط!
عر�ست ال�سن الربيطانية �سوراً لالأمركية ليزا )43 عاماً( 
من ديرتويت مي�سيغان، املعروفة باإدمانها على اأكل �سعر القطط، 
بل وحل�س الهر للتزود بكامل الفوائد الغذائية. وتقول ليزا اإّنها 
بداأت ذلك قبل 15 عاماً للتقرب من حيواناتها االأليفة، لكّنها 
اأن  باتت اليوم مدمنة على هذا الروتني الغريب، وعليها دوماً 
مت�سغ كرة �سعر كّل �ساعتني على االأقل. وت�ستهلك ليزا اليوم 3 
كرات �سعر يومياً، اأو اأكرث 3200 كرة منذ بداأت اإدمانها. وتقول 
عن ذلك: امل�سغ فح�سب مريح، اإّنه �سعور مهدئ. من جانبهم 
بحالها،  بعد علمهم  الكبرة  ده�ستهم  ليزا  عائلة  اأفييراد  اأبييدى 
اأّن  اأعتقد  وال  غريب،  �سيء  هييذا  اأنييدروميييييدا:  �سقيقتها  وقالت 
عليها اأن تاأكل ذلك. ومع ذلك ت�ستمر املراأة بغدمانها الغريب، 
و�سيوؤدي ذلك بها اإىل الظهور على �سا�سة تي األ �سي فيربنامج 

ماي �سرتاينج اأديك�سني اأو اإدماين الغريب. 
فيل يرفع فتاة �سائحة يف عر�س ترويجي مبدينة باتايا حيث تقيم تايالند فعاليات �سياحية مده�سة لت�سجيع اجلذب ال�سياحي اليها. )ا ف ب(

كويد ي�شرتي منزاًل 
لزوجته ب�3 ماليني

االأمركي،  املييمييثييل  تييقييّدم  اأن  بييعييد 
ديني�س كويد،ر�سمياً بطلب الطالق 
لها  ا�سرتى  كيمربيل،  زوجته  من 
اأجنل�س  لو�س  منزاًل يف  ولتواأمهما 
ونقل  دوالر.  ميياليييني   3.1 لييقيياء 
االأمييركييي عن  اإم زي(  موقع )تييي 
وثائق قانونية اأن دني�س وكيمربيل 
اأجنل�س  لييو�ييس  يف  مييينيييزاًل  ا�ييسييرتيييا 
دوالر  األييف  و100  ماليني   3 لقاء 
من امل�سوؤول يف قناة )�سي بي اإ�س( 
نوغاو�سكي.  جييييون  االأمييييركييييييييية، 
ا�سمي  اأن  اإىل  الييوثييائييق  واأ�ييييسييييارت 
دنييييي�ييس وكيييييمييربيل ميييذكيييوران على 
ت�سوية  ومتيييينييييح  امليييليييكييييييية.  �يييسيييك 
الطالق احلق لكيمربيل وطفليها 
العي�س مبييفييردهييم يف  �ييسيينييوات(   5(
املييينيييزل حييتييى بييلييوغ الييطييفييلييني �سن 
الثامنة ع�سرة. كما متنح الت�سوية 
كيمربيل حقاً م�سروطاً بالبقاء يف 
املنزل لوقت اأطول. وبعد االنتقال 
كيمربيل  �ست�سبح  املنزل،  هذا  اإىل 

حماطة بحفنة من امل�ساهر.

وي�شت يعر�س
 �شقته للبيع 

قييييرر كييانيييييي وييي�ييسييت، والييييد جنني 
اليييييواقيييييع، كيم  تيييليييفيييزييييون  جنيييمييية 
كارد�سيان، عر�س �سقة عزوبيته يف 
ماليني   3.3 لقاء  للبيع  هوليوود 
على  عييزمييه  ميين  انييطييالقيياً  دوالر، 

االنتقال اإىل منزلهما يف بيل اإير.
وذكر موقع )تي اإم زي( االأمركي 
اأن وي�ست عر�س �سقته يف هوليوود 
األف  و300  ماليني   3 لقاء  للبيع 

دوالر.
3 غييرف نوم،  ال�سقة ميين  وتييتيياألييف 
مرتاً  و284  األفاً  م�ساحتها  وتبلغ 

مربعاً.
اللذين  اليينييجييمييني  اأن  اإىل  ييي�ييسييار 
ق�سراً  ا�سرتيا  مييولييودة  ينتظران 
لقاء  هيلز  ببيفريل   Kاإير بيل  يف 
 4 م�ساحته  تبلغ  دوالر  ماليني   9

اآالف و267 مرتاًمربعا.

9 حامال �سحنة  اأم�س االأول ال�ساروخ فالكون  انطلق 
اإىل حمطة  العلمية  الغذاء واالإميييدادات واملعدات  من 
توؤخر  قييد  تقنية  �سعوبات  ولييكيين  الييدولييييية،  الف�ساء 

و�سولها.
الف�ساء  ا�ستك�ساف  تكنولوجيا  �سركة  ال�ساروخ  وبنت 
 10:10 اليي�ييسيياعيية  يف  غيييادر  قييد  وكييييان   ، اإكيي�ييس  �سبي�س 
االأمركية  املتحدة  الواليييييات  �سييرق  بتوقيت  �سباحا 
االإطيييالق  من�سة  ميين  غرينت�س(  بتوقيت   15:10(
للف�ساء  كيينيييييدي  مييركييز  كييينيييافيييرال جيينييوب  كيييييب  يف 
يف  نا�سا  االأمركية  والف�سييياء  الطران  الإدارة  التابع 

فلوريدا.
و�سبي�س اإك�س هي �سركة خا�سة وقعت اتفاقية مع نا�سا 
لنقل اإمداداتها اإىل الف�ساء، وهذه الرحلة هي الثانية 
ع�سرة التي تطلقها مبوجب العقد الذي تبلغ قيمته 

1.6 مليار دوالر.
اإطالق  من�سة  ا�ييسييتيياأجييرت  قييد  اإكيي�ييس  �سبي�س  وكييانييت 
48 ميييرتا، وهييو يحمل  9 اليييذي يبلغ طييولييه  فييالييكييون 
اأكرث من  كب�سولة ال�سحن دراغييون التي حتتوي على 

1043 كيلوغراما من احتياجات املحطة الف�سائية.
وكان من املقرر و�سول ال�سحنة للمحطة �سباح ام�س 
ال�سبت، ولكن املهند�سني قالوا اإن ذلك املوعد قد يتغر 
ب�سبب م�سكلة حدثت بالكب�سولة يف الوقت الذي كان 

مقررا فيه ن�سر لوحات اأجنحتها ال�سم�سية.
اإذ قال اأحد مديري برنامج فالكون 9 يف �سركة �سبي�س 
اإك�س جون اإن�سربوكر يف بث عرب االإنرتنت اإن دراغون 
تعاين من م�سكلة حاليا رغم جناحها يف الو�سول اإىل 
املدار حول االأر�س، موؤكدا اأنهم يدر�سون املو�سوع وقد 

يدلون بتفا�سيل يف وقت الحق .
وحدثت امل�سكلة بعد نحو 11 دقيقة من االإطالق، اإذ 
للكب�سولة،  ال�سم�سية  االأجنحة  انفتاح  املقرر  من  كان 
حدوث  تظهر  مل  متنها  عييلييى  مثبتة  كييامييرات  لييكيين 

ذلك.
وحتولت نا�سا اإىل ال�سركات اخلا�سة لنقل االإمدادات 
ملحطة الف�ساء الدولية عقب اإحالة اأ�سطولها املكوكي 
للتقاعد يف 2011، وتبلغ كلفة املحطة الدولية 100 

مليار دوالر، وهي م�سروع م�سرتك بني 15 دولة.

كب�شولة املحطة الف�شائية تواجه م�شكلة 

ميناج تطرد م�شفف �شعرها 
يبدو اأن مغنية الراب االأمركية، نيكي ميناج، تريد ب�سدة اأن توؤخذ على حممل اجلد، فبعيد 
�سعرها  م�سفف  طييرد  النجمة  قييررت  وجهها،  يف  جتميل  عمليات  الأي  خ�سوعها  عييدم  تاأكيد 

وم�ست�سار اأزيائها. وقال م�سدر ل�سحيفة ال�سن الربيطانية اإن نيكي تتحرق الأن يتم التعامل 
معها بجدية كفنانة . واأ�ساف اأنها تخلت عن م�سفف �سعرها الذي كانت ت�ستعني بخدماته 

منذ وقت طويل، والذي كان وراء بع�س ت�سريحاتها االأكرث غرابة يف ال�سنوات املا�سية، 
م�سراً اإىل اأنها ا�ستغنت اأي�ساً عن خدمات م�ست�سار اأزيائها. واأّكد اأن نيكي ت�سعر باأنها، 
بعد انتهائها من برنامج اأمريكان اأيدول ، ميكن اأن توؤخذ على حممل اجلد وتطلق 

األبوماً مو�سيقياً مالئماً ملو�سيقى الهيب هوب .
وكانت ميناج اأّكدت، يف مقابلة مع قناة اإك�سرتا تي يف االأمركية، اأنها مل تخ�سع الأي 

عمليات جتميل يف وجهها، نافية بالتايل كافة ال�سائعات التي تناولتها و�سائل االإعالم 
حول ذلك.


